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 اسالميست های اسرائيلی
  
  
  
  

  
اواخر  مطمئن تر از  خاورميانه ، هرگز  در  آمريکاوضع 

فقط کشورهای معترض عراق ، .  دهه ی هفتاد به نظر نمی رسيد
سوريه ، ليبی و سازمان آزاديبخش فلسطين ، خارج از امپراتوری 

اياالت متحده ، . مريکائی قرار می گرفتند تازه به دوران رسيده ی آ
واشينگتن و متحدانش ، از جمله اسرائيل ، . در حالت تهاجمی بود 

مصر ، اردن و پادشاهی های خليج فارس ، تصور می کردند 
معترضين را منزوی کرده و نقش آنان در منطقه را به حداقل کاهش 

ئی برای تغيير حتی واشينگتن در جست و جوی راه کارها. داده اند 
رژيم ها بود و برای فراهم آوردن زمينه ی اين سياست ترکيبی ، 

  . اهرم های تهديد ، تشويق و تطميع را به کار می زد 
 دوعضو بلوک ضد ؛ سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين

اياالت متحده ، همزمان خود را درگيرجنگ های داخلی عليه 
ن المسلين و طيف راست اسالمی نيروهائی می ديدند که به وسيله اخوا

در طرف مقابل دعوا ، دو متحد اياالت متحده ؛ . رهبری می شدند 
و اياالت . اسرائيل و اردن ، از اخوان المسلمين حمايت می کردند 

متحده ، به آرامی از متحدانش برای ايجاد و تعميق نا آرامی عليه 
  ت ، پشتيبانی دمشق و سازمان آزاديبخش فلسطين به رهبری ياسرعرفا



  
  

  بازی شيطان  . 8
  

 

  
 
 

  . می کرد 
اقدام اسرائيل و اردن به حمايت از اخوان المسلمين ، از اواخر 

در . دهه ی هفتاد آغاز شد و پر و پيمان تا دهه ی هشتاد ادامه يافت 
خالل اين دوران ، طيف راست اسالمی شروع کرد به نمايش خصلت 

يستی ، های ضد آمريکائی که بعدها بن الدن وابسته به جريان ترور
 اسالميست های متخاصم در ايران ، به قدرت رسيدن.  از آن در آمد

و قتل انورسادات به دست ، شورش مهم اسالميست ها در عربستان 
 79تروريست های وابسته به اخوان المسلمين  ، جملگی در سال های 

اما پيش از اين وقايع ، در خالل اين وقايع و پس .  بروز کردند 81و 
سياست حمايت بی پروای خود از   اورشليم آن ها ، امان و از وقوع 

گروه های متحد اخوان المسلمين در سوريه و فلسطين را ، همچنان 
اگر چه مدرکی در دست نيست که ثابت کند اياالت متحده . ادامه دادند 

مستقيما در اين اقدام اسرائيل و اردن دست داشته است ، بنا به 
ت متحده که در اين مدت زمان مامور خدمت اظهارات مقام های اياال

در خاور ميانه بودند ، سی آی ا گزارش اين تحوالت را به کرات به 
مقام های اياالت متحده گزارش کرده است تا نسبت به اين وقايع 

در هيچ موقعيت و زمانی ، اياالت متحده . اطالع کافی داشته باشند 
   . داشته است اسرائيل و اردن را از اين اقدام باز ن

ممکن است شگفت آور به نظر برسد که چگونه دولت يهودی 
يان گذاشته بنياد گراو يک پادشاهی سکوالر عرب ، دست در دست 

به نظر هردو جريان اورشليم و امان ؛ با نقدهائی البته ، . باشند 
و سازمان آزاديبخش  اخوان المسلمين سالحی بود عليه سوريه 

، اخوان المسلمين به حمالت منظم ، ترور و در سوريه . فلسطين 
ايجاد شورش هائی برای جنگ داخلی دست زد که هزاران کشته از 

 ، تا اواخر دهه ی هشتاد ، 1967و از آغاز . خود به جا گذاشت 
اسرائيل کمک کرد تا اخوان المسلمين خود را در مناطق اشغالی 

هبر اخوان اسرائيل کمک کرد تا احمد ياسين ر. سازمان بدهد 
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المسلمين ، جريانی به نام حماس را ايجاد کند تا مختصات اسالميست 
حماس همان نقشی . آن ، سازمان آزاديخش فلسطين را تضعيف کند 

را ايفا کرد که اسرائيل در نظر داشت ، اما اسرائيلی ها بدلی خوردند 
در دهه ی نود ، از حماس ساخت اسرائيل . که انتظارش را نداشتند

هی تروريستی در آمد که با بمب های انتحاری خود ، صدها يهود گرو
اسرائيل و اردن ، با همکاری هم ، بند از . اسرائيلی را به قتل رساند 

  . پای جانوری مهيب گشودند  
  

  
  اسرائيل ، غيرتی ها را آموزش داد

  
الت متحده و سفير سابق ديپلمات ورزيده ی ايا چارلز فری من 

حماس را اسرائيل علم «   : ويد ن سعودی می گعربستادر آمريکا
سازمان امنيت داخلی (  » شين بت « اين اقدام ، پروژه . کرد

بود که احساس می کرد حماس می تواند سازمان  ) اسرائيل 
   )1(». آزاديبخش فلسطين را در خود محصور کند

در زبان عربی ، حماس که از حروف اول جنبش مقاومت 
فرماندهان (    است» غيرت « شود ، به معنی اسالمی تشکيل می 

سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران نيز که » سردار « معروف به 
بخصوص در نيمه دوم دهه ی نود و نخستين سال های هزاره سوم ميالدی 
فرار کرده اند ، گزارش می دهند که چهل در صد سپاهيان مسلط بر همه ی 

 اگر چه حماس رسما در    ) م –ند امنامور ايران را ، غيرتی ها می 
 ؛ اعالم موجوديت کرد ، همه ی بنيانگذاران آن 1987سال 

در پی جنگ . بخصوص در نوار غزه ، عضو اخوان المسلمين بودند 
 و اشغال غزه و کرانه ی غربی توسط ارتش اسرائيل ، 1967

اخوان . اسالميست ها با حمايت اسرائيل و اردن جوالن دادند 
ت اخوان المسلمين مين سرزمين های اشغالی ، رسما تحت نظارالمسل
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 اين  حقوق بگير صد در صد، و حماس  ، اردن قرار گرفت  
   .سازمان شد 

با شروع . ريشه های حماس به دهه ی سی بر می گردد 
ی حاج امين ) و طرفدار بريتانيا ( فعاليت های طرفدار نازی 

 دهنده ی اسالميسم فلسطينی الحسينی مفتی اورشليم ، اجزای تشکيل
 با فرستادگان 1935مفتی فلسطين در سال . در اقليت محض بودند 

يکی از جلو داران اخوان المسلمين . مخفی حسن ال بنا مالقات کرد 
 1943در سال » جمعيت مکارم اورشليم « در فلسطين به نام 
با بسط و توسعه ی شاخه های اخوان   )2(.سازماندهی شده بود

 مثل و در  شهرهای سوريه ،   پايتخت اردن ،  سلمين در امانالم
،  ، هم چون اين غزه ، اورشليم » دمشق « ، » هاما « ، » اله پو«

رام اهللا ، حيفا و ساير نقاط ، بسياری از ناسيوناليست های فلسطين که 
می رفتند تا رهبران جنبش سکوالر و غير اسالمی جامعه فلسطين 

نخستين دفتر اخوان . ن جذب اخوان المسلين شدند شوند ، در آن زما
 به وسيله ی سعيد رمضان در اورشليم 1945المسلمين در سال 

 بيست و پنج شاخه ی اخوان المسلمين 1947گشايش يافت و در سال 
در   )3(.با بيش از بيست و پنج هزار عضو در فلسطين وجود داشت

المسلمين همايشی ، اخوان 1947، و دو باره در سال 1946اکتبر 
منطقه ای را در حيفا سازمان داد که هيئت های نمايندگی لبنان و 

گسترش «  فراخوان اين همايش ها . اردن هم در آن شرکت داشتند 
 در  )4(».جلسات منظم اخوان المسلمين در سراسر فلسطين بود
در غزه ، . روزهای نخستين ، اين جنبش به دو شاخه منشعب شد 

در .  مين وابسته به ستاد سازمان در شاخه ی قاهره بوداخوان المسل
 زير 1948کرانه ی باختری ، يعنی منطقه ی فلسطين که پس از 

پوشش اردن قرار گرفت ، اخوان المسلمين به شاخه ی اردن وصل 
 ، شاخه های کرانه باختری و اردن متحد شدند تا 1950در سال . بود

شاخه ی اردن ، .  بدهند اخوان المسلمين اردن را سر و سامان
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گروهی مطيع و محافظه کار بود که به سرعت فزاينده ای مناسباتش 
و مورد تحقير ناسيوناليست ها قرار  دربار نزديک تر می کرد  را با 

هاشمی ها فعاليت های اخوان  در مقابل اما ،    )5(.می گرفت
د که المسلمين را ترغيب می کردند، چرا که آن را نيروئی می ديدن

می تواند تعادل کمونيست ها ، چپی ها ، و بعدها احساسات ناصريست 
بنيانگذار و رهبر سازمانی اخوان . بزند  ها و بعثی ها را به هم 

که  »  ابوقرا« تاجر ثروتمندی بود به نام  ،   در اردنالمسلمين 
ابوقرا  روابط .  عالقه ای نداشت هيچ کارت برنده ای را بسوزاند

 با بازرگانان سوريه در امان و حسن ال بنا و سعيد رمضان تنگاتنگی
به اخوان المسلمين به عنوان «   ملک حسين . در مصر داشت 

سازمان خيريه رسميت حقوقی بخشيد و انتظارش اين بود که عليه 
البته ملک     )6(».مخالفان سکوالر ، از حمايت آنان برخوردار شود

مين می نگريست ، اما ، در عين حسين با سوء ظن به اخوان المسل
حال ، اميدوار بود با جلب حمايت آنان بتواند به اعتبار مشروعيت 

ش حسين که گماشته ی بزرگپدر. خود به عنوان رهبر اسالمی بيفزايد 
الرنس عربستان به عنوان حاکم مکه بود ، تبليغات وسيعی راه 

ل مستقيم محمد انداخته بود تا اين ادعای جعلی را جا بيندازد که نس
اگر چه ديگر چراغ اين داعيه خاموش شده بود ، عبداهللا . پيامبر است

و نوه اش ملک حسين ، به هر ترفندی متوسل می شدند که آن را زنده 
  . نگه دارند 

اخوان المسلمين ، مثل طيف راست اسالمی در همه ی 
سرزمين ها ، به شدت ضد کمونيست بود و به اين بحث دامن می زد 

در قرن بيستم ، مصر و ساير کشورهای جهان اسالم با خطر «   ه ک
يورش خونين کمونيست ها و ناسيوناليست هائی رو به رو بودند که 

اخوان    )7(».ريعت در جهان را انکار می کردندجايگاه بلند ش
المسلمين پشتيبان وفادار ملک حسين بود وسخت با پان عربيسم 

جتماعی اخوان المسلمين ، ريشه در پايگاه ا. مخالفت می ورزيد 
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خانواده های مالک و ثروتمند کرانه ی باختری رود اردن داشت که 
سوسياليسم و اصالحات ارضی را ، خطر بالقوه ای عليه خود می 

زمانی که سليمان ال نابلسی نخست وزير متکی به چپ و متاثر . ديدند
 درگير شد که  با دربار1957از جمال عبدالناصر ، تا حدی در سال 

احتمال سقوط پادشاهی اردن می رفت ، اخوان المسلمين که در کنار 
چهار سال پيش (    . ملک حسين بودند ، تاج و تخت او را نجات دادند

 نخست وزير قانونی ايران دکتر محمد مصدق نيز –1953 در سال –از آن 
 اهللا که چنان شرايطی داشت ، با کمک طيف راست اسالمی به رهبری آيت

ابوالقاسم کاشانی و معاونت آخوند جوانی به نام روح اهللا موسوی خمينی ، 
 انگليسی عليه مصدق را هموار کردند تا محمد –راه کودتای آمريکائی 

 بود ،   مجبور به فرار از کشور شده  را که با قيام مردم رضا پهلوی
  اورميانه را تباه و چهره ی خ  و تخت برگرداند و آينده ايران دوباره به تاج

از اين مرحله به بعد ، تفاهم نا « : می نويسد  بوليبی    ) م –کند 
نوشته ای برای همياری و همدستی ميان ملک حسين و اخوان 

يوسف ال عزم ، يکی از رهبران اخوان    )8(».المسلمين به وجود آمد
ق ما به اين جهت با شاه به تواف«   : المسلمين در مصر، گفته است 

رسيديم که جمال عبدالناصر حمالت نا معقولی را عليه او به پيش می 
برای آن که اگر .  برد ، و به اين دليل که از خودمان حفاظت کنيم

هواداران ناصر در اردن به قدرت می رسيدند ، در اردن هم ، مثل 
اخوان المسلمين زمانی از    (9) ».مصر، موقعيت ما به خطر می افتاد

ناصر و . حمايت کرد که موقعيت او به موئی بند بودملک حسين 
که او هم از هاشمی (  متحدانش در حال صعود بودند ، پادشاه عراق 

سقوط کرده بود ، و سياست اياالت متحده به طور قطعی  )  ها بود
همزمان با انقالب ضد  (    1958در سال . عليه مصر چرخيده بود 

اياالت متحده به لبنان و سربازان ، سربازان    ) م –سلطنتی عراق 
قيام ناگهانی  بريتانيا به اردن و کويت اعزام شده بودند تا جلو

اخوان المسلمين به اين دخالت نظامی .  ناسيوناليست ها را بگيرند
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در حالی که کمونيست ها ، بعثی ها و احزاب . پيوسته بودند 
ن المسلمين ناصريست به وسيله ملک حسين سرکوب شده بودند ، اخوا

فرصت پيدا کرد تا نامزدهای خود را در انتخابات قالبی مجلس اردن 
رون ، نابلس و ساير شهرهای ببه پيش براند و کرسی هائی را در ه

ارتش اردن نيز، . از آن خود کند ، کرانه ی باختری رود اردن 
آموزش های نظامی را برای شبه نظاميان اخوان المسلمين فراهم می 

  )10(.کرد
در غزه ، که بعد ها تبديل به دژ حماس شد ، اخوان المسلمين 
در ميان دانشجويان فلسطينی که از کويت و قاهره آمده بودند ، ريشه 

اخوان المسلمين اتحاديه دانشجويان فلسطينی را ايجاد کرد که . دواند
بسياری از رهبرانش بعدها اسالميست ها را ترک گفتند و هسته ی 

ياسرعرفات ،  .  زاديبخش فلسطين را تشکيل دادندمرکزی سازمان آ
بعدها که غزه  )11(.صالح خلف و برادران حسن ، از آن جمله بودند

در حاکميت ناصر قرار گرفت ، با در هم شکستن اين سازمان در 
.  قاهره به وسيله ناصر ،  موجوديت اخوان المسلمين به خطر افتاد

ينده ی سازمان آزدايبخش ، خليل ال وزير رهبر آ1957در جوالی 
فلسطين ، سازمان ويژه ای را به موازات خود بر پا کرد که رنگ و 
مضمون قابل رويت اسالمی نداشت ، اما در عوض سودای آزادی 

از اين لحظه به بعد ، جنبش فلسطين .  فلسطين را در سرداشت
اين . اليست ها قرار داشتند در يک سمت ناسيوسي.  انشعاب کرد

ا وزير که در حال شکل دادن جنبش آزاديبخش فلسطين بود ، ، بگروه
 58 و 1959اين جنبش ، به نام فتح ، در سال های . توافق کردند 
در سمت ديگر ، اسالميست ها بودند که ترجيح دادند به . تشکيل شد

 1960اخوان المسلمين وفادار بمانند، پس به فتح نپيوستند و در سال 
  )12 (. به مخالفت پرداختندصراحتا با سازمان جديد
 حمالت چريکی خود عليه اسرائيل را 1965فتح که در سال 

، تجسم ناسيوناليسم فلسطينی و متحدانش بود که گاهی با  آغاز کرد



  
  

  بازی شيطان  . 14
  

 

  
 
 

از . نظريه ی ناسيوناليسم عرب جمال عبدالناصر مشکل پيدا می کرد 
طرف ديگر ، اخوان المسلمين در وحدت با شاه اردن و با حمايت 
عربستان سعودی ، در اردوی محافظه کاران عرب باقی ماند و 
چيزی نگذشت که از پشتيبانی امارات تازه  به استقالل رسيده ی خليج 

عضويت در اخوان المسلمين که در دهه ی . فارس نيز برخوردار شد 
از مرز هزاران برگذشته بود ، با تند و تيز تر تعداد اعضايش چهل 

اليسم عرب در خاور ميانه ، رو به کاهش شدن فريادهای ناسيون
احزاب طرفدار ناصر ، مثل بعث ، کمونيست ها و فتح ، . گذاشت 

 با اسرائيل ، تعداد 67پيش از جنگ ژوئن . جملگی به هم پيوستند 
اعضای اخوان المسلمين در کرانه ی باختری رود اردن به کمتراز 

ه باختری ، مقام در کران. هزار و در غزه به هزار تن کاهش يافت 
های اردنی اخوان المسلمين را تحمل می کردند ، حال آن که در غزه 

  . زير فشار حکومت ناصر قرار گرفته بود
در چنين زمانی است که احمد ياسين به عنوان فتنه انگيزی 

 به صحنه می آيد و در دهه های هفتاد و هشتاد مورد بنياد گرا
 حماس را 1987سرانجام در سال پشتيبانی اسرائيل قرار می گيرد و 

 1965در يکی از هجوم های ناصر ، در سال    )13(.بنيان می نهد
پس از . سازمان اطالعات مصر احمد ياسين را دستگير کرده بود 

 که اسرائيل کنترل کرانه ی باختری و غزه را به دست 1967سال 
حقيقات بنا به ت. ياسين آزاد می شود  . وضع تغيير می کند  ،  گرفت

دو محقق اسرائيلی که کتاب » اوراهام سال «  و  »شائول ميشال « 
  : را نوشته اند » حماس فلسطينی « 

  
اسرائيل بيشتر با عطف به فعاليت اجتماعی و فرهنگی اسالمی 

و بخصوص براين مساله تاکيد داشت . در ساختن حماس نقش داشت 
لت واحد قرار که اگر کرانه ی باختری و نوار غزه تحت پوشش دو

بگيرند ، برخوردهای تازه ای ميان فعاالن اسالمی در هر دو منطقه 
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اين اقدام اما ، به عکس ، راه را برای گسترش . رخ خواهد داد 
در اواخر دهه ی شصت ، ... کوشش های مشترک آنان هموار کرد 

سازمان مشترک  فعاالن اسالميست در نوار غزه و کرانه ی باختری 
 تحت عنوان سازمان متحد اخوان المسلمين فلسطينی ، رود اردن ،

دهه ی هفتاد شاهد رشد رابطه ی تنگاتنگ ميان ... بنيان گذاری شد
بنا . اخوان المسلمين مناطق اشغالی و شهروندان عرب اسرائيلی بود 
 و  براين ، چهره های پيشاهنگ اخوان المسلمين کرانه ی باختری

   از ،  اسالمی اسرائيلی  انجمن های  به  ياسين ، شيخ  مثل  غزه ،
، راه يافتند تا مراسم دعا و نيايش » نه گو «  بگيريد تا  »جليله  «

   (14) .برگذار کنند و امام جماعت نمازهای جمعه شوند
  

چيزی نگذشت که اسرائيل ، شيخ احمد ياسين و اخوان 
. افت المسلمين را متحدين با ارزشی عليه سازمان آزاديبخش فلسطين ي

 ، جلو چشم مقام های اسرائيلی که حاال ديگر خيلی 1967در سال 
. قدرتمند شده بودند ، شروع کرد به بنا نهادن شالوده های خود 

سازمان های اوقاف به جاده ی .  سازمان های خيريه تکثير شدند
ثروتمند تر شدن افتادند و ده در صد از اموال غير منقول غزه را در 

صدها تاجر پديد آمدند و هزاران جريب از زمين ها به دست گرفتند ، 
و ؛ درست مثل مصر ، سودان و کشورهای .  تصرف آنان در آمد

 تا 1967از سال .  ، فلسطينی ها اسالميزه شدند 1967ديگر پس از 
و   ، تعداد مسجدهای نوار غزه از دويست به ششصد سرزد 1987

 به هفتصد و پنجاه در کرانه ی باختری رود اردن ، از چهارصد
   (15) .رسيد

 ، پس از شکست سازمان آزاديبخش فلسطين 1970در سال 
 اين سازمان ) م –معروف به سپتامبر سياه ( در جنگ داخلی اردن   

اخوان المسلمين اردن از ملک حسين و . بکلی از اردن اخراج شد 
ارتش صحرا نشين او عليه سازمان آزاديبخش فلسطين حمايت کرد ، 
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 اسرائيل به کمک ملک حسين شتافت و تهديد کرد که اگر ارتش و
سوريه به حمايت از سازمان آزاديبخش فلسطين لشکر کشی کند ، 

در همان سال ، احمد ياسين رهبر اخوان . وارد عمل خواهد شد 
المسلمين نوار غزه ، از فرماندهی نظامی اسرائيل اجازه خواست تا 

سال ها بعد اما ، . است او رد شد در خو. سازمانی را تشکيل دهد 
، شيخ )  م –سازمان امنيت داخلی اسرائيل ( جلو چشم شين بت 

ياسين مرکز اسالمی را ايجاد کرد که فقط در ظاهر شبيه به گروهی 
.   ياسين شروع کرد به کنترل موثر صدها مسجد . مذهبی بود

ای بسياری از اين مساجد ، مثل مدارس و انجمن های خيريه ، بر
در .  اسالميست ها نيروی تازه می گرفتند و امکان فراهم می کردند

، مرکز اسالمی ياسين که مثل گردباد به حرکت در آمده  1967ال س
بود ، تبديل به کانون اسالمی شد که با عضو گيری وسيع ، شاخه 

  . هائی در سراسر نوار غزه ايجاد کرد و باعث رشد جنبش شد
ی ها از اسالميست ها ، پس از سال پشتيبانی رسمی اسرائيل

مناخم بگين ، حزب کارگر را »  هروت« آغاز شد که حزب 1977
دولت جديد بگين ، رسما به کانون . در انتخابات پشت سرگذاشت 

اين اقدام ، بخشی از فشار تمام . اسالمی احمد ياسين اجازه فعاليت داد 
لبنان در حال جنگ داخلی . عيار برسازمان آزاديبخش فلسطين بود 

در اين جنگ بود که اسرائيل از شبه نظاميان مارونی که .  وقوع بود
در .  حمايت می کرد وارد جنگ شده بودند ،  عليه فلسطينی ها 

کرانه ی باختری رود اردن و غزه ، مناخم بگين سعی می کرد نفوذ 
به وسيله   :  قدرتمند سازمان آزاديبخش را ، به دو طريق خنثی کند

  موسوم به  جريان هائی و با ايجاد  گرا ،  يبانی از جنبش اسالم پشت
که شوراهای محلی ضد سازمان ) اتحاديه های روستائی   ( ليگ ويال

آزاديبخش فلسطين بودند و به دقت از جانب مقام های نظامی 
احمد ياسين و اخوان المسلمين توانستند . اسرائيلی تغذيه می شدند 

تا دويست عضو اين .  تسلط کافی پيدا کنند براين شوراهای محلی
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اتحاديه های روستائی به وسيله ی اسرائيلی ها آموزش نظامی داده 
خبر چين های بسياری را ) شين بت ( شدند و سازمان امنيت اسرائيل 

 خود   )16(.از طريق شبکه های سراسری به استخدام خود در آورد
 حکام دست نشانده اجنبی اين اتحاديه های روستائی که به وسيله ی

اداره می شدند ، در مناطق اشغالی با بی اعتنائی و تمسخر فلسطينی 
با سوء اخوان المسلمين اما ، . ها رو به رو شدند واز بين رفتند 

 مثل ؛و اغلب گروه های چپ فلسطين  جريان فتح  دو  هراستفاده از
ش خود ادامه جبهه خلق برای آزادی فلسطين ، به تامين منافع و گستر

  . داد
خبرنگار اسبق نيويورک تايمز ، می نويسد که » ديويد شيپلر« 

فرماندار نظامی اسرائيل در غزه ، کمک های مالی اسرائيل را به 
 عمل   رساند تا عليه سازمان آزاديبخش فلسطين اسالميست ها می

  : کنند 
  

يان اسالمی در دوره ای به نظر بنياد گرااز نظر سياسی ، 
ائيل مفيد به نظر می رسيدند ، زيرا درگيری هائی با حاميان اسر

شعله های درگيری ميان . سکوالر سازمان آزاديبخش فلسطين داشتند 
دو گروه ، ناگهان در صحن دانشگاه کرانه ی باختری درگرفت و 

به » ايساک سگو « فرماندار نظامی اسرائيل در نوار غزه سرتيپ 
تضاد سازمان آزاديبخش و کمونيست چگونه به عنوان  من گفت که 

اين ژنرال اسرائيلی . ها ، به جنبش اسالمی کمک مالی کرده است 
دولت اسرائيل به من بودجه ای داده بود و من پول را به « می گفت 

 بنياد گرا، زمانی که معترضين 1980در سال » .مساجد می دادم
دل شفی ، اداره هالل احمر در غزه را که رئيس اش دکتر حيدر عب

کمونيست طرفدار سازمان آزاديخبش فلسطين بود به آتش کشيدند ، 
اسرائيلی ها فقط . ارتش اسرائيل هيچ واکنشی از خود نشان نداد
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زمانی دخالت کردند که جمعيت به سمت منزل دکتر حيدر به حرکت 
  در آمد و به نظر می رسيد که جان شخص او مورد تهديد قرار گرفته 

 )17 (.باشد

   
عناصر .   نبود اخوان المسلمين و   احمد ياسين  حامی تنها  اسرائيل 

مذهبی در عربستان سعودی هم می خواستند سازمان آزاديبخش 
رهبران . فلسطين را که معتقد به جدائی دين از دولت بود ، نابود کنند 

به احمد ياسين پول می رساندند ، ، ثروتمند تجارت عربستان سعودی 
 می دانستند اختيارات او در غزه ، وابسته به خواست و با وجودی که

پيوندهای شيخ ياسين با اخوان «   . اراده ی مقام های اسرائيلی است
المسلمين اردن ، به صورت ابزاری به آنان اين امکان را می داد تا 
روابط تنگاتنگی با نهادهای اسالمی عربستان سعودی که در دهه های 

ای مالی وسيعی را در اختيار انجمن های هفتاد و هشتاد کمک ه
 با اين حال ، دولت    )18 (».، برقرار کنند اسالمی می گذاشت

عربستان سعودی نسبت به احمد ياسين بدگمان بود و حتی در صدد 
بود تا جلو کمک های خصوصی سعودی ها به جنبش تحت رهبری 

افظه کار شايد برای جلب توجه اسالميست های مح .  ياسين را بگيرد
و اعضای با نفوذ وهابی در خانواده سلطنتی عربستان سعودی بود که 

 به دليل نمای غير مذهبی سازمان آزاديبخش  ،اخوان المسلمين
  اخوان می گفتند سازمان آزاديبخش. فلسطين ، به آن حمله می کرد 

ياسين اعالم کرده   احمد  شيخ  ، و »در خدمت خدا نيست « فلسطين 
سازمان آزاديبخش فلسطين سکوالريست است و تا زمانی «    :بود 

   (19) ».قبولش کرد که اسالمی نشود ، نمی توان به عنوان نماينده 
در آن زمان ، محتمل به نظر نمی رسيد که اخوان المسلمين 

دليل اولش آن بود که . بتواند جای پائی در ميان فلسطينی ها پيدا کند 
ی بودند و نمی توانستند با سازمانی که بسياری از فلسطينی ها مسيح

. شکل و شمايل اسالمی به خود بگيرد ،  به فعاليت هاشان ادامه دهند 
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از اين گذشته ، در جهان عرب ، فلسطينی ها مدرن ترين و  تحصيل 
به .  کرده ترين بودند که با فرهنگ غرب آشنائی بيشتری داشتند

ه نسبت ساير اعراب به عنوان مسيحيان پراکنده ، سفرهای زيادی ب
نقاط مختلف جهان کرده بودند و پيوندهائی درجهان عرب ، اياالت 

. جماهير شوروری که جای خود داشت  اتحاد. متحده و اروپا داشتند 
در آن طرف قضيه ، . مهم تر از همه آن بود که ناسيوناليست بودند 

انه ای با طبيعت فلسطينی های اسالم گرا مخالف ناسيوناليسم بود ، مي
ايجاد کشور مستقل فلسطينی نداشت و در عوض ،  تاکيدش براسالمی 

در ميان فلسطينی ها ، زمانی . کردن فلسطين و جهان عرب بود 
مطالبه ی اسالميسم رشد کرد که تشديد فشار اسرائيل برسازمان 
آزاديبخش فلسطين ، مردم کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را به 

  . انداخت فکر جايگزين 
ديپلمات های اياالت متحده و مقام های سی آی ا ، کامال در 
جريان بودند که اسرائيل در مناطق اشغالی به صورت تکيه گاه 

مارتا کسلر تحليل گر ارشد سی آی ا که پيش . اسالميسم در آمده است 
از آن به اهميت جنبش اسالميست و خطر احتمالی آن برای منافع 

ما متوجه «   : می گويد   )20(  منطقه پی برده بود ،اياالت متحده در
بوديم که اسرائيل دارد اسالم را به عنوان هماورد ناسيوناليسم فلسطين 

  اما نه سی آی ا سعی کرد جلو اين جريان را  » . رشد می دهد
در اداره خارجی و بوروکراسی .  بگيرد ، نه وزارت امورخارجه
ه اهميت اسالميسم فلسطين به ساير امنيت ملی واشينگتن ، توجه ب

بعضی ها آن را مفيد ارزيابی می کردند ، . تحليل ها می چربيد 
بعضی ها احتمال زيانش را در نظر می گرفتند  ،  بعضی ها هم به 

نتيجه  رسيده  بودند  که اسالم گرائی  در ميان فلسطينی ها  اين 
  : مارتا کسلر می گويد . جاذبه ای نخواهد داشت 
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اسالم تند رو و افراطی گری ، در هيچ نقطه ای ، دست کم 
پيش تر از آن که در ميان فلسطينی ها نقش داشته باشد ، به آن شدت 

اين گونه اسالم ، ديرتر به ميان فلسطينی ها آمد ، اما . وجود نداشت 
در ميان فلسطينی ها ، . افراطی تر از جريان های پيش از خود بود

 ،  پراکنده ، تحصيل کرده ، اغوا کننده و بسياری از مسيحيان
گرايش آنان به راديکاليسم اسالمی ، همين اواخر . سکوالر بودند 

. اسرائيلی ها آنان را به اين گرايش ترغيب کردند. صورت پذيرفت 
اگر چه به طور کلی مسئول ايجاد اين گرايش افراطی نبودند ، اما 

 به عکس ، اجازه دادند تا .کوششی هم نکردند تا جلو آن را بگيرند
هرجا که توانستند برای رشد . شاخ و برگ پيدا کند و جوالن بدهد 

اسالميست ها در جهت ضربه زدن به سازمان فتح دخالت کنند ، 
رفتارشان با چهره های مذهبی ، متفاوت  .   نورزيدند دريغ هرگز
   )21 (.بود

  
ات ديويد النگ کارشناس اسبق اداره اطالعات و مطالع

به نظر من « : وزارت امور خارجه در خاور ميانه ، می گويد 
درک من اين نبود که . اسرائيلی ها داشتند با آتش بازی می کردند 

فکر می کردم آدم مجبور نيست با . ساختن هيوال پايانی داشته باشد 
   )22( ».فناتيک های بالقوه هم کاسه شود

 همين بازی ادامه ،ضمنا ، در سوريه ، اسرائيل و اردن هم 
  . داشت 

  
  

 دمشق  : هدف 
  

در دهه ی هفتاد ، اسرائيل و اردن از نظر فنی با هم در جنگ 
بودند ، اما در پشت صحنه روابط پيچيده ای داشتند که مختصاتش 
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ملک حسين حقوق بگير سی آی ا بود و اگر چه روابط . همکاری بود 
 ، اما حداقل کامال اطالعاتی دو کشور ظاهرا نمی توانست گرم باشد

يکی از کارمندان با »  وکس لکفليپ وي« به گفته ی . حرفه ای بود 
سال های بسياری ، «  تجربه ی سرويس خارجی اياالت متحده 

هاشمی های اردن و صهيونيست ها روابط سنتی پيچيده و مخفيانه ای 
 اسرائيل و اردن ، هم چون اين دشمن مشترکی  )23(.با هم داشتند

  » .ند که سوريه بودداشت
حافظ اسد حکمران سوريه در رابطه با اسالمی ها آسيب پذير 

، اما ضمنا عضو اقليت  البته اسد رهبری سکوالر و بعثی بود. بود 
مذهبی سوريه به نام علوی از فرقه های شيعه بود که افراطی های 

آن را غير ، اخوان المسلمين از آن بيزار بودند و روحانيون وهابی 
شايد بيش از هر کشور عربی ، اخوان . سالمی تلقی می کردند ا

المسلمين سوريه گروه بندی حزبی باالئی داشت و مراکز قدرتش به 
 و » هومز« ، » اله پو«  سوريه ، مثل  ن سنی نشي تناوب در نقاط 

و ميان رهبران تبعيدی جمعيت در آلمان ، سوئيس و لندن ، ، » احم« 
  . تغيير می کرد 

ان المسلمين سوريه از ترکه های جنبش حسن ال بنا در مصر اخو
اخوان سوريه ، از ميان دانشجويان سوريه که در اواسط دهه ی . بود

سی از دانشگاه اسالمی االزهر قاهره بر می گشتند عضوگيری کرد و 
شاخه هايش را در  ) مردان جوان محمد (  تحت نام شباب محمد 

 سوريه ،   اله پو  واقع در شمال .د شهرهای بزرگ سوريه تشکيل دا
 در سال  )24(. ستاد مرکزی اخوان المسلمين بود1935در آغاز سال 

در سال .  ، اخوان المسلمين فضای سوريه را مناسب نديد 1944
اسالم  «   ، اخوان المسلمين شورش های ضد بعث را با شعار1967

 در خالل   ،1967در سال .  سوريه رهبری می کردند » يا بعث 
جنگ و پس از شکست سوريه در جنگ با اسرائيل ، نظامی ترين 

در سال . عليه دولت سوريه اعالم جهاد کرد ، شاخه اخوان المسلمين 
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حافظ اسد قانون اساسی جديد سکوالر سوريه را اعالم  که   1973
اين قانون اساسی ، سوريه را کشوری . کرد ، دشمنی ايشان تشديد شد 

تظاهرات .  اعالم می کرد  » ، خلقی و سوسياليست دموکراتيک «
  )25 (.خشونت بار اسالمی آغاز شد

در اواسط دهه ی هفتاد که جنگ داخلی دردناک لبنان آغاز شد و 
پای اسرائيل و سوريه را به ميان کشيد ، اخوان المسلمين با همه ی 

  . توان عليه دولت سوريه حمالتی را سازماندهی کرد 
، اخوان المسلمين در بسياری از شهرهای 1976در آغاز سال 

سوريه ، از جمله دمشق ، دست به قتل ها ، بمب گذاری ها و اقدامات 
، در  سوريه در کشور همسايه ی خود لبنان. خشونت بار ديگری زد 

معرکه ی جنگ های داخلی لبنان ، درگير جنگی با اسرائيل بود و در 
. که نيروی هولناک ضد اسد است  ثابت کرد اين سازماناين رويداد ، 

رهبرانش  که  کرد  بر سوريه را متهم  حاکم  اخوان المسلمين رژيم 
اين . پس عليه ايشان اعالم جهاد کرد  اند ، » مسلمانان دروغين « 

يکی از اعضای سابق اخوان المسلمين  » عدنان سعدالدين « نبرد را 
ر شبه نظامی اين نبرد که با عناص. مصری فرماندهی می کرد 

زيرزمينی به پيش برده می شد ، مقام های بعثی و علوی های 
سرشناس را به قتل رساند ، و در همان حال ، ماموران امنيتی ، خبر 
چين ها و مشاوران نظامی اتحاد جماهير شوروی در سوريه را نيز از 

اين بحران ، رفته رفته به تظاهرات و اعتصاب های . دم تيغ گذراند 
در . کشيد و بعد ، به حمالت تروريستی گسترده تری انجاميد وسيع 

 ، يکی از دسته های تروريست اخوان المسلمين به 1979ژوئن سال 
در اين تهاجم . حمله کردند » اله پو « مدرسه نظامی سوريه در 

تروريستی ، دانشجويان نظامی را در ساختمانی حبس کردند و از 
مب های آتش زا ، هشتاد و سه تن از بيرون با سالح های خود کار وب

اين قرينه را نيز ، جمهوری اسالمی ؛ مثل (    . آنان را به قتل رساندند 
در ارديبهشت ماه سال . قرينه های ديگر ، عليه مردم ايران ساخته است 
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 شمسی که اوباش روح اهللا موسوی خمينی به بهانه ی انقالب فرهنگی 1359
و موسسات عالی آموزشی ايران هجوم بردند ، نيمه بی رحمانه به دانشگاه ها 

شب دانشجويان دانشسرای عالی تهران واقع در خيابان روزولت را در يکی 
از ساختمان های دانشسرا حبس کردند و ساختمان را آتش زدند که منجر به 

مترجم اين کتاب که در واقعه حضور . سوختن بسياری از دانشجويان شد 
 لحظه به لحظه ی آن عمل وحشيانه   » شبيخون تاتارها «داشته ، در کتاب 

 شمسی نيز، آدم کش های 1378در تير ماه سال . را ثبت کرده است 
جمهوری اسالمی ،  در وضع مشابهی به خوابگاه دانشجويان در خيابان 
اميرآباد تهران حمله کردند ، اتاق های دانشجويان را به آتش کشيدند و تنی 

 با سردادن شعار اهللا اکبر و به نام امامان خود ، از پشت بام چند از ايشان را
سال بعد ، اخوان المسلمين قصد     ) م –.  خوابگاه به زير پرت کردند

کشتن حافظ اسد را داشت که با اقدام تالفی جويانه ی دولت رو به رو 
، جريان موسوم به جبهه ی اسالمی سوريه 1980در اکتبر سال . شد 

 اين جبهه ترکيبی بود از حزب آزاديبخش اسالمی ، هر دو .تاسيس شد 
نبرد در سال . بنياد گراجناح اخوان المسلمين و ساير گروه های 

 شدت گرفت و در نوامبرهمان سال ، حمالت گسترده با اتومبيل 1981
   )26 (.های حامل بمب ، دويست تن از مردم را در دمشق به قتل رساند

مليات ديوانه وار عليه دولتی که برای سازمان دادن اين ع
معروف به داشتن نظام امنيتی بود ، اخوان المسلمين به حمايت های 

دو کشور اردن و اسرائيل کوشش . توامان اسرائيل  و اردن متکی بود 
چندانی هم نکردند که اين حمايت را مخفی نگه دارند و رسما برای 

دن ؛ نزديکی های مرز جنگجويان اخوان المسلمين در لبنان و شمال ار
اسرائيل کمک هائی . سوريه ، پايگاه های آموزش نظامی ايجاد کردند

را به سمت لبنان سرازير کرده بود که بخشی از آن سهم نيروهای 
اين ارتش غير دولتی ، مرکب از نظاميان . بود) FLF( لبنان آزاد 

دهی اغلب مسيحی و عده ای هم شيعه در جنوب لبنان بود که به فرمان
در . سرگرد سعد حداد يک افسر شورشی کاريسماتيک اداره می شد 
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 که گرماگرم جنگ داخلی لبنان بود ، اسرائيل بيست هزار 1978سال 
سرباز به لبنان فرستاد که در عقب نشينی ، قسمتی از لبنان را در 
سلطه ی نيروهای لبنان آزاد سرگرد سعد حداد به جا گذاشت که تا 

در سلسله بيانيه هائی که .  اسرائيل باقی ماند  متحد1980اواسط 
سرگرد حداد در اوائل دهه ی هشتاد صادر می کرد ، الف می زد که 

  : مثال . به اخوان المسلمين آموزش نظامی می دهد
  

ديروز سرگرد سعد حداد فرمانده ارتش لبنان آزاد ، هفتمين پايگاه 
ق لبنان آزاد افتتاح آموزش نظامی اخوان المسلمين را در يکی از مناط

در حدود دويست تن که اغلب سوريه ای و بعضی شان لبنانی . کرد 
سرگرد حداد در . هستند ، در اين دوره ی آموزشی شرکت کردند 

سخنرانی افتتاحيه خود تاکيد ورزيد که مربيان بايد چنان به رزمندگان 
ت رژيم آموزش بدهند تا بتوانند به همراه دوستان شان سوريه را از دس

    : سرگرد حداد در اين سخنرانی گفت  ...فرقه ای علوی آزاد کنند 
شما با کيفيت و در معيارهائی بسيار باالئی آموزش می بينيد که از « 

 و نمونه ی اين آموزش را ،  ،آن جمله است هنر غافلگير کردن دشمن
   )27(».نه تنها در منطقه ، بلکه در سطح جهان نيز مشاهده نمی کنيد

  
اما واقعيت اين بود که آموزش نظامی مورد ادعای سرگرد سعد 

در : حداد ، در همان زمان دست کم در دو نقطه ی ديگر وجود داشت 
شمال اردن و در منطقه ی محاصره شده ی مسيحيان مارونی که 

فاالنژيست ها مثل شبه . فاالنژيست ها در آن آموزش می ديدند 
جريان را خاندان جمايل و اسرائيلی ها اين . نظاميان فاشيست بودند 

خاندان جمايل طرفدار نازی ها بود که اردوگاه های . اداره می کردند 
نظامی اخوان المسلمين برای آماده سازی جنگ عليه سوريه را زير 

  . پوشش داشت 
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در سال . اردوگاه های اردن ، کما بيش علنی کار می کردند 
   :به ملک حسين هشدار داد که  ، وزير امور خارجه اردن ، 1981

سياست شاه او را به راهی می کشد که سرانجامش تبديل کردن « 
. اردن به پايگاه دسته های آدم کش و جنايتکار اخوان المسلمين است 

و گيج کردن کشور  فشار بيشتر بر سوريه  نتيجه ی اين سياست ، 
 با  ،نی خود دو هفته بعد ؛ حافظ اسد در سخنرانی طوال )28( ».است 

لحنی تند به اردن انتقاد کرد که فتنه و شورش اخوان المسلمين در 
 : سوريه را مورد حمايت قرار داده است 

 
مشکالتی که اخوان المسلمين ايجاد می کند ، به صورت فزاينده 

فراموش نکنيم که اخوان المسلمين . ای در سوريه باال گرفته است 
 ارتجاعی در منطقه –بط امپرياليستی زنجيره ی اساسی و تاريخی روا

بسيار طبيعی بود که رژيم اردن و اخوان المسلمين چنين ... است 
طبيعی بود که اخوان المسلمين اطاعت ... حمايت متقابلی از هم بکنند

امر کند و دسته هايش اسلحه و مهمات الزم ، آموزش نظامی و 
ما ... د تسهيالت مالی خود را از عرصه ی اردن فراهم آورن

عناصری از دسته های جنايتکار اخوان المسلمين را در مرز سوريه و 
 و پول های  اردن دستگير کرده ايم که به ما گفته اند در اردن بوده اند

 از کشور شما دريافت  ،راخود ، اسلحه و اوراق هويت جعلی  کالن 
  )29(. کرده اند
  

 رهبری حزب يک ماه بعد ، عبداهللا عمر ، از مقام های کادر
بعث سوريه ، گفت سوريه مدرک دارد که اخوان المسلمين را اردن و 

حمايت می آمريکادسته های فاالنژيست لبنان و اسرائيل و امپرياليسم « 
 باعث قتل صدها 1981پس از انفجاری که در سال     )30( » .کنند

  ماموران«  يه  اخوان المسلمين  را به عنوان   سور نفر شد ،
  .  به آن اقدام متهم کرد    )31(»ائيل اسر
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  . همه ی اتهامات حافظ اسد و عبداهللا عمر درست بود 
مقياس حمالت سوريه ، به ندرت در اياالت متحده گزارش شده 

در طول  «    .فقط يک مورد استثنائی در نيوزويک منتشر شد . است 
حافظ پنج سال گذشته ، اخوان المسلمين صدها عضو علوی حزب حاکم 

. اسد در سوريه را ، به همراه بستگان آنان ، به قتل رسانده است
 از مستشاران نظامی اتحاد شوروی  و عده ای پزشک شخصی اسد 

  می گويد ، نيوزويک  گزارش     »  .  آنان گذشته اند نيز ، از دم تيغ
 ين را پناه می دهد وحافظ اسد اردن را متهم کرد که اخوان المسلم «

اما به داليل    )32(». آموزش نظامی آنان را فراهم می کندتامکانا
مختلف ، کارزار تروريستی اخوان المسلمين در سوريه ، به چشم 
آمريکائی ها نمی آمد ، اگر چه نظام اطالعاتی اياالت متحده بی خبر 

  : ديويد النگ می گويد . نبود
   

ی اخوان ما بيشتر از آنچه که روی کاغذ می آمد از فعاليت ها« 
من رئيس واحد خاور نزديک اداره . المسلمين در سوريه اطالع داشتيم 

نگاه با گذشت و مهربانی به اين .  بودم ) INR(اطالعات و تحقيقات 
می دانستيم احتمال خطر وجود دارد ، اما در همه ی . جريان داشتيم 

    )33 (».زندگی احتمال خطر وجود دارد
  

مارتا کسلر . مسلمين خطری فعال بود برای حافظ اسد ، اخوان ال
  : تحليل گر سابق سی آی ا، در رابطه با اسرائيل و اردن می گويد 

  
فکر نمی کنم . اسرائيل و اردن با آتش بازی می کردند ... 

متوجه شده باشند که نتيجه ی اين حمايت ، در آينده تا چه حدی 
ارزيابی می حافظ اسد اما ، اوضاع را وخيم . خطرناک خواهد بود 

پنج سال کوشيد تا با اخوان المسلمين معامله کند ، با آنان به . کرد
در نهايت اما ، . سازش هائی برسد ، يا همکاری آنان را جلب کند 
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در . رفته رفته کنترل شمال را که يک سوم کشور بود ، از دست داد 
  )34 (».آن زمان ، اسد در حال سقوط بود و واقعا به درد سر افتاده بود

  
ديپلمات های اياالت متحده ، دست کم می دانستند که اردن از 
اخوان المسلمين سوريه حمايت می کند ، اما ادعا می کردند که عنان 

سفير وقت » تالکوت سيالی « . اختيار سياسی را از کف داده اند 
  :اياالت متحده در سوريه می گويد 

  
. ر سوريه بودم  سفير اياالت متحده د1981 تا  1978من از 

اين ، درست زمانی بود که به دليل کارزار بمب گذاری و قتل مقام 
در . های بعثی ، به ماهيت جنبش زير زمينی سوريه پی برده بودم 

در سال .  به وجود جنبش اسالمی در سوريه پی برديم 1979سال 
 که من برای مدتی از اردن خارج شده بودم ، شخصی خود را 1980

افظ اسد رساند و بمبی انداخت که در نتيجه يکی از محافظان به دفتر ح
کارشناسان شوروی که به . اسد کشته شد ، اما به خود او آسيبی نرسيد 

وفور در سوريه بودند ، با اتومبيل های محافظ مسلح به سالح سنگين 
  . جا به جا می شدند

  
تالکوت سيالی می گويد حافظ اسد او را فرا خواند تا شکايت 

  . خود در مورد خشونت های اخوان المسلمين را به اطالع او برساند 
  

ملک حسين اخوان المسلمين را که اردوگاه هائی در شمال اردن 
به من . من به ديدار حافظ اسد رفتم .  برپا کرده بودند ، پناه داده بود

    من ».من می دانم که اياالت متحده پشت قضيه است«   : گفت 
من می توانم صد در صد .  اگر مدرکی داريد ، نشان بدهيد  «    :گفتم

 اين که ملک حسين فعاالنه    ».به شما اطمينان بدهم که چنين نيست 
  . در اين ماجرا نقش داشت يا نه ، من نمی دانم 



  
  

  بازی شيطان  . 28
  

 

  
 
 

فکر نمی کنم برای ما چندان «     :اما تالکوت سيالی می افزايد 
حافظ اسد مساله ساز شده اهميتی داشت که اخوان المسلمين برای 

  )35 (».باشد
  

به . واقعيت اين است که ملک حسين در اين ماجرا دست داشت 
اين دليل که چهار سال بعد ، اردن به نقش خود در حمايت از اخوان 

ملک حسين در . المسلمين اعتراف کرد و از سوريه معذرت خواست 
ی از کسانی که با معلوم شده عده ا«    : نامه ای به حافظ اسد نوشت 

 )36 (».وقايع خونين سوريه ارتباط داشتند ، در کشور ما مستقر بودند
معروف است، ملک حسين » اعتراف فوق العاده « در اين نامه که به 

اعتراف کرد که کشورش به اخوان المسلمين اجازه داد تا جنگی را از 
 با حافظ اما ، برای آشتی کردن. اردن عليه سوريه سازماندهی کنند 

قانون «    اسد ، تاکيد کرد که اکنون قبول دارد که اخوان المسلمين 
» .شکن و جنايتکارند و در ميان مردم تخم نفاق و نزاع می پاشند

نخست وزير ملک حسين به دمشق رفت و شاه اعالم کرد می خواهد 
بايد مراقب نقشه های شيطانی اين گروه فاسد «   هشدار بدهد که 

چند روز بعد ، صدها عضو اخوان المسلمين را در اردن    )37(».بود
   )38( .جمع کردند

رابرت بائر افسر عملياتی سی آی ا که در خاورميانه و 
هندوستان خدمت کرده است ، در خاطراتی از اخوان المسلمين ، به 
سازمان اطالعاتی اياالت متحده انتقاد می کند که به همکاری با اخوان 

همخوابگی «  رابرت بائر در مطلب . اق داشته استالمسلمين اشتي
به نظر می رسيد که سوريه مساله  « :    می نويسد »  با شيطان اردن

اين کشور با چشم انداز صلح در خاور ميانه ، ميانه . ای جدی باشد 
اما ، اگر . ای نداشت و واشينگتن رسما خواهان سقوط حافظ اسد بود

مين می داد ، اوضاع به مراتب بدتر می جای خود را به اخوان المسل
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رابرت بائر رئيس خود تام توئی تن را در مورد اخوان   » .شد
  : المسلمين مورد سئوال قرار می دهد 

  
    : و گفت  وقتی از اخوان المسلمين پرسيدم ، شانه ای انداخت

فقط هم به اين جهت که اخوان .  اردنی ها به آنان پول و پناه دادند« 
دشمن دشمن من ، دوست من . لمين با سوريه ای ها دشمنی داشتند المس
نظر اردنی ها در مورد اخوان  «   من از او پرسيدم  » .است

ما اردنی ها را «   :  تام توئی تن جواب داد  »المسلمين چيست ؟
آنان هم داوطلبانه به جزئيات . برای جزئيات زير فشار نمی گذاريم 

   ».رت ، اخوان المسلمين هدف ما نيستبه هر صو. نمی پردازند
رئيس من تام توئی تن می خواست به من بگويد که هيچ نقشه ای برای 

تا زمانی که اخوان ... جاسوسی کردن در اخوان المسلمين ندارد 
المسلمين هدف  سی آی ا نبود ، دليلی نداشت که اردن پول خرج شان 

   )39 (.کند
  

اخوان المسلمين حمايت کرد ؟ بنا به آيا اياالت متحده مستقيما از 
گزارش رابرت بائر ، پاسخ اين پرسش در طبقه بندی فوق محرمانه 

ن امر ، می گفتند پرونده های اي «  :  بائر می گويد. قرار می گيرد 
يعنی فقط کسانی که مستقيما در کار دست   »  .کد مخصوص دارند

. نه دسترسی پيدا کنندای فوق محرماداشتند می توانستد به آن گزارش ه
اين جريان را عربستان سعودی حمايت می کرد که . من نمی دانم « 

روند کار چنين بود که شما خيلی ساده به .  خود مورد حمايت ما بود
اين پول ، کار کثيف تان را : دولت مراجعه می کرديد و می گفتيد 

  ». يا نه ، به آن ها امکانات و وسائل می داديم . بکنيد
ه گزارش رابرت بائر ، اخوان المسلمين فقط از طرف سرگرد ب

حداد ، نظامی کارمورد حمايت اسرائيل در جنوب لبنان ، پشتيبانی نمی 
سرگرد حداد در اين کار تنها نبود ، بلکه  « :  بائر می گويد. شد 
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» ز اخوان المسلمين حمايت می کرد،اساسا اين جبهه ی لبنانی بود که ا
 راست مسيحی لبنان که روابط تنگاتنگی با اسرائيل يعنی بلوک طيف

به قول بائر، . داشت ، اخوان المسلمين را زير بال و پر گرفته بود 
ما  «   .سی آی ا درک نکرد که اين سازمان جدًا خطری بالقوه است

فکر می کرديم اين مساله ی آن . روی اخوان المسلمين متمرکز نشديم 
بط ما با خاورميانه بر جنگ سرد متمرکز روا.  هاست ، نه مساله ما

مسلما . بود و ، خوب ، حافظ اسد در جهت مقابل ما قرار می گرفت 
   )40( ».ما حاضر نبوديم با ملک حسين در گير شويم 

ضمنا ، با اسرائيل هم نمی خواستيم به تقابل برخيزيم ، يا در گير 
  . شويم 

  
  

 حما و حماس
  

ان المسلمين ، در دهه ی هشتاد به حمايت اسرائيل و اردن از اخو
  . طرق و در مقاطع مختلف به منتها درجه ی خود رسيد 

در سوريه ، زورآزمائی نهائی ميان دولت حافظ اسد و اخوان 
المسلمين ، در حما رخ داد که شهری است با دويست هزار جمعيت که 

ر به قول رابرت سيالی  سفي. يان سنی بوده است بنياد گراهمواره دژ 
: سيالی می گويد . سابق اياالت متحده ، واقعه با يک شايعه شروع شد 

وقايع حما با گزارش غلطی شروع شد که می گفت اسد سرنگون « 
اخوان المسلمين که از اين خبر به وجد آمده بودند ، در آن » .شده است

شهر دچار سرمستی ديوانه وار شدند و صدها سرباز و افسر سوريه 
اسالميست ها همه ی «  : سيالی می گويد.  م کردندای را قتل عا

 اين واقعه ، برای  )41( ».افسران و مقام های بعثی را در شهر کشتند
پس نيروهای مخصوص ارتش . حافظ اسد تحريکی تحمل ناپذير بود 

خود را ، به فرماندهی برادرش رفعت اسد که زورگوی خشن و 
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 که سازمان عفو بين الملل هزاران سرباز،. بدنامی بود ، گرد آورد 
عده شان را دوازده هزار گزارش داده و اخوان المسلمين از بيش از 

  سخن گفته است ، وارد حما شدند ، بی رحمانه )42(پنجاه هزار
آمار . شورشيان را سرکوب کردند و کشته های بسياری به جا گذاشتند

»  تايم «گزارش اوليه ی . کشتگان ، در اين مورد هم متفاوت است 
 بسياری از ناظران تخمين زدند که پنج. خبراز هزار کشته می دهد 

منابع اسرائيلی و اخوان المسلمين ، هر دو با هم . هزار تن کشته شدند 
با گذشت زمان ، .  تعداد کشته ها را بيست هزار تن اعالم کردند

مخالفان و منتقدان دولت سوريه . ماجرای حما شاخ و برگ پيدا کرد 
 از اسد   استالين مثل و چهره ای بی ترحم   آن استفاده کردند از

 برای جلوگيری از تحريک مشکل آفرينان اخوان او که ساختند
هفته ها پس از . المسلمين ، برخوردی با اين تصوير سازی نکرد 

هيچ نشانه ای در هفته گذشته  «   بحران ، مجله تايم گزارش داد که
 واقعه ی حما به نقاط ديگر هم سرايت کرده در دست نبود که ثابت کند

اين ، پايان کار جنبش « :    رابرت سيالی می گويد )43 (».است
  )44 (».اسالمی در سوريه بود

با اين حال ، در مناطق تحت اشغال اسرائيل ، اخوان المسلمين 
در اوائل دهه ی هشتاد ، اسرائيل در جبهه  .  همچنان در حال رشد بود

البته حمايت از اسالميست . از اسالميست ها حمايت کرد های مختلف 
 ، 1987های نوار غزه و کرانه ی باختری رود اردن بود که در سال 

با پشتيبانی اردن بود که اخوان المسلمين . منجر به ايجاد حماس شد 
در افغانستان ، اسرائيل بی سر و صدا از .  عليه دولت سوريه جنگيد

در اين مرحله ، . جماهير شوروی حمايت کرد جهادی ها عليه اتحاد 
يان وابسته به اخوان المسلمين که مجاهدين را رهبری می بنياد گرا

در جنگ طوالنی ايران . کردند ، مورد پشتيبانی اسرائيل قرار گرفتند 
و عراق ، اسرائيل از ايران که قلب نظامی جنبش اسالميست بود ، 

  .حمايت کرد
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ه در اسرائيل همه با سياست همکاری با نبايد چنين تصور کرد ک
های تند روبنا به مجموعه ی گزارش ها ، . اسالميست ها موافق بودند 

دست راستی اسرائيل ، يعنی مناخيم بگين ، نخست وزير وقت اسحاق 
شامير ، و وزير دفاع وقت آريل شارون بودند که اين سياست را با حد 

 حزب کارگر اسرائيل بر آن  . اکثر خصلت متجاوز به پيش می بردند
بود که می شود با سازمان آزاديبخش فلسطين در جست و جوی راه 

طيف راست اسرائيل اما ، . کارهائی برای توافق اصولی مذاکره کرد 
 اشغالی   مناطق و می خواست تا حفظ مخالف توافق اصولی بود 

      »سامريه «  و  »   يهوديه  « بر  کرانه ی باختری رود اردن ،
که نام قديمی اراضی مورد     ) م –واقع در جنوب فلسطين قديم (  

  .  تسلط داشته باشد و نام شان  در تورات آمده است ، منازعه بودند 
مدير سابق سازمان اطالعات دفاعی » پاتريک لنگ « 

واقعيت اين است که سياست غلط اسرائيل  «   خاورميانه می گويد
پاتريک لنگ تاکيد می کند که همه ی   » .سابقه ای طوالنی دارد

کارگزاران موساد ؛  سرويس اطالعاتی اسرائيل ، نمی پذيرفتند که 
. حمايت از اخوان المسلمين شيخ احمد ياسين نظريه ی درستی است 

بخصوص آنهائی که در موساد سررشته ی بيشتری از فرهنگ اسالمی 
عرب شناسان سرويس « . و اعراب داشتند ، مخالف اين نظريه بودند 

اما رهبران . های اطالعاتی اسرائيل ، اين طرز تفکر را نمی پسنديدند 
اسرائيل تصور می کردند تروريست های سازمان آزاديبخش فلسطين 

درک شان . را از پا در می آورند ، بعد هم ترتيب حماس را می دهند 
و فکر اغلب اسرائيلی ها سکوالريست هم بودند . از پديده غلط بود 

می کردند اين تروريست های مذهبی مثل اسپندی هستند که روی آتش 
آن ها سعی می کردند با استفاده از متعصبان اسالمی ، . ريخته باشيد 

  )45( ».ناسيوناليسم عرب را شکست بدهند
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از افسران سابق موساد که اين »  ويکتور اوستروسکی « 
اخت ، در مورد سرويس سازمان را ترک گفت و به انتقاد از آن پرد

 اوستروسکی   بنا به گزارش)46(.مخفی اسرائيل دو کتاب نوشته است
می ترسيدند محبوبيت انورسادات » عناصر دست راستی در موساد « 

مصر ، اسرائيل را وادارد که تروريست ها را به حال  رئيس جمهوری
 ی مصری حمايتبنياد گرابنابراين ، از گروه های . خود رها کند 

تا واقعيت را که بنياد گرايان از » در لوائی ديگر « منتها . کردند 
      )47 (.اسرائيل کمک دريافت می کنند ، وارونه جلوه بدهند

اوستروسکی مستقيما طيف راست اسرائيلی را متهم می کند که در 
  .ئی بودند بنياد گراميان فلسطينی ها متکی به 

  
يان اسالمی ، اساس طرح بنياد گرا تند روحمايت از عناصر 

آن جهان عرب که به وسيله . عمومی موساد برای منطقه بود
اسالميست ها اداره شود ، نمی تواند طرف مذاکره غرب باشد ، 
بنابراين ، اسرائيل بازهم به عنوان تنها کشور دموکراتيک و منطقی 

پس اگر . در منطقه باقی می ماند که می تواند طرف مذاکره باشد 
 بتواند زمينه را برای حماس آماده کند تا جايگزين سازمان موساد

  )48(. آزاديبخش فلسطين شود ، تصوير کامل خواهد شد
  

، اخوان المسلمين غزه  در خالل بيشترين سال های دهه ی هشتاد
کرانه ی باختری ، از مقاومت در مقابل اشغال فلسطين حمايت  و 

رگيری با سازمان حداکثر توان اين سازمان ، صرف د. نکرد 
آزاديبخش فلسطين ، بخصوص جناح چپ آن در محيط های دانشگاهی 

پيروان شيخ احمد ياسين ، از چماق ، زنجير و حتی سالح گرم  .  شد
در درگيری های خشونت بار با ناسيوناليست های سازمان آزاديبخش 

مينی پيروان آيت اهللا روح اهللا موسوی خ (   .  فلسطين استفاده می کردند 
هم ، در درگيری های ناشی از جريانی موسوم به انقالب فرهنگی در سال 
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 که به قصد تعطيل دفاتر دانشجوئی ، تصفيه 1358 و 59 و60های 
دانشجويان دگرانديش و اسالمی کردن دانشگاه ها و مدارس عالی آموزشی و 
ضربه زدن به احزاب و سازمان های سياسی صورت گرفت و منجر به 

دن دانشگاه ها و دستگيری های وسيع دانشجويان شد، به همين تعطيل ش
اين . طريق دانشجويان ايران را مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار دادند 

روش خشونت بار ، پس از گشايش مجدد دانشگاه ها و اسالمی کردن مراکز 
آموزشی عالی و گذاشتن شرط امتحان ايدئولوژيک و فيلترهای امنيتی برای 

دانشگاه اسالمی     ) م –انشجو، ادامه يافت و هنوز هم ادامه دارد پذيرش د
غزه ، صحنه ی درگيری های بسياری ميان هواداران سازمان 
آزاديبخش فلسطين که در پی جدا کردن دانشگاه ها از مذهب بودند ، و 

   دانشگاه را حفظ اخوان المسلمين که می کوشيدند صورت اسالمی
 يکی از اين درگيری ها که در چهارم ژوئن فقط در. کنند ،  بود 

جدال های .  رخ داد ، بيش از دويست دانشجو زخمی شدند 1983
مشابهی نيز در دانشگاه های بيرضايت و نجاح کرانه باختری رود 

که عضو اصلی ائتالف سازمان ) الفتح (  فتح )49(.اردن واقع شد
را به همکاری آزاديبخش فلسطين است ، کوشيد تا اخوان المسلمين 

راضی کند و به جست و جوی راه هائی برای تنظيم چهار چوبی برای 
اخوان المسلمين اما ، به چيزی کمتر . مصالحه با اين سازمان بپردازد 

از اسالمی شدن کامل سازمان آزاديبخش فلسطين و حذف جناح چپ از 
رهبری اخوان المسلمين از فتح می خواست « . آن ، رضايت نمی داد 

تا رده هائی از عناصر مارکسيست را از خود تصفيه کند ، به عبث 
  تنگاتنگی  و با گروه های اسالمی همکاری  بودن سکوالريسم پی ببرد 

  )50( ».داشته باشد
 ، وقايع عجيب و غير منتظره ای رخ داد که در 1983در سال 

با نتيجه منتقدان احمد ياسين به او مظنون شدند که روابط مخفيانه ای 
همان  در اوائل . دارد ) شين بت ( داخلی اسرائيل  سازمان امنيت 

به اعضای مرکز اسالمی دستور داده بود « سال ، احمد ياسين که 
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، به وسيله مقام های اسرائيلی دستگير  محرمانه اسلحه گرم جمع کنند
در آن زمان ، سالح های گرم را فقط ميان فعاالن منتخب تقسيم . شد 

بخشی از اين سالح ها در خانه احمد ياسين انبار   )51(».دکرده بودن
 در آن زمان ، مقاومت فلسطينی  . ، و او به زندان افتاده بود شده بود

ها در برابر اسرائيل ، نسبت به دو قيام ، يا انتفاضه ی سال های بعد 
  که در جريان آن ها همه ی رزم آوران فلسطين دست در دست هم

 گردآمدن سالح 1983، در سال  با اين حال .  تر بودگذاشتند ، خفيف 
اگر چه شيخ احمد ياسين . های مرگبار به تهاجمی بسيار سنگين ره برد

. به سيزده سال زندان محکوم شد ، اما يک سال بيشتر حبس نکشيد
برای مماشات با بدگمانی های سازمان آزاديبخش فلسطين ، احمد 

ای درگيری با ساير فرقه های ياسين مدعی شد که سالح ها را بر
  . فلسطينی گرد آورده بودند ، نه برای حمله به نيروهای اسرائيلی 

 ، احمد ياسين حماس را تاسيس 1987 و 1986در سال های 
رو به گسترش می رفت ، ) قيام ( حتی در آن زمان که انتفاضه . کرد 

ت گزارش هائی وجود داشت مبنی بر آن که اسرائيل از حماس حماي
سفير سابق و کارشناس ضد تروريسم » فيليپ ويلکوکس « . می کند 

   اياالت متحده در اورشليم را اداره می که در آن زمان کنسولگری
زمزمه های مستمر حاکی از آن بودند که سرويس « کرد ، می گويد 

دليل پشتيبانی هم . مخفی اسرائيل محرمانه از حماس حمايت می کند 
ر اسرائيلی ها ، حماس می توانست در مقابل سازمان اين بود که به نظ

من در اين مورد مدرک اطالعاتی نديدم ، . آزاديبخش فلسطين بايستد 
فيليپ » .اما تعجب نمی کنم اگر اين شايعه صحت داشته باشد

در اواخر ، می گويد مقام های اياالت متحده در اورشليم  ويلکوکس 
با حماس در معامله » نده ای به طور منظم و فزاي« دهه ی هشتاد 
   مختلف ارزيابی  پيچيده با خصيصه های سازمانی« بودند و آن را 

  »...می کردند 
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اگر چه جريان خشک انديش و شبه نظامی هم در « و می گفتند 
حماس وجود دارد ، اما عناصر انعطاف پذير بسياری هم در اين 

ايم قابليت مذاکره سازمان مشاهده می شوند که ما همواره فکر کرده 
  )52( .دارند

در حالی که حماس از کويت و بعضی ثروتمندان سعودی کمک 
چارلزفری من که . دريافت می کرد ، دولت سعودی به آن بدگمان بود

عربستان  «  : سفير اياالت متحده در عربستان سعودی بود ، می گويد
يل سعودی نمی خواست پول به سمت سازمانی که در جبهه ی اسرائ

بنابراين ، شاهزاده سلمان را که فرماندار رياض .  بود سرازير شود
بود ، در راس کميته ای گماشتند که جمع آوری پول در مساجد برای 

  اگرچه ، به مرور که به نظر می رسيد  ».حماس را متوقف کند
حماس نسبت به اسرائيل مستقل تر می شود ، و با اوج گيری انتفاضه 

و عربستان به راهی ديگر   کميته دست از کار کشيد ، اين) قيام ( 
احتماال اعضائی از خانواده ی « : چارلزفری من  می گويد.  افتاد 

   )53 (».سلطنتی پيدا می شوند که به حماس پول می دهند
در دولت اياالت متحده ، بودند عناصری که از به وجود آمدن 

قدرت ضد بخصوص عرب شناس و مراکز . حماس خشنود نبودند
آژانس اطالعات دفاعی ، . اسرائيلی در پنتاگون ، از آن زمره بودند 

در باره قدرت اسالميست های فلسطينی هشدار داد و از اواخر تا پايان 
ی اطالعاتی برای تحليل اين دهه هشتاد ، شروع کرد به جمع آور

در آغاز ، جنبش اسالمی فلسطين «   :  می گويد  ديويد لنگ  . پديده
، چون  در پايان دهه ی هشتاد. ر مرکز توجه ما قرار نمی گرفت د

  ، ما سعی کرديم تخمين بود  نشده  مطلبی در اين باره نوشته
  را به روی کاغذ بياوريم ، ولی دوستان)  NIE(  ملی  اطالعات
از ادامه اين کار باز  را  ما  در دولت رونالد ريگان ،  اسرائيل 
   )53(». داشتند
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، سازمان   آغاز شد1987 از قيام فلسطين که از سال حتی پس
و شيخ احمد ياسين را متهم می کرد که  حماس  آزاديبخش فلسطين ، 

با کمک مستقيم رژيم های مرتجع عرب و حمايت اشغالگران « 
ياسر عرفات رهبر سازمان آزاديبخش . عمل می کنند » اسرائيلی

با يک روزنامه نگار فلسطين و رئيس دولت فلسطينی ، در مصاحبه 
حماس مخلوق اسرائيل است که در زمان نخست  «   :ايتاليائی گفت 

وزيری اسحاق شامير ، اسرائيل پول در اختيارشان گذاشت و هفتصد 
، دانشگاه و مسجد برای شان  بنياد و موسسه ، از جمله مدرسه

 ياسر عرفات به آن خبرنگار ايتاليائی گفت که اسحاق   )55 (».ساخت
ابين نخست وزير پيشين اسرائيل ، در حضور حسنی مبارک رئيس ر

عرفات تاکيد کرد که . جمهوری مصر به اين امر اعتراف کرده است
  . تعريف کرده است » اشتباهی مهلک « اسحاق رابين اين حمايت را 

تاسيس حماس ، در بستری از خشونت ، با آغاز نخستين انتفاضه 
اين ، نخستين قيام بزرگ و .  بود  مقارن1987 -1992در سال های 

هماهنگ فلسطين در مناطق اشغالی بود که همه گروه های فلسطينی ، 
. از جمله حماس و سازمان آزاديبخش فلسطين ، از آن حمايت کردند 

اين خيزش سراسری که هر دو تاکتيک خشونت و مسالمت آميز را با 
.  جا گذاشت خود حمل می کرد ، تاثير های پر اهميتی از خود به

انتفاضه اول ، بارديگر توجه جهانيان را به مناقشه ی فلسطين و 
 ، مثل اسحاق  اسرائيل جلب کرد و چهره های ميانه رو اسرائيلی

رابين ، شيمون پرز و اهود باراک را به سمت مذاکره با سازمان 
آغاز نخستين » اسلو « مذاکرات صلح .  آزاديبخش فلسطين سوق داد

بينانه را از زمان توافق اسرائيل و سازمان آزاديبخش اميد واقع 
  .  ، در دل ها به وجود آورد1967فلسطين در سال 

حماس که قبال فقط عليه ساير گروه های فلسطينی به خشونت 
متوسل می شد ، در جريان انتفاضه عليه اسرائيل سالح برداشت که 

، از   حماسبسياری از رهبران. منجر به واکنش تنبيهی اسرائيل شد
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عليرغم .  دستگير شدند 1989جمله شيخ احمد ياسين ، در سال 
حمايت حماس از انتفاضه ، سازمان آزاديبخش فلسطين و حماس 

هرگاه سازمان آزاديبخش فلسطين و . همچنان درکشمکش دايمی بودند 
حزب کارگر اسرائيل به سمت توافق می رفتند ، حماس موج حمالت 

تحليل . ی داد تا در گفت و گو اخالل ايجاد کند تازه ای را سازمان م
تخريب مذاکرات صلح ، همواره از هدف های « گری می نويسد 

حماس بوده و جاه طلبی های سياسی حزب ليکود را هم به اين وسيله 
هر وقت هيئت های مذاکره ی اسرائيلی و فلسطينی . فراهم کرده است

