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1   صفحه

  یطاني شیباز

   با اسالمی نفتیباز
  جنگ سرد

   بشکه نفتیرو
  
ش حسن ي خوی در جده بوده و بگفته ی جوانيیکايپلمات آمري، که آن زمان د١"لتسيهرمان ا"

ن بار حسن البناء را در ينخست: "کندينگونه بازگو مي شناخته است، ای میالبناء را بخوب
او را در .  آمدیت پول از دولت آن کشور مافي دریدم، در واقع او براي دیعربستان سعود

ندار ي دی، که خود مرد]سبحان[خ محمد سروري، شی وقت عربستان سعوديیر دارايمنزل وز
 مرتبط یشتر مسائل مالي آزاد شده بود که بيیبرده " سرور. "البناء بود، مالقات کردم یحامو 

  ]١."[هل سودان بوداه پوستان اياو از س. کرد ین را اداره ميبا اخوان المسلم
اغلب در منزل " لتسيا. "ش از ترور حسن البناء در قاهرهي بود، و چند ماه پ١٩۴٨سال 

بارها به ] حسن البناء[او: " آورد کهیاد ميب" تسيال. " کردیدار ميبا حسن البناء د" سرور"
ش، ي سال پ٢٠از ."  بودی وین منبع مالي تری اصلیرا عربستان سعودي آمد، زیعربستان م
د آورده يز در مصر پديد آمي قدرتمند و تهديیرويت  نين جمعين، ايس اخوان المسلميهنگام تاس

 ی در ارتش و سازمانهایسم و جاسوسي خود تروری سری  شبه نظامیبود و با کمک واحدها
ن يشي پیپلماتهاي از دیکي. کرد یش را مرعوب مي خویاسي سیت، و رقباي را حمایاطالعات

 ین کشور در مصر وعربستان شد، مير ايز سفيشرو و نيه که از عرب شناسان پاالت متحديا
ان ي در مالقات با غربیديچ گونه تردياو ه. افتمي یميار صميار بسيمن او را بس: "ديگو

  ."ندارد
االت متحده ي ایاسي افسران سی جنبش حسن البناء با او به بحث ننشست، ولیدرباره " لتسيا"

 از یاطالع دارم که آن زمان، برخ: "ديگويلتس ميا. ن کردندي چن١٩۴٠ یدر قاهره در دهه 
 منظم داشته اند، و او را یکا در قاهره با حسن البناء مالقاتهايهمکاران من در سفارت آمر

ن آن يرا اخوان المسلمي کسب اطالع بود، زیژه برايتماس با او بو." " افته انديکامال همدل 
 ما بوده ی برایکنم که خطر یرفت، و گمان نم ی بشمار می مهمی وزنه یاسيزمان بلحاظ س

 یترور شد، نگران" یالجهاز السر "یله يبوس] مصر[ر ي که نخست وزیاگرچه زمان. باشد
ن ين بود که چنيمان ايم، و داوريز نگران ثبات منطقه بوديش از هر چيما ب. دا شديز پي نيیها

  ." دادی نمی جدیاسي از عدم ثبات س، هر چند نگران کننده، اما خبريیترورها
 یاالت متحده در مصر و عربستان در خالل دهه ي ایپلمات هايست که ديهرگز شگفت آور ن

ز و يت خشونت آمين، با علم به ماهيش را با اخوان المسلمي منظم خوی تماس ها١٩۴٠
ود و  بیم ملک فاروق در شرف سرنگونيرژ. ت ادامه دادندين جمعي ایستيالت فاشيتما
ن ياخوان المسلم" "شيد ابوريسع "یبگفته .  از ابهاميی مصر در هاله ینده يم آيت رژيماه

 یاسي سیرويون عضو داشت و تنها نيلي م١٫۵که به سرعت در حال رشد بود، در آن هنگام 
االت متحده در ي از کارگزاران ایارياما هنوز بس] ٢."[ديکش یچالش مه ت را بيبود که حاکم

