
 

   ٢٩-بازی شيطانی
  "تمدن اسالمی"برابر   در" مسيحی-یهودی"تمدن 

  جنگ چهارم در" جی وات"
  خلق شد" جهاد"در مقابل

  ترجمه فروزنده فرزاد
  

چنانچه جنگ سرد را جنگ سوم جهانی بيانگاريم، آيا .  پايان يافت١٩٩١جنگ سرد در 
ه اياالت متحده ی آمريکا همانگونه که برخی محافظه کاران می گويند، اين بدان معناست ک

کمونيسم "اکنون درگير يک جنگ چهارم جهانی، ضد اسالم است؟ آيا بنياد گرايی اسالمی، 
است؟ آيا جنگ عليه تروريسم، جنگی همتراز ستيز جهانی با اتحاد شوروی، و اينبار " نوين

و تعامل در سده ی بيست و يکم است؟ براستی، تهديد تروريسم اسالمی چه ميزان جدی است؟ 
آمريکا با اسالم سياسی در دوره ی پس از جنگ سرد چقدر دگرگون شده است و آيا اساسا 

  چنين دگرگونی رخ داده؟
نکته ی محوری در اين کتاب اين است که راستگرايی اسالمی متحده ارزشمند اياالت متحده 

اتحاد شوروی حال، آيا با پايان گرفتن رقابت اياالت متحده و . در دوره ی جنگ سرد بود
ضرورت اين اتحاد رنگ باخته و غبار گذر زمان بر آن نشسته است؟ آيا راست اسالمی با 
ناپديد شدن دشمن کمونيستيش، شمشير قهر خويش را بروی شياطين بزرگ غرب سکوالر 
بازگردانده است؟ آيا اياالت متحده با دشمنی جهانی روبروست، هيواليی چند سر متشکل از 

رهای ايران، سوريه، ليبی، سودان و عربستان سعودی که مايکل لدين، دست زنجيره ی کشو
  می خواند؟" استادان ترور"اندر کار رسوايی ايران کانترا، آنها را 

 نگرش رويارويی ميان اياالت متحده از يک سو و جهان اسالم از ٢٠٠١ سپتامبر ١١پس از 
 نشانه ی ١٩٩١ عليه عراق در اگر جنگ نخست. سوی ديگر، اعتبار روز افزون می يابد

، نمادی از ٢٠٠٣آغاز دوره ی کوتاه نظم نوين جهانی بود، آيا جنگ ضد عراق در سال 
دوره يی يکسره متفاوت و به ديگر سخن برخورد تمدنها نيست؟ باورمندان به اين تز که 

 نبرد با برنارد لوئيس و ساموئل هانتينگتون آنرا پروراندند، جنگ بوش عليه تروريسم را نه
 از  مسيحی-تمدن يهودیالقاعده و متحدان راديکالش، که مبارزه يی سترگ و گسترده ميان 

هم از اين روست که در پنتاگون جنگ جهانی .  از سوی ديگر می داندجهان اسالميک سو و 
به زبان می رانند؛ " جی وات"، گفته ميشود، G-WOTعليه تروريسم را که به اختصار 

جهاد تمدن يهودی ـ مسيحی در برابر . مسلمانان" جهاد"ت هم آوا با واژه ی جالب است، درس
  .جهاد جهان اسالم

، رئيس پيشين سيا و نورمن پودهولتز "جيمز وولسی"نومحافظه کاران برجسته، و از آن ميان 
مدعی بودند که مبارزه با اسالم در واقع جنگ چهارم جهانی " کامنتری"سردبير نشريه ی 

مردان بوش دست در دست محافظه کاران، قدرت راست اسالمی و گاه مذهب دولت. است
بگفته ی آنها، اسالم سياسی تهديدی برای . اسالم را با توان فاشيسم و کمونيسم برابر می نهند

موجوديت آمريکا است و به همين دليل پيشتر گامهای غير قابل تصور برای دشمنان بايد 
جنگ جهانی نيازمند دکترين نوين آمريکايی مبتنی بر رزميدن در جنگ چهارم . برداشت
 و يک سويه بود، اتخاذ موضع تهاجمی که جنگ های افغانستان و عراق و سپس پيشگيرانه