 دستيابی به صلح ابراز آمادگی کردند که گامی بزرگ در جهت
بردارند ، يک عمل تروريستی حماس درگفت و گو های صلح شکاف 

  » .ايجاد کرد و دو طرف مذاکره را به عقب نشينی واداشت 
به نظر می رسيد حماس با توسعه ی نيروی نظامی خود ، می 

ری « : تواند نسبت به سازمان آزاديبخش فلسطين به برتری دست يابد 
  : ی دهد که  گزارش م » هاناينا

  
هرچه کوشش های عرفات و حزب کارگر اسرائيل در جهت 
دست يابی به صلح پيش تر می رفت ، حماس بيشتر به خشونت می 

زمانی که سران سازمان آزاديبخش فلسطين کشتار توريست ها . گرائيد
 مصر تقبيح کردند ، حماس با راه انداختن 1990را در واقعه فوريه 
  بلندگو در خيابان های شهرهای اصلی فلسطين اتومبيل های مجهز به

و ستايش حمالت و محکوم کردن انتقاد سازمان آزاديبخش فلسطين ، 
  )57 (».سازی ديگر زد

  
به موازات حماس که در نفی مذاکره به ساير سازمان های 
اسالميست ، مثل جهاد اسالمی فلسطين و حزب اهللا ، پيوسته بود ، 

به وسيله ی بنيامين نتانياهو و اريل شارون طيف راست اسرائيل هم که 
از حزب ليکود رهبری می شد ، اساسا با انواع امتيازهائی که اسحاق 
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رابين ، شيمون پرز و اهود باراک مايل به پيشنهاد آن ها بودند ، 
 به بعد ، حزب ليکود و سازمان 1993از . مخالفت می ورزيدند 

 را تکميل می کردند و از حماس در مخالفت با مذاکرات صلح همديگر
  . نتيجه ی عمل يکديگر بهره می جستند

موافقت  خاطر مخالفتش با  که به  دريافت  در آغاز ، حماس 
در خالل « . نامه ی اسلو ، از بيرون مورد حمله قرار گرفته است

 تا سپتامبر 1993از سپتامبر (  سال های مرحله ی صلح اسلو
 جنبش اسالمی که زير سلطه ی ، بخش های سياسی و نظامی )2000

  )58(». حماس بود ، به داليل مختلف تا حدود زيادی تضعيف شده بود
دولت اسرائيل از حزب کارگر و سازمان آزاديبخش فلسطين ، برای 

عالوه بردستگيری ها و اعدام . خنثی کردن حماس هماهنگ شده بودند
اکرات ، سکوالرهای فلسطين در حمايت از مذ های رهبران حماس

مخالفت عمومی با تروريسم ، . صلح به جنب و جوش افتاده بودند
اما طيف راست اسرائيلی ، از جمله تروريست های . فراگير شده بود 

تخريب موافقت نامه اسلو   راست ، به طرز مرگباری باعث تند رو
با روخ « ، يک تروريست اسرائيلی به نام 1994در فوريه . شدند 

بود ، وارد مسجدی در » کاخ « رو عضو جنبش تندکه » گولداشتاين 
شد و ده ها نماز گزار غير ) کرانه ی باختری رود اردن ( هبرون 

اين قتل عام ، باعث تحريک حماس و روحيه . مسلح را به قتل رساند 
دادن به اين سازمان شد که آن را حمله ای به اسالم دانست و برای 

جی از بمب گذاری های انتحاری ، مو. جهاد مسلح اعالم کرد ، تالفی 
، تروريست 1995پس از آن ، در نوامبر . نتيجه ی اين واکنش بود 

اسرائيلی ديگری که از حزب ليکود الهام گرفته بود ، اسحاق رابين 
مرگ اسحاق رابين ، باعث . نخست وزير اسرائيل را به قتل رساند 

ب گذاری های ايجاد خالء سياسی در سياست اسرائيل شد و تداوم بم
انتحاری حماس ، رای دهندگان اسرائيلی را چنان به وحشت انداخت 

نتانياهو که .  به نتانياهو از حزب ليکود رای دادند1996که در سال 
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زبانی گزنده داشت ، کارزاری از اختناق به راه انداخت که همه ی 
، به صدور حکم 1997گروه های فلسطينی را هدف گرفت و در سال 

شيخ احمد ياسين اما ، از . الترين مقام حماس در اردن منجر شد قتل با
عواقب بعدی اين اقدام ناموفق ، اين بود که اسرائيل و . مهلکه جست 

.  اردن به توافق رسيدند تا شيخ احمد ياسين را از زندان آزاد کنند
 که دستگير شده بود ، در آن زندان به سر می 1989ياسين از سال 

 ياسين به صحنه عمليات غزه بازگشت ، به قرار داد ناگهان. برد 
  . اوسلو تاخت و اپوزيسيون سازمان آزاديبخش فلسطين را سازمان داد

 1999در سال .  تکرار کرد 2000اين الگو ، خود را در سال 
دولت نتانياهو سقوط کرد و اهود باراک به جايش نشست که دوباره 

ذاکره فراخواند و به کمک سازمان آزاديبخش فلسطين را به ميز م
پرزيدنت بيل کلينتون از حزب دموکرات ، به تفاهم در جهت پيشبرد 

اگرچه ، بارديگر طيف راست اسرائيل به . مذاکرات صلح نزديک شد
، اريل 2000در سپتامبر سال . تحريک اسالميست ها پرداخت 

شارون به صورت پر سروصدا و تحريک آميزی به ديدن يکی از 
محاسبه شده بود که . س اسالمی به نام حرم ال شريف رفت نقاط مقد

. و چنين شد.  يان اخوان المسلمين را تحريک کندبنياد گرااين عمل 
.  رخ داد 2004 تا 2000نتيجه ، انتفاضه ی دوم بود که از سال 

بمب گذاری های پی در پی به کشتار زنجيره ای يهوديان منجر شد و 
 امنيت جانی خود بودند ، به اردوی اريل رای دهندگانی را که در پی

اريل شارون انتخابات را برد ، نخست وزير . شارون سوق داد 
اسرائيل شد و همه ی روزنه های مذاکرات صلح با سازمان آزاديبخش 

ناظرانی که از ديرباز سياست های اسرائيل را . فلسطين را کور کرد 
سرائيل را کسی رهبری پی می گرفتند ، به حيرت افتادند که چگونه ا

 ، 101می کند که در دهه ی پنجاه به عنوان فرمانده واحد معروف 
حمالت تروريستی عليه فلسطينی ها را سازماندهی کرده و در جريان 

، دست در دست 1982تجاوز نظامی اسرائيل به لبنان در سال 
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فاالنژيست های لبنانی ی متحد اسرائيل ، مسئوليت قتل عام صدها 
ی » شتيال «  و» صبرا«  ی فلسطينی را در اردوگاه های آواره

» بلدوزر« جنوب لبنان به گردن دارد ؟ ژنرال شارون که معروف به 
بود، از هيچ عمل جنايتکارانه ای برای نابود کردن سازمان آزاديبخش 

ياسر عرفات در منگنه . فلسطين و مقام های فلسطينی فرو گذار نکرد 
حماس دست به شرارت بی پايان می . اده بود حماس و شارون گير افت

زد ، شارون عرفات را مسئول معرفی می کرد و به عمل تالفی 
  . جويانه عليه سازمان آزاديبخش فلسطين مبادرت می ورزيد 

دولت های اريل شارون و جرج هربرت واکر بوش ، از مذاکره 
ا در ، سازمان آزاديبخش فلسطين ر با ياسر عرفات سر باز می زدند

حاشيه قرار می دادند و فضا را برای رشد بازهم بيشتر حماس مهيا 
صندوق های رای گيری نشان . نتيجه قابل پيش بينی بود . می کردند 

 ، فقط پانزده در صد فلسطينی ها از 1996می دهند که در سال 
 بيست وهفت در صد 2001اسالميست ها حمايت کردند ، در سال 

 اما ، حوزه ی 2002در سال . شتيبانی کردند فلسطينی ها از حماس پ
کرانه ی باختری رود اردن آشکار » بيرضايت« رای گيری دانشگاه 

 در صد فلسطينی ها از نظريه ی کشور اسالمی ی حماس 42کرد که 
اين نتيجه ، به طور کلی بی « : می گويد » روی « . حمايت می کنند 

   )59(». سابقه بود
اسرائيل ظاهرا از سازمان آزاديبخش حتی در حالی که دولت 

فلسطين می خواست تا به کارزار بمب گذاری انتحاری حماس پايان 
بدهد ، شارون قصد داشت امکان هرگونه توافق عمل ميان اين سازمان 

 که سازمان آزاديبخش فلسطين 2001در سال .  و حماس را نابود کند
 های انتحاری توانست موافقت حماس برای متوقف کردن بمب گذاری

را جلب کند ، اريل شارون دستور قتل يکی از مقام های بلند پايه ی 
 اسرائيلی  در روزنامه » الکس فيش من « .  صادر کرد  را  حماس

هر کسی که چراغ سبز را برای « می نويسد »  يدی يوت آخرونت« 
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اين عمل روشن کرده است ، بسيار خوب می داند که چراغ توافق ميان 
دوباره ، در   »  . و مقامات فلسطينی را خاموش کرده استحماس
، فقط نود دقيقه پيش از آن که احمد ياسين رهبر حماس  2002سال 

اعالم آتش بس کند ، اسرائيل ستاد حماس در غزه را بمباران کرد و 
می » روی « . کودک را به قتل رساند هفده فلسطينی ، ازجمله يازده 

ران بر آنند که وقتی رهبران حماس را هدف بعضی مفس«    : نويسد 
 و  می گيرند ، دولت اسرائيل همزمان سياست قديمی خود برای تقويت

رشد در جهت غلبه بر گروه های ناسيوناليست فلسطينی را پيش می 
 يابد   اطمينان گذاشتن نهائی مقام های فلسطين برد که نسبت به کنار 

   فلسطينی را خاموش  ناسيوناليسم برای هميشه، بتواندو از اين طريق 
   )60 (» .کند

 ، شيخ احمد ياسين و بسياری ديگر از رهبران 2004در سال 
با اين . به وسيله ارتش و سرويس مخفی اسرائيل کشته شدند ، حماس 

 ، اريل شارون 2004در سال . حال ، حماس به رشد خود ادامه داد 
پس از . شينی خواهد کرد اعالم کرد که يک طرفه از نوار غزه عقب ن

سال ها خشونت ، گزارش ها گويای آنند که حماس قدرتمند ترين 
نيروی آن خطه است و اگر اسرائيل از نوار غزه عقب بنشيند ، 

   به وجود آمده  با خالئی که پس از مرگ ياسر عرفات بخصوص
  . است ، حماس قدرت برتر غزه خواهد بود 

تجربی ی ساختن جريانی  از پروژه ی –تاريخچه ی حماس 
دست آموز ، تا انتقام کشی های سازمان آزاديبخش فلسطين از منبع 
اصلی خشونت های ضد اسرائيلی در نوار غزه و کرانه باختری رود 

 سياسی را از  حيطه ی عمل توسعه طلبی اسالم گرايان   ، –اردن 
ه از نقط. دهه ی شصت تا دهه ی نود و فراتر از آن ، آبياری کرد 

نظر اسرائيل ، تغييرات حماس در خالل اين دهه ها ، يک زلزله بود ، 
و به بسياری کسان در اسرائيل عالمت داد که اسالم سياسی نيروئی 

تر شدن جنبش  رو اما تند. نيست که بشود با آن مماشات کرد 
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اسالميست فلسطين ، نسبت به نتايج تکان هائی که ايجاد کرد ، واقعا 
 در ايران 1979لزله ی اصلی اتفاقی بود که در سال ز. زلزله نبود

رخ داد ، شاه را سرنگون کرد و به ايجاد جمهوری اسالمی ايران 
، به يکی از  آن واقعه ، اسالميسم را از جريانی بی دولت. منجر شد 

قدرتمندترين دولت های منطقه تغيير داد ، و طيف راست اسالمی را 
   .در سراسر منطقه به وجد آورد 

شايد برای اياالت متحده ، نيروهای اسالميسم که عليه سوريه و 
سازمان آزاديبخش فلسطين مورد استفاده قرار می گرفتند ، ارزشی در 

اما ايران ، که يکی از دو . حدود يک سيب زمينی کوچک داشتند 
کشور مورد اتکای اياالت متحده در منطقه بود ، در قلب عاليق اياالت 

برای نخستين بار ، پس از انقالب شيعه . ه قرار داشت متحده در منطق
در ايران ، اياالت متحده مجبور شد نگاهی جدی به صحنه بيندازد که 
آيا طيف راست اسالمی می تواند شمشيری دولبه باشد که يک لبه ی 

  آن به طور جدی غرب را تهديد کند ؟ 
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  آيت اهللا جهنم

 )HELL,S  AYATOLLAH (   
 
 
 
 
  

 ايران را در باتالق 1978 -79هرگز انقالبی مثل آنچه در سال 
برای لحظه ای ، .  خود فرو برد ، اياالت متحده را شگفت زده نکرد 

چنان به نظر می رسيد که تمامی ی موقعيت امپراتوری اياالت متحده 
 که عربستان سعودی و حاکميت ؛در خاور ميانه فروخواهد ريخت 

 که حکومت ؛رس ، دچار انقالبی نظير ايران خواهند شد های خليج فا
.  به خطر خواهند افتاد – از اردن تا مراکش –های پادشاهی عرب 

مقام های وحشت زده ی اياالت متحده ، به  سی آی ا  دستور دادند 
ببيند آيا امکان گسترش انقالب اسالمی ايران وجود دارد ؟ و اياالت 

ن پی گيرامور اسالمی را به خدمت گرفت متحده جريانی از کارشناسا
. تا نقطه نظرها ، چشم انداز و پيش بينی های خود را تدوين کنند 

دفاعی در طول دامنه  کارشناسان امنيت ملی نگران بودند که مبادا خط 
جنوبی اتحاد شوروی در هم شکسته باشد و شوروی بتواند از اين 

 ی در منطقه ، به منافع فرصت استفاده کند و گسترش يافتن برانداز
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  . اياالت متحده ضربه بزند
برای نخستين بار ، اسالم سياسی به مرکز صحنه آمده بود و 

در ايران ، افغانستان ، پاکستان و . نتايج آن می توانست عميق باشد 
نقاط بازهم گسترده تری که دايره هائی را با مرکز مشترک تشکيل می 

وئی حاشيه ای نبود ، بلکه تبديل به توان دادند ، اسالم سياسی ديگر نير
. محرکی شده بود که در پس تغييرات بالقوه ی منطقه عمل می کرد

برای تحليل گران تصوير بزرگ ، ديگر غير قابل تصور نبود که يک 
 و مصر و سودان ، تا سوريه آفريقارشته رژيم اسالمی ، از شمال 

با اين .  ان به وجود آيدوعراق و عربستان سعودی و پاکستان و افغانست
و خاک فرو نشست ، موقعيت اياالت متحده تثبيت  حال ، وقتی گرد 

خارج شده بود ،  آمريکادر ظاهر قضيه ، ايران از قلمرو نفوذ . شد 
. اما به نظر می رسيد که امنيت بقيه ی امپراتوری مصون مانده باشد 

اد قدرت را به استثنای سودان که طيف راست اسالمی در دهه ی هشت
 ويروس  در آن به دست گرفت ، اما در حاشيه بود ، به نظر می رسيد

برای بسياری از سياستمداران ، نظامی ها و . ايران بتواند مقاومت کند 
کارشناسان امور خاور ميانه ، اين تصور پيش آمد که اتفاق عجيب و 

جه به تو. غريبی نيفتاده و شرايط برای عادی شدن امور ، فراهم است 
انقالب ايران به عنوان موردی خاص ، کنار گذاشته شد و در حالی که 
خود ايران را خطری برای منطقه ارزيابی می کردند ، اياالت متحده 

، به عنوان دشمنی  به اين نتيجه نرسيد که به طيف راست اسالمی
تنگاتنگ ، از جمله روابط  اياالت متحده به روابط . شاخص توجه کند 

 خود از طريق رابط های اطالعاتی با عربستان سعودی و پنهانی
شورش . يان سنی بودند ، ادامه داد بنياد گراپاکستان که دو قلعه ی 

اسالميست ها عليه سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين ، در دهه ی 
هشتاد به اوج خود رسيد ، اما هيچ هشداری به روابط سياسی اياالت 

دهه ی هشتاد اياالت متحده بيش از سه بيليون تازه ، در . متحده نداد 
دالر خرج حمايت از جهادی های افغانی کرد که تشخيص هدف های 
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. سياسی شان از هدف های سياسی آيت اهللا های ايران ، دشوار بود 
  . راست اسالمی ، همچنان ادامه يافتوحدت عمل آمريکائی ها با طيف 

ه طرق مختلف با هم چون اين ، اياالت متحده کوشيد تا ب
ليبرال های دولت جيمی . جمهوری اسالمی ايران رابطه برقرار کند 

سعی کردند با اسالميست های ظاهرا ميانه رو تحصيل کرده ، کارتر 
کت و شلوار  و اروپا که در اطراف خمينی بودند و به جای عبا آمريکا

می پوشيدند ، دوستی و همراهی کنند ، در حالی که بسياری از 
افظه کاران جديد ، از جمله مقام های بلند پايه دولت رونالد ريگان ، مح

سعی می کردند به جای آخوندهای مکال ، با آيت اهللا های تند رو قم که 
با اين حال ، هيچ يک  . برقرار کندنيروی واقعی تهران بودند ، رابطه 

از اين تمهيدات کارگر نيفتادند و در ربع قرن بعدی ، ايران روح 
  . يطانی سياست اياالت متحده را تشديد می کند ش

يا به قول آندره مالرو انقالبی که هرگز اتفاق (    انقالب ايران
 1977از سال . اياالت متحده را گيج و متحير کرد    ، ) م –نيفتاد 

و در مرحله ی خيزش ، سقوط  که نخستين نشانه های قيام پديدار شد ، 
 و تثبيت رژيم آخوندی در 1981 ، تا شاه ، بروز آثار جنگ داخلی

دهه ی هشتاد ، سياست اياالت متحده دچار سردر گمی و اغلب تناقض 
  . شد

پيشه اول ، واشينگتن تکيه بر اعتمادی تقريبا نا محدود به شاه را 
در خالل دهه ی هفتاد ، نظام اطالعاتی اياالت متحده مکررا  . کرد

جمله تاکيد می شود که رژيم از، گزارش هائی می دهد که در آن ها 
اين خوش بينی ها ، که بسياری از معماران . شاه امن وامان است 

موثر اياالت متحده آن را اداره می کنند و به اين نتيجه ره برده است 
که خطری جدی شاه را تهديد نمی کند ، درست تا شب وقوع انقالب 

ان مورد غفلت در اين گزارش ها ، عموما جنبش اير. ادامه می يابد 
کمک سازمان جاسوسی . قرار می گيرد ، يا به حاشيه پرت می شود 

 عليه 1332 مرداد سال 28 ( 1953سيا به اسالميست ها در سال 
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دولت ملی  دکتر محمد مصدق و برای بازگرداندن  محمد رضا پهلوی 
، تاريخی قديمی بود که در دهه های بعد ، به اين )  م –به تخت و تاج 

به اين . را در حاشيه قرار دهد   ره برده بود که شاه ، آيت اهللا هانتيجه
 ، به تبعيد – که خمينی از آن جمله بود –صورت که بعضی شان را 

  .بفرستد و بقيه شان را در فهرست مواجب بگيران خود قرار دهد 
تازه اين در حالی بود ... مثل آيت اهللا شريعتمداری ، گلپايگانی ، مرعشی و (
، خود   به قول آيت اهللا شريعتمداری يکی از همين حقوق بگيران شاهکه

 ، ماهانه 1332 مرداد سال 28خمينی بود که در سال های پس از کودتای 
و با .  تومان مواجب بگير فرمانداری نظامی تيمسار تيمور بختيار بود 360

 آيت اسناد نويسنده در بخش های قبلی همين کتاب ، خمينی به عنوان معاون
اهللا ابوالقاسم کاشانی نماينده اخوان المسلمين در ايران ، در رهبری بزرگ 
ترين تظاهرات الت ولمپن ها عليه دکتر مصدق و برای بازگرداندن شاه به 

بنا به اسنادی که از طبقه بندی محرمانه خارج شده اند ، . ايران قرار داشت 
 و   MI6ه مصدق ، برای اين تظاهرات و در نهايت کودتای نظامی علي

CIA م – مجموعا دو و نيم ميليون دالر سرمايه گذاری کرده بودند (   
وزارت امور خارجه و سی آی ا ، با کمال رضايت و خشنودی از 
جريان اسالمی در ايران غفلت کرده بودند که اين ، باعث مسرت شاه 

شاه ، سرسختانه مخالف . شده بود و اساسا خواسته ی خود او بود 
هرگونه ارتباط و تماس اياالت متحده با روحانيون ، حتی مطيع ترين 
آنان و کسانی از ايشان بود که طرفدار رژيم بودند و در فهرست حقوق 

  . بگيران شاه قرار داشتند 
 برشورای امنيت 1977اما پس از آن که دولت کارتر در سال 

ار به شاه ملی مسلط شد ، اياالت متحده شروع کرد به وارد آوردن فش
ايران برای انجام اصالحات و مذاکرات محرمانه و فشرده با گروه 

اين سياست ، منجر . های اپوزيسيون ، از جمله رهبران کليدی مذهبی 
به تضعيف ثبات شاه ، گيج شدن رژيم او ، و تحکيم طيف راست 

هدف اياالت متحده از ايجاد اين رابطه ها ، انقالب نبود ، . مذهبی شد 
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 بسياری از مسئوالن اميدوار بودند که از اين طريق سلطنت بلکه
بخشی از . مشروطه ی طرفدار اياالت متحده ، به ثبات بيشتری برسد 

محرک پيش بردن اين سياست ، شايعه ی مستمری بود مبنی بر آن که 
ظاهرا گزارش های موثق منابع اطالعاتی اياالت . شاه سرطان دارد 

واقعا هم شاه سرطان داشت و  (   .ائيد می کرد متحده ، اين شايعه را ت
ظاهرا کسانی که اين سياست   .)   مرد1980به همين بيماری در سال 

را تعقيب می کردند ، باور داشتند که شاه از قدرت کافی برای انتقال 
به نظر ايشان ، نتيجه ی انتقال . مسالمت آميز قدرت برخوردار است 

ران روشنفکری ايران ، جبهه ملی مسالمت آميز قدرت ، به رهب
طرفدار محمد مصدق ، تکنوکرات ها و عناصر ميانه رو و کم دانش 

آن چه در اين درک و سياست مورد . شيعه ، قدرت بيشتری می داد 
توجه قرار نگرفته بود ، اين بود که جنبش ضد شاه به دامن طيف 

هللا خمينی راست مذهبی خواهد غلتيد و از آن مهم تر ، به چنگ آيت ا
  . که وجودی سرسخت و ادائی چون لنين داشت ، خواهد افتاد 

 تا 1978 بخصوص از نوامبر–بعدها ، در جريان خود انقالب 
 ، دولت کارتر – 1979تسخير تهران به وسيله ی خمينی در فوريه 

عده ای می گفتند اياالت متحده بايد . دچار تناقضات درونی سختی شد 
، بعضی ها بر آن بودند که اياالت متحده بايد از دست از شاه بردارد 

در آن چهار ماهی . کودتای نظامی خونينی عليه انقالب پشتيبانی کند 
که اوضاع رو به وخامت می رفت ، اياالت متحده اصال سياست 
مشخصی نداشت ، و به هر صورت ، فرصت برای تغيير دادن روند 

لتش سقوط کرد ، و شاه گريخت ، دو. وقايع از دست رفته بود 
آن هائی که معتقد بودند بايد دست . جمهوری اسالمی ايران متولد شد 

از شاه برداشت ، ارزيابی درستی از انقالبيون اسالميست نداشتند و 
حاال هم تخمين می زدند که رژيمی دموکراتيک ، با رنگ و بوی 

هم آن هائی . جايگزين خواهد شد ، نه  ديکتاتوری ، مختصر اسالمی 
که نظر به کودتائی با ده ها هزار کشته داشتند ، در ارزيابی عمق 
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نظر اين گروه که اغلب . قدرت جنبش خمينی دچار لغزش شده بودند 
همراه با اصرار و در عين حال نامعقول بود ، مبتنی براين باور بود 
که اتحاد جماهير شوروی در پشت صحنه ی معضل ايران قرار گرفته 

کر می کردند چگونه ممکن است شاه به عنوان متحد آنان ف. است 
  قدرتمند آمريکائی ها ، بدون دخالت مسکو سرنگون شود ؟ 

. پس از انقالب هم ، سياست آمريکائی روشن تر از پيش نبود 
اياالت متحده فقط چند کارشناس با ارزش در رابطه با جنبش اسالمی 

 از انقالب به ايران ديپلمات های اياالت متحده که پس. ايران داشت 
رفتند ، اغلب کارشناس امور ايران نبودند ، و آگاهی چندانی در باره 

بسياری از ايشان می . اسالم ، يا در مورد خمينی و جنس او نداشتند 
کوشيدند تا راهکاری برای دست يابی به توافق های موقتی با 

حده در جمهوری اسالمی پيدا کنند ، اما با اشغال سفارت اياالت مت
جمعيتی معروف به (    به وسيله جمعيتی کثير1979نوامبر 

کت و . ، اين سياست شکست خورد   )  م–دانشجويان خط امام 
شلواری هائی مثل ابراهيم يزدی ، صادق قطب زاده و ابوالحسن بنی 
صدر که تحصيلکرده ی غرب بودند و نقش چوب بست و موتور 

معروف (    »انقالب دوم « ند ، با نگهدارنده ی خمينی را ايفا می کرد
 شمسی ديده 1359به انقالب فرهنگی که تدارکش در نيمه دوم سال 

 و روزهای اول 1359شد و در روزهای آخر فروردين ماه 
 با تصفيه ی خونين دانشجويان دگر انديش در 1360ارديبهشت 

دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی و تعطيل کردن مراکز عالی 
 جارو شدند که به اشغال سفارت   ، ) م – به اجرا در آمد آموزشی
انجاميد و روحانيون مقيم قم و خمينی ، تسلط ديکتاتوری خود  آمريکا

در مورد وقايع دانشگاه ها تحت عنوان  ( . بر ايران را آغاز کردند 
انقالب فرهنگی و بستن دفاتر دانشجوئی و حمالت وحشيانه به مراکز 

گام ، پلی تکنيک ، خوابگاه دختران ، و بخصوص  مثل پيش–ايشان 
 در تهران ،  ... دانشسرای عالی که در آن دانشجويان را سوزاندند و 
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  )  م –به کتاب شبيخون تاتارها به قلم مترجم همين  کتاب مراجعه کنيد 
های اياالت متحده حاضر نبودند در ايران تند رودر عين حال ، 

ات و موقعيت اسالمی ايران را تهديدی بعضی ها تغيير. تسليم شوند 
بنا به محاسبه ی .  برای اتحاد جماهير شوروی ارزيابی می کردند

اينان ، ترس ايران از همسايه ی شمالی و خصومت اسالميست ها با 
طرفداران . کمونيسم ، آنان را به آشتی با اياالت متحده سوق می داد 

ای نظامی را متحدان  ، آخوند ه- و حتی خود اسرائيل –اسرائيل 
حتی در خالل بحران سفارت گيری ، رونالد . بالقوه می پنداشتند 

در نيمه .  مقدمات کاررا فراهم کردند ريگان و محافظه کاران جديد ، 
دهه ی هشتاد ، محافظه کاران نو ، اطالعات اسرائيلی و سرهنگ 
اليور نورث عضو شورای امنيت ملی ، برای نزديک شدن به مرد 

رتمند ايران علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، در عملياتی محرمانه به قد
  .  پيوستند  بيل کيسی مدير سی آی ا 

انقالب مذهبی ايران ، بيش از خالی کردن زيرپای يکی از 
اين . در منطقه عمل کردآمريکاپراهميت ترين بازوهای نگهبانی 

بلور انقالب ، تغييری اساسی در شخصيت طيف راست اسالمی را مت
تغييری که پس از پديد آمدن اخوان المسلمين در دهه های گذشته . کرد 

طيف راست اسالمی ، با کسب قدرت در دهه ی . شکل می گرفت 
هفتاد ، دامنه ی ادعايش را توسعه داد و بخش هائی از آن به تند روی 

با پديد آمدن تروريست های زير زمينی اسالميست در  . گرويدند 
 های مستعد خشونت گروه بندی شدند که در نتيجه ، مصر ، اسالمی

در گيری با رژيم های وابسته به غرب اوج گرفت و جنبش تروريست 
با نمونه ی ايران ، گروه های . حزب اهللا در لبنان صاحب قدرت شد

   الهام گرفتند ،بيشتری که به جريان اصلی اسالميست ها تعلق داشتند
 وابسته به اخوان المسلمين ، صورت و عده ی بيشتری از سازمان های

  . سياسی پيدا کردند 
 و پس  در جريان انقالب  اشتباهات و خطاهائی که اياالت متحده 
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از انقالب ايران مرتکب شد ، در نتايج فاجعه بار خود شبيه تراژدی 
بخش شرارت بار اين شعله ، بر نظام اطالعاتی . های شکسپير بودند 

و حمله های » پرل هاربر « ميان واقعه ی . داياالت متحده فرو باري
،  سقوط  شاه شاخص ترين خطای نظام  2001يازده سپتامبر 

در حالی که اياالت متحده مشتاقانه از . اطالعاتی اياالت متحده بود 
جهادی های افغانستان حمايت کرد و دستش را به سمت آخوندهای 

جامعه ی اطالعاتی ميانه رو تهران دراز کرد ، تقريبا هيچ کس در 
در نظر جامعه ی . نگاهی به تصوير بزرگ نينداخت  ، آمريکا

ی   چهرهآمريکائی ، سيمای زشت منظر و ابروان در هم کشيده ی
ترش آيت اهللا خمينی ، مظهر پديدار شدن  تهديدی جديد در صحنه ی 

برای ديپلمات ها و افسران اطالعاتی اياالت متحده اما ، . جهان بود 
حتی . است اسالم سياسی ، همچنان باعث سوء تفاهم عميق بود طيف ر

زمانی که قدرت اسالميسم چهره و هويتش را آشکارا در واقعه ی 
، اياالت  خونين مکه ، جنگ داخلی سوريه و قتل انورسادات نشان داد

حتی پس از ايران ، . متحده پيام و موضوع مطالباتش را دريافت نکرد 
نبشی جهانی که به عهد و ميثاق های برادرانه و اسالميسم به مثابه ج

جمعيت های مخفی وابسته است ، در نظر نيامد ، بلکه جنبش 
ايدئولوژيک پراکنده ای ارزيابی شد که در کشورهای مختلف به 

بی تجربه های ساده لوح ، فکر می . صورت خرده ريز عمل می کند
تکرار کردند ايران موضوعی خاص است که در نقطه ی ديگری 

يعنی ديکتاتوری محافظه کاری است که دچار شکل . نخواهد شد 
خاصی از نظامی گری شيعی شده و هيچ بازتابی در ميان اکثريت 

بقيه ، که جوری ديگر بی تجربه و ساده . مسلمانان سنی نخواهد داشت 
لوح بودند ، دچار اين تصور و توهم شده بودند که اسالميسم نوع 

 اخوان المسلمين را می توان در افغانستان و آسيای ايرانی و اسالميسم
مرکزی به مثابه ابزاری برای خلع سالح اتحاد جماهير شوروی به کار 

عليرغم آن که احساسات ضد آمريکائی به صراحت در قلب . گرفت 
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 از مشاور امنيت –اسالميسم بيان می شد ، مقام های کليدی واشينگتن 
مدير » بيل کيسی « ، تا »نسکی زبيگنيوبرژي« ملی جيمی کارتر

  ، با حرص و ولع اين عقيده را به پيش –سازمان سيای رونالد ريگان 
می بردند که اسالم سياسی چيزی نيست جز يکی ديگر از پياده های 

» صفحه بزرگ شطرنج « شطرنج در صحنه ای که برژينسکی آن را 
  . می ناميد 

  
  

  بازگشت آيت اهللا
  

، يعنی درست يک روز پس از بازگشت  1979روز دوم فوريه 
افسر » جرج لمبراکيس « پيروزمندانه ی آيت اهللا خمينی به ايران ، 

ارشد سفارت اياالت متحده در ايران ، پيامی طوالنی به واشينگتن 
در اين پيام رسمی ، لمبراکيس توضيحاتی در مورد خمينی و . فرستاد 

 در اين گزارش وجود هيچ اثری از نگرانی. دسته ی او داد  و دار
ارزش ارزيابی او فقط در طوالنی بودن تعداد سطرها است، . نداشت 

برای اين که نشان می دهد اياالت متحده فقط چند روز پيش از تسلط 
جنبش خمينی برايران ، عميقا در اين مورد به گمانه زنی غلط پرداخته 

  : است 
  

ش اسالمی شيعه ارزيابی دقيق ما تا به امروز ، اين است که جنب
در مقابل کمونيسم ، بسيار سازمان يافته تر ، روشن تر ، تواناتر و 
. مقاوم تر از آن است که بدگويان می خواهند ما را بدان قانع کنند 

جنبش اسالمی شيعه ، بيشتر از ايدئولوژی های غربی ، از جمله 
 با اين حال ، ساختار. کمونيسم ، در ميان ايرانی ها ريشه دارد 

حاکميت آن روشن نيست ، و احتماال به طور کلی روی آن کار نشده 
البته اين امکان وجود دارد که در پيشرفت جريان حاکميت ، .  است 
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فشار روشنفکران مخالف روحانيت که اکنون در اپوزيسيون وجود 
دارد ، بتواند جايگزين شود و مرحله ی دموکراتيک غربی را که در 

  ...می رسيد ، ميسر کندآغاز محتمل به نظر ن
نهاد اسالمی ، نه مثل حکومت شاه ضعيف است ، و نه غفلت 

اين جنبش ، . ناظران غربی نيز ، چنين تصوری از آن دارند . زده 
نسبت به ساير گروه ها ، به احساسات مردم و پول بازار تسلط بيشتری 

جريان حاکم ، به . دارد که اين تسلط ، ناشی از درک درست است 
رق مختلف نظريه اصالح طلبی و سنت گرائی ايران را مورد ط

پشتيبانی قرار می دهد که در اين زمان برای بيشتر ايرانی ها پرجاذبه 
تر از مدل های کمونيستی است که به وسيله ی اتحاد جماهير شوروی 

  .و چين نمايندگی می شود 
ازطرف ديگر ، روش پارلمانی اين جنبش ، مثل نمونه های 

احتماال اختيارات پارلمان در ... مان دموکراتيک غربی نيستپارل
اگر چه ساختن چنين . انحصار شورای اسالمی قرار خواهد گرفت 

بنا به برنامه جنبش ، رهبران سياسی . شورائی هم هنوز روشن نيست 
به جای روحانيون از پيش انتخاب شده اند تا نقش قانونگذار و قوه 

دريافت ما اين است که انطباق با ... فا کنند اجرائی سياست دولت را اي
عقايد و نقطه نظرهای غربی ، به وسيله دولتی که از جنبش 
اپوزيسيون تشکيل شده و گرايش های غربی دارد ، برای نهاد اسالمی 

  )1(. اجتناب ناپذير است
  

روز اول فوريه ، درست يک روز پيش از تنظيم اين گزارش به 
نه روز . خمينی از پاريس به ايران بازگشت   لمبراکيس ،  وسيله ی

بعد ، دولت انتقالی ايران سقوط کرد و آخوندها ديکتاتوری خود را 
. ايجاد کردند که تا کنون بيش از يک چهارم قرن دوام آورده است

پرزيدنت جيمی کارتر به حکومت جديد ايران خوشامد گفت و کوشيد 
اما شوربختانه ، فقط برای . تا خوشبينانه به رهبران آن نزديک شود 
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عقب نشينی از مذاکرات وخيم ، سفارت اياالت متحده در چهاردهم 
نه ماه بعد ، جمعيت . فوريه به کنترل جمعيت متاثر از خمينی در آمد 

سفارت اياالت متحده را )   م –معروف به دانشجويان خط امام (  مشابهی 
ان سفارت را بيش از به اشغال کامل در آورد و عده زيادی از کارمند

، بزرگ ترين بحران ديپلماتيک در  اين. يک سال به گروگان گرفت 
در پايان ، خمينی به صورت بال منازع . بود آمريکاتاريخ 

  . ديکتاتورايران شد و کامال برامور تسلط يافت 
لمبراکيس دچار چنين اشتباهی شده باشد ؟ است  چگونه ممکن 

 که در اين مورد تنها هم –االت متحده چگونه يک مقام ارشد دولت اي
به «  باور کرده بود که خمينی و مافيای روحانی او قدرت را –نبود 

واگذار خواهند کرد ؟ چرا » جای آخوندها به رهبران سياسی 
تعريف می کند ؟ چرا انتظار » روشن « لمبراکيس جنبش خمينی را 

 ايران پديد در» نزديک به جريان دموکراتيک غربی « دارد چيزی 
    ؟آيد

مسائل بسياری اين وسط بايد مورد توجه قرار گيرند که جز 
نه وزارت امورخارجه ی اياالت . شماتت و مالمت چيزی نيستند 

، نه   نه سی آی ا ايران داشت ، درک درستی از شرايط  متحده 
. جامعه ی گزافه گو و خود ستای روابط خارجی ، و نه آکادميست ها 

طی کردن غلفت کور در مورد ايران با بی کفاتی محض ، به دليل قا
 بينائی  اما اين نا. بيشترين تقصير به گردن دولت اياالت متحده می افتد 

و غفلت ، به سطح بسياری از کارشناسان آکادميک اياالت متحده 
از دانشگاه » جيمز بيل «  از جمله –بسياری ها . تسری می يابد 

» ريچردکوتام « از دانشگاه تکزاس و  » ماروين زونيس« تکزاس ، 
 1978 ، در سال های –از دانشگاه پيتزبورگ  افسر سابق سی آی ا 

 از مشاوران نيمه رسمی کاخ سفيد و وزارت امور خارجه 1979 –
او اغلب در روابط » عقاب و شير « جيمز بيل نيز که کتاب .  بودند

يرد و مطالب بسياری  قرار می گ اياالت متحده و ايران مورد استناد
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در باره روابط خارجی در نشريه شورای روابط خارجی نوشته است ، 
 درست مثل متن نامه رسمی لمبراکيس،  در درک  ، 1978در اواخر 

حتی در حالی که خمينی از . و تحليل مساله مرتکب خطا شده است 
عراق و بعد از فرانسه عليه شاه می غريد ، و جمعيت های عظيمی 

های آيت اهللا را در شهرهای بزرگ به راه انداخته بودند ، عکس 
  :می نويسد» 1978ايران و بحران « جيمزبيل در مطلب 

  
اگر سلسله پهلوی بايد با زور و خشونت نابود شود ، محتمل ... 

ترين جايگزين آن اين است که طيف چپ از گروه پيشرو افسران 
گزينه های ديگر ... رفت ميانی ارتش ، زمام امور را به کف خواهند گ

که در آينده امکان جانشينی خواهند داشت ، دسته های طيف راست 
ارتش و نظام ليبرال دموکراتی است که الگو هايش غربی و دولتش 

   )2 (.کمونيستی خواهد بود 
  

در اين متن ، جيمز بيل  حتی از احتمال جايگزينی خمينی هم که 
جيمز بيل . کری به ميان نمی آورد رهبر شناخته شده ی انقالب بود ، ذ

به عنوان يکی از کارشناسان انگشت شمار امور ايران، تنها کسی نبود 
با باال گرفتن موج انقالب . که آينده ی ايران را عوضی می خواند 

 ، مقام های بلند پايه ی وزارت امور خارجه 1978ايران در نوامبر 
.   بپردازند وف بحران نامکش  تا به بررسی نکات فراخوانده شدند

افسر مسئوول ميز ايران ، توضيح می دهد که » هنری پرچت «
چگونه عليرغم همه ی اطالعاتی که به آن ها دسترسی داشته است ، 
تحليل خود را از گروهی دانشجوی ايرانی که شب قبل با آنان مالقات 

  : داشته ، گرفته است 
  

امور ايران ،  ، همه ی کارشناسان 1978در اواخر نوامبر 
افسران مامور خدمت در ايران ، و ديگران را دورهم جمع کرديم تا 
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. ببينيم در رابطه با ايران چه کنيم و چه اتفاقی در ايران دارد می افتد 
   در دانشگاه آمريکائی  من سخنران ميهمان کالسی ،خب ، شب قبل

آن جا بودم ، و چنين پيش آمد که عده ای از دانشجويان ايرانی هم 
وقتی پرسيدم به نظر آن ها چه اتفاقی دارد در ايران می افتد ، . بودند 

روز بعد ، در . حکومت اسالمی برسرکارخواهد آمد : جملگی گفتند 
کنفرانسی که داشتيم ، از همه نظر خواهی کرديم و شنيديم که همه يک 

يک دولت ليبرال به وسيله ی جبهه ی ملی سرکار « : زبان می گفتند 
وقتی نوبت اظهار نظر به من » . می آيد و خمينی به قم می رود 

من تنها کسی بودم . » حکومت اسالمی سرکار می آيد « رسيد، گفتم 
  )3(.که در کنفرانس وزارت امور خارجه چنين نظری داشت 

  
اين واقعيت که دولت اياالت متحده چنين درک غلطی از وضع 

اين . وتاهی های اطالعاتی ايران داشت ، چيزی نيست جز انبوه ک
قصور اما ، ناشی از فقدان خبر نبود ، برای آن که انقالب داشت در 
خيابان ها خودش را نشان می داد ، و خمينی هم يک بازيگر نامرئی 

با اين حال ، اياالت متحده که اعتماد بی حدی نسبت به ثبات  .  نبود
ست و احتمال انقالب شاه داشت ، قانع شده بود که ايران جزيره ثبات ا

حتی زمانی که انقالب به سرعت برق آسا رسيده . در آن وجود ندارد 
بود ، اياالت متحده زير بار نمی رفت که خود خمينی و آخوندها قدرت 
را قبضه خواهند کرد و ترجيح می دادند باور کنند که نوعی 
دموکراسی دورگه ، يعنی پيوندی از سکوالرها و مذهبی ها که دو 

نس غير قابل ترکيب اند ، پس از سقوط شاه از بحران زائيده خواهد ج
در   رئيس ايستگاه سی آی ا 1979که در سال » تامس ارن « . شد 

ايران بود ، ماه ها پس از انقالب به ايران رفت و در چهارم نوامبر 
   ) م –معروف به دانشجويان خط امام (   همان سال به وسيله جمعيتی 

ود خمينی سفارت اياالت متحده را  اشغال کردند ، به که با رهنم
، » ارن« به گزارش .  روز در اسارت بود 444گروگان رفت و 
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 از پنجره نگاهی به بيرون 1978برای کسی که مايل بود در سال 
می گويد وقتی در » ارن « . بيندازد ، ديدن انقالب کارساده ای بود 

رفت ، ديد که  اد سی آی ا  به ست ، ، پس از آزاد شدن1981سال 
سازمان اطالعات مرکزی اياالت متحده از اين که انقالب را پيش بينی 

وقتی برگشتم ، ديدم که يکی از مقام های « . نکرده ، ضجه می زند 
پايه ی اداره خاور نزديک ، افسوس قصور اطالعاتی در مورد  بلند

 پرسيدم يعنی من به او نگاهی کردم و ازاو. سقوط شاه را می خورد 
  اين مامور ارشد سی آی ا  »نمی ديد در خيابان ها چه می گذرد ؟ 

می گويد سازمان اطالعات مرکزی اياالت متحده با مرحله ی پيش از 
انقالب ايران ، به سبک سنتی ی ضد جاسوسی عمل کرده و کوشيده 
. تا رمز و رازهائی را در مورد جنبش خمينی و ثبات شاه کشف کند 

قادر نبود نقشه ی روشنی را برای  ، سی آی ا » ارن « ته ی به گف
 بنابراين  .دخالت در اموری که روز به روز می گذشت طراحی کند

به پيشگوئی اطمينان بخش تری که می گفت شاه باقی خواهد ماند 
سازمان ما هم به ماشين دولتی پيوسته بود تا به کاخ « . چسبيده بود 

يعنی که اين . د که مايل به شنيدن آن بود سفيد همان چيزی را بگوي
. خبرها فقط باعث تصديع خاطر است و وضع شاه خوب است 

بنابراين ، می تواند با پشتيبانی اياالت متحده ، اين توفان را از سر 
اشکال اين بود که در سطح کار، از گفتن حقايق به قدرت .  بگذراند

نمی توانست واقعيت ها يعنی آن که کار می کرد ، . کوتاهی می شد 
  )4 (».را به قدرت بگويد

در اياالت متحده بر سه گونه » قدرت « در دهه ی هشتاد ، 
هريک  از اين ديدگاه ها ، . سياست در مسائل ايران درنگ می کرد 

از طرق مختلف به مساله ی ايران وارد می شدند ، اما در هيچ يک از 
ينده ی پيروزی خمينی مشاهده اين ديدگاه ها و طرز نگاه کردن شان ، آ

برای هرکدام شان ، آيت اهللا خمينی به منزله ی تست هوش . نمی شد 
چهره ای تاريک که معماران بلند پايه ی سياسی ، در آن چيزی . بود 



  
  

  بازی شيطان  . 58
  

 

  
 
 

همه اشتباه می کردند و اشتباهات .  را می ديدند که می خواستند ببينند
  . شان ، تضمين موفقيت خمينی بود 

  سياست  ، که  گرايان ، پيرو هنری کيسينجر بودند واقع   نخستين
. اياالت متحده در قبال ايران را در نيمه اول دهه رهبری می کرد 

تمام دهه ی هفتاد را صرف . برای اينان ، خمينی تقريبا نامرئی بود 
تبديل کردن ايران به قدرت منطقه ، پليس خليج فارس و برج و باروی 

. ماهير شوروی و ناسيوناليسم عرب کرده بودند عليه اتحاد جآمريکا
مدير اين سازمان گرفته که در » ريچرد هلمز « سازمان سيا ، از 

 1973با شاه در سوئيس همکالسی بود و در سال ) دهه سی ( کودکی 
 ، از جمله 1953در ايران شده بود ، تا کارکشته های  آمريکاسفير 

» آرچی« وق العاده مخفی و  مامور ف»کرميت « : برادران روزولت 
چيس « يکی ديگر از ماموران اين سازمان که مقام ارشد بانک 

ديويد راکفلر بود ، از جمله متحدان خط معروف به واقع » منهاتان 
کيسينجر ، هلمز، روزولت ها ، راکفلر . گرای هنری کيسينجر بودند 

و شرکت های بزرگ نفتی و صنايع دفاعی ، سال ها ، و بخصوص 
نيکسون ، سعی کردند ايران را  در دوران رياست جمهوری ريچرد

با قوی تر شدن ايران ، .  کنند آمريکاتبديل به مستعمره ی بالقوه ی 
وقتی شاه سعی کرد با استفاده از فرصت دم از استقالل بزند ، اينان به 

شدند که چرا شاه ظاهرا دچار بيماری خود بزرگ  او غريدند و آزرده 
گه گاهی هم که شاه آماده ی معامالتی با اتحاد جماهير .  است بينی شده

از همه مهمتر اما ، خط . شوروی می شد ، به او براق می شدند 
 ده ها هزار مستشار نظامی اياالت متحده در ايران   :اساسی بود 

ايران بازار شماره يک تسليحات گران قيمت بود و در جنگ . بودند 
ايران برای تجارت .  به شمار می رفت سرد ، متحدی قابل اتکا

 آمريکااز اين ها گذشته ، ايران پست ديده بانی . بازاری پردر آمد بود 
در دولت کارتر ، زبيگينو برژينسکی . در قلب ذخائر نفتی جهان بود 

  برژينسکی در مورد –مشاور امنيت ملی او ، کامال به ديدگاه نيکسون 
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  . ايران نزديک شده بود 
برای آنان ، . دوم ، ليبرال های دولت جيمی کارتر بودند گروه 

خمينی نامرئی نبود ، بلکه نيروی مبهمی را در زمينه داشت که به 
نظر می رسيد اهميت شان کمتر از روشنفکران گوناگون ليبرال های 

ليبرال های . چپ ، اصالح طلبان و فعاالن سابق جبهه ملی باشد 
د شاه جانب احتياط را داشتند و نگران کارتر در واشينگتن ، در مور

نه به تندی و تيزی . ارتشی بودند که در ايران ساخته شده بود 
که به شاه   برژينسکی –برژينسکی ، اما به هر حال با طرح نيکسون 

اجازه می داد با چک سفيد برج و باروی ارتش را باال ببرد ، مشکل 
بشر و طبيعت اقتدار هم چون اين ، از کارنامه ی حقوق .  داشتند

در اجرای آرزوی جيمی کارتر . گرايانه ی رژيم ، خشنود نبودند 
برای تامين حقوق بشر در خارج از اياالت متحده که اغلب درگفته 
هايش عنوان می شد ، شاه را زير فشار گذاشتند تا فضای باز سياسی 

بعضی ها آشکارا . ايجاد کند و به رژيم خود چهره ليبرال بدهد 
حساس می کردند که اصالحات ، و حتی پايان کار رژيم شاه ، از ا

در اين رابطه . هدف های  مهم سياست خارجی اياالت متحده است 
خمينی را به مثابه تهديد ارزيابی نمی کردند ، بلکه چنين می انديشيدند 
که او در عرصه ی گسترده ی جنبش اصالحات ملی ، همکار درجه 

در دوره ی  دولت جيمی . ت ها خواهد بود دوم خوبی عليه کمونيس
کارتر، ليبرال ها به وسيله ی وزارت امور خارجه ، بخصوص ميز 

  . ايران و گروه حقوق بشر، نمايندگی می شدند 
 سرد و  رو و مدافع برتری جنگ گروه سوم ، راست های تند

 نيو( قدرت آمريکائی بودند که امروزه آنان را محافظه کاران جديد 
در دوران رياست جمهوری جيمی کارتر ، . می نامند ) ويتوکنسر

  ، رو اغلب در اپوزيسيون بود ، اما در اواخر دهه ی هفتاد راست تند
محافظه کاران جديد . ناگهان پيرامون نامزدی رونالد ريگان خيمه زد 

که متحد اسرائيل بودند ؛ و اسرائيل هم در محوری عليه اعراب دستش 
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اما در عين . کاسه بود ، اصال پريشان خمينی نبودند با ايران در يک 
حال که از شاه حمايت می کردند ، در نزديک شدن به خمينی هم 

 ، روابط نزديک محرمانه ای با رژيم 1979درنگ نکردند و پس از 
 ، گروه رونالد ريگان مذاکرات 1980در سال . خمينی ايجاد کردند 

حساب شده در باره اسلحه و محرمانه ای را با برنامه ای کامال 
گروگان های آمريکائی ، با آيت اهللا های تهران انجام داد تا سياست 

» شگفتی اکتبر« به جنجال  اين مذاکرات ؛ . جيمی کارتر را خنثی کند
به موازات مذاکرات اياالت متحده و آيت اهللا های . معروف است 

 عراق ، تهران در مورد اسلحه ، اسرائيل هم در جنگ ايران و
اسرائيل و محافظه . اطالعات الزم را برای ايران تامين می کرد 

 –کاران جديد ، به همراه بيل کيسی مدير سی آی ا که جنجال ايران 
کنترا را به وجود آوردند ، از هر دو سمت اسرائيل و اياالت متحده ، 

  .  سالح های بازهم بيشتری به رژيم خمينی فروختند 
  
  

  کارتر وشاه
  
از کار جيمی کارتر به عنوان رئيس جمهوری اياالت متحده ، آغ

زنگ خطر را برای شاه به صدا در آورد و به ترغيب اپوزيسيون 
ايرانی ، از روشنفکران جبهه ملی تا آيت اهللا های طيف راست اسالمی 

 ، برای 1977ورود جيمی کارتر به کاخ سفيد در سال . پرداخت 
. يگر از روابط اياالت متحده با ايران بودايرانی ها ياد آور دوره ای د

 که شاه را به قدرت بازگرداند ، بلکه 1953البته نه خاطره ی کودتای 
خاطره ی اوائل دهه ی شصت ، يعنی دوره ای که دولت جان اف 

 و رژيم ديگری را با درجه ی  کندی در انديشه بود تا شاه را بردارد
کاخ سفيد کارتر ، تاکيد . کمتری از اقتدار گرائی ، جانشين کند 



  
  

  بازی شيطان .  61
  

 

 
 
 

فراوانی برحقوق بشر داشت و بسياری از مقام های بلند پايه اش 
  . سياست قديمی قدرتمند کردن شاه را رد می کردند

هم حکومت پادشاهی ، و هم حکومت آخوندی ، دولت جان کندی 
در دوره . را به خاطر داشتند و با ياد آوری گذشته  بدان می نگريستند 

کارشناس امور ايران  » جان باولينگ  «  هوری کندی ،رياست جم
   در وزارت امور خارجه ، مطلبی در تحليل اپوزيسيون ايران نوشت و

فوايد تغيير سياست غرب در جهت حمايت از ناسيوناليست ها را که « 
عمدتا بازماندگان کودتای ضد مصدق را در نظر داشت ، مورد بحث 

و دو دلی در مورد شاه ، بنا به گزارش يک اما ترديد    )5(».قرار داد
 که از عناصر اين بحث بود ، از جان  سی آی ا  مقام بلند پايه ی 
  :  کندی آغاز نشد

  
مناظره ی بزرگی در دولت اياالت متحده و سفارت جريان داشت 

بايد از شاه حمايت کنيم ، يا از دولتی ناسيوناليست ؟ از حدود سال : که 
ی خود را بازسازی می کرد ، اين بحث در گرفته  که جبهه مل1958

ما  می خواهيم شاه را واژگون کنيم ، يا از   : سئوال اين بود که . بود 
 برسرشکلی از حکومت به  ناسيوناليست ها حمايت کنيم ؟ صحبت

شيوه ی پادشاهی بريتانيا بود که در آن قدرت واقعی در دست دولت 
اين مباحث ، کندی تصميم گرفت از در پايان . منتخب قرار می گيرد 

 و پذيرش علی   اصالحات  به انجام شاه حمايت کند ، اما مشروط
  )6 (.امينی ی اصالح طلب از طرف شاه به عنوان نخست وزير

  
ترديد های کندی در مورد « : جيمز بيل در اين کتاب می نويسد 

شورای شاه به حدی بود که حتی به اين فکر افتاد تا شاه را به نفع 
سلطنتی وادار به کناره گيری کند تا پسر جوانش به سن قانونی 

در اساس ، درک کندی از شاه تغيير نکرده بود ، اما    )7(».برسد
 آن بود که غير از روحانی ها 1970 و 1960مساله در دهه های 
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از سال های پس از مصدق ، . گزينه ای برای جانشينی وجود نداشت 
يگاه اجتماعی خود را از دست داده بود ، و جبهه ملی تقريبا پا

حضورش به طور فزاينده ای محدود به تاالرهای تهران ومتحدان 
  . روشنفکرش در اروپای غربی شده بود 

زير فشار اياالت متحده ، شاه به اقدامات نصف و نيمه ای در 
روحانيون . اصالحات دست زد که نامش را انقالب سفيد گذاشت 

 که رابطه –خارج از محدوده ی طيف راست مذهبی   . تحريک شدند
 مردم را عليه –تنگاتنگی با خانواده های ثروتمند فئودال داشت 

. خون جلو چشم شان را گرفته بود . اصالحات به خيابان ها ريختند 
 داد که مالها در خشونت باری در بسياری از استان ها رخ  وقايع 
 وقايع را ، به صورت دم افزائی اين. پيش آن ها حرکت می کردند پيشا

خمينی که آن زمان هنوز آيت اهللا . روح اهللا خمينی رهبری می کرد 
 که در 1963، پس از سخنرانی عوام فريبانه ای در سال  نشده بود 

. آن ، شاه را به خاطر اصالحات تقبيح می کرد ، به شهرت رسيد 
ت های اسالمی خمينی اتحاد جمعي برای ايجاد سازمان سياسی خود ، 

که به وسيله بيست و )    م –به نام هيئت های موتلفه اسالمی ( را   
،  يک تاجر ثروتمند بازار از سه مسجد بزرگ تهران رهبری می شد

بسياری از اعضای هيئت موتلفه ی خمينی ، در سال . به وجود آورد 
 رهبران رژيم از کار در آمدند و در موقعيت های مسئول 1979

هوری اسالمی خدمت کردند ، که از آن جمله می توان محمد حزب جم
برای شاه ، چاره ای جز اهانت به   )8(.حسينی بهشتی را نام برد

پس با خشم و غضب در . آخوندها و تحقير آنان باقی نمانده بود 
  :  ، به آخوندهای تحت رهبری خمينی تاخت 1963سخنرانی ژانويه 

  
 هزار سال  درجع بوده اند کهاين ها هميشه مشتی احمق و مرت

چه کسی با انقالب سفيد مخالف . گذشته مغزشان تکان نخورده است
است ؟ ارتجاع سياه ، آدم های احمقی که آن را نمی فهمند و مقاصد 
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همين ها بودند که اجتماع کوچک و مضحکی از ... شان بيمار است 
آنها نمی . ند مشتی ريشو و بازاری برپا کردند تا سر و صدا راه بينداز

   )9 (.خواهند اين کشور توسعه پيدا کند
  

. اين سخنان ، محبوبيتی برای شاه در ميان آخوندها ايجاد نکرد 
خمينی ) سازمان اطالعات و امنيت کشور (، ساواک 1963در سال 

اما . شايع شد که خمينی محاکمه و اعدام خواهد شد . را دستگير کرد 
در سال . حکم اعدام صادر شود  سابقه نداشت برای آيت اللهی

اول به ترکيه و بعد به عراق .  خمينی از ايران تبعيد شد ، 1964
 آن جا 1978رفت که در شهر مقدس نجف لنگر انداخت و تا سال 

  . ماند 
 ، که به سال های جيمی کارتر معروف است ، 1977در سال 

ياالت متحده هم شاه و هم روحانيون ، احتمال می دادند که رژيم جديد ا
دربار در جهت ايجاد فضائی برای  شروع کند به وارد آوردن فشار بر

. در واقع همان هم شد . روحانيون و بازار تا خود را سازمان بدهند 
که جيمی کارتر  «  به گزارش سفير ايران در لندن ، شاه می ترسيد

شاه يک بارديگر هم در    )10 (».دعاوی جان کندی را داشته باشد
وائل دهه ی هفتاد به اپوزيسيون روحانی خود هجوم برده بود و ا

بسياری از اعضای دار ودسته ی خمينی ، از جمله علی اکبر هاشمی 
رفسنجانی را که مرد قدرتمند رژيم آينده خمينی بود ، دستگير کرده 

اما انتخاب جيمی کارتر که نقطه نظرهايش در مورد حقوق بشر، . بود 
ران افکنده بود ، بارديگر آخوندهای ايران را به طنين وسيعی در اي

وزير »  سايرس ونس«  ، 1977در سال . جنب و جوش انداخت 
. امور خارجه ی اياالت متحده ، برای مالقات با شاه به ايران رفت 

پس از مالقات سايرس ونس ، «    جيمز بيل  در کتابش می نويسد 
شينگتن به شاه دستور داده اين شايعه به سرعت در ايران پيچيد که وا

 جيمز بيل تاکيد می کند که    ».يا آزادی بدهد ، يا کنار برود : است 
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... اين شايعه ، خيلی زود به عنوان واقعيت در تهران پذيرفته شد « 
که  به وسيله  آمريکااپوزيسيون اطمينان يافت که زير چتر حمايتی 

    )11 (».کند باز شده است ، می تواند فعاليت  سايرس ونس
که  از مقام های سابق سی آی ا » چارلز کوگان « به گزارش 

بود ،  آمريکامسئول بخش خاور نزديک اداره اطالعات مرکزی 
سايرس ونس انقالبی صلح آميز را در ايران پيش بينی کرده بود که به 

  : رژيمی با در برداشتن خمينی ره خواهد برد 
  

طور کلی وزارت سايروس ونس ، و می شود گفت به 
. امورخارجه ، در جست و جوی امکانی برای انتقال آرام قدرت بودند 

در اين امکان ، قدرتی از مخالفان که بجز خود خمينی ميانه روهای 
دور و بر او را هم شامل می شد ، جايگزين قدرت سلطنتی می شد که 

 ی به اين ترتيب ، انتقال موفقيت آميزی از سلطنت مطلقه به مشروطه
  )12 (.پادشاهی پارلمانی صورت می پذيرفت

  
در آغاز به آرامی ، و بعد که شورش عليه شاه به صورتی دم 
افزا در آمد ، به سرعت مقام های سفارت اياالت متحده در تهران با 

و فرستادگان نيمه رسمی واشينگتن  مقام های آمريکائی ، سی آی ا 
. ا با اپوزيسيون دادند  هائی رديدارهائی داشتند و ترتيب ارتباط

پروفسور دانشگاه ميشيگان و کارشناس مسائل  » جيووان کول«
شاه در اواخر دهه ی هفتاد از اين بابت «   :  می گويد    )13(اسالمی

بسيار عصبانی بود که می شنيد چهره های اپوزيسيون و اعضای 
» . دارندروحانيت مدام به سفارت اياالت متحده در تهران رفت و آمد

افسر ارشد سياسی سفارت اياالت متحده   » چارلز ناس« اين نظر را 
سفير اياالت متحده در ايران » بيل سوليوان « در تهران که زير دست 

گوئی بود که در  سوليوان ، ايرلندی تند. کار می کرد ، تائيد می کند 
منصب های بی نظم و قاعده ای از جمله در الئوس هنگام جنگ 
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 به 1977سوليوان در سال . آن کشور ، خدمت کرده بود پنهانی در 
به گزارش چارلز ناس ، سوليوان . شد » هلمز «ايران رفت و جانشين 

ناس . به صورتی تهاجمی با اپوزيسيون ضد شاه رابطه برقرار کرد
به او   وقتی سوليوان راهی مالقات با اپوزيسيون شد ،«:   می گويد

اموريت نداشته ام که تا اين حد از گفتم من هيچ وقت در کشوری م
، شروع کرد به  وقتی برگشت. اوضاع سياسی آن بی خبر باشم 

و . ترغيب بخش سياسی که بروند بيرون با مردم بيشتری مالقات کنند 
توضيح داد که رفته اند با تکنوکرات های جوان و جبهه ملی چی ها 

ر که احساس خوبی از جمله توانسته اند با چند نف. مالقات کرده اند 
   )14 (».نسبت به رهبران مذهبی داشتند ، گفت و گو کنند

شاه فهميده بود که خط عوض شده است «   چارلز ناس می گويد 
شاه در خاطراتش مساله   » .و ما شروع کرده ايم به تهييج اپوزيسيون

آمريکائی ها می خواستند «   : را به اين صورت مطرح می کند که 
نه در باره شکاف و دوگانگی در دولت کارتر به من ... مرا بردارند

بعضی مقام های اياالت واهی ، نه در مورد اميدهای  چيزی گفته بودند
  و باروئی باشد در مقابل  که برج ای جمهوری اسالمی به  متحده 
   )15( ».کمونيسم

بنيانگذار نهضت آزادی که جريانی مذهبی و ، مهدی بازرگان 
ت بود ، در زدن پلی ميان جبهه ملی سکوالر و طرفدار روحاني

بازرگان که به عنوان اولين نخست . روحانيت ، نقش کليدی داشت 
وزير پس از انقالب تعيين شد ، در همکاری با مالها سابقه ای ديرينه 
داشت ، اما گفت وگوهائی طوالنی با مقام های وزارت امور خارجه ی 

در واقع، . را نيز به پيش برده بود    سی آی ا  اياالت متحده و افسران
 سی آی ا  يکی از افسران عملياتی. خود بازرگان يک مالی مکال بود 

اساسا بازرگان يک آيت « : ، می گويد  که در ايران خدمت کرده است
اهللا بود ، يا به طوری که خودشان می گويند ، آيت اهللا بدون عمامه 

آخوند :  بندی به اين صورت است در ادبيات سياسی ، تقسيم(     » بود
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معمم ؛ که عمامه دارد  ،  و آخوند مکال ؛ که کاله می گذارد ، کت و شلوار 
می پوشد  و غير از پيراهن معروف به يقه حسنی ، گاهی کراوات هم می 

کوشش اجتناب ناپذير اياالت متحده برای نزديک شدن به     ) م –زند 
وص اجزاء مذهبی اپوزيسيون را اپوزيسيون، شاه را ترساند و بخص

بازرگان و سايرين ، در باره اين  «  : چارلز ناس می گويد. شيرکرد
پس از انقالب ، بازرگان به من . عالمت ها دچار اشتباه شده بودند 

اين ، يکی .  نمی دانيد پرزيدنت کارتر چه جرئتی به ما داد    :گفت 
  » .از عالمت هاست که به خطا رفته است

ون هويدا سفير ايران در سازمان ملل ، جريان تضعيف و فريد
ائتالفی ميان . تحليل بردن شاه توسط دولت کارتر را دنبال می کرد 

و روحانيون تحت رهبری خمينی  ليبرال ها ، نهضت آزادی بازرگان 
پس از «   : فريدون هويدا می گويد . در حال شکل گرفتن بود 

. ليبرال های ايران در تماس بودند  ، آمريکائی ها پيوسته با 1977
آمريکائی ها به اين ليبرال ها ، بخصوص به بازرگان و جبهه ملی،  
می گفتند زمان آن فرا رسيده است که با وجود اختالف عقيده و به 

بعضی از .  در اين مورد شکی ندارم . بيرون بزنند  اعتراض ، 
دارند به ما می گويند آمريکائی ها  : ايشان ؛ همان زمان به من گفتند 
من به آمريکائی ها گفتم اين کار ... زمان اعتراض فرا رسيده است 

 شما داريد جريانی را تقويت  .درست مثل بازی کردن با آتش است 
يک مقام بلند  پايه ی » .می کنيد که دشمن ترين گروه غرب است

 سخن می 1977وزارت امور خارجه ، با کلماتی مشابه از مالقات 
وعده ای ديگر از اعضای شورای امنيت » جسيکا تاچ من« . ويد گ

ملی ، مخالف حمايت از شاه بودند و می گفتند مجهز کردن شاه به گاز 
من به « : هويدا می گويد» .اشک آور عليه تظاهرات ، منطقی نيست

شما خبری از توان . شما اصال نمی دانيد چه می گوئيد : آن ها گفتم 
شما .  ايران نداريد ، يعنی هيچ کس اطالعی ندارد تحوالت سياسی در

 )17 (».داريد با آتش بازی می کنيد
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  اطالعات اياالت متحده در ايران
  

انقالب آيت اهللا خمينی ، در طول سال ها به صورت خزنده پيش 
فقط کند ذهن ترين آدم ها می توانستند از نتيجه ی . رفت و ظاهر شد

  . آن شگفت زده شوند 
ی از گزارش های مسلسل اطالعاتی اياالت متحده ، روی انبوه
 در وزارت امور 1972يکی از تحليل هائی که در ماه مه . ميز بود

، بعضی  خارجه نوشته شده ، حاکی از آن است که حتی در آن زمان
، ولو  می ديدند» ارزش های ليبرال « ديپلمات ها ، خمينی را تجسم 

  : باشد اين که در خواست کمتری داشته 
  

شاه ايران درافکار عمومی مردی ديندار است و اين موقعيت را 
چنان به عنوان حافظ اسالم جا انداخته که ايرانی ها چندان مجذوب 

روحانيون ايران ، ديگر نفوذ .  احساسات پان اسالميک نشده اند
آخوندها در دهه ی گذشته در حالت تدافعی ... سياسی چندانی ندارند 

 در مقابل رشد جريان اجتماعی غير مذهبی ، ابتکار عمل را بوده اند و
آيت اهللا خمينی که به خاطر اقدامات ضد دولتی ... از دست داده اند

 به عراق تبعيد شد ، سودای رهبری 1964دستگير شد و در سال 
مسلمانان ايران را در سر دارد ، اما همکاری تنگاتنگ او با دولت 

، فرصت او را در مصالحه با شاه  ليه شاهعراق در تبليغ و فعاليت ع
کنونی سوزانده و اعتبار او را نزد بسياری از مسلمانان ايرانی که 
امکان داشت در غير اين صورت به ارزش های آزاديخواهانه ی پايه 

  )18(. ای او بپيوندند ، کاهش داده است
  

 در  مدير امور ايران   1978  تا  1974چارلز ناس که از سال 
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ارت امور خارجه بود ، و بعد از آن در جريان انقالب معاون هيئت وز
نمايندگی اياالت متحده در تهران بود ، می گويد در خالل دورانی که 

 انجاميد ، تحليل دولت اياالت متحده در رابطه با ايران ، 1979به 
و ) NIEs( بخصوص آن جا که به اصطالح تخمين اطالعات ملی 

ناس می .  سی آی ا  در کار بودند ، فقير بود  وشورای امنيت ملی  
تا جائی که به گزارش تخمين اطالعات ملی بر می گردد ،  «    :گويد 

نظريه عمومی آن بود که طيف راست مذهبی هيچ خطری را برای 
عمال هيچ گزارشی در رابطه با گروه ها اسالمی . رژيم در بر ندارد 

 در    ».قريبا دست ما خالی بودبنا براين ، ت. در کشور وجود نداشت
، در تخمين اطالعات ملی در مورد ايران با 1977اگوست سال 

شاه در « :   ی آی ا می گويد ، س» ايران در دهه هشتاد « عنوان 
و اين   »  مشارکت وسيعی در زندگی مردم خواهد داشت  هشتاددهه 
ار سياسی در آينده نزديک ، هيچ گونه تغيير راديکالی در رفت «  که

، در اگوست  يک سال بعد  » . ايرانی ها به وجود نخواهد آمد 
می گويد به نظر می رسد زمانی  سی آی ا  دومين گزارش   ، 1978

که شاه از صحنه خارج شود ، ايران در حال انتقال مسالمت آميز 
شرايط انقالبی ،  «   ادامه می دهد که  گزارش سی آی ا. قدرت باشد 
  ».ه های پيدايش شرايط انقالبی ، در ايران وجود ندارديا حتی زمين

 که پرزيدنت کارتر وقايع ايران را از طريق تلويزيون 1978در سال 
تماشا می کرد ، در ياد داشتی به ديوان ساالری امنيت ملی ، با شکوه 

از کيفيت گزارش های اطالعاتی که در «   : و شکايت می گويد 
 سی   با اين حال ،  )20( ».، خشنود نيستمورد ايران دريافت کرده 

آی ا در محروميت از کارشناسان امور ايران ، فارسی دانان و 
  . کارشناسان امور اسالمی ، از آن بهتر نمی توانست عمل کند 

که مدير سازمان اطالعات مرکزی » استانسفيلد ترنز« دريادار 
مثابه نيروئی ، اسالم به 1977در سال «   : کارتر بود ، می گويد 

جامعه ی اطالعاتی ما ، آمادگی . سياسی در چشم انداز ما مطرح نبود 
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توان بالقوه ی خمينی را با اشتباه محاسبه . مناسب درک آن را نداشت 
اما اوضاع از اين هم به    )21( ».در حاشيه ای دور قرار داده بوديم

 جز مشتیتازمانی که ديگر بسيار دير شده بود ، . مراتب بدتر بود
امور ايران ، واقعا کسی در دولت کارتر نمی دانست خمينی کارشناس 

 به عنوان افسر مسئول ميز 1978هنری پرچت  که در سال . کيست 
ايران خدمت می کرد و در گرماگرم انقالب به تهران اعزام شد ، می 

اداره ما تلگرامی از سفارت ما در تهران دريافت کرد که «   : گويد
خوانندگان اين متن . معرفی می کرد » رهبر مذهبی ايران «ا خمينی ر

در واشينگتن به من گفتند اطالع چندانی نداشتند که خمينی کيست ، 
  ».شناخته شده است» رهبر مذهبی ايران « حال آن که اکنون 

اگر چه هزاران آمريکائی ، ازجمله صدها افسر اياالت متحده ، 
در ايران مستقر بود ، عده   سی آی ا در ايران بودند و ايستگاه بزرگ

کمی از آنان از کشت ميکروب ، وضع زير زمينی مذهب و  بسيار
به مرور ، مقام های اياالت . نيروهای اپوزيسيون سر در می آوردند 