  .ن بودنديان اخوان المسلميزه جوي ستیستي نگرش ضد کمونیفته يمنطقه ش
 در منطقه، محور مباحث گوناگون ی سنتی اسالمیت ها و سازمانهاين و جمعياخوان المسلم

 يیرويافته نيا اسالم سازمان يست است؟ ي در برابر کمونیا اسالم سپريآ. در واشنگتن بودند
 یاست هاي سیرايش، آنرا پذي ذاتی ضد غربیني بواپسگرا و فرا محافظه کار است که جهان

کا خواهد توانست بر ي آمریاالت متحده يا اي چپ ها کرده است؟ آی طبقاتیمبارزه 
                                                 
1 Hermann Eilts 
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 در یدي جدی مدنی جامعه ی برايیه ير گذارد که بتواند پاي تاثيی بگونه ی اسالمیسازمانها
االت متحده در ي سکوالر است؟ ااني با تجددگرایکا در همبستگيا منافع آمريانه باشد، يخاورم
 در يی تجربه يیکاي آمریت هاي از شخصیشمار اندک. انه هنوز در آغاز راه بوديخاورم
 يیانه ي پژوهش و مطالعات خاورمینه ي در زميیکاي آمریدانشگاهها. انه داشتنديخاورم

تحده االت مي ای نظامیروهاي، نی در جنگ دوم جهانیروزيف بودند و به رغم پيبشدت ضع
و " گي لیآو"ا که دانش آموختگان يس. ج فارس نداشتنديقا و خلي در شمال آفریحضور پررنگ
.  تجربه بودیار بينه بسين زمي کرد، در اید جذب ميتوانست سخن بگو ی میهر که را عرب
جنس ينتلي به این سازمان متکي، ا١٩۵٠ ی تا دست کم دهه ١٩۴٧ا در يس سياز آغاز تاس

  . بودايتانيس بريسرو
 کرد، یانه خدمت ميا در خاورميلز کاپلند، که در آن سالها بعنوان عامل سي مایبگفته 

  ]٣.[بود"  کارمانیجه ي انتظار تا دانستن نتيینگرش ما گونه "
مصر، عراق و . ستينگر یارانه ميا آنرا هوشيتانيو بر. ا بوديتانيات خلوت بريانه حيخاورم

. اردارشان بوديا بشکل دوفاکتو اختيتانيل بودند اما بر مستقيیران اگرچه اسما کشورهايا
ز يج فارس و ني خلین هايخ نشيت و شيکو. ا بودنديتانيه برين و اردن رسما تحت الحمايفلسط

ا بر منطقه و نفت آن رو يتانين، تسلط بريبا وجود ا. ا بودنديتاني، مستعمرات بر٢هند و پاکستان
کا به منطقه از يورود آمر. یجنگ دوم در حال فزونکا پس از يبه زوال بود، و نقش آمر

اما . ديکا در منطقه گردي اتکاء حضور آمری که نقطه ی آغاز شد، کشوریعربستان سعود
 يیادگراي بنیاالت متحده را با مساله ين همواره اي از اخوان المسلمیت عربستان سعوديحما
انه، ي خاورمی و بطور کلیتان سعوداالت متحده با عربسي ایوندهايپ.  کردی روبرو میاسالم

 یانه، بي از همان آغاز ورود به خاورمیول.  به نفت و کنترل جنگ سرد بودیابيبا هدف دست
االت متحده را با مشکل ياست ايژه اسالم، سي و عدم شناخت فرهنگ منطقه، بویتجربگ

  .روبرو کرد
ان ي و در جر١٩۴۵سال انه از ياالت متحده به خاورمي، ورود ای رسمیخ هايمطابق تار

ن روزولت بهنگام بازگشت از کنفرانس يآنجا، فرانکل.  بوده است٣ المرهیاچه ي بر دریداريد
س يداررئين دين نخستيا. دار کرديز ابن السعود ديه با ملک عبدالعزيالتا به واشنگتن، در فوري

  .دو کشور بودان ينده ميم قرن آي و آغاز روابط نیاالت متحده و پادشاه سعوديجمهور ا
  .ش آمدين کننده پييداد تعيدار روزولت و ابن السعود، دو رويش از دياما پ

