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  )١بخش (
 "کمربند سبز اسالمی"

  
 ، عربستان سعودی بود ديگریآن حافظ منافع آمريکا را ــ که ستون از دويکی انقالب ايران، 

 بر آن داشت تا تاگون و تحليلگران سيا را پنسياستگزاران  و در خليج فارس فروريختــ
  و بطور کلی تاثير آن بر اياالت متحده در منطقهمتحدانآن بر   تاثيربرای بررسی دامنه ی

 سراسيمه، بر آن شدند ی،يکارشناسان آمريکااينچنين، . خاورميانه، بکوشندحضور آمريکا در 
 را، از  پادشاهی خاورميانه های به ديگر رژيمخمينی] آيت اهللا[امکان سرايت انقالب  تا

 برخی  خمينيسم، سوی تهديد از درکنار احساس،ولی. بسنجند ،عربستان سعودی تا مراکش
  . يافتندمناسبی تاياالت متحده آن را فرصسياستگزاران  ديگر از

اتحاد و از آن ميان   را همه ی همسايگان ايران نگرانیدر ايران، افراطی  اسالمیيشپيدا
 بسيار ناگهانی و بگونه يی  رژيم خمينی،.همسايه ی ايران را سبب شدرگ ترين بز، شوروی

 در ايران  اسالمی بر اين باور بودند که خيزشحليلگرانغير منتظره چهره نماياند و برخی ت
 خواهد های مسلمان اتحاد شوروی جمهوریروحانيون، انگيزه ی خيزش مردم رهبری ه ب

اتحاد فروپاشاندن  اسالم برای  ی ديرينه ی بهره گيری از بار ديگر نظريه،تلقیاين . شد
  همزمان، نقشه های ديگری.زنده کرد ،مرکزیآسيای  را از درون امپراتوريش در شوروی

 مقابله با هواداری  از سازمان های وابسته به اخوان المسلمين در افغانستان برایبرای استفاده
در شرف تکوين ،  می پنداشتند نفوذ مسکونی ازشور که آن را نشاشوروی در آن کاتحاد  از
، مشاور امنيت "زبيگنو برژينسکی" ايران و افغانستان،  در دوقلو اسالمی جنبش های.بود
از  رونالد ريگان را بر آن داشت تا يا در دولت سرئيس ،"بيل کيسی" و  کارتر دولتملی

  .ه گيرند بهر افغانستانمذهبی جريان جنگ ، بويژه در"اسالم در آسيا"
 و جان  داشت دالر هزينه ميليارد٣جنگ افغانستان که  غير مستقيم اياالت متحده درحضور 

 دهه ی آمريکا با اسالم سياسی ينچندايی و همداستانی وهما، را گرفت  صدها هزار انسان
 آمريکا، تا پيش از جنگ . و تهاجمی تر رساندتر به سطحی جديد رامحافظه کاررا ف

 در  اما می دانست، توسعه طلبی شوروی را تنها سدی دفاعی در برابرسالمافغانستان، ا
 اسالمی گرايی راست.برای تهاجم بود"  اسالمشمشيراستفاده از "، پارادايم حاکم غانستاناف

سياست همکاری با اخوان المسلمين مصر، بلوک با آغوش باز پذيرای سالحی تهاجمی شد و 
 جنگ ندچهر  . گرديد اسالم سياسیديگر  بخشهایهبری عربستان سعودی وبراسالمی 

 بودند و دو سوم گرا اسالمهمهن ا، مجاهدی نمايانده اندائتالفجبهه يی   در قالبافغانستان را
به احزاب   پاکستان و عربستان از کانال افغانستانانمجاهد کمک های اياالت متحده به

  . می رسيدبنيادگرای اسالمی
نخست،  . سبب شدجنبش اسالمیستان، دگرگونی بنيادينی را در ن افغانگجافزون بر اين، 

 شوروی  ابر قدرتبتواند در برابر  شد که و چنانراديکالترين بخش اسالمگرايی نيرو گرفت
 های جنگگرايان خبره در اسالمدسته يی از ستان جنگ افغان،دوم. بجنگددر افغانستان 



 

 بمب گذاری درو سی و نيز ترور  و جاسو اطالعاتیکارهای  و پارتيزانی وچريکی
پيوند دهنده  به تقويت باندهای جهانی ، گستردهوربه طوم، اين جنگ، س.  پديد آورد،هااتومبيل

 ياری  و پاکستانمرکزیمصر، خليج فارس، آسيای  ،ا شمال آفريقدر گرايان را اسالمی
، محرکه ی آن، بود و نيروی ١٩٧٠ دهه ی ،جنبش اسالمینقطه ی خيزش  ،واقعدر . رساند

 موسسات و سياسی وشديدا   با ماهيتی اسالمیدار بانکيش پيدا،ثروت نفتی عربستان سعودی
جنگ پس از اما، .  محافظه کاراسالمی کشورهای ديگرنهادهای اسالمی در مصر و 