متحده که شروع به خاطره نويسی در مورد انقالب ايران کردند ، 
عاتی او در مورد معلوم شد که اياالت متحده به شاه و دايره ی اطال

بخشی از اين درک غلط ، مربوط به آن  .  سياست داخلی متکی بود
بود که واشينگتن به پيچيدگی شاه اعتماد داشت و باور کرده بود که 
نظام اطالعات و امنيت او خطا نمی کند ، بخشی ديگر مربوط به آن 

تباط بود که شاه قويا با هر گونه کوشش اياالت متحده در جهت ايجاد ار
ديپلمات ورزيده ی » والتر کاتلر« . با اپوزيسيون مخالفت می ورزيد 

 مامور خدمت در تبريز دومين 1960اياالت متحده که در سال های 
شهر بزرگ ايران بود ، می گويد در اين صورت تماس با روحانيون 

وقتی من در تبريز بودم ، سعی کردم با مالها « . کار دشواری بود 
دور و بر عناصر :  ، اما روشن بود که شاه می گفت گفت وگو کنم
در   )22 (».همه جا حاضر بود سازمان امنيت شاه ، .  مذهبی نگرديد

دهه ی هفتاد که نيکسون و کيسينجر همکاری های اياالت متحده وشاه 
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را تشديد کردند ، واشينگتن هم از مقام های اياالت متحده خواست تا از 
ايستگاه غول آسای سی . هبی فاصله بگيرند اپوزيسيون و عناصر مذ

آی ا در ايران ، تمرکز برمقاصد و هدف های جنگ سرد را در 
اولويت قرار داده بود ، عوامل بلوک شوروی در ايران را رد يابی می 

در  آمريکاکرد و توجه خود را بيشتر صرف مراقبت از هدف های 
جماهير شوروی مرزهای شمالی ايران می کرد که همسايه ی اتحاد 

  . بود 
يک مقام ارشد سی آی ا که مامور خدمت در ايران بود ، می 
گويد برای آن که شاه مايل نبود جاسوسان اياالت متحده در امور 
روحانيت دخالت کنند ، اپوزيسيون مذهبی از حد و حدود خارج شده 

پرچت  اشاره می کند که سرويس اطالعاتی ايران ، تماس    )23( .بود
يکبار افسران «   .  اياالت متحده با آخوندها را رد يابی می کردهای

. بودند  سياسی سفارت ترتيب گفت و گوئی را با يکی از مالها داده 
 افسر   :بال فاصله از وزارت دربار به سفير ما تلفن کردند و گفتند 

ما فکر نمی کنيم اين کار . سياسی شما قرار مالقاتی با فالن مال دارد 
     )24( ».ت باشددرس

با اين حال ، در اواسط دهه ی هفتاد ، گرفت و گير برطرف شد 
. و نظام اطالعاتی اياالت متحده ، اندک اندک رابطه ها را آغاز کرد 

به گزارش عده زيادی از مقام های اياالت متحده ، نخستين مشکالت 
ر را در ايجاد اين رابطه ، انگليسی ها به وجود آوردند که به خاط

حضور صد ساله شان در ايران ، می توانستند خط خودشان را پيش 
ببرند ، بعد هم اسرائيلی ها که سرويس امنيتی شان موساد با بازار 

پرچت می گويد  .  تراشيدند  تنگاتنگ داشت ، اشکال  ايران روابطی
هم اطالعات شان از ما بيشتر . بهترين منابع من انگليسی ها بودند « 

. داشتند)  م –روحانيت ( شراف بيشتری به موضوع بود ، هم ا
اسرائيل هم معتقد . گزارش ها و ارزيابی های آن ها خوش بينانه نبود

بود که کار شاه ، خيلی پيش از آن که اياالت متحده دست به کار شود ، 
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 که با يکی از 1976پرچت می گويد در حدود سال . تمام شده است 
ران می گشته است ، نامه ای را مرور سناتورهای آمريکائی دور اي

سفير اياالت متحده در ايران در آن گفته بود که » هلمز«کردند که 
» يوری البرانی « خب ، ما بال فاصله به مالقات « .  ايران امن است

و از او شنيديم که شاه  رئيس هئيت نمايندگی اسرائيل  در ايران رفتيم 
اولين . اله ای جدی روبه رو ست از ناحيه ی اپوزيسيون مذهبی با مس

هيچ کس در سفارت خانه .  باری بود که من چنين چيزی را می شنيدم
بنا به گزارش پرچت ، دو سال بعد ،   » .چنين حرفی به من نزده بود
 ، يکی از افسران 1978در سال «  . اخطار اسرائيل جدی تر شد

ما تقريبا در : فت امور خارجه ی اسرائيل در اداره به ديدن ما آمد و گ
 در آن زمان ، بسياری از   )25( ».دوره ی پس از شاه قرار گرفته ايم

مقام های دولت اياالت متحده معتقد بودند که شاه آن توفان را 
  . ازسرخواهد گذراند

در نيمه دهه هفتاد ، آن دسته از معماران سياسی و مقام های اطالعاتی 
 سقوط خواهد کرد ، رفته رفته در اياالت متحده که فکر می کردند شاه

که در آن زمان معاون وزير » هارولد ساندرز« .  صحنه ظاهر شدند
   :امور خارجه در امور خاورنزديک و جنوب آسيا بود، می گويد

 است برداريد و 1978 و 1977می توانيد تقويمی را که روز شمار «
رد ، در آن تقويم آدم هائی را که معتقد بودند رژيم شاه دوام نخواهد آو

  ».ثبت کنيد
ديدگاه بحرانی و بدون پيشينه ی سياست گذاران اياالت متحده در 

. مورد ايران دهه ی هفتاد ، مربوط می شود به بيماری کشنده ی شاه 
برای آن که اگر شاه  . ، بسيار حائز اهميت است  اين زاويه ی نگرش

ت اياالت متحده دچار نوعی بيماری کشنده شده بود ، همه ی محاسبا
اگر شاه در دفترش می . در مورد آينده ی ايران را به هم می ريخت 

مرد و قدرت انتقال حاکميت روشن نمی بود ، اين خطر جدی وجود 
به گزارش فريدون هويدا که . داشت که ايران دچار بحران شود
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نخست وزير ايران بود ، بيماری شاه ) امير عباس هويدا ( برادرش 
در اواسط دهه هفتاد بود  «   . مشخص شده بود1969ز سال تقريبا ا

 اگر چه کامال مواظب بودند که اين   ».که من شنيدم شاه سرطان دارد
اياالت متحده بايد  «   :واقعيت مخفی بماند ، هويدا تاکيد می ورزد که 

اين واقعيت را می دانست ، برای آن که رازهائی از اين دست را نمی 
بخصوص آن که شاه چند تشخيص را  در .  نگه داشت شد سر به مهر

اين مورد دريافت کرده بود و با پزشکان آمريکائی هم در اين مورد 
معماران سياسی دولت کارتر و افسران بلند     )26( ».مشورت می کرد

پايه ی اطالعاتی ، شهادت های متناقضی در مورد آگاهی اياالت 
 رئيس اداره  هارولد ساندرز. د متحده در مورد سرطان شاه داده ان

خاورميانه در وزارت امور خارجه ، می گويد تا زمانی که شاه ايران 
اما چارلز . را ترک کند ، اياالت متحده نمی دانست او بيمار است

سی آی ا ، می گويد بحران ايران در واقع از  مقام سابق  کوگان 
ما ، بلکه برای بيماری شاه ، نه تنها برای  «زمانی شروع شد که 

 به گزارش    )27 (». روشن بود1972فرانسوی ها هم در اوائل 
کوگان ، ريچرد هلمز سفير اياالت متحده در تهران ، بو برده بود که 

من  «  .شاه سرطان دارد و اين قضيه را به واشينگتن هم گفته بود 
 بود که ريچرد هلمز گزارشی در اين 1975فکر می کنم در سال 

ه واشينگتن فرستاد ، اما ظاهرا اين گزارش توجه آن ها را به مورد ب
 قضيه را می دانستند ، 1972فرانسوی ها از سال .  خود جلب نکرد

برای آن که يکی از پزشکان معالج شاه عامل سازمان اطالعات و 
 يکی ديگر از مقام های بلند پايه ی  سی   )28 (». امنيت فرانسه بود

بسياری در ايران داشت ، بدون لکنت زبان می آی ا  که تجربه های 
ما گزارش های بسياری . ما می دانستيم شاه بيمار است «   : گويد 
لکنت (     )29 (». بماند ، منبع بسيار خوبی دريافت کرده بوديم– ...از

، البد به اين دليل است » منبع بسيار خوب « زبان کوگان در ابراز نام آن 
» تمدن بزرگ  «، بيخ گوش مدعی آمريکا جاسوسی سازمان» منبع « که 
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در اواخر دهه ی هفتاد ، هيچ کار سختی نبود که سازمان     ) م –بوده 
اطالعاتی اياالت متحده دو دو تا چهارتا کند و به اين نتيجه برسد که 

ديويد النگ که در اداره اطالعات .  شاه به پايان راه نزديک می شود
 می کرد ، می گويد همين برای تصميم گيری وزارت امور خارجه کار

اين  واقعيت که شاه بيمار است و سرطان دارد ، کامال « : کافی بود
اما ما که . دستگاه سعی می کرد جلو ابراز آن را بگيرد. روشن بود

زنبورهای کارگر بوديم ، به خوبی از آن مطلع بوديم و می دانستيم که 
کار ما اين بود که خودمان را در . شاه به روغن سوزی افتاده است 

  )30 (».مقابل اين ضعف سازمان بدهيم 
آخرين کسانی که به اين نتيجه رسيدند که کار شاه تمام است ، 

 فهميدند 1978برژينسکی و راکفلر از حاميان او بودند  که دراواخر 
سفارت اياالت متحده  در . ست  شاه ديگر مقدور ني ادامه ی حيات

رک گسترش خطری که شاه را تهديد می کرد ، کند بود ، ، در دتهران 
   ) م –ماموران ايرانی سی آی ا  (   اما مشاوران جانبی اياالت متحده  

بيشتر نبض وقايع کشور دست شان بود و گزارش هائی که از طرف 
آنان به واشينگتن ارسال می شد ، مبتنی بر درک بيشتری از واقعيت 

ی آی ا ، که بعضی شان سال های بسياری کارشناسان مستقل س. بود
را در ايران گذرانده بودند ، از نخستين کسانی بودند که فهميدند ايران 

من در  «   :يکی از افسران سی آی ا می گويد. در حال سقوط است 
 ايران را ترک کردم و پيش از ترک ايران به چهار تن از 1976سال 

پول . دارد خراب می شود دوستان نزديک ام گفتم که وضع ايران 
 اين بدبينی اما ، راهی به  )31 (».هاشان را دارند از کشور خارج کنند

سناريو خوش بينانه ای که گمانه زنی های اطالعاتی برای دولت 
  . اياالت متحده مهيا کرده بود ، نگشود

سوليوان ، سفير اياالت متحده در تهران ، همچنان در تابستان 
.  می زد که رژيم شاه ادامه خواهد يافت  حرف خودش را1978

نوشته است ، » ماموريت ايران « سوليوان در خاطراتی که به عنوان 
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اشاره می کند که بعضی ديپلمات ها ، بخصوص مقام های سفارت 
سوليوان می . فرانسه ، احساس می کردند که شاه سقوط خواهد کرد 

دند که ظرف يک منتظر بو« نويسد کارمندان ارشد سفارت فرانسه 
شاه به « با اين حال ، به نظر خود او » . سال شاه سرنگون شود

شروع يک انقالب را  آمريکادردسر افتاده بود ، اما ماموران سفارت 
يک سال پيش از آن ، سوليوان در يادداشتی که تحت   )32( ».نمی ديدند

های به واشينگتن فرستاد ، از رشد نا آرامی » پوشال درباد« عنوان 
نشانه هائی وجود «   : مذهبی در ايران گفته بود و افزوده بود که 

دارند که عليرغم تعصب و تحجرموجود در طيف راست ، بعضی امام 
ها و آيت اهللا های خشک انديش محافظه کار تمايل دارند در زمينه ی 

در اين . نزديک شوند ) مثال جبهه ملی ( حقوق بشر به نيروی چپ 
» . عاليق دوجانبه می تواند منجر به توافق شودزمينه است که

های مذهبی » سرکشی« سوليوان غير مستقيم می خواست بگويد که 
با احيای موازی اسالميسم در پاکستان ، عربستان سعودی و ترکيه 
تقويت شده است ، اما می خواست نتيجه بگيرد که دولت شاه جنبش 

ر اين خاطرات ، سوليوان د )33( .خود دارد» تحت کنترل « مذهبی را 
 سی آی ا  اعتراف می کند که در مورد اسالم گيج بود و کارمندان او و

  :هم ، نمی توانستند گره ای از اين مشکل بگشايند
  

کوشش های من برای رسوخ بيشتر در رمز و رازهای شيعه « 
 نه افسران سياسی ما قادر بودند دانش و  ...گری ، مدام عقيم می ماند 

 اطالعاتی   کنند ، نه افسران ما را نسبت به ذهنيت شيعه تامينبينش 
 » .ما 
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  »آمريکائی ها « ريچرد کوتام  و 

  
» ذهنيت شيعه « يکی از مقام های سابق اياالت متحده که سعی کرد 

در آغاز و ميانه ی دهه پنجاه ، .  بود » ريچرد کوتام « را بفهمد ، 
جان  .  ه ی  سی آی ا در ايران بودکوتام عضو تيم عمليات محرمان

 و اوائل دهه ی پنجاه رئيس ايستگاه سی 1940ولر که در اواخر سال 
ريچرد کوتام افسر پوششی من  «   : می گويد)35(، آی ا در ايران بود

،  شد » پيتسبورگ  «   استاد دانشگاه1958کوتام در سال »    . بود 
در توطئه های محرمانه نيز را رها نکرد و از حضور   سی آی ا  اما

 ، کوتام 1970 و 1960در خالل سال های .  فاصله ای نگرفت
رابطه ی تنگاتنگی با مخالفان حکومت ايران ، از جبهه ملی بگيريد ، 

بخصوص زمانی که انقالب در . تا چهره های رهبری مذهبی داشت 
 در پاريس به 1978حال آشکار شدن بود ، با دو مرد که در سال 

 های و چوب بست و از نزديک ترين محارم  مت خمينی در آمدند خد
آن دو مرد ، ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده .  ، نزديک شداو بودند 

هر دو .  بود» آمريکائی ها « بودند که اسم مستعارشان در سی آی ا 
عنصر ، سال های بسياری را در اياالت متحده گذرانده بودند ، يا به 

 می رفتند ، و هر دو ، با انجمن دانشجويان مسلمان اياالت متحده
 آن را 1963وابسته به اخوان المسلمين که ابراهيم يزدی در سال 

ريچرد کوتام که  در دهه ی پنجاه . ايجاد کرده بود ، کار می کردند
افسر ارشد سی آی ا در ايران بود ، آن زمان برای نخستين بار با 

د که بعدها ، دوستی گرمی ميان آن دو ابراهيم يزدی مالقات کرده بو
در دهه ی شصت ، ابراهيم يزدی مدام ميان ايران ، . به وجود آمد 

و ساير  پاريس و اياالت متحده در حال سفر بود و با صادق قطب زاده 
در . فعاالن مذهبی که از حاميان آيت اهللا خمينی بودند ، کار می کرد 

 ستقر شد و به امر تحقيق و  ، يزدی در هوستون تکزاس م1967سال 
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  . پرداخت» بی لر« پزشکی  تدريس در کالج 
 ، نام  ريچرد کوتام  در مراودات محرمانه 1978در اوائل 

.  وزارت امور خارجه و گزارش های سی آی ا از ايران ، مطرح شد
از سفارت اياالت متحده در » جان استمپل « در ماه مه همان سال ، 

لی يکی از رهبران جنبش طرفدار خمينی مالقات ايران ، با محمد توک
» پروفسور ريچرد کوتام را می شناسد ؟ « کرد و توکلی از او پرسيد 

بنا به گزارشی که آن زمان جان استمپل به واشينگتن فرستاده ، توکلی 
می تواند يک جوری ثابت کند که افسر وزارت « از او پرسيده که 

او اشکالی دارد که نامش را به امور خارجه است ؟ و آيا از نظر 
واقعا مامور پروفسور ريچرد کوتام بگويد و از او تائيديه بگيرد که او 

 چند هفته بعد ، استمپل محمد توکلی )36( »؟وزارت امورخارجه است
را با مهدی بازرگان رهبر جريانی که حاال ديگر نهضت آزادی ملی 

 به کوتام اشاره  کارا که آش  –ناميده می شد ، مالقات کرد و توکلی 
» کانال ديگری « ، با تعجب پرسيد که آيا دولت کارتر  – کرد  می

غيراز کانال وزارت امور خارجه در سفارت دارد ؟ جان استمپل می 
فسر وزارت امور خارجه بود ، زمانی که کوتام ا«    : )37(نويسد

ار مچنان به اين کاطالعات زيادی در اختيار او گذاشته و هجنبش 
 ريچرد کوتام به سفرهای پی در پی خود به تهران   » .ادامه می دهد 

. و پاريس برای مالقات با خمينی ، يزدی و قطب زاده ، ادامه می داد
 ،  چارلز ناس از سفارت اياالت متحده به هنری 1978در ژوئن 

برای ما جالب است که ريچرد «   : پرچت افسر ميز ايران نوشت 
 اطالع بسياری از ما ، هنوز رابط اصلی اياالت متحده با کوتام ، بنا به

در دسامبر   )38( ».نهضت آزادی است و مورد تائيد هم قرار می گيرد
همان سال که کامال معلوم بود انقالب به سمت پيروزی می رود ، 
گزارش محرمانه ای که از سفارت اياالت متحده به واشينگتن ارسال 

اشاره می کند دال بر آن که ريچرد کوتام می شود ، به شايعه هائی 
ما اطمينان داريم که کوتام اين جا «   . مخفيانه به تهران رفته است 
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سپاسگزار خواهيم بود اگر وزارت امور خارجه حضور او در . نيست
  » .پيتسبورگ را تائيد کند

در همان زمان ، ريچرد کوتام در جست و جوی راه هائی بود تا 
 وزارت امور خارجه ، روابطی علنی ميان ابراهيم ورای کانال های

يزدی ، صادق قطب زاده و ساير افراد دار و دسته ی خمينی ، با مقام 
هنری پرچت می گويد کوتام مکررا  می . های واشينگتن برقرار کند 

کوشيد گفت و گوئی را ميان دار و دسته ی خمينی و دولت اياالت 
، کوتام 1978در اواخر  «  : ی کندو تاکيد م. ه به وجود آورد متحد

گفت ابراهيم يزدی دارد به واشينگتن می آيد و ما بايد با او مالقات 
به . گری سيک هم در شورای امنيت ملی ، چنين نظری داشت . کنيم 

دليل داشتن آن همه رابطه با مخالفان رژيم ، ريچرد کوتام چشم و 
ی وقت ها ، اعضای گاه... چراغ غير رسمی وزارت امور خارجه بود

اداره حقوق بشر هم که زير نظر استيوکوهن کار می کردند ، طرف 
 به مرور، هنری پرچت و ساير مقام    ».حساب مخالفان رژيم بودند

های وزارت امور خارجه ، باب گفت و گو را با انقالبيون ، از جمله 
ر اين مالقات د. ابراهيم يزدی و داماد او شهريار روحانی گشودند 

پاريس ادامه يافت ، و در تهران ريچرد کوتام مقام های سفارت اياالت 
متحده را به آيت اهللا بهشتی که در ماه های پيش از انقالب نماينده 

ايرانی ها به مقام های آمريکائی .  خمينی در ايران بود ، معرفی کرد
ه کاطمينان دادند که نبايد ترسی از خمينی داشته باشد و مطمئن باشند 

  )39(.او جاه طلبی های سياسی ندارد
چند ماه بعد ، خمينی قدرت را قبضه کرد و شروع کرد به ساختن 
نهادهائی که بتوانند قدرت را در ربع قرن آينده برای آخوند ها  تضمين 

کميته های اسالمی ، سپاه پاسداران ، حکام شرع و دادگاه های  : کنند 
و شايد هزاران مقام دوره شاه ، صدها . اسالمی ، از آن جمله بودند 

پس از دادگاه های کوتاه اعدام شدند ، وعده ی بی شمار ديگری توسط 
و تا زمان انتشار اين کتاب در اواخر (    پيروان  خمينی به قتل رسيدند
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 ميالدی ، ده ها 2006 و جريان ترجمه اش در نيمه اول سال 2005سال 
فرهنگی ، دانشگاهی ، دانش آموز ، ، دموکرات ، ملی گرا ،  هزار کمونيست

دانشجو ، کارگر ، دهقان ، معلم ، کارمند و دريائی از انسان های معترض و 
دگر انديش که با چهار چوب های زورگو و متحجر حکومت اسالمی خمينی 
و پيروان او به تعارض رسيدند ، با همان شرايط آغاز قيام ضد سلطنتی به 

 يا به شيوه ی  ، حلق آويز و سنگسار شدند ،جوخه های اعدام سپرده شدند 
آمريکای التين ، آنان را ربودند و کشتند و اجساد شان را در محيط های 

بنا به اعتراف محمودی شاهرودی رئيس قوه . اطراف شهرها انداختند 
 شمسی وزارت 1380قضائيه جمهوری اسالمی که در نشريه رسمی بهار 

ان جمهوری اسالمی هفتصد و پنجاه هزار دادگستری منتشر شده ، تا آن زم
 گفته است 1380زندانی داشته که شاهرودی در همان سخنرانی ی نوروز 

صد هزارشان خالفکار بوده اند ، اما نگفته است چه تعدادشان از دانشجويان 
در ادامه . و کارگران و معلمان و دانشگاهيان و کارمندان مبارز بوده اند 

 شمسی ، 1367وده که پيروان خمينی در تابستان همان روش ضد انسانی ب
بنا به آمار ، بيش از دوازده هزار زندانی سياسی را ظرف سه ماه قتل عام 

 ، جنبش 1378در ادامه همان روش اسالمی بوده که در تير ماه . کردند
دانشجوئی ايران را با پرت کردن دانشجويان از پشت بام خوابگاه دانشگاه 

 دستگيری و کشتار جمعی آنان ، سرکوب کردند ؛ يا سعی تهران به زمين و
   در ادامه همان روش بود که تا زمان ترجمه اين .کردند سرکوب کنند 

، از همه ی ابزارهای هولناک برای خفه کردن صدای آزاديخواهانه ی کتاب
مردم ايران در گلو استفاده کرده اند و به خاطر داشتن نفت و گاز و کارگر 

  ) م –همواره از حمايت دولت های غربی برخوردار بوده اند ارزان ، 
   
  

 پس از انقالب
  

  –  اياالت متحده سخت کوشيد صدمه ی ناشی از انقالب ژانويه
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  . ايران را جبران کند 1979فوريه 
بيشترين سعی آمريکائی ها صرف آن شد تا چيزی شبيه روابط 

» والتر کاتلر « . کنند عادی ديپلماتيک را با رژيم جديد تهران برقرار 
در  آمريکا به سفارت 1979ديپلمات ورزيده ای که در اواسط 

می خواستيم باب «    : جمهوری اسالمی منصوب شد ، می گويد 
من بايد به ايران می رفتم . گفت وگو را با جمهوری اسالمی باز کنيم 

  و با رژيم جديد ، از خمينی بگيريد تا سايرين ، رابطه ايجاد می
  والتر کاتلر در اواسط دهه ی شصت کنسول اياالت  )40(».کردم

متحده در تبريز بود و سال های بسياری از دهه ی هشتاد را هم سفير 
بيل « به عنوان نامزد جانشينی . اياالت متحده در عربستان سعودی بود

سفير سابق که متهم به همکاری با شاه شده و از اين بابت » سوليوان 
ر ضرب رفته بود ، از کاتلر خواستند تا فورا گروه به شدت زي

انتصاب من بسيار غافلگيرانه بود «   . همکاران خود را تشکيل بدهد 
سايرس ونس  . و من بايد به سرعت تيم جديد را انتخاب می کردم 

هرکه را می خواهی انتخاب کن تا  : وزير امور خارجه به من گفت
ت کاتلر ، کامال برای انتخاب باز يعنی دس  » .من حکمش را بنويسم 

بود ، منتها نمی دانست که بسياری از اعضای تيم او ، در ماه نوامبر 
همان سال به مدت پانزده ماه و در شرايط وحشيانه ای به گروگان 

  .خواهند رفت
ما بايد به ايرانی ها ثابت می کرديم که «   : والتر کاتلر می گويد 

 واقعيت که اساس انقالب ايران براسالم  اين  ».شيطان بزرگ نيستيم
استوار بود ، نه به ناسيوناليسم جناح چپ ، موضوعی بود که معماران 
سياسی اياالت متحده ، ديپلمات ها ، مقام های سی آی ا  و ، از 
زبيگنيو برژينسکی تا سايرين در شورای امنيت ملی را ، به خود 

ما در جنگ سرد بوديم «   : والتر کاتلر می گويد .  اميدوار کرده بود
من سال ها در ايران خدمت کرده . و انقالبی اسالمی رخ داده بود 

من فکر . و می دانستم که ما تا چه حدی به روس ها مظنونيم  بودم 
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می کردم به دليل قدرت اسالم ، خيال ما از بابت امکان توسعه ی  نفوذ 
،  مشترک بگرديداگر دنبال عاليق ... اتحاد شوروی آسوده می شود

توجه ما به مساله ی رخنه ی شوروی به آن بخش از جهان ، يکی از 
  » . اين وجوه مشترک بود

قطعنامه کنگره که  . با اين حال ، کاتلر هرگز به ايران نرسيد 
 خمينی را محکوم کرد ، آتش خشم آيت اهللا را بر 1979در سال 

 پس از آن به او گفت افروخت ، و بنا به گزارش کاتلر ، ابراهيم يزدی
ايران را با اياالت متحده  که خمينی به طور کلی می خواهد روابط 

يزدی به خمينی پيشنهاد کرده بود که قدم را نصفه بردارد و . قطع کند 
انتصاب کاتلر به عنوان سفير اياالت . سفير اياالت متحده را نپذيرد 
قام هائی که در آن تيم  اما بقيه ی م)41 (متحده در ايران را پس گرفتند،

بودند ، رفته رفته وارد ايران شدند که بسياری شان در ماه نوامبر به 
بعضی از اعضای تيم جديد ، قبال در ايران خدمت . گروگان رفتند 

کرده بودند ، اما تقريبا هيچ کدام شان تجربه ای در شناخت اسالميسم 
  . نداشتند

 خانه را اداره می که در غياب سفير سفارت» بروس لينگن « 
کرد ، قبال دو ماموريت محدود در ايران داشت ، اما به صراحت می 

 لينگن قرار بود به   ».من کارشناس مقوله ی اسالم نيستم «   : گويد 
ماموريت ژاپن برود ، اما چون وزارت امورخارجه در ميان کارمندان 

رس دنبال افسرانی می گشت که در دست«   ) FSO(خدمات خارجی 
،  باشند و هيچ بهانه ای برای انتقال فوری آنان وجود نداشته باشد

مامور تعيين شده برای ژاپن را به صورت فشاری به تيم ايران منتقل 
آيا اين ديپلمات آمادگی برخورد با اسالم و ايدئولوژی خمينی   » .کرد

من به هيچ « . را داشت ؟ خود لينگن به اين پرسش پاسخ منفی می دهد
 تامس ارن  رئيس جديد ايستگاه   )42( ».ه اين آمادگی را نداشتم وج

می نامد و » واقعه ای بوروکراتيک « سی آی ا ، انتصاب خود را 
می گويد دولت اياالت متحده هيچ کمکی به او نکرد تا بتواند از تحول 
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می توايند از قول  «   .و جريان جنبش اسالمی خمينی سر در آورد 
 هيچ گونه رهنمودی از نوع آکادميک در مورد سياست من بنويسيد که

درست . ها ، فرهنگ و اقتصاد ايران در اختيار من قرار نگرفته بود
مثل آن بود که من به مدرسه ای مثل آموزشگاه های اتحاديه صنفی 
رفته ام تا خودم را برای انجام وظايف و ايجاد روابط خاصی آماده 

 يکی ديگر از ديپلمات های ورزيده ،» جان ليمبرت «   )43( ».کنم
من «   : اياالت متحده که به روانی فارسی حرف می زند ، می گويد

به کارمندانی نياز داريم تا برای : به يک تلگرام فوری که می گفت 
 وقايع غير بازسازی سفارت خانه ، يا نجات دادن کشتی از اين 

 های بی تجربه ای مثل آدم. ، به ايران بروند ، پاسخ مثبت دادم مترقبه
من و بسياری ديگر از همکارانم ، احساس کرديم باالخره خواهيم 

 اما سئوال اين جاست   ».توانست روابط سالمی با ايران برقرار کنيم
کارمندان همراه ايشان ، اسالم را می سايرکه آيا ليمبرت ، لينگن و 

 مطرح می فهميدند ، يا از طبيعت اسالم راست خمينی که بال فاصله
نه ما اسالم را می فهميديم ، « شد ، درکی داشتند ؟ ليمبرت می گويد 

   در ماه )44 (».نه درکی از طبيعت اسالم راست خمينی داشتيم 
، لينگن ، آرن ،  ليمبرت و فوجی از همکاران شان ، زندانيان نوامبر

می شدند ، که مخفيانه ) معروف به دانشجويان خط امامی ( جمعيتی 
  .  طرف خمينی سازماندهی و هدايت شده بودند از

»  رسمی« يک دولت . دولت جديد ايران ، مخلوقی دو سر بود 
وجود داشت که تشکيل می شد از مهدی بازرگان به عنوان نخست 
وزير ، ابراهيم يزدی ، صادق قطب زاده و آدمی به نام ابوالحسن بنی 

.  انتخاب می شودصدر که متعاقبا به عنوان رئيس جمهوری اسالمی
سر ديگر ، دولت غير رسمی و موازی بود که تشکيل می شد از 
خمينی ، مشتی آيت اهللا کليدی ، کميته های انقالب اسالمی ، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ،  دسته ای از نهادهای اسالمی که ابزار های 

های تيم جديد سفارت اياالت متحده و مقام . حکومت الهی خمينی بودند 
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که به ايران می رفتند ، در بخش   وزارت امور خارجه و سی آی ا 
اعظمی از مناسبات ، خود را به داشتن رابطه ی متقابل با دولت 
رسمی که از قدرت کمتری برخوردار بود ، محدود می کردند ، در 

 نقشه ريخت تا ،دوری می جست  حالی که خمينی از اياالت متحده 
      و نيروهای مذهبی معتدل ر ، طيف چپ نيروهای سکوال همه ی 

 مثل سازمان مجاهدين خلق ايران ، فرقان ، جاما ، آرمان مستضعفان و (
   را که در انقالب ضد شاه دهه ی هفتاد سهم )  م – .بسياری ديگر را

هدف نهائی خمينی آن بود که . داشتند ، يکی يکی منزوی و نابود کند 
شده را به انحصار خود و شورای انقالب رفته رفته همه قدرت تثبيت 

در آورد که در درجه اول آيت اهللا های طرفدار خمينی را در بر می 
  :بنا به گزارش لينگن . گرفت

  
من هرگز خمينی را . ما ارتباط محدودی با روحانيون داشتيم 

ما احساس . و ما واقعا هيچ وقت با شورای انقالب حرف نزديم . نديدم 
ما می دانستيم که آن ها حضور .  آن ها وجود دارندمی کرديم که 

فکر می کرديم . اما از حدود قدرت شان اطالعی نداشتيم . دارند 
ماموريت ما تکرار قبول انقالب اسالمی و اعالم اين است که ما 

ما فهميده بوديم که خمينی از دخالت در . کشوری مذهبی هستيم 
ان را به اين باور مشغول اما خودم. سياست دست بر نخواهد داشت 

کرده بوديم که طيف سکوالر انقالب بر اوضاع فائق خواهد آمد و جلو 
   )45 (.نفوذ و دخالت خمينی را خواهند گرفت

  
مقام های سفارت ، با معدودی  از معتدل ترين آخوندهای شيعه 
. گفت و گو کردند ، اما اين رابطه ها راهی به دايره ی خمينی نگشود

 انعطاف پذيرترين آخوندهای اسالميست را کنارگذاشتند ، بسياری از
  . به قتل رساندند ، يا به محض تثبيت قدرت خمينی ، به تبعيد فرستادند 
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هيچ کمکی هم از سی آی ا که  آمريکاسفارت   ارن  می گويد 
 نتوانسته بود در باره آينده ايران به ارزيابی اطالعاتی 1979در سال 

  : کرده بود بپردازد ، دريافت ن
  

يادم نيست که هيچ گزارشی از ارزيابی آن چه قرار بود در 
انتظاری که واشينگتن به طور .  ايران اتفاق بيفتد ، دريافت کرده باشم

کلی از سفارت داشت ، اين بود که خويشتن دار باشد ، از ابراهيم 
يزدی ، صادق قطب زاده  و همه ی تيم بازرگان ، به اميد معتدل شدن 

ارتجاعی رژيم را به  ايالتايت کند ، يا به کمک شان بشتابد تا تمحم
 اين انتظارها براساس اميد  همهبه خاطر دارم که. تعادل برسانند 

واهی بود ، نه چهار چوب نقشه ای جدی ، يا برپايه ی عالمت هائی 
  )46 (.دافتااز طرف ايرانی ها که نشان بدهد اين سياست موثر خواهد 

  
 آی ا به نتيجه گيری های چندانی در باره ی آينده اما اگر سی

ايران نمی رسيد ، ازش خواسته بودند تا اطالعات مربوط به همسايه 
ايران ، عراق را ، در اختيار تشکيالت درهم ريخته ی اطالعاتی 

اين گونه بود که در کمتر از دو سال بعد ، دو کشور در . ايران بگذارد
دهه ادامه يافت و گزارش شده که بيش گيرجنگی خونين شدند که يک 

به موازات رئيس ايستگاه  . از يک ميليون کشته به جا گذاشته است
رابرت « ين سازمان ، از جمله سی آی ا ، ساير مقام های ارشد ا

 ؛  پيش از اشغال سفارت ، 1979، در سال » جرج کيو« و » آمس
با آيت اهللا  » رابرت آمس« دست کم در يک مورد ، . به ايران رفتند 

بهشتی مالقات کرد و ساير مقام های سازمان با ابراهيم يزدی ، 
در . اميرعباس انتظام و ساير مقام های غير روحانی مالقات کردند 

اين مالقات ها ، توافق هائی برسر مبادله اطالعات ، بخصوص در 
از مقام های ارشد سی » لينگن « . رابطه با عراق ، صورت پذيرفت 

زمانی که دولت بازرگان مشغول به کار شد ، ما « :  می گويد آی ا
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و  می افزايد که سی آی ا در . سعی کرديم با آن ها وارد معامله شويم 
  )47 (. ايران را در مورد تمايل عراق به جنگ ، مطلع کرد1979سال 

لينگن  تائيد می کند که اياالت متحده گزارش های اطالعاتی در مورد 
  :  جمهوری اسالمی می داده است عراق را به

  
روابط ايران و عراق به پائين . ما به مسائل عراق اشراف داشتيم 

ترين حد خود رسيده بود و خمينی کينه ای بی پايان به صدام حسين 
سودای خمينی آن بود که انقالب اسالمی را به عراق صادر . داشت 

ات مربوط به من اطالع. به طور يقين عراق هدف اصلی بود . کند 
عراق را که منابع اطالعاتی آمريکائی تهيه کرده بودند ، در اختيار 

ما در مورد ظرفيت ها و توانائی های ارتش . مقام های ايرانی گذاشتم 
عراق ، نقاط تمرکز نيروهای ارتش و مقاصد آنان ، اطالعاتی به 

اتی نخستين باری بود که من ناگهان در بخش اطالع. ايرانی ها داديم 
  )48(.ديپلماسی درگير می شدم

  
وقتی اياالت متحده اطالعات در اختيار مالها ؛ از جمله آيت اهللا 
بهشتی ، می گذاشت ، رفته رفته روشن شد که تيم مهدی بازرگان ، 
ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده ، در واقع قدرتی ندارند و آخوند 

بخصوص در رابطه اين تسلط ، . های شيعه برهمه ی امور مسلط اند 
      :يک مقام سابق سی آی ا می گويد . با ارتش ، کامال محرز بود 

من به . هيچ رابطه ای ميان مهدی بازرگان و ارتش وجود نداشت « 
اين جهت به اين واقعيت پی بردم که ارتش در کنترل سفت و سخت 

ند و و آخوند ها ايران را به هفده منطقه تقسيم کرده بود. آخوندها بود 
از طريق کميته ها ، افرادی را برای اداره هر يک از آن مناطق 

   )49 (».گمارده بودند
با اين حال ، عده ای از معماران سياست اياالت متحده ، جهت 
. حرکت ايران را تهديدی برای اتحاد جماهير شوروی ارزيابی کردند 
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افع  و مدتند روشگفتی در آن بود که برژينسکی مشاور امنيت ملی 
سرسخت کودتای نظامی برای متوقف کردن انقالب خمينی ، از جدی 

برژينسکی به مرور نظرش را تغيير داد . ترين صاحبان اين عقيده بود
را می ديد که از شمال شرقی » قوس بحران « و در رويای خود 

ساقه های درگيری ميان دو ابر .  تا آسيای مرکزی گسترده استآفريقا
تر می شد و منطقه ای را که سراسر دچار طغيان قدرت هر آن بلند 

هنری پرچت از مقام های اياالت . اسالمی شده بود ، پوشانده بود 
متحده که بيشترين مخالفت را با شاه می ورزيد و موافق بود تا رابطه 
ای حسنه با جمهوری اسالمی برقرار شود ، شرايط اواسط سال 

  :  را چنين گزارش می دهد 1979
  

 انقالب ، ما همچنان روی ايران به مثابه کشور مورد پس از
» هال ساندرز« در نقطه ای، . عالقه اياالت متحده درنگ می کرديم 

برای مالقاتی به کاخ ) معاون وزارت خارجه در امور خاور نزديک ( 
از خبری که آورده ام « : سفيد رفت و وقتی برگشت، به من گفت 

يم سعی کنيم رابطه ی جديدی با می خواه. خيلی خوشحال می شوی 
محور اين نظريه ، آن بود که ما می توانيم از » .ايران برقرار کنيم

تئوری اين . نيروهای اسالمی عليه اتحاد جماهير شوروی استفاده کنيم 
بود که قوس بحران وجود دارد ، بنابراين يک قوس اسالمی را می 

  )50(. ينسکی بوداين ، دريافت برژ. شود عليه شوروی فعال کرد 
  

پيش از انقالب  گويد که حتی برژينسکی در خاطراتش می 
، شروع کرد به فشار آوردن تا سياست امنيتی اياالت متحده ، ايران

منظور برژينسکی روابط . قوس بحران را به احاطه ی خود درآورد 
نظامی قدرتمند با مصر ، عربستان سعودی ، پاکستان و ترکيه ؛ چهار 

می در اين نيم دايره، و گسترش حمايت از عمان ، سومالی کشور اسال
و کنيا ، هم چون اين توسعه ی پايگاه های نظامی اياالت متحده در 
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در « : برژينسکی نوشته است . کشورهای متعدد و اقيانوس هند بود 
.  ، من شروع کردم به تاکيد برنظريه قوس بحران1978اواخر 

ی جديد برای تثبيت قدرت و نفوذ منظورمن ايجاد چهار چوب امنيت
   )51( ».اياالت متحده در منطقه بود

را   برژينسکی از دست دادن شاه  بنا به گزارش کوتام ،
اولش برژينسکی می خواست يک پينوشه . می دانست » فاجعه«

ايرانی و ديکتاتوری بسازد تا انقالب اسالمی را به هر قيمتی در هم 
مکان پذير نشد ، طالب اتحاد غير رسمی با بکوبد ، اما وقتی اين کار ا

کوتام  . نيروی شورشی اسالمی و رژيم جمهوری اسالمی ايران شد 
دغدغه ی . هدف او واقعا تثبيت اوضاع سياسی نبود« : نوشته است 

اصلی او اين بود که اتحاد موثری را عليه اتحاد شوروی در منطقه ای 
در تابستان . وجود آورد که آن را قوس بحران توصيف می کرد ، به 

ه خمينی از صداقت درنده خويانه  ، برژينسکی قانع شده بود ک1979
  )52( ».ضدکمونيستی برخوردار است

چند ماه بعد ، در ادامه ی خوابی که برژينسکی ديده بود ، در 
الجزيره با نخست وزير دولت موقت ؛ مهندس مهدی بازرگان ، 

ری اسالمی مصطفی چمران ابراهيم يزدی ، و وزير دفاع جمهو
. زمانی از اين بدتر برای چنين مالقاتی وجود نداشت . مالقات کرد 

برای آن که فقط چند هفته پيش از اين مالقات ، دولت کارتر به شاه که 
سرطان او را از پا انداخته بود ، اجازه داده بود تا برای مداوای 

 تند رويروان اين ، حرکتی بود که پ. پزشکی وارد نيويورک شود 
خمينی را بر افروخت و اين بهانه را به دست خمينی داد تا فقط سه 
روز پس از مالقات برژينسکی و بازرگان در الجزيره ، عليه گروه 

جريانی که آن روز گفته می شد .  يزدی وارد عمل شود –بازرگان 
جمعيتی از دانشجويان خود جوش است ، سفارت اياالت متحده در 

اشغال کرد و بزرگ ترين بحران ديپلماتيک را در تاريخ تهران را 
با به گروگان رفتن ديپلمات های . سياسی اياالت متحده به وجود آورد
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آمريکائی ، ديگر هيچ امکانی برای گفت و گو ميان اياالت متحده و 
و  آمريکادولت ايران مودبانه گفت که اشغال سفارت . ايران باقی نماند 

يپلمات های اياالت متحده ، کار دانشجويان شبه به گروگان رفتن د
نظامی بود ، اما هيچ ترديدی وجود نداشت که اين عمليات را خود 
خمينی و دور و بری های او برای استحکام قدرت سياسی دولت غير 
رسمی و موازی که در کنار دولت رسمی در حال قدرت گرفتن بود ، 

س ايستگاه   کا گ ب   در والديمير کاسيکين رئي. رهبری کرده اند 
تهران که چند سال بعد به غرب گريخت ، مستقيما اطالع داشت که چه 

کاسيکين می نويسد . کسی عمليات اشغال سفارت را سازمان داده است 
ما از طريق منابع خودمان می دانستيم که چه کسی اين نقشه را « 

. ت تصويب کرده و مديريت اشغال سفارت را به عهده داشته اس
برنامه اشغال سفارت ، در نشست رهبران ايران به تصويب رسيد ، 
بعد هم تيم آموزش ديده ای که متشکل از اعضای سپاه پاسداران 

   )53(» .انقالب اسالمی بود ، مسئول اجرای عمليات شد
دولت کارتر ، پس از سفارت گيری کمترين کليد راهنمائی برای 

کتاب ها ، خاطرات و . اشت تنظيم رابطه با جمهوری اسالمی ند
هيچ . تحقيق های بی شماری در باره بحران گروگان گيری نوشته اند 

» هيلتون جردن « يک از اين نوشته ها ، بهتر از فرازی از خاطرات 
رئيس ستاد مشترک ارتش که مسئوليت باالئی در رفع بحران داشت ، 

ردن ، در هيلتون ج. به بيهودگی مساعی جيمی کارتر اشاره ندارد 
  : توصيف مشاهده ی يادداشت کارتر روی ميز خود ، می نويسد

  
در اولين فرصت به ديدار « داشتی به من نوشته بود  کارتر درياد

در شگفت آمدم که آن » . دارم نامه ای به خمينی می نويسم–من بيا 
يعنی به . باپتيست جنوبی ، به آن مسلمان فناتيک چه می خواهد بنويسد

شيطان « ه می خواهد بگويد ؟ فکر کردم نکند  زير ورقه ی آن مرد چ
اگر خمينی رهبر « کارتر گفت ... را می خواهد امضا کند » بزرگ 
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مذهبی است ؛ که ادعايش را دارد ، نمی توانم بفهمم چگونه از نگه 
   )54 (»داشتن افراد ما صرف نظر نمی کند؟

  
وری جيمی ضمنا ، شروع به پايان رسيدن دوره ی رياست جمه

اشغال سفارت بحرانی به بار آورده بود که کارتر نمی . کارتر هم بود 
نه گفت و گو کاری از پيش می . توانست خود را از آن خالص کند 

برد ، نه با تهديد کاری از پيش می رفت ، نه سرهم بندی کردن اعزام 
اگر چه تهران بارها از طريق . گروه نجات نظامی فايده ای داشت 

طه هائی پای مذاکره با واشينگتن آمد ، کامال روشن بود که خمينی واس
دستور العملی برای سياست داخلی دارد که تا مرادش حاصل نشود ، 

در « هارولد ساندرز می گويد . گروگان ها را آزاد نخواهد کرد 
تا : ، يکی از دولتمردان برجسته جمهوری اسالمی گفت 1980ژانويه 

 ی عناصر جمهوری اسالمی اش را به جای زمانی که خمينی همه
  » .خودشان ننشاند ، گروگان ها را آزاد نخواهد کرد

  . همين طور هم شد 
واشنيگتن متحدی قابل . انقالب ايران ، همه چيز را تغيير داد 

 و پايگاه عملياتی خود  ) م –اتحاد جماهير شوروی (   اتکا ، پايگاه شنود
اير بازيگران جنگ سرد ، انقالب ايران برای س. را از دست داده بود 

 با اياالت متحده ،  عليرغم وحدت علنی شاه. هشداری جدی تر بود 
اتحاد جماهير شوروی از آن طرف معامالت و مراوداتش را با ايران 
توسعه می داد و اين روابط ، براساس احترام متقابل دو کشور همسايه 

 اتحاد جماهير شوروی و بخصوص در روابط اقتصادی ،. استوار بود 
از همه مهم تر آن بود که با . ايران پيشرفت چشم گيری کرده بودند 

ثبات ايران ، مسکو دغدغه ای در مور ثبات جمهوری های آسيائی 
از . ه ی اين شرايط از بين رفته بودندحاال ، هم. غرب خود نداشت 

نی خاطر دهه ی بيست به اين سو ، برای نخستين بار اسالم باعث نگرا
 که چيزی  داشت نقشه می کشيد   و اياالت متحده  . بود  شوروی شده
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  »قوس اسالم  « - 1جهاد 
 
 
 
 
  

انقالب ايران ، يکی از دوستون نگه دارنده ی ساختمان آمريکائی 
. تون ، عربستان سعودی بود آن يکی س. در خليج فارس را فروريخت 

اين واقعه ، طراحان پنتاگون و تحليل گران سازمان اطالعات مرکزی 
را به تکاپو انداخت تا به محاسبه ی تاثيرآن بر هم پيمانان ) سی آی ا ( 

اياالت متحده در منطقه بپردازند ، و به طور کلی حضور آمريکائی ها 
کارشناسان آمريکائی ، . د در منطقه را مورد ارزيابی مجدد قرار دهن

افق را از عربستان سعودی تا مراکش ، ديوانه بار موشکافی کردند تا 
ببينند آيا پديده ی خمينی می تواند در ساير پادشاهی های خاورميانه هم 

  تکرار شود ؟ 
اما ، به موازات تهديدی که از جانب خمينيسم احساس می شد ، 

 فرصت مناسبی نيز ارزيابی می معماران سياسی اياالت متحده آن را
  . کردند 

ی اسالمی به عنوان بنياد گرا از جريان تند روظهور گروهی 
نيروی دولتی در ايران ، همه ی همسايگان ايران ، از جمله بزرگ 

رژيم خمينی ، در . ترين شان اتحاد جماهير شوروی را نگران کرد 
حليل گران معتقد منطقه عاملی سرزنده و پيش بينی نشده بود و بعضی ت

بودند که شورش اسالمی به رهبری آيت اهللا ايرانی ، می تواند جاذبه 
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اين .  هائی در جمهوری های مسلمان اتحاد شوروی به وجود آورد
نظر ، باعث تحريک نظريه های پيشين در مورد استفاده از اسالم 

هم . برای تخريب اتحاد شوروی از درون و از عمق آسيای ميانه شد 
ان ، نقشه های ديگری در راه بودند تا بنا بر آن ها ، از سازمان زم

های وابسته به اخوان المسلمين در کشورهمسايه شوروی افغانستان ، 
برای از بين بردن ستون شوروی در آن کشور که دهه ها بخشی از 

جنبش های دوقلوی .  دايره نفوذ مسکو به نظر می آمد ، استفاده کنند
ن و افغانستان ، زبيگينو برژينسکی ، مشاوران امنيت اسالمی در ايرا

ملی پرزيدنت کارتر ، و بيل کيسی مدير سازمان اطالعات مرکزی 
رونالد ريگان را بر آن داشتند تا موضوع اسالم در آسيا را ، که 
بخصوص مربوط می شد به جريان جنگ مقدس افغانستان ، به 

  . صورت تهاجمی دنبال کنند 
م اياالت متحده در افغانستان ، که با سه بيليون جنگ غير مستقي

دالر هزينه و به قيمت جان صدها هزار انسان انجام شد ، وحدت چند 
دهه ی آمريکائی ها با اسالم سياسی فوق محافظه کار را ، به سطحی 

  باوقتی نظر آمريکائی ها در رابطه. جديد و تهاجمی تر رساند 
نوان برج و باروئی مسلط در آن افغانستان ، نگرش به اسالم به ع

کشور بود ، معنايش آن بود که از اسالم به عنوان سدی عليه توسعه 
در افغانستان اما ، آيه ی مقدس اين . طلبی شوروی بايد استفاده می شد 

طيف راست اسالمی ، تبديل به سالحی . بود که اسالم شمشير است 
مکاری با اخوان تهاجمی شد و آشکارا عالمت می داد که سياست ه

المسلمين مصر ، بلوک اسالمی تحت رهبری عربستان سعودی و ساير 
اگر چه گاهی جنگ . عناصر اسالم سياسی را توسعه می دهد 

   ) م –با نيروی های موسوم به چپ حاکم و ارتش شوروی (   افغانستان
را نبرد نيروهای ائتالفی ترسيم کرده اند ، مجاهدين کامال اسالميست 

ند و دو سوم کمک های اياالت متحده به جنگجويان مجاهد در بود
بنياد افغانستان ، از طريق پاکستان و عربستان ،  به کيسه احزاب 
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  ،خانم آروند هاتی روی نويسنده هندی(   .ی اسالمی سرازير می شد گرا
جنگ يعنی « و  » معادله عدالت نا محدود  «   دو تحليل به نام های در

 نشريه ی ضد جنگ و ضد توسعه طلبی بنياد 73 شماره که در» صلح 
برتراند راسل  منتشر شده و مترجم اين کتاب ترجمه ی آن ها را به همراه 

»  آمريکابمب های آزادی بخش « تحليل هائی از نوام چامسکی در کتاب 
، در تکميل تحقيق رابرت دريفوس می گويد در سال  منتشر کرده است

 ، از چهل کشور مسلمان ، –مک موساد اسرائيل  به ک– سی آی ا 1979
 برای برهم – که عده شان از صد هزارتن بر می گذشت –مسلمانان تند را 

زدن جمهوری های مسلمان نشين آسيای ميانه و برانگيختن آنان عليه اتحاد 
روی با اتحاد  شوروی ، به هم ريختن شوروی  از درون ، و جنگ رويا

. گرد آورد که به جهادی های افغانی معروف شدند شوروی ، در افغانستان 
خانم آروند هاتی روی تاکيد می ورزد که وقتی برای تامين هزينه های ارتش 

دچار کمبود بودجه شدند ، سی آی ا در مرز افغانستان و  آمريکانايب 
پاکستان صدها البراتوار هروئين سازی ساخت که در آمدشان ساالنه از صد 

، امريکائی ها به اين  » روی «به قول خانم . رد دالر بود تا دويست ميليا
وسيله جوانان جهان را معتاد به هروئين می کردند تا با در آمدش ، اسلحه، 

نوام چامسکی هم در . مهمات و هزينه های آن ارتش عظيم را فراهم کنند 
 آمده ،  »آمريکابمب های آزاديبخش « تحليلی که ترجمه اش در همان کتاب 

 و موساد ، اکنون در سراسر  تاکيد می ورزد که آن ارتش ساخت سی آی ا
اين نويسندگان ؛ تاکيد . را گرفته است آمريکاجهان پخش شده و گريبان خود 

می کنند که القاعده ی اسامه بن الدن و ساير جريان های شبه نظامی اسالمی 
 از شاخه های که از مجرای اخوان المسلمين می گذرند و وابسته به آنند ،

هستند که ازچهل کشور آمريکاهمان جهادی های افغانی ، يا ارتش نايب 
مسلمان ، با هدف های ياد شده در افغانستان نقش ارتش غير مستقيم ، يا نايب 

  )  م -را بازی می کردندآمريکا
جهاد افغانی ، در خود جنبش اسالميست تغيير شکل حائز اهميتی 

ترين ريشه هايش را تقويت کرد و به چنان  روتنداوال . به وجود آورد 
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. اعتباری رساند که بتواند پا به پا در افغانستان با ابر قدرت بجنگد 
دوما آن که جنگ افغانی باعث به وجود آمدن کادرهای جديد اسالمی 
شد که در جنگ چريکی مهارت پيدا کردند ، قدرت مبادله ی اطالعاتی 

ل رساندن افراد چيره دست شدند و در خود را باال بردند ، در به قت
سه ديگر آن . ساختن اتومبيل های حامل بمب ، يد طوالئی پيدا کردند 

که به طرز گسترده ای پيوند ميان گروه های بين المللی خود را قوی 
 ، تا مصر ، خليج فارس ، آفريقاکرد و اسالميست ها را از شمال 

واقعيت اين بود . هم وصل کرد آسيای ميانه و پاکستان ، با استحکام به 
که جنبش اسالميست ، قبال ؛ در دهه ی هفتاد ، به نقطه ی پرواز خود 

موتورهای اين پرواز ، ايجاد ثروت نفتی عربستان . رسيده بود 
سعودی ، پديداری نظام بانکی اسالمی با خصلت های سياسی باال ، و 

ر کشورهای به وجود آمدن نهادهای جديد اسالميست در مصر و ساي
 تند روپس از افغانستان اما ، جنبش خصلت . مسلمان محافظه کار بود 

شديدی پيدا کرد و احساس کرد که قدرت در عضالتش تبديل به 
در اواخر دهه ی هشتاد ، اسالميست . اعصابی نيرو بخش شده است 

ها قدرت را در افغانستان و سودان قبضه کردند و قدرت حائز اهميتی 
ن سعودی و پاکستان به هم زدند و مصر و الجزيره را در عربستا

پايه های القاعده و تروريسم زير زمينی اين . مورد تهديد قرار دادند 
  . سازمان ، در اين سال ها ريخته شد 

بعضی از اين تحوالت ، يا شايد هم بسياری از آن ها ، به نظر 
چشمی به معماران سياسی و نظام اطالعاتی اياالت متحده که چهار 

موضوع روياروئی با اتحاد شوروی در افغانستان خيره شده بودند ، 
از اين گذشته ، . يا اصال رويت نشد تا مورد غفلت قرار گيرد. نيامد 

،  آسيای ميانه را در چهارچوب اتحاد   اياالت متحدهتند رومقام های 
 جماهير شوروی ماده مستعدی ارزيابی می کردند و به اين دورنما می
پرداختند که اتحاد شوروی با شروع نا آرامی هائی در جمهوری های 

  . آسيای ميانه ، از تعادل خارج خواهد شد
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سرانجام ، برحسب استراتژی گسترده تری ، جهاد افغانستان 
باعث تحقق رويائی شد که تا دهه ی هشتاد مطلقا ذهنيت محافظه 

امی خليج فارس و ، اشغال نظ اين رويا. کاران جديد ارزيابی می شد 
رابطه ی مستقيمی ميان جنگ عليه مردم . ميدان های نفتی آن بود 

افغانستان و حضور جاری ارتش اياالت متحده در قزاقستان ، 
برای وارد . ازبکستان ، و ساير نقاط نفت خيز آسيای ميانه وجود دارد 

کردن اياالت متحده در بخش هائی از جهان که تا دهه ی هشتاد خارج 
. قرار می گرفتند ،  جدالی سخت درگرفته بود  آمريکاز دايره ی نفوذ ا

 که جهادی های افغانی از اياالت 1980اين جدال ، از سال های 
متحده ، چين و اسرائيل اسلحه گرفتند تا عليه ارتش سرخ بجنگند ، 

 که جنبش طالبان با حمايت مستقيم 1990آغاز شد ، به سال های 
جود آمد ، کشيده شد ،  و تا امروز هم که اياالت اياالت متحده به و

متحده با ايجاد جنگ ديگری در افغانستان ، راه های دخالت وسيع خود 
، ه ی آسيای ميانه را هموار می کنددر جمهوری های تازه استقالل يافت

  . ادامه دارد 
اياالت متحده ، مناطق تحت سلطه ی خود در خاور ميانه و خليج 

 مجمع الجزايری از پايگاه های نظامی در خليج فارس و فارس را ، با
اقيانوس هند کامل کرد و گردن بند تازه ای را که از عراق تا 
. افغانستان و آسيای ميانه را دور می زند ، به گردن غرب انداخت 

اگر کشمکش های قرن بيست و يکم ، اياالت متحده را به جنگ عليه 
کشاند ، در جدال برسر تسلط برمنابع روسيه ، چين ، يا هر دو کشور ب

 قبال مسير را هموار  نفت و گاز جنوب غربی آسيا ، اياالت متحده
برای آن که با آغاز تحرک جهاد . کرده و دست باال را خواهد داشت 

 چهل کشور تند رو؛ مرکب از مسلمانان  آمريکايعنی ارتش نايب (  افغانی ،
جاه هزار تفنگچی نا آگاهی که خود مسلمان و با رقمی بيش از سيصد و پن
، ارتش  ) م –عمل می کنند آمريکانمی دانستند به نقش ارتش غير مستقيم 

  اياالت  متحده  زمينه  و نيروی اشغال  خليج فارس و کشورهای محور 
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  . خليج را آماده کرد
هيچ يک از اين زمينه ها و نيروها ، پيش از انقالب ايران 

جنگ . اد در افغانستان ، وجود نداشتند وشروع تشکيل و تحرک جه
در افغانستان اما ، برای نخستين بار به اياالت متحده اجازه داد تا 
نيروهای نظامی خود را مستقيما در جنوب غربی آسيا و خليج فارس 

اين رويداد ، به رابطه ی نظامی جديدی با مصر ، . مستقر کند 
شکيل نيروهای واکنش عربستان سعودی و پاکستان ره برد و باعث ت

سريع ، فرماندهی مرکزی اياالت متحده و ايجاد پايگاه های نظامی 
مرحله ی . تازه ای شد که منطقه را در محاصره ی خود قرار داد 

عملی که منجر به اين نتايج شد ، چند هفته پس از ورود سربازان اتحاد 
 بود ، 1980اين زمان که ژانويه سال . شوروی به افغانستان آغاز شد 

» دکترين کارتر« پرزيدنت جيمی کارتر اعالميه ای صادر کرد که به 
اين اعالميه ، ادعاهای پيشين اياالت متحده در مورد . معروف شد 

 به وسيله ی فرانکلين 1943خليج فارس را که نخستين بار در سال 
. د .  از جانب دوايت 1957دالنو روزولت و پس از آن در سال 

جيمی کارتر . ان شده بود ، شديدا مورد تاکيد قرار می داد آيزنهاور بي
  وضع و موقعيت ما بايد مطلقا روشن«    در آن اعالميه گفته بود

هرگونه اقدامی که از جانب هر نيروی خارجی برای تسلط . باشد 
برخليج فارس صورت پذيرد ، تهاجم به منابع حياتی اياالت متحده تلقی 

جماهير   که معلوم بود مخاطب اصلی اتحاددر حالی  » .خواهد شد
در . شوروی است ، بخش اعظم اعالميه کارتر ، الف و گزاف بود

 ، اياالت متحده نيروئی درخليج فارس نداشت تا حمله ای 1980سال 
 و در صورت ضرورت از جانب اتحاد جماهير شوروی را دفع کند ، 

دريائی به خليج فارس فاقد توانائی برای انتقال نيروی هوائی و نيروی 
البته اتحاد جماهيرشوروی اصال قصد تجاوز به خليج فارس و . بود 

اعزام نيروهای ارتش سرخ به افغانستان . اشغال آن منطقه را نداشت 
 که با اکراه صورت گرفته بود ، ساختن خندق دفاعی 1979در سال 
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ی در مقابل تهديد محاسبه شده و تحريکات اسالميست های افغانی 
اگر تهديدی برای منافع .  تحت الحمايه اياالت متحده و پاکستان بود

اياالت متحده در خليج فارس وجود می داشت ، کامال داخلی بود ، اما 
. حتی در چنين ميدانی ، ظرفيت های اياالت متحده مورد ترديد بود 

اگر ايران ، يا عراق ، عليه حکومت های خليج فارس وارد جنگ می 
ا کودتائی نظامی خانواده سلطنتی عربستان سعودی را ساقط شدند ، ي

می کرد ، توانائی آمريکائی ها برای نشان دادن واکنشی موثر ، اصال 
  . قابل اعتماد نبود

ديرگاهی پيش از بحران در افغانستان ، زمزمه هائی در باره ی 
. تجاوز به عربستان سعودی و اشغال ميدان های نفتی وجود داشت 

در سال (دهه ی هفتاد که سازمان کشورهای صادر کننده نفت اواسط 
اقدام به تحريم نفتی و تحميل افزايش سرسام آور ) 1973  - 74 های

هنری کيسينجر وزير . قيمت نفت کردند ، اين زمزمه ها شروع شد 
امور خارجه وقت ، مبتکر فکر استراتژيک اعزام نيروهای نظامی 

 ، مقاله ای با عنوان 1975در سال . وداياالت متحده به خليج فارس ب
مجله  . منتشر شد » هارپر « در نشريه » تصرف نفت اعراب « 

آن مقاله » مايلزايگنوتوس  «هارپر ، نويسنده را که با امضای مستعار 
يک پروفسور مستقر در  «   را نوشته بود ، شناسائی کرد که

ه ای با واشينگتن است که مشاور نظامی است و روابط صميمان
 تصور غالب آن بود   ».معماران بلند پايه سياست اياالت متحده دارد

تحليل گر نظامی از جرگه ی » ادوارد التواک « که نويسنده مقاله 
محافظه کاران جديد در مدرسه مطالعات پيشرفته ی بين المللی 

تقريبا در ) . اگرچه  التواک اين ادعا را تکذيب کرد ( هاپکينزاست 
مان ، يکی ديگر از پروفسورهای مدرسه هاپکينز به نام همان ز

کميته »  تفسير« ، مقاله مشابهی در مجله » تاکر  . ورابرت «
و مقاالت ديگری از اين دست که اين جا و آن  نوشت ، آمريکايهوديان 

جا منتشر شدند ، از اشغال ميدان های نفتی عربستان سعودی دفاع 
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 سفير اواسط  دهه ی هفتاد اياالت به گزارش جيمز آکينز. کردند 
، مقاله ای که در مجله هارپر منتشر شد ،  متحده در عربستان سعودی

چگونه ما می توانيم مسائل «   چهارچوب طرحی را ترسيم کرد که 
اقتصادی و سياسی خود را با تصرف ميدان های نفتی عربی و سپردن 

» .وما ، حل کنيم اداره ی آن ها به شرکت های نفتی تکزاس و اوکاله
جيمز آکينز که شيوع بيماری مسری ناشی از چنين مقاله ای را مورد 

ن می دانستم که آن مقاله نتيجه م« : بررسی قرار می دهد ، می گويد 
محال است هشت نفر در آن واحد به . سياست عميق دولتی است 

صورت مستقل از چنين نظری که چفت و بست مشخص خود را 
   )1( ».کنندداشت ، دفاع 

اشتباهی « به قول خودش مرتکب   پس از آن ،  جيمز آکينز
شد که در نتيجه زير پايش را به عنوان سفير اياالت متحده » مهلک 

من در يک مصاحبه تلويزيونی «   . در عربستان سعودی خالی کرد
گفتم هر کس چنين قصدی داشته باشد ، يا ديوانه است ، يا جنايتکار 

  سفير اياالت متحده » . ور اتحاد جماهير شوروی است است ، يا مام
پس از انجام اين مصاحبه متوجه شد که پشت صحنه را رئيس خود او 

اواخر همان سال ، آکينز چوب زبان .  هنری کيسينجر اداره می کند
هنری کيسينجر هرگز . درازی اش را خورد و از کار برکنار شد 

اما در مصاحبه .  اله بوده استاعتراف نکرد که مشوق نوشتن آن مق
انجام داد ، تلويحا » بيزينس ويک « ای که در همان سال با نشريه 

 که قيمت نفت را سردادعربستان سعودی را تهديد کرد و اين زمزمه 
جنگ سياسی گسترده ای عليه کشورهائی مثل عربستان «   را با 

اند که با سعودی و ايران پائين خواهد آورد و به آنان خواهد فهم
اصرار بر باال نگاه داشتن بهای نفت ، ثبات سياسی شان را به خطر 

، ممکن است امنيت شان  خواهند انداخت ، و حتی اگر همکاری نکنند
در مورد نقطه نظرهای هنری کيسينجر در    » .هم به خطر بيفتد 

رابطه با عربستان سعودی و حکومت های محور خليج فارس ، يکی 
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لند پايه ی سی آی ا که در دهه ی هفتاد مامور خدمت در از افسران ب
با هدف . خليج فارس بوده نيز ، در کتابش مطالبی را بيان داشته است 

نمايش قدرت برای مرعوب کردن عربستان سعودی ، هنری کيسينجر 
يک افسر اجرائی سی آی ا را که مديريت هيئت های مختلف مامور 

کيسينجر به اين افسر .  ، فراخواند در خاورميانه را به عهده داشت
. ما بايد درسی به عربستان سعودی بدهيم «   ارشد سی آی ا گفت 

 نمی کند کدام شان را ، نشان کنيد و یيکی از شيخ نشين ها را ، فرق
» .دولتش را سرنگون کنيد تا برای عربستان سعودی درس عبرت باشد

جر آن بود که اين عمل نظر کيسين«   : به گزارش اين مقام سی آی ا 
اما وقتی رئيس من به خليج فارس . در ابوظبی ، يا دوبی انجام شود 

رفت و با همه ی روسای ايستگاه های سی آی ا در منطقه مشورت 
بنابراين ، خط . کرد ، حتی يکی شان هم با اين نظر موافق نبود 
   )2( ».کيسينجر سوخت و او ديگر چنين خطی را دنبال نکرد

گ افغانستان ، طراحان نظامی اياالت متحده می دانستند که تا جن
در دهه ی هفتاد اياالت متحده آن توانائی را نداشت که به سرعت ده ها 

هزار نيرو به خليج فارس اعزام کند ، و عليرغم الف  هزار ، يا صدها
و گزاف آمريکائی ها در مورد اشغال ميدان های نفتی عربی ، 

ه در منطقه ، فقط محض خالی نبودن عريضه نيروهای اياالت متحد
به موازات اعالم دکترين کارتر ، و متعاقب آن ، جيمی کارتر . بودند 

گام هائی برداشت تا به صورت مقدماتی هم که شده ، توانائی دخالت 
جيمی کارتر دستور .  مستقيم اياالت متحده در خليج فارس را ايجاد کند

نيروی « را صادر کرد که ) RDF(تشکيل نيروهای واکنش سريع 
اياالت متحده بود و می توانست در صورت بروز  » فرا مرزی 

بحران در خليج فارس ، با دست کم هزاران سرباز به منطقه هجوم 
، نيروی واکنش  در دوره ی رياست جمهوری رونالد ريگان. ببرد

شد که ساختار » فرماندهی مرکزی « سريع گسترش يافت و تبديل به 
دی در ارتش اياالت متحده بود و اين اقتدار را داشت تا در خليج جدي
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 تا آسيای ميانه و آفريقافارس و مناطق پيرامونی آن ؛ از غرب 
يا » فرماندهی مرکزی « همين . افغانستان ، دخالت نظامی فوری کند

 عليه 2001 جنگ ؛بود که نخستين جنگ خليج فارس » سنت کوم « 
  .  عليه مردم عراق را انجام داد 2003گ مردم افغانستان ، و جن

 اما ، در نظر زبيگنيو برژينسکی ، حضور 1979در سال 
و آسيای  در خاورميانه ،  خليج فارس   انبوه اياالت متحده  نظامی

به نظر مشاور امنيت ملی ، تنها راه . ميانه ، پرتو ضعيفی بيش نبود 
. بود » اسالم قوس « ، » قوس بحران « برخورد با جوش و خروش 

اين نيم دايره ، به نظر برژينسکی می توانست آن نيم دايره را مهار 
  .کند 

   
  

  تمرکز بر زخم های اسالمی مسکو
  

نظريه تحريک اسالم عليه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ، 
خيلی وقت ها ، بخصوص . در جنگ سرد تاريخچه ای طوالنی دارد

تژيست های اصلی اياالت سترا ، ا1960 و 1950در سال های 
هسته ی . ، اين نظريه را ؛ منتها با دو دلی ، مرور می کردند متحده

مرکزی عقيده مورد بحث اين بود که امکان دارد جمهوری های 
به نظر . مسلمان نشين شوروی ، به شورش عليه مسکو ترغيب شوند 

 اتحاد صاحبان اين عقيده ، دليل قابليت اغوای مسلمان ها هم آن بود که
شوروی با منتقل کردن اجباری جمعيت قومی به مناطق ديگر و 
استقرار مردم غير محلی در آن مناطق ، جنبش های اسالمی را زير 

عالوه بر آن ، مناطق مورد نظر بسيار دور افتاده .  فشار گذاشته بود
بودند و دست يابی اياالت متحده به مردم آن مناطق را محدود می 

ه ی هفتاد اما ، عوامل گوناگونی با هم ترکيب شدند تا در ده. کردند 
پايه های بحث را برای کسانی که سال های بسياری در انديشه ی 
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در سال . استفاده از کارت اسالم عليه مسکو بودند ، محکم تر کند 
، سرشماری اتحاد شوروی نشان داد که جمعيت مسلمان 1970

 جمعيت ساير نسبت به جمهوری های آسيای ميانه ، رشد بيشتری 
انقالب . جمهوری های شوروی ، بخصوص روس ها داشته است 

ايران ، اسالم نظامی را به جلو صحنه های سياسی منطقه در 
و . ، آذربايجان و سايرجمهوری های شوروی پرتاب کرد  افغانستان

ناگهان رژيم متکی به شوروی در کابل ، در مقابل ائتالف نيروهای 
  . ر افتاد و افغانستان تبديل به ميدان جنگ بالقوه شداسالمی به خط

دست کم ، چنين پيامدی ناشی از هماهنگی و برادری مقام های 
. فراهم آمده بود  اياالت متحده بود که به وسيله برژينسکی و سی آی ا 

) NWG(» گروه کارملی « در دوره رياست جمهوری جيمی کارتر 
گروه کارملی ، دنباله ی . ژيک بود مرکز سازماندهی اين نقشه استرات

اين سازمان ، نيروئی بود که وظيفه . بود ) NSC(شورای امنيت ملی 
اجرای مصوبات شورای امنيت ملی برژينسکی را به عهده داشت و 

، وزارت امور خارجه ، پنتاگون  تشکيل می شد از مقام های سی آی ا 
دستيار »  هنز پاول« رئيس گروه کار ملی . و سازمان های ديگر 

برژينسکی و مقام سابق سی آی ا بود که با گروهی به هم فشرده از 
بازيگران خارجی و مشاورانی کار می کرد که مدت ها بود فکر می 
کردند اقليت های سرکش اتحاد شوروی می توانند به اتحاد 

از دهه پنجاه ، با همکاری بسياری از . جماهيرشوروی لطمه بزنند 
راديو « به موازات » راديو آزادی  «وه بود که اعضای اين گر

کار اين . شروع به کار کرد  با حمايت سی آی ا » اروپای آزاد 
مثل فرستنده راديوئی به نام راديو فردا و ( فرستنده راديوئی سی آی ا 

 ) م – در حال حاضر VOAآمريکافرستنده صوتی و تصويری به نام صدای 
کار (   شوروی تبليغ می کردند در جريان جنگ سرد عليه بلوک

