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  ١٩ -یطاني شیباز

  ل ياسرائ یطاني شی هایباز
  انهياسالم در خاورم با برگ سبز

  ادزفروزنده فرترجمه 
 

 پس پرده گونه ی با هم در جنگ بودند، ولی واقعیل و اردن به معناي، اسرائ١٩٧٠ یدر دهه 
 از رهبران مورد اعتماد سازمان نيملک حس.  گونه گون داشتندیی و هماوای همکاریی

مانه ي دو کشور صمی جاسوسیبود و هرچند روابط سازمانها" ايس"کا ی امری مرکزاطالعات
 ی با تجربه یت هاي، از شخص"لکاکسیپ ويفل. " داشتندیی حرفه ینبود، دست کم تعامل

 اردن و ی هایار، هاشمي بسی سالهایبدرازا:" دی گویاالت متحده می ایس خارجیسرو
ل و اردن، دشمن ين، اسرائیافزون بر ا." ن داشته اندده و پنهايچي پیستها روابط سنتيونيصه

  .هیسور:  در برابر خود داشتندیمشترک
ش، در برابر ی خویش بعثی سکوالر با گرایل رهبريه، بدلی، حاکم سور"حافظ اسد"

ن یا. بود" ونیعلو" با نام ی مذهبیتياما او همزمان عضو اقل. ر بودیب پذيان آسیاسالمگرا
زار بودند و ين از آن بيشان اخوان المسلمین اندیيبود که راست آ یعيگروه از فرق ش

ش از هر يه بین در سورياخوان المسلم.  خواندندی میر اسالمي آن را غیون وهابيروحان
گاه نفوذش بتناوب از ی بود و پای درون حزبی هایگر، دستخوش دسته بندی دیکشور عرب
 یديان رهبران تبعيز در ميو ن" حماء"و " حمص"، "حلب"ه مانند ین سوري نشیمناطق سن

  .افتی ی میس و انگلستان دگرگونيت ساکن آلمان، سوئيجمع
ن يانگذار اخوان المسلمي جنبش حسن البناء، بنین شاخه هايه از نخستین سورياخوان المسلم
 که در یان سوریان دانشجويش را در می خویه، اعضاین سورياخوان المسلم. در مصر، بود

افت و سازمان ی ی گشتند، می االزهر قاهره باز می از دانشگاه اسالم١٩٣٠ یهه  دیانه يم
 بزرگ یدر شهرها) رو محمديجوانان پ" (شباب محمد" با نام یش را در پوششيالتيتشک
ن يه، مرکز اخوان المسلمیدر شمال سور" حلب"، شهر ١٩٣۵در آغاز .  گستراندیه میسور
 االزهر و ی، دانش آموخته "ی السباعیمصطف "یبرهبرت يگاه نفوذ جمعی، پا١٩۴۴در . بود

 جمال عبدالناصر، آنگاه که ١٩۵٠ یدر دهه . افتیر ييدوست حسن البناء، به دمشق تغ
 یه پناه بردند، ولین به سوري اخوان المسلمی از اعضایاريد بسيت را در هم کوبيجمع
 یبا ناصر در قالب جمهوره قدرت را بدست گرفتند و یست ها در سوريونالي که ناسیهنگام

ن یافت، ای حزب بعث قدرت ١٩۶٠ یز در دهه يمان شدند و بعدها ني هم پی عربیمتحده 
ر ین زي اخوان المسلم١٩۶۴در . ن نبوديان اخوان المسلمی فراری برایگر پناهگاهیکشور د

ل يه و اسرائی، در خالل جنگ سور١٩۶٧در. دیه حزب بعث شوري، عل"ا بعثیاسالم "پرچم 
ه اعالم جهاد یه دولت سورين علين بخش اخوان المسلمیزه گرتريه، ستیو پس از شکست سور

 یه از سوید و سکوالر سوری جدی، پس از اعالن قانون اساس١٩٧٣ت در ي جمعیدشمن. کرد
خوانده شده بود، " ستيالي و سوسییک، توده يدموکرات "یه کشوریحافظ اسد که در آن سور

  .ان رخ نمودیظاهرات خشونت بار اسالمگران، تينچنیاوج گرفت و ا
 ی لبنان را فرا می زجرآوریب آتش جنگ داخلي که لهی، هنگام١٩٧٠ ی دهه یانه يدر م