ک ابرقدرت ي رشد ینه ي در عربستان بود که زم١٩٣٣ ی نفتینخست، امضاء توافقنامه 
ت ي با اهمین معامله يدالل ا. گشت) ٤آرامکو (يیکايآمر -ی عربی نفتی بنام کمپانی جهانینفت
 که خاندان ابن السعود و برادرخواندگان یسي، جاسوس انگلیلبيف" عبداهللا" نبود مگر یکس
 رسانده یاري و پس از آن ی جنگ اول جهانیانه ي او را در بدست گرفتن قدرت در میوهاب
ش را رها کرد و بقصد تجارت ي خوی دولتیت هاي، مامور١٩٢٠ ی در اواخر دهه یلبيف. بود

 با او داشت که از یوند استواري چنان پیلبيف. آورد ی، به خاندان ابن السعود رویشخص
 دوستان، خانواده و همسرش به یا فاصله گرفت و در کمال بهت و ناباوريتاني بریاست هايس

او در . ش نبودي بی و ترفندین او شوخيير آيياما تغ. بر خود نهاد" عبداهللا"ده، نام ياسالم گرو
 یچقدر خوب است که چون مسلمان شوم، م: "سدينوي می روزانه اش بشوخیادداشت هاي

ج، همانگونه که ي کمبریست درس خوانده يآشکار است که آتئ] ۴."[ار کنميتوانم چهار زن اخت
 ی آسان کردن کار میمان بدان، که براياسالم را نه بخاطر ا"، ]۵[خود به دوستانش گفته بود

                                                 
  )م. ( پيش از تجزيه ي بخشي از آن بنام پاکستان– شبه قاره -  هندوستان 2
در جريان جنگ شش روزه ي اعراب و . ، در ياچه ي نمک ميان راه بخش شمالي و جنوبي کانال سوئزالبحيرة المرة الكبرى  3

معروف " کشتي هاي زرد" در اين درياچه بدام افتادند که به ١٩٧۵ کشتي تا سال ١۴ بسته شد و  اين کانال١٩۶٧اسرائيل در سال 
  )م.(دليل اين نامگذاري پوشيده شدن دکل هاي کشتي از شن بهنگام طوفان صحرايي بود که رنگ کشتي ها را زرد مي نماياند. شدند

4 Arabian-American Oil Company (Aramco) 
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ار ي خود اختین همسر براي چندارت مکه رفت ويدن به اسالم به زي پس از گرویلبيف." خواهد
اما عالقه . ده بوديه به او بخشي بود که ابن السعود بنام هديیزه يز دوشي از آنان کنیکيکرد که 

 خدا، ید عبداهللا، بنده ينبا "یلبيشد که في بود، و در جده گفته می ثروت اندوزیلبي فیقي حقی
 ی کمپانی رسمینده ي تاجر، نمایلبيف] ۶[."دي پول، نامید او را عبدالقرش، بنده يباشد؛ بلکه با

 موتور یاهو و منظره يمن از ه"گرچه خود او گفته است که . (در عربستان شد" فورد"
شد و با ) ٥سوکال(ا يفرنيل کالي استاندارد اوینده ي سرانجام نمایلبيف] ٧.")[زارميل ها بياتوموب

 - در عربستانین کمپانيت اي فعالی سوکال برایش با ابن السعود معامله ياستفاده از دوست
 هزار ۵ ساالنه یو اجاره بها) ی هزار دالر٢۵٠(ی هزار پوند۵٠ف ي را با تخف-یلبيبهشت ف

 هزار ٣۶٠ به وسعت يی سال و در منطقه ۶٠مقرر شد، که توافقنامه بمدت . پوند، جوش داد
 در برابر ی سعودپادشاه] ٨.[الت تگزاس معتبر بماندي از مساحت ایمي نیعنيل مربع، يما