و ده ها فرستنده صوتی و آمريکافرستنده های موسوم به راديو فردا ، صدای 
تصويری ديگر که سازمان سيا به زبان فارسی راه انداخته ، تبليغ سياست 
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، و در مقطع ترجمه اين کتاب ، تبليغ اپوزيسيون  آمريکاهای توسعه طلبانه 
صت طلب راست ، يا فرصت طلبان مدعی چپ آمريکائی ، اعم از طيف فر

  ) م –است 
راديو آزادی که روی آسيای ميانه متمرکز شده بود ، در سال 

به گزارش  جيمز .  با لحنی معتدل شروع به کار کرد 1950های 
و راديو آزادی  مدير دراز مدت راديو اروپای آزاد ، گريچ الو 

)RFE / RL (  در ازبکستان ناسيوناليسم « و نويسنده کتاب « ،
راديو آزادی نخستين برنامه های خود برای آسيای ميانه را از ميز 
ترکستان به زبان های ازبکی ، ترکمنی ، قرقيزی و تاجيکی شروع 

، و به موازات آن برنامه های ديگری را از ميز قفقاز خود به  کرد
 پخش برنامه ،. زبان های گرجی ، آذربايجانی و چچنی  راه انداخت 

محدود به نيم ساعت به هرزبان بود و ترکيبی بود از خبر و تفسير 
تفسيرهای ما ، نقد رژيم شوروی  « :  جيمز گريچ الو  می گويد. خبر

بودند و بخصوص سياست های فشار بر اسالم و ساير مذاهب را که 
 اما تاکيد می    ». مخالفان اصلی بودند ، مورد بحث قرار می داديم

مردم به تجزيه طلبی ، اکيدا در برنامه ها ممنوع بود ، کند که تحريک 
    )3(». ممنوعيتی که  کارکنان ما از آن نفرت داشتند« 

هراز گاهی ، کسانی که معتقد به تشديد جنگ سرد بودند ، 
خواهان افزايش تبليغات اياالت متحده و حتی هدف های تجزيه طلبانه 

دبليو   «1958، در سال مثال . جمهوری های آسيای ميانه می شدند 
ميدل ايست « از افسران اطالعاتی سابق اياالت متحده ، در » هوستلر

ت ضد شوروی ها در عمل از ترکيب اقداما«  نوشت که  » جورنال 
شوروی ها می ترسند که  » .شوروی مردم ترک وحشت دارند

، مسلمان های ) NATO(عضويت ترکيه در پيمان آتالنتيک شمالی 
جدائی سياسی «  نه را تحت تاثير خود قرار دهد تا به فکر آسيای ميا

غرب بايد عالقه بيشتری «    و اين که   ».از اتحاد شوروی بيفتند
 دبليوهوستلر،   ».نسبت به اين مردم ، و آرزوهاشان نشان بدهد
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خواهان توسعه ی فرستنده های راديوئی اياالت متحده به زبان های 
مطالعه در مورد «   دجه اياالت متحده برای آسيای ميانه و افزايش بو

 )4(»آسيای ميانه ، مردم قفقاز ، همه ی منطقه ، و زبان های آن منطقه 
  . بود

 ، خود برژينسکی در صف کسانی قرار 1960در سال های 
گرفت که خواهان حمايت بيشتر اياالت متحده از مسلمانان آسيای ميانه 

 تامين برنامه برای راديو آزادی و مدير سابق» زنه سوسين « . بودند 
  : راديو اروپای آزاد ، می گويد 

  
زبيگينو برژينسکی پشتيبان ثابت راديو اروپای آزاد و راديو 

 1966در سال . اما با همه ی سياست های ما موافق نبود. آزادی بود 
 از او خواستند تا در تحليل محرمانه  که پشتيبانان مالی ما در سی آی ا

...  هردو راديو شرکت  کند ، اين واقعيت خود را نشان دادای از 
از سياست ملی راديو » ويليام گريفيت «  برژينسکی و  پروفسور ها

پيشنهاد آن دو ، . آزادی انتقاد کردند که به نظر آنان بسيار انفعالی بود 
اين بود که در فرستنده هائی که به زبان روسی نبودند ، لحن برنامه ها 

 تر کنيم که اين عمل ، به خصومت های ضد روسی دامن می را تند
  .زد 

  
 نخبه ی  به عنوان فرزند يکی از خانواده های، برژينسکی 

لهستانی ، به شدت ضد کمونيست بود وفکر می کرد اتحاد جماهير 
شوروی با وجود قدرتمند بودن ، در مقابل گروه های قومی و مذهبی 

روهی از دستياران و مشاوران را برژينسکی گ. ، شکننده است  خود
در شورای امنيت ملی جمع کرده بود که جملگی موافق سياست دامن 
زدن به تضادهای داخلی اتحاد شوروی و سرعت دادن به جريان 

  )5(. سقوط آن بودند

 که  سی آی ا  از مقام های ارشد  » رابرت گيتس « به گزارش 
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 امور خارجه اياالت ، وزارت بعدها به مديريت اين سازمان رسيد
متحده مترصد فرصت هائی بود تا از جريان های ناراضی در ميان 

رابرت .  اقليت های مذهبی جمهوری های آسيای ميانه ، حمايت کند
از سوی ديگر ، برژينسکی  «  :   گيتس در خاطراتش می نويسد

شديدا عالقمند به بهره برداری از مسائل ملی و مليت های اتحاد 
    )6(». شوروی بود و می خواست به عمليات مخفی دامن بزند جماهير 

 مکتب   شاگردان ، » هينز« گروه برژينسکی و گروه کارملی 
، کنت ، آکادميسين اروپائی و نويسنده ای » الکساندر بنيگسن « 

بودند که آموزگار مکتب علم کردن اسالم در مقابل اقتدار اتحاد  پرکار
، اسالم می توانست در برابری شوروی در مکتب او .  شوروی بود

زمينه ی خانوادگی بنيگسن ، از عوامل نزديکی . تهديدی قدرتمند باشد 
روسيه متولد » سن پترزبورگ « بنيگسن در . برژينسکی به او بود 

فرزند يک کنت روسی بود که در جنگ داخلی که منجر به . شده بود 
ه بلشويک ها می ، در صف روس های سفيد علي انقالب روسيه شد

 ، نخست بنيگسن در موسسه علوم 1950در سال های . جنگيد 
اجتماعی پاريس محقق جامعه شناسی شد ، پس از آن نيز در دانشگاه 

کتاب ها و مقاالت او در باب اسالم . شيگاکو به آن امر اشتغال ورزيد 
 سياسی –در آسيای ميانه ، محققان و دانشگاهيان و مقام های اجتماعی 

بسياری را تغذيه کرد تا کارت اسالم را باور کنند و در دانشگاه 
اين شرکت سهامی ، مورد تشويق و حمايت ديوان . شيگاگو فعال شوند 

برژينسکی ، در زمره ی    )7(.الری شورای امنيت ملی قرار گرفتسا
ار گرفته کسانی بود که تحت تاثير نظريه ها و آموزش های بنيگسن قر

نيز که بعدها به شرکت » اينرز ويمبوش . اس« س  و پاول هن. بود 
سهامی کارشناسان امور شوروی پيوست و از کارگردانان راديو 

  .آزادی در مونيخ شد ، از آن جمله بودند
از اواخر دهه پنجاه به بعد ، بنيگسن به صورت مداوم به توليد 
 کتاب ، مقاله و رساله های تحقيقاتی پرداخت تا تصور قوت گرفتن
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در کتاب ، او .  در شوروی را دامن بزند  جنبش زير زمينی اسالمی
، گفته است که نجوای جنبش » تهديد اسالم برای حاکميت شوروی « 

اسالميست در جمهوری های مسلمان نشين اتحاد جماهير شوروی ، بر 
مقاومت مسلحانه ی مذهبی که از اواخر قرن هجدهم «   می گردد به 

ک پيکان اين مقاومت را برادری تصوف که به نو. آغاز شده است 
، تيز ترکرده است تا فرمانروائی خدا در روی  طريقت معروف است

 نبرد  و عليه حضور امپراتوری روسيه.  زمين را به وجود آورد
  بنيگسن می گويد عليرغم اقدامات شوروی برای درهم  )8(».کند

. عميق شده استشکستن و زير فشار قراردادن اسالم ، اين جنبش ت
که حتی پيش از دهه ی پنجاه ، زمانی که  بنيگسن اصرار می ورزد 

اين عمل به جای آن که «    نيکيتا خروشچف به اسالم هجوم برد
بنياد تر شدن ضربان  براحساسات مردم مسلمان اثر بگذارد ، باعث تند

يان ، محافظه کاران و فعال تر شدن جريان موازی و زيرزمينی گرا
بنيگسن مدعی است که اين برادری مخفی     )9(».م صوفی شداسال

اهل طريقت ، رهبری مقاومت در مقابل اقتدار شوروی را در 
  : مرزهای گسترده ی آسيای ميانه به عهده داشت 

  
از زمان پيروزی بلشويک ها تا زمان حاضر ، تنها جريان جدی 

وروی ها و سازمان يافته ای که در قلمرو مسلمان به تقابل با ش
برخاسته است ، مقاومت اهل طريقت است که شوروی ها از آن به 

اسالم » فرقه ای «  و» غير رسمی « ،  » موازی « عنوان جريان 
بسيار از اسالم رسمی قدرتمند تر » اسالم موازی « . نام می برند 

اهل طريقت به هم . است و ريشه های عميق تری نسبت به آن دارد 
منابع شوروی ، از ...  جامعه ای کامال مخفی نيستند نزديک اند ، اما

خطرناک، خشک انديش ، ضد شوروی ،  «اهل طريقت به عنوان 
 ياد می کنند ،   »ضد سوسياليست ، ضد روسيه و نيروهای واپس گرا 

  )10(. اما توانائی و قدرت تحرک آنان را قبول دارند
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 جمعيتی به گفته ی بنيگسن ، عمده ترين فرقه اهل طريقت ،
که نزد فارسی زبان به دراويش نقشبندی  (   سری به نام نقشبندی بود

تشکيالت اين جمعيت به سبک برادری فراماسون   ) م –معروف اند 
تنگاتنگی با نخبه های ترکيه داشت که روابطی ديرينه  بود و روابط 

نقشبندی ها ، بخصوص در چچين ، .  در آسيای مرکزی داشتند
ش های ديگری از آسيای ميانه ، از جمله جنوب داغستان و بخ

از مهارت های « بنيگسن نوشته است . ، مقتدر بودند  ازبکستان
» .نی درجنگ مقدس عليه روس ها بود نقشنبدی ها ، ايجاد سنتی طوال

و به اين نتيجه رسيده بود که ناسيوناليسم آسيای ميانه ، به گونه ی 
  :  بود تند روسی چاره ناپذيری وابسته به اسالم سيا

  
پس از جنگ جهانی دوم ، بعضی رهنمودها بودند که به صورت 

 نتيجه آن بود که هر  .دم افزائی با ناسيوناليسم درهم می آميختند 
 که بخواهد پديد آيد ، – حتی از نوع پيشرو –جنبش ناسيوناليستی 

عميقا تحت تاثير طرز تفکر محافظه کار ناسيوناليسی صوفی گری 
اين رهنمودها ، بر آنند که بدون ترديد چنين جنبشی . می گيرد قرار 

  )11 (.پديد خواهد آمد 
  

بنيگسن و سايرينی که صاحب همان نظريه بودند ، خواهان 
اقدامات جدی تر اياالت متحده در تشويق اسالم سياسی برای شورش 

بنيگسن تاکيد می ورزد که در اين . در جمهوری های شوروی بودند 
به احتمال قوی نتيجه ی کار پديد آمدن اسالم راديکال «    صورت ،

محافظه کاری خواهد بود که با آن چه امروزه در ايران به نام انقالب 
نقطه نظرهای    )12 (».اسالمی معروف است ، قابل مقايسه است

شواليه وار بنيگسن در مورد ظهور دولت های راديکال اسالمی در 
عقايد برژينسکی منطبق بود که می گفت اياالت آسيای ميانه ، دقيقا با 

  در  متحده بايد بدون نگرانی نسبت به نتايج کار ، از گسترش اسالميسم
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  . افغانستان حمايت کند 
بروز مسائل ملی در اتحاد « نويسنده کتاب » جرمی عزرائيل « 

 منتشر شده است ، 1977که در سال » جماهير شوروی سوسياليستی 
در دهه ی  هفتاد ، بنيگسن و من در سميناری مسائل   «: می گويد
 دانشگاه شيگاگو   ».ه مليت در شوروی را تدريس کرديممربوط ب

گروهی از کارشناس امور جمهوری های آسيای ميانه شوروی و اسالم 
را توليد کرد که اغلب پيروان تئوری های جنجالی بنيگسن بودند ، و 

در  ، بعدها تحليل گر سی آی ا » پاول گوبل « بعضی شان ، از جمله 
 به 1978جرمی عزرائيل هم در سال  خود . اين موضوع شدند 

وقتی من در آن  «    .پيوست  عنوان تحليل گر ميهمان به سی آی ا 
 در   ».گروه بودم ، عضو اصلی گروه کار مليت های شوروی شدم 
دمتا به دوران برژينسکی ، اقدام به اين دخالت ها و توطئه ها ، مق

امور کوچکی مثل توزيع قرآن  به زبان های آسيای ميانه محدود می 
تر کردند و به گفته ی جرمی  رفته رفته اما ، حرکت را تند. شد 

عزرائيل  ، در همکاری با سرويس اطالعاتی عربستان سعودی ، 
 رفتند ، برنامه ريختند تا در مکه با حاجی ها که به مراسم حج می

اما انقالب ايران ، تصورات همه ی )  13(.رار کنندتماس هائی برق
  . کسانی را که درگير ماجرا بودند ، تحريک کرد 

 بردم  من بنيگسن را به سی آی ا«  : جرمی عزرائيل  می گويد
 لحظه هيجان انگيز و    »تا در رابطه با سرنگونی شاه سخنرانی کند 

قانونمندی های با سرنگونی شاه ، خمينی .  پر از مجادله ای بود
توانائی اسالم برای دست يابی به هدف های مورد نظر را ، باز نويسی 
کرد ، و تحليل گران جنگ سرد در اياالت متحده ، با امکانات جديدی 

های جنگ تند روبه موازات .   که به وجود آمده بود ، به وجد آمدند
در سرد ، بخصوص محافظه کاران جديد ، احساس کردند که نه تنها 

ضد » جهاد « افغانستان ، بلکه در سراسر منطقه ، گشايشی در 
پس از ورود ارتش سرخ به افغانستان در . شوروی پديد آمده است 
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تحليل گر محافظه کاران جديد ،   -» زالمی خليل زاد «  ، 1979سال 
استراتژيست شرکت سهامی ضد شوروی و سفير آينده ی اياالت متحده 

گزارشی    ) م –در عراق  آمريکا بعدها دالل مظلمه ی و(    در افغانستان
نوشت و در آن به مسائلی که رژيم خمينی برای اتحاد جماهيرشوروی 

رژيم خمينی برای «  . اليستی به وجود آورده است پرداختسوسي
تغيير رژيم پادشاهی در . شوروی تهديد های جدی ايجاد کرده است 

دن جنبش های مشابهی در عراق و ايران ، هيجان هائی برای پديد آم
افغانستان به وجود آورده و حتی ممکن است تاثيرهائی بر جمهوری 

خليل زاد    )14(».های مسلمان نشين آسيای ميانه ی شوروی بگذارد
  :  می افزايد 

  
، برای اتحاد شوروی هم می تواند ) انقالب ايران ( اين واقعه 

ی در مناطق مسلمان نشين نا آرامی های خانگ... گران تمام شود 
تلقی می شوند ، احتمال دارد در » مستعمرات داخلی « شوروی که 

جمعيت مسلمان جمهوری های . تاثير انقالب اسالمی ايران باال بگيرد
.  به صد ميليون برسد 2000آسيائی شوروی ، ممکن است در سال 

در اين جمهوری های آسيای ميانه ، به خالف سياست های رسمی 
سان سازی ، آگاهی اسالمی نوعی ضد فرهنگ را شکل می دهد که يک

احتمال دارد در صورت تداوم جنگ شوروی عليه اقوام و مذاهب ، 
استعداد تحريک و آشفتگی را در مسلمانان باال ببرد و در مرزها باعث 

خصومت در جمهوری های شوروی ، ممکن ... درگيرهائی بشود 
   )15 (.ای مسلمان افزايش يابداست اصوال در کشورها و گروه ه

  
  . اين البته بيان بی پرده ی بنيگسن بود 

، رئيس گروه کارملی برژينسکی ، از مدت ها پيش از نظر  هنز
هنز که مدت کوتاهی نيز در اواسط دهه هفتاد . بنيگسن دفاع می کرد 

رئيس ايستگاه سی آی ا در ترکيه بود ، نظريه های بسيار تند و غير 
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در دهه ی هشتاد ، هنز معروف شد به دفاع از نظريه . داشت متداولی 
او می گفت که اتحاد . بی اعتبار ماجرای اقدام به قتل پاپ ژان پل دوم 

جماهير شوروی سوسياليستی و سرويس اطالعاتی بلغارستان ، يک 
فاشيست ترکيه ای را برآن داشته بودند تا پاپ ژان پل دوم را به قتل 

  در باب  ، هنز مقاله ای نوشت1958 اوائل سال در   )12(.برساند
اين مقاله ، با عطف به مقاومت .  در اتحاد شوروی» مساله شامل «

رهبر » شامل « مسلمانان در قرن نوزدهم ، تاکيد می ورزيد که 
مقاومت اسالمی که در مقابل توسعه طلبی روس ها در آسيا ايستادگی 

  هنز هم ، مثل. سيده است  ر به دست آن ها به قتل کرده بود ، 
الهام گرفته بود و به اين نتيجه رسيده بود که »  شامل « بنيگسن ، از 

. جريان فروپاشی شوروی ، سرانجام از آسيای ميانه آغاز خواهد شد
  :  خود نوشت 1958هنز در مقاله ی سال 

  
برای کمونيست های شوروی بسيار دشوار خواهد بود که سياست 

 اعراب و روش ضد استعماری خود را ، بدون های طرفداری از
قرارگرفتن در خطر نا آرامی در ميان مردم قفقاز و آسيای ميانه خود 

نشان می دهد که هشياری ، » شامل « بحث و جدل . ادامه دهند 
ملی گروه های آگاه ، دوباره در ميان اين مردم رشد  التياغرور و تم
تحاد شوروی هنوز مرحله ی با وجودی که اوضاع در ا... کرده است 

مقدماتی را می گذراند و تا آمادگی کامل راه درازی دارد ، اما خود 
  ) 17(. شوروی از شرايطی مثل الجزيره مصون نيست

  
در اواخر دهه ی هفتاد ، به نظر بنيگسن ، برژينسکی و هنز ، 

نيروهای خود را ، اين سه تن . ديگر چندان  دراز نمی آمد  اين راه 
يکی ديگر از مدافعان کارت اسالم ، در هم »  ريچرد پايپس «با 

ريچرد پايپس از دهه ی پنجاه در کار نوشتن تحليل هائی در . آميختند
مورد آسيای ميانه و تهديد جمهوری هايش برای اتحاد شوروی بود ، 
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مسلمان  « تحليلی در دو بخش با عنوان 1955که از آن جمله در سال 
در نشريه ی ميدل »  مسيرها و چشم اندازها : ی آسيای ميانه ی شورو

     :در آن تحليل ، پايپس نوشته بود . ايست جورنال منتشر شده بود 
   آسيای  چين که تمام منطقه ی آسيای ميانه ، از جمله ترکستان« 

تنگاتنگ داشت ، ممکن است  ميانه ی روس ها همواره با آن روابط 
. قالل دست به تحرک جدی بزنند در فرصت مناسب برای اعالم است

بعيد به نظر نمی رسد که اين قلمرو پهناور ، روزی در پيرامون 
و واليتی اسالمی را با تمايل به  منطقه ترک زبان جديدی گرد آيد 

 پايپس که زمانی نوشته بود )18(».سمت خاور ميانه ايجاد کند 
واهند با خشم خونينی عليه مسکو منفجر خ«    مسلمانان شوروی 

به طور گسترده و پی گيری در مورد مساله ی مليت های    )19(».شد
آسيائی شوروی مطلب می نوشت و وقتی رونالد ريگان در سال 

 جانشين جيمی کارتر شد ، به رياست گروه کار مليت ها 1981
  . منصوب شد

بسياری ديگر از محققان و کارشناسان امور اتحاد جماهير 
يگسن و پيروانش مخالف بودند و به هر شوروی ، با نظريات بن

صورت ، همه ی آن نظريات پوچ ازکار در آمدند و چنان شورشی 
  پس.  عليه شوروی از طرف مسلمانان صورت نپذيرفت

ازپرستروئيکا ، فروريختن ديوار برلين و تاسيس جمهوری های آسيای 
. ميانه ، اسالم راديکال در فروپاشی شوروی هيچ نقشی نداشت 

وری های آسيای ميانه که در دهه نود تاسيس شدند ، هيچ ربطی جمه
، اين جمهوری های تازه تاسيس ،  سهل است. به اسالميسم نداشتند 

خود را در نبرد با شبه نظاميان اسالميست ؛ از القاعده بگيريد تا حزب 
بنابراين ، تنها فايده ی حمايت آمريکائی از . آزاديبخش اسالمی يافتند 

ياسی در آسيا ، کمک کردن به رشد تروريسم زير زمينی اسالم س
  .   اسالمی در چچين ، ازبکستان و ساير کشورهای منطقه بود
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   در افغانستان1979سی آی ا ، پيش از 
  

 ، نظريه ای که می گفت اسالم می تواند باعث 1979در سال 
عرصه جماهيرشوروی سوسياليستی در آسيا شود ، به  تخريب اتحاد

اياالت متحده ، پاکستان و عربستان سعودی ، جهاد . عمل در آمد 
اسالميست را علم کردند که دولت کابل را مورد تهديد قرار داد ، اتحاد 
شوروی را تحريک به تجاوز نظامی به افغانستان کرد و مسبب جنگی 

جنگ افغانستان ، دو دريافت برژينسکی را به هم پيوند .  ده ساله شد
قوس « دريافت، نظريه ی برژينسکی در مورد ايجاد  نخستين. داد 

 در آسيای جنوب غربی ، به مثابه سدی عليه اتحاد جماهير» اسالمی 
آمريکائی « نويسنده کتاب » فواز جرجس« .شوروی سوسياليستی بود

  :  می نويسد » ها و اسالم سياسی 
  

 برژينسکی گفت هشياری در مورد کمونيسم شوروی ، حکم می
؛ بخصوص در گيری نظامی اياالت  کرد که ما از وقوع هرحادثه ای

متحده و ايران ، که توجه اپوزيسيون اسالمی را از شوروی منحرف 
اکنون به نظر من  «   :برژينسکی می گفت . ، اجتناب بورزيم  کند

بسيار حائز اهميت تر از هميشه است که ائتالفی از اسالمی های ضد 
 و 1950 درست مثل سال های    ».دهيمشوروی را سازمان ب

 تند رو ، اياالت متحده اميدوار بود که از اسالم عليه نيروهای 1960
سکوالر و متحدان خدا نشناس شان در اتحاد جماهير شوروی ، 

مقام های دولت جيمی کارتر ، در اين مرحله . استفاده ابزاری کند 
اری با شورشيان امکانات تازه ای را کشف کرده بودند تا در همک

اسالمی ، از آنان نيروی واحد جديدی بسازند ، و اميدوار بودند که از 
سرکشی اين ايدئولوژی و منابع مادی آن ، عليه توسعه طلبی 
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در باالترين درجه ی فکر مقام های اياالت . کمونيست ها استفاده کنند 
 وجود داشت که 1960 و 1950متحده ، همان درس های سال های 

آن ايدئولوژی اسالم به مثابه سالحی در نبرد با ناسيوناليسم در 
  )20(.  به خدمت گرفته شده بود ، سکوالر عرب

  
 برژينسکی از موضوع تقويت اسالم به مثابه   و  بنيگسن درک 

سالحی عليه جمهوری های آسيای ميانه ی مسکو ، دومين خط دفاعی 
  .  اين نقشه استراتژيک بود
الميست های افغانی که بعدها شروع کردند به تا اين زمان ، اس

دريافت کمک های جدی از اياالت متحده ، به طور کامل ظهورنکرده 
 ، طيف راست اسالمی به عنوان 1979ديرگاهی پيش تر از . بودند 

نيروی بالقوه در افغانستان پا به عرصه ی وجود گذاشته بود و از دهه 
، چپ و سکوالر ، در کابل ميدان پنجاه به بعد ، عليه نيروهای پيشرو 

يان اسالمی وابسته به بنياد گراروابط آمريکائی ها با . داری می کرد 
دست کم از اوائل دهه ی پنجاه آغاز شده ، اخوان المسلمين در کابل 

، و حمايت اياالت متحده از جنبش سياسی طيف راست اسالمی  بود
  . ته بود  صورت عمل به خود گرف1973در افغانستان ، از 

اگر چه در دهه های آغازين جنگ سرد ، سی آی ا حضور 
گسترده ای در افغانستان نداشت ، اين سازمان از طريق اداره های 

، گروه هائی  بنياد آسيا که نقش سازمان پيشتاز آن را بازی می کرد
 و 1950در خالل سال های . را به افغانستان اعزام کرده بود 

ايت های حائز اهميتی از دانشگاه کابل می کرد  ، بنياد آسيا حم1960
و پروژه های گسترده ای را برای ايجاد رابطه و معامله با جمعيت 

جان « به روايت . سازمان يافته ی اسالمی افغانی ، تدارک ديده بود 
، مقام های با تجربه بنياد آسيا که هم در » روزبنيگن « و » بنيگن 

 1960رای اين سازمان در سال های پاکستان و هم در افغانستان ب
کارکرده بودند ، در الهور پاکستان جريانی به نام بنياد مطالعات 
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اسالمی را سازمان داده بودند تا به انتشار دائرت المعارف اسالم به 
ما از طريق «    : جان بنيگن می گويد . زبان اردو مبادرت ورزند 

های اصلی نيز دست به دانشکده های الهيات اسالمی ، در دانشگاه 
بنيگن  ها با هم در پاکستان و هم در افغانستان      ».کار شده بوديم 

سازمان های دانشجوئی همکاری می کردند تا مبارزه با سازمان های 
می » روز بنيگن  «  .دانشجوئی طرفدار شوروی را تقويت کنند

، بنياد به قول همو    » .دانشجويان هدف شماره يک بودند«    گويد 
برقرار کرد که » مجددی « آسيا درافغانستان روابطی با خانواده 

اعضايش از پيشاهنگان روحانيت کشور بودند و با وزارت دادگستری 
هم که مدت ها به وسيله ی يکی از اعضای خانواده مجددی اداره می 

شفيق  « بنياد آسيا ، هم چون اين  . شد ، روابط نزديکی داشت 
ن وزارت دادگستری را به سمينار روابط بين المللی معاو» کماوی 

بسياری «    : او می گويد . کيسينجر در دانشگاه  هاروارد فرستاد 
از افراد در وزارت دادگستری ، از جمله مشاوران حقوقی بنياد آسيا ، 

  » .آخوند بودند 
از آن جا که تا دهه های بعدی ، افغانستان در سياست اياالت 

لويت برخوردار نبود ، روشن نيست که در سال های متحده از او
 ، روابط منظم اياالت متحده با اسالميست های افغانی در چه 1960

 در « :  مقام ارشد سابق سی آی ا می گويد. سطحی گسترش داشت 
 که من در افغانستان بودم ، اين کشور در واقع از توابع 1957سال 

 آيزنهاور می خواست  پرزيدنت از آن جهت که . شوروی بود 
مطالعه ای در باب اهميت افغانستان در استراتژی اياالت متحده و 

، از من خواستند تحقيقات وسيعی  رابطه اش با واشينگتن انجام شود
اما تحقيقات ما  .در مورد حضور شوروی در افغانستان انجام بدهم 

م سی آی ا  اين مقا  »  .نشان داد که افغانستان اهميت چندانی ندارد 
مطالعات ما ثابت کرد که هيچ گونه رابطه ای ميان  «   :می گويد 

افغانستان و واشينگتن وجود ندارد و حتی اگر شوروی افغانستان را 
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به تصرف کامل خود در آورد ، تهديد چندانی برای اياالت متحده به 
و بنياد آسيا د،  1960 با اين حال، در سال     )21(».وجود نخواهد آمد

يا سه کارمند برجسته و شايد بيش از دوازده مشاور و مباشرش را در 
   )22(.افغانستان نگه داشت 

 ، جنبش اسالمی در افغانستان حرکتی 1960در خالل سال های 
اگر چه جامعه . آرام ، اما پيوسته را در جهت سياسی شدن ادامه داد 

ر آن نقش افغانستان همواره محافظه کار و سنتی بود که اسالم د
 ، تفسير مسلط اسالم در 1960مرکزی داشت ، دست کم تا سال های 

اسالم در افغانستان . آن کشور ، جنبه ی روحانی داشت ، نه سياسی 
اما در تاثير مذهب و نيروهای . دين بود ، نه عقيده ای سياسی 

 بخصوص از جانب اخوان المسلمين مصر ، –روشنفکری از خارج 
تان و سازمان بين المللی اخوان المسلمين به گروه اسالمی پاکس

 اسالم افغانی به شدت –رهبری سعيد رمضان که مرکزش ژنو بود 
تغيير ماهيت داد و تبديل شد به جريانی سياسی و پديده ای نظامی که 

سازمان دهندگان اصلی اسالميست های افغانی و . ضد کمونيست بود 
 تخم وترکه ی جنبش حسن علما که در مصر رابطه ای  تنگاتنگ  با

به . ، شروع کردند به بازگشت به افغانستان  ال بنا به هم زده بودند
از شرق شناسان سرشناس فرانسه که » روی  اوليور«گفته ی 

، ريشه های اسالم سياسی در  کارشناس امور افغانستان و اسالم بود
می » استادان « افغانستان از گروهی نيمه مخفی آغاز شد که خود را 

اين گروه پس از تحصيل در مسجد االزهر قاهره و مصاحبت . ناميدند
 سرزبان ها افتادند و معروف  دائمی با اعضای اخوان المسلمين ،

 با محمد 1958زمانی که يکی از علمای دينی افغانی در سال . شدند 
عموزاده محمد ظاهر شاه و رهبر   )  م –معروف به داودخان (   داود 

ينده افغانستان از در خصومت در آمد ، جنبش افغانستان به جمهوری آ
پس بسياری از اسالميست ها دستگير شدند و . سمت ائتالف رفت 

اين جنبش زير زمينی ، نام جمعيت . الجرم جنبش زير زمينی شد 
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 در نيمه ی دهه ی شصت ، جمعيت اسالمی )23( .اسالمی برخود نهاد
و حالت سازمان های اسالميست  و شاخه های اين جمعيت ، از شکل 

در مصر ، پاکستان ، عراق و ساير نقاط پيروی می کردند ، جناح 
چپ و دانشجويان کمونيست را هدف می گرفتند و عليه مخالفان شان 

جمعيت اسالمی و تخم و ترکه . دست به خشونت های شديد می زدند 
د که  به وسيله ی بسياری از همان چهره هائی رهبری می شدن ،اش

  مزد بگيران سی آی ا  شدند و در هر دو شرايط ، 1979در سال 
اوليور روی می . تحريکات سياسی آشکاری را نيز پيشه کردند 

  : نويسد 
    

 شان داشتند و در سال طلبه هاتاثير عظيمی بر» استادان « 
 طلبه های ،   که حزب کمونيست افغانستان تاسيس شد1965

 تظاهراتی راه انداختند و اعالميه هائی پخش اسالميست علنا عليه آنان
 1972 تا 1965دوره ی »  . آغاز جنگ مقدس « کردند با عنوان 

... يکی از مراحل عمده بحران و آشوب در محيط دانشگاه کابل بود 
دانشجويان مسلمان شديدا با کمونيست ها مخالف بودند و درگيری 

ت ها در محيط دانشگاه های خشونت بار بسياری ميان آنان و مائوئيس
اگرچه دانشجويان مسلمان در آغاز کمتر از کمونيست . کابل رخ داد 

ها بودند ، اما نفوذ اسالميست ها به سرعت افزايش يافت و توانستند 
  )24 (. ، حائز اکثريت شوند1970در انتخابات دانشجوئی سال 

  
 ، گزارش محرمانه ی سفارت اياالت متحده 1970در اوائل سال 

که رهبری مذهبی  در افغانستان به واشينگتن ، تائيد می کرد 
و بخصوص خانواده ی روحانی مجددی ،  نيروی فعال  افغانستان ،

اين گزارش محرمانه ، مبين آن بود که تحريکات و . قدرتمندی است 
دست کم در روستا ها و حاشيه ی « تبليغات تحريک آميز آخوندها 

که  و اين  »  را خواهد گرفت رشد چپ گرائی شهرها ، جلو 
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محافظه کاری مذهبی ، پس از سال ها برای نخستين بار خود را به «
صورت زنده و فعال عرضه می کند و تبديل به نيروئی می شود که 

افسر سياسی سفارت    » .دولت ناچار است با آن وارد کشمکش شود
 مورد گزارش های موثق حاکی از آنند که مالها در «   نوشته است

راه انداختن و پيش بردن جدالی جدی در روستاها ، به توافق رسيده 
اين جا ، در کابل ، اقداماتی صورت «    و ادامه می دهد   » .اند

و   » .پذيرفته است تا شعله های مذهب را در بازار گرم نگه دارند
در رابطه با توسعه ی اين کوشش ها در آينده ، به طور جدی اظهار 

احتماال تا مدت ها معلوم نخواهد شد که نظامی «   ی کند که عقيده م
  » .گری روحانيت چه قدرتی خواهد داشت

در ميان رهبران جنبش اسالميست در اوائل دهه ی هفتاد ، به 
، که سازمانش وابسته به اخوان  چهره هائی چون عبدل رسول سياف

لبدين المسلمين و عربستان سعودی بود ، برهان الدين ربانی و گ
حکمت يار می توان اشاره کرد که جملگی شان از رهبران اصلی 

 اليور روی ،   بنا به گزارش.  بودند 1980  جهادی های سال های
سطح علنی جنبش تشکيل می شد از جوانان مسلمان و سطح مخفی « 

و مردی که » استادان « رهبر » . ترش بر استادان متمرکز بود
مسلمان را رهبری می کرد ، استاد غالم سازمان نيمه مخفی جوانان 

محمد نيازی از دانشکده الهيات دانشگاه کابل بود که از حقوق بگيران 
در سال .  اصلی بودجه ای بود که از طرف بنياد آسيا تامين می شد

 ، برهان الدين ربانی ، عبدل رسول سياف ، و بعدها گلبدين 1972
دادند و حکمت يار به حکمت يار ، شورای رهبری جنبش را تشکيل 

مجموعه ی سازمان را ، . رياست بازوی نظامی آن گمارده شد 
 ، 1970گروهی پنج نفره اداره می کردند و در اوائل سال های 

دوباره به پيروی از الگوی اخوان المسلمين مصر و پاکستان ، شروع 
 ، اسناد 1972در سال   )26(.کردند به نفوذ کردن در نيروهای نظامی

طبقه بندی محرمانه خارج شده سفارت اياالت متحده افشا می کنند از 
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که يکی از اعضای سازمان جوانان مسلمان ، بارها برای دريافت 
اين عضو «   .کمک با يکی از مقام های اياالت متحده مالقات کرد

جوانان مسلمان ، جزئياتی تفصيلی در مورد فعاليت های ضد 
 مقام آمريکائی گذاشت ، و بخصوص کمونيستی گروه را دراختيار آن

از قتل چهار تن از نيروهای چپ نام برد و تقاضا کرد که اياالت 
متحده برای خريدن يک چاپخانه به صورت محرمانه به آنان کمک 

اما هنوز برای دخالت مستقيم سی آی ا  زود بود و مقام های . کند 
قه ی خود سفارت پيشنهاد او را نپذيرفتند ، ولی در عين حال عال

  )27(.نسبت به هدف های گروه را ابراز کردند
در آغاز اين مرحله ، سی آی ا نقش فعال تری در حمايت از 

. قبال کمک های سی آی ا در حد اعتدال بود  .  اسالميست ها ايفا کرد
بسياری از اين کمک ها ، از طريق بنياد آسيا به دانشگاه کابل و 

اما بعد ، در سال . ير می شد نيروهای متشکل تر اسالمی سراز
 ، شاه را – با کمک کمونيست ها البته – ، پرنس محمد داود 1973

پرستی و  براساس خود. برانداخت و جمهوری افغانستان را بنا نهاد 
ايدئولوژی ، نيروی غالب پس از مدت کوتاهی دچار انشعاب های تلخ 

ه از اين با سوء استفاد و طيف راست اسالمی افغانستان ،  شد 
چيزی .  موقعيت ، به صحنه ی علنی مخالفت با داودخان کشيده شد

نگذشت که اين طيف ، دوستان فراوانی در خارج از افغانستان پيدا 
  . کرد 

سی آی ا ، پاکستان تحت رهبری ذوالفقار علی بوتو و بعد ضياء 
الحق اسالميست ، و هم چون اين شاه ايران ، عليه دولت جديد 

هنوز سال ها به زمان تجاوز .  دست به اقدامات فوری زدند افغانستان
نظامی شوروی به افغانستان مانده بود ،  و فاصله ی اين واقعه ی 
تاريخی تا ظهور جهادی ها در دهه ی هشتاد بسيار بود ، اما جهش 
سريع به سمت راه انداختن جنگ مقدس در ميان ملت های محصور 

ا سرعت جمع و جور می کرد و در آسيائی ، عناصر اصلی خود را ب
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پيمودن توفانی و توفان زای اين مرحله ، از حداکثر کمک ها و 
سال ها بعد ، يکی از مقام . همدستی های سی آی ا  برخوردار بود 

های دولتی پاکستان که در خدمت دختر ذوالفقار علی بوتو نخست 
ا از وزير آينده ی پاکستان بود ، اعتراف کرد که حمايت سی آی 

 1973اسالميست های افغانی ، بال فاصله پس از کودتای سال 
     :گزارش موثقی در اين مورد می گويد. داودخان آغاز شد 

نصيراهللا بابر معاون ويژه ی بی نظير بوتو نخست وزير پاکستان ، «
 انجام داد ، تاکيد ورزيد که 1989در مصاحبه ای که در آوريل سال 

 به مخالفان افغانی پول می داد و 1973اياالت متحده از سال 
بخصوص حزب جنگجوی اسالمی را که متعلق به گلبدين حکمت يار 
بود، ماه ها پيش از تجاوز نظامی شوروی به افغانستان ، زير چتر 

   )28 (.خود گرفته بود
به اسناد آرشيو » سليگ هريسون « و » کوردوز دی يگو« 

دسترسی وسيعی پيدا کرده ،  شوروی که به تازگی ترخيص شده اند
اند و با عطف به جزئيات کامل کوشش های اياالت متحده ، ايران ، 
عربستان سعودی و پاکستان را برای فعال کردن طيف راست اسالمی 

  : در افغانستان ، توضيح می دهند 
  

در اوائل دهه ی هفتاد ، همزمان با افزايش بهای نفت ، 
ای خود عزم آن کرد که به محمدرضا پهلوی در اوج جاه طلبی ه

اقداماتی برای محدود کردن دايره ی نفوذ شوروی در کشورهای 
همسايه دست بزند و شکل مدرنی از امپراتوری باستانی ايران را به 

 ، شاه ايران دست به کوشش های 1974در آغاز سال ... وجود آورد
بی مصممی زد تا کابل را در اقتصاد منطقه ، با مرکزيت تهران ، غر

محور تهران ، بر منطقه تمرکز بر با  کند و امنيت مورد نظر خود را
گسترده ای از هندوستان تا پاکستان و حکومت های خليج فارس مسلط 

اياالت متحده ، فعاالنه و به عنوان بخشی از همکاری های ... کند 
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.   امنيتی گسترده خود با شاه ، به ترغيب او پرداخت –اقتصادی 
يات محرمانه ی اياالت متحده در گستره ی جنوب غربی بخشی از عمل

آسيا نيز ، مضمون و هدف مشابهی داشت و اين دو اقدام حمايتی و 
  )29 (.تشويقی را ، به موازات هم به پيش می برد

   
هدف اقدام مشترک اياالت متحده و محمد رضا پهلوی که از 

ی گرفت ، جانب عربستان سعودی و پاکستان نيز مورد حمايت قرار م
تقويت طيف راست اسالمی و نيروهای محافظه کار در دولت اعتدالی 
داودخان بود تا افغانستان را از حوزه ی تاثير و محدوده ی کشورهای 

  : به گزارش  کوردوز و  هريسون  . اقمار شوروی خارج کنند 
  

  و  ) م –سازمان اطالعات و امنيت محمد رضا پهلوی  (  ساواک
 دست در دست ) م –زمان اطالعات مرکزی اياالت متحده سا ( سی آی ا

ی زيرزمينی افغانستان که در موضوع بنياد گرا با گروه های  ،هم
 د ضد شوروی با آنان همراه بودند ، اما ضمنا هدف های خاص خو

يان افغانی ،  ضمنا با بنياد گرا. را نيز داشتند ، همکاری می کردند 
هره و اتحاديه جهانی اسالم که ابتکار اخوان المسلمين مستقر در قا

   ارتدودوکس عربستان سعودی به دست را وهابی هایآن عمل 
با افزايش سرسام آور در آمدهای . داشتند ، تنگاتنگ در رابطه بودند 

ی عرب ، بنياد گرانفتی ، ماموران سری اين جريان مالی گروه های 
افغانستان سرازير به صورت فزاينده و با ارقام نجومی به صحنه ی 

درست مثل سازمان امنيت محمد رضا پهلوی ، اين جريان ها . ند شد
خبر چين هائی را استخدام کردند تا هواداران کمونيست ها را در 

  . دولت افغانستان و نيروهای مسلح آن کشور شناسائی کنند 
  

  ساواک(   سرويس مخفی ايران اين دو مولف  می افزايند که 
ه لحاظ تسليحاتی و ساير کمک ها ، گروه های زير زمينی  ب) م –شاه 
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تغذيه می  افغانستان را که وابسته به طيف راست اسالمی بودند ، 
) ISI( کرد ؛ در حالی که سرويس های اطالعاتی و امنيت پاکستان 

.  به هدف های افغانی هماهنگ می کرد  آنان را برای تاخت آوردن
 مخفی پاکستانی ، در کودتای ناموفق ساواک ، سی آی ا و ماموران« 

خان يان عليه داود بنياد گرا 1974 و ژوئن 1973سپتامبر و دسامبر 
   )30 (».دست داشتند ، نيز 

 ، اسالميست های افغانی احساس کردند از چنان 1975در سال 
قدرتی برخوردارند که می توانند شورشی عمومی را عليه داود که 

ود ، اما همچنان متحد کمونيست های اگرچه دچار دو دلی شده ب
. اين شورش اما ، درهم کوبيده شد . افغانی بود ، سازمان بدهند 

 مثل گلبدين –بسياری از شورشيان دستگير و اعدام شدند و بقيه 
 اغلب به پاکستان گريختند و در –حکمت يار و برهان الدين ربانی 

 کشور قرار پاکستان مورد حمايت بی دريغ سرويس اطالعاتی اين
در چهار سال بعدی ، سرويس اطالعاتی و امنيتی پاکستان . گرفتند 

)ISI (روابط تنگاتنگ با ائتالف رنگارنگ شورشيان افغانستان  ،
يکی از تحليل . بخصوص گروه اسالمی اين ائتالف را توسعه داد 

های محرمانه وزارت امور خارجه اياالت متحده که در باره بحران 
 که بخصوص وابسته به اخوان المسلمين و 1975ر سال افغانستان د

  : سرويس اطالعاتی پاکستان  است ، می گويد 
  

آنچه تقريبا در تحريکات منتسب به پاکستان مورد توجه قرار 
اسالم را » جهانی « نگرفت ، اين واقعيت بود که داودخان بيانيه 

ورشيان مليت های افغانی که سردسته ی ش. منسوخ اعالم کرده بود 
بودند و کسانی بودند که گفته می شد با هدف های پاکستانی ديگرگون 
شده اند ، بنا به گزارش های مختلف از اعضای اخوان المسلمين بودند 

وهی بود که می گفتند با ژنرال و اين سازمان ، بزرگ ترين گر
    )31 (.نی رئيس اطالعات پاکستان به توافق هائی دست يافته استجيال
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ين حال ، در داخل افغانستان محمد داود دو دل ،  حرکتی را با ا
آغاز اين تمايل ، زير فشار اياالت . در تمايل به راست آغاز کرد 

 1975بين سال های . متحده ، شاه ايران و پاکستان صورت پذيرفت 
 ، داود به کلی تغيير جهت داد ، روابطش را با حاميان جناح 1978و 

. رتش و نهادهای محافظه کار افغانستان افتاد چپ گسست و به دامن ا
نخست وزير پاکستان بوتو  ، داود با شاه ايران و 1976در سال 

مالقات کرد که در نتيجه ی اين مالقات ها ، شروع کرد به گماردن 
  افسران طيف راست و ساير رهبران طرفدار غرب در مناصب

ستان شروع  ، جوخه های مرگ دولت افغان1978در سال . کليدی 
کردند به قتل عام چپ ها و رهبران کمونيست ها ، پس کمونيست ها 

قدرت داود ، به صورت  . وچپ ها از دولت کابل تصفيه شدند 
فزاينده ای به دسته ای کوچک از نيروهای نظامی و فوق محافظه کار 

 ، قدرت پشت  کوردوز  و هريسون  کاهش يافت و بنا به گزارش
محمد رضا پهلوی ، متحدان ) ساواک ( نيت صحنه را سازمان ام

اتحاديه جهانی مسلمانان عربستان سعودی و اخوان المسلمين اداره می 
 شدت يافت و دراين زمان بود 1978بحران تا آوريل    )32 (.کردند

عليه محمد داود ، که نور محمد ترکی ، کمونيست طرفدار شوروی 
 با اتحاد شوروی ، به کودتا کرد و پيمان همکاری دوستانه ای را

طيف راست اسالمی که تحت الحمايه ی سرويس . امضا  رساند 
» پل پت « بود ، در سراسر افغانستان به شيوه ی  جاسوسی پاکستان

دست به کشتار صدها معلم و کارمند زد و حمالت وحشيانه ای را 
  . عليه افغانی های سکوالر و تحصيل کرده سازمان داد 

، آمريکای متعدد وزارت امور خارجه و سفارت بنا به گزارش ها
اياالت متحده کامال در جريان بود که سازمان های اسالمی وابسته به 
اخوان المسلمين در افغانستان ، تروريسم گسترده ضد شوروی را در 

يکی از اعضای شرکت کننده در کنفرانس . اين کشور پيش می برند 
تهديد جدی عليه « :    يد ، به صراحت می گو» سنتو  « 1978سال 
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رژيم جديد افغانستان ، از جانب قبايل افغانی و گروه هائی مثل اخوان 
ی در آوريل  تحليل ديگر   )33 (».المسلمين سازماندهی می شود

بعضی مخالفان روحانی ، نتيجه ی  «  تاکيد می ورزد که 1979
در   )34( ».ائتالفی هستند که حول محور اخوان المسلمين گرد آمده اند

 ، يکی از افسران سفارت اياالت متحده در کابل ، در 1979ژانويه 
می » وضع جاری شورش در افغانستان ، « ياداشتی تحت عنوان 

همه ی استان های مرکزی ، شرقی و غربی افغانستان  « :  نويسد
در اين يادداشت تاکيد شده   » .زير سلطه ی شورشيان در آمده اند

جهد ( شيان نام های مختلفی دارند ؛ مثل مجاهدين شور«   است که 
دران مسلمان و برا) کنندگان در راه خدا ، يا جنگجويان مقدس 

در يادداشت ، بدون تفسير گفته شده است که   » ) . اخوان المسلمين (
» مالهای ساخت لندن « دولت افغانستان نام اين اپوزيسيون را 

 ، از دير باز مردم  کوچه و بازار می در ايران هم(    )35 (.گذاشته است
ميد اين « گفته اند عمامه ی هر آخوند را که برداريد ، زيرش نوشته است 

  )  م –، يعنی ساخت انگلستان » اينگلند 
 که 1978 – 1979در خالل اين دوران ، حتی در سال های 

انقالب ايران امور مملکت را قبضه کرد ، روابط پاکستان با 
ای افغانی قوی تر شد ، ضمن آن که اسالميست های اسالميست ه

ژنرال ضياءالحق ، . خود پاکستان هم استحکامات بيشتری پيدا کردند 
رژيمی را بر اساس قوانين اسالمی در پاکستان مستقر کرد و باعث 

در . رشد گروه اسالمی پاکستان به رهبری ابول عال مودودی شد 
 ساختن جمهوری اسالمی خود حالی که آيت اهللا خمينی سخت در کار

بود ، زبيگنيو برژينسکی و سی آی ا ، ارتش اسالمی خود را در 
اين عمل اما ، بسا فراتر از استراتژی افغانستان . افغانستان ساختند 

هدف اصلی برژينسکی ، اجرای نظريه ی توفان زای مکتب  . بود 
عليه بنيگسن در استفاده از طيف راست اسالمی به مثابه شمشيری 

  . خود اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی بود
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  ارتش اسالمی زبيگنيو برژينسکی و بيل کيسی
  

روزنامه   خود با 1998سال  زبيگنيو برژينسکی در مصاحبه 
 که  اغلب از آن نقل قول می شود ، رازی را  »نول ابزرواتور « 

ر در پس رازی ديگر افشا می کند که کمک سی آی ا به مجاهدين  د
افغانستان ، پيش از ورود ارتش شوروی به افغانستان صورت پذيرفته 

  : است ، نه پس از آن 
  

بنا به صورت ظاهری تاريخ رسمی ، کمک های سی آی ا به 
 ، يعنی پس از تجاوز نظامی شوروی به 1980مجاهدين در خالل 

اما .  صورت گرفته است 1979افغانستان در بيست و چهارم دسامبر 
در :  کامال چيز ديگری است   که تا کنون مخفی مانده است ،واقعيتی

 بود که پرزيدنت جيمی کارتر 1979واقع روز سوم ژوئيه سال 
نخستين دستورالعمل را برای کمک های محرمانه به مخالفان رژيم 

در همان روز ، من يادداشتی برای . طرفدار شوروی کابل امضا کرد 
 به عقيده   دادم که به او توضيح و در آن  رئيس جمهوری فرستادم

   نظامی شوروی در افغانستان خواهد موجب دخالت من اين کمک ها 
    )36 (.شد 

  
 در  ،اياالت متحده: پشت اين راز ، تازه راز ديگری نهفته بود 

گرفتار مساله طيف راست اسالمی در افغانستان و ، طول دهه شصت 
 ها ، نه به طور جدی در جنگ مقدس افغانی. خاور ميانه شده بود 

 پس از عبور سربازان شوروی از مرزها آغاز شد ، نه 1980سال 
اين جنگ . که سی آی ا رسما دست به کار شد   1979در سال 
 که طيف راست اسالميست با هماهنگی و 1978 از سال  ،مقدس
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حمايت کامل سرويس اطالعاتی پاکستان  در شمال شرقی افغانستان 
 ، نيمه ی 1979درماه مارس . آغاز شد ، داشت سر به شورش بر

غربی کشور ، بخصوص هرات مرکز اصلی واليت غربی در 
يک سازمان اسالميست . همسايگی ايران ، به حالت انفجاری در آمد 

قدرتمند وسخت سر که وابسته به جنگ افروز معروف اسماعيل خان 
 به بود و از طرف جمهوری اسالمی ايران حمايت می شد ، دست

،  ده ها مستشار روسی را.  کشتار وسيع مقام های دولت افغانستان زد
در تمام . با همسران و فرزندان شان در اين قتل عام وحشيانه کشتند 

اين مدت ، اياالت متحده روابطش را با کارگزاران ارتش ، عامالن 
سازمان اطالعاتی و مهدی بازرگان نخست وزير جديد ايران حفظ 

 آی ا  جمهوری اسالمی ايران را به لحاظ اطالعاتی در کرد ، و سی
می  جماهير شوروی ، عراق و افغانستان ، تغذيه  رابطه با اتحاد 

اين همکاری و حمايت اطالعاتی ، تا زمان اشغال سفارت . کرد 
 ، نخستين پيشنهاد رسمی خود برای کمک 1979 در دسامبر آمريکا

با موافقت بر سر شورش جدی مستقيم به اسالميست های افغانی را 
، بعضی ها در سی آی ا » گيتس« به گفته ی . در هرات ، عملی کرد

باعث دو قطبی «  معتقد بودند که درگيری شوروی در افغانستان 
شدن مسلمانان و احساسات اعراب عليه اتحاد جماهير شوروی 

 از اين گذشته ، جنبه ی عملی ديگری   ». سوسياليستی خواهد شد 
 اين ، وجود داشت و آن اين بود که سی آی ا بنا به گزارش  گيتس هم 

امکان را می توانست مورد بررسی قرار دهد که ايستگاه شنود 
،   در ايران مستقر بود1979اطالعاتی اياالت متحده را که تا سال 

 ، حمايت 1979در آغاز اياالت متحده    )37 (.به افغانستان منتقل کند
پاکستان و . نی از جهادی ها را مورد تامل قرار داد های فعال و پنها

عربستان سعودی ، هر دو از اياالت متحده می خواستند تا دخالت 
يکی از مقام های عالی رتبه ی «   . های بيشتری در اين زمينه بکند

چشم انداز عقب نشينی شوروی از افغانستان را ... عربستان سعودی 
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و گفت که دولت او می خواهد رسما به صورت بحثی جدی دنبال کرد 
با    )38(».به اياالت متحده پيشنهاد کند تا به شورشيان کمک کند

وجودی که بعضی تحليل گران اياالت متحده، از جمله بعضی ازمقام 
های ارشد سی آی ا ، معتقد بودند که کمک مستقيم اياالت متحده به 

ه پاکستان و شورشيان افغانی ممکن است منجر به حمله شوروی ب
،  و شوروی در ابعاد جهانی شودآمريکاايجاد مناقشه ای جدی ميان 

سی آی ا برای تامين .  دولت اياالت متحده به روش خود ادامه داد
با عربستان سعودی و پاکستان ، کمک هائی به شورشيان افغانی 

تماس گرفت ، و بنا به اظهارات زبيگنيو برژينسکی ، در ژوئيه 
ت جيمی کارتر نخستين دستورالعمل رياست جمهوری  پرزيدن1979

را در تامين کمک های غير مهلک ، از جمله وسايل ارتباطی ، برای 
اگر چه پس از وقوع . طيف راست اسالمی افغانستان امضا کرد 

تجاوز نظامی شوروی به افغانستان ، مقام های اياالت متحده وانمود  
 ، برژينسکی در مصاحبه با کردند که از آن واقعه يکه خورده اند

نوول ابزرواتور اعتراف کرده بود که قصدش تحريک شوروی به 
ما روس  « :   برژينسکی در آن مصاحبه گفت. اشغال افغانستان بود 

ها را هول نداديم که در افغانستان دخالت نظامی کنند ، اما آگاهانه 
از او سئوال وقتی خبرنگار   » .امکانات اين اقدام را افزايش داديم 

کرد که آيا با مرور وقايع گذشته ، پشيمان نيست از اين که از رشد 
ئی اسالمی حمايت کرده و به تامين سالح و آموزش برای بنياد گرا

  : تروريست های آينده پرداخته است ، برژينسکی جواب داد 
  

بايد ديد در تاريخ جهان اهميت چه چيزی بيشتر است ؟ طالبان يا 
توری شوروی ؟ به جنب و جوش در آمدن مسلمانان ، يا سقوط امپرا

  آزادی اروپای مرکزی و پايان جنگ سرد؟ 
  

 حاال «    :  به پرزيدنت کارتر گفت 1979برژينسکی در سال 
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می توانيم توپ جنگ ويتنام را به زمين اتحاد جماهير شوروی 
  )39 (». سوسياليستی بيندازيم 

ارم افغانستان در شورش  ، بيش از سه چه1979درپايان سال 
درست پيش از کريسمس آن سال ، ارتش سرخ برای . آشکار بود 

  . حفاظت از دولت افغانستان ، کشور را به اشغال خود در آورد
يکی از چرخش ها و تغييرات ناگهانی جهاد آمريکائی در 
افغانستان ، اين بود که اياالت متحده از آغاز اجازه داد سرويس 

مهار امور تقسيم کمک ، تان  و ژنرال ضياء الحق اطالعاتی پاکس
  ، استيو کول. های آمريکائی به مجاهدين افغانی را به دست بگيرند

گزارش   او »جنگ هائی چون شبح « روزنامه نگاری که کتاب 
ژنرال ضياء الحق «   کامل و قطعی جهاد افغانی است ، می نويسد 
ی برای دريافت اسلحه و رئيس جمهوری پاکستان ، هم به لحاظ سياس

، هم کنترل توزيع آن را در دست  پول از سی آی ا تالش می کرد
ضياء الحق اصرار می ورزيد که تفنگ ودالری که به . داشت 

و .  مجاهدی افغانی اختصاص می يافت ، از مجرای پاکستان بگذرد
اين او بود که بايد در تفسيم اسلحه و پول ميان چريک های مزدور 

سی آی ا ، با اندکی اختالف عقيده ، پذيرفته بود ... می گرفت تصميم 
 شاهزاده   )40 (».که واسطه ی اين امر سرويس اطالعاتی پاکستانباشد

که آن زمان رئيس اداره کل اطالعات عربستان » ترکی ال فيصل « 
، به واشنيگتن رفت ، با برژينسکی و سی آی ا مالقات  سعودی بود

وافق رسيد که بر امر تقسيم دالر به دالر پول های کرد و با آنان به ت
  .سی آی ا ميان جهادی ها افغانی نظارت کند 

حاد ميان ، ازسوئی ات  افشا شد1980آنچه پس از سال های 
 ، ژنرال ضياء الحق و اسالميست های سرويس اطالعاتی پاکستان

پاکستان بود ، و رابطه ی دولت عربستان سعودی و شبکه ای 
 از اطالعات و جاسوسی عربستان سعودی ، تا اتحاديه ی خصوصی ؛

عربستان سعودی . جهانی مسلمانان واسامه بن الدن ، از سوی ديگر
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، که از آن جمله بود  و پاکستان ، سال ها در رابطه ای تنگاتنگ بودند
پيوندهای نزديک نظامی ميان دو کشور ، که در جريان آن سربازان 

 حفاظت از خانواده ی سلطنتی سعودی به و مزدوران پاکستانی برای
آن کشور اعزام شدند تا ضمنا به نيروهای سعودی آموزش نظامی 

روابط پاکستان با عربستان  « :   شيرين هانتر می نويسد . بدهند
 بر 1960سعودی ، و ساير امارات خليج فارس ، به اوائل ساله های 

ی نظامی عربستان مثال ، افسران ارتش پاکستان ، نيروها. می گردد
يکی از اين افسران . سعودی و امارات خليج فارس را آموزش دادند 

  )41 (». عالی رتبه ، ژنرال ضياء الحق بود
 ، نخست  ذوالفقار علی بوتو  1970از اين گذشته ، در سال های 

و از آن پس ژنرال ضياء الحق ،  به کمک های مالی عربستان 
از افزايش سرسام آور بهای نفت بخصوص پس . سعودی متکی بودند 

 ، خزانه ی پاکستان برای پرداخت 1974 و 1973در سال های 
پس کمک های مالی عربستان سعودی با . بهای خريد نفت خالی شد 

مطالبات خاص سياسی ، خزانه ی پاکستان را از ورشکستگی کامل 
رشد اسالميسم در پاکستان ، مستقيما به کمک های مالی . نجات داد

  . ربستان به اسالم آباد وابسته بود ع
برای اياالت متحده ، وحدت عمل عربستان سعودی و پاکستان ، 
باعث شعف بود، چرا که هر دو کشور از هم پيمانان اياالت متحده 
بودند و می توانستند در جنگ صليبی عليه اتحاد جماهير شوروی 

ت عمل اهميت اين وحد. سوسياليستی ، شرکت فعال داشته باشند 
برای دولت های جيمی کارتر و رونالد ريگان که می خواستند به هر 
،  قيمتی شده پای شوروی را به صحنه ی خونين افغانستان بکشانند

چنان اهميتی داشت که محرک های اصلی و عواقب طرح بزرگ دو 
پاکستان که همواره با دغدغه ی دشمن .  کشور را عمال ناديده گرفتند

ان دست و گريبان بود ، افغانستان را مرکز اصلی خودهندوست
استراتژيک و هم پيمانی شبه قاره ای عليه دهلی نو می ديد ، و ژنرال 



  
  

  بازی شيطان .  127
  

 

 
 
 

. را در سر می پروراند » پاکستان بزرگ تر « ضياء الحق سودای 
عربستان سعودی هم عاليق خود را داشت و مناقشه در افغانستان را 

ا ايران ارزيابی می کرد که به مثابه بخشی از توسعه رقابت خود ب
يش ، تهديدی برای عراق و امارات خليج بنياد گرارژيم شيعه ی 

عربستان سعودی محاسبه می کرد که . فارس به شمار می آمد 
افغانستان و آسيای ميانه جناح درگيری با ايران بودند و رياض بر آن 

  قاطبود تا نيروهای ارتدوکس وهابی ی سنی در افغانستان و ساير ن
  . برای تضعيف ايران تقويت کند  را ، 

زبيگنيو برژينسکی و بعد بيل کيسی ، پيوند پاکستان و عربستان 
اما واقعيت اين بود که هم پاکستان و هم . سعودی را فرخنده يافتند 

  . عربستان سعودی ، نمايندگان خود را در رابطه با افغانستان داشتند
ين حکمت يار نظامی کار برای پاکستان ، موکل مطلوب گلبد

حکمت يار . اسالميست بود که گروهش معروف به حزب اسالمی بود
  : معروف به فناتيک بی ترحم بود 

  
 حکمت يار محبوب ژنرال ضياء الحق و سرويس گلبدين

در همان زمان ، و بخصوص پس از  (  .اطالعاتی پاکستان بود 
گلبدين حکمت يار در  به جای برهان الدين ربانی و –جايگزينی طالبان 

 ، حکمت يار که رسما به ايران رفت ، دفتر رسمی –سياست جديد سی آی ا 
حزب اسالمی را هم در تهران برپا کرد و نيروهايش را به سپاه پاسداران 
جمهوری اسالمی ريخت ، محبوب سازمان اطالعات و امنيت ايران و چشم 

 عمال چند سره بار  و ، و چراغ رهبران جمهوری اسالمی ايران هم شد
 مثل ساير رهبران مجاهدين ، گلبدين حکمت يار از اوائل ) م –. کرد

دهه ی هفتاد که پاکستان شروع کرد به حمايت سری از دانشجويان 
ی کابل که عليه نفوذ اتحاد شوروی در دولت افغانستان بنياد گرا

 می  برشوريده بودند ، با سرويس اطالعاتی پاکستان نيز همکاری
همان گونه که با سازمان اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی  (   .رد ک
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 از آن پس ، حکمت يار به عنوان بخش حائز   ) م – ساواما –ايران 
. اسالميک در سطح جهان مطرح شدتند رواهميتی از ظهور موج 

همه ی اسناد و شواهد حاکی از آنند که حکمت يار مسئوليت مستقيم 
 آن دسته از زنان افغانی را که حجاب اسالمی اسيد پاشيدن به صورت

و همين وظيفه را در  (  )42 (.را رعايت نمی کردند ، به عهده داشت 
همکاری با سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ، بسيجی ها ، و بخصوص 
عناصری چون اکبر گنجی و ماشاء اهللا قصاب و اهللا کرم و محمود احمدی 

 از آن اوباش ، عليه زنان ستمديده ايران ،ه نمکی و فوجی نژاد و مسعود د
 ) م –انجام داد 

 
زگيت اله   )43(.ست می کندحکمت يار زندانيان را زنده زنده پو

مجددی ، اسالميستی که در خط راديکال ضعيف تری بود ، حکمت 
  . توصيف می کند   )44(»هيوالی واقعی « يار را 

که ، زاس کن از ت ، نماينده جمهوری خواهاچارلز ويلسوناما ، 
از مدافعان سرسخت جهاد افغانی بود ، تاکيد می ورزد که  ضياء 
الحق ، کامال به حکمت يار اعتماد داشت ، برای آن که جهان را 
عرصه ی درگيری ميان مسلمانان و هندوها می ديد و چنين می 
پنداشت که می تواند روی حکمت يار به عنوان ستون پان اسالميک 

   )45 (». هندوستان بايستد ، حساب کند که در مقابل 
حزب اسالمی حکمت يار يکی از شش ، يا هشت حزبی بود که 

اين حزب در ميان . برای مقاومت در مقابل شوروی ايجاد شده بود 
آن احزاب ، هم بزرگترين شان بود ، و هم معروف به داشتن 

بيت جنگجويان درنده خو بود که به همين دليل ، نزد سی آی ا محبو
يکی از مقام های سی آی ا که نقش عمده ای . فوق العاده ای داشت 

ما در آغاز فکر نمی کرديم  « :  در ايجاد جهاد داشت ، می گويد
ولی می خواستيم هرچه می توانستيم از . شوروی ها را شکست بدهيم 

و به نظرما اين کار فقط از عهده حکمت يار بر می ، روس ها بکشيم 
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سنگدلی و بی رحمی حکمت يار ، از داليل اصلی اين     )46 (»آمد 
  . برداشت بود 

افسران سی آی ا در اداره خاور نزديک  «   کولبنا به گزارش 
که برنامه افغانستان را مديريت می کردند نيز ، حکمت يار را قابل 

افسران سی آی ا اطمينان يافته . اعتماد ترين متحد موثر می دانستند 
برای    )47 (». کم حکمت يار می دانست دشمن کيستبودند که دست

کسانی  مثل کيسی و برژينسکی که می پنداشتند در ميان جمهوری 
های اسالمی ، افغانستان کليد تضعيف اتحاد شوروی است ، حکمت 
يار؛ به خصوص از زمانی که می خواست جنگ را فراتر از 

رش  ديليپ هيرو، بنا به گزا. افغانستان بکشاند ، مهره مناسبی بود
حکمت يار صحبت از اين می کرد که جنگ چريکی را فراتر از 
رودخانه اگزوس به داخل جمهوری های آسيائی اتحاد شوروی 
بکشانيم و با عقب راندن کمونيسم از سرزمين های بخارا ، تاشکند و 

   )48 (».دوشنبه ، به داخل شوروی رسوخ کنيم
لرسول  سياف رهبر اخوان نماينده مطلوب عربستان سعودی عبدا

شعله جنگ که در گرفت ، حکمت يار و . المسلمين افغانستان بود 
سياف به عنوان رهبران افغانی که به لژيون خارجی ، بخصوص 
جنگجويان عرب که برای پيوستن به جهاد به افغانستان سرازير شده 

به ، اينان بودند که 1980در اواخر سال های .  پديدار شدند  بودند ،
نام جهادی های عرب و افغانی ، رفته رفته رهبری نيروهای نظامی 
و تروريست اسالمی در مصر ، الجزيره ، عربستان سعودی ، عراق 

اگر . و ساير نقاط ، از جمله چچين و ازبکستان را به عهده گرفتند 
چه حکمت يار و سياف متحد نبودند ، اما هر دو به اسامه بن الدن 

فتن سکان فرماندهی ه حرکت اش برای به دست گرنزديک بودند ، ک
يعنی درست در زمانی که در .    آغاز شد79 - 80از سال های 

زمانی که حکمت يار در . فهرست جهادی های افغانی قرار گرفت 
 ترين جنگجويان تند روپاکستان به صورت تبعيدی زندگی می کرد ، 
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 گرد آمدند ، اسالميست ضد غربی کشورهای مختلف ، در اطراف او
  . که از آن جمله می توان از بن الدن و ساير داوطلبان عرب نام برد 

بنابراين ، صحنه برای روياروئی جدی ميان اياالت متحده و 
  . اتحاد جماهير شوروی در افغانستان آماده شده بود 

با پديد آمدن انقالب اسالمی ايران ، اياالت متحده به حمايت از 
ی عليه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ادامه تقويت بلوک اسالم

داد ، که رهبری آن را پاکستان ، عربستان سعودی و مصر در جنگ 
صدها . های کوهستان های پرت افتاده آسيای مرکزی به عهده داشتند 

هزار جهادی در اين جنگ مقدس نام نوشتند و به صورت های انبوه 
زشی مرز پاکستان و از سراسر جهان به سوی اردوگاه های آمو

اياالت متحده نسبت به نيروهائی که زنجير . افغانستان سرازير شدند 
 . و فعال شان کرده بود ، تفاهم اندکی نشان می داد شوده از پايشان گ

اما ، اين مانع از آن نمی شد که دولت رونالد ريگان جنگ افغانستان 
 را هم از ايران را به اتحاد جماهير شوروی تحميل نکند و نام خمينی

  . در فهرست جهادی ها ننويسد 
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  در آسيای ميانه : 2جهاد 
  
  
  
  
  

 ، زمانی با پشتيبانی مالی و 1979جهاد افغانستان در سال 
حمايت های همه جانبه ی آمريکائی ها آغاز شد که اسالم سياسی در 

  . جريان تغيير اساسی قرار گرفته بود 
 ، طيف راست اسالمی سفت و سخت به 1979 تا 1945از 

. غربی ها و جريان ضد کمونيست در اردوی جنگ سرد وابسته بود 
در خالل اين دوران ، برای بسياری از تحليل گران قابل فهم بود که 
اسالمی سياسی به عنوان ابزاری آمريکائی ، يا نه ، دست کم جريانی 

صادی اياالت متحده در مطيع که طرفدار هدف های سياسی و اقت
در کوهستان های . منطقه است ، مورد استفاده قرار گرفته است 

افغانستان ، مالهای درنده خو نفرت و کين توزی خود عليه کمونيسم 
را در عمل ابراز می کردند ، در صحراهای عربستان سعودی ، نهاد 

، آفريقاوهابی عليه چپ ها و نيروهای ناسيوناليست در شمال 
رميانه و پاکستان توفيده بود ،  و در محيط های دانشگاهی ؛ از خاو

کابل و اسالم آباد بگيريد ، تا بغداد و قاهره ، اخوان المسلمين با 
. سکوالريست ها در جدال بود و مدام عليه مارکسيسم موعظه می کرد

انقالب آيت اهللا .  ، اوضاع تغيير کرد 1979با اين حال ، با شروع 



  
  

  بازی شيطان  . 132
  

 

  
 
 

عالوه بر . ران ، آغاز جدالی با عاليق اياالت متحده بود خمينی در اي
آن ، طيف راست اسالمی اقدامات تروريستی مهلکی را آغازکرد که 
به عاليق اياالت متحده و رهبران طرفدار غرب هجوم برد ؛ که از 
مسجد اعظم مکه ، تا قتل انورسادات و ترورهای نابود کننده ی حزب 

تر از آن بود که  اياالت متحده کند.  شان داداهللا در لبنان ، خود را ن
عليرغم درخواست های مکرر .  از توسعه ی اين حوادث درس بگيرد

رهبران عرب ؛ مثل حسنی مبارک ، اياالت متحده زير بار نرفت که 
.  در حمايت از منابع تروريسم اسالمی، تامل کند 1979پس از 

مضمون .  در ماند ازاين گذشته ، از درک و فهم درسی بزرگ تر ،
درس آن بود که طيف راست اسالمی فقط ضد کمونيست نبود ، بلکه 
اساسا با غرب و الگوهای ديرين آن در خاور ميانه که سکوالر ها و 

  . ناسيونال دموکرات ها بودند ، عناد می ورزيد
عليرغم داليلی که روز به روز بيشتر می شدند و نشان می دادند 

وحدت شيطانی خطرناکی پيدا کرده است ، که طيف راست اسالمی 
درقلب جنگ . دولت رونالد ريگان به جهادی های خود پيوسته بود 

دولت بوش عليه تروريسم ، القاعده  و فرقه های آن ، ی جهانی 
دشوار است که اکنون دريابيم دورنما و منظور وحدت اياالت متحده و 

اما ، درست . است اسالميست ها در حاکميت رونالد ريگان چه بوده 
 که سعيد رمضان برای مالقات پرزيدنت به کاخ 1953مثل سال 