کشورهای ديگر را شامل ميشود، و افزايش گسترده ی بودجه ی نظامی و اطالعاتی اياالت 
وزارت امنيت داخلی، وضع اين به معنای تشکيل دولتی مراقب در داخل، تشکيل . متحده

قانون ميهن پرستی، فرماندهی شمالی پنتاگون برای اعزام نيروهای مسلح در داخل اياالت 
، پليس، نيروهای ويژه ی ضد تروريسم در FBIمتحده، و وضع قوانين قضايی است که به 

  . شهر مهم اياالت متحده قدرت بيشتری می داد۵٣



 

يافت که برخورد تمدنها، جنگ عليه تروريسم، و مبارزه با نگاهی موشکافانه تر، می توان در
ی دولت بوش برای دگرگون ساختن چهره ی خاورميانه، حاوی تضادها، تناقضات و دروغ 

 سپتامبر به اياالت متحده تاخت، اسالم، حتی ١١دشمنی که در . های آشکار فراوان است
ديگر گروههای خشونت گرای بنيادگرايی اسالمی، اخوان المسلمين، حماس، حزب اهللا يا 
سازمان اسامه بن الدن، قدرتی . ستيزه جو درطيف راست اسالمی نبود، بلکه القاعده بود

القاعده گروهی از متعصبان خشک انديش در . جهانی و تهديدی برای اياالت متحده نيست
مله ح. قالب ساختار دستوری سخت منضبط است که وفاداری مافيا گونه و خونينی را ميطلبد

ی القاعده به نيويورک و واشنگتن خشم جهانيان را برانگيخت، و مقابله يی موثر با بهرگيری 
از اطالعات، عمليات قانونی، فشار سياسی و ديپلماتيک و برخورد نظامی بشدت گزينشی و 

بی گمان، نابودی القاعده بدون . محدود می توانست القاعده را ضعيف و سرانجام نابود کند
  .دست يافتنی بود" جنگ عليه تروريسم"افغانستان و عراق و جنگ در 

مسلما، گروه . اما دولت بوش، به عمد، تهديد از سوی القاعده را بزرگتر از آنچه بود، نماياند
 سپتامبر، عربستان ١١از . بن الدن ثابت کرد که می تواند آسيب های سختی به بار آورد

با همه ی . ان از حمالت القاعده مصون نبوده اندسعودی، اسپانيا، ترکيه و نقاط ديگر جه
، مبنی بر نفوذ ٢٠٠١ادعاهای بی پايه ی جان اشکرافت، دادستان کل اياالت متحده، در سال 

 سپتامبر می ١١ سالی که از ۴هزاران نفر از ماموران القاعده به خاک اياالت متحده، در 
. ه در اياالت متحده رخ نداده استگذرد، حتی يک مورد عمليات خشونت بار از سوی القاعد

کمترين نشانه و مدرکی دال بر دستيابی يا تالش برای دستيابی به سالح های هسته يی، 
باری، هرچند که بن الدن می تواند حمالت . ميکروبی يا شيميايی از سوی القاعده نيست

اعده بروز می ديگری را سازمان دهد و محتمل است که ديگربار چنين کند، تهديداتی که الق
کشورهايی مانند اسرائيل، ايرلند، ايتاليا سالهای دراز از عهده . دهد محدود و قابل کنترل است

  .ی تهديدات جدی تروريستی برآمده اند
نيز، نه القاعده، و نه رفقای ايدنولوژيک ايشان، و نه راست اسالمی بطور کلی، و نه جهان 

جهانی اياالت متحده ) سرکردگی(هژمونی اسالم، همچون اتحاد شوروی، چالشی برای 
کشورهای خاورميانه يی که بيشترشان، ناتوان، فقرزده، و دست بگريبان اختالفات . نيستند

جنگ چهارم "داخلی هستند، هرگز تهديدی برای اياالت متحده، آنهم در مقياسی که آنرا بتوان 
، با اغراق پيرامون خطر ولی دولت بوش و حاميان محافظه کارش. خواند، نيستند" جهانی

اسالمگرايی و بزرگنمايی آن، آنرا دستمايه ی توسعه طلبی امپرياليستی حضور اياالت متحده 
در خاورميانه يی بزرگتر شامل، پاکستان، آسيای ميانه، مديترانه ی شرقی و منطقه ی دريای 

