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مصاحبه 
ماه
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صباح زنگنه در شللهر مقدس کربا متولد شد و تحصیات ابتدایی و بخشللی از دوره متوسطه را در این شهر گذراند. او 

هم زمان با تحصیل، در محضر علمای شهر، آیات و حجج اسام: شیخ محمدرضا اصفهانی، محمدعلی خراسانی ، آقامیرزا 

محمدعلی، میرزا احمد سیبویه، سید عباس کاشانی و آقا میرزامهدی و محمد شیرازی به درس های قرآنی وحدیثی پرداخت. 

او در مدارس عراق فعالیت های ادبی و اجتماعی گوناگونی داشت و مدتی یک مجله هفتگی ادبی منتشر کرد. 

دکتر زنگنه در سللن16 سللالگی برای ادامه تحصیل در مدرسلله »علوی ایرانیان« به شهر نجف اشرف رفت و همزمان با 

بهره مندی از فیوضات حضرت امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب)ع(  به اسللتفاده از محضر علمای شاخص نجف اشرف، 

همچون آیت الله شیخ مرتضی آل یاسین و شهید بزرگ، آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر پرداخت. یک سال بعد، 

برای ادامه تحصیل در مدرسه »شرافت ایرانیان« به بغداد رفت و در آنجا با آیات، آقا سیدمرتضی عسکری و شهید سید 

محمدباقر حکیم آشنا شد و با دانشکده اصول دین مرتبط گردید.

بللا افزایش فشللارهای بعثی های عراق، به ویژه با موقعیت یافتن صدام حسللین در مقام معللاون رئیس جمهور و ایجاد 

محدودیت برای ایرانیان، او ناگزیر به مهاجرت به ایران شللد. در مشللهد، از محضر آیت الله میانی و سایر علما استفاده 

نمود، در این شهر به تشکل های دانشجویی پرداخت و با مرحوم دیالمه نخستین تظاهرات علیه رژیم شاه و در حمایت 

از حضرت امام)ره( را راه انداخت.

دکتر زنگنه کارشللناس مسللائل خاورمیانه و امور بین الملل، مدرس دانشکده پزشللکی جهرم و مراکز آموزش عالی شیراز 

بوده است. وی همچنین در اولین دوره مجلس شورای اسامی نماینده مردم شیراز بود. معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سفیر و نماینده جمهوری اسامی ایران در سازمان کنفرانس )همکاری( 

اسللامی، مشللاور وزیر امور خارجه، مشاور بین الملل رئیس قوه قضائیه، مشللاور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی، ریاست نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ریاست انجمن دوستی ایران و مصر، ریاست شورای بازرگانی ایران و 

مصر و عضویت در مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسامی از دیگر مشاغل ایشان بوده است. 

تأسللیس نمایشللگاه بین المللی کتاب تهران، تأسیس نمایشگاه دوسللاالنه مجمع تصویرگران کتاب های کودکان، تدوین 

پیش نویس بیانیه »حقوق بشر در اسام« و تدوین پیش نویس بیانیه »حقوق زن در جامعه اسامی« بخشی از فعالیت های 

مهم دکتر صباح زنگنه است. 

از دکتر زنگنه آثار زیر منتشللر شده اسللت:  ترجمه کتاب »بیداری اسامی« تألیف محمد قطب، نظارت و تنظیم کتاب 

»اجاس هشللتم سران کشورهای اسللامی«، تألیف کتاب »شناسنامه فرهنگی عربستان سللعودی«، ترجمه کتاب »فقه 

خافت« تألیف دکتر عبدالرزاق سنهوری.

