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اسرار امنیت کشور ما
The secret to our nation security
دامن زد ن به شعله های آ تش از اسالم هراسی بخا طر پیداکردن مقصر اصلی
برای «مشکل امنیتی» ما ؛ تنها دورخوردن به عالمت ( )081درجه کافی نیست  .بلکه
آسیب بزرگی از جهل محض است ؛ اگر ریس جمهور میخواهد که به چه شکل « از
دوزخی که درآن چه میگذ رد ویا چه چیزی جریان دارد» خارج شود ؛ در آ نصورت

تصویر توسط ()Shashi Bellakonda
قبل از همه اوبا ید تاریخ ما را در شرق میا نه مرور نما ید ؛ تاریخی را که ازهمه
امریکایی ها تا کنون پنها ن نگه داشته شده است وآن اینکه ایاالت متحده امریکا یک
اتحا د نا مقد س و کام ً
ال خشونت با ر را با عقبما نده ترین نیروهای مذهبی ارتجاعی
بخا طر تسلط نفوذ امپراتوری اش در شرق میا نه انعقاد نمود ورنه درغیر آن هیچ
تهد یدی از اسال مگرایی اکنون موجود نمی بود ویا کسی تصور آنرا نمیکرد.

داستان واسطوره شامل بازیگران معاصرهمچو القاعده واسامه بن الدن وازسوی هم
تقریباً یک قرن به عقب نگریستن ؛ قطاری از متعصبا ن مذهبی را شنا سا یی خواهیم
کرد آنطوریکه این متعصبین قبلی وکنونی با این پنداشت که همه وهمه آنها بخاطرنیل
وتا مین اهداف سیا سیی ایاالت متحده امریکا در منطقه ابزار درخور ستا یش ومفید
میتواند تلقی شود .
با زی بزرگ استعما ری بریتا نیا درخارج ازمتصرفات امپراتوری درآسیای مرکزی
بغرض کنترول ونظارت از روسیه تزاری؛ لند ن برآن شد که بسرعت هرچه بیشتر
درحما یت از احیا یی اتحا د پا ن اسالمی پیشنها د شده توسط سید جمال الدین افغا نی
متولد پارس ( افتخاربه ایرانی ها که سید جمال الدین را متعلق به ایران میدانند .ازمترجم)
درسال «»0881بخاطرامنیت وگسترش سلطه بریتانیا برمیلیونها مسلمانان درمستعمرات
اش باجمع آوری وبسیج کسا نی ازامپراتوری متزلزل عثما نی دست بکا ر شود ؛ طرح
وپیشنهاد این شخصیت فرصت طلب افغانی زمینه را برای گسترش جنبش بنیادگرایی
ازمصر تا افغانستان برای تطهیرومنزه ساختن جهان اسالم از «کفار» سکوالر مساعد
سا خت وتالش صورت گرفت که تا اگربه ا ینصورت اسالم پرشکوه وپرجالل خالفت
قرن هفتم را مجدد ًا بازگردانند که البته اجرا وتحقق مفاهیم آن دوران خالفت ؛ خالف
باورهای اکثریت مسلمانان ومنحرف ساختن آنها از دین اسالم چیزی دیگری نمیتواند
شمرده شود .
با درنظرداشت گسترش پان اسالمی انگلیس ها دراین راستا خد ما ت چشمگیری را
دراتکا به شاهان وبا پیگیری مبا رزه سرسختا نه درسراسر قلمرو ومتصرفا ت خویش
علیه ملی گرایی ملت ها وعلیه جنبش های استقالل طلبی انجام دادند وتقریباً در همان
زمان پیمان افغانی – بریتانیاوی به اتحاد وقرارداد دیگری دست بکارشدند  :اتحاد با
فاتحان وغارتگران دشت ها وبیابانها همچو خانواده «آل سعود» یعنی با بیرحمترین
ووحشیترین قا تالن وجالدان و پیروی طریقت آین وها بی که به جز ازکشت وکشتا ر
مخالفین خود تمرینی دیگری نداشتند پیمان مودت بستند و آنها را واداشتند تا به تخم
افشانی تخمهای کثیف والوده شان درشهر ها ودراماکن مقدس درسراسر شبهه جزیره
عرب دست بکار شوند .
