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  ١٧-یطاني شیباز

  نيد اخوان المسلمینسل جد
  ه داران القاعدهیطال

  از قدرت درآوردند ران سریا در
  

  بانک یلهيانه بوسي خاورمی چهره ی از دگرگونیک و روشني کالسیت نمونه ي کویتجربه 
  . استی اسالمیها

 یما چند بانک اساليک ي. افتي يیژه ي شکل وی اسالمی بانکداریاسي سی دگرگونیالگو
گر ي و دني تجار اخوان المسلمیستاد اقتصادده، آنرا به يت برگزي فعالی را برايیمنطقه 

استمداران ي سودآور با سیها ن، بانکها افزون بر تماسينچنيا.  کنندیفعاالن اسالمگرا بدل م
 آورند و توش و توان یش فراهم مي خوی هواداران مذهبی برایگاهي و سکوالر، پایمذهب

 رشد و گسترش ،امد آنيپ.  شودی اسالمگرا میرو بخش سازمان هايانک ها، ن بیاقتصاد
 است که به ی تجاریه و ارگانهايري خی مانند مساجد، انجمن های اسالمیموسسات و نهادها

ان يگر اسالمگراين و دي اخوان المسلمیان ثروتمند حامي از اسالمگرایدي جدیش طبقه يدايپ
اد مستضعفان، ي، بنی و نقش سازمان اقتصاد اسالمیانگذاريد به بنينگاه کن(. انجامدیم

 و - نژادی احمد-ديته امداد و صندوق مهرالرضا که دولت جدي قرض الحسنه، کمیصندوق ها
 ) راه توده-س آن هستندي تاسیفرماندهان سپاه در پ

 یر سلطه ي که سخت زیت، بر خالف عربستان سعودين کوچک و ثروتمند کوير نشيدر ام
، خاندان ١٩٧٠ ی در دهه یول.  بودیشتري بی نسبی و آزادیبراليون است، سنت ليوهاب
 ی نابودی، دست در دست هم برای اسالمی و بانکهای اسالميیت، راستگراي کویسلطنت

 ین چهره يادي بنیامد آن دگرگونيپ.  شوندیمان مين کشور هم پي ای نوپایستيوناليجنبش ناس
 تجارت یخانه  "ین کوششها، بانک اسالميت ايمرکز هدا. ج فارس استين خلير نشين اميا

  . بودi"تيکو
 ها را در ی که سعودی وهابيیآن خشونت گرا.  نبوديیت، هرگز مامن اسالمگرايکو

 نفوذ کرد، ی عربی از امارات متحده يیقدرت رساند، و در قطر و بخش هاه عربستان ب
 بر یسيان انگلي نظامیاري که به یسعود یخاندان سلطنت. افتي نیگاهيت جايچگاه در  کويه

ه بود؛ ي پایت سست و بي کویت ملياما هو.  نمودین خرسند ميره شده بود، به هميعربستان چ
  ی بعنوان پاسدار منافع نفتیعثمان  ی عراق و امپراتوری جنوبین کشور از استان هايا

 ی از دولت هایشمار. ، جدا شد"ل گلفياو"و " وميش پتروليتيبر "يیايتاني بریهايکمپان
است ين کشور در برابر سي ایت شکننده يداشتند و موجودرا ت يت بر کوي مالکیعراق، ادعا

ان استقالل در ي در جريیايتاني بریروهاي نیله يکبار بوسي عراق یباز ستاندن آن از سو
 .افتي، نجات ١٩٩١کا در ي آمریرهبره  ائتالف بیروهاي نیله يگر بار بوسي، و د١٩۶١

 ی و کارشناسان نفتيیايتاني بریت به کارمندان و افسران ارتشيز، کوي ن١٩۶١ پس از یحت
 یسيانگل.  کننده بودی هر دو سو راضی براین وابستگيچن.  وابسته بوديیکاي آمر– یسيانگل

ز از يت ني کوی بردند، و در مقابل، خاندان سلطنتیت بهره ميها از نفت کو يیکايها و آمر
 سکوالر بود و يی گسترده جامعه یت در سطحين همه، کويبا ا. برخوردار بودت آنها يحما
 آزاد و ی گاه به گاه و رسانه هایت پارلماني، فعالی نسبیبرالين کشور به داشتن سنت ليا

