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 بازی ديو سرشت
  در تقويت اسالم اصولگرا امريکاياالت متحدۀ چگونگی تالش ا

   ٢بخش 

  

 تأمين امنيت امپراتوری انگليس به مدد اسالم اصولگرا

منافع بريتانيا می توانست از سوی . پس از جنگ اول جھانی، وسعت نفوذ بريتانيا از مديترانه تا ھند گسترش يافته بود

 ھا و ايجاد واره خواستار برچيدن بساط انگليسی گرايان چپ ھمزيرا مل. فتدبيخطر ه جريان ھای ناسيوناليست چپ ب

  . ھا از اسالم اصولگرا پشتيبانی کردند جنبش ھا بود که انگليسبرای سرکوب ھمين. قانون اساسی دموکراتيک بودند

 مصر به پادشاه. با پشتيبانی کمپانی انگليسی کانال سوئز، حسن البنا سازمان اخوان المسلمين را بنيانگذاری کرد

 ھا تروريسم اخوان المسلمين را برای سرکوب ناسيوناليست ھا و کمونيست ھای مصر به خدمت پشتيبانی انگليس

  .گرفت

 

  به دستور پادشاه مصر ملک فاروق قتل می رسد١٩٤٩ بروری ف١٢ و در .١٩٠٦بر و اکت١٤حسن البنا 
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حسن البنا و حاج امين ال .  ھا حاج امين ال حسينی مفتی اورشليم را پشتيبانی و تشويق کردندفلسطين، انگليسدر 

تان سعودی و به پشتيبانی مالی عربس. حسينی اسالمگرائی و اصولگرائی وھابی را به مجموعه ای يگانه تبديل کردند

قرن بيستم طی  ھا، راست راديکال اسالمی را به انضمام يک شبکۀ تروريستی ايجاد کردند که نفوذ آن انگليسمايت ح

  .در تمام جھان گسترش يافت

اخوان . اخوان المسلمين خاصه در اشکال سياسی و مالی از سوی عربستان سعودی و وھابيت پشتيبانی شده است

 را برای اقتدارشان در خاور نزديک خطرناک — و به ويژه کمونيست ھا — جمال عبدالناصر المسلمين ناسيوناليسم

 در قاھره تماس ھايشان را با اخوان المسلمين حفظ کردند، اگر چه امريکاسفارت انگليس و بعدھا سفارت . می دانستند

  .به سرشت خشونتبار اين سازمان آگاھی داشتند

  

   در دوران جنگ سردامريکااياالت متحدۀ اسالم اصولگرا، ابزاری برای 

چنين وضعيتی دو علت داشت، نخستين علت . پس از جنگ دوم جھانی، خاور نزديک به مرکز سياست جھانی تبديل شد

به مرزھای جنوبی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی مرتبط بود و علت دوم به زمينۀ جغرافيای انرژی باز می گشت 

اياالت متحده برای تحميل برتری خود، زنجيره ای از . تی جھان در خليج فارس تمرکز يافته بودزيرا دو سوم ذخائر نف

ھم زمان، می . دولت ھای اسالمگرای ضد کمونيست در مرز جنوبی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ايجاد کرد

 تصور امريکااياالت متحدۀ .  می کردبايستی از تمايالت استقالل طلبانه و بھره برداری ملی از منابع طبيعی جلو گيری

اخوان المسلمين آمادۀ چنين خدمتگذاری ھائی : می کرد که به مدد اسالم اصولگرا به اين دو ھدف دست خواھد يافت 

  .بودند

  

   تبديل شدامريکاعربستان سعودی به پايگاه 

تبديل ) ئی اويل کمپانیامريکا- عربی(، استاندارد اويل و تگزاس اويل کمپانی، که بعدھا به سعودی آرامکو ١٩٣٣سال 

 پافشاری کردند که انگلستان را از امريکاآنھا نزد دولت . شد، از سعودی ھا حق بھره برداری نفت را دريافت کردند

 : طی دوران جنگ دوم جھانی، رئيس جمھور روزولت به سفير بريتانيا اعالم کرد . عربستان بيرون بکشد