از سوی دیگر لندن درسال ( )0101با شمیم عطر وبوی نفت درهوا حاضر شد که
درازای آن به «حاکم» ابن سعود علناً اظهارنماید که دولت انگلیس خودرا متعهد میداند
که ازتاج وتخت خانواده «آل سعود» حمایت بعمل آورد ؛ اسراف وولخرچی خانواده را
از نظر مالی تامین نماید وبرای او فرصت دهد که بن سعود رزمندگان وحشی صفت
اخوانی خودرا بغرض تصرف وتسخیر سرزمین های خشک وبایر برای حا میا ن اش
به جنگ درسال ( )0191براه اندازد .انگلیس ها همچنان درسال ( )0191دولت جدید

عربستان را تبدیل به یک پایگاه برای فعالین جناح راست اسالمگرایی افراطی ساخت
که بعد ًا ایاالت متحده امریکا به صفت ولینعمت انگلیس نقش انگلستان را با زی کرد
که این بازی تا هنوز دوام دارد .
دو روند ویا دوگزینه ویا دو گرایش اعم از «آل افغا نی وسعودی وها بی » درسا ل
( )0198هردو گرایش باهم یکجا به تاسیس وایجاد سازمان ویا جمیعت اخوان المسلیمین
درمصر به رهبری حس البنا پرداختند واسالم سیاسی را با هزینه های مالی از درآمد
کانال سویز بریتانیا وکمک های ما لی عربستان درسراسرجهان گسترش وبراه انداختند
وقبل ازسپری شدن مد ت های طوالنی که سرویس های جاسوسی واطالعاتی وواحدهای
شبهه نظامی تشکیل شود  ،ارزال واوباش ها را درخد مت پادشاه مصر استخدام نمودند
که بعد ًا درسال « »0199به تشکیل یک واحد تروریستی مخفی اقدام نمودند وتوسط
این گروه تروریستی به ترور وکشتا ر مقا ما ت بلند باالی دولتی وقضات وحمله به
اتحادیه های کا ر گری وسازما نهای سیاسی چپ داخل اقدامات شد ند درحالیکه رهبری
اخوان المسلمین همتراز با سلطنت در وسط قرارداشت که اکثر اعضای آن عمد تاً
نظریه ضد امپریالیستی داشتند( چونکه امپریالیستها با زهم آزادی های نیم بند را برای
مردم میدهند وبرای زن ها آزادی را همسا ن همه اتباع مید هند ،زن ها را مجبور به
حجاب پوشی نمیکنند دست وپای انسان راهنگام ارتکاب جرم قطع نمیکنند وبه همینطور
بسا آزادی های دیگر  .........تبصره از مترجم ) ) واقیعتی که این خصیصه این گروه
اسالمگرایان افراطی را سرویس اطالعاتی ایاالت متحده امریکا نتوانست که از آنها
سلب نماید – درختم جنگ دوم جهانی برادران اخوان المسلمین مواضع تبلیغا تی ضد
کمونیستی را در دوران جنگ سرد ازآن خود کردند وهمچو تبلیغات وشعارهای تنظیم
شده را بطورپیگیر از ایاالت متحده امریکا دریا فت میکردند .
در ازای نفت عربستان و حمایت های سیاسی درمنطقه ریس جمهور ایاالت متحده
امریکا فرانکلین روزولت ( )Franklin D. Rooseveltنفت را به مشا به سمنت برای
توافق امنیت میدانست وبخاطر توافق پیرامون آن با پادشاه عربستان دریک جلسه مخفی
روی عرشه کشتی متعلق به امریکا بنام کشتی کینسی ( )Quincyدرکانال سویز درماه
فبروری سال « »0191مالقات نمود وبرای پادشاه عربستان قول داد که دولت او از
او درمقابل تمام دشمنان داخلی وخارجی اش دفاع می نماید وبا توجه به اهمین نفت به
برتری نظامی ؛ فرانکلین روزولت دوسال قبل از ختم وظیفه اش بعنوان ریس جمهور
امریکا چنین اعالن کرد « من بد ین وسیله دریافتم که دفاع ازعربستا ن سعودی به
دفاع از ایاالت متحده امریکا یک امر حیاتی است ».