 را ییورش همه جانبه ین ي شدند، اخوان المسلمیده ميز بدان کشيه نیل و سوريگرفت و اسرائ
  .ه آغاز کردیضد دولت سور
ه مانند دمشق به ترور، بمب ی سوری از شهرهایاري، در بس١٩٧۶ن در آغاز ياخوان المسلم

دان کارزار يه اش لبنان، در میه در کشور همسایسور. ات خشونت بار دست زدي و عملیگذار
ه اسد بر ين علي اخوان المسلمی خصمانه ین جنگ، پرده از چهره یا. ر بوديل درگيبا اسرائ
ن بهانه ی خواند، و به ایم" نيغمسلمانان درو"ه را ین رهبران سورياخوان المسلم. گرفت
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ن اخوان يشي پی، از اعضا"نیعدنان سعدالد"را " جهاد"ن ی ایرهبر. ه آنها اعالم جهاد کرديعل
ن بودند، ي اخوان المسلمینيرزمین نبرد که رزمندگان زیه داران ایطال. ن مصر، داشتيالمسلم
ز يوسان و ن، جاسیتي، ماموران امن"ونیعلو" حزب بعث، برجستگان یت هايشخص

 بحران به یآرام آرام، دامنه .  کردندیه را ترور می در سوری اتحاد شورویمستشاران نظام
در .  گسترده تر کشانده شدیستیز و اعتصابات و سرانجام حمالت تروريتظاهرات خشونت آم

 در شهر ی نظامیین به مدرسه ي اخوان المسلمیست های از تروری، گروه١٩٧٩ژوئن 
 حبس کرده، آنگاه با جنگ ی را در ساختمانیان افسریآنها دانشجو. حمله بردنده یسور" حلب"

ن یک سال پس از ای. ان را کشتندی تن از دانشجو٨٣ آتش زا ی خودکار و بمب هایافزارها
د حافظ اسد را ترور کند، اما ناکام ماند و در مقابل، دولت سخت ين کوشيفاجعه، اخوان المسلم
 ی، مرکب از حزب آزاد"هی سوری اسالمیجبهه "، ١٩٨٠ اکتبر در. به مقابله برخاست

. ان شدي بنی اسالمیادگراي بنیگر گروه هاین و دي اخوان المسلمی، دو جناح اصلیاسالم
 در یافت و در نوامبر آن سال، بمب گذاری شدت ١٩٨١ان با دولت در یکارزار اسالمگرا

  . دمشق منجر شد  نفر از مردم٢٠٠ش از يل ها به کشته شدن بياتومب
 یتيس امني که پلیه حکومتين علي اخوان المسلمیله ي بوسیستیات ترورين عملي چنیاجرا

ل ياردن و اسرائ. ل ممکن نبوديت اردن و اسرائی داشت، مگر با حماییخبره و کارآزموده 
ن يان اخوان المسلمی جنگجویه، برای سوری مرزهایکیآشکارا در لبنان و شمال اردن در نزد

 ی میارین يق لبنان به اخوان المسلمیل از طرياسرائ.  بر پا داشتندی آموزش نظامیگاههایپا
 و یحيان مسي از نظامید که ارتشي رسیم"  لبنان آزادیروهاين" از کمکها به یرساند؛ بخش
. ک، بودنديزماتی کاری، افسر نظام"سعد حداد" سرگرد ی جنوب لبنان برهبریعيبعضا ش
ل ي هزار سرباز به لبنان گس٢٠، شمار ١٩٧٨ لبنان در یجنگ داخلل در کشاکش ياسرائ

"  لبنان آزادیروهاين "یر سلطه ی از لبنان را زیی بخش هاینيداشت و هنگام عقب نش
 ییخودستا.  گذاردیل ماند، باقي متحد اسرائ١٩٨٠ ی دهه یانه يکه تا م" سعد حداد "یبرهبر

ن يرامون آموزش به اخوان المسلمي، پ١٩٨٠ یش در آغاز دهه یه هايانيدر ب" سعد حداد"
  :ن بوديچن
 افراد یگاه آموزش نظامین پاي لبنان آزاد، هفتمیروهاي نیروز، ماژور سعد حداد، فرمانده ید"