آشنــایی بـا دکتـر صبـاح زنـگنـه
کارشنـاس و تحلیلگر مسائل خاورمیـانه
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اگر اجازه بدهید بحث را با ردیابی تاریخی پدیده ترور و تروریسم شروع کنیم. چه  فرهنگ
 اسالمی

می ش��ود که عده ای در عالم انس��انی مش��ی خود را بر قتل و غارت و آدم کُشی قرار 

می دهند؟ این پدیده از ِکی و کجا آغاز شد؟ اگر بخواهیم از لحاظ تاریخی به مسئله نگاه کنیم 

آیا می توان ُمبدع و نقطه آغازی برای این حرکت ها و این شکل اقدامات و عملیات ها متصّور 

بود؟ داعش در کجای این پازل تاریخی قرار می گیرد؟

بسللم الله الرحمن الرحیم. البته بحث اسللتفاده از ابزار ترور و خشونت در طول تاریخ وجود 

داشته و بحث تازه ای نیست؛ یعنی از زمان حضرت آدم و فرزندانش إلی یومنا هذا این سابقه 

هست. وقتی نذر هابیل و عملش مورد قبول واقع می شود، قابیل معترض می شود ل اعتراضش  

از روی حسادت بود یا از روی بی تقوایی یا هر چیز دیگر. به هرحال برای جبران کمبودش اقدام 

به قتل برادر می کند. در اینجا قرآن تعبیر زیبایی دارد که می گوید: قتل یک انسان گویی معادل 

قتل همه انسان هاست! 

به هر ترتیب، تا تاریخ مدون بشر باز هم ما شاهد این نوع اقدامات بوده ایم. وقتی در تاریخ 

اسام به قرامطه می رسیم، می بینیم آن ها نیز این سوابق را داشته اند، آن ها اعمال خودشان را از 

طریق ترور پیش می بردند. اسماعیلیه و حسن صبّاح و این گونه افراد نیز همین رویه را داشته اند. 

داعش 
و راهبرد غرب برای تداوم جنگ در خاورمیـانه

مصاحبه
مــــاه
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در ساختن کلمه التین »assassination« )به معنای قتل( از مبنای کلمه »حشاشین« استفاده 

کرده اند؛ چون اسماعیلیّه برای اتباع خودشان از مواد مخدر استفاده می کردند و آن ها را عاوه 

بر شست وشوی مغزی، یک نوع تخدیری هم می کردند تا به ارتکاب این نوع اعمال قادر باشند. 

در خشونت های دینی و مذهبی بین پیروان مذاهب نیز این قبیل مسائل کم نبود. جنگ هایی 

که در اروپا اتفاق می افتاد، هم شامل ترورهای فردی می شد و هم شامل قتل عام های جمعی. 

این نوع درگیری ها و قتل ها در تاریخ اروپا 200 سال ادامه پیدا کرد. اتّفاقاتی در شبه قاره هند 

رخ داد و هندوها مسلمانان را کشتار کردند. در این نوع تحرکات، همواره سعی می شد رهبران 

و شخصیّت های شاخص ترور شوند. عموم مردِم معتقد به یک فکر یا از یک نژاد معین هم از 

طریق قتل عام یا پاک سازی نژادی از بین می رفته اند. همین وضعیت بین بودایی ها و مسلمان ها 

هم پیش آمد و اکثریت بودایی در مناطقی مثل ِبرمه یا تایلند یا کشورهای دیگر، به قتل عام 

مسلمانان مبادرت ورزیدند. 

در طول تاریخ ما شاهدیم، دولت های بزرگ از این روش قتل عام یا ترور به طور گسترده استفاده 

کرده اند. عمل دولت های اسللتعمارگر در استعمار هند و چین و در استعمار معاصر، شاهدی 

بر این مدعاست. در جنگ های نژادی نیز شاهد قتل عام های گسترده و پاک سازی های نژادی 

بوده ایم؛ مانند اتّفاقاتی که در جنگ صرب ها علیه مسلمانان یا کروات ها علیه مسلمانان رخ داد. 