آیا دفاع از عربستان سعودی به زعم ریس جمهور فرانکلین یک امر حیاتی در دفاع
ازایاالت متحده امریکا بود؟ ازآینکه ما تعهد نمودیم که ازیک نظام فاسد سلطنتی فیودالی

که به گردن زدن عمومی انسانها در زیرنام جنا یت بعنوان توهین به مقد سا ت وعد م
وفاداری به خانواده سلطنتی مشق وتمرینی دیگری ندارند  ،ما با تعهد د فاع نظامی از
آن خانواده چه وضیعتی را درآن کشور برقرار ساختیم –وضیعت ناهنجا رو بیدادگر که
بجز ازننگ وبیشرمی تاریخ دیگر نامی به آن نمیتوان گذ ا شت .یا وضع چون تضمین
تخفیف قیمت نفت وگسترش نفوذحوزه ودایره ما درمنطقه البته درازای آن همه ناهنجاری
ها ووحشیگری ها .
با رویت کور درضد یت با کمونیزم وتما یل نا زک ومرموز برای امپراتوری درشرق
میا نه این اقتدار گرایا ن ایاالت متحده امریکا بودند که خود درمقا بل استقالل طلبی
وجنبشهای ملی د ست بکا رشد ند ودین ومذهب واسالمگرایی را بحیث وسیله و ابزاری
برای نیل به اهداف سیا سی خود بکا ربستند وبا همکاری عربستان بنیادگرا واخوان
المسلمین دربرابرناسیونالیزم افسا نوی مصرقد برافراشتند « جما ل نا صر » ملی گرایی
مصر را که او میخواست به تسلط حاکمیت بریتانیا و تداوم اقتدار پادشاهان خد مت گذار
بریتا نیا درد نیای عرب نقطه پا یا ن گذارد اورا ازبین بردند وآن یک دیگری از د شمن
سا زمان های اطالعاتی ایاالت متحده امریکا و بریتا نیا اقای« مصد ق » نخست وزیر
انتخا بی ایران را ا زآ نکه اونفت ایران را ازسلطه بریتا نیا بیرون وملی ساخت حکومت
اوراطی یک کود تا منقرض ساختند ایاالت متحده امریکا با نیروهای اسالمگرا «مومنان
واقعی» درپاکستان ،الجزایروسودان برای رسیدن به اهداف خودمتحدویکجا شد ،ودرکنار
آن بزرگترین خطا واشتباه دیگر تاریخی ایاالت متحده امریکا همانا آغاز وادامه پرهزینه
ترین جنگ درتاریخ امریکاازجنگ افغانستان میتوان نام بردکه درتحت نظرایاالت متحده
امریکا تاکنون دوام دارد .
واسواس وتشویش امریکا بخا طر کنترول عرضه نفت درجهان وپا یین آوردن ویا
نادیده گرفتن اتحاد جماهیر شوروی موضوعاتی بوده که سیا ست گذاران ایاالت متحده
امریکا نتوانستند ا ین موضوعات را درست درک نما یند وبا شمشیر دو لبه خطرناک و
اعمالی را که آنها انجام دادند هرگزانسانی وگوارا نبود – ریس جمهور ایزنهاور ووزیر
امور خارجه او با خوشی و مسرت مبنی بر استفاده جویی شان ازبنیاد گرایان اسالمی
بعنوان یک سالح دربرابراتحادجماهیرشوروی هنگامیکه آنها«سعید رمضان» ایدیولوگ
وسازماندهنده اصلی بین المللی اخوان المسلمین را به کاخ سفید دعوت نمودند از کار
و اقدام خود اظهار مسرت نمودند ود رعین زما ن زمینه فعالیت داماد « حسن البنا»
یعنی سعید رمضان را مساعد ساختند تا به ایجاد شعبات اخوان المسلمین درسرار دنیای
عرب بپردازد ،شعبا تی که برادران اخوان المسلمین تروریست به ترورمقامات عالیرتبه
مصر اقدام نمودند ومقا ما ت دولتی را یکی بعد از دیگری ترور کردند و ازسوی هم
ایاالت متحده امریکا درسال « »0111برای نخست وزیر مصر هنگام سفر به امریکا
ویزه ورودی ندادند ومحتوای چشم پوشی واشنگتن از تاریخ این گروه خشن ومنفور

وتروریست فقط وفقط بخاطر دسترسی به اهداف جغرافیایی سیاسی ایاالت متحده
امریکا بود .