  ».ولی نفت عربستان به ما تعلق تعلق دارد. در نفت کويت و عراق شريک ھستيم. اردنفت ايران به شما تعلق د« 

به باور من دفاع « .  واقع شده استامريکا، روزولت اعالم کرد که از اين پس عربستان در منطقۀ دفاعی ١٩٤٣سال 

 امريکارؤسای جمھور چنين اعتقادی از سوی تمام » .عربستان سعودی برای دفاع اياالت متحده امری حياتی است

 ً   .  مطرح گرديددائما

 ھمکاری بين سعودی ھا و اياالت ١٩٤٥سال .  در عربستان مستقر شدند١٩٤٤نخستين سربازان اياالت متحده سال 

عربستان سعودی به سر پل اياالت متحده . متحده به ايجاد يک پايگاه ھوائی بزرگ در ظھران، در خليج فارس انجاميد

  .تبديل شد

  

  ن المسلمين، متفقيناخوا

پس از جنگ دوم جھانی، اياالت متحده طی دوران جنگ سرد عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، اخوان 

خاطر اعمال تروريستی شان شھرت داشتند متحدان معتبری تلقی می کرد و آنھا ه المسلمين را که به شکل اندوھباری ب

وان المسلمين عليه مارکسيست ھا، دانشجويان ترقيخواه، سنديکاھا، ملی اخ. را برای اھدافش قابل استفاده می دانست
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، ١٩٥٣سال .  مبارزه می کرداسالم سوسياليست ھای عرب، حزب بعث و تمام جريان ھای الئيک جھان ،گرايان

  .رئيس جمھور روزولت از سعيد رمضان يکی از سران اخوان المسلمين در کاخ سفيد استقبال به عمل آورد

 

  ن المسلمين ابزاری در خدمت سرويس ھای مخفی غرباخوا

محمد مصدق در ايران و جمال :  ملی گرا نفوذ با اھميتی کسب کردند  شخصيت سياسی دو١٩٥٠در آغاز سال ھای 

 .عبدالناصر در مصر

ان او شرکت نفت انگليس و اير.  مصدق به شکل دموکراتيک به عنوان نخست وزير برگزيده شد١٩٥٣در ايران، سال 

در ھمکاری بسيار نزديک با آيت هللا ھا و پر نفوذ . ئی ھا او را نپذيرفتندامريکا ھا و نه  انگليسنه. را ملی اعالم کرد

به مديريت آيت هللا کاشانی که در .  و سازمان سيا عملياتی را سازماندھی کردند٦ترين مراجع تقليد مذھب شيعۀ ام آی 

پس از سقوط مصدق، شاه . له آيت هللا خمينی توده ھا را عليه مصدق شوراندندخدمت سيا بود، آخوندھای شيعه از جم

پنج کمپانی بزرگ نفتی . تاج و تخت خود را بازيافت و صنعت نفت ايران دوباره به مقوله ای خصوصی تبديل شد

 . درصد از سھم بريتانيائی ھا را در اين صنايع از آن خود ساختند٤٠ امريکا

ئی شاه را به تخت و تاج بازگردانده امريکا با پشتيبانی مالی سازمان سيای ١٩٥٣ھا که طی سال ، ھمين مال١٩٧٩سال 

  .بودند، مردم را برای سرنگون سازی شاه شوراندند

اين .  ملک فاروق را از سلطنت خلع و قدرت را بدست گرفتیبر جنبش افسران آزاد، شاه انگليسدر مصر، ناصر رھ

وميت امپراتوری بريتانيا در جھان اسالم انعکاس گسترده ای پيدا کرد و م قيغن آمدن از يوحرکت آزاديخواھانه و بيرو

امپراتوری بريتانيا و اياالت متحده برای حفظ نفوذ . گمان می رفت که چنين انقالبی تا عربستان سعودی گسترش يابد

کردند با به کار بستن اخوان المسلمين در  و سيا سعی ٦ام آی .  نگران شده بودندل منابع نفتی شديداً وسياسی و کنتر

 ١٩٧٠سال . مصر که از اين پس به عربستان سعودی پناھنده شده بودند، ناصر را سرنگون کنند، ولی توفيقی نيافتند