يله ی اياالت متحده بايد به اين انديشيد که اشغال خاورميانه بوس. سرخ و اقيانوس هند کردند
آيا نومحافظه کاران می خواهند هژمونی جهانی . هدفی جز مقابله با تروريسم را پی می گيرد

اياالت متحده را با برافراشتن پرچم خويش در منطقه ی بی ثبات و حياتی خاورميانه، تضمين 
هان است؟ کنند؟ آيا اين از آن رو است که دو سوم نفت جهان در عربستان سعودی و عراق ن

  آيا اين بدليل پيوندهای پنهان دولت بوش با آريل شارون و راست اسرائيل است؟
سياست خاورميانه يی دولت بوش اين نگرش که اياالت متحده تنها در پی تروريسم اسالمی 

اگر تروريسم اسالمی دشمن . به خاورميانه گام گذارده است را با تناقض روبرو می کند
چرا دولت بوش اين همه سرمايه و انرژی ضد عراق، سوريه و سازمان اياالت متحده است، 

آزاديبخش فلسطين هزينه می کند؟ بشار اسد، رئيس جمهور سوريه و ياسر عرفات، رهبر 
سازمان آزاديبخش فلسطين، مخالفان سرسخت اخوان المسلمين بودند اما ناگاه خويش را در 

عراق نيز هدفی نادرست . گاری نداشتند، يافتندفهرست متحدان القاعده که با آن کمترين ساز
، دشمن ١٩۶٨صدام حسين از آغاز به قدرت رسيدنش در . برای حمله ی دولت بوش بود

. مصمم اسالمگرايان، از آيت اهللا خمينی در ايران تا گروههای تروريستی شيعه و القاعده بود
ش دولت بوش برای حزب سوسياليست بعث در عراق و سوريه، سکوالريست است، و تال



 

در . مربوط کردن عراق به القاعده مايه ی ريشخند وزارت امور خارجه و سازمان سيا بود
پيش از حمله و در .  گام برداشتسود اسالمگرايی بهواقع دولت بوش با حمله به عراق، 

 که در آن دو حزب" ائتالف در تبعيد کنگره ی ملی عراق"ميانه و پس از آن اياالت متحده از 
بنيادگرای شيعی عراق يعنی مجلس اعالی انقالب اسالمی و حزب الدعوة نقش برجسته يی 

هم مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق و هم حزب الدعوة، پيوندهای . دارند، حمايت کرد
تنگاتنگی با جمهوری اسالمی ايران دارند و پس از جنگ نيز از نزديک با آيت اهللا علی 

  .سيستانی کار می کنند
ولت بوش نه تنها اهداف نادرستی را برگزيد که اساسا حمله ی نظامی برای مقابله با د

چنانچه القاعده، جهاد . تروريسم شيوه ی کامال نادرستی برای مقابله با راست اسالمی است
اسالمی، و گروههای تروريستی مشابه را کنار بگذاريم، طيف گسترده تر گروهها، موسسات 

تگرا، نه تهديدی برای امنيت ملی اياالت متحده که دشمن دولت ها، و احزاب اسالمی راس
روشنفکران، ترقی خواهان و ديگر آزاد انديشان در زنجيری از کشورهای مراکش تا 

 در الجزاير تا اخوان المسلمين مصر تا حماس در فلسطين تا FISاز . اندونزی هستند
ن همه و همه با پشتيبانی فرا راست بنيادگرايی شيعی در عراق تا جماعت اسالمی پاکستا

آيينی وهابی در عربستان و سازمانهايی چون اتحاديه ی جهانی مسلمانان، بانکهای اسالمی، 
با اين همه اين نه تهديدی است که بتوان به شيوه ی نظامی از . تهديدی برای خاورميانه هستند

ياسی، نظامی و اقتصادی در واقع، با دخالت و حضور هر چه بيشتر س. عهده ی آن برآمد
تنها با عقب نشينی بی . اياالت متحده در منطقه، به همان ميزان شرايط بدتر و بدتر می شود

درنگ از افغانستان و عراق و کاهش حضور متکبرانه آمريکا در عربستان سعودی و حوزه 
اياالت ی خليج و قطع حمايتش از مخالفت ستيزگرانه ی اسرائيل با ناسيوناليسم فلسطين، 