االت متحده در ي کشورش را فروخت، و حضور اینه ين گنجي اندک، ارزشمندتریدرآمد
  و سپس٦تگزاکو یعني آرامکو یا که بعدها شرکايفرنيل کاليت استاندارد اويمنطقه با فعال

  ]٩.[وستند، آغاز شدي بدان پ٨ليموب و ٧اگزون
ر ي را زید، که از آن پس عربستان سعود روزولت بو١٩۴٣ سال یه يانيداد دوم، بياما رو

ده ام که يجه رسين نتيمن به ا: "روزولت اعالن داشت. برد یاالت متحده مي ایتيچتر حما
  ]١٠."[ استیاتي حیکا امري آمریاالت متحده ي دفاع از ای برایدفاع از عربستان سعود

نش نفت يترآشکار.  کردین هدف را دنبال مي چندیت روزولت از عربستان سعوديحما
هر (د ياالت متحده از تهدي ای از نگرانیک آن، ناشيارزشمند عربستان بود و هدف استراتژ

ان بود يز در مي نیگري دیکياما هدف تاکت. ج فارسي خل در احاطه بریاتحاد شورو) چند دور
ژه در يگرچه لندن در منطقه، بو. گشت یکا، باز مي از متحدان آمریکيا، يتانيو آن به بر

 و در حد -ايتانيکا و بريان آمري میران و عراق، دست باال داشت، اما رقابت سختيوب اجن
  .ان داشتيانه جري به نفت خاورمیابي دستی برا-ايتالي با فرانسه و ایکمتر

د که يرسي، بنظر می کشتی بر عرشه یدار روزولت و پادشاه سعوديش از ديچهار سال پ
را لندن قدرت غالب و برتر در منطقه يا بسپارد، زيتانيل است عربستان را به بريروزولت ما
 ین ميش چني از آجودان خوروزولت. انه داشتي در خاورمی اندکیکا تجربه يبود و آمر

 را عهده دار شوند، ین پادشاه سعوديدوارم آنان تاميد که اميي ها بگويیايتانيبه بر: "خواهد
 نفت تگزاس، یا و کمپانيفرنيل کالي اواما استاندارد] ١١."[آنجا دور از دسترس ما است

ر کشور ي، وز٩"زيکيهارولد ا"آنها . ن نبودنديافتند، خواهان اي نام آرامکو ی که بزوديیشرکا
د در ياالت متحده بايو دست راست روزولت، و سپس خود روزولت را متقاعد کردند، که ا

، " کردی باز میبستان سعود عریرکانه بسويراه خود را ز"ا که به نظر آنها يتانيبرابر بر
 يی به معامله -کايا و آمريتاني بر- دو متحدیسرانجام در خالل جنگ دوم جهان] ١٢.[ستديبا

ر ي، سف"فکسيلرد هال"روزولت به . م کردنديان خود تقسيانه را ميدست زدند و نفت خاورم
م، و نفت يشو یم ميت و عراق سهي، در نفت کو شمایبرا...رانينفت ا: "ن گفتي چنايتانيبر

  ]١٣."[ز از آن ما استي نیعربستان سعود
ن مساله که ما ي این مرا درباره يلطفا تضم: "ديگويل مي به چرچیروزولت در تلگرام

 يیل که به تنهايو چرچ." ديريم، بپذيران نداري شما در عراق و ای نفتیدانهاي به میچشمداشت
د متقابال به ياجازه بده: "دهدياها است، پاسخ مي دری لندن، در آنسوی نفتیمعمار امپراتور

 مداخله در منافع شما در ی از تالش براینان کامل بدهم که ما هرگز تصوريشما اطم

                                                 
5 Standard Oil of California 
6 Texaco 
7 Exxon 
8 Mobil 
9 Harold Ickes 
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 دراز در طمع نفت یا مدتيتانيبر. گفتند یالبته هر دو دروغ م] (١۴."[ميعربستان، ندار
  .)ران و عراق باز کردي ای نفتیازهاي راه خود را در امتیاالت متحده بزوديعربستان بود و ا