ت مادام که يت کم شمار کوياز آن رو که جمع.  رو به رشد، مشهور بودیاسيمناظرات س
ن يژه از فلسطيا، بوي و آسی عربی هزار کارگر از کشورها کردند، صدهایناچار نبود کار نم

  .ز بودين، خود مناقشه انگين شاغل بودند و اير نشين اميدر ا
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ت در اواخر دهه ياالت متحده در کويا یس خارجي سرویت هاي، از شخص"یاليتالکوت س"
ر بر سم سکواليناصر آن زمان،. سم عرب بوديونالي ناسیرايت پذيکو: "دي گوی، م١٩۵٠ ی

ست ها و ي کمونیرهبره  عراق ب١٩۵٨انقالب " . غالب بودیاسي سیرويه افکنده، نياسالم سا
 الصباح ی از خاندان سلطنتیتي اقلیحت. افتيت ي در کویاري بسیست ها، هوادارايوناليناس
خ جابر يشاد دارم که هنگام گفتگو با يه ب" : کندی بازگو میاليس. افتنديل يت، بدان تمايکو
 یاليس" .د بروديت، او با حرکت دست نشان داد که پادشاه عراق باي کویر کنوني ، امباحالص
 سکوالر يیت جامعه يکو"ت بودند، ي در کویاريان بسيني آن زمان، فلسطید که حتي افزایم

  ." ها زمام امور را در دست داشتندیسي انگلیبود، ول
،  - اشتباه کردیونانيک دولت ـ شهر يا د آنرا بيت، هرچند نباي، کو١٩۶٠ ی دهه یانه يدر م
 از طبقه کارگر و یبخش بزرگ. انه داشتي خاورمیان دولت هاي در می کمتر استبدادیتيماه

 ی در پهنه ی مهمیروي بودند، نینيشترشان فلسطيان که بيز دانشجويت و نيمتخصص کو
 از یکي. اشتند ندین، نفوذي اخوان المسلمیرهبره ان، بياسالمگرا. ت بودندياست کويس

 یدن انتقادهايهمواره از شن" :دي گویت خدمت کرده است، ميا که در کوين سيشيماموران پ
ن همه آنها يبا ا ." ان محافظه کار از خاندان الصباح شگفت زده بودمي اسالمگرایشگيهم
ن يسلماخوان الم" :دي افزایا مي سین مامور کار آزموده يا. افته نبودندي مهم و سازمان يیروين

  ."افتمي نی مهمیرويان را نيت چشم داشت، اما هرگز اسالمگرايهمواره به کو
 یکه در دهه " ست عربيوناليجنبش ناس"ت، از صفوف يشرو در کويان پيني از فلسطیاريبس

 یجبهه "ه گذار يبعدها، جرج حبش پا. د آمد، برخاستنديپد" جرج حبش "یله ي بوس١٩۴٠
 یبانيبرال و سکوالر، از پشتيت ليست عرب با ماهيوناليناسجنبش . شد" نيبخش فلسطيآزاد

ان ي در میاريست بعث برخوردار شد و هواداران بسياليجمال عبدالناصر و حزب سوس
ا که اغلب با رهبران يگر از ماموران سي دیکي. افتيت يروت، عمان و کويان ساکن بينيفلسط
ن که يبخش فلسطي جنبش آزادی اعضا ازیاريبس" :دي گوی در ارتباط بوده است، مینيفلسط
ن ي از فعاالن ایاريمن با بس. بودند" ست عربيوناليجنبش ناس" رخ نمود از فعاالن ١٩۶٨در 

سم عرب و پان يونالي از ناسيیست عرب، تنها جلوه يوناليجنبش ناس. "جنبش گفتگو کردم
ن جنبش يا. افتيت ي در کوی هواخواهان١٩۶٠ و ١٩۵٠ ی دهه هایانه يسم بود که در ميعرب

 ی هایتيان کويافت، آنگاه در مي یت هوادارانيان عرب شاغل در کويديان تبعينخست در م
ن توان ينچنيا. تي حاکم بر کوی سلطنتیگارشيان اليبرخوردار از حقوق برتر و سرانجام در م

 جناح حاکم در خاندان ی برای، هشدار١٩٧٠ ی عرب در اواسط دهه یست هايوناليناس
  .دنديازي دست يیز، همچون سادات در مصر، به اسالمگرايد و آنها ني گردالصباح