 ی و شماری نفر که اغلب سور٢٠٠.  از لبنان آزاد بازگشودین را در مناطقياخوان المسلم
ن یش ای گشایماژور حداد در سخنران. ارند شرکت دی آموزشین دوره ی هستند، در ایلبنان
ه را از ی خواست چنان به رزمندگان آموزش دهند که بتوانند سوریان نظاميگاه از مربیپا

 به یی در سطح باالی مسائل نظام’:ماژور حداد گفت....  حاکم برهانندیم علوی رژیسلطه 
 ینمونه . دیري گیا فرا مر کردن دشمن ريان هنر غافلگي شود و از آن میشما آموزش داده م

  "’.افتید يچ جا در جهان نخواهين آموزشها را نه در منطقه، که در هیا
ن يل، به اخوان المسلميت اسرائی از آن گونه که ماژور سعد حداد مورد حمایاما آموزش نظام

 در یان مارونيحي مسی محاصره شده ی کرد، همزمان در شمال اردن و در منطقه یارائه م
ل و با ي جَُِِمی گرای نازیفه ی طایست برهبريان فاشيست ها ــ شبه نظامیکه فاالنژلبنان 
ه یه سوري جنگ علین را براي اخوان المسلمی نظامی آمادگیل ــ اردوهاي اسرائیبانيپشت
  . شدی کردند، آموزش داده میت میهدا

ر ی، وز١٩٨١در .  کردندیت ميش آشکارا فعالي در اردن، کم و بی آموزش نظامیاردوگاه ها
 اعمال فشار بر یاست پادشاه اردن برايس:" ن را متهم کرد کهيه، ملک حسی سوریخارجه 
پس  ." ن بدل ساخته استيت اخوان المسلمی مرگ و جنایگاه جوخه هایه، اردن را به پایسور

ت از شورش اخوان یل حماي دراز مدت، از اردن بدلیک سخنرانی در حافظ اسداز دو هفته، 
  :ه سخت انتقاد کرد و گفتین در سوريلمالمس

ن حلقه ياخوان المسلم.  استید آورده رو به فزونیه پدین در سوري که اخوان المسلمیمشکالت"
.... منطقه است یارتجاع ــ یستيالیامپر یوندهاي پیره ي در زنجی ضروریخی بلحاظ تاری
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 بود که اخوان یعيز طبين.. ..بان هم شوندين پشتيم اردن و اخوان المسلمی بود که رژیعيطب
ت جنگ افزار الزم، ين جمعی این اوامر اردن را گردن نهد و در مقابل گروههايالمسلم

تکاران ی چند از جنایما تن.... ش را از اردن بستانندی خویالت مالي و تسهیآموزش نظام
آنها معترفند که در . میر کرده ايه و اردن دستگیه و در مرز سورین را در سورياخوان المسلم

  ." از آن کشور گرفته اندیت جعلی هویاردن بوده، پول، اسلحه و برگه ها
 ین کشور مدارکیه، گفت که ای، از رهبران حزب بعث در سور"عبداهللا عمر"ک ماه بعد، ی

ل و ي لبنان که اسرائیست هایفاالنژ" اردن و ین از سوي اخوان المسلمیبانيدال بر پشت
 در ١٩٨١پس از انفجار سال  . ار دارديدر اخت"  کنندیت میکا از آنها حمایمرسم آيالیامپر

" ليمزدوران اسرائ"ن را يه اخوان المسلمیدمشق، که به کشته شدن صدها نفر منجر شد، سور
  .خواند
ت ي کردند، واقعین را بدان متهم مي آنچه حافظ اسد و عبداهللا عمر، اخوان المسلمیهمه 
  .داشت

 یه یتنها استثناء نشر. افتی یاالت متحده بازتاب میه، بندرت در ایت سور حمالیگستره 
 حزب ین صدها عضو علويدر پنج سال گذشته، اخوان المسلم:" بود که نوشت" کیوزوين"

 را ی اتحاد شوروی از مستشاران نظامیحاکم بعث، بستگان آنها، پزشک حافظ اسد و شمار
 دهد و به ین پناه ميمتهم کرد که به افراد اخوان المسلمحافظ اسد اردن را . بقتل رسانده اند
االت متحده از آن همه ی ای و اطالعاتیتي امنیهر چند سازمانها."  آموزدی میآنها فنون نظام
کا ید مردم آمریه از دین در سوري اخوان المسلمیستی تروریت هاي از فعالیاريآگاه بودند، بس