اینکه در پِس این تفّکر و این روِش اقدام چه چیزی نهفته است، بحث دیگری است که به دقت 

و عمق بیشتری احتیاج دارد، اما نقشه جغرافیایی استفاده از ابزار ترور و پاک سازی نژادی، یک 

نقشه گسللترده است و شامل همه مناطق می شود. قتل عام سرخ پوستان در آمریکا و قتل عام 

بومیان استرالیا از نوع پاک سازی و از بین بردن رقیب بوده است. در بین ِفرق مذهبی اسامی هم 

این نوع اقدامات وجود داشته است که عموماً از سوی پیروان یک مذهب علیه پیروان مذهب 

دیگری طرح ریزی می شده اسللت. در دوره هایی از حکومت عباسللیان یا قبللل از آن در دوران 

اُمویان، استفاده از ابزار ترور یک عمل مرسوم بوده است. در صدر اسام هم عده ای بودند که با 

همین روش ها سعی می کردند مسلمان ها را از بین ببرند یا بترسانند. ترورها در صدر اسام علیه 

خاندان پیغمبر)ص( یا افرادی که منسوب به اسام بودند، از این قبیل است. 

بنابراین به لحاظ روش، دو گزینه به کار برده می شللود: یک روش، ترور فردی یا به تعبیری 

ترور فیزیکی افراد مؤثر یا افرادی اسللت که ترورشان می توانسته منجر به ایجاد یک ترس و 

وحشت بشود؛ روش دیگر، قتل عام دسته جمعی نژادی یا مذهبی که در آن ها سعی بر از بین 
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بردن مخالفان مذهبی یا نژادی بوده است. قتل عام فرانسه در الجزایر که یک میلیون انسان 

را شهید کردند، مصداق قتل عام جمعی و ترور رهبران قیام های ملی در الجزایر از ترورهای 

فردی است.

اما پدیده ی جدیدی که ما شاهدش هستیم شباهت زیادی به رفتار قبایل وحشِی قدرت طلب 

و توسللعه طلب دارد. در نمونه های شللاخص این رفتار و این شللیوه  عمل ما سه مثال شاخص 

داریم: یکی حمات قبیله ای در شبه جزیره  عرب که قبایْل به همدیگر حمله می کردند، کشتار 

می کردند، زن ها را اسللیر می کردند، تجاوز می کردند و اموال و وسللایل را به غارت می بردند و 

محیِط تصرفاتشللان را هم گسللترش می دادند؛ مثال شللاخص دیگر، قبایلی بودند که از آسیای 

دور به ممالک دیگرحمله کردند، مانند حمات هاکوخان و تیمور لنگ؛ روشللی که داعش از 

آن اسللتفاده کرده و می کند، شللبیه روش قبایل وحشی توسللعه طلب و قدرت طلب است که 

نمونه های شاخصش را در قبایل شبه جزیره عرب و در قبایل آسیای میانه و آسیای دور که محیط 

سیاسی شان را توسعه دادند، مشاهده کرده ایم. این یک ریشه یابی اجمالی و خیلی گذرا از نوع 

عملکرد این قبایل و این مجموعه های قدرت طلب است. 

مص��احب��ه م���اه
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بین مثال هایی که حضرت عالی فرمودید، مانند جنگ مسلمانان و بودائیان، قتل عام  فرهنگ
 اسالمی

مردم الجزایر به وس��یله ارتش فرانس��ه، قتل عام مس��لمانان اروپای شرقی به وسیله 

صرب ها و کروات ها و... با قضیه داعش، ظاهراً دو تفاوت وجود دارد؛ از این نظر که در داعش 

و حرکت هایی شبیه داعش � مثل حرکتی که القاعده و طالبان داشتند � ظاهراً برای اولین بار، 

دو گروه که قائل به یک مذهب هستند، به جان هم افتاده اند، دو گروه از یک آیین و دین به 

قتل هم مشغول شده اند؛ تفاوت بارز دیگر اینکه این گروه )داعش( از اقصی نقاط جهان نیرو 

می گیرد؛ یعنی این گونه نیس��ت که بگوییم مثل حمله صرب ها به مسلمان ها، دو عضو یک 

منطقه با هم درگیر شوند یا کشوری مثل فرانسه به کشوری دیگری مثل الجزایر هجوم ببرد. در 

مورد داعش��ی ها ما حتی دقیقاً نمی توانیم بگوییم از کدام کش��ور و اقلیم هس��تند. تحلیل 