او عضو قديمی اخوان المسلمين بود و با . دست گرفته وقتی ناصر از جھان رفت، انور السادات بود که قدرت را ب

 اتحاديه ای تشکيل داد، جنبش چپ مصر را سرکوب کرد، اخوان المسلمين را به مصر بازگرداند و با عربستان سعودی

  . توافق کردامريکااسرائيل و 

  اخوان المسلمين عليه سوريه

با اين وجود نفوذ اياالت متحده  . ، اياالت متحده بيش از پيش نفوذ خود را در خاور نزديک افزايش داد١٩٧٠تا سال ھای 

به يمن ھمکاری ھای اسرائيل، مصر، اردن .  متوقف شده بوداا در عراق، سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين و ليبيتنھ

با توافق ضمنی اياالت . ل خود بگيردوو رژيم ھای سلطنتی خليج، اياالت متحده کوشيد تا اين مناطق را نيز تحت کنتر

بگيران سازمان سيا به ثبت رسيده، مخفيانه اخوان المسلمين را متحده، اسرائيل و شاه حسين که نامش در فھرست حقوق 

  .ولی تالش ھای اخوان المسلمين برای سرنگونی حافظ اسد به پيروزی آنھا نيانجاميد. در سوريه تشويق کردند

  

  اسرائيل حماس را به ابزاری عليه سازمان آزاديبخش فلسطين تبديل کرد

در آغاز سال . باختری رود اردن عليه سازمان آزاديبخش فلسطين مبارزه کردنداخوان المسلمين در نوار غزه و کرانۀ 

، اسرائيل، در دوران بگين، نخست وزير شمير و وزير دفاع شارون از اخوان المسلمين عليه سازمان ١٩٨٠ھای 

 حماس ١٩٨٦ال احمد ياسين که مبارازت اخوان المسلمين را ھدايت می کرد طی س. آزاديبخش فلسطين پشتيبانی کردند

 .را به مدد اسرائيل بنيانگذاری کرد
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جوی راه حل با  و خالف اين جريان، اسرائيلی ھای ميانه رو مانند اسحاق رابين، شيمون پرز و آھود بارک در جست

يکديگر به توافق می رسيدند و می رفت تا گامی برای صلح به پيش ھر بار که با . خود سازمان آزاديبخش فلسطين بودند

  .گوی صلح را به شکست می کشانيد و بردارند، حماس وارد کارزار می شد و با اعمال تروريستی خشونت بار گفت

ی  تازه بين آھود بارک و سازمان آزاديبخش فلسطين به صلح نزديک ممذاکرات.  تکرار شد٢٠٠٠اين چشم انداز سال 

 موجب تحريک حماس شد و از اين تاريخ فرآيند صلح در نقطۀ مرگ با بازديد از کوه معبد اورشليم، شارون قوياً . شد

  .متوقف شده است

  

  »اسالم به عنوان شمشير«تا » اسالم به عنوان حصار«از 

د کمونيست در ، اياالت متحده کوشيد تا برای جلوگيری از نفوذ شوروی حصاری از دولت ھای اسالمی ضءابتدا

، اسالم اصولگرا را ٨٠با جنگ در افغانستان در آغاز سال ھای . مرزھای اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ايجاد کند

 .به عنوان سالحی عليه شوروی به کار بست

  

  جنگ مقدس عليه شوروی ھا

ای مرکزی و در افغانستان جھاد می بايستی عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در جمھوری ھای شوروی در آسي

با تبليغات از راه راديو ليبرتی، اياالت متحده بر آن بود تا اقليت مسلمان در جمھوری ھای شوروی در . صورت گيرد

با اين وجود در افغانستان جھاد عليه . رو شده آسيای مرکزی عليه مسکو بسيج کند، ولی اين طرح با شکست روب

  .شوروی ھا شروع شد

نتی افغان، اسالم از جايگاه مھمی دراعتقادت شخصی افراد برخوردار است ولی چنين رابطه ای در گسست در جامعۀ س