 اواخر دهه . خود را نيرومند تر از هر زمان يافت شد واسالمی راديکاليزهافغانستان، جنبش 
 عربستان  در و قدرت را بدست گرفتند افغانستان و سودانگرايان درسالم، ا١٩٨٠ی 

 پايه های .شدندير ا مصر و الجز نيروی غالب ماندند و تهديدی برایسعودی و پاکستان
  .، در اين سالها ريخته شد پنهان آنالقاعده و تروريسم

 اين جريانات چشم سازمانهای اطالعاتی اياالت متحده و سياستگزاران آمريکايی از همه ی
حتی  . را در سر داشتند اتحاد شوروی در افغانستانپوشيدند و تنها پندار ضربه زدن به
 اتحاد شوروی "نقطه ی ضعف " رامرکزی، آسيای سياستگزاران راديکال اياالت متحده
  .رکزی تصوير می کردند جمهوری های آسيای ماز دانسته و آغاز فروپاشی اين کشور را

 اشغال نظامی خليج فارس و ميدان های جهاد افغانستان، کتراتژياساز منظر  سرانجام،و 
 بيش نبود، عينيت یيرويا محافظه کاران برای نو١٩٨٠ را که تا پيش از دهه ی آننفتی 
ارتش اياالت متحده در قزاقستان، ازبکستان، و  کنونی  و حضور جنگ افغانستانميان .بخشيد
به   را اياالت متحدهجدالی که پای.  ارتباط مستقيم هستزیمرک نقاط نفت خيز آسيای ديگر

 روندی که . گشود، بود از دايره ی نفوذ آمريکا بيرون١٩٨٠ از جهان که تا دهه ی منطقه يی
  برای جنگ با افغان از اياالت متحده، چين و اسرائيلاندهجامکه آنگاه  ١٩٨٠از سالهای 

 که جنبش طالبان با ١٩٩٠  دهه یالهایساين در  .کمک گرفتند، آغاز شدارتش سرخ 
 دخالت گشایجنگ در افغانستان راه نيز،  امروز.، ادامه داشت آمدپديد اياالت متحده همدستی

اياالت .  شده استمرکزیاياالت متحده در جمهوری های استقالل يافته ی آسيای گسترده ی 
 امپراتوری خويش را در ، در خليج فارس و اقيانوس هندش پايگاه های نظاميه کمکمتحده ب
 افغانستان و آسيای ، عراق کشورهای ازکمربندی کرد و  يکپارچهميانه و خليج فارسخاور

 در ، اياالت متحده را٢١سده ی  اگر کشمکش های . برای غرب به ارمغان آوردمرکزی
  چين يا هر يا روسيهروياروی ،جنوب غربیی منابع نفت و گاز آسيا تسلط بررقابت برای 

ارتش  ،ستانجهاد افغان  آغاززيرا از دست باال يافته است،  پيشتراياالت متحده ،و قرار دهدد
  خليج حوزه یخليج فارس و کشورهای  حضور نظامی خويش را درزمينه متحده اياالت

  .فراهم کرده است
بود، ن  شرايط برای اياالت متحده ازدامهيچ ک افغانستان،نگ ج آغاز  پيش از انقالب ايران وتا
 اياالت نيروهای نظامی مقدمه ی حضور مستقيم برای نخستين بار ، آن کشوردر  جنگاما

  نظامی با مصرشد و زمينه ساز پيوندهای نوين جنوب غربی و خليج فارس  آسيای درمتحده
نيروی سنتکام  نيروهای واکنش سريع،  گرديد که به پيدايش عربستان سعودی و پاکستانو
جديد برای محاصره ی منطقه  و پايگاه های نظامی )ياالت متحدهفرماندهی مرکزی ا(

 و چند هفته پس از ورود سربازان اتحاد شوروی به افغانستان آغاز شدن روند تنها اي. انجاميد
. خوانده شد، اعالن گرديد" دکترين کارتر" که  کارتردر قالب بيانيه ی ١٩٨٠ ژانويه در
 بود  خليج فارسباره یدعاهای پيشين اياالت متحده در ابازگويی دوباره ی" دکترين کارتر"
 ١٩۵٧در   دوايت آيزنهاوراو و پس از ١٩۴٣در   نخستين بار فرانکلين دالنو روزولتکه
 هرگونه اقدامی از .کنم روشن تمان را کامالوضعبگذاريد : " کارتر گفت. کرده بودندبيان
به منابع حياتی اياالت وز اج تله ی به منزخليج فارس، ی خارجی برای تسلط برها نيروسوی
، سخنانش چيزی  بود، اتحاد شورویکارتربيانيه ی  هر چند روی سخن ."بودخواهد  متحده

، درخليج فارس یي نيرو هيچ، اياالت متحده١٩٨٠در . بيش از خودستايی و الف زنی نبود



 