. متحده می تواند از خشم، نا اميدی، و بيزاری که نيروی محرکه ی اسالمگرايی است بکاهد
با . اما، کاهش حضور اياالت متحده در خاورميانه قطب مقابل سياست دولت بوش است

نگاهی بدبينانه تر به اين سياست بوش، می توان دريافت که دولت بوش از ايده ی مبارزه ی 
. وريسم برای دنبال کردن طرح تغيير نقشه ی خاورميانه بهره گرفته استگسترده با تر

، از شخصيت های دولت بوش تا استراتژيست های "ايده اليست"نومحافظه کاران راديکال و 
موسسات پژوهشی چون امريکن انترپرايز، موسسه ی هادسون و پروژه ی سده ی نوين 

 و عراق تنها شليک آغازين نقشه ی به دست آمريکايی اعالم کردند که جنگ در افغانستان
ميانه . گرفتن قدرت در ايران، سوريه، عربستان سعودی و شيخ نشين های خليج بوده است

روهای دولت بوش، در حالی که از نگرش محافظه کاران دوری می گزينند، از حضور 
  .بانی می کنندنظامی گسترده تر اياالت متحده در منطقه از شاخ آفريقا تا اندونزی پشتي

منتقدان هوشيار سياست های نظامی دولت بوش برای مقابله با تروريسم، و حضور 
امپرياليستی اياالت متحده، استدالل می کنند که بازتاب آتش اين جنگ افروزی گريبان اياالت 
متحده را خواهد گرفت و بيش از آنکه تروريست ها از بين روند بر شمار آنها افزوده می 

شم ناشی از اشغال عراق و افغانستان، جهاديون بيشتری را به ميدان کارزار در اين خ. شود
دو کشور فرا می خواند و ممکن است آتش اين منازعه به پاکستان و عربستان سعودی نيز 
سرايت کند و دولت های اسالمی و محافظه کار اين کشورها به کام گروههای معاند و 

  .جاهدان، طالبان و گروههای پنهان افراطيون وهابی درغلتندراديکال مرتبط با بن الدن، م
محتمل است سياست خاورميانه يی دولت بوش، نتيجه يی درست عکس خودستايی و الف 

  .زنی پيرامون دعوت به اصالحات دمکراتيک ببار آورد
حمايت دولت از دمکراسی در منطقه دست کم در ظاهر، يکسره شگفت انگيز و در تقابل با 

سالها، بويژه در دوران جنگ سرد، اياالت متحده پشتيبان . سياست های پيشين است
ديکتاتورها، پادشاهان و اميران و روسای جمهور مادام العمر در خاورميانه و ديگر نقاط 

ر عربستان، اردن، مصر و خليج فارس، بسياری از حکومت در جهان عرب، د. جهان بود



 

. های استبدادی در اتحاد با راست اسالمی و با حمايت سياستگزاران اياالت متحده حاکم بودند
در اين سالها، چپها ــ که ليبرالهای آمريکا، چپ اروپايی و اتحاد شوروی را در بر می گرفت 

بی گمان، . سد منطقه و رژيمهای راستگرا بودندــ اپوزيسيون عمده ی ديکتاتوری های فا
حذف ديکتاتوريها، و پايه ريزی دموکراسيهای نوپا در جهان عرب، ايران، پاکستان و 

اما اصالحات دموکراتيک از آن گونه که . آفريقای مسلمان اهداف ارزشمندی خواهند بود
  .دولت بوش بدان فرا می خواند، بس گمان انگيز می نمايد

پر گويی دولت بوش پيرامون دموکراسی عربی، . ن، بسيار فرصت طلبانه استنخست چو
، دروغ بودن گفته های کاخ سفيد درباره ی آغاز ٢٠٠٣هنگامی که اشغال عراق در سال 

جنگ را آشکار ساخت، بيش از هميشه بود، و اين دروغ چيزی نبود مگر حمله برای پيدا 
. اش کردن پيوندهای مشکوک عراق با القاعدهکردن سالحهای کشتار جمعی صدام حسين و ف

هنگامی که اين دو به ظاهر استدالل عقالنی، ساختگی از کار درآمد، بوش به بهانه جديدی 
  .دست يازيد، و آن اينکه گويا آمريکا منادی دموکراسی برای عراق بوده است
ميانه و حکومت دوم، دولت آمريکا بدسگاالنه ميان ديکتاتوريهای هوادار آمريکا در خاور

