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 بازی ديو سرشت
   در تقويت اسالم اصولگرا امريکا متحدۀ چگونگی تالش اياالت

  بخش يک  

 در زمينۀ سياست خارجی مخفيانۀ اياالت متحده برای نخستين بار بررسی جامعی را به رابرت دريفوس، ٢٠٠٥سال  

امپراتوری بريتانيا پيش از . پشتيبانی از اسالم اصولگرا طی جنگ دوم جھانی تا امروز: زبان انگليسی منتشر کرد 

دريفوس برای نگارش نقد خود از . اسالم اصولگرا را برای تحميل منافع امپرياليستی خود به خدمت گرفته بوداين 

منابع آرشيوھا استفاده کرد، که عبارتند از مصاحبات مردان سياسی، مأموران سرويس ھای مخفی و کارمندان وزارت 

 .امريکادفاع و وزارت امور خارجۀ 

 خوانندگانش را به تاريخ تنش آميز خاور نزديک، اعمال نفوذ بريتانيا در وضعيت پسا دريفوس بر آن است تا توجه

 يادآور در اينجا برخی وجوه بنيادی اين کتاب مھم را مختصراً .  به عراق جلب کند٢٠٠٣جنگ در حملۀ نظامی سال 

  .می شويم

  

  اسالم اصولگرا، ابزار امپراتوری بريتانيا

 در ١٨٨٢ھند در سيطرۀ بريتانيا بود و سال . يای کبير بزرگترين قدرت استعماری بوددر پايان قرن نوزدھم، بريتان

 مالقات مھمی ١٨٨۵سال . دشد به نفع بريتانيا عقب نشينی کندر آسيای مرکزی، تزار روسيه مجبور . مصر مستقر شد

سيد جمال [) ١(یافغان- دين آلالجمال بين سرويس ھای مخفی بريتانيا، نمايندگان وزارت امور خارجه و شخصی به نام 

 .در لندن صورت گرفت] الدين افغان

  

 سيد جمال الدين افغان
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اين تشکالت اسالمگرا می بايستی در .  کردندمذاکرهنيا اسالمی، به رھبری بريتا- آنھا دربارۀ تشکالت يک اتحاديۀ پان

 .مصر، ترکيه، ايران و افغانستان راه اندازی می شد و ھدف از چنين تشکيالتی مقابله عليه روسيۀ تزاری بود

به پدرخواندگی تاج و تخت انگليس و با پشتيبانی شرق شناس انگليسی ادوارد براون، که شخصيت قدرتمداری بود، 

اسالمی راست را در افغانستان بنا کرد، که می بايستی به عنوان جنبش سياسی و اجتماعی به - سنگ بنای پاننخستين

  .تمام جھان اسالم گسترش يابد

  

 ٠٥.٠١.١٩٢٦ ----------  ٠٧.٠٢.١٨٦٢  

  Edward Granville Browneدو عکس از ادوارد براون

 بی دين و بی خدا بود، و عالوه بر اين او عضو افغانجمال الدين سيد ی در واقع، مسلمان مؤمن و مقدس در ظاھر، ول

 .از ديدگاه او مذھب ابزاری بود برای پيش برد منافع سياسی اش. فرانماسون لوژ اسکاتلند بود

ه می ، جنبش اخوان المسلمين را بنيانگذاری کرد، کجمال الدين افغانسيدی مصری و شاگرد ، اسالمگرامحمد عبده

  .بايستی اسالم اصولگرا را در طول قرن بيستم در سيطرۀ خود داشته باشد

  

  محمد عبده

محمد وقتی ناسيوناليست ھای ارتش مصر عليه تسلط انگليس به پا خاستند، .  نيز در خدمت انگلستان بودمحمد عبده

به ھمين داليل، جريان اصولگرايان مسلمان برای بريتانيا و بعدھا برای .  در کنار انگليس موضع گيری کردعبده