ترابری ی يتوانا شرايط اضطراری نداشت و در اتحاد شوروی ی احتمالی حملهبرای مقابله با 
تجاوز به خليج در انديشه ی شوروی  البته اتحادصد  . نداشت خليج فارسدری يدريا ی ويهوا

، از سوی با اکراه که، هرچند  ١٩٧٩به افغانستان در  اعزام نيرو.  نبود اشغال آنيافارس 
 شده  بدقت حساب تهديد برابردفاع دردر حکم آخرين چاره برای ، اتحاد شوروی انجام گرفت

 حتی چنانچه در . اياالت متحده و پاکستان بود زير پشتيبانیی افغانگرااسالمی ماجراجويان 
 بود، آن، نه تهديد از خارج و از  تهديدی برای منافع اياالت متحده در خليج فارسافغانستان

،  در ميدان داخلی نيز بود، اما کشورهای منطقه داخل از کامالسوی اتحاد شوروی که
 رژيم های ضد اگر ايران يا عراق برای نمونه،.  گمان انگيز می نمود اياالت متحدهدیتوانمن

 رنگون سلطنتی سعودی را ساندانکودتای نظامی خيک ارد جنگ می شدند، يا وخليج فارس 
  . در برابر چنان رويدادهايی بسيار ترديد بر انگيز بودی آمريکا برای واکنشيمی کرد، توانا

 به عربستان سعودی و اشغال جماهت پيرامون يش از بحران افغانستان، پدر آمريکا، بسی
  تحريم نفتی پس از١٩٧٠اين بحث ها در ميانه ی دهه ی  . آن بحث هايی بودميدان های نفتی

 از سوی کشورهای صادر کننده ی نفت  نفت برابر بهای۴افزايش کشورهای عربی و 
، اياالت متحدهوقت ی  وزير خارجه ، هنری کيسينجر. مطرح شد،74-1973در ) اوپک(

 با عنوان نوشتاری، ١٩٧۵در .  را ارائه کرد خليج فارس به نظامییاستراتژی اعزام نيرو
  را،، نويسنده"هارپر"نشريه ی . منتشر شد" هارپر" ی  در نشريه"نفت اعرابمصادره ی "
  و مرتبط با واشنگتنساکن استاد و مشاور نظامی" ،"ايگنوتوس مايلز" مستعار  نامبا

ادوارد "گفته می شد که . معرفی کرد"  اياالت متحدهسياستگزاران برجسته ی دولت
  دانشگاه جان بين المللیپژوهشهای  مرکزمحافظه کار درنو تحليلگر نظامی ،"کيتوول

برت ور"زمان، همان .  منکر آن شدکيتوول، نويسنده ی مقاله بوده است، هر چند که هاپکينز
متعلق  ،"تفسير "نشريه ینوشتار مشابهی برای نز،  هاپکيستاد مرکز پژوهشی اديگر، "کروت
  در دفاع از سياست ديگر اينچنين سيل نوشتارهای نوشت، ويی يهوديان آمريکا انجمنبه

 سفير اياالت ،"جيمز اکينز"گفته ی ب.  روان شداشغال ميدان های نفتی عربستان سعودی
که متوجه ظهور ناگهان سلسله ، ١٩٧٠دهه ی ی   در ميانهمتحده در عربستان سعودی

بيان می کرد که  "هارپرنشريه ی  نوشتارهايی در تاييد سياست مذکور شده بود، نوشتار
 شرکت های نفتی وارد کردن نفت آن به ]و[ ميدان های نفتی عربی ه یرادصم چگونه با

من می  .تفع سازيممررا يش  اقتصادی و سياسی خوشکالت ميممی توان زاس و اوکالهما،گت
، همزمان و فر ن٨مکن نيست  م.ژرف، پس پرده است ی سياستنوشتار پيامددانستم که آن 

  ." را ارائه دهند چنين نظری هم،مستقل از
  پيامد آن برکناريش از سمت شد که"اشتباهی مهلک"ش مرتکب ي خو، به بيان"جيمز اکينز"

 که  تلويزيونی گفتم هر کس یمصاحبهمن در يک " . بودسفير اياالت متحده در عربستان
چندی ."  است، يا جنايتکار، يا مامور اتحاد شورویمجنون يا چنان نظری را مطرح کرده،

 سال، اکينز آن . گردان اين ماجرا استصحنه،  هنری کيسينجرش، رئيسبعد اکينز دريافت که
ن نوشتارها آ  هيچگاه به نقش خويش بعنوان محرک اصلیکيسينجر. از کار برکنار شد

  در لفافه،در همان سال" زنس ويکيب" یی با نشريهياما در مصاحبه اعتراف نکرد، 
 در صورت عدم همکاری کشورهايی چون" آمريکا که عربستان سعودی را تهديد کرد

 خطر  به و کشورها اينجنگ سياسی گسترده عليه با  نفت را، بهایعربستان سعودی و ايران
 در دهه ی  کهسيابرجستگان  يکی از ". می آوردينيپاامنيتی آنها  و ثبات سياسیانداختن 
شيخ  عربستان سعودی و باره ی کيسينجر درتنظرا، پيرامون  خليج فارس بودهدر ١٩٧٠