  – اغلب محافظه کاران جديد –سفيد راهنمائی شد ، مقام های تند رو 
شورای امنيت ملی و حرفه ای های اطالعاتی رونالد ريگان ، در 

 با حس انتقام جوئی عجيب و غريبی به ترغيب جهادی 1981سال 
درواقع، همان محافظه کاران جديدی که . تان پرداختند های افغانس

را بهانه ی جنگ عليه ترور کرده اند ، » جنگ تمدن ها « امروزه 
آن زمان شديدا بر وحدت با جهاديست های افغانی پا می فشردند ، و 
هم زمان نيز ، مکررا در کار بودند تا زاويه ای برای نزديک شدن به 

  . امله با آنان باز کنند آيت اهللا های تهران و مع
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در دهه ی هشتاد ، وحدت اياالت متحده و اسالميست ها ، با 
 ، دولت های 1982 تا 1979از سال . تعمق کامل پيش می رفت 

جيمی کارتر و رونالد ريگان ، متوجه خطری شده بودند که از جانب 
، اما تصميم گرفته بودند اعتنائی به  طيف راست اسالمی در پيش بود

  . ن نکنند آ
در پی انقالب ايران ، مقام های دولت کارتر نشست دولتی 

در اين نشست بزرگ . گسترده ای برپا کردند به تحليل اسالم سياسی 
دولتی ، کارشناسان وزارت امور خارجه ، تحليل گران اطالعاتی و 

  . سفيران خاورميانه شرکت داشتند 
ه در امور که معاون وزارت امور خارج» هارولد ساندرز« 

خاور نزديک ، و محور اصلی مسئوليتش کشورهای محافظه کار و 
کوشش تحليلی بسيار وسيعی «   پادشاهی عرب بود ، می گويد ، 

تمرکز اصلی ما بر آن بود تا بفهميم آيا واقعه ی ايران می . انجام شد 
ق بيفتد ، يا نه ، اين تواند در اردن ، مصر و عربستان سعودی نيز اتفا

 به » .در رابطه با ايران خصلت منطقه ای داشته است اق فقط اتف
 ساندرز و ساير مقام های دولتی و افسران اطالعاتی اياالت گفته

متحده ، نتيجه ی تحليل ها آن بود که اسالم سياسی جنبه ی تهديد کننده 
با اين حال ، پذيرفتيم که بوی «   : ساندرز می گويد . ندارد 

سئوال اساسی اين بود که .  سياسی بر می خيزد نامطبوعی از اسالم
آيا دولت های حاضر قادر به مقابله با آن خواهند بود ؟ من بيشتر بر 
عربستان سعودی تاکيد می ورزيدم ، اما هيچ کس ديگری را پيدا 

در آن زمان ، . نکردم که سقوط عربستان سعودی را پيش بينی کند 
   )1 (».تواند خطر را رفع کند فکر می کرديم در مصر انورسادات می 

به يقين هيچ کوششی صورت نمی پذيرفت تا عربستان سعودی را 
و . از تعقيب سياست همکاری با اسالميسم طيف راست باز دارد 

کسی سعی نکرد انور سادات را از همکاری نزديک با اخوان 
هيچ کوششی صورت نپذيرفت تا اسرائيل . المسلمين منصرف کند 
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انع کند که دست از حمايت از اخوان المسلمين برای تشديد واردن را ق
،  و سازمان آزاديبخش فلسطين کارزار تروريستی عليه سوريه 

و البته در پاکستان ، اياالت متحده دست در دست ژنرال . د نبردار
ضياء الحق که رژيم وابسته به اخوان المسلمين او و سرويس 

،  ی جهادی های افغانی بودنداطالعاتی اين کشور در حال سازمانده
  . گذاشت 

در نهايت ، تصور غالب اين بود که جنبش اسالمی نيروئی است 
. که می تواند به موجوديت خود در کنار دولت های حاضر ادامه دهد 

هيچ کوششی نکردند تا دريابند که اين دولت ها بر جوامعی که تحت 
 چگونه اسالميست ها سلطه ی آنان قرار گرفته اند اثر می گذارند ، و
معماران سياست بر . خود را در طول مرزها سازماندهی کرده اند 

اين باور پا فشردند که اسالميسم چنان گوناگون و متغيراست که 
ارزيابی جهانی از آن منطقی نيست ، و اصرار ورزيدند که کشور به 

ا م«  ساندرز می گويد ، . کشور می توان با پايگاه های آن عمل کرد 
به اين نتيجه ره برديم که نمی توانيم سياست واحدی را در مقابل 

    )2 (».اسالم اتخاذ کنيم 
با وقوع انقالب ايران ، رهنمودهائی از جانب واشينگتن به 

 تاثير انقالب ايران   تا ايستگاه های ماورای بحار سی آی ا داده شد
 گران تحليل. بر منطقه را مورد ارزيابی و بررسی قرار دهند 

و وزارت امور خارجه ، وضع کشورهائی را  سی آی ا  اطالعاتی در
که ممکن بود تحت تاثير انقالبی از نوع انقالب خمينی قرار گيرند ، 
مورد بررسی قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که تاثيرهای داخلی 

تا زمانی که رژيم های طرفدار اياالت متحده . در حداقل قرار دارند 
 داشتند و تهديد نمی شدند ، تقريبا هيچ يک از مقام های اياالت وجود

متحده در مورد رشد قدرت اسالم سياسی هشدار ندادند و به اين 
امکان نينديشيدند که اين قدرت ، ممکن است رفته رفته اسالميست 

يکی از روسای سابق . های تند رو را عليه اياالت متحده بسيج کند 
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در نخستين وهله ،  « :   ر مراکش می گويدد سی آی ا  ايستگاه 
چنين به نظر می رسيد که انقالب ايران در مراکش ، اردن و 
عربستان سعودی که پادشاهی ها در آن جائی نداشتند ، تسری خواهد 

اما من به مراکش رفتم و اثری ازگسترش اين تاثير در آن . يافت 
در مراکش وجود البته جنبش اسالمی بسيار کوچکی . کشور نيافتم 

اين مقام اطالعاتی می گويد در گزارش ساالنه  سی آی ا     » .داشت
سياست وجود  در مورد مراکش ، فقط هشت صفحه در مورد اسالم و

وقوع : من به افسر باال دستم گفتم «   و تاکيد می ورزد که ، .  داشت
 و هنگامی که با. چنين واقعه ای در مراکش بعيد به نظر نمی رسد 

من : ، از آنان خواستم بگويند  يکی از اسالميست ها حرف می زدند
  )3 (».سراز اين و آن در نمی آورم ، بعد به حرف هايش گوش کنند

نتيجه ای که در مراکش ، و بقيه ی کشورهای اسالمی به دست آمد، 
  . اين بود که جای نگرانی وجود ندارد 

رانی بود که مدام به در سی آی ا ، مارتا کسلر از معدود تحليل گ
کسلر می گويد بسياری . اسالم سياسی و اخوان المسلمين توجه داشت 

، چرا که اغلب  از افسران عملياتی  سی آی ا  از اين نکته غافل بودند
جريان های نظامی  کار اسالمی را خود ما  سازماندهی کرده  بوديم  

ام اطالعاتی پس ما ، در نظ«   . و در حوزه ی رادار ما قرارداشتند 
از جنگ جهانی دوم ، افسران و مقام های خود را اغلب در پايتخت 
ها متمرکز کرده بوديم ، حال آن که جنبش اسالميست در شهرها 

ر و شهرهای کوچک فعاليت متمرکز نبود و در اطراف و اکناف کشو
به نظر او ، اين جريان ها عموما خصلت ضد    » .می کرد 

 مارتا کسلر در تحليل های سياسی آن روز خود ، .آمريکائی داشتند 
مدام هشدار داده است که دولت هائی مثل مصر ، سودان و پاکستان ، 
شروع کرده اند به بازی مشترک با اسالميست ها و اين توپ بازی ، 

     : مارتا کسلر می گويد. است  هباعث تعميق نتايج ناشی از آن شد
ع کرده اند به همکاری با من گفتم دولت های منطقه شرو« 
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  اسالميست ها ، اين همکاری ، شخصيت دولت ها را تغيير خواهد
من بر اين عقيده بودم که اين همکاری ، به شدت تبديل به . داد 

الزم به ياد آوری نيست که    ) 4(».جريانی ضد غرب خواهد شد
تحليل مارتا کسلر ، معماران سياسی را از حمايت از جهادی های 

  . غانستان باز نداشت اف
نظر مشابهی ، در ميان کارشناسان حرفه ای ضد ترور دولت 

 مامور عملياتی سابق سی ،رابرت بائر.  اياالت متحده وجود داشت
من با عطف به بعضی مدارک و اسناد محاکمه ی « : آی ا  می گويد 

اينان : قاتالن انورسادات ، شروع کردم به طرح اين پرسش که 
 چه طرح و منظوری دارند ؟ رابطه ی قضيه چيست ؟ و کيستند ؟ 

  » .ی مدارکی در مورد اخوان المسلمينشروع کردم به جمع آور
در حوزه ی آگاهی ما نمی گنجيد که دنبال اين آدم «   : همو می گويد 

   )5 (».ها بگرديم 
 و رسيدن به رياست جمهوری ، 1970انور سادات که پس از 

شبکه بانکی اسالمی آنان در جهت تحکيم قدرت از اخوان المسلمين و 
خود سود برده بود ، حداقل آگاهی را هم نسبت به خطر طيف راست 

در روزهای اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی ، . اسالمی نداشت 
انور سادات با اشتياق و شيفتگی برای فرستادن جهادی ها به پيشاور 

ستان سعودی و پاکستان و ميدان جنگ ، به اياالت متحده ، عرب
  .پيوست 

و . بنابراين ، جهاد در افغانستان به جنگی تمام عيار تبديل شد 
 1980ريگان که فقط به جنگ سرد می انديشيد ، در سال  تيم رونالد

، 1987 تا 1980وارد معامله با آيت اهللا های ايران شد ، از سال 
 در مورد چشم بر مسلح کردن ايران به وسيله ی اسرائيل بست ،

نيروهای چپ ايران به خمينی اطالعات محرمانه داد ، و سرانجام ، 
  واهی ی يافتن  کنترا ، به اميد – به ايران  در معامله ی معروف

  . ، به ايران اسلحه فروخت» نيروهای معتدل «
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  افغانی های عرب
  

نيروی اصلی اين جنگ ، . جنگ خونين افغانستان در گرفت 
و سرسخت ائتالفی بودند که از جانب  پاکستان مجاهدين تند خو 

حمايت می شدند و اغلب چريک هائی بودند که به يکی از چهار 
  يکی از مقام های سابق. سازمان بنياد گرای افغانی  وصل بودند 

        : که عمليات محرمانه را اداره می کرد ، می گويد  سی آی ا 
ده بودند که جملگی ، بجز  هزار جنگجو در افغانستان گرد آم300« 

 )6(».ل ناميده شدند ، اسالميست بودندپانزده هزار شان که معتد
اکثريت وسيع اين جهادی ها ، افغانی بودند ، اما بسياری شان نيز 
برای نبرد از ساير نقاط جهان ، بخصوص از مصر ، اردن ، 

ن اي. عربستان سعودی و خليج فارس به افغانستان سرازير شده بودند 
تجمع بزرگ ، ماده خامی بود برای اسامه بن الدن و سازمان 

آنچه . نوظهور القاعده تا از دل جهاد در آيند و رو به رشد بگذارند 
عرب افغانی خوانده می شد ، خود اسامه بن الدن ، ايمان ال ظواهری 
مرد دوم القاعده ، و ده ها هزار جهادی از کشورهای عربی ، 

 چچين و مسلمانان دورترين نقاط جهان را شامل اندونزی ، فيليپين ،
  . می شد 

اينان چريک هائی بودند که پس از پايان جنگ ، به کشورهای 
خود الجزيره ، لبنان ، عربستان سعودی و آسيای ميانه بازگشتند تا 

،  البته از ايشان بسياری مهارت های تروريسم. جهاد را ادامه دهند 
 های انتحاری را به وسيله اياالت متحده قتل ، سابوتاژ و بمب گذاری

  . و هم پيمانانش آموختند 
 ، زبيگنيو برژينسکی به مصر رفت تا حمايت 1980در ژانويه 

هفته ها اقامت برژينسکی در مصر ، . اعراب از جهاد را کسب کند 
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منجر به اين شد که انور سادات با شرکت تمام عيار مصر در نبرد 
 بپذيرد تا انبوهی سالح را از مصر به سمت جهادی ها موافقت کند و

شورشيان سرازير کند ، برای جهادی ها سربازگيری کند ، به آنان 
آموزش نظامی بدهد و فعاالن اخوان المسلمين را برای شرکت در 

انور سادات و « ، » جان کولی « بنا به گزارش  . جنگ مسلح کند 
تعصبی که برای دولت او ، مدت ها برای ارتش مخفی مجاهدين م

جنگ عليه اتحاد شوروی در جنوب آسيا و آسيای ميانه ساخته شده 
 هوا پيمای  )7(». و سررشته دار استخدام می کردندبود ، گروهبان

حمل و نقل اياالت متحده از قانا و اسوان مصر ، به پايگاه های 
جهادی ها در پاکستان تدارکات الزم را می رساندند و به گفته ی جان 

ارتش مصر همه تسليحات و امکاناتی را که از ارتش « لی کو
يکی . شوروی در مصر باقی مانده بود ، برای جهادی ها ارسال کرد 

وجود داشت ، مصر » هلوان « در قبال از کارخانه های قديمی که 
از همان گونه ، برای به کارخانه ی ساخت سالح هائی تبديل شد 
   )8(».جهادی ها 
 از تامين سالح برای جهادی –شورهای عربی  و ساير ک–مصر 

بسياری از کشورهای جهان اسالم ، به اين . ها پيش تر هم رفتند 
نتيجه رسيدند که برای احتياط ، نيروهای مسلح اسالميست را به 

 با شايد فکرشان اين بود که می شود. جنگ افغانستان گسيل دارند 
متحده را راضی می هم اياالت  : يک تير دو هدف را نشانه گرفت

کردند که در کار يارگيری بود ، هم از شر آنهائی که باعث درد سر 
شايد انور سادات هم ، مثل ساير . خالص می شدند ، شده بودند 

رهبران جهان اسالم ، احساس می کرد که بيشتر نيروهای مسلح 
 سی  يکی از مقام های. جهادی کشته خواهند شد  اسالم در آن جنگ 

ه سال ها در جريان جهاد مسئول ايستگاه اين سازمان در آی ا ک
دولت های اسالمی زندان هاشان را «   : پاکستان بود ، می گويد 

خالی کردند و زندانيانی را که شرور می دانستند ، به جبهه ی جهادی 
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 می نويسد نه تنها 1980جان کولی در اواخر   )9(».ها فرستادند
ا بسته بندی می کردند و به افغانستان اسلحه و مهمات و تدارکات ر

می فرستادند ، بلکه مستشاران نظامی نيروهای مخصوص را به 
مصر برده بودند تا متعصبان اسالمی را برای اعزام به جبهه ی جهاد 

مربيان ارتش اياالت متحده را به مصر «  آموزش نظامی بدهند 
موزش فرستاده بودند تا مهارت های مربيان مصری را برای آ

محمد رضا پهلوی دومين و (    )10(».جاهدين افغانستان باالتر ببرند م
آخرين شاه سلسله پهلوی نيز که به خواست و اراده مردم ايران در سال 

 28 ميالدی از ايران فرار کرده بود و روز 1953 شمسی برابر با 1332
 CIA و MI6مرداد همان سال با فقط دو و نيم ميليون دالر سرمايه گذاری 

و بسيج مزدوران ارتش به فرماندهی ژنرال زاهدی و نماينده اخوان 
المسلمين در ايران آيت اهللا ابوالقاسم کاشانی و معاونت فعال آخوند جوانی به 
نام روح اهللا موسوسی خمينی و نواب صفوی و ساير روحانيون و اراذل و 

برادران  ، و – معروف به شعبان بی مخ –اوباشی مثل شعبان جعفری 
هفت کچالن و طيب سردسته ميدانی ها و پخش پول ميان آنان به به معروف 

به تاج و تخت بازگردانده شد ، در ... داللی کسانی مثل برادران رشيديان و 
برقرار کرد که نتيجه به  آمريکاسال های بعد ، همين رابطه را با ارتش 

. ران انجاميد  هزار مستشار نظامی آمريکائی در اي45حضور بيش از 
شاهدان عينی ، از جمله مترجم اين کتاب ، به چشم ديده اند که قدر و ارزش 
گروهبان های تعليم دهنده ی آمريکائی در ارتش معروف به شاهنشاهی 
چنان باال بود که حتی افسران ايران با درجه های باال نيز ناچار بودند به آن 

ان اطاعت کنند و اغلب مورد گروهبان ها احترام نظامی بگذارند و از آن
  )  م –تحقير ، بی اعتنائی و توهين از طرف آن گروهبان ها قرار گيرند 

بريتانيائی ها که افغانستان برای شان زمين بازی قرن نوزدهم 
بود و روابط استعماری ديرينه ای با پاکستان داشتند ، در مراودات و 

ی پاکستان و معامالت ويژه با قبايل و رهبران مذهبی منطقه 
افغانستان ، از تجربه ای طوالنی و بی وقفه و گسترده برخوردار 
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از افسران سی آی ا که سال ها از » گاس آوراکوتوس « . بودند 
افرادی که «    نزديک با جهادی ها رابطه داشت ، گزارش می دهد 

نامه نگار و نويسنده و کشتکار تنباکو در آن بيست سال به عنوان روز
  پس از اشغال افغانستان از طرف زندگی می کردند ، منطقه 

 گاس آوراکوتوس   ».شوروی ، به عنوان شبکه های جدی فعال شدند
  : می افزايد 

  
 نبود ، برای  ساختهکارهائی که از انگليسی ها ساخته بود ، از ما

آن که با ترورها ، قتل ها و بمب گذاری نفس بر و بی امان پيش می 
ده ی اين کار بر نمی آمديم برای آن که خفه کننده بی ما از عه. رفت 

 و خداوند  بمب گذاری با اتومبيل را –درنگ دست به قتل می زد 
   من حتی نمی توانستم چنين روشی را پيشنهاد.! ممنوع کرده بود

رهبر تند رو شيعه «  من نمی توانستم به بريتانيائی ها بگويم که . کنم
. اقعا در بيروت عمل موثری انجام داد شيخ فضل اهللا هفته پيش و

 من   »يعنی بمبی را در اتومبيل کار گذاشتند که سيصد نفر را کشت 
عملی که .   گذاشتم  MI6مواد الزم را هم با کمال ميل در اختيار 

  )11(.آنان با آن مواد انجام دادند ، کار روزمره شان بود 
  

با اتومبيل و اغلب اين آموزش ها در آدم کشی ، بمب گذاری 
آموزش هائی نظير آن ،  به مرور سراز اردوی داوطلبان عرب در 

حتی بعضی از . آورد و رفته رفته به سربازان پياده ی القاعده رسيد 
مجاهدين را چنان آموزش داده بودند تا با فنون سطح پائينی کار کنند 

ری را سازمان اتومبيل های حامل بمب انتحا، وبه سبک های افغانی 
زير نظر مديريت و رهنمود «    می نويسداستيو کول . بدهند 

،  و مجاهدين ، حتی مواد منفجره )  ISI (سازمان اطالعاتی پاکستان 
ضربه پذير و آموزش هائی در رابطه با آن را دريافت کردند تا 
بتوانند آن ها را به آسانی سوار اتومبيل ها کنند و حتی به شتر ببندند 
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عليرغم « همو می گويد  » .ا سربازان و فرماندهان روسی را بکشندت
بيم و ترديد بعضی افسران ارشد سی آی ا ، کيسی مدير سی آی ا  با 

 )12(.انتقال ابزار اين تکنيک ها به جهادی ها و مجاهدين موافقت کرد
. فقط سربازان روسی نبودند که در اين انفجارها به هوا می رفتند 

يک مرحله ، مجاهدين سلسله نا آرامی های انفجاری و دست کم در 
 در کابل به وجود 1970 و 1960خشونت باری را در سال های 

آوردند که نمونه اش انفجار کيف بزرگ حامل بمب در سالن 
گفت  بيل کيسی مدير سی آی ا    )13(» .غذاخوری دانشگاه کابل بود

م به تروريست ها اما اگر ما بترسي. کارخشنی است ، می دانم « 
ضربه بزنيم مبادا که قيل و قال راه بيندازند که قتل است ، هرگز نمی 

و  چيزی نگذشت که سی آی ا    )14(».توانيم جلو اين کار را بگيريم
وسايل وابزارهای ضروری ) سازمان اطالعاتی پاکستان ( آی اس آی 

 هائی به انفجاری مجاهدين را تامين کردند که از آن جمله بودند بمب
شکل خودکار و خودنويس ، ساعت های انفجاری ، فندک های 

آوراکوتوس پرسيد    )15(.انفجاری و نوارهای ضبط صوت انفجاری
ضرورتی هم دارد که دوچرخه های انفجاری سفارش بدهيم که آن « 

 پاسخ اين بود   »ها را در پارک ها و جلو اداره ها و ستادها ببندند ؟ 
 )16 (». وسايل باعث گسترش ترس و وحشت می شونداين. بله  « که 

در ميان نقاطی که هدف بمب های مجاهدين قرار می گرفتند ، هدف 
های ماليم تری مثل سينماهای کابل و جشن ها ونمايش های فرهنگی 

  . نيز وجود داشتند
نظريه ی بمب های انتحاری موافق  اگر چه مجاهدين افغانی با

  : عرب اين شيوه را قبول داشتندنبودند ، اما داوطلبان 
  

 از عربستان سعودی و اردن و الجزيره و –فقط داوطلبان عرب 
ساير کشورهای اسالمی که در فرهنگی از نوع ديگر بزرگ شده 
بودند ، به زبان خودشان حرف می زدند و در حالی که به دور از 
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سرزمين و خانواده ی خويش می جنگيدند و تفسير خاص خود را از 
.  ، پس از مدتی از حمالت انتحاری دفاع می کردند –سالم داشتند ا

عده ی بسيار زيادی از جهادی های افغانی که به خانواده و قبيله و 
عشيره و شبکه های اجتماعی منطقه ای خود گره خورده بودند ، زير 

  )17(. بار تاکتيک عمليات انتحاری نرفتند
  

ود اياالت متحده نيز ،  ، مجاهدين افغانی در خ1980از آغاز 
زير نظر مستقيم برژينسکی ، در پايگاه های مختلف ساحل غربی به 

جنگجويان « . وسيله ی کاله سبزها و تفنگداران دريائی آموزش ديدند
جنگ مقدس افغانی که عده شان از شصت بر می گذشت ، 
مرگبارترين آموزش های سری را در اياالت متحده گذراندند که از آن 

 می توان آموزش مربوط به استفاده از فيوزهای مصنوعی ، جمله
بمب ها و مواد منفجره ی ساعتی ، سالح های اتوماتيکی که مجهز به 
مهمات زرهی نفوذی بودند ، و طرزاستفاده از وسايل کنترل از راه 

روش های . دور برای منفجر کردن مين ها و بمب ها را نام برد 
م و ايجاد حريق نيز در فهرست اين خرابکاری استراتژيک ، انهدا

بعدها ، داوطلبان جهادی از . آموزش های سری نظامی قرار داشتند 
عليه نيروهای دموکرات و مترقی (همين آموزش ها در کشورهای خود 

جنگ افغانستان مراحل مختلفی » . و عليه اسرائيل استفاده کردند) م –
 پنج سال اول ، هدف اين جنگ به آرامی شروع شد و در.  را گذراند

اياالت متحده ، نه پيروزی در جنگ بود ، نه شکست دادن اتحاد 
شوروی و مجبور کردن نيروهايش به عقب نشينی ، بلکه فقط می 
خواست خون اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی را بريزد ، آن را به 

اگر چه در . آشفتگی بکشاند و در نقطه نظرهای تبليغی پيروز شود 
از حزب جمهوری » چارلی ويلسون «  ، با تحريکات 1984سال 

و سرمايه  مدير سی آی ا » کيسی « خواه ، حمايت های مشتاقانه ی 
گذاری های کالن سی آی ا در جنگ ، به موازات گشاده دستی های 



  
  

  بازی شيطان .  143
  

 

 
 
 

سرمايه گذاری برای . عربستان سعودی ، کارزار شدت گرفت 
يعنی «  رسيده بود  ميليون دالر250 به 1984جهادی ها در سال 

 اما   ،)19(»در همان حدی که در سال های پيش از آن انجام شده بود 
 1986در سال  :  زد فلکپس از آن بود که اين سرمايه گذاری سربه

.  ميليون دالر رسيد 630 به 1987 ميليون دالر، و در سال 470به 
، از اياالت متحده ، هم چون اين به سختی کوشيد تا کشورهای ديگر 

من که سفير  بنا به گزارش  چارلزفری.  جمله چين را وارد دعوا کند
چين به ،  1984 تا 1981از سال « اياالت متحده در چين بود ، 

 بيل   )20(». ميليون دالر اسلحه به افغانستان فرستاد600ارزش 
کيسی مدير سی آی ا نه تنها سرمايه گذاری برای جنگ افغانستان را 

حاال . بلکه هدف های جاه طلبانه اش را نيز گسترش داد توسعه داد ، 
به پيروزی می انديشيد و سالح های تخريبی و  ديگر سی آی ا 

دلفريب بيشتری را برای مجاهدين تامين می کرد ، که از آن جمله می 
توان از موشک های زمين به هوای استينگر نامبرد که توانستند 

ند و ابعاد تخاصم را تعميق ضربه هائی کاری به طرف درگير بزن
  )21 (.کنند

وقتی جهاد در هدف و موضوع و منظور توسعه يافت ، سيل 
مسلمانان متعصب عرب ، از کشورهای مختلف اسالمی ، به 

کشورهای مختلف عربی ، از جمله مصر و . افغانستان سرازير شد 
عربستان سعودی ، هم چون اين اسالمی های راست وابسته به 

 مثل اخوان المسلمين ، –ی بين المللی طيف راست اسالمی سازمان ها
، جماعت تبليغی به مثابه سازمان  اتحاديه جهانی مسلمانان

مسيونرهای اسالمی که مرکز شان در پاکستان بود ، کارزارهائی را 
بدين گونه بود که . برای سربازگيری از جهادی ها آغاز کردند 

ی اسالمی ، بنياد گراروه های روياهای اسامه بن الدن برای وحدت گ
بسيج آنان در سراسر جهان برای يافتن جنگجويان مسلمان ، انتقال 
آنان به پاکستان و قاچاق کردن شان به افغانستان برای پيوستن به 
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به بسياری از آن «   :  نوشته است  »کولی  «. جهاد ، تحقق يافت 
ت و تحصيالت خشک انديشان مسلمان گفته شده بود که برای مطالعا

  : می نويسد  کولی   » مذهبی به پاکستان می روند
  

عموما در طول شش هفته آموزش مذهبی برای طالبی که از 
نقاط مختلف جهان به پاکستان آمده بودند ، پيشنهادی در مورد آموزش 

حتی سخنی هم از جهاد عليه . فوری نظامی به آنان داده نمی شد 
اين . ان دشمنان خدا به ميان نمی آمد روسيه يا کمونيست ها به عنو

در اين . مسائل ، پس از آن دوره ی شش هفته ای مطرح می شد 
مرحله ، افسران سرويس اطالعاتی پاکستان که معموال مفتی بودند ، 
ظاهر می شدند و از موقعيت و فرصت برخورداری طالب از 

ت بدين گونه بود که امکانا. آموزش های نظامی سخن می گفتند 
آموزش های نظامی برای هزاران طلبه ای که از الجزيره ، مصر، 
سودان ، عربستان سعودی و ساير کشورهای اسالمی به پاکستان رفته 

  )22 (.بودند ، فراهم می شد 
  

     پاکستانی و نويسنده کتاب به قول احمد رشيد روزنامه نگار 
ار  ، سی و پنج هز1992 و 1982، بين سال های » طالبان « 

اسالميست تند رو از چهل و سه کشور ، در جريان جنگ و عواقب 
جنگ، دوش به دوش مجاهدين ماشه را می چکاندند و ده ها هزار 
جهادی ديگر در پايگاه هائی که ژنرال ضياء الحق در مرز پاکستان و 

احتماال صدهزار « ، آموزش نظامی می ديدند  افغانستان برپاکرده بود
 پاکستان و افغانستان رابطه ی مستقيم داشتند و زير  باتند رومسلمان 

   )23(». نفوذ جهادی ها بودند
بعضی از آن هائی که برای مجاهدين استخدام می شدند ، در 

ال « در . اياالت متحده و جوامع عربی و اسالمی مستقر شده بودند 
مرکز مهاجران افغانی در بروکلين ، بسياری از عرب ها » کيفاه 



  
  

  بازی شيطان .  145
  

 

 
 
 

نمی شد چمدان های پر از « . وستن به جهاد ثبت نام کردند برای پي
پول نقد و چک ها و حواله های بانکی را که بدون نام از طرف 
اتحاديه جهانی اسالم ، جماعت تبليغی و ساير هيئت های اسالمی و 

 )24 (».سازمان های خيريه را که مقرشان در پاکستان بود ، شمرد
اسط دهه هشتاد فعال جدی اقدامات يکی از افراد کليدی که در او

اياالت متحده برای استخدام جنگجوی اسالمی برای جهادی ها بود ، 
 فلسطينی بود که استاد تند روعبداهللا اعظم ؛ يکی از اسالميست های 

عبداهللا اعظم ، بعدها در بنيانگذازی القاعده نقش . اسامه بن الدن بود 
شقدم تاسيس سازمان القاعده همکار درجه اول بن الدن را داشت و پي
 به وسيله اسامه بن 1984به عنوان اداره خدماتی بود که در سال 

تشکيالت . الدن و عبداهللا اعظم در پيشاورپاکستان سازمان يافت 
مجازی و ظاهرا بی ريائی که اداره خدمات خوانده می شد ، نقش 
ه اصلی انتقال عرب ها و جهادی های خارجی به جبهه ی جنگ را ب

  . عهده داشت 
فلسطين به دنيا » جنين «  در 1941عبداهللا اعظم که در سال 

آمده بود ، به عنوان يک جوان فلسطينی که جنبش ضد جمال 
عبدالناصر را درجهان عرب رهبری می کرد ، به اين سازمان 

 اگر چه عبداهللا اعظم در آغاز به جنبش آزاديبخش  )25(.پيوست
يان زورآزمائی نهائی ملک حسين در فلسطين تعلق داشت ، در جر

 که اخوان المسلمين  به شاه پشت کرد ، از 1970سپتامبر سياه 
در دورانی که انور سادات . سازمان آزاديبخش فلسطين جدا شد 

اخوان المسلمين را به مصر باز گرداند ، عبداهللا اعظم مدتی در مسجد 
ی در دانشگاه االزهر قاهره بود و در نهايت به تدريس حقوق اسالم

ملک عبدالعزيز در عربستان سعودی پرداخت و همان جا بود که 
پس از آن ، اتحاديه جهانی مسلمانان او را . استاد اسامه بن الدن بود 

 ، 1980به عنوان رئيس بخش آموزش استخدام کرد و در سال 
 ، عالوه بر تاسيس 1984در سال . نخست به پاکستان سفر کرد 
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جله الجهاد را تاسيس کرد و به نوشتن مقاالت پی اداره خدمات ، م
عبداهللا اعظم با . گير آموزشی در زمينه وظايف مسلمانان پرداخت 

هدف هموار کردن نقشه راه به قصد جهانی کردن جهاد ، اغلب به 
از . نوشتن مقاالتی در زمينه مسلح شدن جهادی ها می پرداخت 

رزمين های از دست رفته تا زمانی که س«  : نوشته های او است که 
به دامان اسالم برنگشته اند و دست در دست ما نگذاشته اند ، جهاد 

سرزمين های جدا شده از  . و تعهد ما باقی خواهد ماند  تنها وظيفه 
پيش . ما ، بايد به ما برگردند تا قلمرو اسالم بارديگر به وجود آيد 

 اريتره ، سومالی ، روی ما ، اکنون فلسطين ، بخارا ، لبنان ، چاد،
 )26(». فيليپين ، برمه ، يمن جنوبی ، تاشکند و اندونزی قرار دارند

برای شيرين کردن ماجرا ، عبداهللا اعظم به سربازان بالقوه جهاد گفت 
 دالر نيز به هر عربی که بخواهد در 300که اسامه بن الدن ماهيانه 

  .افغانستان بجنگد ، دستمزد خواهد داد 
مامور ارشد سازمان اطالعات مرکزی سی آی ا ، مايک شوئر 

است که سال ها بعد مسئول اقدامات اياالت متحده برای شکار کردن 
 ، مايک شوئر با نام مستعار 2002در سال . اسامه بن الدن می شود 

که جزئيات » از چشم دشمنان ما « مطلبی می نويسد تحت عنوان 
در اين . داده شده است  شرح پديد آمدن بن الدن والقاعده در آن

، نقش اداره خدمات را ، حتی با حروف اول سه کلمه ی اول مطلب
  .  ، توضيح می دهد MAKعربی 
  

 ، اسامه بن الدن در صحنه ی توسعه ی 1980در اواسط سال 
برای پشتيبانی نظامی  ) NGO,s(فعاليت سازمان های غير دولتی 

بنيان گذاری مکتب ال اين ، زمانی است که او برای . ظاهرمی شود 
 در پيشاور پاکستان به شيخ – يا اداره خدمات –) MAK(خدمات 

همزمان با تامين خدمات درمانی و رفاهی . عبداهللا اعظم می پيوندد 
هم چون اين ، برای قربانيان جنگ افغانستان ، مکتب ال خدمات 
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داوطلبان جنگ در افغانستان را تحويل می گرفت ، سازمان می داد و 
آنان را همراه با اسلحه و پول های کالنی که از کشورهای مختلف 

در . اسالمی سرازير می شده ، به مجاهدين افغانی می رسانده است 
می گويد ) الوطن العربيه ( زمينه ی تامين مالی ، نشريه وطن عربی 

 ميليون دالر از 600 در حدود 1989 و 1979که بين سال های 
ج فارس ، بخصوص موسسه های مستقر در طرف نهادهای خيريه خلي

عربستان سعودی ، کويت ، عمان ، شيخ نشين های خليج فارس ، 
   )27 (.بحرين و قطر ، برای سازمان بن الدن فرستاده شد 

  
به گزارش مايک شوئر، بن الدن و اعظم به گروهی ديگر از 
انجمن های خيريه و موقوفات طيف راست اسالمی نيز وصل بودند 

 . را می توان نام بردIIROز آن جمله اتحاديه جهانی مسلمانان و که ا
آن دسته از مقام های ارشد سی آی ا که در جهاد دست داشتند ، می 
گويند اگر چه اين سازمان مخالف اين اقدامات نبود ، اما به طور 

و بن الدن درگير  داوطلبان عرب برای اعظم  مستقيم در استخدام 
سی «  مدير وقت سی آی ا افشا می کند که ، س رابرت گيت.  نبود 
در جهت يافتن راه کارهائی برای افزايش شرکت آنان در اين  آی ا 

 اگر چه اقدام مستقيمی صورت   ».اقدام ، کوشش های جدی می کرد 
» افغانی های عرب « نمی پذيرفت ، هيچ عملی هم برای بازداشتن 

  )28(.انجام نگرفت
هاد افغانی به جريانی تاريخی تبديل شد ، مدت ها پس از آن که ج

سی آی ا محاسبه کرد که سرمايه گذاری مشترک اياالت متحده و 
 ميليون دالر 600عربستان سعودی ، آن گونه که مايک شوئر به 

پول های کالن . تخمين زده است ، تنها منبع مالی جهادی ها نبود 
تشکل های شخصی و نيمه شخصی که از طريق اخوان المسلمين و 

وابسته به آن به خزانه ی جهادی ها سرازير می شد ، در محاسبات 
که مسئوليت تقسيم پول های اياالت متحده  سرويس اطالعاتی پاکستان
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 که یو عربستان سعودی را به عهده داشت ؛ بخصوص پول های کالن
بنا به . از سمت عربستان سعودی سرازير می شد، نيامده است 

 يکی از مقام های سابق  »تله ی خرس: تان افغانس«  گزارش 
سرويس اطالعاتی به نام محمد يوسف ، خارج از کانال های رسمی ، 
نظام تدارکاتی موازی قدرتمندی برای تامين جنگ افغانستان وجود 
داشت که با سرمايه گذاران آزاد و سوداگران دوره گرد کامل می شد 

سرمايه های شخصی و قسمت اعظم و حائز اهميت آن از هدايای 
پول های کالن « محمد يوسف می نويسد .  عرب تامين می شد

  چنين منظورم اين است که . اعراب اين نظام را حفظ می کرد 
  ثروتمند ، يا سازمان های خصوصی بودجه ی کالنی را افراد 

نه پول های دولتی عربستان . عربی ی جهان عرب تامين می کردند 
ل های کالن ، سرا زير شدن اسلحه و مهمات بدون اين پو. سعودی 

مساله اين است که . به سمت مجاهدين ، با دشواری مواجه می شد 
 بنياد گرااين پول های کالن و اسلحه ومهمات ، به سوی چهار حزب 

   )29 (».جريان می يافت ، نه به سمت نيروهای معتدل
جيب محمد يوسف می گويد ، مبالغ کالنی از اين پول ها ، به 

عبدل رسول سياف ، رئيس اخوان المسلمين در افغانستان و يکی از 
 1960استادان اسالميست که به ايجاد جمعيت مخفی که در سال های 

 گلبدينعبدل رسول سياف و .  پديد آمد ، می ريخت 1970و اوائل 
 رهبر مجاهدين فناتيک که حزب او بزرگ ترين و درنده –حکمت يار

 کسانی بودند که روابط بسيار نزديکی –ی بود خوترين سازمان جهاد
  . با اسامه بن الدن داشتند 

يان ، باالترين سهم از پول بنياد گراسياف ، حکمت يار و ساير 
دليلش هم اين بود که بخش . های کالن اعراب را دريافت کردند 

اعظم اين پول ها ، از طريق حزب سياسی اسالم گرای پاکستان که به 
ل عال مودودی تاسيس شده بود و وابستگی کامل به وسيله ی ابو

  اين جريان ، به گروه )30 (.اخوان المسلمين داشت ، منتقل می شد
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همان گونه که در ترجمه  ( . معروف است ) جماعت اسالمی ( اسالمی 
فصل ديگری از کتاب توضيح داده ام ، پس از شکست مجاهدين حاکم به 

 به ايران رفت ، دفتر رسمی حزب اسالمی  حکمت يارگلبديندست طالبان ، 
خود را در تهران علم کرد و همراه با نيروهای خود ، به صورت يکی از 
آموزش دهندگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آمد و برتن هزاران تن از 
اين نيروها لباس پاسداران خمينی را پوشاند تا هرگونه تظاهرات ، تجمع و 

 های اجتماعی ، عمدتا دانشجوئی ، و اعتراض های اعتراضی را در جنبش
ضمنا ، در مورد پول هائی که به سمت . کارگری بی رحمانه درهم بکوبند

 گلبدينجهادی های افغانی و بخصوص مجاهدين و عمدتا حزب اسالمی 
جنگ « حکمت يار سرازير می شد ، خانم آروند هاتی روی در مقاله ی 

به فارسی برگردانده ام و عالوه بر اغلب که من خود آن را »  يعنی صلح
نيزآمده است ، می »  آمريکابمب های آزاديبخش « سايت ها ، در کتاب 

گويد سی آی ا برای تامين مالی جهادی ها ، در مرز پاکستان و افغانستان 
صدها البراتوار هروئين سازی ساخت که در آمد ساليانه اش بين صد تا 

 به 1940 جمعيت اسالمی که در سال   )م  –دويست ميليارد دالر بود 
 ابول عال مودودی در پاکستان تاسيس شد ، در تمام دهه ی یرهبر

وهای چپ و سکوالر پاکستان پنجاه و شصت ، به نبرد با نير
) جماعت اسالمی (  ، گروه اسالمی 1970در سال های . پرداخت

 از جانب کالن تری رانفتی پاکستان ، چنان قدرتی گرفت که دالرهای 
کشورهای عربی خليج فارس به سمت خود جاری کرد و پاکستان را 
تمام عيار در زمان نخست وزيری ذوالفقار علی بوتو و ژنرال ضياء 

 کارشناس امور جنوب ،سليگ هريسون . به راست کشاند ، الحق 
اخوان  « گويد  می» خارج از افغانستان « آسيا واز نويسندگان کتاب 

سليگ هريسون   » .هايش را همه جا پخش می کردالمسلمين پول 
گزارش می دهد که سردسته جماعت اسالمی وابسته به اخوان 
المسلمين ، ژنرال ضياء الحق بود که  تنگاتنگ با اين دارو دسته  
همکاری می کرد ، وردست مستقيم آنان بود ، و بسياری از مهره 
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 پاکستان از های کليدی سرويس اطالعاتی پاکستان و سران ارتش
هريسون می گويد از طريق اتحاديه . اعضای جماعت اسالمی بودند 

جهانی مسلمانان و ساير عناصر اخوان المسلمين در خليج فارس ، 
 به یحتی پيش از ورود ارتش شوروی به افغانستان ، پول های کالن

اتحاديه جهانی (به کمک رابيتات « . سمت مجاهدين جاری شد 
اعت اسالمی ، همه ی امور از مجرای پاکستان می و جم) مسلمانان 

   )31 (».گذشت ، و جماعت اسالمی هم مدام ثروتمند تر می شد
در آن زمان ، واقعا کسی به اهميت بن الدن و اعظم پی نبرده 
بود ، و بسيجی های غير افغانی ، در تحرک صدهاهزار مجاهد 

ا چنان غرق در سی آی . افغانی ، اقليتی ناچيز به نظر می رسيدند 
جهاد جنگ سرد بود که هرگز درنگی نکرد تا به تامل بپردازد که 
نتايج قدرتمند کردن نيروهای مسلح اسالميست در سطح جهان ، چه 

و ، ضمنا ، بيل کيسی مدير سازمان اطالعات مرکزی . خواهد بود 
، جبهه ی دومی گشود و به شدت کوشيد تا ) سيا ( متحده  اياالت

تان را ، با منابعی که زبيگنيوبرژينسکی و بينگسن تا چند جنگ افغانس
  .  ، به آسيای ميانه بکشاند  سال پيش خوابش را هم نمی ديدند

  
  

  در امتداد آمو دريا
  

برای کشاندن جهاد افغانی به درون اتحاد جماهير شوروی ، 
)  سی آی ا –مدير سازمان اطالعات مرکزی اياالت متحده ( کيسی  
 از ابزار مذهبی دست به خطرناک ترين بازی در سياست با استفاده

در دوره ی رياست جمهوری رونالد ريگان ، دو گونه . خارجی زد 
مکتب نخست که نظر به از بين بردن : طرز تفکر در جدال بودند 

قوانين سنتی ديپلماسی اياالت متحده داشت ، اتحاد جماهير شوروی را 
ر سراسر جهان بر آن شوريد و رقيبی قدرتمند می ديد که بايد د
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مکتب دوم که محافظه . پيشرفت ها و دستاوردهايش را بازداشت 
کاران جديد و کيسی را شامل می شد ، از سياستی پشتيبانی می کرد 
تا اتحاد جماهير شوروی را از جهان سوم ، اروپای شرقی و آسيای 

ی ا که رياست کارمندان سی آ» هرب مه ير« . مرکزی عقب بنشاند 
را در دوره ی مديريت کيسی  در دهه ی هشتاد عهده دار بود ، می 

شکاف واقعی در دولت ريگان ميان ليبرال ها و محافظه  « :  گويد
شکاف واقعی ميان کسانی بود که نمی خواستند جنگ . کاران نبود 

سرد را ببازند ، و آن هائی که می خواستند در جنگ سرد فاتح 
مدير سی آی ا در اردوی دوم فعال بود و برای   کيسی   )32 (».شوند

به عقيده ی کيسی ، برای فاتح شدن . او افغانستان کليد حل مساله بود 
 بايد به صورت قدرتمندی در کشورهائی که  ،در جنگ سرد

می ناميد ، کار می » قوس اسالم « زبيگنيوبرژينسکی آن ها را 
. و عربستان سعودی کردند ، که از آن جمله بودند مصر ، پاکستان 

مدير سی آی ا ، توجه خاصی به محور اين کوشش ها در عربستان 
زمان اطالعات مرکزی اياالت  به نظر مديرسا . سعودی داشت 

، ارزش محوری عربستان سعودی خيلی بيشتر از پشتيبانی متحده 
مالی اين کشور از جهاد بود ، بنابراين ، از اعتباری بيش از مرکز 

، » هربرت مه ير« به گفته ی . ارتودوکس برخوردار بوداسالم فوق 
کيسی ضمنا از نفت عربستان سعودی در دهه ی هشتاد به عنوان 

عربستان سعودی  «   .سالحی عليه اتحاد شوروی استفاده می کرد 
 چون   ». در جهت پيروزی ما در جنگ سرد ، سالح پر اهميتی بود

کی بود ، کيسی از عربستان اتحاد شوروی شديدا به در آمد نفتی مت
و قيمت . سعودی خواست تا ميزان صدور نفت خود را افزايش دهد 

بيل کيسی در  « :  هربرت مه ير می گويد.  را به شدت بشکند
تاثيرگذاشتن بر سعودی ها برای پائين آوردن قيمت نفت ، نقش کليدی 

 عربستان سعودی  » .سعودی ها از شوروی ها نفرت داشتند. داشت 
. حد تاريخی رساند يش داد و قيمت را به پائين ترين توليد نفت را افزا
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 دالر به بشکه 28قيمت هر بشکه نفت ، ظرف يک هفته از بشکه ای 
 دالر کاهش يافت ، و در آمد نفتی شوروی ، به صورت کمر 10ای 

ضربه شديدی به بدنه ی شوروی خورد و بالن «   . شکنی پائين آمد 
   )33 (».هان سوراخ شداکسيژن شان ناگ

بيل کيسی که کاتوليکی متدين بود ، نقطه نظرهای ماکياوليستی 
می » مه ير « . را با قدرت پر اهميت و خشونت بار درهم آميخت 

بيل کيسی عميقا مذهبی بود و روابط کاری بسيار نزديکی « :   گويد 
 :می نويسد » جنگ اشباح « در کتاب » کول «    » . با پاپ داشت

به نظر بيل کيسی مدير سی آی ا، اسالم سياسی و کليسای کاتوليک « 
، و در سی  درجريان ضد استراتژی واقع گرايانه ، متحد طبيعی اند
 در   )34 (».آی ا پافشاری می کرد تا امپرياليسم شوروی را خنثی کند

رئيس مشاور اطالعاتی او » رابرت آمس« ، پيش بردن اين نظريه 
ميانه که رهبری کارشناسان سی آی ا در منطقه را به در امور خاور 

بيل کيسی،  در يک سخنرانی رابرت . عهده داشت ، تشويقش می کرد
آمس را مورد تائيد قرار داد و بر اهميت کوشش های جدی برای از 
بين بردن خطر احتمالی نفوذ کمونيست ها برای به دست گرفتن مهار 

بيل کيسی خطاب به . تاکيد ورزيد احزاب ناسيوناليست جهان اسالم ، 
می خواهند عناصر سنتی  «   رابرت آمس گفت که کمونيست ها

اين خطر ، بدان . جامعه را ريشه کن کنند ، و در نهايت تغيير دهند 
معنی است که کمونيست ها می خواهند نفوذ مذهب را تحت تاثير 

دين شان قرار دهند و فرزندان را در آموزش دولتی و رسمی ، از وال
 به همين دليل ، دو دين بزرگ جهان بايد همکاری    ». جدا کنند 

برای آن که شوروی ها ايمان مذهبی را سد راه خود می «   کنند 
 بيل   ».بينند و کليسا و مسجد را به يک سان زير فشار می گذراند

اسالم نظامی و مسيحيت نظامی بايد با  «   کيسی قانع شده بود که
  » .  با يکديگر همکاری کنندهدف مشترک
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بيل کيسی در درون سی آی ا اغلب همکاران حرفه ای خود را 
با نظريه سهل انگارانه ی رشد قدرت اسالم سياسی خشمگين می 

افسر عملياتی سی آی ا که در آخرين سال » ريچرد کروگر « .  کرد
مستقيما در دفتر خود شاه کار می کرد ، می ) ايران( های رژيم شاه 

پس از انقالب ، کيسی و سران . من با کيسی کار می کردم « گويد 
سازمان های اطالعاتی ، نشستی را در کمپ پری  سازمان دادند که 

 به   ». با هدف آينده نگری به تجزيه و تحليل جنبش اسالمی بپردازند
معاون کيسی ، بر سر اين » جان مک ماهان « گفته ی کروگر، 

به ياد دارم که در باره انقالب «   .  شد مساله با کيسی در گير
اسالمی ، برخوردهای بسيار بسيار ناخوشايندی ميان مک ماهان و 
کيسی در گرفت ، موضع جان مک ماهان هشدار می داد که آن واقعه 
را بايد کامال جدی گرفت ، اما کيسی بر آن بود که وضع چندان 

کيسی بر آن بود  « :  ريچرد کروگر می گويد  » .نگران کننده نيست
که پرونده را ببندند ، در حالی که مک ماهان معتقد بود به طور جدی 

مک ماهان به هيجان در آمده بود و سخن از آن . بايد وارد مساله شد 
ئی اسالمی به اندونزی و فيليپين سرايت بنياد گرامی گفت که چگونه 

همه ی به نظر او ، جنبش خصلت جهانی شدن دارد و . کرده است 
فرقه های مذهبی و روابط اجتماعی را هم شامل می شود ، بنابراين 

 اما کيسی با اين نظر موافق   ».نبايد مورد حمايت دولتی قرار گيرد
   )36 (.نبود

نقطه نظرهای کيسی در مورد مذهب و سياست ، کامال با ايمان 
سفت وسخت پرزيدنت ريگان منطبق بود و هر دو بر آن بودند که 

 افغانی جنگی مذهبی بود که می توانست مسيحيت و اسالم را جهاد
نوشته است » فواز جرج « . عليه اتحاد شوروی المذهب متحد کند 

که رونالد ريگان به حمايت سنتی اياالت متحده از نيروهای اسالمی 
  : در خاور ميانه ادامه داد 
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در دوره رياست جمهوری رونالد ريگان ، سياست اياالت متحده 
برپايه ی حمايت از عناصرمحافظه کار مذهبی عليه سکوالرها ، 

از آن . سوسياليست ها ونيروهای ناسيوناليست جهان سوم باقی ماند 
جا که اظهارات رسمی دولت شديدا حالت تخاصمی داشت ، هيچ 
تغييری در رابطه اياالت متحده نسبت به اسالميست های جديد به 

ونالد ريگان با گروه ها و دسته های الس زدن های ر... وجود نيامد 
ين و محتوی جنگ سرد منطبق مجاهدين در افغانستان ، بايد با مضام

، 1960 - 1950سالف خود در سال های ريگان نيز، مثل ا. می بود
اياالت متحده را با گروه های اسالميست و دولت های اسالمی ، مثل 

برد با آنچه او ، برای ن افغانستان ، عربستان سعودی و پاکستان
و متحدانش در جهان می ناميد ، در حالت » امپراتوری شيطان «

   )37(».و چنين کرد. وحدت تمام عيار نگه می داشت 
  

کيسی مدير سی آی ا در ترغيب اسالم  ايالتگاهی وقت ها ، تم
بخصوص . سياسی ، به نظر همراه با بدگمانی و عيب جوئی می رسيد

فهد عربستان سعودی در معامله و مراوده در زمانی که کيسی با ملک 
گاس  «  .بود ، اين مورد به صورتی عمده جلوه می کرد 

در باره ی ماجرای مالقات کيسی با رهبران عربستان  » آوراکوتوس 
سعودی و تشويق آنان به کمک های مالی بازهم بيشتر به جهادی ها ، 

 برادران من به کيسی گفتم بايد با ملک فهد از «   :می گويد 
مسلمانش حرف بزند ، از کمک های مالی برای غذای خانواده ها ، 

بايد به . رخت و لباس برای آنان ، اسلحه و تعمير مساجد سخن بگويد 
کيسی جواب       ».او تاکيد کنی که حافظ دين و مذهب و ايمان باشد

گور پدرشان، حافظ دين و ايمان و تدين ، مسيح است ، آن «   : داد 
 )38 (».اين مسيح است که نگهبان دين و ايمان است .  چه کاره اند ها

آن « يکی از مقام های سابق سی آی ا ، اين ماجرا را تائيد می کند 
حرف سياسی که ما بايد به ملک فهد می زديم ، بايد در باره مسائل 
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ما بايد به سعودی ها می گفتيم که به لحاظ سياسی تا . سياسی می بود
ئز اهميت است که مذهبی های افغانی را به بيرون راندن چه حد حا

   )39 (».کمونيست های المذهب تشويق و کمک کنيم 
 ، کيسی به وحدت سعودی ها و پاکستانی ها 1984از آغاز سال 

فشار آورد تا به استراتژی انفجاری ، تبليغات وسيع ، سابوتاژ و 
 تا عمق فعاليت های چريکی در اين سو و آن سوی آمودريا ،

مه « . جمهوری های آسيای ميانه ی شوروی ، شدت بيشتری بدهند 
 به مرزهای آن قسمت از جهان ،  «:   معاون کيسی ، می گويد» ير

بنابراين ، هر اتفاق جالب توجهی . هر صورت دچارنوعی آشفتگی اند
 يکی از مقام    )40(».و بار بيفتد می توانست در آن مرزهای بی بند

تاخت «  : ان با کيسی کار می کرد ، می گويد ا که آن زمهای سی آی
و تازها و تاراج هائی در مقاطع مختلف در مرزهای اتحاد شوروی 

  برای  )41(».رخ می داد که باعث ترس و وحشت مسکو شده بود
برداشتن اين گام های تحريک آميز ، کيسی نقشه های محرمانه ای را 

 جيمی کارتر ريخته شده بودند ، سازمان می داد که اساسا در دولت
اما از ترس آن که شوروی مستقيما به پاکستان حمله کند ، يا 

 ثبات در  زدنشورشيان پاکستان در استان بلوچستان را برای برهم
  .پاکستان به حرکت در آورد ، به اجرای آن تن در نمی دادند

گزارشی تفضيلی از ، رئيس سرويس اطالعاتی پاکستان ، يوسف 
رک جهادی ها در امتداد مرزهای شمالی افغانستان به دست می تح

مردم هر دو سمت ، ازبک ، تاجيک و ترکمن  « :  دهد و می نويسد
  مطلق در هويت قومی وجه اشتراک داشتند و عليرغم سلطه ی. بودند 

فعاليت های مذهبی خود را  ، آنان نيز آن مناطقکمونيست ها در
 اين جا تهی  «وسف ، کيسی اعالم کرد کهبه گفته ي    )42(».داشتند

 بنا به گزارش رئيس سرويس اطالعاتی   ».گاه اتحاد شوروی است 
نخستين کسی «    داشت ISIپاکستان ، کيسی در ديداری که از ستاد  

بود که جدا از عملياتی عليه شوروی در درون مرزهايش دفاع می 
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 در اين منطقه و سر سر کيسی متقاعد شده بود که ايجاد درد... کرد 
غيرت آوردن مردمش ، قطعا خرس روسی را دچار قولنج خواهد 

 در نخستين وهله ، کوشش ها بر اين امر متمرکز شده بود   ».کرد 
که تبليغات به جمهوری های اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 

در خالل سال . قاچاق کنند تا بدينوسيله اسالمی ها را قلقلک بدهند 
 ، هزاران جلد قرآن که به زبان های آسيای ميانه چاپ 1980های 

شده بود ، مخفيانه از مرزهای افغانستان به جمهوری های آسيائی 
بعضی از اين قرآن ها را در عربستان سعودی . شوروی سرازير شد 

، و بقيه را خود سی آی ا از طريق روابطش با  چاپ کرده بودند
  . انده بود مسلمانان اروپای غربی به چاپ رس

بخصوص عربستان سعودی بسيار به امر تبليغی در آسيای ميانه 
عالقه نشان می داد ، برای آن که می ديد رژيم جديد خمينی ، به 
عنوان رقيبی جدی در آن خطه ، نقطه نظرها و تفسيرهای شيعه ی 

  را عليه وهابی گری فوق ارتدودکس عربستان سعودی و بنياد گرا
يک افسر عملياتی سابق سی آی ا که .  می کند اسالم سنی تبليغ

تنگاتنگ با عربستان سعودی کار می کرد ، می گويد افسران 
اطالعاتی سعودی به او از انحصاری کردن تفسير خود که حال و 

  : وضع استعمار فکری را داشت ، مطالبی گفته بودند 
  

آنان می خواستند به آن خطه نفوذ کنند ، حرکت ايرانی ها را 
بازدارند ، از نفوذ روس ها بکاهند و اطمينان يابند که اسالم سنی بر 

: می گفتند. ا آماده ی حرکت بودند سعودی ه. اسالم شيعه برتری يابد 
بايد با . ما بايد به آن خطه وارد شويم و در شرايط اثر بگذاريم 

همکاری يکديگر نفوذ کمونيسم و وضع و حال مردم را ، از قزاقستان 
 تا ازبکستان و سراسر جمهوری های آسيای ميانه ی شوروی ، گرفته

شاهزادگان مختلف و .  فصل گشوده ای بود  ».تغيير بدهيم 
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روحانيون گوناگون ، يا خود به آن خطه می رفتند ، يا نمايندگان و 
   )43 (.کارگزاران شان را به آن خطه می فرستادند 

  
ع قرآن و ساير مواد  ، کار از توزي1984با اين حال ، از آغاز 

محمد يوسف رئيس سرويس . تبليغی اسالميست ها فراتر رفت
اياالت متحده چنان به اين جنگ «  نوشته است ،اطالعاتی پاکستان 

دامن زد که در سه سال بعدی ، به حمالت منظم در طول مرزی و 
در خالل اين . تازاندن گروه های خرابکار در شمال آمودريا افزود 

بخصوص هزاران تن از مجاهدين را آموزش داديم و برای مدت ، ما 
اين ، .  کيلومتری اتحاد شوروی اعزام شان کرديم 25عمليات تاعمق 

  محمد )44(».البته احتماال سری ترين و حساس ترين عمليات جنگ بود
بنياد نگرانی خاص اتحاد شوروی ، گسترش « يوسف می افزايد 

»  .ان جمهوری های آسيای ميانه بودئی و نفوذ آن در ميان مسلمانگرا
گروه هائی را « مقام های سرويس اطالعاتی پاکستان آماده بودند که 

   به داخل خاک شوروی بفرستند تا به حمالت ،در امتداد رودخانه
راکتی ، مين گذاری ، خارج کردن قطار از خط و عمليات کمين دست 

ون در دشت های قديمی رود آمو که همان رود جيح(     )45 (». بزنند 
به همين دليل . خراسان بزرگ است ، در فارسی معروف به آمو دريا است 

)  م –است که مترجم آمودريا را به جای جيحون و آمورود آورده است 
گروه هائی که از مرز شوروی می گذشتند ، در پی ايجاد ارتباط با 

من از  « :  دمحمد يوسف می نويس. فعاالن مسلمانان در منطقه بودند 
تعداد افرادی که گزارش می رسيد می خواهند به کارزار بپيوندند ، 

بعضی شان اسلحه می خواستند ، بعضی . تحت تاثير قرار گرفته بودم 
،  و بقيه بر آن بودند تا در  ها می خواستند به مجاهدين افغانی بپيوندند
  :  يوسف   به گفته محمد )46(».عمليات داخل خاک شوروی شرکت کنند
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سلسله .  ، ضربه های مرزی به اوج خود رسيد 1986در سال 
تا استان بدخشان به صورت پيوسته و » جازجان « حمالتی ، از 

بعضی وقت ها اتباع . سنگين در امتداد آمودريا صورت می پذيرفت 
شوروی به اين عمليات می پيوستند ، يا با گروه های اعزامی به 

گزارش شده است که ...  به مجاهدين بپيوندند افغانستان می آمدند تا
حمالت سرسخت ما با واکنش بی رحمانه ی شوروی ها روبه رو می 

درواقع هر تاخت و تازی ، شوروی ها را تحريک می کرد تا . شد 
دست به بمباران وسيع منطقه و حمالتی با توپخانه به روستاهای جنوب 

  .رود در پاسخ به ضربات ما بزنند
  

ليات ، نه تنها خطر شعله ور کردن احساسات پنهانی اين عم
اسالميست ها در داخل اتحاد شوروی را در برداشت ، بلکه می 

يانه عليه خود پاکستان تحريک توانست مسکو را به اقدام تالفی جو
، و حتی در پاره ای نقاط ، به شعله ورشدن جنگ جهانی ميان کند

 اين اقدامات ماجراجويانه ، همه ی. اياالت متحده و شوروی بينجامد 
بنا به . صورت پذيرفت  آمريکاکامال سری و بدون اطالع جامعه 

گزارش ها و اسناد مختلف در مورد درگيری های خونين افغانستان ، 
و بنا به شهادت خود محمد يوسف رئيس سرويس اطالعاتی پاکستان ، 

الت گتن دست باال را گرفتند و حميندر نهايت سران خونسرد واش
محمد يوسف ، با تاسف می نالد که . مرزی عليه شوروی متوقف شد 

.  ، معلوم شد که پای اياالت متحده سست شده است 1985درسال « 
اما ،   » .ترسيده بود آمريکايک کسی در باالترين نقطه ی دولت 

و سايرين ، به طور غير  سی آی ا «  ضمنا تاکيد می ورزد که 
ردند که جنگ را به داخل اتحاد شوروی رسمی ما را ترغيب می ک

  » .بکشانيم
در پايان اين ماجراجوئی ، کيسی و سرويس اطالعاتی پاکستان 

تئوری . موفق نشدند مسلمانان اتحاد شوروی را تحريک به قيام کنند 
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 بنيگسن برای تحريک جمعيت مسلمان به شورش عليه –برژينسکی 
ای صوفی حساب باز سلطه ی اتحاد شوروی ، که روی اسالميست ه

با اين حال ، جای هيچ ترديدی وجود . کرده بود ، با ناکامی مواجه شد 
تند  ، به رشد شبکه ی حائز اهميت ISI –ندارد که عمليات کيسی 

های طيف راست اسالمی در آن خطه کمک کرد که حتی امروزه رو
هم با وجود دولت های غير اسالميست در جمهوری های جدا شده از 

بخصوص جنبش . د شوروی سابق ، دست از فعاليت برنداشته اند اتحا
حزب ( اسالمی در ازبکستان ، معروف به حزب آزاديبخش اسالمی 

، اسالميست های قدرتمند درچچين  و داغستان ،  و حضور ) التحرير 
سايه وار القاعده در آسيای ميانه ، که جملگی در دهه ی هشتاد رشد 

ون عمليات و سازماندهی تخريبی جهاد برق آسائی داشتند ، مدي
  . افغانستان اند 

         
  

  جهاد بی پايان
  

پس از خروج نيروهای اتحاد شوروی نيز ، جهاد افغانی به پايان 
در آغاز جنگ جهادی، اياالت متحده نه طرحی برای خارج . نرسيد 

اغلب . شدن از مهلکه داشت ، نه هيچ نقشه ای برای افغانستان 
سياست واشينگتن ، بر آن بودند که تضعيف دولت طرفدار معماران 

شوروی ، پس از مدتی  کوتاه منجر به سقوطش خواهد شد ، اما چنين 
  مجاهدين که پس از جنگ انشعاب هائی کرده بودند و کارشان. نشد 

پاکستان که . به درگيری با يکديگر کشيده بود ، به جنگ ادامه دادند 
در ائتالف عليه هندوستان می ديد ، از افغانستان را متحد خود 

  . اسالميست ها در آن کشور متالشی حمايت کرد
در آن زمان ، هيچ يک از وقايع باعث دغدغه ی خاطر مقام 

که وزير دفاع » کاسپر واين برگر «. های ارشد اياالت متحده نشد 
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ما می دانستيم که آن ها آدم های «   پرزيدنت ريگان بود ، گفته است 
اما دچار . دان خوبی نيستند ، و هيچ ربطی به دموکراسی ندارند چن

حتی اگر : يادتان باشد چرچيل چه گفته است ...  مساله انتخاب بوديم 
هيتلر به جهنم تجاوز کرده بود ، مجلس عوام چاره ای نداشت جز آن 

 خصلت و استعداد سياسی اياالت  )49(». که با شيطان معامله کند
در سال » قوس اسالم «  افغانستان ، آسيای ميانه و متحده نسبت به

  .  ، از اين دست بود 1980های 
ترديدی وجود ندارد که حمايت اياالت متحده از مجاهدين ، که 

 می رفت ، اشتباه تند روخو و  بيشترش به جيب اسالميست های تند
  اين حمايت ، خود افغانستان را ويران. محاسبه ای فاجعه بار بود 

سلطه  د ، به سقوط دولت افغانستان انجاميد و به اقتدار منطقه ای وکر
منجر ، اين حمايت . جهانی جنگ طلبان اسالميست و سايرين ره برد 

به ايجاد شبکه ای جهانی از جنگجويان اسالمی که عالی ترين آموزش 
های نظامی را ديده بودند ، در کشورهای بسياری شد که شديدا وابسته 

. بن الدن بود که به زودی سازمان القاعده را تشکيل می داد به اسامه 
اين حمايت ملتی متالشی از خود به جا گذاشت که تبديل به ارتش 

و باعث ايجاد شرايطی شد که . القاعده و ساير اشکال تروريست شدند 
امکانات رشد جنبش ، سرويس اطالعاتی پاکستان بتواند در لوای آن 

  .  فراهم آورد1990 طالبان را در سال های
 2005هنوز هم مدافعان جهاد ، حتی آنانی از ايشان که در سال 

به جنگ جهانی عليه تروريسم ، و مستقيما گروه های اسالمی ، وفا 
  ، دانيل پايپس. دارند ، هم چنان بر آنند که آن سياست درست بود

سرسخت ترين مدافع مبارزه باگروه های اسالميست و پسر 
گروه « س  که در نخستين سال های دولت رونالد ريگان با ريچردپايپ

من فکر می کنم در  « :  همکاری می کرد ، می گويد» کارمليت ها 
 در آن سال ها ، دانيل پايپس    ».آن زمان بسيار درست عمل کرده ايم

از مقام های ارشد وزارت امور خارجه و شورای امنيت ملی بود و با 
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ما از «   : گر در معامله با شيطان ، می گويدطنين نظريه ی واين بر
به انتخاب های دنيای واقعی بايد . استالين در مقابل هيتلرحمايت کرديم 

به نظر پايپس ، نظامی ترين افراد در ميان مجاهدين ،   » . توجه کرد
ترين اسالميست تند روبه هر صورت ،  «  بهترين جنگجويان بودند 

که  » کوهن . استيفن س«   )50(».بودندها ، ضد شوروی ترين شان 
 از مقام های ارشد وزارت امور خارجه بود ، در 1980در سال های 

اين مورد که بسياری از کار کشته های اياالت متحده در جنگ 
چه ، و معماران سياسی   افغانستان ، از جمله مقام های  سی آی ا 

ن حمايت می کرديم ، کسانی که ما از آنا « :  ، می گويد نظری داشتند
از کثيف ترين ، کريه ترين و زشت ترين نوع خشک انديشان مذهبی 

 و شوروی فاتح شويد جنگ سرد در اگر می خواهيد . مجاهدين بودند 
ها را در افغانستان شکست بدهيد ، نمی توانيد برويد سراغ ارتش 

   )51(».نجات بخش تر و تميز
نديشان کثيف و کريه و انواع خشک ا« الزم به گفتن نيست که 

؛ با وجودی که افراد طرفدار آنان به صورت دراماتيکی  »زشت 
تغيير کردند ، پس از تصميم اتحاد شوروی به عقب کشاندن نيروهايش 

بيل کيسی مرد ، و ژنرال ضياء الحق و : از افغانستان ، از بين نرفتند 
يچ ، در يک حادثه هوائی که ه رئيس سرويس اطالعاتی پاکستان
طيف راست اسالمی . کشته شدند توضيحی در باره اش داده نشد ، 

گروه اسالمی .  ، در افغانستان و پاکستان ريشه های قوی تری دوانداما
پاکستان، ثروتمند و قدرتمند بود و روابط تنگاتنگی با شبکه ی جهانی 

اکنون تائيد شده است که بسياری از مقام های . اخوان المسلمين داشت 
د سرويس اطالعاتی پاکستان از اسالميست های مرتبط با اخوان ارش

و اخوان المسلمين ) جماعت اسالمی ( گروه اسالمی . المسلمين بودند 
 حکمت يار ، ساير گلبدينهم ، به نوبه ی خود روابط مهمی با 

اسالميست های نظامی کار افغانستان و شبکه ی در حال رشد 
 مختلف به بهانه ی روابط آموزشی مجاهدين داشتند که در کشورهای
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عقب نشينی . اسالمی جوانه زده بودند و آزادانه رفت و آمد می کردند
شوروی را از افغانستان ، سی آی ا و پنتاگون پيروزی بزرگی تلقی 
کردند و در واقع خروج نيروهای ارتش سرخ را گامی بزرگ در 

 دولت طرفدار فتوحات خود بر شمردند و اطمينان يافتند که به زودی
شوروی هم که هنوز به رهبری نجيب اهللا بر افغانستان حکومت می 

سی آی ا ، دولت  وجه مقايسه ی . ، عنقريب سقوط خواهد کرد  دکر
ويتنام جنوبی بود که پس از خروج نيروهای اياالت متحده به سرعت 
بر افتاد و تصور کردند که دولت نجيب اهللا هم بيدرنگ درهم خواهد 

با اين حال ، هنوز در حلقه ی دولت اياالت متحده نوعی . شکست 
  . غاز به رشد کرد آدوگانگی

در وزارت امور خارجه و سازمان اطالعات مرکزی اياالت 
 حکمت يار گلبدين، نا آرامی هائی در مورد چشم انداز ) CIA( متحده 

 به .يانی که افغانستان را قبضه کرده بودند ، پديد آمده بودبنياد گراو 
نظر آن هائی که در ميان نا آرام ها جزو هشدار دهندگان بودند ، مقام 

  . های شوروی در جنبش اسالميست از ميراث داران خطرناک بودند
کوشيد تا وزير امور خارجه اياالت » ادوارد شوارد نادزه « 

را به سرافت اندازد که امکان و عواقب عقب » جرج شولتز « متحده 
وروی از افغانستان ، بر مبنای توافق نامه ای نشستن نيروهای ش

بنابراين ، وزير امور . اصولی ، آگاهانه و ماليم صورت پذيرد 
خارجه برای جلب وزير امور خارجه ی اياالت متحده به اين حس 

تقاضا کرد که آمريکائی ها در محدود کردن گسترش «   مشترک ، 
 حال ، عالوه بر وزير  با اين  ». ئی اسالمی همکاری کنندبنياد گرا

امورخارجه ، اساسا دولت هيچ عالقه ای به اين پيشنهاد از خود نشان 
مقام های ارشد دولت رونالد ريگان چندان به اين مساله بها «  نداد و 
اين دولتمردان ، هرگز به اين فکر نکردند که سرويس . ندادند 

يت از فرقه اطالعاتی پاکستان را زير فشار بگذارند تا دست از حما
 مسکو به طور فزاينده ای   ».های وابسته به اخوان المسلمين بردارند
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  ئی اسالمی در طول مرزهای جنوبیبنياد گرانگران ريشه دواندن 
رئيس » والديمير کريوچکوف « خود  با اين حال اما ،  خود بود ، 

ک گ ب ، با مديران سی آی ا نشست که توضيح بدهد چرا رهبران 
يان در افغانستان و بنياد گرا می ترسند که قدرت گرفتن «شوروی 

ت مکمل شيعه ی  ، سنی ها را به صوربنياد گراساير دولت های 
در عين . اين مذاکرات اما ، ثمر بخش نبود    )52(».ايران در آورد

غفلت و قصور ، اياالت متحده گذاشت تا پاکستان و سرويس اطالعاتی 
خود بر اهرم های سياسی در افغانستان   به حفظ کنترل اين کشور ،
کمک های مالی رسمی عربستان سعودی بسيار کاهش . ادامه دهند 

يافت ، اما منابع غير رسمی و شخصی مالی ، از طريق شاهزاده های 
مختلف ثروتمند ، و از مجرای اتحاديه جهانی مسلمانان و شبکه های 