شتر از آنچه در روزنامه ها و رسانه ها گفته يار بيما بس:" دی گوید النگ میوید. پنهان ماند
س بخش خاور يمن رئ. ميه اطالع داشتین در سوري اخوان المسلمیت هاي شد از فعالیم

. ميم، از کنار آن گذشتی دادیهر چند احتمال خطر م. ق بودميک دفتر اطالعات و تحقینزد
  ." احتمال خطر هستیشه در زندگيخوب هم

ا، ين سيشيلگر پي، تحل"مارتا کسلر. " دانستی بالفعل میدین را تهديوان المسلمحافظ اسد، اخ
ن ی کنم آنها متوجه سرانجام ایفکر م.  کردندی میل و اردن با آتش بازياسرائ:" دی گویم
 معامله با یاو پنج سال برا.  کردیاما حافظ اسد خطر را احساس م.  خطرناک نبودندیباز

د و سرانجام، تسلط بر شمال يا همراه کردنشان با خود کوشی سازش ین، چه براياخوان المسلم
 بود و یآن زمان، حافظ اسد در شرف سرنگون. ک سوم کشور را از دست دادی یعنیه یسور

  ." سخت گرفتار آمده بودییواقعا در مخمصه 
 آگاه  اردنیله يه بوسین سوري اخوان المسلمیبانياالت متحده دست کم از پشتی ایپلمات هاید

" یاليتالکوت س. "شه کرده استي پی طرفیاست بياالت متحده سی بودند که ایبودند، اما مدع
  :دی گویه، میاالت متحده در سوریر وقت ايسف
 ها یل بمب گذاريه بودم، به دلیاالت متحده در سوریر اي که سفی، زمان١٩٨١ تا ١٩٧٨از "

، از ١٩٧٩ش از يتا پ.  بردمیه پیر در سوینير زمی زیو ترور سران بعث، به وجود جنبش
 ی که در اردن نبودم، فردی، زمان١٩٨٠در . میه آگاه شده بودی در سوری اسالمیوجود جنبش

 از محافظان اسد را یکی را به دفتر او پرتاب کرد که یخود را به دفتر حافظ اسد رسانده، بمب
ه بودند، با یآنها در سور از یاري ها که بسیشورو.  نرساندیبيکشت، اما به حافظ اسد آس

  ." بشدت حفاظت شده آمد و شد داشتندیل هاياتومب
ن ي اخوان المسلمید که حافظ اسد او را احضار، و از خشونت های گوی میاليتالکوت س

  :دی افزای میاليس. ت کرده استیشکا
از ارشان گذاشته ي که در شمال اردن در اختییگاههاین را با پاين اخوان المسلميملک حس"

االت متحده ی دانم که ای م’:او گفت. دار حافظ اسد رفتمیمن به د. ش خوشنود ساخته استیخو
من به . نمين گفته ببی ایل شما را برايلم مدرک و دلی ما’: گفتم’.ن مساله استی ایپس پرده 
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ان ین جری این گرداننده يا ملک حسی آ’.ستين ني دهم که چنینان صد در صد ميشما اطم
  ." دانمیبود، نم
 حافظ ین براي ما مهم بود که اخوان المسلمی کنم برایفکر نم:" دی گوی در ادامه میالياما س

  ."ن باشدیاسد دردسر آفر
ت از یچهار سال بعد، اردن نقش خود در حما.  بودیگران اصلین از بازي گمان ملک حسیب

 به حافظ ینامه ان در يملک حس.  کردیه عذرخواهیرفت و از سورین را پذياخوان المسلم
ه ین سوري خونیدادهای با روییوندهاي افراد که پیاکنون آشکار است که برخ:" اسد نوشت

معروف " اعتراف شگفت آور"ن در نامه اش که به يملک حس." داشته اند، در اردن بوده اند
ه را در خاک یه سوري علیت نظامين اجازه فعاليد که اردن به اخوان المسلمی گوید، میگرد