 یوند قدرت ماليرامون پي پی درخشان و خواندنی پژوهشیسنده ي، نو"تين اسميستيکر"
 بانک یله يت بوسي کوی دگرگونیت است که چگونگي کویگارشي و الی اسالميیراستگرا

ون و يسيوند اپوزيت که پيدولت کو" :سديو نیت مين اسميستيکر.  کاودی را می اسالمیها
ن بار پس از ي نخستیافته بود، برايت را دريم کوي مقینيان فلسطيدي بزرگ تبعیجامعه 

سم عرب در يونالي مقابله با ناسیو  برا] ١٩٧۶در [ ت را منحل کردياستقالل، پارلمان کو
  ."ان بر آمديصدد اتحاد با اسالمگرا

 ی سرکوبین براي را از اردن که در آن ملک حسيی اسالمگرادن بهيازيت دست يت کويحاکم
له ي کشور کوچک اردن بوسیپادشاه. وختندآم گرفت، یارين يان از اخوان المسلمينيام فلسطيق
ا، به يتانيس بريجنس سروينتلي و دفتر امور عرب الينستون چرچيو، الرنس عربستان ی

 يی سالهایدر پ.  بودینيه پناهندگان فلسطزبان انبوين کشور ميا. ده بودي رسیخاندان هاشم
، به کمک نيملک حس. دي اردن را به کام خود کشی، جنگ داخل١٩٧٠تنش زا، سرانجام در 

داد به ين رويا.  کردقتل عام را سرکوب و آنها را انينيام فلسطيق ین اردنيه نشيان بادينظام
 بانيپشت اردن را یر باز پادشاهين اردن، که از دياخوان المسلم. معروف شد" اهيسپتامبر س"

با وجود . ت از پادشاه فرستادين به حمايبخش فلسطيه سازمان آزادي خود را علیروهايبود، ن



 

 ٣ص 

 ی توانمندیروي نی اسالميیدند که راستگرايشي اندین ميت چني، حاکمان کويینه يشين پيچن
  .بودج خواهد ين خليخ نشين شي در ایني عرب و فلسطیست هايوناليه ناسيعل

اغلب، مردمان کهنسال در .  پنهان نبودندی حجاب اسالمی در پرده یتيآن زمان، زنان کو
ت ي کوی درس دانشگاههایپسران و دختران با هم در کالسها.  گذاردندیمساجد نماز م

 و ی فردی، که در زندگیاسين را، نه در مسائل سي ها دیتي از کویاريبس.  شدندیحاضر م
ت يجمع "ین بواسطه يدر واقع، هرچند اخوان المسلم.  شمردندی مهم می فرهنگیت هايفعال

 نمود یاسيافت، اسالم سي ی کارآمدیل شد، سازماندهي تشک١٩۶٢که در " یاصالحات اجتماع
  .ت نداشتي کوی جامعه ی در پهنه يیبرجسته 
با اوج . گر را فشردنديکديان دست ير الصباح و اسالمگراي، ام١٩٧٠ ی دهه یانه ياما در م

ن و يبخش فلسطي، هواداران سازمان آزادیست ها، بدستور خاندان سلطنتيوناليگرفتن فشار ناس
 یله يمان بوسانحالل پارل. ز پارلمان منحل شدين.  نا آرام، از قدرت برکنار شدندی هایتيکو
. روبرو شد" یت اصالحات اجتماعيجمع" و نيش اخوان المسلمين و ستايتحست، با ير کويام
ر اوقاف خود در يوز. دي رسیبه وزارت اوقاف مذهب" یت اصالحات اجتماعيجمع"س يرئ

. اد نهاديبن" یتيل الکويت التمويب"  به نام یر انتفاعي غی بانکیک موسسه ي، ١٩٧٧
ن ي ایه ي شدند، بر پای میبانين مصر پشتي اخوان المسلمیت که از سويان کوياسالمگرا

رند ــ از ي پذی متجدد نمی اسالمی که علمای داند ــ نظری نمزي که بهره را جای قرآنیه ينظر
ن، ينچنيا.  بودندیژگي با چنان وی بانکیه گذاري، در صدد پا١٩٧٠ ی دهه ین سالهايآغاز

  .ت شدين بانک بزرگ کويک شبه دومير الصباح ي امیباني با پشت"یتيل الکويت التمويب"
 نسبت یشتري بيیاين مرکز از مزايا. ولت بود، متعلق به دیتيل الکويت التمويسهام ب% ۴٩"