نستان سرازير می گسترده ی اخوان المسلمين ، همچنان به سوی افغا
به گفته ی دو سفير اياالت متحده که آن . شدند و افزايش هم می يافتند 

زمان مامور خدمت در عربستان سعودی بودند ، اياالت متحده در 
که در خيلی » والتر کاتلر« . پايان جنگ رفتار بسيار مزخرفی داشت 

  دیاز سال های دهه ی هشتاد سفير اياالت متحده در عربستان سعو
جائی که من خدمت می کردم ، هيچ کس پيش بينی  « :  بود ، می گويد

. نمی کرد که با بيکار شدن جنگجويان آزادی ، چه اتفاقی خواهد افتاد 
من نمی توانستم تصور کنم که اين . من اصال نمی دانم چه بگويم 

ما واقعا چندان . جنگجويان بيکار شده ، بتوانند خطری ايجاد کنند 
دليل ما برای . دوران جنگ سرد بود . ی روی اسالم نداشتيم تمرکز

آموزش دادن اين آدم های غيور و متعصب و مسلح کردن شان به 
  ». موشک های زمين به هوای استينگر ، ره به جائی نبرده بود 

چارلز فری من که در اواخر دهه ی هشتاد و درجريان جنگ 
ان سعودی بود ، می گويد  خليج ، سفير اياالت متحده در عربست1991

ما ، بدون آن که تصور کنيم چگونه به ماجرا پايان خواهيم داد ، « 
  داخلی  وارد مرحله ی جنگ افغانستان داشت . جنگ را شروع کرديم 
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  : فری من می افزايد »  . می شد و ما هيچ اهميتی به آن نمی داديم 
  

مله خود من و بعضی از ما ، از ج. نبرد افغانستان باز نايستاد 
رابرت آکلی سفير اياالت متحده در پاکستان ، معتقد بوديم که سرويس 
اطالعاتی پاکستان دست از افغانستان و کشمير بر نمی دارد ، و 

درست نمی شد فهميد که آيا . سعودی ها هم با آن ها همدستی می کنند 
امر ين از عربستان استفاده ی ابزاری می شود ، يا خود مستقيما در ا

رکی رئيس سرويس اطالعاتی عربستان من با شاهزاده ت. دست دارد 
حرف اساسی من اين بود که ما . سعودی و سی آی ا گفت و گو کردم 

اما . بايد به فکر خارج شدن از عرصه ی اين درگيری ها بيفتيم 
ترديدهائی وجود داشت که آيا عربستان سعودی به تسخير سرويس 

، ) ISI(مده است ؟ سرويس اطالعاتی پاکستان اطالعاتی پاکستان در آ
پولش را از سعودی ها می گرفت و تحت امر بود ، و ما نمی دانستيم 

مسلما بخش وسيعی از پول ها به سمت . آن دو نظام چه می کنند 
ولی ما نمی توانستيم تصور کنيم .  حکمت يار سرازير می شد گلبدين

ا سه بيليون دالر از جانب ت. عربستان سعودی چه دستور کاری دارد 
اياالت متحده ، عربستان سعودی و سايرين به صحنه ی جنگ ريخته 

هر دو ما ، . ما نمی توانستيم يک شبه سر لوله را برگردانيم. می شد 
هم من و هم باب ، بر آن بوديم که در اين مورد بايد وارد مباحث جدی 

 هر دو از مديران شويم ، اما جز رابرت گيتس و  ويليام وبستر ، که
سی آی ا بودند ، کسی از خود عالقه ای نسبت به اين مباحث نشان 

چرا ما بايد « بخشی از نقطه نظر واشينگتن اين بود که ، . نمی داد 
برويم آن جا و با مشتی آدم که حوله به سرشان می پيچند گفت و گو 

   )54(غير موثر باقی مانده بوديم،  بنابراين   ».کنيم 
  

گفته ی يوسف که از نقطه نظر مسئوليت خود در سرويس به 
اطالعاتی پاکستان به پايان جنگ می نگريست ، وقتی گرد و خاک ها 
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در افغانستان فرو نشست ، تازه آمريکائی ها متوجه چشم انداز حکمت 
. يش که قدرت را قبضه کرده بودند ،  شدندبنياد گرايار و همگنان 

آمريکائی ها شروع کردند به تامل در  «:  رئيس آی اس آی می نويسد
در  » .اين نگاه ، به ايشان هشدار داد. افغانستان بدون ارتش سرخ 

عين حال اما ، يوسف می گويد ژنرال اختر عبدالرحمان خان که 
معمار جهاد در سرويس اطالعاتی پاکستان بود ، به محاسبه ی کوشش 

بنياد ن گروه های غير های عبث اياالت متحده برای قدرتمند کردن توا
 و  تبعيدی ی افغانستان ، از جمله ائتالف طرفدار محمد ظاهر شاه گرا

افرادی که کمتر اسالميست بودند ،  جريان ها و ساير گروه ها و
ژنرال اختر هدف ها و روش های آمريکائی را درک  «  . پرداخت

ن  ژنرال اختر، هم چو  ».کرد و با همه ی حرکات شان مخالفت کرد
با نظريه ی شفاف آمريکائی ها برای بازگرداندن محمد ظاهر ، اين 

مخالف ،  شاه تبعيدی و گماردن او در راس دولت ائتالف ملی
  )55(».بود

يان را پس از بنياد گراحتی اگر اياالت متحده می خواست قدرت 
جنگ محدود کند و به قدرت ميانه روها ، طرفداران مرکزيت و 

بالی بدهد ، به اين دليل ساده که بسياری از سکوالريست ها  پرو 
در همان زمانی که . ايشان مرده بودند ، چنين اقدامی امکان پذير نبود 

وسعت مجاهدين اسالميست عليه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 
می جنگيد ، مخالفان بالقوه ی پس از جنگ را نيز در جبهه ی دوم 

 کمونيست بود ، بسيج کرد تا خود که مامور کشتن افغانی های غير
که از » چريل بنارد « . هزار هزار از آنان را به قتل برساند

کارشناسان جريان اسالم سياسی بود و با زالمی خليل زاد از اعضای 
و به عنوان سفير اياالت ازدواج کرده  برجسته ی اين شرکت سهامی 

در افغانستان ما  « :   متحده در کابل نيز خدمت کرده بود ، می گويد
اولش همه فکر می کرديم راه ديگری . به انتخابی عمدی دست زديم 

 بنابراين ، تنها کاری  . برای ضربه زدن به شوروی ها وجود ندارد
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که بايد انجام بدهيم اين است که ديوانه وارترين ابزاری را که می 
ه می توانستيم ، عليه آنان به کار گيريم ، و تنها به اين وسيله است ک

ما دقيقا می دانستيم که اين آدم های . توانيم آنها را حسابی زخمی کنيم 
ابزاری کيستند و سازمان ها شان چه هويت و ماهيتی دارند ، اما 

 :   می گويد اين خانم  » .اديم  به اين درک و دريافت نمی د بهائی
 بنابراين ، دست شان را باز گذاشتيم ، زنجير از پاشان گشوديم و«

دليلی که . گذاشتيم تا همه ی رهبران ميانه رو را به قتل برسانند 
امروزه نمی توانيم در افغانستان رهبران ميانه رو پيدا کنيم ، اين است 

  . که اجازه داده ايم آدمکش ها همه شان را بکشند
چپ ها را کشتند ، ميانه روها را کشتند و همه را از سر راه 

را مخالفان  هشتاد و پس از آن ، همه در خالل دهه ی.   برداشتند
   )56(. حذف کردند 

  
         

  معامالت محرمانه با آيت اهللا ها
  

ويرانی بازمانده از افغانستان ، حتی می توانست از ميوه ی 
 تا 1980معامالت پنهانی دولت رونالد ريگان با ايران در سال های 

قعه ی ضمنی در رابطه با ايران ، سه وا.  ، تلخ تر باشد 1986
ن ، با بنياديگرايان اسالمی در افغانستا آمريکاوجود دارد که با وحدت 

واقعه معروف به شگفتی اکتبر   :  در حالت موازی قرار می گيرد
 ، 1980 ، روابط پنهانی اسرائيل با ايران در خالل سال های 1980

   .و نزديکی پنهانی دولت رونالد ريگان به آيت هللا خمينی در ايران 
، مقام های دولت جيمی کارتر ، ديوانه وار 1980در سال 

کوشيدند تا گروگان های اياالت متحده در ايران را آزاد کنند ، اما به 
نظر می رسيد که تيم انتخاباتی رونالد ريگان ، از جمله بيل کيسی ، 
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روابطی با مقام های ايرانی ايجاد کرده بود و می کوشيدند تا اعالم 
  . ، آزادی گروگان ها را به تعويق اندازند  خابات آمريکانتيجه ی انت

گری سيک افسر نيروی دريائی که در دولت های فورد ، 
کارتر و ريگان ، از جمله سال های پس از مبارزات انتخاباتی ريگان 

، مسئول گفت و گوهای محرمانه با رهبران   ) م –پدر ( و بوش 
 از اياالت متحده و اسرائيل ، از ايران بود تا با وعده ی دريافت اسلحه

 آمريکاآزادی گروگان ها تا اعالم نتيجه انتخابات رياست جمهوری 
گری سيک ، جزئيات اين مراوده را .  خودداری کنند 1981در سال 

گروگان های آمريکائی در ايران و : شگفتی اکتبر « در کتابی به نام 
در اين . ده است به طور مشروح قلمی کر » انتخاب رونالد ريگان 

 –مبارزات انتخاباتی ريگان «   : کتاب ، گری سيک می نويسد 
بوش  که سازماندهی عمليات محرمانه ی حرفه ای پشتوانه اش بود ، 

 )57 (». کند دموکراتيک آمريکائی را ديگرگونجريانبر آن بود تا 
گری سيک در اين کتاب اظهار سوء ظن می کند که در مذاکرات 

ان ، وعده داده بود که دولت جمهوری خواه راه کارهائی سری با اير
خواهد يافت تا سالح های ساخت اسرائيل و ساير سالح ها ، از جمله 

   و پولش را هم پرداخته سفارش داده آمريکاسالح هائی که شاه به 
ايران نوميدانه برای . بود ، به جمهوری اسالمی تحويل داده شود 

، نياز به   تمام عيار در گرفت1980بر جنگ با عراق که در سپتام
اسرائيل روابط نظامی ديرينه ای با ايران داشت که . اسلحه داشت

. 1966سابقه اش برمی گشت به نخستين معامله ی کالن در سال 
، اسرائيل همچنان مشتاق بود  عليرغم مساله ی بغرنج گروگانگيری

 :     ی نويسدگری سيک م. تا رژيم آخوندها در تهران را مسلح کند
کوشش های ديوانه وار و هذيان زده ی اسرائيل برای باز گشائی « 

جيمی کارتر سرسختانه . ، بی نتيجه ماند معامالت تسليحاتی با ايران
،  با اجازه ی حمل سالح های اسرائيلی به ايران مخالفت می کرد

ه  جالب توج  )58(».روگانهای آمريکايی را آزاد کندمگر آنکه ايران گ
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اين است که واسطه ی اصلی مذاکرات سری ميان ايرانی ها و 
 احمد کاشانی پسر آيت اهللا ابولقاسم   ،  اسرائيل برای در يافت اسلحه

 مرداد 28  (1953آن رهبر مذهبی بود که در سال  ،  کاشانی
ز سی آی ا پول گرفت تا جمعيت هايی را برای ا  )م -1332

 به خيابان  ، رداندن شاه به ايرانسرنگونی دکتر محمد مصدق و بازگ
 1980، احمد کاشانی در سال  ارش گری سيکزبنا به گ .  ها بريزد

ساير مجراهای «    بر اساس همين نوشته  . به اسرائيل رفت
، خيلی پيش از ورود احمد کاشانی به  ارتباطی ميان اسرائيل و ايران
، محموله ی 1980 در بهار سال   ».اسرائيل وارد عمل شده بودند

  )59(. کوچکی از سالح های اسرائيلی به ايران رسيد
بيل گری سيک گزارش کاملی از تماس های نزديک ميان 

 به (CIA)کيسی مدير وقت سازمان اطالت مرکزی اياالت متحده 
ساير مقام های ارشد دولت رونالد ريگان و واسطه های ايرانی را به 

ان کنترا به آنان برمی  اير 1984 ـ 86دست می دهد که جنجال 
  ، يا دالالن ايرانی ،   بعضی از اعضای هيئت ايرانی)60(.گردد

، و اسرائيل و ايران  ضمنا با اسرائيل نيز تماس های نزديکی داشتند
، که ازجمله  تر نظامی شروع کرده بودند به همکاری های نزديک

م ، يورش هوائی ويران کننده ی اسرائيل در هفت جالب ترين شان
بود که چند " اوسيراک"  به تاسيسات اتمی عراق در1981ژوئن 

گری سيک .  جنگ ايران و عراق شعله ور شد، روز پس از آن 
اسرائيل اطالعات کافی را برای ايران تامين «   گزارش می دهد که 

، اما دفاع  کرده بود که چگونه به تاسيسات اتمی عراق حمله کند
د که نيروی هوائی ايران از پس چنين هوائی عراق قوی تر از آن بو

  .، خود اسرائيل اين وظيفه را انجام داد  بنابراين  )61(».يورشی بر آيد

، کيسی مدير سی آی ا به ايران  بنا به گزارش گری سيک
، از سد  کمک کرد که چگونه در معامالت تسليحاتی با اسرائيل



  
  

  بازی شيطان .  169
  

 

 
 
 

 « :  نويسدگری سيک می.  محاصره ی اقتصادی اياالت متحده بگذرد
 کيسی دقيقا همان گونه خشک و انعطاف ناپذير با روحانيون ايرانی بيل

.  معامله می کرد که البی ايرانی در اسرائيل انتظارش را داشت
  کيسی مدير سی آی ا بيلاسرائيل در ماه آگوست نه تنها به وسيله 

  سی وارد اين معامله شد، بلکه مقام های ارشد دولت اياالت متحده و
، آی ا هم اسرائيل را تشويق می کردند تا به ابتکار جمهوری خواهان 

   )62(».، همراهی کند به عنوان وسيله ای برای آزاد کردن گروگان ها
گزارش هائی دريافت می ) NSC( گری سيک از شورای امنيت ملی

کرد که عليرغم مخالفت کارتر، اسرائيلی ها به ايران اسلحه می 
، و اغلب  ، عمدا ، در سطح بسيار باِال ی اسرائيلرهبر «   .فرستند

سر انجام    )63(».تحقير آميز، به دولت جيمی کارتر پشت کرده بود
 و فقط چند دقيقه 1981، اما در بيستم ژانويه  گروگان ها آزاد شدند

پس از آن که رونالد ريگان به عنوان چهلمين رئيس جمهوری آمريکا 
       . سوگند خورد

که آزادی » عده ای مظنون شدند «: می نويسدگری سيک
نتيجه ی نقش و توطئه ای بوده که ماه ها پيش از آن به « گروگان ها 

   )64(» .وسيله ی بيل کيسی  طراحی شده بوده است

تماس های سری رونالد ريگان و بيل کيسی  با ايران در سال 
، بر کوشش هائی که دولت ريگان برای حفظ 1981 و 1980های 

     . افکند سايه ،   ايرانی انجام دادند وابط محرمانه با آيت اهللا هایر
گزارشی از مالقات محرمانه   1987تلويزيون سی بی اس در سال ( 

که در اسپانيا صورت گرفته بود ، پخش  بيل کيسی و آخوند کروبی را 
کروبی مستقيما از طرف خمينی برای مالقات با مدير سی آی ا .  کرد 
  )  م –. پانيا رفته بود به اس
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از آن جا که خمينی شديدا با اتحاد جماهير شوروی مخالف بود 
انستان و آسيای ميانه گسترش دهد، غو می خواست نفوذ ايران را در اف

ايران را در جنگ رو به رشد ، بعضی مقام های ارشد اياالت متحده 
 اين مقام عده ای ديگر از. ندخود ارزيابی می کرد ، متحد انستانغاف
نخستين .  ، ايران را به دو دليل وزنه ای در مقابل عراق می ديدندها

اما . دليل شان آن بود که اتحاد شوروی روابط تنگاتنگی با بغداد داشت
، اين بود که يک   که از اهميت بيشتری برخوردار بود؛دومين دليل 
  .، تهديدی جدی عليه اسرائيل ارزيابی می شد عراق قدرتمند

 جنگ ايران و عراق، اياالت متحده دو سياست را همزمان در
 ايران، واشينگتن بيشتر متمايل به ودر جنگ عراق . دنبال می کرد

با اين دريافت که ايران خطر اصلی برای عاليق .  عراق بود
آمريکائی ها در منطقه خواهد بود و در صورت شکست عراق به 

، از  يران بر همه خليج فارسدست رژيم بنيادگرای ايرانی، راه سلطه ا
، باز خواهد شد، مقام های مدافع  جمله کويت و عربستان سعودی

. ، پايه های استداللی خود را توجيه می کردند سياست تمايل به عراق
در جنگ از عراق پشتيبانی کردند ، رفته رفته همه کشورهای عربی 

ادن اطالعات و اياالت متحده حمايت های خود از عراق را محدود به د
، نقاط تجمع نظامی ايرانی ها ، و  به عراق در مورد توانائی ها

 .اموری از اين دست کرد

اما اسرائيل و بسياری از محافظه کاران جديد اياالت متحده ، 
  .از جمله بيل کيسی ، قضيه را جور ديگری می ديدند

، حتی در حالی که اياالت متحده  1987 تا 1980از سال 
، مهمات و قطعات  ، سيل سالح ها راق پشتيبانی می کردرسما از ع

چه اين همکاری . زير شده بوديدکی اسرائيل به سمت ايران سرا
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، يا  تنگ بخشی از معامله ميان بيل کيسی ، اسرائيل و ايران بودتنگا
، دولت رونالد ريگان دست به هيچ اقدامی برای منصرف کردن  نه

برای پيش .  اتی با آيت اهللا ها نزداسرائيل در معامالت کالن تسليح
اسرائيل بسياری از تماس هائی را که در حاکميت  ، بردن اين طرح

  ، اسرائيلی ها پس از سقوط شاه .  همچنان دنبال می کرد ، شاه داشت
به روابط و همکاری خود با آن دسته از افسران و مقام های امنيتی 

 دانستند که آن افسران و ، اگرچه می ، ادامه دادند که می شناختند
، مسائل مربوط به اين رابطه را به مالها و آيت  ماموران اطالعاتی

روابط اسرائيلی ها با ايران تحت حاکميت .  اهللا ها گزارش می دهند
، هم با  هم با نيروهای نظامی رابطه داشتند.  ، چند جانبه بود خمينی

ن ، هزاران تاجر عالوه بر آ.  عوامل سرويس اطالعاتی ساواک شاه
يهودی در بازار فعال بودند که بسياری شان به اسرائيل مهاجرت 

، از جمله خانواده های  ، اما روابط شان را با ايران کرده بودند
اسرائيل بر .  ثروتمند و آيت اهللا های محافظه کار ، حفظ کرده بودند
پاتريک  .  اين روابط نيز تکيه داشت و از آن هم سود می جست

نگ  که مسئول اطالعات دفاعی اياالت متحده در بخش خاور ميانه ال
اسرائيل با رژيم ايران به مثابه نيمه متحد «  :  می گويد)65(بود،

، درست همان هايی بودند که  طرف های معامله هم.  معامله می کرد
، اسرائيلی ها ماهی يک بار با  در اين سال ها.  در زمان شاه

 به گزارش    ».ائی ايران در اروپا جلسه داشتندنمايندگان نيروی هو
. ، مالقات های اسرائيلی ها سال ها صورت پذيرفت پاتريک النگ

النگ می گويد اسرائيلی ها از ايرانی ها می پرسيدند چه نوع سالح 
هائی نياز دارند و چه اقالمی از فهرست خريد تهران را می توانند 

 رونالد ريگان طرحی را جا ، دولت  در همين زمان . تهيه کنند
هدف .  معروف شد  به عمليات بی شائبه1984انداخت که در سال 

  قطع جريان ارسال سيل آسای اسلحه به ايران و عراق، اين طرح 
، اما اسرائيلی ها توجهی به اين طرح عملياتی نکردند و رونالد  بود
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دن ريگان هرگز نکوشيد تا از نفوذ آمريکائی ها برای متوقف کر
  خمينی ، استفادهزير سلطه ی معامالت تسليحاتی اسرائيل با ايران 

اسرائيل خود سر و يک جانبه به  «  :  پاتريک النگ می گويد.  کند
، زمانی  در آژانس اطالعات دفاعی.  اين معامالت تسليحاتی ادامه داد

به ما ايران هنگ نيروی هوائی رما متوجه اين جريان شديم که يک س
با اين حال  ، النگ می گويد  » .ورد و از ماجرا پرده برداشتپناه آ

درک « . گروه پرزيدنت ريگان جور ديگری به قضيه نگاه می کردند
من اين است که ما کوشش چندانی برای جلوگيری از اين معامله 

 در مدتی کوتاه پس از آزادی گروگان های آمريکايی،  ».نکرديم
دالر به ايران وسايل نظامی اسرائيل به ارزش سيصد ميليون 

  ساخت 4، شامل لوازم يدکی جنگنده های اف  اين محموله. فروخت
  M 113    و نفر برهای  زرهی 48M  ، تانک های اياالت متحده

  )66(.بود

، افشا کرد که توسعه   افتاد1983اتفاق مهمی که در سال 
 ، ی بيل کيسی  با سرويس اطالعات ايرانی »سی آی ا « همکاری 

زمانی صورت پذيرفت که هر دو کشور عاليق و منافع مشترکی پيدا 
   که رئيس ايستگاه» والديميرکوزيچکين  « 1982در سال . کردند

در دوران .  ، به بريتانيای کبير پناهنده شد کا گ ب در تهران بود
انقالب، کوزيچکين با توانايی عاليق و منافع اتحاد شوروی را در 

اما در واقع حضور شوروی در ايران .  می کردايران نمايندگی 
به گفته .  ، يا شاه را تهديد نمی کرد بسيار اندک بود و اياالت متحده

، کا گ ب دو  که بعد ها کتابی از تجربه هايش نوشت، کوزيچکين 
  ماموريت برجسته در دولت و حلقه ی مقام های رسمی ايران داشت

 ولی در اين واقعيت ترديدی ، اگر حتی چشم هايم را باور نکنم« 
  :   کوزيچکين می نويسد  » .وجود ندارد و حقايق پوشيده نمی مانند

 )67(».من از تعداد اندک ماموران مان در ايران تعجب می کردم« 
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 است که اتحاد جماهير شوروی هم چون اين نوشته، کوزيچکين 
 مسکوسوسياليستی در دوره شاه به ثبات وضع ايران بها می داد و 

، يا به اصطالح مارکسيست های اسالمی  هرگز با انقالبيون اسالمی
نويسنده  (  )68(» .هيچ تماسی نداشت ، که مدت کوتاهی با خمينی بودند

، که شاه  از همان اصطالحی در مورد سازمان مجاهدين خلق  ايران استفاده می کند
لی اين سازمان خود باعث تعجب است که چرا نويسنده از بردن نام اص.  می کرد

   اما ايستگاه     )  ـ م می نامد  »انقالبيون اسالمی  «    و آن را داری می کند
، از گروه کوچک و غير موثر حزب توده  کا گ ب در ايران

در کوچک بودن و غير موثر بودن (  .کمونيست ايران پشتيبانی می کرد
 جنبش کمونيستی اين حزب، با وجودی که توانست به صورت سم مهلکی در

، اما خود حزب توده که به وابستگی و  ، شکی وجود ندارد ايران عمل کند
فرمانبری و خيانت به منافع و مصالح مردم ايران و جنبش کارگری و 

 و  اجتماعی معروف است، هرگز خود را حزب توده کمونيست نناميده
ليلی برای ، نويسنده به چه د معلوم نيست که پساوند و صفت کمونيست را

  )  يک تشکيالت ضد کمونيست وابسته به کرملين به کار می برد ـ م

، تصميم  زمانی که والدمير کوزيچکين به بريتانيا پناه برد
، نام همه ی  گرفت برای کسب التفات حلقه ی آمريکايی ـ انگليسی

. دهد ب CIA و  MI6 به، در اختيار داشت اعضای حزب توده را که 
کوزيچکين فهرستی را که صدها مامور « می نويسد » جيمز بيل « 

. گذاشت CIA  وMI6شوروی در ايران را شامل می شد، در اختيار 
 تاکيد می کند دو سرويس اطالعاتی بريتانيا و اياالت متحده، جيمز بيل

بی درنگ اطالعات کوزيچکين را به سرويس اطالعاتی ايران منتقل 
  : دنمی کن

 حد در اختيار مقام های ايرانی قرار اطالعات کوزيچکين تا آن
گرفت که بيش از هزار تن از اعضای حزب توده را که قبال تحت نظر 
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در (  نورالدين کيانوری  ، از جمله دستگير شدگان. بودند، دستگير کردند
 رهبر حزب توده بود که اعتراف )ايران معروف به آيت اهللا کيانوری ـ م 

انهدام . وروی در رابطه بود با ماموران ش1945کرد از سال 
، جريان متالشی کردن چپ ايران 1983دراماتيک حزب توده در سال

، يا حتی خود آقای رابرت دريفوس،  آقای جيمزبيل (   )69(. را کامل کرد
عالقه ای نشان نمی دهند تا به خواننده بگويند که جريان متالشی کردن چپ، 

تقيم و مستند حزب توده ، با همکاری مس1983دست کم تا همان سال 
به شبکه هايش بخشنامه کرده بود که ضد صورت گرفته و اين حزب رسما 

؛ يعنی سازمان مجاهدين خلق ، سازمان چريک های فدائی خلق ،  انقالب
سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر، اتحاديه کمونيست ها معروف به 

عروف به راه کارگر، سر به داران، سازمان کارگران انقالبی ايران م
   به  را های مخالف جمهوری اسالمی و همه جريان  بازماندگان جبهه ملی

و اين واقعيت را از قلم انداخته اند .   لو بدهند »برادران انقالب اسالمی  «
 که 1981 و 1980که در جريان موسوم به انقالب فرهنگی در سال های 

ان فعال و در نهايت قتل عام بيش به دستگيری های انبوه، شناسائی دانشجوي
، حزب توده چه نقشی  از پنجاه هزار تن از ايشان فقط در همان برهه انجاميد

، يا در زندان ها چگونه عليه نيروهای چپ معروف به خط دو و خط  داشته
،  ، با شعبه های بازجوئی همکاری کرده اند و به کمک سازمان اکثريت سه

 به زندانبان لو داده اند و پای  ، حتی در زندان،  گروه گروه از ايشان را
         که بوده اند» کمونيست «  و تا آن حد  جوخه های اعدام فرستاده اند

عالوه بر صدها سند .   تسليت گفته اند »عاشورای حسينی را خدمت امام « 
، برای اطالعات بيشتر ،  و مدرک و شاهدی چون من که وجود دارند

و » شبيخون تاتارها « رامی را حواله می دهم به کتاب های خواننده های گ
جالب توجه است که .   به قلم همين مترجم » در تله گرگ  قبيله آتش «

، فدائيان ، پيکاری ها ،  آقايان بيل و دريفوس، از قتل عام مجاهدين
 و آن همه نيروی متشکل  سهندی هادانشجويان پيشرو، راه کارگری ها،

به هر حال اگر آقای دريفوس خواست .   به دست نمی دهندديگر، گزارشی
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، انبوهی از اين اسناد و مدارک  کتاب را در چاپ های بعدی باز نگری کند
، نزد اين مترجم و ساير سازمان های چپ ايران که به خالف  و شهادت ها
   )  م – . ، وجود دارد  متالشی نشده اند ،  اختالفاتی دارند ، امانظر ايشان

     ، البته در زمان خود اجتماعی نشدند هيچ يک از اين وقايع
 اگر آقای دريفوس به آرشيو نشريات سازمان ها و احزاب چپ و  (

، مالحظه می فرمودند که همه ی آن  دموکرات ايران مراجعه می کردند
معلوم نيست چرا نويسنده اين .  ، در همان زمان اجتماعی شده بودند وقايع

اميدوارم باالخره يکی از جامعه شناسان آگاه .   خود نداده استزحمت را به
 جامعه شناسی  ی روزی زحمت تحقيق جامعی با عنوان پيشنهادی، ما

  تا زمانی که يکی از روزنامه   ) سياسی ايران را ، به خود بدهند ـ م
، آمريکائی ها هيچ اطالعی در مورد همکاری  های لبنانی افشا نکرد

، مردم آمريکا چيزی در  آی ا با ايران خمينی نداشتندمحرمانه سی 
، و پس از آن  رابطه با تامين تسليحات ايران به وسيله اسرائيل نداشتند

که » مل گود من « .  ، از ماجرای ايران کنترا بی خبر بودند هم
، تائيد می کند  مسئول گروه تحليل سياست شوروی در جهان سوم بود

.  با ايران بود   MI6رابطه ی کوزيچکين وبخشی از  که سی آی ا 
 . سی آی ا هم در اين روابط دست داشت« :   مل گود من می گويد 

مخابرات . ، با آيت اهللا همکاری می کردند آنها برای حذف حزب توده
کوزيچکين را بريتانيا در . بسياری در اين مورد صورت پذيرفت

ختيار انگليسی ها اختيار داشت و او اطالعات فراوانی را در ا
 با مقام های سابق MI6و   CIAبه گزارش مل گودمن،   » .گذاشت

، کار  ساواک که به جمهوری اسالمی پيوسته و به آن وفا دار بودند
  )70(.می کردند

در ميان مقام های سابق ساواک که حاال با رژيم جديد همکاری 
. بود) تيمسارـ م ( ، بد نام ترين شان حسين فردوست  می کردند
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فردوست از دوستان دوره ی کودکی شاه بود و در سوئيس نيز با او و 
فردوست در ده ی .  ريچارد هلمز مدير آينده سی آی ا هم کالسی بود

الترين موقعيت در سرويس اطالعاتی ايران ارتقاء يافت و هشتاد به با
 به عنوان رئيس سازمان بازرسی شاهنشاهی معرفی 1976در سال 

 سازمان شاه در خاطراتش. رت عالی آن با خود شاه بودشد که نظا
نوع مدرن تشکيالتی توصيف می کند که  « بازرسی شاهنشاهی را   

 کار   ) 71(».در دوران باستان به چشم و گوش پادشاه معروف بودند
، رديابی جريان های سياسی در کشور، از جمله رد يابی  اين سازمان

خفيانه به اپوزسيون طرفدار خمينی اما فردوست م.  روحانيون بود
، در  شاهزاده اشرف خواهر حيله گر و بی رحم شاه. پيوست

خاطراتش می نويسد که فردوست تعمدا و هدفمند شاه را در جريان 
  : فعاليت مالها قرار نمی داد

باعث تعجب بود ساواک که بايد بنا به وظيفه اش امور را تحت 
، به  عاتی را زير نظر می گرفتمراقبت می داشت وهمه منابع اطال

هيچ گزارشی از توسعه و روشی که مالها از آن برای مقدس نمائی 
وسيله تاج و تخت را سر نگون  خود بر منابر استفاده می کردند تا بدين

، » حيله گر و بی ترحم « شاهزاده ی به قول نويسنده  ( . ، نمی داد کنند
،   خود بر ستون مذهب استوار بودند، فراموش کرده اند که برادر تاجدارشان

، از اوقاف به عنوان يکی از  مدام برای زيارت به مشهد و مکه می رفتند
، از دسته ها و هيئت های  مهم ترين منابع مالی آخوندها حمايت می کردند

، به بيش از پنج هزار آخوند حقوق ماهيانه  اسالمی پشتيبانی می کردند
ج ذهنيت مذهبی مردم ، داستان هايی مثل سفر ، در تروي پرداخت می کردند

 داود که دستی نامرئی ايشان را از زمين و هوا بلند کرد و به  به امامزاده
 در کاخ گلستان  ،زين اسب برگرداند ، می ساختند و در ماه های محرم

مراسم عزاداری راه می انداختند و خود در روزهای عاشورا و تاسوعا به 
 در کاخ گلستان می رفتند و با ياوه های اهل منبر، روضه خوانی سلطنتی
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 به قول پروفسور دکتر رضا آيرملو  . ، اشک می ريختند دستمال در دست
، استعمار در  در کتاب توسعه مدرنيسم و مقايسه عقب ماندگی ايران و ترکيه

ايران بر سه محور، پادشاهی، روحانيت و سران عشاير تکيه داشت و 
 ميان آنان رد و بدل می کرد و هر وقت که الزم می ديد، اطالعات الزم را

بنابراين ، ضرورتی نداشت که شاهی از .  يکی را عليه ديگری می شوراند
، به لحاظ  اطالعاتی  فقط  متکی به  و در حلقه ی چنين جريانی  ،اين دست 

برادرم هر روز با حسين فردوست  مالقات .... ) ـ م .ساواک خود باشد
،  همان فردوست دوران کودکی که وظيفه اش جمع آوری.... می کرد 

ارزيابی و دادن فشرده ای از همه ی گزارش های اطالعاتی به شاه 
من اطمينان دارم که خود ، اطالعات حياتی را از شاه پنهان .... بود

، در آخرين سال های رژيم ، با خمينی در رابطه   می کرد و در واقع
، نظر مرا تاييد می   کنم وقايع پس از انقالبمن فکر می.  فعال بود

در زمانی که همه ی وابستگان شاه پس از محاکمه های کوتاه .  کند
، بلکه در حاکميت جديد از  ، فردوست نه تنها زنده ماند اعدام شدند

ساواک از حروف اول سازمان اطالعات و امنيت (    شدسران ساواما
وف اول سازمان اطالعات و امنيت کشور تشکيل می شد و ساواما از حر

 قورباغه را رنگ کردن و به جای بلبل  ،  يعنی به قول مردم . ملی ايران
  )  م – فروختن

، يا کسی ديگر،  چه رابط اصلی حسين فردوست مرموز بود
و اسرائيلی ها از نخستين روزهای انقالب ، يعنی از   سی آی ا 

، کانال هايی 1980 های نخستين توطئه کيسی ـ نورث در اواسط سال
، واقعه ايران  در چنين صحنه ای.   ايران داشتندیدر سرويس اطالعات

کنترا اتفاق عجيب و غريبی نبود، بلکه ادامه ی روابطی بود که به 
، گروه کوچکی از  در دولت رونالد ريگان.  بر می گشت1979سال 

 قام ها، بخصوص آن دسته از م محافظه کاران و محافظه کاران جديد
 و مشاوران اياالت متحده که در روابط نزديک تری با ارتش و نهاد 



  
  

  بازی شيطان  . 178
  

 

  
 
 

  . ، عميقا در ماجرای ايران کنترا دست داشتند دبودناطالعاتی اسرائيل 

، خاطرات و  ، بارها در کتاب ها ماجرای معامله با ايرانی ها
)  73(. گزارش های رسمی دولتی مختلفی گفته و باز گفته شده است

بازيگران مختلفی داشت و ارسال ،  ی اين معامله ی پيچيده مجموعه
اسلحه از اياالت متحده و اسرائيل به ايران را برای تامين غير قانونی 
نيازهای نظامی چريک های نيکاراگوئه که مورد حمايت دولت ريگان 

مضمون انتقادهائی که منجر به نزديکی اياالت . ، تسهيل کرد بود
، رونالد ريگان و مشاورانش را متهم به   استمتحده به ايران شده

جست و جوی راه هايی برای معامله تسليحاتی با ايران در جهت آزاد 
 لبنان به عنوان پنجه  کردن گروگان های آمريکائی از چنگ حزب اهللا

اگر چه پرزيدنت ريگان در دومين سوگند .  های فعال ايران می کند
نتقال اسلحه به ايران را تصويب رياست جمهوری خود تاکيد کرد که ا

، ولی در واقع آقای رئيس جمهوری می کوشيد تا  نکرده بوده است
، با ايران  برای آزادی گروگان های آمريکائی از چنگ حزب اهللا لبنان

بخصوص محافظه  -، از نظر مشاوران او،  با اين حال.  معامله کند
. ی را در بر داشتهدف ها و مقاصد وسيع تر، کاران جديد و کيسی ـ 

، تجديد رابطه با ايران در سياست مستقيم  اسم اين هدف ها و مقاصد
مخالفان سياست رسمی اياالت متحده در حمايت از عراق در جهت 

  وزمينه و مناسبات نزديک.  مقاومت با توسعه طلبی های ايران بود
، ارزيابی مجدد شورای امنيت   ايرانامحرمانه ی کيسی و نورث ب

ارزيابی مجدد را، گروه .   در رابطه با ايران بود1984ی در سال مل
کوچکی از مقام های اياالت متحده که مخالف تمايل آمريکائی به 

رابرت « . ، به پيش می راند حمايت از عراق در جنگ با ايران بودند
، طراح اصلی اين تجديد  مشاور شورای امنيت ملی» مک فارلين 

دونالد « و » تايچر  هوارد« تعددی از جمله  نظر بود و مقام های م
در سی آی ا و » گراهام فولر « در شورای امنيت ملی،  » فورتيه
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سايرين ـ دو سال در جدل بودند تا سياست اياالت متحده را به نفع 
، دقيقا منطبق می شد با  کوشش های اين گروه. يردهنديايران تغ

با  ق و ايجاد رابطه اقدامات اسرائيل در جهت منزوی کردن عرا
در همان زمان، اسرائيل به ايران اسلحه می داد، از پديد آمدن . ايران

طيف راست اسالمی در مناطق اشغالی پشتيبانی می کرد، سوخت 
اخوان المسلمين در جنگ داخلی سوريه را تامين می کرد، و تمام عيار 

ال در س. اسالميست های افغانستان را مورد حمايت قرار می داد
 کار می کرد ـ جريان گمنامی را فورتيه، فولرـ که با تايچر و 1985

علم کردند که از ) SNIE(به نام تخمين مخصوص اطالعات ملی 
اين .  اياالت متحده می خواست تا تسليحات رژيم آيت اهللا را تامين کند

اياالت « گروه حتی اقدام به تهيه ی اليحه ی سياستی کرد که می گفت 
يد متحدان غربی و دوستانش را ترغيب به تامين واردات متحده با
وسائل و ماشين های ضروری ،  به ويژه در اين مورد  و....ايران کند

، و هم  واين  هم شولتز وزير امور خارجه )  74(».نظامی را عمده کند
، اما کيسی مدير سی آی ا  برگر وزير دفاع ، مخالف اين طرح بودند

، اسرائيل پريد وسط   در قلب اين درگيری داخلی. از آن دفاع می کرد
،  و به وسيله ی واسطه هايش پيشنهاد کرد که اياالت متحده و اسرائيل

رابط اياالت .  مشترکا برای فروش اسلحه به ايران نزديک  شوند
» مايکل لدين « متحده با سرويس اطالعاتی اسرائيل در اين مورد 

حافظه کاران جديد بود که همراه مشاور شورای امنيت ملی از گروه م
مک فارلين به اسرائيل اعزام شد تا در مورد اين طرح به بحث 

مايکل لدين همان مشاور اعظم و مغز متفکر شورای امنيت  (  . بپردازد
 و در گرما گرم مساله 2006ملی اياالت متحده است که در نيمه ی اول سال 

پيش از آن که محمود ، و درست يک هفته  هسته ای جمهوری اسالمی
احمدی نژاد رئيس جمهوری جنگ طلب جمهوری اسالمی که داعيه رهبری 
جهان اسالم را تبديل به يکی از جدی ترين مسائل جهانی و خطری جدی 
برای مردم ايران کرده است تا راه را برای حمله نظامی آمريکا به مردم 
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اکربوش بنويسد، ، آن نامه معروف را به جرج هربرت و ايران فراهم کند
محرمانه به ايران رفت و پس از آن که بوسيله خبرنگاری سفرش افشا شد، 

، متن اين  مترجم اين کتاب  . اصال با اينها نمی شود حرف زد : گفت
مصاحبه را در همان زمان ترجمه کرد که در اغلب سايت های فارسی زبان 

را به موشک  بخصوص اسرائيل می خواست ايران    ) نيز درج شد ـ م
» تاو«و موشک های ضد تانک » هاوک«های ضد جنگنده هوائی 

در عين .  مسلح کند که در جنگ ايران و عراق نقش عمده ای داشتند
اياالت متحده نيز پذيرفت تا در صورت ارسال اين موشک ها ، حال 

  . پرکند  جای خالی آنها را در ارتش اسرائيل ، بيدرنگ به ايران
ادعای اسرائيل، آزاد کردن گروگان های اياالت متحده عقيده ی مورد 
،  ، ولی البته اسرائيل و عواملی در دولت آمريکائی در لبنان بود

 داشتند که حکومت ايراننظريات فراتری در استراتژی طرفداری از 
بخصوص .  هيچ ربطی به گروگان های آمريکائی در لبنان نداشت

در سال . ه با ايران دفاع می کردرابط تايچر سر سختانه از طرح جديد
، تايچر در خاطرات خود   که جنگ ايران و عراق درگرفت1980

»  . من مبارزه خود عليه تمايل به عراق را از سر گرفتم«  می نويسد
 جنگ را پديده ای  ،تايچر می افزايد که بعضی مقام های اياالت متحده

ان را که در آن می پنداشتند که می تواند خطر اسالميست های اير
          .از ميان بردارد ، زمان پنجاه و سه گروگان آمريکائی داشت

طرفداران اعراب در دولت اياالت متحده بر آن بودند که تجاوز « 
، فرصت مناسبی است برای جلوگيری از خطر ايرانی  نظامی عراق

ها که از جانب بنياد گرايان اسالمی حمايت مالی و سياسی می 
، دو نظر جدا و جدی  مدافعان فروش اسلحه به ايران   )75(».شد

، زرادخانه  نظر اول بر آن بود که بايد در معامله ی پر منفعت. داشتند
نگرش دوم می گفت .  ، پرکرد ايران را که رفته رفته خالی می شد

ايران ثبات داخلی نداشت و مستعد آن بود تا اتحاد جماهير شوروی 
. فاده از آن موقعيت ، به خليج فارس مسلط شود، با است سوسياليستی
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اين عقيده هم که فروش .  هر دو بحث به طور گسترده ای نادرست بود
اسلحه به ايران می توانست گروگان های آمريکائی را در لبنان آزاد 

، يکی از  در آغاز مراوده با ايران.  ، حاوی هيچ واقعيتی نبود کند
اسرائيل در « ه مک فارلين گفته بود که مقام های اطالعاتی اسرائيل ب

نظر دارد برای بعضی ميانه روهای ايرانی که به مخالفت با خمينی 
اين تصور که گروه قدرتمندی   » . اسلحه بفرستد،برخواهند خواست

از ميانه روها به اياالت متحده خوش آمد خواهند گفت و به روی 
،  ه خمينی خواهند زداسرائيل آغوش خواهند گشود ودست به اقدام علي

، از جمله خود کيسی را که در ماجرای ايران  بسياری از آمريکائی ها
به .  اين شگفتی اما سرابی بيش نبود . ، فريفته بود کنترا شرکت داشت

ده ی هشتاد  گزارش يکی از مقام های ارشد سی آی ا ، در اواسط 
 را قانع اقدامات بسياری صورت پذيرفت تا کيسی مدير اين سازمان

اين .  ، اصال وجود خارجی ندارند روهای خيالی » ميانه « کند که آن 
 اصال ميانه روئی 1986در سال « مقام ارشد سی آی ا می گويد 

، زمانی  به نظر اين مقام » .وجود نداشت تا مورد مذاکره قرار گيرد
که اوليور نورث، مک فارلين و ساير مقام های اياالت متحده و 

نقشه ريخته بودند تا محرمانه به ايران بروند و معامله را   ،اسرائيل
، دچار سر  ، خود کيسی که اين نقشه را تائيد کرده بود انجام بدهند

کيسی مرا «   گيجه شده بود که آيا اين نقشه عمل خواهد کرد؟ 
واقعا اين نقشه قابل اجرا و موفق خواهد   :  فراخواند و از من پرسيد

و واقعا هيچ امکانی برای موفقيت  .  نه چندان:  و گفتممن به ا بود؟ 
، در پاسخ به اين پرسش که آيا سر انجام  اين مقام  » .وجود ندارد

کيسی باور کرده بود که ميانه روهای ايرانی نسبت به حرکت اياالت 
؟ پاسخ می  متحده در صفحه شطرنج واکنش مثبت نشان خواهند داد

، ديگر چنين اطمينانی  ت و گوی با مناحتماال پس از گف«  : دهد
 که مدير آژانس دفاع  دبليو پاتريک النگ ) 76(».وجود نداشت

آن ها فکر می کردند  «: ، می گويد اطالعاتی بخش خاورميانه بود
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گونه به نظر نمی  عده ی زيادی ميانه رو در ايران وجود دارند که آن
و من گفتم  .  ش نيستندآنها مشتی نره خر بي.   که نشان می دهند رسند

  » .دبيش نيستيدرست مثل خود شما که مشتی نره خر و بی شعور 

پر اهميت ترين بحث در اين مورد که ايران به دست اتحاد 
، در صورت پوچ و بی  جماهير شوروی سوسياليستی خواهد افتاد

،  اتحاد شوروی با شورشيان افغانستان در حال جنگ بود. معنی بود
، و رهبران شوروی  ر اندک و ناچيزی در ايران داشتدارائی بسيا

هيچ عالقه ای نداشتند از خط قرمزی که آيزنهاور و بعدها جيمی 
آيزنهاور و کارتر .  ، عبور کنند کارتر در خليج فارس کشيده بودند

 با اين حال . منطقه را تحت استيالی آمريکائی ها اعالم کرده بودند
در خاطراتی از کيسی که در سال ، ی ا  از ماموران ارشد سی آ،فولر

،  نوشته است  »در باره سياست مربوط به ايران «   به نام 1985
اياالت متحده .... رژيم خمينی دچار تزلزل شده است«  می گويد 

د جماهير شوروی ا، اما اتح که با آن بازی کند تقريبا هيچ کارتی ندارد
 گزارش فولر، تحليل  به  ».سوسياليستی کارت های بسياری دارد

در « گران اطالعاتی اياالت متحده احساس می کردند که مسکو 
سياست   » توسعه ی اهرم های خود در تهران در حال پيشرفت است

امکانات تامين منافع « آمريکائی و ممنوعيت فروش اسلحه به ايران 
  : فولر می افزايد .  شوروی در ايران را از ما بيشتر می کند

دستورالعمل درستی بود که شايد ما بايد با تهور ـ و اگر چه 
حتی خطر کردن ـ سياستی را  در پيش می گرفتيم تا دست کم اطمينان 

 صدای اياالت متحده در آن شرايط انعکاس وسيع تری پيدا  می يافتيم
، در   مگر آن که واقعا بخت يارمان باشد ؛در حال حاضر. کند

  با، بلکه  تنها چيزی عايدمان نمی شودموقعيتی قرار گرفته ايم که نه
 شود،  ما خارج می پيشرفت وضع موجود در ايران که به کلی از مهار



  
  

  بازی شيطان .  183
  

 

 
 
 

  )77(. بيشتر داريم از دست می دهيم

 نظريه ای را توسعه می داد که او را به طور فزاينده ای ، فولر
در ، اين مامور ارشد سی آی ا .  به اسالم بنياد گرا عالقمند می کرد

ادت خود در کميسيون تاور، که هيئتی سه نفره بود و از جانب شه
، برای  تکزاس سناتور » جان تاور« پرزيدنت ريگان به سرپرستی 

رسيدگی به نقش شورای امنيت ملی در جنجال ايران کنترا تشکيل شده 
رژيم ايران فهميده بود که ما در اساس « ، گفت مساله آن بود که  بود

 در ، فولر   ) 78(».جمهوری اسالمی نداريمنظر خوشی در مورد 
 و ساير تحليل (SNIE) اطالعات ملی  ويژهماجرای جنجالی تخمين

که اگر اياالت متحده به اسرائيل و ساير می گفت ،  هايی که کرده بود 
، در واقع ايران  متحدانش اجازه ندهد تا حکومت آخوندی را مسلح کنند

او شهادت داد که توسعه ی فروش .  را به دامان شوروی انداخته است
   اسرائيل ،  از جمله  اياالت متحده اسلحه به ايران از جانب متحدان

می تواند شکاف نظامی ايران را پر کند و اجازه ندهد که معيارهای « 
به خطر افتاده ی غربی ها و توانائی های ايشان برای جلوگيری از 

ل فولر، به شدت مورد   تحلي)79(».، به خطر بيفتد نفوذ شوروی
تشکيالت تخمين . مشاجره ی ساير مقام های اطالعاتی قرار گرفت

انقالب ايران جريانی «   ی فولر، گفت )SNIE(  اطالعات ملی ويژه
ساختگی و جعلی است که بوسيله ی مشتی اصالح طلب روستائی که 
،  اصال مساله شان اسالم نيست و با اتحاد شوروی وجه مشترک دارند

من روی اطالعات ديگری  «:   النگ می گويد   » .بری می شودره
، دقيقا مغاير  اين اطالعات. کار کردم که ظرف پنج ماه به پايان رسيد

،  در عين حال»  .، اما آن تاثير را نداشتند تحليل های فولر بودند
ويژه ، فشار آوردند تا تشکيالت تخمين  فولر، تايچر و سايرين

لر را تبديل به سياست اياالت متحده کنند و در پی اطالعات ملی ی فو
پيشنهادی ی رهنمود رسمی رئيس جمهوری بودند که به صورت اليحه 
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 بايد جلو پيشرفت موجود شوروی ها را گرفت و موقعيت  « می گفت
 اين طرح که در   ».ده در زمان شاه را باز سازی کرداياالت متح

، در  شوروی ارزيابی می شد، اقدامی عليه اتحاد  جريان جنگ سرد
واقع فراخوانی در جهت وحدت با جمهوری اسالمی عليه اتحاد 

ادامه ی مقاومت  ايرانی «  جماهير شوروی سوسياليستی ، از جمله 
 » .، به خصوص در افغانستان بود ها عليه توسعه طلبی شوروی

، اسرائيل و ساير متحدان را تشويق به صدور اسلحه  اليحه مورد بحث
تا روابطی با «   ، و اياالت متحده را فرا می خواند  به ايران می کرد

رهبران ايرانی در جهت حمايت از آنانی که ممکن بود تمايلی به اقدام 
» .، ايجاد کند برای باز سازی روابط با اياالت متحده داشته باشند

به « مضمون طرح، هم چون اين صدای آمريکا را فرامی خواند تا 
ی خود در جهت بی اعتبار کردن مسکو در ميان اعتبارهای کوشش ها

  ».اسالمی بيفزايد

، برتری  ايران هنوز در بازی بزرگ جديد« تايچر می نويسد 
مک فارلين با تحليل فولر موافق .  استراتژيک را نمايندگی می کرد

 و خود من رهنمود می داد تا پيش نويس تصميم فورتيهبود و به 
 بر NSDD.   را آماده کنيم(NSDD)ت ملی راهنمای عمل امني

اساس تحليل فولر تشکيل شده بود و جدل می کرد که اياالت متحده بايد 
تدارک تجهيزات منتخب .  باب گفت وگو با رهبران ايرانی را بگشايد

،  نظامی برای ايران که مورد به مورد در باره اش بحث می شد
  اما، قدام به پيش رفت اين ا  ) 80(».بخشی از اين پيش نويس بود

و  وزرای خارجه  » واين برگر«  و » شولتز«  بعدها به وسيله ی
آخرين کلمه ی پيش نويس تايچر .  ، متوقف ماند اياالت متحده دفاع 
      : گفت واين برگر وزير دفاع وقت.  بود » پوچ «  NSDDدر 
شما افزودم که اين درست بدان می ماند که ، هم چون اين ، من « 

بنا به گزارش   )81(».را به نهاری صميمانه دعوت کنيدمعمر قذافی 
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معاون رئيس جمهوری و کيسی مدير ) پدر ـ م(تايچر، جورج بوش 
 پس از پايان   ) 82(» .شديدا از آن پشتيبانی کردند«  ،  سی آی ا

، به  ، ماجرای ايران کنترا رو شد رياست جمهوری رونالد ريگان
گارانی مورد تحقيق قرار گرفت و دادستان ويژه و وسيله روزنامه ن

شاخه ی زيتون برای .  کميته های کنگره به بررسی آن پرداختند
فقط يک گروگان در جريان اين مجادله ها .  ايرانی ها کارساز نشد

.  ، آن هم نه ضرورتا به خاطر اين طرح ها و ابتکار عمل ها آزاد شد
، و آن هايی  ايرانی هم در نيامدهای » ميانه رو« صدای هيچ يک از 

، از  که با دولت رونالد ريگان و اسرائيل پنهانی همکاری کرده بودند
،  جمله علی اکبر رفسنجانی که پس از آن به رياست جمهوری رسيد

  .جای پای شان را پاک کردند و پرخاش گر تر شدند

،  ، جهاد افغانی به پايان رسيد با عقب نشينی نيروهای شوروی
اما ميراث جدال و . ا چنين وانمود کردند که به پايان رسيده استي

، از جمله در رابطه با فعاالن تروريستی که به خوبی آموزش  درگيری
، می توانست برای اياالت  ، و ماشين جهانی اسالميست ديده بودند

، 1990در سال های .  متحده و غرب به صورت آفتی جدی ادامه يابد
، الجزيره گرفتار جنگ داخلی  جنبش طالبان وهابی شدافغانستان دچار 

، تروريست های اسالمی در مصر،  با طيف راست اسالمی شد
، و اسامه بن  ، به قتل و غارت پرداختند عربستان سعودی و لبنان

، اياالت متحده به  در همه ی اين وقايع. القاعده را بر پا کرد، الدن 
، بدون کاميابی به  الم سياسی راهر دری زد تا سياست مماشات با اس

، و پی آمد آن در رابطه با طيف  نتيجه ی اين عدم کاميابی.  بردبپيش 
،  2001، در واقعه ی دردناک يازده سپتامبر سال  راست اسالمی

  .خودش را نشان داد
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اما اگر جنگ سرد .   به پايان رسيد1991جنگ سرد در سال 
اياالت  ، ، بنابه تعبير بعضی محافظه کاران ابه جنگ سوم بودبه مث

و اين بار عليه  ،  ر جنگ جهانی چهارم استيمتحده اکنون در گ
 ؟ آيا جنگ است» کمونيسم جديد«ئی اسالمی بنياد گرا؟ آيا  اسالم

، معادل   ) م – و يکم  بيستو (    بيستم عليه تروريسم در قرن
،  ؟ تهديد تروريسم اسالمی وروی استجنگی جهانی عليه اتحاد ش

،  ، پس از پايان جنگ سرد ؟ و به طور کلی واقعا چقدر جدی است
  ؟ رابطه ی آمريکائی ها با اسالم سياسی چه تغييری کرده است

موضوع محوری اين کتاب بر آن است که طيف راست اسالمی 
 آيا با از بين.  در جريان جنگ سرد متحد ارزشمندی به نظر رسيد

، يا به  ، اين اتحاد متوقف شد رفتن رقابت اياالت متحده و شوروی
؟ آيا طيف راست اسالمی با از  صورت زائده و غير ضروری در آمد

، خشم و غضب خود را به جای دشمن  هم پاشيدن دشمن کمونيست
، متوجه شيطان بزرگ در غرب سکوالر کرد؟ آيا اياالت  کمونيست

،   که هيوالئی چند سر، مرکب از ايرانمتحده اکنون با دشمن جهانی
که مجموعا می تواند  ؛ ، سودان و عربستان سعودی  سوريه ليبی

؟ يعنی با شبکه ای  که  ، مواجه شده است شبکه ای جهانی تعبير شود
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هيوالهای « مايکل لدين از کارورزان جريان ايران کنترا، آن را 
اور اعظم کاخ سفيد مايکل لدين که معروف به مش (می نامد؟ » ترور

وشورای امنيت ملی اياالت متحده در دوره ی رياست جمهوری جرج 
، فقط چند  هربرت واکر بوش از متجاوزترين روسای جمهوری آمريکاست

روز پيش از نوشتن نامه ی پيامبر مآبانه و شديدا احمقانه ی محمود احمدی 
هوری نژاد سرکوبگرترين و جنگ طلب ترين و مرتجع ترين رئيس جم

، در اواخر نيمه دوم  اسالمی ايران به همتای همه جانبه اش جرج بوش
 محرمانه به همراه هيئتی از مشاوران کاخ سفيد و شورای امنيت 2006

خبرنگاری از اين راز پرده برداشت و مايکل . به ايران رفت آمريکاملی 
جه رسيده که ، اما به اين نتي لدين را وادار به اعتراف کرد که به ايران رفته
، همان  مترجم اين کتاب. سفرش حاصل مطلوب را در بر نداشته است

زمان آن مصاحبه را ترجمه کرد که در بسياری از سايت های متعهد درج 
   ی سايت" تحليل ها " متن اين مصاحبه را می توانيد در بخش . شد

www.jonbesh-iran.com  م–. پيدا کنيد (  
، اين تصور که اياالت متحده و دنيای  2001از يازده سپتامبر 

اسالم در مرحله ی تصادم قرارگرفته اند، به صورت نوعی باور 
 مهر آغاز 1991اگر بر جنگ اول عراق در سال . قدرت گرفت

، آيا   را زدندگذاشته ضرورت دنيای تازه پا به عرصه ی وجود 
کامال )  م–جنگ با مردم محروم و ستمديده ی عراق (   جنگ دوم عراق

؟ مخالفان  مفهوم متفاوتی به نام برخورد تمدن ها را نمايندگی می کند
 که به وسيله ی برنارد لوئيس و ساموئل هانتينگتون –اين نظريه 

 ، جنگ بوش با تروريسم را، نه کارزاری عليه -نمايندگی می شوند 
 –، بلکه نبرد غول آسای ترکيب يهودی  ريانالقاعده و متحدان اين ج

خيلی صاف و ساده، .  عليه جهان اسالم ارزيابی می کنند، مسيحی 
-G" (هين کردن " در پنتاگون جنگ عليه تروريسم معروف به 

WOT ( تشکيل  ؟»  هين کنيمی روچ«  است که از حروف اول 
    اصطالح  يعنی   ( .  در همان وزن جهاد است ،  ، بنابراين شده
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G-WOT همان معنی gee whatو جهاد را آمريکائی ها و دهد  را می 
  هين  چی رو   :، جيهاد تلفظ می کنند  » گی وات « اروپائی ها بر وزن 

  ) م–  ؟کنيم
 » جيمز وول سی «رهبران جريان محافظه کار جديد، مثل 

 نورمن «يکی از مديران سابق سی آی ا و تحليل گر سياسی و 
، در واقع جنگ  ، اعالم کردند که کارزار عليه اسالم» رتس پودو

  ، جرج بوش و صاحب منصبان کليدی او.  جهانی چهارم است
با قدرت فاشيسم و ،  – گاهی خود اسالم را   و–قدرت اسالم سياسی 

، وجود ظرفيت شبکه جهانی  به زعم آنان.  کمونيسم مقايسه می کنند
،  ی  را تهديد می کند، و به اين دليل، موجوديت آمريکائ اين جريان

، بايد عليه آن  ده انديشيگام های موثری که هنوز به چند و چونش نيند
، دکترين   به جنگ جهانی چهارمنضرورت وارد شد.  بر داشته شود

پس بايد پای جنگ .  جديد و يک جانبه ی اياالت متحده را می طلبد
،  نگ عليه افغانستانهای پيش گيری کننده و تعرضی بروند که ج
و بايد شديدا و به .  عراق و بعد ملت های ديگر را شامل می شود

. امی و اطالعاتی خود را افزايش دهندظصورت گسترده ای بودجه ن
، قانون  DHS، بدان معنی بود که وزارت امنيت داخلی  اين همه

، فرماندهی شمال پنتاگون برای  متحده آمريکا اياالت  ميهن پرستی
، و قوانين جديد  خليه ی فوری نيروهای مسلح در داخل اياالت متحدهت

، پليس و نيروهای  وزرات دادگستری از کار در آيند که به اف بی آی
، اختيارات  فشار ضد تروريسم در پنجاه و سه شهر اياالت متحده

  .فراوان جديدی می دهند
، تصادم تمدن ها، جنگ  اگر چه در قابل رويت ترين نمونه

، سرشار از  برای تغير خاورميانه کارزار دولت بوش  عليه ترور و 
  .تضاد و تناقص و دروغ های آشکار است

 به اياالت متحده حمله کرد، 2001دشمنی که در يازده سپتامبر 
 ، نه اخوان المسلمين و حزب اهللا   بودبنياد گرا، نه اسالم  نه اسالم بود
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اين .  ه طيف راست اسالمی، يا ساير گروه های موسوم ب و حماس
سازمان اسامه بن الدن يک قدرت جهانی نيست .  ، القاعده بود دشمن

القاعده . و هيچ گونه تهديد مادی برای اياالت متحده به شمار نمی آيد
گروهی فناتيک است که به شيوه ی مافيائی سوگند خونی خورده 

،  2001حمله اين سازمان به نيويورک و واشينگتن در سال . است
 با –، و حمالت موثر متقابل  خشم همه ی جهان را بر انگيخت

، فشارهای سياسی و  ، اقدامات قانونی استفاده از نظام اطالعاتی
 می توانست اين – و حمالت منتخب و سنگين نظامی –ديپلماتيک 

هيچ ترديدی وجود ندارد که نابود . سازمان را تضعيف و نابود کند
 جنگ در افغانستان، بدون جنگ در عراق، و ، بدون کردن القاعده
،  ولی دولت بوش.   امکان پذير بود» عليه تروريسم «بدون جنگ 

عمده موضوع تهديد مخصوص القاعده را ،  و با کمال ميل آگاهانه
، گروه بن الدن نشان داد که توانائی ايراد ضرباتی  به يقين.  کرد

 اين سازمان نشانه ، بعد به  2001از يازدهم سپتامبر . جدی را دارد
، ترکيه و نقاط ديگر را هدف  ، اسپانيا هائی در عربستان سعودی

 » اش کرافت « ،  اما به خالف ادعای بدون دليل و مدرک. گرفت
 می گفت هزاران نيروی عملياتی 2001دادستان کل که در سال 

 به 2001، از يازدهم سپتامبر  القاعده در اياالت متحده نفوذ کرده اند
 آمريکا، حتی يک نمونه ی اقدام خشونت بار از جانب القاعده در  بعد

و کمترين دليل و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند القاعده  .  رخ نداد
، يا در  ، يا شيميائی مجهز است ، بيولوژيکی به سالح های اتمی

در حالی که بن الدن می تواند حمالت . صدد دست يابی به آنها است
 همان گونه که ديگران قادر به اين  ؛تی را سازمان بدهدتروريس

بسياری از .  محدود و قابل مهار است، کارند، تهديد واقعی القاعده 
، تهديد های  ، ايرلند و ايتاليا ملت های ديگر، از جمله اسرائيل

  .تروريستی جدی را سال ها تجربه کرده اند
  ،   مرام اين سازمان، نه ياران هم ، نه القاعده در مقام مقايسه
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، نه مجموعه  ، و به همين دليل ینه به طور کلی طيف راست اسالم
، در مقابل انحصارطلبی ها و توسعه طلبی ها ی جهانی  جهان اسالم
ترکيب . ، آن گونه نيستند که اتحاد جماهير شوروی بود آمريکائی

 ، فقير و به وسيله ی ، که بسياری شان ضعيف کشورهای خاورميانه
، قادر نيستند به  نقطه و مرحله  لشکرهای بين المللی در هم شکسته اند

. توجيه کند» جنگ جهانی چهارم«ای صعود کنند که اينترپرايز آن را 
 به چنين انحرافی که اسالم را دشمنی مثل شوروی ناما با متوسل شد
،  ، دولت بوش و متحدان او از ميان محافظه کاران جديد جلوه می دهد

واقع راه توسعه طلبی ها و امپراتوری جهانی اياالت متحده را در 
بخصوص توسعه طلبی ها و امپراتوری جهانی با .  هموار می کنند

حضور قاطع در خاورميانه ی بزرگ تر، از جمله پاکستان، آسيای 
، مورد نظر  ، و دريای سرخ مديترانه و منطقه ی اقيانوس هند ميانه
 اياالت   آيا اشغال خاورميانه از طرف بد نيست بپرسيم که. است
، يا جنگ عليه تروريسم؟  ، وابسته و مربوط به اين هدف هاست متحده

، به آن دليل نيست که محافظه کاران جديد می  آيا پيش بردن اين هدف
خواهند لنگر سرکردگی جهانی اياالت متحده را، با کاشتن پرچم 

؟ آيا پيش  ، به آب بيندازند، اما بی ثبات در آن مناطق حياتی آمريکا
 و مقايسه تهديد » جنگ با تروريسم « بردن اين هدف به بهانه ی 

اسالم با تهديد شوروی، به اين علت نيست که بيش از دو سوم نفت 
جهان در عربستان سعودی و عراق انباشته است؟ آيا به اين جهت 

و در (    نيست که دولت بوش چنان رابطه ی تنگاتنگی با اريل شارون
 ،  اهود اولمرت 2006زمان مراحل پايانی ترجمه اين کتاب  در اواخر سال 

  و طيف راست اسرائيل ايجاد کرده است؟   ) م  –
اين تصور که واقعّا تروريسم اسالمی هدف دولت جرج هربرت 

، با سياست دولت او در خاورميانه در تناقض قرار  واکر بوش است
، چرا دولت اين همه  م اسالمی استاگر دشمن تروريس.  می گيرد

، سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين به کار  انرژی را عليه عراق
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 و رئيس پيشين ،  سوريهیبشار اسد رئيس جمهور می گيرد؟ 
، هر دو از مخالفان کين توز اخوان  سازمان آزاديبخش فلسطين

ت ، اما خود را به ناگهان و بی خردانه در فهرس المسلمين بودند
، دولت بوش  ، با حمله به عراق هم چون اين.  متحدان القاعده يافتند

 که 1968از سال . خود را با هدفی نامناسب و بی مورد مواجه ديد
، دشمن مصمم اسالميست ها، از آيت اهللا  صدام حسين به قدرت رسيد

حزب بعث . ، تا تروريست های شيعه و خود القاعده بود خمينی ايران
، معتقد  ، در هر دو شاخه ی سوريه ای و عراقی عربسوسياليست 

، و کوشش های دولت بوش  است) سکوالر( به جدائی دين از دولت 
سی   ، بازی مهمل و مسخره ی  برای مرتبط  کردن عراق با القاعده

، با تجاوز به عراق و  در واقع.  و وزارت امور خارجه بود آی ا 
نها با طيف راست اسالمی در اشغال اين کشور، پرزيدنت بوش نه ت

پيش : ، بلکه عمال به همکاری با آنان پرداخت يک جهت قرار گرفت
، اياالت متحده  ، و پس از اشغال ، در جريان تجاوز نظامی از اشغال

بنياد دو حزب ، از ائتالف کنگره ملی در تبعيد حمايت کرد که در آن 
، و  )SCIRI(؛ شورای عالی انقالب اسالمی عراق  ی شيعهگرا

شورای عالی انقالب اسالمی . نقش حائز اهميتی داشتند، حزب الدعوه 
، روابط تنگاتنگی با جمهوری اسالمی ايران  عراق و حزب الدعوه

ند و پس از جنگ نيز، هر دو جريان از نزديگ با آيت اهللا ه اداشت
  .ندمی کنعلی سيستانی کار 
، بلکه با  کردهنه تنها هدف های غلطی را انتخاب ، دولت بوش 

، دقيقا راه نادرستی را برای تعديل  قشون کشی عليه تروريسم
،  با قرار دادن القاعده. مطالبات طيف راست اسالمی برگزيده است

جهاد اسالمی و گروه های تروريست مشابه در جبهه ای واحد، 
بنياد منظومه ی بسيار گسترده تری از گروه های طيف راست اسالم 

، در واقع تهديدی حائز اهميت  سياسی در جهان اسالم و احزاب گرا
، بلکه  ، منتها نه برای امنيت ملی اياالت متحده را نمايندگی می کنند



  
  

  بازی شيطان  . 192
  

 

  
 
 

، نيروهای پيشرو و ساير آزاد انديشان  برای دولت ها، روشنفکران
اکنون از فيس .  ، از مراکش بگيريد تا اندونزی ملت های اسالمی

)FIS ( تا اخوان المسلمين در مصر و حماس در در الجزيره گرفته
، با  فلسطين و بنياد گرايان شيعه در عراق و گروه اسالمی پاکستان
، و  حمايت روحانيون فوق ارتدودوکس عرب عربستان سعودی

سازمان هائی مثل اتحاد جهانی مسلمانان و بانک های اسالمی، تبديل 
البته اين تهديد ی .  به تهديدی جدی و واحد برای خاورميانه شده اند

،  اين تهديد.  است که با ابزارها ی نظامی نمی شود در مقابلش ايستاد
با ادامه ی حضور سياسی و نظامی و اقتصادی اياالت متحده در 

فقط با عقب . ، روز به روز جدی تر و وخيم تر خواهد شد منطقه
، کاستن از حضور مصرانه  نشينی فوری نظامی از افغانستان

،  ، هم چون اين ی ها در عربستان سعودی و خليج فارسآمريکائ
تغيير سياست حمايت از موقعيت تجاوز کارانه اسرائيل نسبت به 

متحده می تواند از شدت خشم و نفرت  اياالت،  ناسيوناليسم فلسطين
با .  ، بکاهد ، که به مثابه نفتی بر آتش اسالميسم است مردم از خود

، با سياست دولت  در خاورميانه آمريکا اين حال، کاستن از جای پای
شايد در نهايت بدگمانی بايد گفت که . بوش مغايرت محوری دارد

، برای ادامه ی سياستی که ترسيم مجدد نقشه ی  دولت بوش
، به نظريه ی نبرد گسترده عليه تروريسم شديدا دامن  خاورميانه است

 ؛ از مقام »يستايده آل« ، يا تند رومحافظه کاران جديد . زده است
های دولتی گرفته تا استراتژيست های متفکر و نظريه پردازی که بر 

،   مثال انستيتو اينترپرايز آمريکا؛ صندلی های راحتی تکيه زده اند
، اعالم کرده اند که  ، و پروژه قرن جديد آمريکائی انستيتو هودسن

برای ، تازه دو شليک مقدماتی بودند  جنگ های افغانستان و عراق
، عربستان  ، سوريه هموار کردن نقشه ی سلطه کامل بر ايران

حتی بخش اعظم جريان اصلی . سعودی و کشورهای خليج فارس
، در حالی که تحت تاثير نظريات خشونت گرای محافظه  دولت بوش
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، از گرايش حضور نظامی وسيع تر اياالت  کاران جديد قرار دارد
  حمايت می  تا اندونزی آفريقا متحده در منطقه ای به وسعت شمال

   .کند
منتقدان زيرک سياست مبتنی بر عمليات نظامی عليه تروريسم 

، بر آنند که اين سياست،  دولت بوش و مقاصد جهان گشايی اين دولت
استراتژی تضمين آتش افروزی است و شيوه ای است که به نظر می 

 که کشته می ، نسبت به آنان رسد برای ايجاد تروريست های بيشتری
، طراحی شده است و خشم و خشونت عليه اشغال عراق و  شوند

، به احتمال قوی جهادی های تازه ای را در آن دو کشور  افغانستان
، می تواند به پاکستان  ، و اين برخورد خونين به ميدان جنگ کشانده

در اين دو کشور، محافظه کاران و .  و عربستان سعودی سرايت کند
، ممکن است با گروه های مخالف جديدی   مبتنی بر اسالمدولت های
وهابی آنها را   تند رو، طالبان و زمينه ی  ، مجاهدين که بن الدن

  .، درگير شوند ايجاد می کنند
، احتماال در  دومين دندان تيز سياست دولت بوش در خاورميانه

اثبات خط مخالفی پيش می رود که موسوم به الف و گزاف های 
. ت متحده برای ايجاد دموکراسی و اصالحات در اين منطقه استاياال

  .، بسيار روشن است اين دو مشی سياسیميان تناقض 
، دست کم در  از دموکراسی در منطقه آمريکاحمايت دولت 

، بخصوص در جريان جنگ  سال ها.  ظاهر خود گيج کننده است
،   شاهان، ، اياالت متحده ستون نگه دارنده ی ديکتاتورها سرد

اميران و روسای جمهوری مادام العمر در خاورميانه و اطراف و 
، مصر  ، اردن  عربستان سعودی-در جهان عرب .  اکناف جهان بود