های استبدادی ضد آمريکايی تمايز قائل می شود و به دسته اخير برای اعمال دموکراسی 
در چهارچوب سياست خاورميانه يی و امپرياليستی دولت بوش، فراخوان اين . فشار می آورد

دولت برای دموکراسی تنها تالش برای پيشبرد و تشديد دخالت های نظامی و سياسی اياالت 
دموکراسی های راستين در کشورهای نفت خيز، ابتکار . ه در منطقه می نمايدمتحد

تنها . ناسيوناليست های مخالف نقشه های بلند مدت دولت بوش در منطقه را پی می گيرند
، آنهم در "تغيير رژيم"ساده دالن، بر اين باورند که اياالت متحده در پيگيری استراتژی 

نفت جهان در آن نهان است، در انديشه ی پديد آوردن دولت منطقه يی از جهان که دو سوم 
بی گمان دولت بوش از . هايی است که ممکن است هژمونی منطقه اش را به چالش طلبند

شکوفايی دموکراسی ايرانی و عربی که شايد به روسيه و چين در برابر آمريکا نزديک 
 دموکراتيک در خاورميانه به در مقابل، فراخوان دگرگونی های. شوند، سودی نخواهد برد

دولت بوش اجازه می دهد تا کم و بيش و بگونه يی گزينشی بر دولت های منطقه فشار وارد 
  .کند و اينگونه به اهداف خويش در پيوند با امنيت مليش دست يابد

اينگونه، اکنون سوريه خود را ميان اسرائيل و عراق اشغال شده بوسيله ی آمريکا گرفتار می 
، ٢٠٠١از سال .  استناتو ی عراق و افغانستان تحت اشغال محاصره در نيز ايران، و بيند

نومحافظه کاران که در استدالل . اياالت متحده جايگاه برتر و بی مانندی در منطقه يافته است
برای جنگ عراق کامياب شدند، تنها خواهان تالش سنجيده ی اياالت متحده برای تغيير رژيم 

 سوريه و ايران هستند تا در کنار اسرائيل و ترکيه و پاکستان، بلوک نوينی از زورمندانه در
  .کشورها ی تحت سرپرستی آمريکا پديد آورند

و اما چه بر سر حکومت های دينی هوادار آمريکا مانند عربستان سعودی، اردن و مصر 
عمال خواهد آمد؟ تالش بوش برای فشار بر کشورهای آمريکا گرای منطقه با هدف ا

زيرا دولت آمريکا پيام های نا مشخصی در اين زمينه به متحدان . دموکراسی ناچيز بوده است
سياستگزاران اصلی، شخصيت های سيا و وزارت امور خارجه،  . عربی خويش فرستاده است

و متحدانشان در پی منافع کمپانيهای نفتی، بانکها و پيمانکاران نظامی، در منطقه، از دولت 
ديگران با نگاه . خواهند تا به آرامی در راستای فشار به قاهره و رياض گام برداردبوش می 

ايدئولوژک و آخر الزمانی، بر اين باورند که بايد تجربه ی عراق را ديگر بار در مصر و 
و برخی نومحافظه کاران راديکال چون ريچارد پرل و مايکل لدين، . عربستان سعودی آزمود
دی را همراه سوريه و ايران حاميان القاعده می دانند و می خواهند يکباره عربستان سعو

اينان همه، از اين واقعيت . بوش، رياض را نيز به فهرست دشمنان محور شرارت اضافه کند
که مصر و عربستان سعودی دهه ها زير فشار داخلی و خارجی برای ليبراليزه کردن رژيم 

شور برای عقب نشستن، محتاطانه اصالحات هايشان بوده اند و گاه به گاه هر دو ک



 

ظرافت الزم در شيوه ی برخورد با اين دو . دموکراتيک را تجربه کرده اند، چشم می پوشند
  .کشور اغلب حاميان متعصب و ايدئولوژيک دولت بوش را به گريز از مساله وامی دارد

می، دوقلوهای ولی در چهارچوب بررسی سياست اياالت متحده در برابر راستگرايی اسال
ممکن است فرجام اعمال فشار . مصر و عربستان، در محاصره ی احتماالت خطرناکی هستند