 در بازگشت دانشجويان افغان به کشور که تحصيالتشان را ١٩٦٠اين واقعيت در آغاز سال ھای . از جھان سياست بود

اين دانشجويان با اخوان المسلمين مصر پيوندھائی .  دچار تحول شد،در دانشگاه االزھر در قاھره به پايان برده بودند

 خشونت باری به دانشجويان مدرن، چپ و کمونيست ادر دانشگاه کابل ب. ايجاد کرده و افکار آنھا را جذب کرده بودند

، جنبش اسالمی افغان پيرامون ھمين ھسته شکل گرفت و در ارتش نيز نفوذ ١٩٧٠در آغاز سال ھای . حمله می کردند

  .کرد

، شاھزاده محمد داوود خان پادشاه افغانستان را سرنگون ساخت و سپس جمھوری اعالم کرد، ولی راست ١٩٧٣سال 

سازمان سيا نيز از . اسالمی به پشتيبانی ذوافقار علی بوتو در پاکستان و شاه ايران آشکارا با اين طرح مخالفت کردند

  .اين مقاومت اسالمی پشتيبانی کرد

.  سرنگون شد و دولت جديد با شوروی ھا عھد و پيمان بستند[!!]وود خان با کودتای سوسياليستی دولت دا١٩٧٨سال 

. ، راست اسالمی افغانستان شورشی را با پشتيبانی سيا از راه سرويس ھای مخفی پاکستان ھمآھنگ ساخت١٩٧٩ چمار

، شورشيان سه ١٩٧٩در پايان سال . يک کند اميدوار بود که شوروی ھا را به اشغال افغانستان تحرامريکااياالت متحدۀ 

  .چھارم کشور را در تصرف خود گرفتند

شوروی ھا کشور را اشغال کردند و مشاور امنيتی جيمی کارتر، زيبيگنيف برژينسکی شاد و مسرور دستھايش را به 

روزی [...]. فتند ان بيجب شد که روس ھا در دام افغو مو. اين عمليات مخفيانه طرح خيلی خوبی بود« : ھم می ماليد 

اکنون اتحاد جماھير :  از مرز افغانستان عبور کردند، من به رئيس جمھور کارتر نوشتم که شوروی ھا رسماً 

 )١٩چگونه جھاد به اروپا رسيد، صفحۀ . يورگن الزاسر. (»سوسياليستی شوروی جنگ ويتنام خود را آغاز کرده است 

(Jürgen Elsässer, Comment le Djihad et arrivé en Europe, p. 19)  
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، مسلمانان توسط جھاد عليه شوروی ھا بسيج می شدند و در اردوگاه ھای تمرين نظامی در ١٩٨٠طی سال ھای 

 نفر از آنھا از ٣٥٠٠٠ مجاھد مسلح به وجود آمد که ٣٠٠٠٠٠بر اساس گزارشات سيا، . افغانستان آموزش می ديدند

  .کشورھای ديگر آمده بودند

ترک افغانستان توسط شوروی ھا، افغانستان تخريب شده بود، مردم گرسنه بودند و اربابان جنگ برای کسب پس از 

در سرتا سر افغانستان نيروھای ميانه رو به خاموشی گرويده بودند، زيرا . ديگر می جنگيدند  خودشان با يکنقدرت بي

  .نه رو و چپ را نيز می کشتندمجاھدين در دوران جھاد عالوه بر سربازان روس، افغانھای ميا

  

  ميراث جھاد

ئی ھا به اندازه ای سرگرم جنگ عليه شوروی با ميانجيگری افغان ھا بودند که فکر امريکادريفوس بر اين باور است که 

 اسالم مسلح و راديکال که ھمچنان در دوران: نکردند که با پشتيبانی از جھاد در حال به وجود آوردن قدرت ديگری ھستند 

 .پسا جنگ در تمام جھان گسترش يافته است، در اين مورد می توانيم به عنوان مثال بالکان را يادآور شويم

نويسنده نشان می . را بخوانيم» چگونه جھاد به اروپا رسيد«جای آن دارد که در مورداين موضوع کتاب يورگن الزاسر، 