 ی و برخوردارین بانک مرکزيت از قوانيان، معافي از آن م.گر بانکها برخوردار بوديبه  د
، یتيل الکويت التمويب... ت استي کویگانه بانک اسالمين بهانه که ي به ایاز حقوق انحصار

 یه هاياز آن پس سرما... است يی و جنبش اسالمگرایوند خاندان سلطنتي پیني عیجلوه 
ت را گام به گام در کوره ي کوی اجتماعیت، بافت زندگيدگان دولت کوي، در برابر دیاسالم

  ."ش راندي شدن پیراه اسالم
ش نخبگان تجارت و بازرگانان ي گذارد، و آن گرایز بجاي نیگري، اثر دیتيل الکويت التمويب

 یآنها اجازه . ون بوديسي عرب اپوزیستهايونالي ناسیت الصباح بسوي اقلیناخرسند از سلطه 
ه آنها سازمان ينان را عليه نشيت، باديافتند و دولت کوي را نیتيل الکويت التمويمشارکت در ب

نان يا. ن بکار گرفته بوديبخش فلسطيه سازمان آزادي را علیل بدوين قباين هميملک حس. داد
  . بودندیبستان سعود حاکم در عریروهاين ني واپسگراتری اصلیهسته 
ن يت ايت و نفوذ آنان در حاکمينان کويه نشيزش بادي، خیتيشرو کويد پيق غبره، از اساتيشف

  : نامدیم" تير شدن کويبا"کشور را 
ت ياکثر... ل شديتکم] یاسالم[نان با جنبش يه نشي بادی محافظه کارانه یوند ارزش هايپ"

گران ي با دی و برابریناخته شدن بلحاظ اجتماعت شين با خواست برسميه نشيل باديمحروم قبا
ست، از يان پوپولي از اسالمگرایاريبس. افته انديت راه يشه دارد ــ به حاکميــ که در اسالم ر

" ر شدنيبا "یني، متفکر بحریند را که محمد انصارين فرايا.... ان آنان بر خاسته انديم
 فرا محافظه ی که با ورود ارزش هایوندر. انه استيدر خاورمند يفران يتر ده، مخربينام

  ." کندیران مي، جامعه مدرن را ویسم اسالميوند آن با پوپولي به جامعه و پینيه نشيکار باد
آنها . ان ضد جنبش چپ بوديختن اسالمگراي در برابر انگی هر خطریراير الصباح پذيام
دان يان به ميدرنگ اسالمگرا یب. ر الصباح پارلمان را باز گشودي که امیهنگام. روز شدنديپ
ن ي پسیها یروزيپ.  پارلمان را بدست آوردندی، دو کرس١٩٨١است گام نهادند و در سال يس
ان بر پان ي، اسالمگرا]١٩٨١سال [در انتخابات " :سدي نویق غبره ميشف. ديز از راه رسين

ن يا."  شدند پارلمانیافته يون سازمان يافتند و تنها فراکسي ی سکوالر برتریها ستيعرب
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 یم آگاهانه يان نبود، بلکه با تصمي اسالمگرای و قانونیعيزش طبيامد خي گمان، پیهمه، ب
  .د آمديپد" یتيل الکويت التمويب "یبانيت و پشتيت کويحاکم

 يی رشد اسالمگرایپشتوانه " یتيل الکويت التمويب"  هنگفت یه هاي، سرما١٩٧٧از سال 
سخاوتمندانه از  "یتيل الکويت التموي شود که بی مت، بطور گسترده گفتهيدر کو. شد
 ینه مي آنها هزی مبارزات انتخاباتی برایاري بسیت و منابع مالياستمداران اسالمگرا حمايس
 و یت شغلي، از پول، امالک، موقعیتيل الکويت التمويب" :سدي نویت مين اسميستيکر." کند

ه ي، امالک و سرمايیبنابر گزارش ها." رفت گیر بر انتخابات بهره مي تاثی برايیله يهر وس
ن مرکز ي کار ایروهايل ني شد، و خی تظاهرات ميی متحدان و برپاینه ي، هزی فراوانیها
ش از صد انجمن ي بی، حامیتيل الکويت التمويب. ان بودندي اسالمگرایست انتخاباتي در لیمال
ت ي بیه ي از سرمایبخش. دند مرتبط بوی اسالمی شد که عموما با گروه های اسالمیه يريخ