بيش از حد برای ايجاد فضای باز سياسی در هر يک از اين دو کشور به حاکم شدن 
  .راستگرايی اسالمی در قاهره و رياض بيانجامد

مگرايی را به ناسيوناليسم عرب اما همانگونه که در خالل جنگ سرد، اياالت متحده اسال
ترجيح داد، دولت بوش و حاميان نومحافظه کارش گاه به تمايل خويش به حمايت از 

اگر واشنگتن ناچار به انتخاب يکی از دو رژيم ناسيونايست . اسالمگرايی کتمان نکرده اند
مگرا چپگرای عرب يا رژيم اسالمگرا در مصر و عربستان سعودی باشد، همواره رژيم اسال

دولت بوش با وجود هياهو و گزافه گويی پيرامون برخورد تمدنها، کمترين . را بر می گزيند
دولت بوش در عراق پس از جنگ، با آيت . ابايی از جستجوی متحدان اسالمگرا نداشته است

اهللا سيستانی، دو حزب در ارتباط با ايران، و نيروهای سازمان يافته ی بنيادگرای شيعه، متحد 
نومحافظه کاران برجسته نيز از راستگرايی شيعی در ديگر نقاط، پشتيبانی کرده . همراه شدو 

اند؛ برای نمونه در عربستان سعودی فراتر از دعوت به اصالحات دموکراتيک و به منظور 
گسستن شيرازه ی اين کشور و تشکيل دولتی شيعه در استانهای شيعه نشين شرق عربستان از 

آريل شارون در غزه و کرانه ی باختری رود اردن، با . حمايت کرده اندراستگرايی شيعی 
برگ حماس، جهاد اسالمی و حزب اهللا برای ناکام گذاردن و نابودی سازمان آزاديبخش 

 ٢٠٠۵فلسطين همچنان بازی کرد، و سرانجام آن به قدرت رسيدن حماس در انتخابات سال 
ل هشدار پيرامون هيوالی اسالم در برابر مسيحيت چنين می نمايد که حتی آنها که بر طب. بود

  .می کوبند، خود به آسانی با راستگرايی اسالمی از در دوستی وارد می شوند
دولت بوش هنوز برای مصرف داخلی از اينکه سياست خاورميانه يی اش، جنگ تمدنها 

م را دينی برخی از حاميان راستگرای مسيحی او، آشکارا اسال. نمايانده شود، خشنود است
بوش با اين ادعا که گويا بنيادگرايان . شيطانی و خشونت آميز شناسانده و خوار می شمارند

، و نه سياستهای آمريکا، جنگ با تروريسم را در "آزادی ما بيزارند"اسالمی و بن الدن از 
محور "چهارچوب ادبياتی سرسختانه و خشن و بعنوان نمايش رزم ميان آمريکای خداترس و 

با وجود تناقضات تز جنگ با تروريسم، بدون اغراق می توان گفت که . می نماياند" يطانیش
ميليونها آمريکايی با اين نگرش که مسيحيت و جهان اسالم بايد تا سرانجامی مشخص با هم 

  .در نبرد باشند، فريفته شده اند
شيطانی بد طينت  چه روی داد که اسالم از هيات يک متحده به ٢٠٠١ تا ١٩٩١در ميانه ی 

  بدل شد؟
 و شوک ناشی از آن را پاسخی ساده برای اين ٢٠٠١می توان حمله ی القاعده در سال 

 سپتامبر، اياالت متحده يک دهه سرآسيمگی و پريشانی در ١١اما پيش از . پرسش دانست
برای دنبال کردن دگرديسی نظم . سياست خويش در برابر اسالمگرايی را سپری کرده بود

 جهانی به تز برخورد تمدنها شايسته است مختصری پيرامون سه بحران اسالم سياسی نوين
 ساله ی ميان ١٢فاصله ی .  سخن بگوييم؛ الجزاير، مصر و خيزش طالبان١٩٩٠در دهه ی 

. جنگ نخست عراق تا جنگ دوم در اين کشور دوره ی آشفتگی و تالطم در خاورميانه است
 را نپذيرفت، اين کشور را به ١٩٩١ آنکه نتيجه ی انتخابات اسالم سياسی در الجزاير پس از