جناب عالی در این مورد چیست؟ 

در شبه جزیره عرب حمله ها و غارتگری هایی که انجام می گرفت علیه هم نژادها بود. وقتی که 

مذهب حاکم شد، همین حمله ها وغارتگری ها علیه هم مذهبی ها ادامه پیدا کرد! بخصوص در 

200 سال اخیر. اگر به تاریخ معاصر یا دو قرن اخیر شبه جزیره رجوع 

کنیم، این را به وضوح مشللاهده می کنیم. یللک گروه از قبایل مرکزی 

عربستان ل یعنی از منطقه نَجد ل به شرق عربستان، منطقه غرب، به 

حجاز و به جنوب حمله می کنند و تقریباً همه مناطق را در می نوردند 

و بعدها نتیجه این حمات به تأسیس دولت سعودی منجر می شود. 

امللا اینکه قباً از قومیّت های مختلف نبودند را درسللت می فرمایید. 

در مللورد طالبان و القاعده ما شللاهد حضور چندملیتی در عملیات 

غارتگری، حمله، توسللعه طلبی، قدرت طلبی و محو مخالف و دشمن 

هسللتیم. این قضیه اولین بار در عملیات القاعده و تشللکیل طالبان 

اتفاق می افتد. البته به نسللبِت داعللش، طالبان اکثریتش از یک نژاد 

اسللت، ولی این ها علیه هم دینان و هم کیشان خود عملیات می کنند 

و تنها محرکشان قدرت طلبی است؛ اصاً بحث اِعمال حاکمیت دین 

و مذهب مطرح نیست، بلکه بیشتر توسعه قلمرو حاکمیتی است و 

آنچه که از مباحث دینی و عقیدتی ترسیم می شود یا اعام می کنند، 

در مورد طالبان 
و القاعده و... 
شاهد »چندملیتی 
حضور یافتن« 
در یک عملیات 
غارتگری و 
قدرت طلبی 
هستیم. 
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بهانه  آن عملیات هاست. اینکه می گویند هدف ما مبارزه با اشغالگران است، اینکه در افغانستان 

اختافات با اقوام پشتون یا اقوام تاجیک و سایر اقوام را مطرح می کنند، همه این ها بهانه های 

ثانویه است. عامل عمده همه این عملیات ها که طالبان یا القاعده انجام داده اند، توسعه قدرت 

و قدرت طلبی بوده است.

در نمونه داعش ما تلفیقی از این ها را داریم. البته باید توجه داشللت که وقتی ما پدیده های 

تاریخی را با هم مقایسه می کنیم، نمی توانیم 100 درصِد شاخص های یک پدیده را با 100 درصد 

شاخص های پدیده دیگر یکسان ببینیم. به هرحال تحوالت تاریخی، تحوالت اجتماعی، تحوالت 

سیاسی، تحوالت تکنولوژیک، همه در اینکه یک نوع دیگر و شکل جدید پدید بیاید، دخیل اند، 

اّما ماهیت اصلی کاْر شبیه به کار غارتگری است؛ چه در شبه جزیره عرب، چه در آسیای دور و 

آسیای میانه و چه در امثال طالبان و داعش و القاعده؛ منتها داعش پدیده ای است که تلفیقی از 

همه این ها، به اضافه تجربه هایی است که در القاعده به دست آمد؛ مثل گردهمایی نژادهای 

مختلف یا استفاده از ابزارهای پیشرفته تکنولوژیک و اطاعاتی. 

در بررسی این پدیده ها ما دو عنصر را باید به تفکیک ببینیم: یکی عنصر قدرت و قوت این 

تشللکیات است که بتواند توسعه پیدا کند و به صورت نسبتاً منسجمی به پیش برود؛ دوم، 

شرایط محیطی منفی یا شرایط سلبی موجود است؛ قدرت در یک طرف و ضعف در طرف 

مقابللل. امکان ندارد که یک پدیده صرفاً به دلیل قوت خودش موفّق شللود؛ حتماً در طرف 