  . ئی ھا از اھميت خاصی برخوردار شدامريکا
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 بريتانيائی ھا او را مفتی مصر ناميدند، و ١٨٩٩سال .  آزاد انديش بودافغان- جمال الدين يد س مثل استادش محمد عبده

عالوه بر اين، او عضو مجلس قانونگذار . ن کنندۀ معانی شريعت اسالم در تمام کشورھا تبديل شديياو به مفسر و تع

  . مصر بود

جمال سيد ولگرا در پی جانشين ھای متعدد از دوران با تکيه به چندين مورد، دريفوس نشان می دھد چگونه اسالم اص

  . تلقی کنيماسامه بن الدن تا امروز، داليلی وجود دارد که او را نياکان و پدربزرگ افغانالدين 

  

  اتحاد بريتانيا با سعودی ھا و وھابی ھا

، و اين موضوعی بود که پيدايش موتور و اتومبيل در پايان قرن نوزدھم تقاضای نفت را به شکل شگرفی افزايش داد

در حالی که مملکت فارس تحت نفوذ بريتانيا . موجب افزايش منافع بريتانيا در رابطه با ايران، عراق و عربستان شد

  .از اھميت ويژه ای برخوردار شد  جزيرۀ عربستان و عراق  نيزپس تسلط بر شبهبود، از اين 

ه ای صحرا نشين، يعنی خاندان ابن سعود، حساب باز کردند که با  جزيرۀ عربی، بريتانيائی ھا روی قبيلمورد شبهدر 

، کويت که تحت قيوميت بريتانيا بود برای خاندان ابن سعود ١٨٩٩از سال . وھابيت اصولگرا پيوند تنگاتنگ داشت

 در واقع مبارزانی که به خدمت خاندان ابن سعود درآمدند ،.  جزيرۀ عربیپايگاھی شد برای تصرف تمام شبهتبديل به 

، سعودی ھا شھر رياض را که در تصرف ١٩٠٢سال . صحرانشينانی بود که با شعارھای مذھبی تشويق می شدند

  .عثمانی ھا بود فتح کردند

 جزيرۀ عربی تضعيف شده را از شبهطی جنگ اول جھانی بريتانيائی ھا امکان اين را يافتند که امپراتوری عثمانی 

 بسته ١٩١٥در نخستين عھد و پيمانھائی که سال . ۀ سعودی و وھابی ھا عھد و پيمان بستندسپس، با پادشاه آيند. برانند

ابن سعود نيز به .  جزيرۀ عربی به رسميت شناخت در شبهشد، انگلستان ابن سعود را به عنوان حاکم مستقل منطقۀ نجد

  . انگليس را پذيرفتستراتييکسھم خود قيوميت و سياست 

عود با جنگجويان صحرانشينانش  آن را ھدايت می کردند، خاندان ساری که مشاوران انگليس خيلی مرگبطی لشگرکشی

 نفر در مال عام اعدام شدند و از ٤٠٠٠٠ کشته و زخمی بود، ٤٠٠٠٠٠ميزان تلفات در حد .  جزيره را فتح کردشبه

  . نفر نيز قطع عضو شد٣٥٠٠٠٠

ی را به عنوان نخستين دولت اسالمی اصولگرا به رسميت ، بريتانيا استقالل کامل رژيم سلطنتی سعود١٩٢٧سال 

. سالم اصولگرا ايجاد کرد که تا امروز دوام آورده استا در ھمکاری با اين دولت، بريتانيائی ھا پايگاھی برای. شناخت

دست گرفت و پسران خاندان ھاشمی در مکه که خود را از ه ل عراق و اردن را بوپس از جنگ اول جھانی کنتر

  .ادگان پيغمبر اسالم می دانستند به پادشاھی اين کشورھای تحت قيوميت خود برگزيدنو

  

  پاريس/ حميد محوی:برگردان از

Un jeu diabolique 

Comment les Etats-Unis ont contribué à renforcer l’islam fondamentaliste 

 