، در وحدت با طيف راست   ، اين مستبدان-و کشورهای خليج فارس
، حکمرانی کرده  ، و با حمايت معماران سياست اياالت متحده اسالمی

، خواستگاه مخالفان قدرت در منطقه و رژيم  ن متمادیدر ساليا. اند
، تا   از ليبرال های آمريکائی–، بدون استثنا چپ  های دست راستی
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به يقين از بين رفتن .  بود–چپ اروپائی و اتحاد جماهير شوروی 
،  و ايجاد دموکراسی تازه جوانه زده در جهان عرب ديکتاتوری 

، بايد هدف با ارزشی  ی مسلمانآفريقا، افغانستان و  ، پاکستان ايران
  .در سر می داشت

اما تفسير و تعبير دولت بوش از اصالحات دموکراتيک، مورد 
  .سوء ظن است

تاکيد دم افزای دولت . اول آن که بسيار فرصت طلبانه است
، زمانی شدت  بوش بر ضرورت وجود دمکراسی در جهان عرب

 های اعالم شده برای گرفت که دروغ های کاخ سفيد در مورد هدف
دروغ هائی مثل سالح های کشتار جمعی . ، بر مال شد جنگ با عراق

وقتی معلوم شد که ادعاهای .  و کشف روابط احتمالی عراق با القاعده
، پرزيدنت بوش موضوع را  بوش برای حمله به عراق ياوه است

عوض کرد که برای صدور دمکراسی به عراق جنگی چنان مهلک 
  .کرده استرا آغاز 

دوم آن که دولت بوش در تشخيص واقعيت مورد بدگمانی 
ديکتاتورهای حاکم بر خاورميانه و ضد آمريکائی ها قرارگرفت و بعد 

در مضمون . ها فشارش را بر موضوع دموکراسی متمرکز کرد
دولت بوش در سياست خاورميانه  و سلطه جويانه ی  طلبانه  توسعه 

 فقط بهانه ای است برای  ، ل دموکراسیتاکيد بر موضوع تحمي ،  ای
از .  گسترش در گيری سياسی و نظامی اياالت متحده در منطقه

ی مورد ادعای اياالت متحده در کشورهای مجرای دموکراسی ها
، ابتکارهای گستاخانه و ناسيوناليستی که همواره  توليد کننده نفت

راز مدت ، دولت بوش دچار نقشه های د تضمين شده تلقی می شوند
فقط ساده انديشان کودن باور می کنند که .  استشدهبرای منطقه 

در منطقه ای که »  تغيير رژيم« اياالت متحده در تعقيب استراتژی 
، آرزومند ايجاد دولت هائی  دارای دو سوم ذخائر نفتی جهان است

است که به مقاومت در مقابل سلطه جوئی اياالت متحده در منطقه 
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لما دولت بوش نمی تواند با توسعه و دموکراسی در مس. برخيزند 
کشورهای عربی و ايران موافق باشد که روابط آنان را با، مثال 

به . ، نزديک تر کند آمريکابه هزينه ی منتها ،  چين  و  روسيه
، برای  ، دعوت ظاهری به ايجاد دموکراسی در خاورميانه عکس

که فشارهای بيشتر، يا دولت بوش اين امکان را فراهم خواهد کرد 
کمتری را به دولت های منطقه که مانعی بر سر راه دست يابی به 

  . ، وارد کند هدف های امنيت ملی اياالت متحده اند
، سوريه اکنون زير فشار دو طرفه ی اسرائيل و عراق  بنابراين

 چالنده می شود، و ايران ميان عراق و  ، تحت اشغال اياالت متحده
 ، 2001از سال .   گير افتاده است» ناتو «حت اشغال افغانستان ت

اياالت متحده به موقعيت برتری غيرموازی در منطقه دست يافته 
محافظه کاران جديد که جنگ عراق را موفق می دانند، چيزی . است

بيش از اين نمی خواهند که اقدامات فشرده آمريکائی برای تغيير 
يجاد ترکيب ائتالفی جديدی از ، با هدف ا رژيم های ايران و سوريه

سازماندهی و  آمريکا که البته به وسيله –، ترکيه و پاکستان  اسرائيل
  .پيش برودبه   شدت بيشتری يابد و –اداره شود 

تکليف حکومت های مستبد آمريکائی، مثل عربستان سعودی، 
؟ برای ايجاد تعادل و گسترش  اردن و مصر اين وسط چه می شود

ای جرج هربرت واکر بوش که با تشديد فشار بر توسعه طلبی ه
، ايران و  ، سوريه موضوع دموکراسی امپرياليستی در مورد عراق

سازمان آزاديبخش فلسطين در مقابل دولت های طرفدار غرب به پيش 
، کوشش ها و طرح های آمريکائی بايد نمکی هم داشته  می رود

شم اندازها و نظريات برای آن که سياست اياالت متحده شامل چ. باشد
 دولت بوش در رابطه با مهم ترين متحدان عرب خود،  .متفاوت است

جريان اصلی معماران سياست .  عالمت های دو پهلو می فرستد
، و متحدان  ، مقام های سی آی ا و وزارت امور خارجه اياالت متحده

،   مثل کمپانی های نفتی-آنان با عاليق و منافع مشترک در منطقه
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، می خواهند که بوش از  –انک ها و سازندگان ابزارهای جنگی ب
فشار خود برای تغييراتی در قاهره و رياض بکاهد و روند سياست 

، به نظر می  ديگران، که ايدئولوژيک ترند.  موجود را کندتر کند
رسد عقيده ای نجات بخش را به نمايش گذاشته باشند که رونوشت 

. به مصر و عربستان سعودی تحميل شود، بايد به زور  عراق تجربه
و مايکل » ريچرد پرله« ، مثل   جديدتند روو بعضی محافظه کاران 

، با خشونت و سرسختی برآنند که عربستان سعودی و مصر هم  لدين
، و مطالبه شان اين  ، بايد يکسان تلقی شوند به عنوان حاميان القاعده

ت رئيس جمهوری است که رياض بايد به فهرست محورهای شرار
، اين واقعيت را ناديده می گيرند که هم  همه ی آنان.  وده شودزاف

، دهه ها زير فشارهای داخلی و  مصر و هم عربستان سعودی
خارجی بوده اند تا به مردم خود آزادی های اجتماعی و سياسی بدهند 

و هر دو کشور اين تجربه را دارند که ، و به اصطالح ليبراليزه شوند 
، گاهی مصلحت جويانه حرکتی کرده اند  ای اصالحات دموکراتيکبر

ضرورت . و فشار موجود بوده است که قصدش فقط فرار از شرايط 
ظرافت در رفتار و معامله با اين دو کشور، اغلب باعث فرار و 

، در دولت و کنگره شده  نجات نيروهای ايدئولوژيک تر دولت بوش
  .است

ت متحده با طيف راست اسالمی زمينه و مضمون تجربه اياال
، در مورد دوقلوهای مصر و عربستان سعودی، پر از امکانات  اما

تشديد فشار بر هر دو کشور در جهت ليبراليزه شدن، . خطرناک است
می تواند به اين نتيجه  منجر شود که طيف راست اسالمی در قاهره و 

  .رياض به قدرت برسد
گ سرد که اياالت متحده ، درست مثل جريان جن با اين حال

، دولت بوش و  اسالميست ها را به ناسيوناليسم عرب ترجيح داد
متحدان محافظه کار جديد دولت او، گاهی وقت ها تمايل خود به 
ترجيح دادن طيف راست اسالمی را هم ابراز کردند و در عمل نشان 
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هر وقت که ضرورت انتخاب ميان رژيم های ناسيوناليست  دادند
، واشينگتن بی درنگ   به چپ و اسالميست ها پيش آمدمتمايل

به خالف مباحث و لفاظی های رايج در .  اسالمی ها را انتخاب کرد
، دولت بوش مخالف جست و جوی متحد در  مورد تصادم تمدن ها

، دولت بوش پس از جنگ  در عراق.  ميان طيف راست اسالمی نبود
دو حزب وابسته  ،   سيستانیانهدامی و اشغال اين کشور، با آيت اهللا

 همدست بنياد گراو نيروهای سازمان يافته ی شيعه ی  ،  به ايران
رهبری محافظه کاران جديد در نقاط ديگر هم از طيف راست . شد

 فراسوی مطالبه  ، از جمله درعربستان سعودی.  شيعه حمايت کرد
دن اصالحات دموکراتيک برای ايجاد تغييراتی در جهت به وجود آور

، از جريان های شيعه ی استان شرقی برای تشکيل  کشوری جديد
، شيعه ها دارای  در اين واليت شرقی.  حاکميتی شيعه حمايت کردند

، اريل شارون  در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن.  اکثريت اند
، جهاد اسالمی و حزب اهللا را برای  خيمه شب بازی با حماس

 ، 2005، و در سال  سطين ادامه دادتضعيف سازمان آزاديبخش فل
 .   غزه درآيدبحماس توانست به صورت قدرتمندترين جريان منتخ

به نظر می رسد حتی کسانی که بيشترين و شديدترين هشدار را در 
، می کوشيدند تا راه  مورد برخورد عظيم اسالم و مسيحيت می دادند

  .پيدا کنندکاری برای سازش با اسالميست های طيف راست اسالمی 
، دولت بوش حامل اين  ، برای مصرف تبليغاتی با اين حال

. سياست بود که سياست خاور ميانه ای خود را برخورد تمدن ها بنامد
،  ، بخصوص اعضای طيف راست مسيحی بعضی متحدان اين دولت

به سادگی می کوشيدند تا اسالم را به عنوان دينی شيطانی و خشونت 
ئی اسالمی و بن بنياد گرا، مدعی است که  ين جريانا.  گرا تبليغ کنند

، نه آن که با سياست های  » با آزادی ما دشمنی دارند «،  الدن
، اياالت متحده جنگ با  با اين نظريه. اياالت متحده در گير باشند

، به خاطر ترس از  تروريسم را، به اين بهانه که آمريکای خداشناس
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. ، چهارچوب بندی کرده است استدرگير»  محور شرارت «خدا با 
، بهتر  عليرغم تناقضاتی که در موضوع جنگ با ترور وجود دارد

است ميليون ها آمريکائی با اين نظريه اغوا شوند که چون ما از خدا 
، مسيحی ها بايد  تهديد کننده است»  محور شرارت «، و  می ترسيم

 جز اين وجود جنگ با جهان اسالم را تا پايان ادامه دهند و راهی
  .ندارد

 چه اتفاقی افتاده که اسالم را از 2001 تا 1991از سال 
   به شروری خطرناک و کين توز تبديل کرده است؟، نيروی متحد

آسان ترين پاسخ می تواند بر گردد به هول و هراس هائی که 
اما .  به وجود آمده است  2001پس از حمله ی القاعده در سال 

، پس از يک دهه سر در گمی اياالت  2001بر واقعه  يازده سپتام
برای دنبال کردن تغييراتی که از طرح ساختن .  متحده رخ داده است

، ضروری است که به  دنيای جديد تا برخورد تمدن ها پيش آمده است
 بحران های  : سه بحران اسالم سياسی در دهه ی نود توجه کنيم

 دوازده سال ميان جنگ فاصلهدر .   طالبانظهور، مصر و  الجزيره
، خاورميانه تغييرات سرگيجه آوری را از  اول تا جنگ دوم عراق

پس از ملغی شدن نتيجه ی انتخابات الجزاير در سال .  سر گذارند
، طيف راست   که به پيروزی اسالمی ها منجر شده بود1991

اسالمی جنگ داخلی خشونت بار و درنده خويانه ای را به اين کشور 
در مصر، جريان زيرزمينی اسالمی که از حمايت کامل . کردتحميل 

، تقريبا حسنی مبارک را در  نهاد اخوان المسلمين برخوردار بود
، در افغانستان جنبش تحت  و بعد. اواسط دهه ی نود سرنگون کرد

، کابل را به تصرف خود در آورد و  الحمايه ی پاکستان طالبان
جهان را به مردم )  ئوکراسیت (هولناک ترين نوع خدا ساالری 

، و درست با همان مختصات،  پيش از طالبان(   . افغانستان تحميل کرد
 1979خمينی و نيروهای ارتجاعی پيرامون او، همين عمل را در سال 

  ) م –  شمسی، با مردم ايران انجام دادند1375ميالدی برابر با 
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  ينتون در خالل اين بحران ها، دولت های جرج بوش و بيل کل
از احزاب جمهوری خواه و دموکرات اياالت متحده که نوام چامسکی آنان  (

نتوانستند سياست شفافی را در رابطه با    ) م–را قدرت غالب می نامد 
حتی با وجودی که اخوان المسلمين و طيف .  اسالم سياسی پيشه کنند
 شدند ، پاکستان و  سودان مسلط ، افغانستان راست اسالمی بر ايران

قرار   تهديد  و فلسطين را مورد ، سوريه  ، مصر   و الجزيره–
. ، نه بيل کلينتون موقعيت را درک کرد) پدر (، نه بوش  –دادند 

، در  تروريسم نظام اطالعاتی اياالت متحده و ماشين گزافه گوی ضد
، در حالی که اين  مرحله ی اول به خيزش القاعده توجه نکردند

ا با سلسله حمالت رو به افزايش دهه ی نود سازمان حضورش ر
، و نتوانستند رشد و توسعه ی اين جريان را متوقف  اعالم کرده بود

،  اگر پاسخ های متفاوتی نسبت به سياست ها ی خود می دادند.  کنند
، و اگر تحليل گران  اگر به اهميت باالی جنبش اسالمی پی می بردند

دقت بيشتری رد پای حمالت خشونت نظام اطالعاتی اياالت متحده با 
، شايد وقايع  بار اخوان المسلمين  و القاعده را دنبال می کردند

اگر اياالت متحده ، به يقين .  و پی آمدهايش رخ نمی دادند  2001
 سياستی را در پيش می گرفت که به نتيجه 1990در خالل سال های 

با بر خورد  آمريکا، اين تصور خطرناک که  ای منطقی ره می برد
، تبديل به چنين معضلی نمی شد که  تمدن ها رو به رو شده است

دولت اياالت متحده، متفکران و جهان مبتنی بر . امروز شده است
، به اين صورت تقسيم بندی شده است که چگونه در  سياست گذاری

. پايان جنگ سرد بايد به تجديد حيات و طغيان مجدد اسالمی پاسخ داد
ی خواستند سياست تفاهم آميزی را در قبال اسالميسم بعضی ها م
 برآن بودند که با اين جريان بايد کشور به عده ای،  توسعه دهند

بعضی ها معتقد بودند که .  کشور بر اساس پايگاه هايش عمل کرد
، ديگران  روئی با اسالميست ها را به پيش برد بايد سياست رويا

. ، يا به مدارا پرداخت  کردفکرمی کردند بايد با آنان همکاری
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پراگماتيست ها ، بر آن بودند که سياست اياالت متحده بايد مبتنی بر 
، الجزيره و سايرين  مانا،  حمايت از رژيم های موجود در قاهره

، اما ايده آليست ها ازاين نظريه دفاع می کردند که دموکراسی  باشد
 در موقعيتی قرار ، حتی اگر اسالميست ها بايد در منطقه گل بدهد

،  2001 و 1991در دهه ی ميان .  بگيرند که انتخابات را ببرند
، گيج و متناقض  سياست اياالت متحده در قبال طيف راست اسالمی

، اما اين  جملگی موافق بودند که تروريسم اسالمی بد است.  بود
، ضمن آن  درست همان نقطه ای است که توافق ها متوقف می شوند

پايان درگيری های اياالت متحده و . کس از آن غافل نيستکه هيچ 
، اياالت متحده را با منطقه ای مواجه  اتحاد شوروی در خاورميانه

طيف راست اسالمی . کرد که اسالم سياسی بازيگر اصلی آن بود
جريان های مختلفی را از رژيم های محافظه کار اسالمی در پاکستان 

 و،   ايران و سودان تند روای ، تا رژيم ه و عربستان سعودی
  ، ، طالبان و حزب اهللا دولتی مثل اخوان المسلمين سازمان های فرا

. ، مثل القاعده را در بر می گرفت و هسته های تروريست راست
، بعضی ها تهديد   متحدان بودنددر زمره یبعضی از اين جريان ها 

.  داشتند، بعض ديگر به صورت خطرناکی روش خصمانه آميز بودند
  ؟ اما چگونه می شود دوست را از دشمن تميز داد

       
  

  1990سه بحران در سال های 
  

 ، اياالت متحده به صورت مردد ، اما 1990خالل سال های در
. با آتش افروزی ، وارد معامله و زد و بند با طيف راست اسالمی شد 
 نخست در الجزيره ، سپس در مصر ، و باالخره ، بارديگر در

در هر سه مورد ، اسالميست ها توانستند توجه آتش . افغانستان 
افروزان اياالت متحده را که جهادی های افغانی را تغذيه ی مالی می 
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 از جمله ساختن بمب ، –کردند ، و معتقد به تامين مهارت در جنگ 
 ، به خود جلب کرده و آنان را وارد –قتل و حمالت چريکی بودند 

   .کنند دعوا
اد جماهير شوروی که از افغانستان خارج شد ، طيف راست اتح

اسالمی به مثابه تهديدی عليه ثبات ، امنيت و عاليق اياالت متحده 
گزارش می دهد   1993 نيويورک تايمز در سال . دست به کار شد 

يک سال پس از آن که شورشيان مسلمان دولت کمونيست را در « 
نی افغانستان به ساير کشورهای افغانستان ساقط کردند ، جنگ طوال

 درگيری های آموزش ديدگان،  مثال.  جهان اسالم سرايت کرد
افغانستان ، سالح برداشتند تا دولت های الجزيره ، مصر و ساير 

ديپلمات  « : و ادامه می دهد  » .کشورهای اسالمی را سرنگون کنند
المی ، های غربی و مقام های عرب ، می گويند هزاران نظامی کاراس

در کارزارهای زير جلی وخشونت بار برای برانداختن دولت های 
الجزيره ، مصر ، يمن ، تونس ، اردن ، ترکيه و ساير کشورهای تحت 
استيالی اسالمی ها ، وارد عمل شدند ، و اساسا پايگاه شان نيز 

طيف راست اسالمی ، با غرق شدن در آگاهی    )1(».افغانستان بود
و رسيدن به اين باور که شورش و قيام ، رفتن از آن جديد ، الهام گ

آنان ابرقدرتی را در افغانستان شکست داده است ، قدرتی را که تازه 
در همه ی کتابی که تا ( . کسب کرده بود ، در بوته ی آزمايش قرار داد 

کنون خوانده ايد ، البد به اين نتيجه رسيده ايد که جز با حمايت ها ، برنامه 
ا ، پول ها ، آموزش ها و کمک های نظامی و طراحی های اياالت ريزی ه

متحده ، بريتانيا ، اسرائيل ، کشورهای اروپائی و حتی کمک های چين ، 
ول شمشيرش را بر گردن کمونيست طيف راست اسالمی که در درجه ی ا

، ملی گرايان و معتقدان به جدائی دين از دولت فرود آورد ، و اساسا بدون ها
 مادی قدرتی که می خواست با استفاده ی ابزاری از اسالميسم در حضور

جنگ سرد پيروز شود و اتحاد شوروی را نابود کند ، نمی توانسته است به 
  ) م – در اين تکه از کتاب دست يابد  قدرت مورد نظر نويسنده
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  الجزيره
  

 الجزيره ، پس از وقوع انقالب 1999 تا 1992بحران های 
ين ماشه ی تجديد نظر سياست امريکا را در قبال اسالم ايران ، نخست

در خالل هفت سال جنگ داخلی الجزيره ، سياست . سياسی چکاند 
تجديد نظر اياالت متحده به همين منوال پيش رفت و با تناقض های 
نظری ، اين اتهام را از جانب پاريس و ساير کشورهای اروپائی به 

ن دليل با اسالميست های الجزيره خود وارد کرد که واشينگتن به اي
مدارا می کند تا منافع خود در مورد نفت و گاز و عاليق صنعتی خود 

  .ددر شمال آفريقا را ، منتها به خرج اروپائی ها ، تامين کن
مساله ی بغرنج و پيچيده ، و در واقع معمای اياالت متحده در 

کثريت آرا را الجزيره ، انتخاب ميان شورشيان در اين کشور ؛  که ا
کسب کرده بودند ، و سلطه ی نظامی ، اما سکوالر در الجزيره  بود 
که برای انسداد پيروزی اسالميست ها ، دموکراسی را به حال تعليق 

مساله اين نبود که آيا اياالت متحده بايد مستقيما در .  در آورده بودند
تار اين هيچ يک از طرفين دعوا خواس. الجزيره دخالت کند ، يا نه 

اياالت متحده . دخالت نبودند ، و به هر صورت اين امر عملی نبود 
بايد ميان تاکيدش بر روند دموکراسی در الجزيره که در نتيجه ی آن 
آمريکا را با جنبش تندرو اسالميست در يک خط قرار می داد ، و 

سرانجام ، . ايستادن درکنار ارتش الجزيره ، يکی را انتخاب می کرد 
. نگتن به درستی فشار ارتشی ها بر اسالميست ها را تحمل کردواشي

پس اياالت متحده . اين سياست ، نتيجه ی خوشايندی در برنداشت 
رژيم الجزيره را محکوم کرد و به حمايت ديپلماتيک از طيف راست 

 می – در الجزيره ، و همه ی منطقه –اسالمی پرداخت که بر آيند آن 
  .دتوانست فاجعه بار باش
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جبهه ی « مقدمات و زمينه های بحران الجزيره ، با ايجاد 
، معروف  » FISفيس  « که با مخفف فرانسوی آن به  » نجات 

 ، فيس  در 1990در ژوئن .  آغاز شد 1989است ، در سال 
بعد ، در . انتخابات منطقه ای به پيروزی خيره کننده ای دست يافت 

جبهه آزاديبخش «  به نام  ، فيس  توانست حزب حاکم1991دسامبر 
 کرسی  بر 118را در انتخابات پارلمانی با نتيجه ) FLN( » ملی 
اما پيش از دومين دور رای گيری ، و پيش .  کرسی ، در نوردد 16

از آن که به قدرت برسد ، ارتش برای باطل کردن انتخابات دخالت 
 فيس  .کرد و ده هزار تن از اعضا و هواداران آن  را دستگير کرد 

که ديد پيروزی اش را انکارکرده اند ، زنجير از پای کارزار 
رئيس جمهوری الجزيره به قتل رسيد ، وزارت . تروريسم گشود 

خانه ها را با بمب به هوا فرستادند و نيروهای مسلح اين سازمان ، 
جنگ . صدها تن از مقام های امنيتی و پليس را به قتل رساندند 

گروه « طول اين دهه ، سازمان دومی هم به نام در . داخلی آغاز شد 
.  تيره ای با فيس  داشتپديد آمد  که روابط ) GIA(» مسلح اسالمی 

با گسترش و شدت يافتن خشونت ، فرصت طلبان اسالميست و گروه 
پارلمان در سايه ، کارزاری از قتل عام و مثله کردن را آغاز کردند ؛ 

 ، از آنان عشريه خواستند ، و زنان تلفات سنگينی از روستاها گرفتند
ده ها هزارتن کشته . ساندند و کودکان را بی رحمانه به قتل ر

  )2(.شدند
.  ظهور نکرد 1989اما سازمان فيس ، بدون مقدمه در سال 

همان گونه که در پاکستان ، مصر، سوريه ، سودان و افغانستان در 
جزيره قدرتش جريان جنگ سرد رخ داد ، طيف راست اسالمی در ال

را از مجرای نبرد با نيروهای چپ و ملی الجزيره ، بخصوص در 
درست مثل . محيط های دانشگاهی گذراند و پايه ريزی کرد 

مرتبط با اخوان المسلمين مصر » علمای « افغانستان که در آن 
 بنيان 1970 و 1960جمعيت مخفی اسالميست را در سال های 
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ی ازعلما و طلبه های مصری ، که نهادند ، در الجزيره هم گروه
بسياری شان از اعضای اخوان المسلمين بودند و در دانشگاه های 
اسالمی عربستان سعودی آموزش ديده بودند ، به الجزيره صادر شدند 

محمد ال . تا عربی را به الجزيره ای های فرانسه زبان آموزش بدهند 
ل که به خليج غزالی و يوسف قراداوی ، دو متکلم اسالمی صف او

هر دو از سفيران سيار اخوان المسلمين « فارس گريخته بودند و 
بودند و روابط تنگاتنگی با سالطين نفتی داشتند ، در عمل مشوق 

 در سال های )3(» . بودند1980بيداری اسالمی در الجزيره ی اواسط 
 ، اين کادر از فعاالن طيف راست اسالمی ، سلسله حمالتی را 1980
بسياری از تروريست های . دولت الجزيزه سازماندهی کردند عليه 

درگير در اين حمالت ، در افغانستان بودند ، يا از سوی جهادی ها به 
يکی از آنان عبداهللا اناس بود که . الجزيره می رفتند و باز می گشتند 

طرفدار القاعده ، به نيروهای اسامه بن الدن و » اداره خدمات « در 
  . وقتی اعظم به قتل رسيد ، اناس جانشين او شد . ه بود اعظم پيوست

زمانی که فيس  به وجود آمد ، مهار امور هزاران مسجد را 
را بنا  مذهبی   –در سراسر کشور به کف گرفت و ماشين سياسی 

درست مثل طالبان ، هر جا که فيس  مهار امور کلی ، يا منطقه . نهاد 
ا وفروشگاه های مشروبات الکلی ای را به دست می گرفت ، مغازه ه

را بنا به تفسير خود از فرهنگ اسالمی ، ممنوع می کرد ، زنان را 
مجبور می کرد چادر سرشان کنند و اغلب کسانی را که اين 
ممنوعيت ها و احکام را رعايت نمی کردند ، تحت تعقيب قرار می 

 را فيس  تحصيل کرده های الجزيره ای و طبقه متوسط سکوالر. داد 
رابطه ی روشنفکری و «   نفی کرد و اعالم کرد که قصد دارد 

 يک ماه پيش از   )4 (».ايدئولوژيک فرانسه و الجزيره را ممنوع کند
دسامبرکه پيروزی فيس  در انتخابات به حال تعليق در آمد ؛ يعنی در 

 ، گروهی احتماال مستقل ، يا مرتد ، از اسالميست های 1991نوامبر 
  : ی ، کشور را با عمليات تروريستی خشمگين تکان دادندالجزيره ا
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نخستين عمليات حيرت آور ، حمالت خونين به ايستگاه های 

ادر های آموزش  گروهی از ک مرزبانی کشور بود که در جريان آن ،
اين ... ، سر سربازان وظيفه بيچاره را بريدند » افغانی  « ديده

فت که چهار روز به سالگرد عمليات ، دقيقا در زمانی صورت پذير
اين ، نشانه ای بود از . شهادت عبداهللا اعظم در پيشاور مانده بود 

   )5 (.آغاز جهاد در خاک الجزيره 
  

بسياری از الجزيره ای ها ترس برشان داشت که مبادا يک 
برای دولت . دولت اسالمی ، اقتدار و حاکميت ترور را نهادينه کند 

 ، اردن ، تونس و مراکش ، زنگ خطر های عربی ، از جمله مصر
اين دولت ها ترسيده بودند که مبادا الجزيره ی تحت . به صدا در آمد 

اقدام نظامی . حاکميت اسالميست ها ، تبديل به بيماری مسری شود 
آيا :  الجزيره ، اياالت متحده را با موقعيت حساسی مواجه کرده بود 

 نتيجه ی انتخابات مهر تائيد واشينگتن بايد به اعمال زور نظامی بر
  می زد ، يا از فيس  و طيف راست اسالمی دفاع می کرد ؟  

که قبال سياست ، ذهن و روح او به ) پدر ( برای دولت بوش 
اشغال الزامات دنيای جديد در آمده بود ، اين واقعه تبديل به معما شده 

انداز بوش  و وزير امور خارجه اش جيمز بيکر ، نگران چشم . بود 
اسالميسم در الجزيره بودند و به صورت نيمه رسمی موضعی گرفته 

چيزی مثل « بودند که گزارش سنای اياالت متحده آن موضع را 
جيمز .  ناميد )6(»ناديده گرفتن و اعالم رضايت با تکان دادن سر

وقتی من « : بيکر ، بعدها در توضيح اين وضع و موضع ، گفت 
با وجودی که متوجه بوديم روش ها به وزير امورخارجه بودم ، 

صورت مغاير حمايت ما از دموکراسی است ، سياست خط کشيدن 
 اما )7(».دور بنياد گرايان تند رو در اسرائيل را دنبال می کرديم 

   ، از جمله افسران سی آی ا   اياالت متحده بسياری ديگر از مقام های
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  .  بيکر موافق نبودند –که با فيس  در رابطه بودند ، با سياست بوش 
سفير سابق اياالت متحده و » رابرت په لت رو « به گزارش 

 بيکر –مقام ارشد وزارت امور خارجه ، در رابطه با سياست بوش 
در خنثی کردن اسالميست های الجزيره ، اختالف نظرهای جدی 

در مورد عواقب « : می گويد » رابرت په لت رو « . وجود داشت 
نظامی ها در عقيم گذاشتن نتيجه ی انتخابات الجزيره ، فوری تصميم 

بيست و چهار ساعت بعد ، نظر ما . ما موضعی مخالف داشتيم 
   )8 (».برگشت و نگاهی بسيار متفاوت به واقعه انداختيم 

که در مورد کارزار اسالميست ها در ) پدر( دولت بوش 
. نظر کرد الجزيره نا مطمئن عمل می کرد ، در سياست خود تجديد 

کاری بيش نبود و می کوشيد تا اين تجديد نظر اما ، آش شله قلم
کاری برای برخورد با پديده ای که کارشناسانش درک اندکی از راه

آن داشتند و سياستمدارانش ؛ حتی مقام های ارشد دولتی و اعضای 
کنگره ، توافق عامی در مورد آن نداشتند و دچار سردرگمی بودند ، 

صحنه های نبرد ، هنوز شدت نيافته بودند ، اما دست کم دو . پيدا کند 
يکی از آن . نظريه ی متداول ، تا آن زمان شروع به بروز کرده بود 

ها ، نقطه نظر سازش و مدارا بود که پيروانش می گفتند دليلی وجود 
. ندارد که اياالت متحده وحشتی از طيف راست اسالمی داشته باشد 

بود که ديپلمات های اياالت متحده و مقام های سی اين نظريه بر آن 
آی ا ، بايد کوششی جهانی را در سطح جهان برای ايجاد ارتباط با 
اسالميست هائی که در جهت اجتناب از خشونت ، تمايلی به گفت و 

که هنوز هم ( نظريه دوم . گو از خود نشان می دهند ، آغاز کند 
که معتقد بوده است جهان اسالم ، برخورد تمدن ها بود ) وجود دارد 

بنا به اين نظر ، دشمن . دشمن اساسی و قسم خورده ی غرب است 
اياالت متحده فقط القاعده و حتی طيف راست اسالم سياسی نيست ، 
بلکه اساس و طبيعت دين اسالم که قرآن باشد و تمدن اسالمی ، از 
تی بيش از سيزده قرن پيش که پديد آمده ، نسبت به غرب حال
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 ، اين دو مکتب 1990در خالل سال های . تخاصمی داشته است 
رشد دم افزائی کرده اند و مدام نيز با يکديگر در تضاد و تقابل بوده 

 خاصی نمايندگی انهر يک از اين دو مکتب را ، نظريه پرداز. اند 
از » جان اسپوسيتو « نماينده ی نظريه مدارا و مماشات ، . د نمی کن

است ، و نماينده نظريه ی برخورد تمدن ها ، » رج تاون ج« دانشگاه 
  . برنارد لوئيس از دانشگاه پرينستون 

را که » ادوارد جره جی ين «  ، تصميم گرفتند 1992در سال 
آن زمان معاون وزير امور خارجه در امور خاور نزديک بود ، به 

 او را پس. اين کار بگمارند تا سياستی را در قبال اسالم طراحی کند 
» مری دی ين هاووس «  ، در1992سال برگزيدند که در ژانويه 
که معاون ادوارد جره جی » ديويد مک « . واشينگتن سخنرانی کند 

وزارت امور خارجه به من مراجعه کرد که «   : بود ، می گويد  ين 
 به گفته ی ديويد مک ، اين   ».نياز به يک سياست اسالمی دارند 

به آن جهت طراحی شده بود تا در مقابل آن بخش از سخنرانی عمدتا 
مقام های دولت که شروع کرده بودند به بحث در اين مورد که اياالت 
متحده بايد با اسالم به عنوان دشمن جديد جهانی رفتار کند ، چيزی 

بعضی ها ، بخصوص ريچرد «   : مک می گويد .  بگويد و بايستد
 گفتند که اسالم خطرناک است ، و شيفتر از دايره ی حقوق بشر ، می

اين درست زمانی بود که تز برخورد تمدن ها شروع کرده بود به 
ما توانستيم جوری برنامه ريزی کنيم که دست باال را . علنی شدن 

خيلی ها در سالن . داشته باشيم و نظريه ی مقابل را به عقب برانيم 
 دايره ی اطالعات کنفرانس بودند ؛ از مقام های امور خاور نزديک ،

و تحقيقات ، دايره ی حقوق بشر ، تا بسياری ديگر از کارشناسان 
امور اسالم که ازخارج از اين دايره ها در کنفرانس حضور به هم 

. را نوشته بودم » جره جی ين « و من متن سخنرانی . رسانده بودند 
      :ما متن اين سخنرانی را به جيمز بيکر داده بوديم و او گفته بود

  بسيار خوب ، اگر می خواهيد اين نظريه را پيش ببريد ، من حرفی « 
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   )9 (».ندارم 
،   بشر در امورحقوق وزارت امورخارجه  ريچرد شيفتر معاون

 متمرکز بر رژيم های توتاليتر  طرفدار نظريه ی امتياز رژيم های
او در مورد بحران الجزيره ، می گويد از نظريه ی حمايت . بود 

 ياالت متحده از ارتش در اعمال فشار بر اسالميست ها دفاع میا
اما برای شيفتر و بسياری از سرسختان و محافظه کاران جديد ، . کرد

آن چه من می « : می گويد .  اهميت مساله بسا فراتر از الجزيره بود
پس از فاشيسم و کمونيسم ، . ديدم ، رشد جنبشی شبيه کمونيسم بود 

   )10 (».ش توتاليتر ها به دموکراسی بوداين سومين يور
به گزارش ديويد مک ، ريچرد شيفتر می خواست لحن 

  :و می گويد . سخنرانی نسبت به آن چه تنظيم شده بود ، تندتر باشد
شيفتر و دايره حقوق بشر احساس می کردند که اين شيوه بيان ساده « 

   )11 (».انديشانه است 
 ن عالئم مشخصه ی حائزجره جی يسرانجام ، سخنرانی 

اهميتی را روی ميز گذاشت ، اما از پاسخ دادن به پرسش های سخت 
 جره جی ين  نظريه برخورد تمدن ها را رد کرد و  .اجتناب ورزيد

جديدی ارزيابی نمی » ايسم «  اسالم را  دولت اياالت متحده« : گفت 
. ر آيد کند که با غرب در تقابل باشد ، يا تهديدی برای صلح در نظ

جنگ سرد جای خود را به رقابت تازه ای ميان اسالم و غرب نداده 
آمريکائی ها . ديرگاهی از جنگ های صليبی گذشته است . است 

 تاثير اسالم را در ميان بسياری از انديشه هائی که بر فرهنگ ما 
متمدن تاريخی  عنوان نيروی  به  را غنی کرده اند ،  و آن  گذاشته 
  :  اما از اين فراتر می رود و می گويد   ».دپذيرفته ان

  
توجه بسياری صرف پديده ای شده است که آن را به نام های 
مختلف اسالم سياسی ، احيای اسالم ، يا بنيادگرائی اسالمی می 

بنابراين ، در خاور ميانه و شمال آفريقا ، گروه ها و ... شناسيم 
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يده آل های اسالمی ، به جنبش هائی را مالحظه می کنيم که با حفظ ا
پشت اين ... جست و جوی اصالحاتی در جوامع خود بر آمده اند

جنبش ها، هيچ گونه يکپارچگی يا هماهنگی سازمان يافته ای را 
آن چه مالحظه می کنيم ، پيروانی هستند که در . کشف نکرده ايم 

کشورهای مختلف زندگی می کنند و تاکيد ها و تفسير ها و نقطه 
ی خود را در باره ی اصول اسالمی و دولت هائی دارند که با نظرها

درجات مختلف ، و از طرق گوناگونی ، با اين تاکيد ها کوک می 
  .شوند 

  
 ادامه داد و افزود که اياالت متحده طالب انتخابات جره جی ين 

آزاد و افزايش حقوق اجتماعی درمنطقه بود ، اما در اشاره ای آشکار 
ما نسبت به آن هائی که از مرحله ی «   : ره گفت به بحران الجزي

. دموکراسی برای رسيدن به قدرت استفاده می کنند ، سوء ظن داريم 
اينان فقط با استفاده ابزاری از مرحله ی دموکراسی ، می خواهند با 

کرده وسلطه ی سياسی پيدا   قدرت شان را حفظ  نابود کردن آن ،
حده مخالف آن هائی بود که خشونت ،  و گفت که اياالت مت  ».کنند 

و ( »   . را دنبال می کردندو سياسیتناقضات مذهبی « اختناق ، يا 
 نقطه ی جهان پايگاه نظامی دارد 126البد بر اساس مبانی همين مکتب در 

و با بمب های ده تنی و ليزری و بی رحمانه ترين ماشين های جنگی به 
ده و قديمی ترين مبارزات سازمان ملت های افغانستان و عراق يورش بر

يافته ی فيليپين و کلمبيا و ساير نقاط جهان را لحظه ای آرام نمی گذارد ، 
نقشه ی انهدام ملت های ايران و سوريه و سودان را با بمب های پنجهزار 
پاندی در سر دارد و به قول اسيتفن کينزر در آخرين کتابش به نام  

ال گذشته ، از هاوائی تا عراق ، چهارده ،  در صد و ده س» براندازی «
دولت را به خاطر منافع خود برانداخته است و خود ، به قول هارولد پينتر 
نمايشنامه نويس بزرگ قرن بيستم ، دو ميليون زندانی دارد و به قول نوام 
چامسکی ، در دهه ی شصت از طريق سی آی ا هروئين مجانی ميان سياه 
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يعنی همان . ی کند تا جنبش سياهان را عقيم کند پوستان آمريکا توزيع م
عملی که در تاريخ ترجمه ی اين کتاب ، اسالمی های حاکم بر ايران از 
طريق پخش و توزيع موادی به نام های اکستازی ، شيشه، سنگ ، اشک 
خدا ، هروئين ، گراس ، ترياک و حشيش در ميان مردم به تنگ آمده از 

   .) م –ابعاد ستم می کنند 
در مجمع ديگری ، جره جی ين به لحنی موافق ، اما مبهم ، از 

سخن گفت ؛ اگر چه نتوانست توضيح » اسالميست های معتدل « 
.  چيست )13(»معتدل و ميانه رو« بدهد و روشن کند که منظورش از 

در حالی که جره جی ين تروريسم را محکوم دانست و اشاره کرد که 
 با کشورهائی چون عربستان سعودی و اياالت متحده مناسبات خوبی

که اساس نظام شان سفت و سخت بر اصول اسالمی « پاکستان دارد 
، کامال از ورد به بحث در رابطه با خود طيف راست » بنا شده است 

           :می نويسد » جرجس « . اسالمی و بيانيه اش طفره رفت 
 دولت بوش مضمون مباحث تاالر مری دين ، شوربختانه سياست« 

  » . در قبال آن گروه های اسالمی را روشن نکرد 
 نتوانست به صراحت خطوط اصلی جره جی ين اگر سخنرانی 

سياست آمريکائی در قبال اسالم سياسی را ترسيم کند ، در رابطه با 
واکنش خاص در مورد وقايع الجزيره ؛ که اياالت متحده به صورتی 

سی به وسيله ی اعمال زور خاموش در آن از معلق شدن دموکرا
اما ، در حالی که . ارتش حمايت می کرد ، کارآئی صريحی داشت 

الجزيره درگرداب حمالت خشونت بار و ضد حمله های ارتش عليه 
روز به روز  و شرايط  فرو می رفت  کشته های جهادی ها  کار

  . هولناک تر می شد ، اوضاع از بد هم بدتر شد 
دست به کوشش هائی زد   يل کلينتون ، دولت ب1993در سال 

 تا مقام های دولت الجزيره و عناصر اسالمی مخالف دولت را به گفت 
اما اروپای غربی ، بخصوص فرانسه ، اياالت . و گو تشويق کند 

متحده را متهم می کردند که موضوع گفت و گو با اسالميست های 
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نقالب اسالمی می الجزيره را در جريان آن چه آنان بيداری و انتظار ا
ناميدند ، به قصد تضمين منافع سياسی و سود تجاری خود طراحی 

» شارل پاسکووا « که می گويد  بنابه گزارش جرجس. کرده است 
بنيادگرايان « وزير کشور فرانسه واشينگتن را متهم می کند که 

فرانسوی ها انگيزه «   را در خود پناه داده است ، )14(»تروريست
مورد حمله قرار را ائی برای مالقات با اسالميست ها های آمريک

دادند و دليلش هم اين بود که نسبت به توافق با فيس  عليه دولت 
نسوی ها بر می گشت به استدالل فرا. الجزيره مظنون بودند 

 1990نماينده ی فيس  در واشينگتن که در سال های انورحدام  
 . متحده داشت  ای اياالت با مقام ه و گريخته ای تماس های جسته 

معاون وزير امور خارجه ی دولت کلينتون در امور  که  پله ترو
فرانسوی ها از ما می خواستند  «  خاور نزديک بود ، می گويد ، 

انورحدام را اخراج کنيم ، اما هرگز در خواستی رسمی در اين مورد 
   )15 (».به دست ما نرسيد

 با اسالميست های الجزيره بلندترين صدائی که در مورد توافق
در آمد ، از ناحيه ی گراهام فولر  تحليل گر سابق سی آی ا بود که 

 برای هموار 1984 – 86ازهمکاران گروه  کيسی  در سال های 
کردن زمينه های ماجرای ايران کنترا با هدف نزديک شدن به ايران 

بعد هم ، برای محکم تر کردن استحکامات مخفی شرکت . بود 
 نوشت تحت عنوان   ، گراهام فولر کتابیRAND» راند « امی سه
در اين کتاب ، فولر علنا » الجزيره ، دومين حکومت بنيادگرا ؟ « 

تائيد می کند که فيس  حکومت بعدی الجزيره است و بحث می کند که 
اين احتمال وجود  «   .اين نبايد باعث نگرانی اياالت متحده باشد 

 گسترده ای عليه اياالت متحده و عاليق غرب ندارد که فيس کارزار
آيا اياالت متحده تمايل دارد «   فولر می نويسد   »  .راه بيندازد

مراحل دموکراسی را که در آن اسالميست ها اقبال فراوانی دارند که 
  فولر ، در   )16(»در قدرت صدائی حائز اهميت باشند ، بگشايد ؟ 
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حقوق زنان را زير ) FIS(س  همين کتاب اعتراف می کند که في
اختناق شديد خواهد برد و اين عمل را به عنوان بشارت مذهبی به 
خارج از مرزهايش نيز صادر خواهد کرد و می افزايد ، فيس ساير 
جنبش های اسالميست را در مصر ، تونس ، ليبی و مراکش ، با پناه 

شان ، دادن به آنان ، کمک های مالی به ايشان و حتی مسلح کردن 
 اما بحث می کند که سرعت رشد آنان توقف  ».شير خواهد کرد

اگر تقريبا غير ممکن نباشد ، باز  « :  فولر می گويد. ناپذير است 
،  در سال های آينده. داشتن نيروهای اسالميست کار دشواری است 

به تعداد دولت های اسالمی ، با شکل های مختلف ، در خاور ميانه 
هم آنان ، و هم غربی ها ، بايد زندگی کردن با . د افزوده خواهد ش

فولر در کتاب مورد بحث نظر می دهد     )18(».يکديگر را ياد بگيرند
احتماال از سرمايه گذاری خصوصی اياالت متحده در « که فيس 

الجزيره استقبال خواهد کرد و آمريکا روابط تنگاتنگ تجاری با 
 های اخير ، فيس کمک های مالی تا سال...  الجزيره برقرار می کند

رساله ی گراهام فولر    )19(».کالنی از عربستان سعودی می گرفت
برای ارتش اياالت متحده و با حمايت های همه جانبه ی آنان نوشته 

  . شده بود
به نظر گراهام فولر ، جنبش فيس در الجزيره تجربه ای بزرگ 

داند و با آن فاصله می بود و اياالت متحده نبايد از آن رو بر می گر
نقطه نظرهای فولر ، به طور مسلم در دوره ی رياست . گرفت 

اما بسياری از الجزيره ای .  جمهوری بيل کلينتون ، بسيار موثر بود
به پايان   1962ها ، بخصوص کارکشته های انقالب که در سال 

اد رسيد ، تمايلی به تسليم سکوالريسم و سوسياليسم در مقابل بازار آز
رئيس سابق مجمع حقوق بشر » مولود براهيمی « . اسالميسم نداشتند 

     )20(»ما را چه می پندارند ، موش های سفيد ؟ « : الجزيره ، می گفت 
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  مصر
  

در پی انفجار الجزاير ، تهديد اسالمی هولناکی در سال های 
 ، مصر را احاطه کرد که دولت بيل کلينتون را با معمای غير 1990

آيا مصر که موطن اصلی اخوان . ابل حل ديگری روبه رو کرد ق
المسلمين بود ، داشت به ورطه ی انقالب اسالميست ها می افتاد ؟ در 
اين صورت ، سياست اياالت متحده بايد چگونه می بود ؟ بازنگری 

  ، و وظايفی که  جره جی ين  در مورد1992دولت بوش در سال 
به خالف .  چندانی به دست نمی داد شان بحث کرده  بود ، رهنمود

، به هر صورت در احاطه ی  الجزيره ، که گذشته از هر چيزی
خاورميانه بود ، مصر قلب اخوان المسلمين بود ، و پرزيدنت حسنی 

  . مبارک متحد وفادار ايشان بود 
 ، اسالميست های مصری دست به حمالت 1990در سال های 

ين حمالت سازمان يافته و پی گير ، ا. سنگينی عليه رژيم مصر زدند 
بازوی . برای برهم زدن ثبات مصر از قدرت کافی برخوردار بود 

تن را به قتل رساند ، که از آن جمله  ها مسلح اسالميست ها ، صد
بودند افسران ارتش و پليس ، مقام های دولتی و نويسندگان و 

رگ عليرغم فشاری که پس از م. روشنفکران پيشرو و سرشناس 
 به اسالميست ها وارد آمد ، و عليرغم 1981انورسادات در سال 

 تحمل 1980شکست های مقطعی که اخوان المسلمين در سال های 
کرد، اين سازمان ؛ بخصوص در جامعه مدنی ، به موفقيت های 

اخوان المسلمين توانست بربسياری از انجمن . خزنده ای دست يافت 
 ، وکال ، مهندسان ، و البته گروه های حرفه ای ، از جمله پزشکان

.  ، مسلط شود های دانشجوئی که پايگاه های سنتی اين سازمان بودند
ساندی تايمز لندن گزارش داد که سی آی ا به عنوان  ، 1993در سال 
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         : و با اين مضمون هشداری صادر کرد تخمين اطالعات ملی 
ت خود برای تسلط ی اسالميست به حرکبنياد گراتروريست های « 

اين حرکت ، سرانجام به سقوط . برسراسر مصر ادامه خواهند داد 
   )21(». دولت حسنی مبارک منجر خواهد شد

 :  که آن زمان مدير سی آی ا بود ، می گويد »جيمز وول سی « 
ما بسيار نگران بوديم و به ياد می آورم تامين هر گونه کمکی را که « 

اگر به طور کلی بخواهم . ر پيشنهاد کرديم امکان پذير بود ، به مص
ولت اياالت متحده بگويم ، تامين کمک های اساسی بسياری از عهده د

بخصوص کمک های اطالعاتی که به حسنی مبارک اين . بر می آمد 
 اياالت )22 (».امکان را می داد تا جلو غلبه اسالميست ها را بگيرد

« . مصر را تامين کردمتحده ، امنيت پليس و سرويس اطالعاتی 
 سفير اياالت متحده در 1997 تا 1994که از سال »  واکر .و ادوارد 

ما به کمک سی آی ا ، از ميان مسئوالن « مصر بود ، می گويد 
مصری گروه عملياتی ويژه ای را آموزش داديم که از آن ها برای 

   )23 (».پاکسازی بعضی از اين هسته ها استفاده شد
ن است که حتی اگر اياالت متحده در حدی به واقعيت امر اي

مصر در نبرد عليه اسالميسم کمک کرده باشد ، اين همکاری ، به 
. داليل مختلف ، بسيار کمتر از آن درجه ای بود که بايد می بود 

نخست آن که در درون دولت اياالت متحده ، اين باور پايدار وجود 
ی استقرار دموکراسی داشت که اخوان المسلمين در جهت کوشش برا

اين باور ، باعث شد که در . درمصر ، بالقوه شريک مفيدی است 
 ، اياالت متحده کمک های خود به نهادهای 1990طول سال های 

ديگر آن که رژيم . امنيتی و اطالعاتی مصر را به شدت کاهش دهد 
. حسنی مبارک اغلب مخالفانش را مورد ارعابی سخت قرار می داد 

آن که هر گونه مخالفی را دستگيرمی کرد و زندانيان را از جمله 
سخت مورد شکنجه قرار می داد و اين باعث شده بود که اياالت متحده 

، » واکر «و هم » وول سی «   هم. از کمک کردن به قاهره بترسد
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می گويند که اياالت متحده در برخورد با روش بی رحمانه ی مصری 
دولت مصر خيلی «   :  می گويد اکر و. ها ، سخت احتياط می کرد

 که ما بتوانيم از  بودبسيار تهاجمی تر از آن. تهاجمی عمل می کرد 
اجساد بعضی مردمی را که ربوده بودند ، با دست . آن حمايت کنيم 

   )24(». ما بايد برنامه را متوقف می کرديم. های بسته پيدا کرده بودند 
نظام اطالعاتی و مقام های سه ديگر آن که اختالف فاحشی ميان 

ديپلماتيک اياالت متحده در مورد طبيعت خود اخوان المسلمين وجود 
     ، مثل جريان  فرعیتند رو با گروه های  ،آيا اين سازمان. داشت 

يا جهاد اسالمی ، که رهبرانش ، از جمله ايمان ال » آل گا ما « 
 آمدند ، همکاری ظواهری ، معاون آينده ی اسامه بن الدن از کار در

، اخوان المسلمين جريانی معتدل بود که می شد در  ؟ يا نه می کرد
استقرار دموکراسی رويش حساب باز کرد ؟ دست کم برای حسنی 

رهبر مصر با . مبارک ، پاسخ اين پرسش ها نمونه ی الجزيره بود
وحشت ناظر آن بود که الجزيره گرفتار جنگ داخلی شده است ، و 

 اجازه بدهد اسالميست ها در مصر چنان اقتداری پيدا کنند نمی توانست
 تا ادامه 1980از آغاز سال های . که با رژيم او به جنگ برخيزند 

مدام  شد ، حسنی مبارک   2001اش که منجر به واقعه يازده سپتامبر 
اياالت متحده را مورد انتقاد قرار می داد که هيچ تدبيری در مورد 

ست اسالمی در اروپای غربی و خود اياالت متحده پايگاه های طيف را
موارد مورد نظر حسنی مبارک ، حضور علنی . نينديشيده است 

واحدهای سازمانی اخوان المسلمين در لندن و آلمان ، وجود مرکز 
 نيوجرسی ؛ –اسالمی سعيد رمضان در ژنو ، هسته های نيويورک 

ابينا رهبر اصلی حمله مثل يکی از آن ها که به شيخ عمر عبدالرحمان ن
، و ساير هسته های   وصل بود1993در سال به مرکز جهانی تجارت 

تا سال . مستقر در اياالت متحده ، مسجدها و مراکز اسالمی بودند
 ، هيچ گونه کوشش متمرکزی از جانب اياالت متحده برای 2001

  . تحقيق در مورد اين شبکه صورت نپذيرفته بود 
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تا  «  :ز مرکز االهرام در قاهره ، می گويدعبدل منعم سعيد ، ا
 ، نه اروپا با مصر همکاری می کرد ، نه اياالت 2001يازده سپتامبر 

  : و می افزايد   » . متحده 
  

عمر عبدالرحمان ، پس از آن که در جريان محاکمات به سودان 
اياالت متحده . گريخته بود ، سرانجام در اياالت متحده پناه گرفت 

. شما دموکراسی نداريد « : آن ها به ما می گفتند . نمی کرد همکاری 
 به اين ترتيب ، آمريکائی ها  ».شما اقدام به اصالحات نمی کنيد 

داشتند شبکه ی جهانی تروريستی را به وجود می آوردند ، و در اين 
ما . دوران ، ما هم در عمل کاری را می کرديم که به صالح مان بود 

 می خواستيم تا اين عناصر را به ما تحويل بدهند تا از اياالت متحده
جلو خرابکاری تبليغاتی شبکه ها را بگيريم ، شبکه های مالی شان را 
تخريب کنيم ، و در نقاط وصل آنان با معضل افغانستان ، اختالل جدی 

ما چند بار کوشيديم تا توجه اياالت متحده را به طور . به وجود آوريم 
 بود که 1986نخستين بار در سال . ه جلب کنيم جدی به اين مسال

ع تروريسم وپرزيدنت مبارک فراخوان به کنفرانس بين المللی در موض
داد ، و اين فراخوان را در نشستی که پارلمان اروپا در استراسبورگ 

در آن زمان ، ما اطالع داشتيم که مراکز بين .  اعالم کرد  ،داشت
نيوجرسی و فرانکفورت مستقر است و المللی اين جنبش ، در لندن ، 

در سال های . مراکزی نيز در هامبورگ ، ژنو و کپنهاک دارد 
   )25 (. ، آن ها اصال حساسيتی در اين مورد نداشتند1990  – 1980
  

دو سفير اياالت متحده در مصر در خالل اين دوران ، نظريات 
 تا 1994ال واکر که از س. متناقصی در مورد اخوان المسلمين داشتند 

 سفير اياالت متحده در قاهره بود، نظری شکاک نسبت به 1997
پله . اخوان المسلمين داشت و بيشتر موافق روش حسنی مبارک بود 

 بود ، با  در مصرخدمت کرده  1992تا   1991 که از سال  ترو
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وجود حساسيت های سرويس اطالعاتی مصر ، بيشتر تمايل داشت 
   : پله ترو می گويد .  اخوان المسلمين پيدا کند روزنه های اميدی را در

احساس من اين بود که ما . من و واکر سياست های متفاوتی داشتيم « 
من اين . بايد باب گفت و گو با اعضای اخوان المسلمين را می گشوديم 

 با اخوان المسلمين ، باعث خشم  پله ترو  روابط   » .کار را کردم 
در يکی از مقاطع ،  «  :او ، خود می گويد . حسنی مبارک شده بود 

پيام بسيار تندی از دولت مصر دريافت کردم که از من می خواست به 
خود من شخصا . من گفتم چنين نخواهم کرد . اين تماس ها پايان بدهم 

با آن ها مالقات نکردم ، اما اعضای بخش سياسی ما تماس هائی با 
کسانی را که در درون اين جنبش ما ، . اعضای اين سازمان داشتند

اما در مصر حواس آدم . بودند به عنوان رابط ساخته و پرداخته بوديم 
بايد خيلی جمع باشد ، برای آن که مصری ها ظرفيت ضد اطالعاتی 

  )26(». بسيار بسيار موثری دارند
پله ترو از مالقاتی که حسنی مبارک در واشينگتن داشت حرف 

ات ، رئيس جمهوری مصر از سکون و رکود می زند که در آن مالق
  .   اياالت متحده چنان خشمگين شده بود که طاقت از کف داده بود 

  
بالفاصله پس از آن پيام و پاسخ من ، حسنی مبارک به واشينگتن 

وارن . آمد و وزير امور خارجه او را به صرف نهار دعوت کرد 
 اسالميست ها کريستوفر از مبارک پرسيد بهترين راه برخورد با

  چيست ؟ هرگز فراموش نمی کنم که پس از اين پرسش چه اتفاقی
حسنی مبارک ، تند و تيز و عصبانی از جا برخواست و در . افتاد 

اين «   : حالی که از شدت خشم بر اعصاب خود مسلط نبود ، گفت 
اين آدم ها رئيس جمهوری پيش ! که در مصر پديده ی جديدی نيست 

 بعد مشتش را به هوا برد و چنان به ميز کوفت   »!ه اند از من را کشت
وقتی از اتاق آمدند بيرون ، ما . که همه چيز به هم ريخت و شکست 

   )27( ».به سمت شان شتافتيم که ببينيم چه خبر شده است 
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سياست درهم شکستن تروريست «   : ولی پله ترو می گويد 
 به   ». خوان المسلمينهای اسالمی درست بود ، اما نه در مورد ا

گفته ی ديپلمات ها و افسران اطالعاتی اياالت متحده ، نظام اطالعاتی 
اياالت متحده نمی توانست به اين پرسش پاسخ بدهد که تفاوت 

خط رابط ميان . تروريست های اسالمی با اخوان المسلمين در چه بود 
 تشکيالتی سازمان های تروريستی اسالمی و اخوان المسلمين که نهادی

اخوان المسلمين کلينيک ها ، مراکز رفاه . تر بود ، روشن نبود 
اجتماعی و مساجد را اداره می کرد ، در ميان گروه های حرفه ای 
حضور قدرتمندی داشت ، و حزب سياسی نيمه رسمی ای را برپا 

  . کرده بود 
و  واکر ، احتماال رابطه ی ميان اخوان  به گفته ی  پله ترو

ين رسمی و هسته های زير زمينی تروريست ، از مجرای المسلم
، اداره می شد » اميران « ه وسيله مساجد و مراکز اسالمی مصر که ب

اينان ، در ظاهر عضويت خود در اخوان المسلمين را . می گذشت 
حفظ کرده بودند که جمعيتی مخفی بود ، حال آن که تروريست ها را 

رار می دادند ، و مشروعيت الهی ترغيب می کردند ، مورد حمايت ق
مصری ها مدعی « :    می گويدپله ترو. شان را تائيد می کردند 

بودند که رابطه هائی را کشف کرده اند ، اما من حدس می زنم که خط 
. ارتباطی ميان اخوان المسلمين و گروه های مسلح تيره شده بود 

اط مختلف قاهره بسياری از اميران مستقل ، اين جا و آن جا ، در نق
شروع کرده اند به يورش بردن به گروه های مسلح ، و بعضی 
روحانيون ، گروه های مختلف هوادار و مريد برای خود ساخته و 

اينان معموال خودشان در عمليات خشونت بار درگير . پرداخته اند 
مثال ، . نيستند ، اما می توانند اين عمليات را مورد اغماض قرار دهند 

آيا دست زدن به چنين کاری : کسی به آنان مراجعه کند و بگويد اگر 
بله ، منتها بايد منطبق با اسالم : مجاز است ؟، جواب خواهند داد 

  » .باشد
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واکر که جانشين  پله ترو  شد ، نظر نسبتا متفاوتی دارد و می 
در . ما در يافتيم که مساله بسيار بزرگ تر از اين هاست «   : گويد 

 برای برچيدن اين تهديد ها ، ما به اروپائی ها خيلی نزديک همکاری
بوديم ونموداری ترسيم کرده بوديم که چگونگی روابط متقابل اين 

، بسياری از رهبران گروه ها.  داد گروه ها با يکديگر را نشان می
ما سعی می کرديم . درنقاطی مثل ايتاليا و لندن زندگی می کردند 

ا قطع کنيم ، اما مصری ها بازی را به هم می روابط آن ها با مصر ر
 در عين حال ، واکر برآن است که  مصری ها ازهمکاری   ».زدند

نمی  «  : می گويدواکر. اياالت متحده و اروپائی ها راضی نبودند 
توانم بشمارم چند بار حسنی مبارک برسر من فرياد کشيد که چگونه 

ير اسالميست ها پناهگاه امن داده بريتانيائی ها به اخوان المسلمين و سا
   به نظر می رسيد که در مصر همه با اين پناه دادن مشکل . اند 

   )28 (».دارند ، اما نمی توانستند ما را با دالئل اثباتی قانع کنند
 ، رابطه ای را با اخوان المسلمين حفظ پله ترو هم ، مثل واکر

ر بودم ، در سطح زمانی که من در مص«    کرده بود و می گويد 
  فردی کنسول سياسی سفارت با اعضای اخوان المسلمين روابط 

اما ، به هر صورت ، اخوان المسلمين سازمانی غير قانونی . داشتيم 
اخوان المسلمين ، . بود و اين روابط باعث ايجاد حساسيت می شد 

. ثل جهادی ها ، تسليم پذير تر بودنسبت به بعضی گروه های ديگر ، م
خوان المسلمين در واشينگتن طرفداران پر و پا قرصی داشت که فکر ا

برای خيلی از آن هائی . می کردند می تواند جريانی سازش پذير باشد 
که از استقرار دموکراسی در منطقه دفاع می کردند ، اخوان المسلمين 

واکر  و بعضی افسران ارشد   » .اپوزيسيون خانگی مشروعی بود
تروريسم دو «   : واکر می گويد .  ق اين نظر نبودند سی آی ا ، مواف

اين دو منبع ، . سطينی ها و اخوان المسلمين فل:  منشاء مشخص داشت 
امروز با شما دوست اند ، فردا کمر به قتل . تاريخی شطرنجی دارند 

عوامل اطالعاتی ما ، اين خصلت را نوعی اخوت بين . تان می بندند 
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بعضی مساجد . ها ارزيابی می کردند المللی ميان تروريست 
اين مشارکت ، دارای . بخصوص ، در اين جريان دست داشتند 

اما اگر کسی به آنان . مختصات ساختاری سازمانی مرتبط با هم نيست 
   )29 (».، دست رد به سينه اش نمی زنند مراجعه کند

حسنی مبارک ، مکررا در مالء عام هم اياالت متحده را مورد 
 اسالميست 1995 قرار داد ؛ بخصوص پس از آن که در سال شماتت

ها چنان رشدی کردند که اقدام به قتل او کردند ، چندين مقام دولتی 
مصر را در خارج کشتند و در سفارت خانه های مصر بمب گذاری 

حسنی مبارک آمريکائی ها را که با او جدل می کردند تا با .  کردند
له اخوان المسلمين ، همکاری کند ، اسالميست های معتدل ، ازجم
کدام شان معتدل اند ؟  تاکنون هيچ « مورد تمسخر قرار می داد که 

کس نتوانسته است تعريف معتدل ها و ميانه روها را برای من روشن 
و با اکراه و نفرت از موثر بودن گفت و گو با اسالميست ها  » .کند

ی که کر است مگر می گفت و گو با کی ؟ با آدم«   حرف می زد که 
شود گفت و گو کرد ؟ ما چهارده سال با آن ها گفت و گو کرديم و 

ديالوگ در اين . هربار که پای ميز مذاکره نشستيم ، قوی تر شدند 
 کسانی که دم از گفت . مورد کهنه تر از آن است که حرفش را بزنيم 

  نمی  را   اين پديده  ، اسالميست ها می زنند  و گو با 
  )30(» .ما آن ها را بهتر می شناسيم . اسند شن

 ، سماجت مبارک را 1979اثر انقالب اسالمی ايران در سال 
رئيس جمهوری مصر ، بارها و بارها اياالت متحده را به . بيشتر کرد 

. سازمان دادن گفت و گوهای پنهانی با اخوان المسلمين متهم کرد 
هی را که در ايران ، فکر می کنيد اشتبا«   : حسنی مبارک گفت 

  و گروه فناتيک جائی که می گويند هيچ رابطه ای با آيت اهللا خمينی 
نداشته ايد ، می توانيد تصحيح کنيد ؟ ولی ، او ؛ پيش از کسب قدرت 

من به شما قول می دهم که اين گروه ها هرگز نخواهند توانست در اين 
ه ی خوبی با ، و هرگز ميان کشور قدرت سياسی را به دست بگيرند
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حسنی مبارک از زاويه ی حفظ (    )31 (». اياالت متحده نخواهند داشت 
قدرت سياسی خود که تا حد فرمانبرداری در خدمت منافع و سياست های 
آمريکائی است وارد مساله می شود ، نه از زاويه ی آزاديخواهی و اعتقاد به 

وع تعريف شده در آزادی انديشه ، بيان ، قلم و دموکراسی ، حتی از ن
به قول نويسنده که پس از بسته شدن اين پرانتز . قانونمندی های بورژوازی 

خواهد زد ، مبارک درست می گفت ، اما درست مثل جريان هائی که در 
مجموعه ی حاکميت اسالميست ها در ايران مشاهده می کنيم ، خاستگاه او 

رکردگی اياالت متحده حفظ قدرت متمرکز در خدمت امپرياليسم جهانی به س
واال که خود حسنی . است ، نه حفظ منافع مردم محروم و ستمديده ی مصر 

قدرت فساد می آورد و قدرت « مبارک ، بيشتر از هر کسی مشمول تعريف 
، حسنی مبارک و » بازی شيطان « در . می شود » مطلق فساد مطلق 

 جهان به همان پرويز مشرف و همپالگی ها شان در خاور ميانه و سراسر
حدی صاحب سهم و شريک جرم اند که پرسناژهای حاکم بر ايران و 
عربستان سعودی و اردن و مراکش و لبنان و فيليپين و کلمبيا و سرزمين 

مثال ، در مورد آمريکای التين ، شما را حواله می دهم به .  های نظير آن
ه شده  نوام چامسکی که به صورت مثلUnderstanding Power کتاب 

ترجمه شده ، يا » فهم قدرت « و با فارسی مزخرفی در ايران با عنوان  
 در ابعاد وسيعی ، ) م –صدها کتاب و مقاله و رساله ی ديگر از اين دست 

مبارک درست می گفت که بسياری از مقام های اياالت متحده انتظار 
بود  بنابراين  . داشتند اسالميست ها در مصر به قدرت سياسی برسند

در تاثير .  که دنبال جای پائی در درون طيف راست اسالمی می گشتند
 در پی تغيير نقشه 2001روياهای محافظه کاران جديد که پس از سال 

در منطقه (!) خاور ميانه و تحميل بعضی رهنمودهای دموکراتيک 
 1995بودند ، يکی از مقام های شورای امنيت ملی در اوائل سال 

  : ت های مصر ، موج آينده اندگفت که اسالميس
  

  اين مقام گفت که رژيم های موجود خاورميانه ، در آينده بايد 
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يکی . ، برای آن که تغيير اجتناب ناپذير است  مهيای ترک قدرت شوند
از سياست های اصلی واشينگتن اين است که تدارک گذار به خاور 

ی دست يابی به ميانه ی سياسی جديد را ببيند و حداقل بها را هم برا
به نظر اياالت متحده ، در ميان نيروهای .  هدف هايش بپردازد

اجتماعی گسترده ای که در منطقه فعال اند ، اسالميست ها درست 
بنابراين ، واقعيت اين است که قدرت . ترين و جامع ترين شان اند 

های سياسی موجود ، برای حفظ بقای خود به عنوان خبرگان منطقه ، 
ايگاه های اجتماعی خود را با شرکت دادن اسالميست ها در بايد پ

اين واقعيت ، منطق حاکم برسياست . صحنه سياسی ، گسترش دهند 
دولت بيل کلينتون برای تامين و توسعه ی گفت و گو با اسالميست 

   )31 (».های الجزيره و مصر را تعريف می کند
  

ر ، چندان به با اين حال ، هيچ يک از دولت های الجزيره و مص
توجه نکردند و از اقدام به در هم کوبيدن شورشيان » واقعيت « اين 

در پی طرح ناموفق قتل حسنی مبارک در . اسالميست دست برنداشتند 
 ، رئيس جمهوری مصر يورش های سنگينی را عليه 1995سال 

 و سال های 1954اخوان المسلمين سازمان داد که ياد آور حمالت 
تن از  ها صد.  جمال عبدالناصر به اين سازمان بود 1966 تا 1964

رهبران اخوان المسلمين دستگير شدند ، نهادها و موسسه ها شان خلع 
يد شدند ، سنديکاهای حرفه ای شان تعطيل شدند و محاکماتی که 

مقام های . جريان شان از تلويزيون ها پخش می شد به کار افتاد 
 که اين سرکوبی ، ضد حمله ی اياالت متحده پيش بينی می کردند

اما به جای وقوع اين پيش بينی ، در . هولناکی را در پی داشته باشد 
 ، طيف راست اسالمی در مصر ، دست 1990نيمه ی دوم سال های 

به اقدامی استثنائی زد و عمليات تروريستی گسترده ای را در سال 
ی طيف راست اسالم. اندهی کرد  عليه توريست ها سازم1997
. اما عقب ننشست .  به تسليم و اطاعت شد ، بارديگر مجبورمصر
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خشونت هائی که مبنای زيرزمينی داشتند ، به صورت پراکنده در 
در مورد آن دسته از نظريه پردازانی که . آمدند ، يا غير علنی شدند 

معتدل به نظر می رسيدند ، مبلغين مذهبی و سياست مداران چنين 
 اپوزيسيون دموکرات برای انجام انتخاباتی با هدف وانمود کردند که از

بسياری از مقام های دولت اياالت . تغيير دادن مبارک حمايت کردند 
 از انستيتو بروکينگز –متحده ، شرق شناسان مجذوب و متفکران 
 ، اصرار ورزيدند که –گرفته تا انستيتو اياالت متحده برای صلح 

  . د در انجام اصالحات مصر است اخوان المسلمين همان هميار موعو
  

  
  طالبان

  
سومين بحرانی که به تقابل با معماران سياسی اياالت متحده 

 شهاب وار طالبان در افغانستان متالشی شده در اریبرخاست ، پديد
  . جنگ بود

قاطع ترين تامين مالی و ابزار رشد و پيروزی طالبان را ، که 
ئی آسيای مرکزی ، بنياد گراو اسالم سياسی ، نفت : ترکيبی بود از 

 يکی از روزنامه رشيد ، . به دست داده است رشيد احمد . فراهم آورد 
نگاران زبده ی پاکستانی ، سال های بسياری را صرف کشف روابط 

بنا به تحقيقات  .افغانستان با سرويس اطالعاتی پاکستان  کرده است 
 از آغاز از طرف رشيد که در گزارشی تدوين شده ، طالبان نه تنها

عربستان سعودی مورد حمايت قدرتمند مالی قرار داشت و از پشتيبانی 
سرويس اطالعاتی پاکستان نيز در مقدمات کار خود برخوردار بود ؛ 

از همين طريق برافغانستان تحت سلطه ی جنگ طلبان ، استيال و 
د يافت ، بلکه از حمايت های همه جانبه ی اياالت متحده نيز بهره من

 ، 1996 تا 1994در خالل سال های «   : رشيد می نويسد. می شد 
اياالت متحده طالبان را به لحاظ سياسی ، و بخصوص از اين نظر که 
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مخالف ايرانی ها ، ضد شيعه و طرفدار غربی ها بودند ، از طريق 
   ».متحدانش پاکستان و عربستان سعودی مورد حمايت سياسی قرار داد

 ، حمايت 1997 و 1995در خالل سال های  « :  رشيد نوشته است
اياالت متحده بيشتر از اين جهت توسعه يافت که از پروژه ی 

UNOCAL  )ترکمنستان از طريق برای کشيدن لوله انتقال انرژی 
، اری از ديپلمات های اياالت متحده بسي . پشتيبانی می کرد ) افغانستان

ازان اميدوار به زندگی بهتر و خيال پردی طالبان را مثل تولد دوباره 
که از آستين انجيل آمريکائی در ، ه ترانجيل عهد عتيق می ديدند مرف

  )33 (».آمده است 
اين حمايت . حمايت اياالت متحده از طالبان ، استراتژيک بود 

برژينسکی و » قوس اسالمی « استراتژيک ، دقيقا انعکاس سياست 
م برای رخنه کردن در اتحاد رويای بيل کيسی در استفاده از اسال

حتی در دنيای پس از جنگ سرد ، اياالت متحده به . شوروی بود 
 1990ثروت نفتی آسيای مرکزی چشم داشت ، و در طول سال های 