می بينيم که ھزاران : جاھدين برگ را در بالکان رقم می زند  و مامريکابين ايالت متحدۀ » اتحاديۀ افغان«دھد چگونه 

مجاھد که توسط پنتاگون تا به دندان مسلح شده بودند و از سوی سرويس ھای مخفی اياالت متحده پشتيبانی می شدند در 

  .برای آنھا بالکان منطقۀ جنگ مقدس بود.  در بوسنی و در کزوو می جنگيدند١٩٩٠سال ھای 

  

  ريسمجنگ عليه ترو

اثر ساموئل » برخورد تمدن ھا« او نشان می دھد که . دريفوس در عين حال به جنگ عليه تروريسم توجه نشان می دھد

ھانتينگتن به عنوان بھانه به خدمت نئو محافظه کاران و دولت بوش در آمد تا منطقۀ نفوذ اياالت متحده در فراسوی خاور 

عالوه بر اين . ترانه، دريای سرخ و تا منطقۀ اقيانوس ھند گسترش يابدنزديک به پاکستان، آسيای مرکزی، شرق مدي

 .دريفوس در اين کتاب نشان می دھد که شناسندۀ برجسته ای در زمينۀ  منافع سياسی و قدرت نئو محافظه کاران است

   

(Horizons et débats, 12 janvier 2007, 7e année, N°2) 
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 :پی نوشت مترجم 

 اختالف نظر وجود دارد، جمال الدين آل افغانیگويا که بين مراجع اسالمی در ايران و در افغانستان در مورد ھويت  )١

ای در جستجوی انترنتی به مقاله . بادی متولد اسد آباد ھمدان معرفی می کنندو ايرانی ھا او را سيد جمال الدين اسد آ

فراماسونری «و » اسالمی« که نشان می دھد که تا چه اندازه اين شخصيت محمد اسحاق فياضرسيدم، نوشتۀ 

يت خاصی  چندان اھماين بحث ايرانی و افغانبا اين وجود . در رسانه ھا و محافل اسالمی حضور دارد» اسکاتلند

به تصميم و با طرح استعمار انگليس بود که کشور . ندارد، زيرا در آن دوران افغانستان جزئی از ايران بوده است

 مذھبی به فراماسونری اسکاتلند از سوی محافل  ادعای عضويت اين شخصيت ظاھراً مطمئناً . افغانستان به وجود آمد

ھستم، تلقی خواھد شد و البته من در اينجا تنھا يک مترجم سادۀ اين متن مذھبی به عنوان دسيسه ھای شيطانی عليه اسالم 

 .محمد اسحاق فياضآدرس مقالۀ  . وليت اين موضوع را به خود دريفوس و نويسندۀ ھمين مقاله موکول می کنمؤو مس

  در زير قيد می شودھويت ملی سيد جمال الدين افغان
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Un jeu diabolique 

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

  

  :يادداشت

درازنای تاريخ گاھی باھم تاريخ مشترک و زمانی در تقابل با ھمديگر قرار اين که ھر دو کشور ايران و افغانستان در 

  . داشته اند، نمی تواند دليلی باشد که بنويسيم يک کشور جزء کشور ديگری بوده است

، که اگر نام افغانستان با حدود جغرافيائی کنونی عمری برای آنانی که با تاريخ آشنائی بيشتر دارند به نيکوئی ھويداست

  .  سال ھم نمی رسد٩٠ سال دارد، نام ايران با جغرافيای کنونی عمرش به ٢۶٠در حدود بيش از 

زماتی که در گذشته ھای دور، حاکميت ھای دولتی و خاندانی وجود داشته و سلطۀ يک خانواده و ادارۀ آن از يک مرکز 

 مرکزيت اصفھان اداره می شده است، برای  حاکميت به شمار می رفته است، اگر زمانی تمام منطقه ازبه مثابۀ نمودِ 

ی کشورکه به ھمين اساس ما طرح اين . نيز اداره شده است... قرنھا تمام منطقه از مرکزيت غزنی، غور، سيستان و 

  . را نادرست دانسته و با آن مخالف ھستيمجزء کشور ديگری بوده

 AA-AA ادارۀ پورتال