ریس جمهور آیزنهاور حتی قیل از پایان ماموریت خود تالش زیاد بخاطر ادامه
اتحاد مستحکم با عربستان سعودی را درسرخط اجندای کاری خود قرارداده بود چنانچه
شماری از این اسالمگرایان افراطی بخش های عمده رسمی سیاست خارجی عربستان
را بد ست آوردند وبه ارسال مبلغان اسالمی وهابی درسراسر جهان دست بکار شدند ،
لیگ جهانی اسالم وکنفرانس اسالمی را درسال « »0191تاسیس نمودند وبعد ًا درسال
( )0119مجمع جها نی جوانان مسلمان را بوجود آوردند که یک شاخه ای ازاین مجمع
جوانان در ایاالت متحده امریکا درتحت نظر عبد هللا بن الدن در ()Falls Church
ودر( )Virginidرهبری میشد که بعد ًا این شعبا ت درتحت بررسی ( )FBIامریکا قرار
گرفت .
حما یت نظا می ازعربستا ن سعودی در ادوار زمامداریهای روسای جمهور ایاالت
متحده امریکا هریک جا نسون (، )Jonsonنکسن ( )Nixonوریگن ( ) Reagonنه تنها
که بقد رت خود با قی ما ند بلکه آز آن بیشتر و بیشترگردید ؛واین زعمای ایاالت متحده
امریکا بیدریغ وسرسختا نه تاکید می نمودند که اسالم گرایان کلید برنده درجنگ سرد
هستند ،چنا نچه این تاکیدات در دوران زمامداری جیمی کا رتر ( )J.Carterبه صفحه
ودرجه تا بنا ک خود به تاسی از پیشنها د مشا ور امنیتی او اقای زبیکنیو برژینسکِی
رسید چونکه برژینسکی به ریس جمهورجیمی کارتر پیشنهاد نمود که بنیادگرایان تندرو
اسال می افغانستان را درمقا بل اتحاد جماهیر شوروی درافغانستان با ید مسلح ساخت تا
آنکه افغانستان برای شورویها مبد ل به ویتنام گردد ؛هما ن بود که جیمی کارتر درسا ل
( )0111دستور داد که گروه کوچک ازاین بنیادگرایان اسالمی افغانی را باید بشکل
مخ فیانه مسلح ساخت تا شوروی ها به تله ویا بدام افغانستا ن بیفتند قما ری بود که موفق
از آب درآمد  .اداره اطالعات ایاالت متحده امریکا (سی آی ای ) درتبانی با سا زما ن
(آی اس آی ) پاکستان دست به یک سلسله عملیاتهای مخفی زد ودربین سالهای () 0111
تا ( )0181بودجه تسلیحا تی وآموزش در حدود( )11111نفر افراط گرایان اسالمی را
تامین نمود واین شماری از افراط گرایان اسالمی درتحت نظر اوسامه بن الدن د ست
به جنگهای چریکی علیه نظامیان اتحاد شوروی درافغانستان زد ند ؛ مجاهید ینی را که
رونالد ریگن ریس جمهور ایاالت متحده امریکا اینها ارا به صفت «مبارزان راه آزادی»
ستایش نمود وقتی که دراواخر سال ( )0118از بریژینسکی در مورد تخریبات وخرابی
های بوجود آمده ازجا نب بنیادگرایان بخصوص که برخی از تا سیا ست امریکا نیز از
حمله آنها مصون باقی نماند وبا این واقیعت که «جنگ مقدس» ده ساله برای طالبان یک
طلیعه بود پرسیده شد که جناب شما ازفرموده خویش به ارتباط این بنیاد گرایان نادم

وپیشیمان نیستید اودریک پاسخ سرسختا نه خودچنین گفت :زده شدن برخی از مسلمانان
عصبا نی درمقا یسه با برانداخته شدن اتحاد جماهیر شوروی دریک با طله دانی وایجاد