 عربستان ترساندن یارب، نجريکيس.  است کرده بيان مسائلی را خليج فارسنشين های
 فرستاده شده  خاورميانهديگری بهيت مامور برای  سيا را کهی از کارگزارانسعودی، يک

 سرنگون کنيد تا حکومتش را و انتخابيکی از شيخ نشين ها را : " و گفت، فراخواندبود
 بدين منظور، ": سياگفته ی آن شخصيت ب". عربستان سعودی برای سران باشدیدرس عبرت



 

  روسایو باسفر کرد به خليج فارس  زمانی که مافوقم  اما.تخاب شدابوظبی يا دوبی ان
اينچنين، قضيه منتفی شد و . هيچيک موافق اين کار نبودند، گفتگو کرد سيا در منطقه بخشهای
  ." هم دنبال آن را نگرفتکيسينجر

 اياالت ،١٩٧٠در دهه ی  به اينکه  جنگ افغانستان، طراحان نظامی اياالت متحده پيش ازتا
 آگاه ،بفرستند به خليج فارس هزار نيرو به سرعت دهها هزار يا صدهانمی توانست متحده 
  کشورهاین نفتیيدا اشغال ميباره یآمريکا دربا همه ی گزافه گويی های سران و بودند 

 گام  خويشدکترينکارتر با اعالن .  نقشی نداشتندعربی، نيروهای اياالت متحده در منطقه
ر خليج فارس  دخالت مستقيم اياالت متحده دی نخستين را برای فراهم آوردن زمينه هایها

ا قابليت ترابری ب"  مرزیفرا"ظامی ، واحدهای ن تشکيل نيروهای واکنش سريع.برداشت
در دوره ی .  منطقه در اين بحران، در صورتخليج فارسدست کم چندين هزار نيرو به 

 فرماندهی ( سنتکام رياست جمهوری رونالد ريگان، نيروی واکنش سريع گسترش يافت و به
  خليج فارس ويافت و دامنه ی نفوذش ی کامال نوين شد که ساختاربدل) حده اياالت متمرکزی

سنتکام، همان نيروی .  را در بر گرفت و افغانستانمرکزی غرب آفريقا تا آسيای نيز مناطق
  ٢٠٠٣ در  و جنگ عراق، ٢٠٠١  درخليج فارس، جنگ افغانستاننخست جنگ فعال در 

  .بود
 نظامی اياالت متحده در خاورميانه،  فراگير، حضور١٩٧٩در  نظر زبيگنو برژينسکی،م از

 دولت مشاور امنيت ملیبرژينسکی، . بودقدرت آمريکا ن، مرکزیخليج فارس و آسيای 
  .می دانست" بحرانکمربند " مقابله با تنها راهرا " ی اسالمکمربند سبز"ايجاد ، کارتر

  
  ومسک" نقاط ضعف"در کمين 

  
دهه در . تاريخ جنگ سرد داردپيشينه يی ديرينه در  شوروی، اسالم عليه اتحادسياست بسيج 

 نگاهی ترديدآميز به اين سياست ، استراتژيست های اياالت متحده١٩۶٠ و ١٩۵٠ های
دليل مخالفت با اين سياست در آمريکا موفقيت مسکو در آرام نگه داشتن جمهوريهای  .داشتند

 نی آنها با مهاجران روس در آنو جايگزي قومی  های جمعيتآسيای مرکزی، کوچاندن
افزون بر آن، دوری جغرافيايی جمهوريهای  .بود اسالمی ی جنبش ها و سرکوبمناطق،

 در دهه ی  ولی. محدود می کرد مناطق را اياالت متحده به مردم آنشوروی، امکان دسترسی
اسالم گ  بر استفاده ازکمين در  گذشتهسالهایپارامترهای بسياری سبب شد آنها که ، ١٩٧٠

  سرشماری.پيرامون مساله ی بسيج اسالم بحث های گذشته را پيش کشندعليه مسکو بودند، 
 در مرکزی جمهوری های آسيای ان مسلمانشمار اتحاد شوروی نشان داد که  در١٩٧٠سال 

 ،روسهاويژه در ميان  ب و شوروی ديگر اتحاد جمهوری هایمسلمان جمعيت مقايسه با رشد
  منطقهستيزه گر را در صف مقدم سياست هایاسالم آتش انقالب ايران، . دنرخ باالتری دار

 ناگهان رژيم .شعله ور ساختجمهوری های شوروی ديگر  در افغانستان، آذربايجان و يی
  و افغانستان آسيب پذير نماياند ائتالف نيروهای اسالمی برابرمتکی به شوروی در کابل، در

  . شدنبردالقوه ميدان ب
  در دوره. می ديدندسياافراد و   برژينسکی اين منظره يی بود که همدستان پيراموندست کم،