 یبرا.  اجرا رساندی را به مرحله یسعود -يیکايدار روزولت و ابن السعود شراکت آمريد
 که ی بردن پادشاه سعودیاالت متحده براي از ناوگان ا١٠ی مورفیدار، کشتين ديتدارک ا

الت و يسه تیه يپادشاه با کل.  عربستان خارج نشده بود، مامور شدیچگاه از محدوده يه
مه ها ي خی و حتی قربانیز گوسفندانش برايش و نيشخدمتهايهمراه خانواده و مالزمان و پ

دار يس جمهور، دي، پسر رئ١١"وت روزولتيال. " شدی، همراهی خواب بر عرشه کشتیبرا
خواهرم آننا، آن روز : "کنديف مين توصي را چن١٢ینسييروزولت و ابن السعود بر عرشه کو

 کرد؛ بر خالف عادت مسلمانان که زنان را ی قاهره از پدرم  خداحافظ مسافرت بهیبرا
کا ين باره که آمرينان به ابن السعود در ايپدر سخنانش را با ابراز اطم...  کنندین ميگوشه نش

 یو ابن السعود که نگاه...  خصمانه نسبت به اعراب نخواهد داشت، خاتمه دادیهرگز حرکت
ه کرد، يلچر را به او هدي درنگ وی که پدرم بیت، هنگاملچر پدر داشيز به ويرشک آم

 بزرگ پادشاه ی جثه یار کوچک براي بود، و بسیدکيلچر يآن و] ١۵."[جان زده شديه
قت، يروزولت بنامد و در حق" یدو قلو" بود که خود را ی پادشاه کافین، براي ایول! یسعود

ورک يويس ني، مقاله نو١٣"سولزبرگر". کا و عربستان بودي آمریلچر سمبل آغاز اتحاد رسميو
 فراوان یر نفتياالت متحده به ذخاي ایابي دستینده يمز در آن هنگام، از چشم انداز آيتا

 به ی فراوان عربستان سعودیر نفتيذخا: "سدينو یشود و ميجان زده مي، هیعربستان سعود
 یت تر مي اهم بایگري از هر کشور ديیکاي آمریپلماسين کشور را از نظر دي ايیتنها
  .ش مهم نبوديد، اسالم برايشي اندیز چندان که به نفت ميروزولت ن] ١۶."[کند
 ی هر کدام از روسای از سوی دفاع از عربستان سعودی روزولت برا١٩۴٣ یه يانيب

ن يزنهاور و دکتري آ١٩۵٧ن يژه، دکتريق شد، بويان بعد تصدياالت متحده در ساليجمهور ا
ش يات نظامين هياالت متحده نخستي ا١٩۴۴سال . د نهادنديين مهر تا کارتر بر آیمي ج١٩٨٠

کا و يان آمري می نظامی همکاری توافقنامه ١٩۴۵ل داشت، و در يرا به عربستان گس
س ي تاسيیگاه هوايج فارس، پايکا در ظهران، در خليعربستان امضاء شد، و بر اساس آن آمر

 یکا بکار مي آمريیات هوايعنوان مرکز عمل ب١٩۶٠ ی تا دهه یگاه نظامين پايا.  کردیم
 یاالت متحده اجازه يد که به اي به امضاء رس١٩۴٩ در یگري دیبدنبال آن موافقتنامه . رفت
 هزار ۴٣ز استقرار ي عربستان و نیره يم جستجوگرش را در سراسر شبه جزيک تيت يفعال
االت متحده اجازه يگر، اي دیمانيز طبق پي ن١٩۵١در سال . داد ی ميی و هوای ارتشیروين
  ]١٧.[ در عربستان داشته باشدیات آموزش نظاميک هيافت که بطور دائم ي

ن بود که شامل ي معیاالت متحده و عربستان بر اساس اهدافيز، روابط اياز همان آغاز ن
 ی دوجانبه و هجوم مردان نفتی نظامی استخراج نفت، عقد موافقتنامه هایگسترش پهنه 
کا با ي آمریاالت متحده يا.  بودی عربستان سعودیانا به پادشاهيزيهما و لوئتگزاس، اوکال