یک ویتنام برای شوروی به نظر او چیزی بحساب نمی آید ؛ بناً چه چیزی بتاریخ جهان
مهم است ؟ طالبان یا فروپاشی امپراتوری اتحادجماهیر شوروی ؟

ازجنگجویان آزادیخواه تا دشمنا ن عا مه :
این جنگ موفق نیا بتی با صرف چند میلیارد دالر بطور کامل توسط اداره رونالد
ریگن وجورج د بیلیوبوش ومتحد نزد یک آنهاعربستا ن سعودی تمویل شد وباالی ده ها
هزارنفراز افراط گرایان اسالمی متعصب مذهبی فشا روارد کردند که آنها به افغانستان
بروند ودر «جنگ مقد س» بخاطر اخراج شوروی های «کافر» از سرزمین مسلمانان
شرکت ورزند  .لذا این همه بنیاد گرایان ا سالمی متعصب مذهبی درکمپ های واقع در
پاکستان تحت نظر کا رشنا سان ونظامیا ن پاکستا نی تحت آموزش ومهارت های نظامی
قرار گرفتند واداره اطالعات ایاالت متحده امریکا (سی آی ای) پیشرفته ترین سالحها را
بشمول ستنگر و مزایل و ماهواره ای شنا سا یی مواد منفجره پال ستیکی سامان االت
مطمین ومد رن مخا براتی وبسا مهما ت جنگی دیگری را دراختیار این متعصبین مذهبی
گذاشت  .این زمانی است که در داخل عربستان رژیم سلطنتی ازاینکه اسا مه بن الدن
در (دفاع ازاسالم) کنون به قهرمان مبدل شده به مخالفت برخا ست وچنین پنداشت که
این چریک مبار ز وبهترین آموزش دیده درجهان شاید توانا یی هرچه بیشتر وبیشتر تر
را بد ست خواهد آورد که درآنصورت رژیم سلطنتی عربستا ن چه که بزرگترین ابر
قدرت را بزانو درخواهد آورد.
هنگامیکه درسا ل( )0188دامنه تبلیغات به ارتباط اسا مه رو به اوفول نهاد یا کاهش
یافت دراینوقت اسا مه بن الدن برای گسترش جها د درچیچن  ،بوسنی  ،سودان واریتر
برنامه ریزی کرد سا زمان القاعده را بوجود آورد که بعد از تشکل سا زمان القاعده
«زنجیره ای طالیی» منابع ما لی عربستان سعودی مقید به یکرشته شرایط توسط اعانه
دهند گا ن گردید ،وبعد از خروج قطعات نظامی اتحاد شوروی ازافغانستان جنگ داخلی
در آن کشور آغاز گردید که درنها یت امرریس اطالعات عربستان سعود شهزاده ترکی
فیصل تصمیم گرفت که گروه از دانش آموزان مذهبی بنیاد گرا یعنی طالبان را بسیج
وآنها در جنگ علیه افغانستان از نظر مالی ومعنوی کمک وحما یت نماید .
اما زمانیکه عربستان سعودی بعد از حمله عراق بر کویت درسال ( )۰۹۹۱به امریکا
اجازه داد که درعربستان سعودی حضور دایمی داشته باشد یعنی که امریکا درعربستان
سعودی پا یگاه نظامی داشته با شد درین وقت اسا مه بن الدن یک جنگ مقد س را علیه
سلطنت عربستان سعودی وعلیه کسا نیکه با فهم ودرک همه جا نبه اجازه بدهند که
امریکا با حصور اشغال نظا می خارجی در شهرهای مقد س اسالمی حضور یابد اعالم

نمود – وازسوی هم نارضا یتی انباشته شده نا شی از تهد ید فلسطین وتالش برای
تحمیل یک خط لوله ایاالت متحده امریکا از طریق افغا نستان موضوعات زمان بود
واین خودزمینه سا زی بخاطررسید ن وضربه زدن به سواحل ماازسوی امریکا میباشد .