 پژوهش درباره ی مليت های گروه  سازمان مرکزی اين فعاليت های استراتژيک،کارتری 
با دستور مستقيم  ،شورای امنيت ملی که بعنوان گروهی عملياتی در  بود)NWG(شوروی 

 در آن  وزارت خارجه، پنتاگون و سازمان های ديگرز سيا،برژينسکی تشکيل شد و افرادی ا
 که با  بود،دستيار برژينسکی،از افراد پيشين سيا و "پل هنز"، NWG رئيس. شرکت داشتند

 اقليت های اتحاد شورویمعتقد به پتانسيل طغيان در ميان   و کارگردانان مشاوران ازگروهی
، "راديو آزادی"، در تاسيس ١٩۵٠هه از د بسياری از اعضای اين گروه. کار می کرد



 

ــ که در جنگ سرد عليه اتحاد " ديو اروپای آزادرا"ايستگاه راديويی تحت حمايت سيا، و 
  .شوروی تبليغ می کرد ــ فعال بودند

جيمز "فته ی  بگ.آغاز شد مرکزی آسيای  برتمرکز، با ١٩۵٠ دهه ی در راديو آزادیفعاليت 
 کتاب  ی نويسنده نيز و در سالهای متمادی آزاد و راديو آزادی مدير راديو اروپای،"گريچالو

برای آسيای  بار نخستين را، ، راديو آزادی برنامه های خود"ناسيوناليسم در ازبکستان"
 کرد، وآغاز  به زبان های ازبک، ترکمنی، قرقيزی و تاجيک ، از ترکمنستانمرکزی

 در . در قفقاز داشتربايجانی و چچنیبه زبان های گرجی، آذهمزمان فرستنده های ديگری 
 "جيمز گريچالو" . بود هازبان کدام از به هر در روز نيم ساعت پخش خبر و تفسيرآغاز، 

ياست فشار ويژه بدليل اعمال س ب،نقد رژيم شوروی تفسيرهای ماهسته ی اصلی : "می گويد
ميانه داشت و تحريک  می گويد که راديو مشی گريچالو  اما. بود مذاهبديگر و مسلمانانبر 
  ". بيزار بودندآن راديو از کارکنان  برخی" ممنوع بود، ممنوعيتی که تجزيه طلبیبه 
 عليه اتحاد  اياالت متحده شديدتری از سوی جنگ سرد، خواهان تبليغات برخی معتقدانگاه

برای  .بودند مرکزی جمهوری های آسيای براندازانه در اتخاذ سياستهای و حتی شوروی
ژورنال مسائل  " اياالت متحده، درجاسوس پيشين ،" هوستلرچارلز" ،١٩۵٨، در نهنمو

؛ "در آسيا در هراسند هاضد شوروی ترک اقدامات شوروی ها از" نوشت که "خاورميانه
 اتحاد انمسلماناستقالل خواهی "ناتو که می تواند عامل  عضويت ترکيه در اقداماتی چون

 اين مناطق و تحقق آرزوهايشان ابراز  مردمباغرب بايد  "هک مساله  اين نيز وشود،" شوروی
ی به زبان های آسيای ي فرستنده های راديو بر گسترشهوستلر."  نشان دهدبيشتریهمدردی 
اين ، قفقاز، و زبان های مرکزی آسيای پژوهش پيرامون" و افزايش بودجه برای مرکزی
  .اصرار داشت" مناطق

سانی که خواهان حمايت بيشتر اياالت متحده از مسلمانان کبا ، برژينسکی ١٩۶٠ دهه یدر 
 راديو آزادی  ها ی برنامهوليد ترئيس پيشين ،"ن سوسينجي". ، همراه شد بودندمرکزیآسيای 

  :و راديو اروپای آزاد می گويد
 با ولی هميشه هم.  راديو اروپای آزاد و راديو آزادی بودحامی هميشگی ،زبيگنو برژينسکی"

  مالی ما در سيا از او خواستند دران که پشتيبان١٩۶۶ اوايل.  ما موافق نبودسياست های
 "ويليام گريفيت" برژينسکی و ....ت کندکدو راديو شر  هردر محرمانه ی و تحليلبرنامه يی

 انتقاد  در رابطه با اقوام و مليت های شورویراديو آزادینه ی نفعالما هاز سياست به نظر آن
ذ مشی ستيزگرانه ی ضد روسی و تبليغ به زبانهای غير روسی را درست ها اتخاآن. کردند

  ."می دانستند
اتحاد او . ضد کمونيست بود بشدت ی نخبه ی لهستانی،  فرزند يک خانواده،برژينسکی
همراهان .  می دانستکنندهش، ش قومی و مذهبي برابر اقليت های درمند اما قدرت راشوروی

 شتاب  تضادهای داخلی اتحاد شوروی و همگی در تکيه بریبرژينسکی در شورای امنيت مل
 و  سيا برجستگان از،"برت گيتسور"گفته ی ب. بخشيدن به روند فروپاشی آن هم رای بودند