 گوناگون محاصره ی نظامیمانهايکش، عربستان را با پيب و شرير بعنوان رقي کبیايتانيبر
ن يرا دادند که ا" انهيبلوک خاورم"ل يشنهاد تشکيا پيتانياالت متحده و بري ا١٩۵١در . کردند

آنان خواهان . ساخت یگر ميکديل و اردن متحد يه، اسرائيه را با ترکز فرانسيدو کشور و ن
ست يونالير فشار ناسي که دانستند، پادشاه مصر زی زمانیز بودند، وليک شدن به مصر نينزد
 یشنهاد آنها را رد ميل، است، و محترمانه پيد اسرائيل دولت جدي بشدت ناخرسند از تشکیها

ران و يه، عراق، اي با ترکیا دست بکار عقد معاهداتينتايسپس بر. کند، صرفنظر کردند
 یاالت متحده که خود در حال برقراريا. ده شدينام" مان بغداديپ"پاکستان شد که سرانجام 

                                                 
10 U.S.S Morphy 
11 Elliott Roosevelt 

12  Quincy م.(،  که ابن السعود در آنجا با وي ديدار کرد"البحيرة المرة الكبرى" کشتي حامل رئيس جمهور روزولت در(  
13 Sulzberger 
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ج فارس کوتاه يا را از نفت خليتانيخواست دست بر ی منطقه بود و می با کشورهايیوندهايپ
 روابط یشورا "یسنده ين آن زمان و نويزبين تلگراي از تحلیکي. وستيمان بغداد نپيکند، به پ
ت ي حفظ موقعیبرا"مان بغداد را يا پيتانيسد که برينو یز ميه آمي کنايیوه يشه ، ب"یخارج
. دي دی، تدارک م]١٨"[انهيش در خاورميرگذاريز نگاه داشتن حداقل تاثيش در عراق و نيخو
 که شاه یهنگام. ختي از هم گسوستي بوقوع پ١٩۵٨ که انقالب یمان بغداد زماني پیبزود

ست ي عراق و حزب کمونیست هايونالي اتحاد ناسیله ي بوس١٤ا در عراقيتانيمنصوب بر
 یگر وجود خارجيمان بغداد دي سرنگون و آنگاه اعدام شد، پ)م قاسميحکومت عبدالکر(عراق

تان عضو بودند، ران و پاکسيه، ايا، ترکيتانياالت متحده، بريمان سنتو که در آن اينداشت و با پ
وند يبا غرب پ" اي آسیمان جنوب شرقيسازمان پ "یز بواسطه يپاکستان ن. ن شديگزيجا

  .داشت
 چون قدرت برتر ی نفوذ خارجیانه بر اهرم ها ي در خاورميیکايآمر -یسي انگلیمانهايپ

رفت، عامل  یش ميچنانکه آرام آرام جنگ سرد پ.  استوار بودیپلماسي و دی، اقتصادینظام
 يی نمود؛ توانایا در منطقه رخ ميتانيکا و بري آمریاالت متحده يت اي حفظ موقعی برایگريد

 بعنوان ی عربستان سعودینده يژه نقش آين راستا، بويدر ا. یاسي اسالم سی و مذهبیفرهنگ
 در برابر يی بعنوان وزنه یهمچنانکه عربستان سعود. ت بوديم حائز اهیمکان اساليوات

 از سازمان ی گرفت، شماریاالت متحده قرار ميسم در کنار ايوناليسمصر، ناصر و نا
 در منطقه به ی راست اسالمی سازماندهی براین بعنوان عامالن پنهانيدهندگان اخوان المسلم
  .نشان باشديد رمضان برجسته تريد سعيان شاين ميتکاپو افتادند و در ا

 در یاسي اسالم سیر رسمير غيان سفن، بعنوي اخوان المسلمیديدئولوگ کلي، اد رمضانيسع
ن، همزمان با مخالفت روزافزونش با يآنگاه که اخوان المسلم.  درآمدیخدمت عربستان سعود