از درس ها با ید عبرت گرفت :همانطور که در داستان شاگرد جادوگر جاروب
او با چرخیدن درتار ویانخ از کنترول اش خارج شد؛ نیروهای را که ما فکر میکردیم
که ممکن آنها را به نفع خودمورد استفاده قرار داده وازآنها ابد ًا دست نخواهیم کشید ولی
آنها را دیگر هرگز ند ید یم بلکه آنها خود رشته ای زندگی شان را خود بدست گرفتند؛
لذا تعقیب پالیسی کوتاه نظرانه ای خودی زبیگنیو برژینسکی وجورج دبلیو بوش ازنظر
تاریح قبل توجیهه نبوده بلکه ثابت شد که این یک سیا ست عظیم سوء رفتار وبدکرداری
بود که منجر به مرگ وبسا نا امنی های کنونی گردید ؛ سیاستی به ارزش شکست اتحاد
جماهیر شوروی وبه بهای ایجاد شبکه القاعده درسراسر جهان ؟حمله یازدهم ماه سپتمبر
تخم هرزه ای دیگر در کشت وزرع ما از نوع متعصبان مذهبی خطرناکی بود که ما
ازآنها فقط دانش وشناخت سطحی محضاً با تمویل پول وکسب قدرت داشتیم ؛حمله امریکا
به عراق نه تنها که آن کشوررا بخا کستر نشا ند بلکه سا زمان القاعده را به حیث یک
« ُامت» بوجود آوردکه قب ً
ال تصور آن نمیشد ویا هرگز وجودنداشت  -نهادی که بعد ًا به
تشکل دولت اسالمی به ظاهر شکست ناپذیرعرض وجود کردیعنی دولت اسالمی افراطی
عراق وسوریه که رهبران ما در ا نتظار آن بودند.
اگر شما ازدیگران انتظار آنرا ندارید آنچه را که شما نمیخواهید بشما انجام دهند پس
درآنصورت از لطمه ای که از انجام کار آ نها بشما رسیده است شما حق دارید که از آن
ملعون ها نا له وفریا د نما ید .
وبد ترین گناه آ نست که ما به عجله وشتا ب از خطا های که ازما سرزده است آنرا
اصالح نه نما یم ؛ گناه ای را که بصورت کل د ین ومذهب را به نسبت شما ری از
منحرفین وروگردان از آیین ومذهب شا ن سرزنش نما یم که این نوع عمل خود کمک
کردن به ایجاد همچو تقصیر وگناه میباشد از ا ینکه تما م مسلما نا ن را بعنوان دشمن
خطاب نمایم که این خود بجز ازیک عمل شنیع وبزدلی وفرصت طلبی سیاسی چیزی
دیگری نیست ؛ ویا یک عمل غیر اخالقی درقبال آن میتواند باشد – چونکه این اخوان
المسلمین – اخوان المسلمین قرن بیستم نیستند اگر ریس جمهور این توان را داشته باشد
که بین اسالم واسالم افراطی،تروریست ودیگر« »0،9بیلیون پیروان دین اسالم دوهمین
مذهب وآیین بزرگ درجهان تمایزنماید ویا خط فاصل روشن بکشد درآنصورت میتوان
گفت که او یعنی ریس جمهور بادرک مسولیت از ما بعنوان یک ملت مصونیت مارا
درمقابل همچواالم حفظ خواهد ن مود البته که این نخستین گامی بسوی نابودی ودفع تهد ید
امنیتی ما خواهد بود وما هرچه عاجل نیاز به اعالم واذعان به حقیقتیی داریم قبل از

آنکه فراتر از نقطه بدون بازگشت را فراگیریم .
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