در مصر، يک گروه . کام جنگ داخلی خونينی کشاند و سرزمينی سوخته بر جای نهاد
تروريستی زيرزمينی، که بنيادهای اخوان المسلمين زيرکانه و محتاطانه از آن حمايت می 

و سرانجام در . مبارک پيش رفتند تا مرز سرنگونی حسنی ١٩٩٠کردند، در ميانه ی دهه ی 
افغانستان، جنبش تحت حمايت پاکستان در کابل قدرت را بدست گرفت و چهره ی کريه ترين 

  .حکومت دينی جهان را به نمايش گذاشت



 

در خالل اين بحرانها، دولت جورج بوش و بيل کلينتون، نتوانستند سياستی منسجم در برابر 
اخوان المسلمين و راستگرايی اسالم سياسی در ايران، هرچند . اسالم سياسی اتخاذ کنند

افغانستان، پاکستان و سودان قدرت داشتند و الجزاير،مصر، سوريه و حکومت فلسطين را 
سيستم اطالعاتی ـ امنيتی . تهديد می کردند، نه بوش و نه کلينتون وخامت اوضاع را درنيافتند

ن، نخست خيزش القاعده را نديد و آنگاه اياالت متحده، و ماشين ضد تروريستی خودستای آ
 با يک رشته حمالت تروريستی موجوديت ١٩٩٠هنگامی که اين سازمان در اواخر دهه ی 

اگر روسای جمهور اياالت متحده . خويش را به نمايش گذارد، در جلوگيری از آن درماند
تند، اگر بگونه ی ديگری پاسخ می داد، اگر اهميت جنبش اسالم سياسی را در می ياف

تحليلگران و ماموران اطالعاتی ـ امنيتی آمريکا با دقت بيشتر دست پرورگان خشونت طلب 
 و پس از آن رخ نمی ٢٠٠١اخوان المسلمين و طالبان را می پاييدند، شايد رويدادهای سال 

بی گمان چنانچه اياالت متحده سياست منسجمی در برابر اسالم سياسی در ميانه ی دهه . دادند
 بر می گزيد، اين انديشه ی دهشتناک که آمريکا در شرايط برخورد تمدنها است، ١٩٩٠ی 

  .هرگز چنين همه جا گستر نمی شد
دولت اياالت متحده، دانشگاهها و مجامع پژوهشهای سياسی در اين کشور، در چگونگی 

برخی . برخورد با خيزش اسالمی در پايان جنگ سرد به لحاظ نظری چند پارچه شدند
اهان اتخاذ سياستی جامع و فراگير در برابر اسالمگرايی بودند، ديگران، برخورد جداگانه خو

کسانی، خواهان مواجهه با اسالميون بودند و برخی، . در هر کشور را راه چاره می دانستند
پراگماتيک ها بر اين باور بودند که سياست . آشتی و همکاری با آنها را ترجيح می دادند

ه بايد بر پايه ی حمايت از رژيمهای کنونی در قاهره، عمان، الجزيره و ديگر اياالت متحد
حتی . نقاط باشد اما ايده آليست ها از ايده ی گسترش دموکراسی در منطقه پشتيبانی می کردند

 ٢٠٠١ تا ١٩٩١در دهه ی . اگر چنين پشتيبانی به کسب قدرت از سوی اسالمگرايان بيانجمد
اگر اين مساله را در نظر . ر برابر راست اسالمی متناقض و آشفته بودسياست اياالت متحده د

پايان . آوريم، که همه قبح تروريسم اسالمگرا را پذيرفتند، از اين نقطه به بعد توافقی نبود
ستيز آمريکا ـ اتحاد شوروی در خاورميانه آمريکا را با خاورميانه يی مواجهه ساخت که 

راستگرايی اسالمی طيفی گسترده از رژيم های . آن بوداسالم سياسی بازيگر عمده ی 
محافظه کار در پاکستان و عربستان سعودی تا رژيمهای راديکال ايران و سودان و 
سازمانهای فرادولتی چون اخوان المسلمين، طالبان و حزب اهللا و نيز گروههای تروريستی 

ها متحد بودند، برخی به گونه يی برخی از آن. راست افراطی مانند القاعده را در بر می گرفت
اما چگونه بايد با دوست از دشمن سخن . نامعلوم تهديد آميز و برخی خطرناک و ستيزگر

  گفت؟
 