کال در مصر، افغانستان و ي رادی اسالمگرای از گروه هایباني پشتیز براي نیتيل الکويالتمو
ت از ي حمایما براي مستقیتيل الکويت التموي بیه ين، سرمايهمچن.  شدینه مير هزيالجزا

.  شدیرف مان صي اسالمگرای تحت اداره یتي کوی اجتماعیه و گروه هايري خیانجمن ها
ل يت التموي وابسته به بیه يري خی از انجمن هایکي گزارشها، دست کم یبه استناد برخ

نه ي در زمی، مقررات سختیتيل الکويت التمويدر محل ب.  مرتبط بوده استالقاعده، با یتيالکو
ز، ساختمان ها و ي نین مرکز ماليرون از ايب.  شدی اجرا مجدا کردن زنان و مردان ی

ن فرامحافظه ي تحت قوانیز، مدارسي برپا شد، نی مقررات اسالمید تحت اداره يخرمراکز 
 یتيل الکويت التمويب: " همه جا حضور داشتیتيل الکويت التمويب. س کردندي تاسیکار اسالم

 ینه هاي به آموزش و پرورش داشت و افزون بر فراهم کردن کمک هزيیژه ي ویعالقه 
، ی اقتصاد اسالمیري، دانش آموزان را به فراگی اسالمیص مدارس خصويی و بر پایليتحص

، ین مرکز ماليا.... ختي انگین دست بر ميو شرکت در مسابقات حفظ و قرائت قرآن و از ا
 هزار نسخه، بطور گسترده با ١٠ش از ي بیراژي، با ت"النور" ماهنامه اش به نام یبواسطه 

  ."جامعه در ارتباط بود
 يیه، گسترش راستگرايارد دالر سرمايليک مي با يی، موسسه یتيول الکيت التمويحضور ب

ن مرکز، انجمن يان وابسته به اياسالمگرا. شتر سکوالر، سبب شديت پي را در کویاسالم
 ید، بروشني جدی آموزشیدوره ها. ار گرفتنديمعلمان و وزارت آموزش و پرورش را در اخت

ان افتاد، برنامه يز بدست اسالمگراي نی رسانوزارت اطالع.  بودی افراطيیبازتاب اسالمگرا
جزوه ها ل ي سيیاز سو.  گشتیدا مي محافظه کارتر و سانسور اندک اندک هویونيزي تلویها
گر ي دیروان بود، و از سو يینوحه سرا و ی اسالمیاگري احیحاو ی مذهبینوارهاو 

  . کتابیدر گستره سانسور 
ن و ي نوی اسالميیه راستگرايکرد قدرت سرماک نمونه از کاريت، تنها يکو" ر شدنيبا"

انه در ظاهر ي از حاکمان خاورمیاريا و بسي سیآنچه  برا.  بودیاسيگسترش نفود اسالم س
 چپ یروهاي بود که قهرش نه تنها ضد نيی نمود، در نهان رشد اسالمگرای میت تجاريفعال

. ز بودي آن نيیانه يورماالت متحده، غرب و متحدان عرب و خايه ايست که عليوناليو ناس
ن و ي اخوان المسلمیه يري خی و انجمن های ــ بانک ها، مراکز مالی اسالم اقتصادیادهايبن

ه داران يطالان ي را و از آن مانيد اسالمگراينسل جدج فارس ــ آرام آرام يمتحدانش در خل
  . را پروراندندالقاعده
 يی همچنان از اسالمگرایستان، با خرسند و پاکیاالت متحده، عربستان سعودين همه، ايبا ا

در . وستنديز به آنها پيگر ني دیش سود جستند و کشورهاي خویاست خارجي سیدر گستره 
 يیکاي جهاد آمرینه ياالت متحده در افغانستان زمي، آنگاه که ا١٩٧٠ ی دهه ین سالهايواپس
ل و ي اسرائیعنيت متحده االي ایدي کرد، دو متحد کلی را فراهم میر شورويه اتحاد جماهيعل

ه ي را علی اسالميیآنها راستگرا.  گرفتندی می را پی کوچک تریز جهاد در گستره ياردن ن
  . خواندندیدان فرا مين به ميبخش فلسطيه و سازمان آزاديسور
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i م. (است" یتیل الکویت التمويب" آن ی  نام عرب(.  