 ناراضی در حمايت از اقليت های  اياالت متحده یخارجه اين سازمان، وزارترئيس بعدی 
 مايل به  عميقابرژينسکی "ويسدمی ن گيتس . محتاط بود،مرکزیدر جمهوری های آسيای 

  ."پنهان در اين راستا بودعمليات  خواهان  و ها از مسائل ملی شورویگيریبهره 
، "الکساندر بنيگسن" کنت ، شاگردانزهن ــ گروه برژينسکیهسته ی تشکيل دهنده ی 

شينه پي.  بود" شورویعليهاسالم "  تز آموزگار آثار بسيار وی و نويسنده یيآکادميسين اروپا
بنيگسن در سن پترزبورگ .  برژينسکی به او بود طبيعی تمايلعامل  خانوادگی بنيگسن،ی

در   اکتبر انقالبپس از کنت روسی که در جنگ داخلی  يک فرزند؛روسيه متولد شده بود
 در  در آغاز، بنيگسن١٩۵٠  دهه یدر. ه بودروسهای سفيد عليه بلشويک ها جنگيدجبهه ی 

 جامعه  پژوهشگرپس در دانشگاه شيگاکوو س ،" علوم اجتماعی پاريس پژوهشهای یموسسه"
 جنبشی از ،مرکزی اسالم در آسيای باره ی او درنوشتارهای فراوان کتابها و .شناسی شد



 

 را به صحنه آورد، چنانکه اسالم باورمند به کارآمدی برگ  سياسیپژوهشگران و برجستگان
محافل پژوهشی و اداره ی امنيت ملی  ،"راند"سه ی موس، دانشگاه شيگاگوبسياری از آنها در 

 در  که بعدها کارشناس امور شوروی"رز ويمبوشداين" و ز پل هن،برژينسکی. فعال شدند
 که ندکسانی بود در زمره ی ان راديو آزادی در مونيخ شد،ندگگردانموسسه ی راند و از 

  .ندقرار گرفت  بنيگسنه هایتحت تاثير آموز
گرفتن نوشتارهای پژوهشی نوشت و بر نيرو  کتاب، پيوسته بنيگسن ،١٩۵٠  یاز اواخر دهه

ت وم حک وتهديد اسالم" در کتاب بنينگسن . تکيه کردجنبش زيرزمينی اسالمی در شوروی
مقاومت مسلحانه ی " به در اتحاد شوروی  جنبش اسالمیمی گويد که پيشينه ی" شوروی
صوفيان خواهان برپايی  هبری آن را و ر... اواخر قرن هجدهم آغاز شد کهمذهبی

 بنيگسن می . می جنگيدند عليه امپراتوری روسيهآنها ."، داشتندی خدا در زمينيفرمانروا
. اسالمی همچنان پيش رفت، جنبش  آن شوروی برای درهم شکستنبا همه ی تالش  کهگويد
 به جای آن که" تاخت اسالمبه  "نيکيتا خروشچف"، زمانی که ١٩۵٠ دهه ی  در ميانه یحتی

بوسيله  ه، محافظه کارانه بنيادگريان تقويت گرايش، مذهبی را کمرنگ کنداحساساتاين اقدام 
محافل بنيگسن مدعی است که  ."ی را سبب شداسالمگری  جريان زيرزمينی صوفيی

 شوروی در مرزهای گسترده ی آسيای اتوريته ی  برابر، رهبری مقاومت درصوفيگری
  :ند داشت را در اختيارمرکزی

  سرزمين های جدی و سازمان يافته در مقاومت، تنها کنوناز زمان پيروزی بلشويک ها تا"
 چيزی که.  است بوده اهل طريقت صوفيان شوروی ها، مقاومت نشين در برابرمسلمان

 "اسالم موازی" .خوانده اند" ه يیفرق " و"غير رسمی"  ،"موازی" را اسالم شوروی ها آن
محافلی بسته اهل طريقت صوفيان  . از اسالم رسمی استتر دارتر و ريشهبسيار قدرتمند 

، ضد فناتيکخطرناک، "، صوفيان را  شورویاسناد ....نيستندسری هم ، اما کامال دارند
 اما به کارايی و ،می نامند" ی واپسگرايشوروی، ضد سوسياليست، ضد روسيه و نيروها

  ".دارند ديناميسم درونی نيرومند آنها نيز اذعان
 ؛ انجمنی جمعيتی سری به نام نقشبندی بودمهمترين محافل صوفيگری،بگفته ی بنيگسن، 

ديرينه در آسيای  و پيشينه يی  ترکيهگان با نخبی، در ارتباط نزديکراماسونف چون محافل
  آن ميان از ومرکزیاز آسيای  یي داغستان و بخش ها،در چچنويژه نقشبندی ها ب. مرکزی