رد که اخوان ی پذی کردن با حافظ اسد، می آشتین براين، ملک حسينچنیا. خود داده است
ر ملک ینخست وز."  افکنندیان مردم نفاق ميتکارند و در می جنایقانون شکنان"ن يالمسلم
" زين گروه فسادانگی ایطاني شینقشه ها"رامون يدار کرد و پادشاه اردن پین از دمشق ديحس

ن را در اردن گرد ي اخوان المسلمینه، چند روز بعد، صدها عضو ضد سورنگویا. هشدار داد
  .هم آوردند

ل يا بدليانه و هندوستان، ضمن انتقاد از سيا در خاورميات سي عملی، افسر اجرا"رابرت بائر"
بائر در . ت نوشته استين جمعیش با ای خویاروی روین، درباره ي با اخوان المسلمیهمکار
ن کشور چشم یا.  نمودی می جدییه مساله یسور"سد ی نوی، م"طانيبا ش یهم آغوش"کتابش 

 حافظ ینگتن رسما خواهان سرنگوني انداخت، و واشیانه را بخطر ميانداز صلح در خاورم
ار يط بسی شد، شراین اسد میگزین جاي چنانچه اخوان المسلمیول:" دی افزایبائر م. اسد بود

  : پرسدین مي اخوان المسلمیدرباره " تنیيام توت"بائر از ما فوقش، ." دشوارتر بود
ن با ينکه اخوان المسلمیل اي اردن تنها بدل’:شانه اش را باال انداخت و گفت] تنیيتام تو[او" 

دشمن دشمن من، دوست من . شان پول فراهم کردیها دشمن بود، آنها را پناه داد و برایسور
 ی برا‘: پاسخ داد’شند؟ی اندین مين المسلم اخوای ها چگونه درباره یاردن‘: دمي پرس’.است
ن ياخوان المسلم. ندی گوی نمیزيز داوطلبانه چيم، آنها نی گذاریر فشار نمیات آنها را زیيجز

ن ي از اخوان المسلمی جاسوسی براین بود که نقشه ایتن ایي منظور تو’.ستيهدف ما ن
شان ی برایز پوليا در اردن نيت ساليا نبود، تشکي س ن هدفيمادام که اخوان المسلم.... ستين

  ." کردیخرج نم
ن ی، پاسخ ا"رابرت بائر "ین بود؟ بگفته يبان اخوان المسلميما پشتياالت متحده مستقیا ایآ

 مرتبط ی گفتند که پرونده های میبرخ:" دی گویاو م. ار محرمانه استيپرسش در اسناد بس
ان کار بوده اند، به یما در جري که مستقیان تنها کسیعنی  ."ژه دارندی وین مساله کدگذاریبا ا

م ــ از یش بودي ــ  که ما حامیعربستان سعود. "  داشتندی دسترسیار سريگزارشات بس
 ی ساده به دولتها مراجعه میلين بود که شما خي کار چنیوه يش.  کردی میت مالیت حمايجمع
ا ما خود به آنها امکانات و ی. دي هست ــ شما کار را تمام کنییپولها: دي گفتید و میکرد
  ."می دادیالت ميتسه

ل يت اسرائی مورد حمای  سرگرد حداد، جنگجوین تنها از سوي بائر، اخوان المسلمیبگفته 
ان نبود، بلکه ین جریتنها سرگرد حداد در ا:" دی گویبائر م.  شدی نمیبانيدر جنوب لبنان، پشت

 لبنان یحيان مسیف راستگراي ها طی لبنانیه منظور بائر از جبه" ز بودي ها نی لبنانیجبهه 
ن را در ي ها اخوان المسلمی لبنانیجبهه . "ل داشتي با اسرائیکی نزدیوندهاياست که پ

ا نتوانست يد که سی گویبائر م." روتين بي نشیحي و مسیبان بود، در بخش شرقيروت پشتيب
ن توجه ي از اخوان المسلمیر ناشما به خط:" دی افزایاو م.  ابدیت را دري جمعید بالقوه یتهد

است ما را ين جنگ سرد بود که سیا. ن بود که آن مشکل خودشان استیتصور ما ا. مینکرد
ن در برابر حافظ اسد بود ما ي زد و خوب چنانچه اخوان المسلمیانه رقم ميدر خاورم
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قابل کا مین بود و آمريز چنيل ني اسرائیدرباره ." میستادی این نمي ملک حسیارویرو
 .ستادی ایل نمياسرائ

 