، واشينگتن به هر نيرنگ و توطئه ای برای کسب موقعيت در اين 
 به نظر آمريکائی ها ، .  تا به هدف هايش دست يابد منطقه دست زد 

متحدان شان عربستان سعودی و پاکستان ، و رقبای شان روسيه ، 
، درست 1996داشتی که در سال  در ياد. هندوستان و ايران بودند 

پيش از تصرف کابل به وسيله ی طالبان ، در وزارت امور خارجه 
اياالت متحده نوشته شده ، هشدار داده می شود که روسيه ، ايران و 

 –ئی سنی در منطقه می ترسيدند بنياد گرا از   که هر سه–هندوستان 
و اين   )34 (.کرد نيروی ضد طالبان در افغانستان را پشتيبانی خواهند 

اتفاق دقيقا پس از قتل احمد شاه مسعود رهبر اتحاد شمال که در اواخر 
احمد شاه مسعود رهبرمخالفان . دهه ی نود صورت پذيرفت ، رخ داد 

 پس از حمله   قضيه در آن است کهطنز. ( رژيم فناتيک طالبان بود 
 و وزارت دفاع اياالت متحده ، اين WTCبه مرکز تجارت جهانی 
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اتحاد شمال بود که سرکرده ی متحدان اياالت متحده در تجاوز نظامی 
  .) به افغانستان بود

، دقيقا و به » آينده اسالم سياسی « در کتاب گراهام فولز،  
گونه طالبان در تهديد مليت های آسيای درستی توضيح می دهد که چ

  : مرکزی ، با اياالت متحده رقابت می کرد 
  

نيروهای حائز اهميت خارجی که در وقايع افغانستان سهم 
يکی . د  برآشفتناساسی داشتند ، با سلطه ی طالبان بر اين کشور،

 به اين جهت که طالبان سخت ضد شيعه بود و مردم قوم  ؛ ايران بود
آن ديگران ، روسيه ، . ا ، شديدا زير فشار گذاشته بود هزاره ر

ازبکستان و تاجيکستان بودند که می ترسيدند طالبان توجه شان را به 
توسعه ی جنبش اسالميست ، از طريق شمال به داخل آسيای مرکزی 

ر می رسيد به لحاظ استراتژيک ظهندوستان هم ، به ن.  معطوف کنند
اکستان در افغانستانی باشد که پيروزی مخالف سلطه ی استراتژيک پ

واشينگتن مزورانه خنثی مانده بود و در . طالبان را نمايندگی کند 
مشورت و بحث با پاکستانی ها ، اميد بسته بود که طالبان برنامه ضد 
آمريکائی ندارد و سرانجام می تواند کشوری را که در نتيجه ی جنگ 

از اين . کپارچگی برساندداخلی درهم شکسته بود ، به وحدت و ي
گذشته ، با احاطه و دور زدن ايران ، می توانست کنترل برتوليد 
هولناک خشخاش را به دست بگيرد ، و حضور چريک های مسلمان و 
اردوگاه ها و پايگاه های آموزشی آنان را که از دوره ی جنگ جهادی 

  )35 (».عليه شوروی در سراسر افغانستان گسترده بود ، درهم شکند
  

چه با جنگ سرد ، يا بدون آن ، اياالت متحده مصرانه بر آن 
کارزار خود عليه تسلط روسيه بر آسيای مرکزی و افغانستان را  بود تا

از مقام های شورای امنيت ملی ، می » شيال هاسلين « . ادامه دهد 
سياست اياالت متحده بر آن بود تا برنامه ی کشورهای آسيای « گويد 
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که دارای منابع نفتی غنی بودند ، به پيش ببرد ، و سلطه ی ميانه را 
. اساسی روسيه برانحصارانتقال نفت از آن منطقه را به پايان برساند 

صريح تر آن که ، برای تامين امنيت انرژی غربی ها ، می خواست 
خط انتقال و شيوه ی سلطه بر منابع انرژی آسيای مرکزی را 

آشپز اصلی اين دست پخت برای  ، UNOCAL   ».ديگرگون کند
 شمار پس. که اين دگرگونی را تضمين می کرد بود لوله های نفتی 

بسياری از مقام های سابق اياالت متحده را خريد تا طرح خود را به 
از هنری کيسينجر بگيريد تا زالمی خليل زاد سفير آينده ی .  پيش ببرد

ليل زاد از کارشناسان خ.  اياالت متحده در کابل ، از آن جمله بودند
         : گفته بود 1996، در سال  RANDخبره ی شرکت سهامی 

ئی مثل ايران نيست که با آن روش ضد بنياد گراطالبان نمونه ی « 
اياالت متحده باشد ، اين جريان به الگوی عربستان سعودی نزديک تر 

طالبان ترکيبی از ارزش های سنتی پشتون و تفسيری . است 
زالمی خليل زاد که از سرشناس (     )37(».دوکس از اسالم استارتدو

   جديد قدرت غالب ترين ، و اکنون فعال ترين نمونه های محافظه کاران
ئی بنياد گرااست ، نخواسته اشاره کند که نقش انگليسی ها در سلول های 

حاکم بر ايران چيست و اعتراف کند که  سلطه ی غالب برجريان معمم و 
، اين   است و بنا به سابقه ی دهه ی های گذشتهMI6 روحانيت ، با مکالی

جريان مسموم و وابسته ، صندلی خود را همواره ميان سازمان های 
جاسوسی بريتانيا و اياالت متحده گذاشته ، منتها عادت کرده که هر وقت 

بازيگر اصلی ، . بيفتد   MI6قراربوده غش کند ، از باالی منبر به سمت 
 ميالدی که 1946 و 1945ره در ايران انگليسی ها بودند و از سال هموا

اياالت متحده فاتح جنگ دوم از کار در آمد ، در اين بازی نقش اساسی پيدا 
 در آمد و اکنون رقابت های ميان اين دو  MI6کرد ، از پشت حياط  

سرويس جاسوسی ، که روسيه و چين را هم ، اکنون با نقش بيشتری به 
 سرمايه –ت خود حمل می کند ، سياست های موجود جريان اسالمی موازا

 2006در ، بخصوص نيمه دوم سال . داری حاکم برايران را تنظيم می کند 
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يان مسيحی و يهودی حاکم بنياد گرايان حاکم بر ايران و بنياد گراميالدی که 
يدند ، براياالت متحده ، بريتانيا و اسرائيل ، بر طبل تخاصم و جنگ می کوب

در حالی که عراق در شعله های تجاوز قدرت های غالب و بمب گذاری های 
چند طرفه می سوخت ، منوچهر متکی وزير امور خارجه ی حکومت 
اسالمی ايران ، همراه با هيئتی ، برای مشورت با آيت اهللا سيستانی که در 

علی آيت اهللا . انگليسی بودن او ترديدی وجود ندارد ، راهی نجف شدند 
سيستانی ، درست سه روز پيش از حمله وحشيانه سربازان آمريکائی به 

 ، ناگهان بيمار می شود و فقط هم برای معالجه به لندن 2005نجف در سال 
پس از آن مقتدا صدر ، يک آخوند انگليسی ديگر ، ظاهرا جلو . می رود 

ف را در سربازان آمريکائی در می آيد و ارتش اشغالگر اياالت متحده ، نج
هم می کوبد و حتی وارد حرم امام علی می شود و گنبد مقبره اش را هم می 

آيت اهللا علی سيستانی به ! پس از آن که خون ها ريخته شد ، معالجه ی . زند 
پس از . می دهد ! سامان می رسد ، به نجف بر می گردد و فرمان آتش بس 

يکائی افغانستان ، و  ، حامد کرزای رئيس جمهوری آمر2006آن ، در سال 
مدتی بعد جالل طالبانی رئيس جمهوری آمريکائی عراق ، برای ايجاد تعادل 

به . به ايران می روند و مورد استقبال محمود احمدی نژاد قرار می گيرند 
نفع زالمی خليل زاد و مايکل لدين و ساير محافظه کاران جديد اياالت متحده 

بط ی اين روابط و رقابت های درونی نيست که تعريف کاملی از ظروف مرت
 ، چندماه پس از به ميدان 2005در سال . خود در منطقه به دست بدهند 

راندن محمود احمدی نژاد ، من که مترجم اين کتاب باشم ، مقاله ای نوشتم با 
، و در آن تاکيد ورزيدم که » ماموريت سلطان محمود احمدی نژاد « عنوان 

پس . نت ، مامور يکی از سرويس های خارجی است احمدی نژاد ، بنا به س
از آن بود که محمد حسيبی از پيروان دکتر محمد مصدق ، همين کتاب بازی 
شيطان را به عنوان مدرک اثباتی ادعای من در مورد وابسته بودن 
اسالميست ها و رهبران شان به سرويس های بريتانيا و اياالت متحده و ساير 

. ، برای من فرستاد که ترجمه اش را شروع کردمدولت های صاحب نفوذ 
هم زمان اما ، يکی از دريا داران فراری سپاه پاسداران ، از کشوری به من 
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گفتم چرا ؟ گفت برای آن که همه ی . زنگ زد که حرف تازه ای نزده ام 
فرماندهان سپاه که همه ی امور مملکت را به دست دارند ، يا مامور انگليس 

زالمی خليل زاد ، اوال با عينک خود به مساله نگاه . آمريکامور اند ، يا ما
 به طور ناقص تعريف کرده  کرده ، ثانيا فقط يک روی سکه را ، آن هم

نقش های او در افغانستان و عراق و حاال ايران ، دليل اثباتی تر اين . است 
  )م  – است 2006   در دسامبر  اين کتاب ترجمه یمراحل پايانی  در ادعا

گذشته از عربستان سعودی و پاکستان ، دو متحد ديگر اياالت 
متحده ؛ اسرائيل و ترکيه ، به سياست استراتژيک منطقه ای برای از 

در . ميدان به در بردن روسيه و جايگزين کردن ايران ، ملحق شدند 
 ، ترکيه که به صورت روز افزونی زير فشار جنبش 1990سال های 

ه اخوان المسلمين قرار می گرفت ، از طرف اسالميست وابسته ب
واشينگتن تشويق شد تا دايره ی نفوذ خود را به آسيای مرکزی که 

هدف اين بود که بلوکی را . جمعيت ترک وسيعی داشت گسترش دهد 
  . تا چين ، وسعت دهند » بوس پوروس « ، از  به رهبری ترک ها

سودان در درست همان وقت ، اسامه بن الدن ، پس از آن که 
 از او خواسته بود خاک آن کشور را ترک کند ، به ساختن 1996سال 

ستادهايش در افغانستان پرداخت و رهبران طالبان که به او پناه داده 
بودند و به طور فزاينده ای به حمايت مالی او متکی بودند ، روابط 

فتی و خود با اياالت متحده ، مالقات با مقام های آمريکائی و اربابان ن
اعتراص هائی . دانشگاهيان آمريکائی را به صورت متقاطع در آوردند

عليه طالبان از طرف سازمان ها و گروه های زنان که مخالف رفتار 
کين توزانه و نفرت انگيز طالبان با زنان افغانی بودند ، در آغاز از 

 که ترجيح می دادند طالبان را UNOCALجانب دولت بيل کلينتون و 
نا ديده   تصور کنند ،  کوچکی از رهبران عربستان سعودینمای 

طالبان «  :   گفتيکی از مقام های وزارت امور خارجه. گرفته شد 
در جريان رشد و توسعه . احتماال تحولی مثل سعودی ها خواهد داشت 

ئی خواهد بود ، لوله های نفتی خواهند » آرامکو « ی اين جريان ، 
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 داشت و پارلمانی در کار نخواهد بود و بود ، اميری وجود خواهد
ما می توانيم با اين شرايط کنار . قوانين شريعت جاری خواهند شد 

  )38 (».بيائيم
 تا 1994در خالل دوران همکاری اياالت متحده با طالبان از 

 که با بمب گذاری در دو سفارت خانه ی اياالت متحده در – 1998
دف قرار گرفتن بن الدن و متحدان  و در نتيجه ی آن ، مورد هآفريقا

  به نام  ،UNOCAL   ، يکی از مشاوران کليدی–او ، به پايان رسيد 
و مدير » سکا انبر« از آکادميک های دانشگاه » توماس گواتيره « 

در خالل و پس از . مرکز مطالعات امور افغانستان در آن دانشگاه بود 
از شصت ميليون دالر توانست بيش  جهاد افغانی ، مرکز گواتيره 

در افغانستان و » آموزشی « اعانه ی دولتی برای برنامه های 
از »  گواتيره «اگر چه تامين مالی برای کار . پاکستان تامين کند 

مجرای آژانس وزارت امور خارجه برای توسعه ی بين المللی گذشته 
مه بعد معلوم شد که برنا .  بود ، اما تضمين کننده اش سی آی ا بود

آموزشی گواتيره ، مشمول تبليغات پرسر و صدای اسالمی ها ، از 
جمله تهيه ی کتاب آموزشی برای بچه ها بود که در آن به جوانان 
افغانی آموخته می شد چگونه کشته های سربازان روسی را بشمارند و 
. فهرست کنند و تفنگ های کالشنيکوف را گرد آوردند و جمع بزنند 

و   ، در آن جزوه های آموزشی ، با تعاليم و وعظهمه ی اين ها را
طالبان چنان به .  به بچه ها آموزش می دادند بنياد گراخطابه ی اسالم 

کار گواتيره عالقه داشت که به استفاده از جزوه هائی که او تهيه کرده 
ادامه دادند و زمانی که يک هيئت نمايندگی از مقام های طالبان ، بود 

  توقف مخصوصی در  اياالت متحده ديدن کرد ،  از1997در سال 
 ، هيئت 1999در سال .  کردند تا از گواتيره  قدردانی کنند» اوماها «

نمايندگی ديگری از طالبان که مشمول فرماندهان نظامی وابسته به بن 
الدن و القاعده می شد ، به اياالت متحده رفت که در سفری تفريحی به 

  گزارش نشريه به    )39(.ه همراه شان بودگواتير ، » راشمر مون« 
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وقتی با آن ها نشست و  «  ، گواتيره گفته بود » اوماها ورلد هرالد « 
 که 2001 درسال   )40(».برخاست می کنی ، آدم های بدی نيستند

اياالت متحده به افغانستان تجاوز نظامی کرد و آن کشور را به اشغال 
ذف جزوه های آموزشی گواتيره از خود در آورد ، يکی از وظايفش ح

و تائيد طالبان در مدارس تدريس  مدارس بود که به سرمايه سی آی ا 
 گزارش داد که مقدمه ی اين جزوه های واشينگتن پست .می شد

   )41(».پر از حرف و سخن از جهاد بود« آموزشی 
  

  
  برخورد ميان تمدن ها ؟

  
ش قدرت طيف با پايان يافتن دهه ی نود ، دوران سخت پذير

راست اسالمی در خاورميانه و جنوب آسيا پيش آمد که حالتی شبيه به 
ره ، اسالميست  در مصر و الجزي .مات شدن در بازی شطرنج بود 

، چنان ضرباتی را تحمل کردند که در نتيجه مطيع شدند ، اما ها
در افغانستان و . حضور خود در حدود قانونی را حفظ کردند 

، دست باال را برای خود نگه داشتند و جمهوری عربستان سعودی 
 اسالمی را در لوای رژيم های ديکتاتور به مهار خود در تند روهای 

در پاکستان و عربستان سعودی ، اسالميست ها در وحدت با . آوردند 
و نخبگان حکومتی ،  به قدرت فوق العاده ای دست  قدرت حاکم 

عربستان سعودی و ارتش در يافتند ، اگر چه خانواده سلطنتی در 
. پاکستان ، به طور فزاينده ای از معامله با شيطان نا خشنود بودند

اسالميست ها در ترکيه به صورت بی سابقه ای در حال پيشرفت 
بودند که اين توسعه ی اجتماعی ، سابقه ی هفتاد ساله ی حکومت 
سکوالر را که بر می گشت به کمال آتاتورک ، به وسيله ی طيف 

و جمعيت مخفی صوفی  راست اسالمی که وابسته به اخوان المسلمين 
  . های نقشبندی بود ، تهديد می کرد 
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    در اياالت متحده ، از انقالب اسالمی ايران تا اواخر سال های 
تقريبا هيچ کس فکری به حال مسائل خاور ميانه که به  ،  1990
به قول  وول سی  و . اسالميسم به وجود آمده بود ، نکرده بود  وسيله

ساير مقام های سی آی ا ، حتی خشونت های نيمه مستقل اسالم 
   گذاشته  تروريست اسالمی  که اسم شان را گروه های–گرايان 

، منتها حزب اهللا در  در اساس مورد غفلت قرار گرفته بود  –بودند 
سرانجام مقام های ضد تروريسم و . اين ميان حالتی استثنائی داشت 

مثال ( ی آی ا ، به يک سلسله اعالم خطرها و اقدامات ناشی از آن س
ارتش اياالت متحده در عربستان » خوبار« انهدام تاسيسات برج های 

سعودی ، بمب گذاری به وسيله ی اتومبيل در سفارت خانه های 
 ، و حمله به کشتی 1998اياالت متحده در کنيا و تانزانيا در سال 

، با ايجاد نيروهای )  در ساحل يمن 2000ل در سا» کول « جنگی 
ضد حمله در مقابل بن الدن ، القاعده و متحدانش که دشمن شماره 

  . يک معرفی شدند ، در مقام پاسخ بر آمدند 
اما نخستين اقدام اياالت متحده برای يافتن و ازبين بردن بن 

 . و عدم کفايت بود  الدن ، به طرز مسخره ای حاکی از بی لياقتی
هزار   بيليونی اياالت متحده ، شايد با صد27يک سيستم اطالعاتی 

کارمند که در ده ها آژانس پخش شده بودند ، و با گسترده ترين شبکه 
های ماهواره ای ، تدابير امنيتی متمرکز ، جاسوسان ، ماموران و 

،   در همان زمانحال آن که. خبرچين ها ، موفق به يافتن او نشد 
ان بی شماری از اياالت متحده و اروپا ، از جمله روزنامه نگار

را » فرانت الين « تا » سی ان ان « گزارشگران تلويزيون که از 
شامل می شد ، مثل آب خوردن پيدايش می کردند و با او به مصاحبه 

برنامه » ليند  واکر« همان گونه که . های طوالنی می پرداختند
 ، نقشه اين بود که نيرنگ های ريخته بود تا به بن الدن نزديک شود

مبهمی به تروريست ها بزنند ، اما سی آی ا  ديگر کارائی سابق را 
حمالتی که با موشک های کروز به مخفی گاه مورد ادعای . نداشت 
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حمله هائی هم که . بن الدن به افغانستان کردند ، کاری از پيش نبرد 
دان صورت گرفت به تاسيسات مورد ادعای مرتبط با القاعده در سو

که می گفتند در آن سالح های تخريب جمعی توليد می شود ، فقط  
توانست تنها کارخانه ی دارو سازی سودان را نابود کند ، و الجرم 

نقشه ی ربودن بن الدن هم که با دقت و وسواس . کامياب نبود 
  . طراحی شده بود ، عقيم ماند

 ، آن هائی 2001 پس از اين مراحل بود که در يازده سپتامبر
که معتقد به برخورد تمدن ها بودند ، دريچه ای را که برای ورود به 

، تا آن زمان  نقطه نظرهای اينان.  يافتند  اين فضا به آن نياز داشتند ،
در بهترين حالتش منزوی بود ، و در بدترين حالتش که دامنه ی 

و دولت . د انه به نظر می رسيتند رووسيعی به هم زده بود ، بسيار 
جرج هربرت واکر بوش ، اگر چه رسما بر نظريه نبرد ميان 
مسيحيت و اسالم صحه نگذاشته بود ، اما با راندن بی سابقه ی توسعه 
طلبی اياالت متحده با هدف حضور امپراتور مآبانه در خاورميانه ، 

کار توسعه ی اين توهم ، به (  . دچار تخيالت  نبرد تمدن ها شده بود 
 رسيد که بنا به گزارش های موثق ، سازمان ملل متحده در نوامبر جائی
 استادانی را از دانشگاه های مختلف جهان در ترکيه گرد آورد 2006سال 

در مورد اين نظريه امپرياليستی » برخورد تمدن ها «تا در سميناری به نام 
  )  م –به خواندن رساله و بحث و تبادل نظر بپردازند 

  
  

  يس و ساموئل هانتينگتونبرنارد لوئ
  

تا آن تاريخ ، برنارد لوئيس و ساموئل هانتينگتون که مسئوليت 
مستقيم معروف کردن و جا انداختن نسبی نظريه ی برخورد تمدن ها 
را به عهده داشتند ، با کنجکاوی جريان اصلی کارشناسان امور 

اعتبار نامه پژوهشگران . خارجی شورای امنيت ملی مواجه بودند 
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ممتاز و معروف وابسته به گروه دانشگاه های شرقی آمريکائی آنان ، 
، هم  » امورخارجه «و دست يابی شان به نشريات معتبری چون 

ی تئوری هاشان ، اختالف نظرها و جنجال تند روچون اين لبه تيز 
اما فقط معدودی ، جز محافظه . هائی را دربرداشت  که چنان هم شد 

   به حاشيه رانده 1990 ای که خود در سال پراکنده کاران جديد 
 –تز برنارد لوئيس . ، عقايد اين دو تن را جدی گرفته بودندشدند 

ساموئل هانتينگتون ، با ضربه ها و ضد حمله ی بسياری از روزنامه 
  . نگاران ، دانشگاهيان و معلمان سياست خارجی روبه رو شد 

» رخورد تمدن ها ب« ساموئل هانتينگتون که کتاب جنجالی او 
تبديل به بيانيه ی اعالم جنگ محافظه کاران جديد شده بود ، در اين 
کتاب می نويسد که دشمن ، طيف راست اسالمی نيست ، بلکه دين 

  : خود قرآن است 
  

 بلکه خود اسالم  مساله اساسی غرب ، اسالم بنياد گرا نيست ،
 اند فرهنگ شان به مثابه تمدتی متفاوت است که پيروانش متقاعد شده

برترين است و با پستی و فرومايگی قدرت شان باعث آزار و اذيت 
مساله ی اسالم ، سی آی ا ، يا وزارت دفاع اياالت متحده . می شوند

مشکل اسالم ، غرب به مثابه تمدنی ديگر است که مردمش . نيست 
جهانی بودن فرهنگ شان را باور دارند وبر آنند که اگر قدرت در 

والی بخواهد به آنان تحميل شود ، فرهنگ عالی و برتر آنان حال ز
دونالد  (   )42 (.وظيفه دارد آن فرهنگ را در سراسر جهان بگسترد

رامسفلد وزير دفاع پيشين اياالت متحده از عناصر محافظه کار جديد پيرو 
 ، مثل مک نامارا 2006تز ساموئل هانتينگتون ، که سه ماه ی آخر سال 

تنام عقب نشينی طرح تهاجم نظامی خود به رهبری ديک چينی در جنگ وي
معاون رياست جمهوری اياالت متحده را پذيرفت و مجبور به استعفا شد ، 
در مراسم خداحافظی خود با ارتشی های متجاوز ، مضمون اصلی ادعای 
نظريه پرداز محافظه کاران جديد را تکرار کرد و تاکيد ورزيد که مشخصا 
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ی عالی ترين اخالق و فرهنگ است و به همين دليل در مورد دارا آمريکا
درهم کوبيدن و اشغال افغانستان و عراق و ساير توسعه طلبی ها ، حق 

جرج هربرت واکر بوش  رئيس جمهوری اياالت متحده از . داشته است 
همين طيف مسلط محافظه کاران جديد نيز ، از آغاز عمليات تهاجمی سال 

 را مدام تکرار کرده و بخصوص در دومين دوره  ، همين ادعا2001
 آمريکارياست جمهوری خود ، چند خط زير ادعانامه ی خود کشيده که 

حامل عالی ترين نوع اخالق و فرهنگ در جهان است و وظيفه الهی دارد 
نه تنها . تا اين اخالق و فرهنگ عالی را ، در سراسر جهان بگسترد 

گونه سياست و روش مداخله گرانه و سياست تهاجم نظامی ، بلکه هر 
، حتی زمانی که ضرورت گفت و گو برای قانع کردن و به  توسعه طلبانه

اطاعت در آوردن حريف را پيش می برد ، از ابزارهای به کرسی نشاندن 
همين طرز تفکر توسعه طلبانه برای توجيه پروژه امپراتوری اياالت متحده 

بنابراين است که در جهت تعميم . و غلبه ی فرهنگ غرب بر جهان است 
   استيفن کينزر در کتاب  به قول ،!  فرهنگی   سرکردگی  يا اين هژمونی

سرنگون کردن حکومت ها به وسيله ی دولت های « ، يا » براندازی « 
اين روش »  ، – از هاوائی تا عراق –آمريکائی در صد وده سال گذشته 

ره وجود داشته و در اين دوره به سياسی و طرز تفکر برتری جويانه هموا
وسيله متفکران بورژوازی بزرگ جهان ، مثل برنارد لوئيس و ساموئل 

به روشنی بيان » برخورد تمدن ها « هانتينگتون ، به صورتی که در کتاب 
در مورد مارکسيسم و پيروان نظريه مارکس و . شده ، تئوريزه شده است 

اين گونه متفکران علم بورژوازی ارائه انگلس نيز ، همين استدالل به وسيله 
ضمنا ، تئوريسين جنگ افروز آمريکائی ، در تعاريف جامعه . می شود 

شناسی و فلسفی ، آگاهانه دچار خلط مبحث می شود و دين و مذهب را که 
 و بخصوص هميشه و همواره فرهنگ ابزاری دوران های –» فرهنگ « 

 بر اين دو مقوله بوده  و مالکيت   توليدی و ابزارتوليدی  تکامل مختلف
می نامد ، واال که هر اهل خرد و مطالعه ای ، تفاوت » تمدن «  ، –است 
را می شناسد و می داند که نقش شرايط » فرهنگ « و » تمدن « ميان 
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که تعريفی نزديک به تعريف دوران های » تمدن « مادی حاکم ، چگونه از 
مثل دين و مذاهب و فرقه های هائی » فرهنگ « زمين شناسی دارد ، 

منشعب از آن زاده می شوند تا استفاده ی ابزاری از انسان ، مطيع کردن 
 را   و سلطه ی صاحبان ابزار توليد گسترده تر و جريان استثمار انسان
  )  م –کنند   تر آسان

 –البته پی آمد مانيفست هانتينگتون ، آن بود که جهان يهودی 
تروريست .  پايدار قفل شد ی در حالت جنگمسيحی و جهان اسالم ،

 مثل القاعده که در زمان انتشار کتاب هانتينگتون تازه داشت –هائی 
 ، فقط گروهی فناتيک نبود که برنامه سياسی -شکل می گرفت 

درست . خاصی داشته باشد ، بلکه اعالم درگيری ميان تمدن ها بود 
، هانتينگتون  دمثل يک پيشگوی مدرن الهی که وحی صادر می کن

می گويد که خداوند اين تصادم را از پيش مقدر کرده و دريای انسانی 
  . قادر به متوقف کردن آن نيست 

 بدون آن که اشاره ای به نقش اياالت –ساموئل هانتينگتون 
 ، تاکيد می ورزد که اسالم ، در جريان جنگ سرد –متحده بکند 

ائی بود که در خالل جنگ زمان ه« . نيروی قدرتمندی عليه چپ بود 
سرد ، بسياری از دولت ها ، از جمله الجزيره ، ترکيه ، اردن ، 
مصر و اسرائيل ، اسالميست ها را به مثابه نيروی مقابل کمونيست ، 
يا دشمن جنبش های ناسيوناليستی ، مورد تشويق و حمايت قرار 

دست کم تا جنگ خليج ، عربستان «  و نوشته است  »  .دادند
ودی و ساير کشورهای خليج فارس ، کمک های مالی کالنی را سع

برای اخوان المسلمين و گروه های اسالمی درکشورهای مختلف تامين 
 در عين حال ، به صراحت توضيح می دهد که چگونه   )43 (».کردند
 فرو« نوشته است . رفت  وحدت ميان غرب و اسالميست ها واو چرا

و  غرب و اسالم را از ميان برداشت پاشی کمونيسم ، دشمن مشترک 
 در مقابل ديگری باقی  هريک از آنان را به مثابه دشمن اصلی

 ، بسياری ديدند که جنگ 1990در سال های   « )44 (».گذاشت 



  
  

  بازی شيطان  . 236
  

 

  
 
 

سرد ديگری با مضمون برخورد تمدن ها ، ميان اسالم و غرب در 
، به هانتينگتون که کارشناس اسالم نيست    )45 (».حال توسعه است

و مدعی است .  نظردارد) 46(»رابطه ی ميان اسالم و نظامی گری« 
 و  ) 47(».اسالم از آغاز دين شمشير و فتوحات دينی بود«    :که 

برای آن که کسی ترديدی در مورد نقطه نظر او به خود راه ندهد ، 
از يک افسر ارتش اياالت متحده که نامی از او نمی برد ، نقل قول 

 مثال  مرز ميان اروپا و خاورميانه –، » مدار جنوبی « ، می کند که 
   )48(». به سرعت تبديل به خط دفاعی جديد ناتو می شود « –

خود برنارد لوئيس در مورد مسائل آموزگار هانتينگتون از 
اسالمی نقل قول می کند تا ثابت کند که اسالم تهديدی موجود برای 

   :همه ی هستی غرب را نمايندگی می کند
  

در مدتی تقريبا به طول هزار « برنارد لويئس بر آن است که 
سال پيش ، يعنی از نخستين لنگر انداختن در اسپانيا ، تا دومين 

، اروپا )  م –خالفت عثمانی ( محاصره وين به دست ترک ها 
 اسالم تنها  ».اسالم مورد تهديد قرار گرفته استهمواره از طرف 

  وپا را ، آن هم دو بار ، تهديد کردهتمدنی است که موجوديت ار
   )49 (.است

  
اين که چگونه کشورهای ضعيف ، فقير و پراکنده ی خاور 

موجوديت اروپا را به خطر « ميانه و جنوب آسيا ، دقيقا توانسته اند 
اما اين تزی بود که برنارد . در اين کتاب روشن نمی شود » بيندازند 

  . فی آن پرداخته بود  به موشکا1950لوئيس از سال های 
برنارد لوئيس ، افسر اطالعاتی سابق بريتانيا و حامی قديمی 
طيف راست اسرائيل ، بيش از نيم قرن از مبلغان و مدافعان 

لوئيس نخستين . امپرياليسم و توسعه طلبی های اسرائيل بوده است 
را در مقاله ای » برخورد تمدن ها «  اصطالح 1956بار در سال 
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در آن . به کار برد  منتشر شد ، » ميدل ايست جورنال « که در 
» حالت ضد غربی کشورهای عربی « مقاله ، او سعی بسيار کرد تا 

بعد لوئيس اصرار می ورزد که خشم اعراب ناشی . را توضيح بدهد 
مبارزه عليه « نيست ، و هيچ ربطی هم به » مساله فلسطين « از 

می کند ثابت کند که دليل اين در عوض سعی . ندارد » امپرياليسم 
  : از اين حرف هاست » بسا ژرف تر و گسترده تر  «خشم 

  
آن چه ما در دوران خود شاهد آنيم ، چيزی کمتر از برخورد 
تمدن ها ، و بخصوص شورش جهان اسالم عليه  تاثير خرد کننده ی 
تمدن غرب که از قرن هجدهم نقشه ی قديمی را جا به جا و مختل 

اين خشم وعقيم ماندن ، نتيجه اش اين است که ....  ، نيست کرده است
   )50 (.اسالم به طور کلی عليه غرب کوک شده است 

  
اين ، موضوعی بود که برنارد لوئيس مدام و مدام به آن باز می 

برنارد لوئيس ، با سرزنش احساس ضد غربی در مجموعه ی . گشت 
 دوم جهانی را که به تاريخی جهان اسالم ، نو استعمار پس از جنگ

از ايجاد کشور . نفت چنگ انداخته بود ، تطهير و مبرا می کرد 
صهيونيستی در قلمرو اعراب حمايت می کرد و پشتيبانی بی رحمانه 

 ، اردن ،  ليبی ی آن از کشورهای پادشاهی مصر ، عراق ، 
عربستان سعودی و کشورهای حاشيه ی خليج فارس را مورد 

 و خاور ميانه « او در کتاب کالسيک .  داد پشتيبانی قرار می
 نوشته ، مدام نسخه و دارويش را تکرار 1964که در سال » غرب

نا رضايتی کنونی خاورميانه را با نظر ) بايد ( ما «  : می کند که 
برنبرد تمدن ها بنگريم ، نه درگيری ها و تناقضاتی ميان کشورها و 

 می گفت که اياالت متحده نبايد برنارد لوئيس آشکارا   )51(».ملت ها
بعضی ها «  . ای صلح با اعراب زير فشار بگذارداسرائيل را بر

مشتاقانه می گويند که اگر اعراب به آرزوهای خود برسند ، کارها 
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بر آوردن اين آرزوها ، معموال می تواند به . چقدر آسان تر می شود 
رش از که برای مثال ، منظو» .خرج طرف مقابل صورت بگيرد

  خواسته ی صريح لوئيس آن بود که )52 (.طرف مقابل اسرائيل بود
.  اياالت متحده ، به جای اجرای اين سياست ، اعراب را منزوی کند
        : و در مورد اين خواسته که طرح جايگزين بود ، نوشته است

غرب بايد چون اين وانمود و تظاهر کند که تعهدی در مورد « 
بخصوص سياست های داخلی اعراب ،  و  ، سياست های عرب 

 )53(». غرب نبايد دنبال متحد بيشتری در ميان اعراب بگردد. ندارد 
اصال چرا بايد با ملت هائی که فرهنگ و دين شان آنان را به صورت 
آشتی ناپذيری در مقابل تمدن غربی قرار می دهد ، دنبال وحدت 

  گشت ؟ 
رايزن خردمند و امين ، و برنارد لوئيس به عنوان پروفسور ، 

معلم دو نسل از شرق شناسان ، پژوهشگران دانشگاهی ، کارشناسان 
  ، اطالعاتی اياالت متحده و بريتانيا ، گروه های تحقيقاتی دولتی

کارشناسان مقيم برای يافتن راه حل ، و محافظه کاران جديد يکدست 
 ؛ در و همه فن حريف ، بيش ازچند دهه نقش بسيار حساسی داشت

حالی که طعنه و تحقير محققان و متختصصان امور اسالم را که او 
را طرفدار متعصب و نوميد نقطه نظرهای ضد مسلمان صهيونيست 

اين يهودی انگليسی ی متولد . ها می دانستند ، به جان خريده بود 
 ، در دوران جنگ سرد پنج سال به عنوان مامور عملياتی 1916

نيا در خاور ميانه خدمت کرده بود ، و از آن سرويس اطالعاتی بريتا
 در سال )54 (.به بعد او را در دانشگاه لندن به کارگمارده بودند

در پرينستون با کسانی .  ، از لندن به پرينستون مهاجرت کرد 1974
رابطه برقرارکرد که بعدها رهبری جنبش نوظهور محافظه کاران 

برنارد لوئيس ، « می گويد  ريچرد پرله  . جديد را به دست گرفتند 
 پرله  در )55( ».کم و بيش معلم مذهبی سناتور هنری جکسون شد

گذشته از مقام های ارشد پنتاگون بود ، که در مقام رئيس دايره ی 
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 از 2003سياست دفاعی وزارت دفاع اياالت متحده ، در سال 
و ديرگاهی ، شاخص ترين و مصر ترين مدافعان جنگ با عراق بود 

هم چون اين ، . ت که از شاگردان و مريدان برنارد لوئيس است اس
برنارد لوئيس به طور منظم به مرکز موشه دايان در مرکز تل آويو 

می رفت و همان جا بود که رابطه ی نزديکی با اريل شارون   
اريل شارون همان ژنرال باز نشسته ای است که اغلب ( .   برقرار کرد 

ظامی اسرائيل به فلسطين و کشورهای همسايه را به فرماندهی تجاوز های ن
عهده داشته و در دوران نخست وزيری خود در نخستين سال های قرن 
بيست و يکم ، فلسطين را با بی رحمانه ترين حمالت نظامی از زمين و هوا 

 و ساکنان  و دريا درهم کوبيد وحتی اردوگاه پناهندگان جنين را چنان منهدم
قتل عام کرد که مجموعه ی توحش نظامی او با همکاری   چنانفقيرش را

مستقيم پنتاگون و وزارت امور خارجه اياالت متحده به رياست جمهوری 
کوره  آدم سوزی « ، به  آمريکاجرج هربرت واکر بوش رئيس جمهوری 

اريل شارون در ايجاد زمينه های درگيری ميان . معروف شد » شارون 
لسطين به رهبری سازمان فتح ، نقش اساسی حماس و سازمان آزاديبخش ف

داشت و مدام اصرار ورزيد تا کين توزانه  ياسرعرفات را از سر راه 
 2005بردارد و فلسطين را به روزی بيندازند که بخصوص در سال های 

پيش بينی اريل شارون آن بود که با حذف ياسر .  شاهد آنيم 2006و 
يف می شود و حماس می تواند  سازمان آزاديبخش فلسطين تضع ،عرفات

قدرت سياسی را به دست بگيرد تا ثابت شود که فلسطينی ها در شرايطی 
اريل شارون ؛ مثل . نيستند که پشت ميز مذاکرات صلح خاورميانه بنشينند

تونی بلر نخست وزير بريتانيا ، از نزديکان جرج هربرت واکر بوش و از 
 تمدن ها را عليه اسالم توسعه می محافظه کاران جديد بود و نظريه ی نبرد

  ) م–داد 
 ، برنارد لوئيس با دواير باالی مقام های 1980در سال های 
مقام سابق سی آی ا ، » پت النگ « به گزارش . دفاعی هم پياله بود 

برنارد لوئيس را اغلب از پرينستون فرا می خواندند تا آموزش های 
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ره شبکه ی ارزيابی و مدير ادا» آندريو مارشال « ضروری برای 
  يکی ديگر از شاگردان او )56 (.محققان ميهمان پنتاگون را تامين کند

هارولد روده  ، کارشناسی بود که با تسلط به چند زبان خاورميانه ، 
خبره ی امور منطقه بود ، به خدمت پنتاگون در آمده بود و بيش از 

ه ی ارزيابی و دو دهه به عنوان معاون آندريومارشال در اداره شبک
در بيش از بيست .  محققان ميهمان وزارت دفاع اياالت متحده کارکرد

   برنارد لوئيس در معيت گروهی از محافظه کاران سال گذشته ،
جديد ، از جمله  پرله ،  روده  و مايکل لدين ، به عنوان هيئت 

مايکل لدين ( .    مشورتی امور اسالمی و خاورميانه خدمت کرده است
 همان بازيگران نقش اصلی محافظه کاران جديد حاکم بر سياست خارجی از

 و در گرما گرم تکيه ی بازی شيطان  2006اياالت متحده است که در سال 
بر امور هسته ای جمهوری اسالمی ، به همراه هيئتی محرمانه به ايران 
سفر کرد و پس از بازگشت او از ايران بود که محمود احمدی نژاد رئيس 

مهوری وقت نامه ای پيامبر مآبانه به همتايش جرج هربرت واکر بوش ج
 که ترجمه ی اين کتاب در جريان 2006در نيمه دوم همين سال . نوشت 

بود ، محسن سازگارا، منوچهر محمدی ، و پيش از آنان فخرآور به عنوان 
ه از سفر لدين ب. نمايندگان دانشجويان ايران با مايکل لدين مالقات کردند 

ايران و مالقات های محرمانه او با مقام های جمهوری اسالمی و اسامی 
 دانشجويان ايران بی درنگ اعالميه  .نامبرده ، خبرنگاران پرده برداشتند 

. دادند و نمايندگی منوچهر محمدی و فخر آور را جعلی اعالم کردند 
ناظران مستقل آمريکائی  نيز، بخصوص فخرآور را مامور سی آی ا 

تبليغ شده و کار آموز  )  VOA(آمريکاعرفی کردند که به وسيله صدای م
   در ) م –با استعداد وزارت امور خارجه ، سی آی ا و پنتاگون است 

پاسخ به اين پرسش که برنارد لوئيس در مدت ماموريت خود چه 
 مدير کسانی را به عنوان متخصص تربيت کرده است  وول سی 

 ما از اشخاصی دعوت می کرديم تا بيايند «وقت سی آی ا می گويد  
   يادم می آيد که همه شان با برنارد  .بدهند  سمينارهائی را سامان  و 
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   )57 (».لوئيس حرف می زدند
اگر چه برنارد لوئيس در ظاهر امر عنصری دانشگاهی به نظر 
می رسيد ، و بسياری از محققان او را به چشم مورخ و قبل از همه 

يخ امپراتوری عثمانی می شناختند ، همه ی تعلق ها و کارشناس تار
در سال .  ترک گفت 1990روابط آکادميک خود را در سال های 

 ، رسما به اردوی محافظه کاران جديد پيوست و نامه ای را 1998
که کميته ی ويژه برای صلح و امنيت در خليج فارس نوشته بود و 

 را ،  اين نامه . ضا کرد تغيير رژيم عراق را مطالبه می کرد ، ام
، و مقام های » جمهوری جديد « از » مارتين پی رتز « پرله  ، 

، » پاول ولفوويتز« آينده دولت جرج هربرت واکر بوش ، از جمله 
. نيز امضا کرده بودند » دوو راکهايم « و » ديويد وورم سر« 

ران برنارد لوئيس به همکاری تنگاتنگ با محافظه کاران جديد و مفس
   ، 2001و در واقعه يازده سپتامبر  و محققان ميهمان ادامه داد ، 

 از برنارد لوئيس و احمد چلبی دعوت کرد تا در مقابل هيئت  پرله 
سياست دفاع نفوذی ، که دو سال پيش از آن به وسيله ی محافظه 
کاران جديد گشايش يافته بود تا ثابت کند که رابطه ای ميان اسامه بن 

احمد چلبی که از .  صدام حسين وجود ندارد ، سخن بگويند الدن و
 دوست  پرله  و برنارد لوئيس بود و رهبری يکی 1980سال های 

از گروه های مخالف دولت عراق و کنگره ملی عراق را به عهده 
داشت ، مسئول دادن اطالعات نادرست به مقام های اطالعاتی اياالت 

رد تا در مورد گسترش تهديد متحده بود که به دولت بوش کمک ک
  . عراق عليه اياالت متحده ، اغراق کند 

کمتر از دو ماه پس از حضور احمد چلبی و برنارد لوئيس در 
» وورم سر « ، پنتاگون به رهبری  برابر هيئت سياست دفاع نفوذی

    را ايجاد کرد که بعدها منجر به پديد آمدن  خاصی واحد اطالعاتی
      و روده  اين اداره را . شد ) OSP ( » ه ها اداره ويژه نقش «

با » النگ « . معاون سياست دفاعی سازمان دادند» دوگالس فيت « 
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عطف به آخرين رئيس ايدئولوژيک برای حزب کمونيست شوروی 
روده نوعی ميخائيل سوسلوف جنبش محافظه «  : سابق ، می گويد 
» روده « اين   )58(».تاو ، در واقع تئوريسين اس. کاران جديد است 

 به رياست  » اداره ويژه نقشه ها «  از بنيانگذاران  ، »فيت « و 
آبرام شولسکی بودند که اطالعات جعلی ساختند تا براساس آن ها 

اداره ويژه « و اين . عراق را به داشتن روابطی با القاعده متهم کنند 
 رياست  بود که گزارش هائی برای ديک چينی معاون »نقشه ها 

جمهوری ، دونالد رامسفلد وزير دفاع ، و ساير مقام های ارشد دولت 
بوش تهيه کرد تا بر مبنای آن ادعا شود که عراق دارای انبوهی از 
سالح های شيميائی و بيولوژيکی، موشک های دوربرد ، تريلرهای 
مخصوص حمل موشک که بدون راننده اند و از طريق امواج هوائی 

  )59(. ، و برنامه هسته ای کامل و پيشرفته استهدايت می شوند
اطالعات جعلی چلبی، مستقيما اداره ويژه نقشه ها را تغذيه کرد و 
سرانجام در نطق های ديک چينی ، دونالد رامسفلد و ساير مقام های 

درست در شب حمله نظامی به عراق ، . دولت بوش منعکس شد 
 ، با معاون رياست برنارد لوئيس که به ديک چينی نزديک بود

جمهوری اياالت متحده شام خصوصی خورد تا به بحث در مورد 
 ، برنارد لوئيس 2003 و در سال )60(.جنگ عليه عراق بپردازند 

.                           تقديم کرد   خود را به هارولد روده » بحران های اسالم« کتاب 
  

  
  جنگ عليه ترور

  
در جنگ جاری ، نخست در افغانستان و بعد در عراق ، و در 
اعالم آغاز جنگ جهانی عليه تروريسم که هيچ پايانی را در چشم 

که تمام عيار در تئوری  انداز نداشت ، پرزيدنت بوش دقت می کرد 
 غرق و ساموئل هانتينگتون برنارد لوئيس  ی » نبرد تمدن ها « 
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جرج بوش ، در سخنرانی های پی در پی ؛ از اين منبر به آن . نشود 
بودن جنگ در » صليبی «   و عليرغم اشاره های ناهنجار به –منبر 

 ، اصرار داشت تکرار کند که اياالت متحده درگير –خاورميانه 
با اين . جنگ عليه تروريست هاست ، نه جنگ عليه پيروان قرآن 

گ بوش عليه تروريسم ، کامال بهانه ای است برای حال ، در واقع جن
 جديد در خاور ميانه و آسيای تند رونزديک شدن به طرح های 

ئی اسالمی ، بنياد گرااين طرح ، سياستی در قبال اسالم ، . مرکزی 
  . يا حتی رو به سوی تروريسم ، اسالم گرائی ، يا چيز ديگری نيست 

ياالت متحده به واقعه از همان اول ، پاسخ رئيس جمهوری ا
 ، تصويری از جهان گشائی گسترده ای را پيش 2001يازده سپتامبر 

نظر جرج هربرت واکر بوش اين بود که مثل بازی . رو گذاشت 
دومينو ، رژيم ها را مثل مهره در صفحه ی خاور ميانه جا به جا کند 
که اين بازی ، با توسعه ی ارتش و حضور سياسی اياالت متحده در 

اول طالبان ، بعد صدام حسين ، پس : منطقه ، ارتباط مستقيم داشت 
اين تصور ، . از آن هم رژيم های ايران ، سوريه ، عربستان سعودی 

. با دموکراسی جهان گشا بيان می شود که ابزارش قتل عام است 
دولت بوش شديدا از درون و برون زير نفوذ محافظه کاران جديد بود 

در . ساسی منطقه را می دادند و موعظه می کردند که بشارت تغيير ا
درون، وولفونيز ، فيت ، پرله ، مارشال ، وورم سر، و شولسکی 
بودند که ساير مقام های پنتاگون ، مثل مايکل روبين ، ويليام لوتی ، 
لوئيس ليبای از دفتر ديک چينی معاون رياست جمهوری ، جان 

آبرامز از شورای امنيت ملی بالتون از وزارت امور خارجه ، اليوت 
)NSC ( در خارج از . ، و بسياری ديگر را همراهی می کردند

دولت ، گروهی از مفسران و محققان ميهمان و فعاالن رسانه های 
پروژه قرن « گروهی ، از جمله  تام دونه الی  و  گری اشميت از 

،  » ويکلی استاندارد« ، ويليام کريستول از نشريه » جديد آمريکائی 
مايکل لدين از انستيتو اينترپرايز آمريکائی ، مکس سينگر از انستيتو 
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کاپالن  . ، و الرنس ف » جمهوری جديد « هودسن ، پرتز از نشريه 
  . و جيمز وول سی ، در خدمت اين طرح بودند 

» جنگ با عراق « کاپالن و کريستول در مطلبی تحت عنوان 
يئت در عراق آغاز می شود ، کار و ماموريت اين ه« : د نمی نويس

ما در نوک دوره ی تاريخی جديد . اما در بغداد به پايان نمی رسد 
خيلی روشن است که مساله .... لحظه ای قطعی است .... ايستاده ايم 

مساله فراتر ازآينده خاورميانه و جنگ عليه . به عراق ختم نمی شود 
قرن بيست و يکم مساله اين است که اياالت متحده در . ترور است 

  مايکل لدين ، در مصاحبه )61 (».چه نقشی می خواهد داشته باشد 
مطبوعاتی ی شب تجاوز نظامی به عراق ، استراتژی اياالت متحده 

لدين در .  را حتی از اين هم بی تعارف تر و گستاخ تر مطرح کرد
من فکر می کنم چه بخواهيم ، چه  «   :اين مصاحبه مطبوعاتی گفت

و   » .يم ، مجبور باشيم در يک جنگ منطقه ای در گير شويم نخواه
با تاکيد بر اين نکته که جنگ نمی تواند محدود به عراق باشد ، به 

اين جنگ ، ممکن است تبديل به نبردی «   : صراحت ادامه داد 
   )62 (».برای بازسازی جهان باشد

اهی پيش چنين عقايد بلند پروازانه و گزافه گويانه ای ، از ديرگ
در استراتژی . نقطه نظر محافظه کاران جديد در مورد جهان بود

مفتضح محافظه کاران جديد که به عنوان برنامه کار و به صورت 
 برای نتانياهو نخست 1996يادداشتی به روی کاغذ آمد و در سال 

وزير وقت اسرائيل فرستاده شد ، پرله ، فيت ، وورم سر و ساير 
 جديد ، به توضيح تفاهم و هماهنگی در عناصر محافظه کاران

: پاکسازی « داشت ، به عنوان  اين ياد. سياست منطقه ای پرداختند 
 از اسرائيل می خواست که با   ، »استراتژی جديد برای امنيت قلمرو

عقب برانند ، « همکاری ترکيه ، اردن ، کشورهای مختلف منطقه را 
صدام حسين را   ، » باشند زند و کامال مراقب آن هااز ثبات بيندا

سرنگون کنند ، به اردن فشار بياورند تا نهال سلسله ی هاشمی را 



  
  

  بازی شيطان .  245
  

 

 
 
 

پيش در آمد ترسيم نقشه ی  «  دوباره در بغداد بکارند و به عنوان
ه لبنان و ب  » جديد خاورميانه برای تهديد تماميت ارضی سوريه 

والنی ، داشت ط در هيچ جای اين ياد « . سوريه حمله نظامی کنند
ئی اسالم ، اخوان المسلمين و بنياد گراحرفی از سياست مخالف با 

   )63 (». حتی القاعده زده نشده بود
در حالی که نطق و خطابه های جرج هربرت واکر بوش و 
نقطه مرکزی اين سخنرانی های پر آب و تاب را ترکيب دموکراسی 
. اشباع کرده است ، اصال هدف دولت بوش دموکراسی نيست 

محافظه کاران جديد می خواهند بر خاور ميانه سلطه ی کامل داشته 
باشند ، نه آن که اصالحاتی در آن انجام بدهند ، حتی اگر اين عمل به 

و گروه های قومی و . کشورها بينجامد ) تجزيه ( تکه پاره کردن 
اگر طرح . فرقه ای کوچک تری به وجود آيند که قابل مهارتر باشند 

ورد نظر پيش برود ، در اين مضمون طيف راست به صورت م
اسالمی فقط نقش ابزاری ديگری برای متالشی کردن رژيم های 

  در نشريه » بازنگری خاورميانه «    در بخش. موجود را دارد 
رک و پوست کنده مرحله ای را  برنارد لوئيس  ، » امورخارجی «

  : می نامد ، توضيح می دهد » لبنانيزه کردن « که 
  

يان تسريع شود ، بنياد گراامکانی که حتی می تواند  به  وسيله 
می » لبنانيزه شدن « نمونه ای است که اين اواخر آن را  به مدل  

 به استثنای نمونه ی –بسياری از کشورهای خاور ميانه . شناسيم 
 در ساختمان اخير و مصنوعی خود ، در چنين مرحله –بديهی مصر 

گر قدرت مرکزی به حد کافی تضعيف شود ، نه ا. ای آسيب پذيرند 
جامعه ای مدنی وجود خواهد داشت که اين کشور ها را در وابستگی 
به يکديگر نگه دارد ، نه دليلی برای هويت مشترک وجود خواهد 

 مثل آنچه در لبنان به وقوع –، مملکت  در اين صورت... داشت 
اد ، و دچار  ، تماميت ارضی خود را از دست خواهد د-پيوست 
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بحران جنگ و نزاع ، دشمنی و کشمکش ، جنگ های فرقه ای ، 
  )64 (».عشيره ای ، منطقه ای و حزبی خواهد شد 

  
البته با آغاز تجاوز نظامی اياالت متحده ، فقط يک آينده برای 

رلز فری من  پيش بينی کرده اين آينده را ، چا. عراق محتمل بود 
جديد ، هيچ گاه واقعا ايجاد منظور محافظه کاران « .  است

قصد «  :   فری من  می گويد» .دموکراسی در آن کشور نبود
محافظه کاران جديد ، صاف کردن عراق و ازبين بردن اين کشور به 

   )65 (».عنوان تهديد منطقه ای برای اسرائيل بود
منظور محافظه کاران جديد ، نه تنها زخمی کردن عراق با 

ميت ارضی آسيب پذير اين کشور ، بلکه سقوط هدف لطمه زدن به تما
ريچرد پرله و ديويد فروم که هر دو از .  عربستان سعودی هم بود 

پايان کار  «   اعضای انستيتو اينترپرايز آمريکائی اند ، در کتاب شان
 ، پيشنهاد  »چگونه می شود در جنگ عليه ترور پيروز شد : شيطان 

ا بايد عليه حکومت سعودی به راه يان شيعه ربنياد گرامی کنند که 
به اين دليل که شيعه ها در امتداد خليج فارس نيروی . انداخت 

قدرتمندی را تشکيل می دهند و حوزه های نفتی عربستان سعودی در 
که « اين بخش از کشور واقع است ، پرله و فروم ترسی ديرينه دارند 

 و تسلط بر شيعه ها ممکن است روزی در پی استقالل استان شرقی
  :  پرله و فروم می افزايند »  .نفت اين منطقه بر آيند

  
استقالل استان شرقی ، قطعا برای کشور سعودی فاجعه بار 

اما برای اياالت متحده نتايج مطلوبی را در برخواهد . خواهد بود 
به يقين ، اين برآيندی است که بايد در مورد آن به تعمق . داشت 

ا ، آن است که ما می خواهيم سعودی ها بدا نند  مسلم تر ام. پرداخت 
   )66 (.که ما در اين مورد به تعمق پرداخته ايم 
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ماکس سينگر ، هميار ايجاد انستيتو هودسن ، مدام پيشنهاد می 
کرد که اياالت متحده ، با ترغيب تجزيه ی عربستان سعودی به استان 

سينگر . کند شرقی و حجاز شرقی ، پادشاهی عربستان را متالشی 
. پس از برداشتن صدام ، منطقه دچار زلزله خواهد شد «  : می گويد 

   )67 (».اگر اين به معنی سقوط رژيم سعودی است ، بگذار چنين شود
تند ريختن کاخ سعود ، منجر به تسلط  مايکل لدين نوشته است که فرو

 با «لدين می گويد . های طرفدار القاعده بر اين کشور خواهد شد رو
وقوع چنين واقعه ای ، ما می توانيم جنگ در سراسر شبه جزيره 

 )68 (».عربستان را حداقل تا مناطق توليد کننده ی نفت گسترش دهيم 
من ديگر « جيمز آکينز سفير سابق اياالت متحده در رياض می گويد 

نگفتم که اگر ما به عراق حمله کنيم ، اسامه بن الدن و خاندان بزرگ 
من . ر امور عربستان سعودی را به کف خواهند گرفت او ، مها

اکنون قانع شده ام که محافظه کاران جديد ، درست همين را می 
   )69(». خواستند تا بعد اجرای برنامه را آغاز کنيم

در چهار سال نخستين جنگ جرج هربرت واکر بوش عليه 
ترور ، بسياری از منتقدان بحث کردند که با تجاوز نظامی به 
افغانستان و عراق و با برجسته کردن نقش و منحنی اياالت متحده تا 

های اسالميست تند رواين حد در خاور ميانه ، دولت بوش نسلی از 
را به وجود خواهد آورد که اياالت متحده را مسئول همه ی بيماری 

عليرغم نطق و خطابه های بوش در باره ی . های خاور ميانه بدانند 
يسم متاثر از اسالميست ها ، دولت بوش نه در نبرد عليه ترور

افغانستان توانست استراتژی موثری را در جلو گيری از گسترش 
مايکل شيوئر  با نام . ئی اسالمی به پيش ببرد ، نه در عراق بنياد گرا

، موضوع را به صورت جدی » جسارت جهان گشائی « مستعار در 
  : تری مورد بحث قرار می دهد 

  
  حده و بريتانيا و ساير نيروهای ائتالفی ، آشکارا دارند اياالت مت
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سعی می کنند برکشورهای دولت ناپذير افغانستان و عراق پس از 
جنگ ، حکومت کنند ، در حالی که به صورت همزمان ، جنگ 
شورشيان اسالميست در هر دو کشور در حال رشد و گسترش مداوم 

در . ی می گذارند  رهبران ما اسم اين شرايط را پيروز،است 
مديريت اين فعاليت ها ، و نبردهای رسمی ارتش که جلوتر از آن 
قرار می گيرد ، نيروهای اياالت متحده و سياست های جاری ، در 

يعنی کاری که . حال کامل تر کردن تند روی در جهان اسالم اند 
اسامه بن الدن از اول دهه ی نود سعی می کرد با کاميابی های 

در نتيجه ، به نظر من بيهوده .   انجام آن مبادرت ورزدناقصی به
نخواهد بود اگر نتيجه بگيريم که اياالت متحده به عنوان تنها متحد 

   )70 (.چاره ناپذير بن الدن باقی مانده است 
  

چه افغانستان بتواند باقی مانده ی طالبان را شکست بدهد ، 
 نيروهای زير زمينی تغييری در چند دهه اسالميزه شدن ايجاد کند ،

طيف راست اسالمی را متالشی کند و افغانستان با ثبات را به عنوان 
کشوری سکوالر بسازد ، يا نه ، مربوط به وقايع آينده است و بايد ديد 

چه عراق بتواند حاکميت سياسی سکوالرايجاد کند ، . چه می شود 
د درهم نيروهای مرتبط با القاعده را که در آن کشور جمع شده ان

بکوبد ، احزاب شيعه ، مثل شورای عالی اسالمی و الدعوه را که بر 
و با آيت اهللا های ايران برای نفوذ  عراق پس از جنگ تسلط دارند 

در کشور همجوار عربی همکاری می کنند ، سرجای خود بنشاند ، يا 
دست کم پيش بينی اين .  نه ، پرسشی است که هنوز بسته نشده است 

نجاه پنجاه است که افغانستان در آينده ای نه چندان دور به موقعيت پ
دست جريان های سخت سر اسالميست خواهد افتاد و  حکومت عراق 
به حکومتی دينی خواهد انجاميد که فقط اندکی کمتر از ايران نظامی 

با همين عالئم است که رهبری مذهبی در ايران پنجه . خواهد بود 
حکومت و اعمال فشار بيشتر بر  فظ قدرت خود را برای ح های 
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مردم ، سخت تر کرده و هر روز ، بيش از روز پيش اين پنجه ها را 
در پاکستان ، پرزيدنت پرويز مشرف ، . بر گلوی کشور می فشارد 

هر لحظه ممکن است با کودتای اسالميست ها در ارتش و سرويس 
 شبه نظامی  که با اخوان المسلمين و ساير احزاب اطالعاتی پاکستان

و گروه های طيف راست اسالمی در رابطه ای تنگاتنگ اند ، سقوط 
اندونزی و بنگالدش با شورش گران اسالمی در گيرند ، ترکيه . کند 

و پا می  که در اردوی اسالميست ها دست  بيش از يک دهه است 
با فشار جدی از جانب اخوان ، زند ، و سوريه ، لبنان و فلسطين 

مصر و عربستان سعودی ، به مثابه قلب .   در رويندالمسلمين رو
جهان اسالم ، هر دو زير فشار قرار گرفته اند تا نظام های سياسی 
خود را باز کنند که بسياری از ناظران معتقدند اين گشايش می تواند 

  . به ايجاد جمهوری های اسالمی در هر دو کشور منجر شود 
پرزيدنت بوش با . ست مورد عراق ، وحشتناک ترين نمونه ا

متهم کردن صدام حسين به داشتن وحدت جعلی با القاعده ، وارد 
رئيس جمهوری اياالت متحده هشدار داد که . جنگ با عراق شد 

صدام متمايل به دادن سالح های کشتار جمعی به هسته های بن الدن 
 شد ، رژيم صدام  ثابت  2003اما ، همان گونه که در سال . است 
چ ارتباطی با القاعده داشت ، و نه دارای سالح های کشتار نه هي

رژيم بغداد ، که البته ديکتاتور . جمعی بود که به توزيع آن بپردازد 
بود ، حکومتی سکوالر بود که رهبری حزب بعث حاکم بر آن ، 

 حاال چه شيعه های مختلف ، يا –دشمن تائيد شده ی اسالميست ها 
اما جرج بوش ، آگاهانه و .  بود –مين مسلمانان سنی اخوان المسل

. عمدا ، اسالميست های عراقی را ترغيب کرد که به قدرت برسند 
نيروهای آمريکائی و سی آی ا ، آيت اللهی را از لندن به نجف عراق 
بردند و وحدتی عملی را ميان او و آيت اللهی ديگر به نام علی ال 

 عليه مردم عراق در سيستانی ، يک روحانی ايرانی که پس از جنگ
اياالت متحده با يک . تعيين قدرت صاحب نفوذ بود ، به وجود آوردند
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 عراقی به نام عبدالعزيزال حکيم که فرماندهی قشون تند روروحانی 
قدرتمند بيست هزار نفره ای به نام لشکر بدر را به عهده داشت ، 

.     د لشکر بدر در ايران آموزش ديده و مسلح شده بو. کارمی کرد 
بسياری از منابع ديگر ، دست کم از زمان تجاوز نظامی اياالت متحده به ( 

عراق ، تعداد لشکر بدر عبدالعزيز حکيم را بيش از پنجاه هزارتن بر آورد 
کرده اند که عده ای از ورزيده ترين آموزش ديدگان شان ، از سال ها پيش 

اسداران جمهوری و هم اکنون نيز ، واحدهای ويژه ی سرکوبی سپاه پ
اين نيروهای آموزش ديده ، به همراه نيروهای . اسالمی را تشکيل می دهند 

 حکمت يار ، در مواقعی به ميدان رانده می شوند گلبدينبسيار ورزيده ی 
که رژيم اسالمی ايران به نيروی انتظامی خود اعتماد کامل ندارد و اوضاع 

عين . ارزيابی می کند  وخيم –...  شمسی و 1378 تير 18 مثل –را 
و دولت های  آمريکاهمين نيروهای ويژه را ، منتها نه از ميان خارجی ها ، 

اين نيرو ، که در آموزش نيروهای ويژه ی جمهوری . اروپائی هم دارند 
معروف » آينهايت کماندو «  به  در آلمان اسالمی نقش اساسی داشته است ،

 است ، لباس سياه می پوشد و اين نيرو ، سوای نيروی ضد شورش. است 
وظيفه اش فقط حمله ی بی رحمانه به تظاهراتی است که خطرناک ارزيابی 

مترجم اين کتاب ؛ شخصا با هر دو نيرو ، در مواقع مختلف ، . می شوند 
 عين تجهيزات و . مستقيما درگير بوده و توحش آنان را تجربه کرده است

تومبيل های مخصوص پليس ، آموزش های نيروی مخصوص آلمان ، مثل ا
  )   م – . به جمهوری اسالمی منتقل شده است 

ترکيب اين نيروهای شيعه در عراق ، توسعه ی گروهی 
تروريستی به نام الدعوه است که در سابقه ی بيش از چهل ساله ی 
خود ، بمب گذاری ها ، قتل ها و ساير حمالت خشونت بار ، از جمله 

 ،  سازمان 1980کويت را در سال های در آمريکاحمله به سفارت 
، در عراق مرکزی ، حزب اصلی  در جبهه ی سنی ها. داده است 

  به نام حزب اسالمی عراق پديد 2003سياسی ، پس از جنگ سال 
  . آمد که شاخه رسمی اخوان المسلمين در عراق است 
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دولت بوش تصور زنجيره ای از وقايع را در سر داشت که می 
 از کشورهای ی الجزيره را در بسيار1992ن سال توانست بحرا

حتی کشور کوچکی مثل کويت ، که اخوان . منطقه تکرار کند 
المسلمين در آن بسيار قدرتمند است ، يا بحرين که با اکثريت جمعيت 
شيعه زير سلطه ی خانواده ی سلطنتی سنی اداره می شود ، آمادگی 

 اکثريت آراء ، يا هر آسيب پذيری از طريق انقالب اسالمی ، کسب
  . دو را دارند 

افسر سابق سی آی ا است که در »  راول مارک گريشت « 
عراق و خاورميانه تجربه هائی دارد ، عضو انستيتو اينترپرايز 

های جريان محافظه کاران جديد است که از تند روآمريکائی و از 
طرفداران صفوف اول در حمايت از نقشه ی اياالت متحده برای 

 ، 2002تا سه سال پس از . تجاوز نظامی به افغانستان وعراق بود 
راول مارک گريشت در کنار  پرله ، مايکل لدين و ساير محافظه 
کاران جديد ، در مجامع انستيتو اينترپرايز آمريکائی می نشست ، در 

و بسياری ديگر از نشريات » ويکلی استاندارد « حالی که برای 
شت ، که از آن جمله بودند وال استريت طيف راست مطلب می نو

 ، راول مارک گريشت دست از مخالفت 2005در اوائل . جورنال 
با طيف راست اسالمی برداشت و اياالت متحده را فراخواند تا هر دو 

ی سنی و شيعه را در سراسر خاورميانه تشويق و بنياد گراجريان 
  . ترغيب کند 

  در انستيتو اينترپرايز  ، راول مارک گريشت2005در ژانويه 
. ظاهر شد و انتشار کتاب جديدش را اعالم کرد ) AEI(آمريکائی 

: ضد و نقيض های اسالمی« نه بودند مضامين اصلی کتاب از اين گو
يان سنی ، دموکراسی آينده  و دموکراسی بنياد گراروحانيون شيعه ، 

برطيف  گريشت اعالم کرد که در آينده ، خاورميانه متکی  ».عرب 
. راست اسالمی است ، و اياالت متحده بايد از اين آينده استقبال کند 

اگر چه بسياری از آمريکائی ها اميدوارند که مسلمانان معتدل و 
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           :ش خاورميانه اند ، گريشت می گويدسکوالر، اکثريت خامو
مسلمانان معتدل ممکن نيست کليد خاورميانه ی جديدی باشند که  «

  :    و می افزايد )71 (». کمتری داشته باشدتهديد
  

بسياری از آمريکائی های ليبرال و محافظه کار ، به شدت در 
يان غير روحانی که بنياد گرامقابل اين عقيده که آخوندهای اسالم و 

معموال اگر از اياالت متحده ، اسرائيل و آثار و نتايج آن ؛ مثل حقوق 
ری از آنان خوش شان نمی آيد ، کليد زنان ، نفرت نداشته باشند ، با

آزاد کردن خاورميانه مسلمان از خصومت عکس العملی و ديرينه ی 
اين مردان ، که چندان از مسلمانان . آن با غرب اند ، ايستاده اند

ليبرال سکورالريست  که همواره مورد ستايش و حتی مدافعه ی 
 ندارند ، با دولت و مطبوعات آمريکائی قرار گرفته اند ميانه ای
   )72 (.ارزش ترين متحدان بالقوه دموکراتيک اياالت متحده اند 

  
راول مارک گريشت ، به مقايسه مطلوب خمينی با حسنی 

  :مبارک می پردازد
  

خمينی ، نظريه جمهوری اسالمی را ، با پستی و بلندی هائی 
 پذيرفت و انتخابات عادی را ، حتی با 1979در رای گيری سال 

پاره ای عناصر رقابتی براساس تعريف اخالقی رژيم از درک از 
موضوع مشروعيت مذهبی ، به رسميت شناخت و اگر چه عوامل و 
عناصر خود را مورد پشتيبانی قرار داد که خارج از چهار چوب 
اسالمی نباشند ، اين حرکت ، با شرايط و وضع ديکتاتوری حسنی 

 ضد آمريکائی گری ،  )73 (...مبارک در مصر ، قابل مقايسه نبود
خصلت عمومی و مسلط کشورهای عربی عليه ديکتاتورهای 

اگر اولويت را به مقايسه بدهيم ، ايران اساسا . آمريکائی است 
   )74 (.است  آمريکاکشوری در جهت 
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راول مارک گريشت ، پس از اعتراف به رابطه های مستقيم 
در تاسيس شده   (فکری ميان حسن ال بنا بنيانگذار اخوان المسلمين 

 و سازمان القاعده ی اسامه بن الدن ، به طرز ) م – 1928سال 
 نتيجه می گيرد که ديکتاتوری اخوان المسلمين در  حيرت آوری

  : مصر ، بهتر از رژيم حسنی مبارک خواهد بود 
  

احتماال مصر آن کشور عربی است که بهترين اقبال را برای 
به يقين اين احتمال . سی دارد ئی با دموکرابنياد گراوصلت فوری 

يان در مصر به قدرت برسند ، به کار بنياد گراوجود دارد که اگر 
آئين و اصول اخالقی دموکراتيک ، حتی . دولت موجود پايان دهند 

اگر در مصر تا آن حد عمومی و مردمی نباشد که ميزان باورهای 
 که در غربی انتظار دارد ، آن چنان در مصر لنگر نينداخته است

با . ميان شيعه های ايران ، يا فتواهای آيت اهللا العظمی علی سيستانی 
اين حال ، هنوز بهتر است با اين گزينه کنار بيائيم ،  تا با ديکتاتوری 

  .سکوالر 
  

 که 2006و حاال در بيست وهشتم دسامبر  ( شصت سال پيش
 که ) م –ترجمه اين کتاب به پايان می رسد ، شصت و يک سال پيش 

اياالت متحده اوديسه ی خود را در خاورميانه آغاز کرد ، صداهای 
ديگری هم وجود داشتند که طالب اسالم محافظه کار بودند و گروه 

ی متحد با طيف نوظهور راست اسالمی که بنياد گراهای اوليه 
، ی سکوالر چپ ، با جمال عبدالناصرهمکاری می کردند تا با نيروها

 سوسياليست های عرب به نبرد برخيزند نيز، و با کمونيست ها و
حاال، شش دهه بعد ، دولت جرج هربرت واکر بوش . وجود داشتند 

سياستی را در خاورميانه دنبال می کند که به نظر می رسد محاسبه 
اياالت متحده ، . اش ارتقای بخت و اقبال طيف راست اسالمی باشد 

رده تا سياست شکست يان شيعه در عراق حساب بازکبنياد گراروی 
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و بسياری از نظريه پردازان . خورده اش را در آن کشور نجات دهد 
اين جنگ ، به صراحت اياالت متحده را فرا می خوانند تا اقبالش را 

  . با آيت اهللا ها و اخوان المسلمين بيازمايد و با آن ها طاس بيندازد
  . بازی شيطان ادامه دارد 
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  در باره مولف
  

رابرت دريفوس مطالعات و تحقيقات مربوط به امنيت ملی را در
Rolling Stone به طور وسيعی در مورد جنگ.   پوشش می دهد

چشم انداز   ،ملتعراق و جنگ عليه تروريسم در رسانه های  
،NPR ، مطلب نوشته و در فرستنده های مادر جونزو ، آمريکائی

MSNBC ،  CNBCو بسياری از رسانه های ديگر سخن گفته ،  
فارغ التحصيل دانشگاه کلمبيا است و هم اکنون در. است 

  .  کند الکساندريای ويرجينيا زندگی می
سالمی ،محقق برجسته امور خاورميانه ، بخصوص فرقه های ا

جمعيت اخوان المسلمين و روابط اين جريان ها با سرويس های
  . جاسوسی بريتانيا و اياالت متحده است 

چه«  مقاله  او با  عنوان 1979در اوايل قيام  ضد سلطنتی سال 
به وسيله افراد مختلفی ، به فارسی» کسی شاه را سرنگون کرد 

شده و کتابو پخش ترجمه و به طور زيرزمينی در ايران تکثير 
. ديگر او در باره اخوان المسلمين نيز ، به فارسی ترجمه شده است 
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