  روسهاهای طوالنی باجنگ بدليل نقشنبدی ها: "می نويسدبنيگسن .  قوی بودندانجنوب ازبکست
 مرکزی که ناسيوناليسم آسيای  می گيرد نتيجهبنينگسن" .در اين زمينه مهارت داشتند

  : راديکال دارد اسالم سياسیآميختگی ناگسستنی با
ته اند که م درهم آميخناسيوناليس هر چه بيشتر با  رهنمودهاتا کنون،جهانی  از جنگ دوم"

 تفکر  تحت تاثيربشدت ــ هر چند مترقی ــبود که هر جنبش ناسيوناليستی اين  آن پيامد
  ." نيست چنين جنبشیترديدی در خيزش .خواهد بود صوفيگری انه یافظه کارمح

  برای برانگيختن اياالت متحده از سوی جدی ترتالشهای، خواهان هم انديشان اوبنيگسن و 
 ،احتماال: "می نويسد بنيگسن  هر چند که.سياسی در جمهوری های شوروی بودنداسالم 

  با نامامروز در ايران از آن گونه که راديکال و  محافظه کاری اسالمدايشنتيجه ی کار پي
 دولت  برای پديد آوردن بنيگسنت ستيزگرانه ی نظرا."خواهد بود،  هستانقالب اسالمی

  اياالت متحده معتقد بود برژينسکی کهآراء، دقيقا با مرکزیی های راديکال اسالمی در آسيا
  .هماهنگ است،  کمک کند در افغانستانگرايیگسترش اسالمبايد بدون نگرانی به 

در اتحاد مشکالت ناشی از ناسيوناليسم "کتاب ی  نويسنده ،"جرمی عزرائيل"
رباره ی دبنيگسن سميناری و ، من ١٩٧٠ ر دهه ید: " می گويد)١٩٧٧"(شوروی

 گروهی از  به پيدايشدانشگاه شيگاگوبرنامه ی  ."ارائه کرديم " در شورویناسيوناليسم"
نظرات  پيرو بيشترشان که انجاميد و اسالم مرکزی جمهوری های آسيای  مسائلکارشناس

 ان برجسته یتحليلگر آينده، در ،"پل گوبل"رخی از آنها مانند  بنيگسن بودند، و بمناقشه انگيز



 

.  بعنوان تحليل گر ميهمان به سيا پيوست١٩٧٨ در  نيزعزرائيل. شدنددر زمينه اسالم سيا 
 ه یدر دورتالشها  ". مليتهای شوروی شدمپژوهش درباره ی، عضو اصلی گروه در سيا"

  بود، آرام آرام،مرکزی آسيای  مردمن به زبانآ توزيع قرکارهايی چون در آغازبرژينسکی، 
 همکاری با سرويس اطالعاتی عربستان  دامنه ی اين تالشها بهبگفته ی جرمی عزرائيل،

انقالب  . از ميان مسلمانان جمهوريهای شوروی رسيد مکه برای تماس گرفتن با زوارسعودی
  .بر انگيختن مسلمانان بود برای فعاالن اين روند همه ی  الهام بخشايران،

 به سيا  سخنرانی برایی شاه سرنگون هنگاممن بنيگسن را": می گويد بازجرمی عزرائيل
 اسالمآنچه را که  شاه، خمينی قوطبا س.  بود و چالش برانگيزانگيز  هيجان يی لحظه"بردم

دلی م جنگ سرد در اياالت متحدهمی توانست صورت دهد، عينيت بخشيده بود و تحليلگران 
سرد، آنرا  همراه بازيگردانان افراطی جنگ محافظه کاراننو ويژهب .پيش روی خود داشتند

  پس از. يافتنداسر منطقه،تنه تنها در افغانستان، که در سر،  ضد شورویدجهافرصتی برای 
محافظه نو تحليلگر ــ "ی خليل زادازلم"، ١٩٧٩ در  بوسيله ی اتحاد شوروی افغانستاناشغال
 اری ــ در نوشت و سفير آينده ی اياالت متحده در افغانستانراند  موسسه ی استراتژيست وکار

رژيم " :او نوشت. پرداخت  دارد،شوروی رژيم خمينی برای اتحادشکالتی که مبه بيان 
انگيزه يی برای  تغيير رژيم در ايران، . پديد آورده است شورویخطراتی برایخمينی 

 ممکن است بر جمهوری های  شده است که جنبش های مشابه در عراق و افغانستانايشپيد
  : خليل زاد می افزايد".گذارد  شوروی تاثيردر مرکزیمسلمان نشين آسيای 

 جمهوريهای  درداخلینا آرامی های  ...ی تواندم انقالب ايران برای اتحاد شوروی هزينه ی"
 اب ميليون خواهد داشت، باشد، جاييکه ١٠٠ جمعينی در حدود ٢٠٠٠مسلمان نشين که تا سال 

 را شکل داده که در د فرهنگ ض گونه يی اسالمیهويت، همگون سازی قومیسياست وجود 
... ، می تواند زمينه ساز نا آرامی شود عليه اقوام و مذاهبهاشورويادامه ی ستيز  صورت