 نه تنها ی کرد، عربستان سعودی مصر تالش میاسي سی ماندن در صحنه یم ناصر، برايرژ
 پناهگاه امن غ نداشت، که خاک عربستان رايش را از برادران مسلمان دري خویت ماليحما

ن و يسم پر شده بود که اخوان المسلميد کموني چنان ذهنشان از تهدیشاهان سعود. آنان کرد
ن يز به همين. دنديد ی میستيکان جنبش ضد کموني را نوک پی افراطی اسالمیگر گروههايد

 که بر کشور -را ناصري پنداشتند، زی شوم میديم ناصر را تهدي رژیاندازه پادشاهان سعود
ل ي به دلینگونه، عربستان سعوديا.  در فکر نفت عربستان بود- کردیر مصر حکومت ميقف

ن از رشد آنها در مصر و ي اخوان المسلمیسم عربيونالي و ضد ناسیستي ضد کمونیژگيدو و
  . کردیبانيت و پشتيانه حمايز سراسر خاورمين

  
  :حاتيتوض

هرمان . لتس انجام شد، نقل شده استی با هرمان ا٢٠٠۴ل یخ آوری که در تاریین گفتار از مصاحبه یا] ١[
 ی در سالهایو. االت متحده در مصر استین ايشير پي و سفییکایشرو آمري از عرب شناسان پیکیلتس یا

  . گوناگون داشته استی عربستان پست هایره یج فارس و شبه جزيش، در خلی کارین دوره یآغاز
]٢[Said K. Aburish, Nasser: The last Arab (New York: Thomas Dunne 

Books, St. Martin’s Press, 2004), p. 30.اخوان یگر شمار اعضای دین هاي   تخم 
  .ان داشته اندين را چند صد هزار بيالمسلم

]٣.[ Miels Copeland, The Game of Nations (New York: Simon & Schuster, 
1969), p. 184 

Elizabeth Monroe, Philby of Araibia (New York: Pitman Publishing 
Corporation, ]۴ [  

1973), p. 24. 
  .١۶۴همانجا صفحه ] ۵[
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  .١۶٨همانجا صفحه ] ۶[
  .٢١١همانجا صفحه ] ٧[
]٨[Daniel Yergin, The Prize: The epic Quest for Oil, Money, and Power 

(New york: Simon & Schuster 1991), p. 291. 
 نفت تگزاس یکمپان.  از مونوپل راکفلرها بودیدر آغاز بخش) سوکال(ا يفرنيل کالیاستاندارد او یکمپان] ٩[
ر نام داد و اکنون با نام چورون تگزاکو شناخته ييا تگزاکو سرانجام در سوکال ادغام شد و به چورون تغی
ل یز استاندارد اويو ن) اسو، و بعدها اگزون (یوجرسيل نی استاندار اویعنیگر راکفلریدو موسسه د. شوديم
  .افتندیل يموب-در هم ادغام شده و نام اگزون) لي، و بعدها موبیسوکان(ورک یوين
]١٠[Executive Order 8923, February 18, 1943. Quoted in David Holden 

and Richard Johns, The House of Saud (New York: Holt, Rinehart and 
Winston, 1981), p. 123. 

]١١[Yergin, p. 394.  
  .٣٩٧همانجا صفحه ] ١٢[
  .۴٠١همانجا صفحه ] ١٣[
  .همانجا] ١۴[
]١۵[Elliott Roosevelt, As He Saw It (New York: Duell, Sloan and Pearce, 

1946), p. 244. 
  . آمده است۴٠۵ و ۴٠۴ صفحات Yerginد به کتاب ينگاه کن] ١۶[
]١٧[David Long, The Kingdom of Saudi Arabia (Gainesville: University 

Press of Florida, 1997), p. 116. 
انه ي در خاورمیت ملي امنی مساله یاالت متحده درباره یدگاه ایرامون دين اظهار نظر پی بهتریبرا] ١٨[

 C. Campbell, The defense of the Middle: د بهي نگاه کن١٩۵٨ تا ١٩۴۵ یدر خالل سالها
East (New York: Frederick C. Praeger, 1960).   

 