  ".يابدمی  گروه های مسلمان افزايش ی اسالمی و در ميان در کشورهاهاشورويدشمنی با 
  . بنيگسن بود مستقيما برآمده از نظراتاين
ی دراز  برژينسکی، مدتهاليت های شوروی زير نظر پژوهش درباره ی م رئيس گروه،هنز
 رئيس سيا در ترکيه بود، ی مدت١٩٧٠  ی دههميانه یدر   که، هنز. بود بنيگسنات نظرمدافع
 خيالی تالش  از داستانعفادعنوان در پی ب ،١٩٨٠در دهه ی او .  داشتاتی راديکالنظر
 يک  بوسيله ی ژان پل دوم پاپکشتن  برای و سرويس اطالعاتی بلغارستان شورویتحادا

 "امام شامل  یمساله"باره ی  درنوشتاری، هنز ١٩۵٨ل ي اوا. آوازه يافتترکيهاهل فاشيست 
 که مخالف  نوزدهم،سده یاومت مسلمانان در  نوشت و در آن به رهبر مقدر اتحاد شوروی

 "شاملامام " زالهام ا با  بنيگسن،انند هنز هم م. اشاره کردوسعه طلبی روسها در آسيا بود،ت
هنز در . دبو خواهد مرکزی شوروی از آسيای  اتحاد فروپاشیبر اين باور بود که سرانجام،

  :می  نويسد ١٩۵٨نوشتار خويش بسال 
خويش در " ضد استعماری"برای کمونيستهای شوروی بسيار دشوار خواهد بود که سياست "

 . ادامه دهندمرکزیقفقاز و آسيای  نا آرامی در  خطر بروز بدونها از اعراب را سالهواداری
شيار در ميان وه طبقه يی از روشنفکران ناسيوناليست و شامل نشان می دهد کهمساله ی امام 

 اين مشکالت در مراحل  در اتحاد شوروی هنوزهر چند.... اين مناطق رو به رشد استمردم
، شوروی از  روزی که مشکل آفرين شوند هنوز زمان بسياری مانده و تاآغازين است

  ".يستنمصون  يرا الجز مانندشرايطی
شورش های اسالمی را در اتحاد ، بنيگسن، برژينسکی و هنز، ١٩٧٠ی  اواخر دهه تا

 استفاده  از مدافعان نيز پايپس.همراه شدند" رد پايپساريچ"با آنها . شوروی دور نمی پنداشتند
 آنها  و تهديدمرکزی آسيای لمانان پيرامون مس١٩۵٠ از دهه ی او.  سياسی بوداسالماز برگ 

 نام  دو بخش با وی درتحليلیميان است نوشتار ، از آن  می نوشتاتحاد شورویبرای 
در سال که " ی آينده چشم اندازهاگرايشات و:   شوروی درمرکزی آسيای انمسلمان"



 

است محتمل  " :وشتمقاله ندر آن پايپس .  منتشر شد"ژورنال مسائل خاورميانه" در  ١٩۵۵
ها همواره با آن مرکزی آسيای  که روسهایچين  ترکستان ومرکزیآسيای که رفته رفته مردم 

غير ممکن نيست که سرزمين هايی  . طلبانه بيابند استقالل گرايش،ه اندداشتاحساس نزديکی 
متحد   و اسالمی با گرايش به خاورميانه ترک زبان شکل کشوری، روزی دراينچنين گسترده

، درباره  "کرد خواهند قيام"پس که زمانی نوشته بود مسلمانان شوروی عليه مسکو پاي ".شوند
 جانشين ١٩٨١ ريگان در  بسيار نوسته است و زمانی کهشوروی در مساله ی مليت های 

  . پژوهش درباره ی مليت های شوروی رسيد رياست گروه به سمتکارتر شد،
دنباله د شوروی، با نظريات بنيگسن و مور اتحاا متخصص در ی از ديگر پژوهشگرانبسيار
پس از .  رخ نداد شوروی اسالمی ضدشورشدر واقع هرگز .  مخالف بودندروانش

 ، اسالم راديکالمرکزیی آسيای يها جمهورپيدايش  و ديوار برلين، سقوط"کايپرسترو"
 مرکزیآسيای پيدايش رژيمهای . بازی نکرد شوروی  اتحاد فروپاشیکمترين نقشی در روند

پديد   نوجمهوری هایدر مقابل،  . سياسی هم نبود اسالم کمترين نتيجه ی،١٩٩٠  یدر دهه
 .التحرير االسالمی شدند اسالمی القاعده تا حزب  ستيزه جوياننبرد باآسيای مرکزی درگير 

رشد تروريسم  به از اسالم سياسی در آسيا آمريکاکمترين نتيجه ی پشتيبانی  چنين است که اين
  . انجاميد کشورهای منطقهديگر در چچن، ازبکستان و زيرزمينی اسالمی

 
 