مقابلش دالیل ضعفی هم وجود داشته است که این توانسته است از آن دالیل ضعف استفاده 

بکند. شللکل دیگر این معادله هم این اسللت اگر دالیل ضعفی وجود داشللته باشد، معلوم 

نیست که حتماً منجر به تغییر بشود؛ یعنی ِصرف اینکه یک دولْت بازمانده یا ورشکسته به 

حساب بیاید، معلوم نیست حتماً منجر به ایجاد تغییر بشود؛ مثالش سومالی است. سومالی 

دولتی ورشکسته، به هم ریخته و بازمانده است، اما تغییر جدی هم صورت نمی گیرد. گاهی 

حرکت هایی در این گوشه و آن گوشه انجام می گیرد، اما اگر طرف مقابل قدرت محض نداشته 

باشد، نمی تواند پیش برود. 

این دو عنصر چند وجه از حالت ها را پدید می آورد. اگر قدرتی وجود داشته باشد، اما در برابرش 

ضعف نباشد، حرکت یا دینامیسمی حاصل نمی شود؛ اگر فقط ضعف باشد و در برابرش قدرتی 

نباشد که خواهان تغییر باشد، باز هم هیچ اتفاقی نمی افتد. تغییر فقط در صورتی رخ می دهد 

که یک قدرت متمرکز یا یک هسته متمرکز و سخت وجود داشته باشد که خواهان تغییر باشد 
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و در مقابلش هم یک محیط ضعیف، ُسست و قابل نفوذ قرار داشته باشد. در اَشکال فیزیکی و 

طبیعی می شود به رنگ تشبیه اش کرد. یک محیط رنگی غلیظ با آِب بی رنگ را در نظر بگیرید. 

این ها که مخلوط می شوند، محیط رنگی غلیظ می تواند آب را رنگی کند، اما اگر آب خودش هم 

محتوی مواد رنگی غلیظی باشد، ماده ای که می خواهیم به آن اضافه کنیم هم غلیظ باشد، این 

دو رنگ همدیگر را عوض نمی کنند؛ محیط غلیظ تر و نهایتاً کدر می شود. یا اگر آب را به مقدار 

زیاد به یک محیط پُررنگ اضافه کنیم، بعد از زمان طوالنی می تواند آن را کمرنگ کند، اما رنگش 

را از بیللن نمی بللرد. ضعف نمی تواند قوت را از بین ببرد، قوت هم اگر در مقابلش یک محیط 

قوی باشد، نمی تواند تغییرات جدی ایجاد کند و این در معادالت جامعه شناختی در خیلی از 

جاها قابل مشاهده است. 

مثاً فرانسلله به الجزایر حمله می کند، ولی با مقاومت شللدید الجزایری ها روبه رو می شللود، 

الجزایری ها یک میلیون شللهید می دهند و آخِر سر فرانسه را بیرون می کنند. همین اتفاق در 

کشور های دیگری هم افتاد؛ فرانسه به آن ها حمله کرد و مقاومت آنچنانی روی نداد و محیط 

آنجا کاماً به تسللخیر فرانسه درآمد و تغییر شکل داد. داعش از خاصیت ضعف طرف مقابل 

فرانسه در الجزایر 
یــک میلیون نفر 
را قتــل عام کرده 
است. 
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نهایت استفاده را می کند. حال اینکه چه دولت هایی پشتیبان این قضیه هستند، بحث دیگری 

اسللت، اما به عنوان یک پدیده جامعه شناختی، مهم اسللت که بدانیم این فقط قدرت داعش 

نبوده است که توانسته جلو برود. همه از اینکه یک گروه 300 نفره ناگهان وارد منطقه می شود 

و یک سوم عراق سقوط می کند، تعجب کردند، اما دلیل این موضوع مسلماً تنها قدرت داعش 

نبود، بلکه ضعف دولت عراق بود. به هرحال، عراق کشوری است که به وسیله آمریکا اشغال 

شده است. بنابراین این دو عنصر ضعف و قدرت را باید در کنار هم ببینیم. 

عاوه بر این، داعش از چندملیتی بودن اسللتفاده کرد. در آغاز کار در عراق و شام، افراد داعشی 

عمدتاً ملیت عراقی ل سللوری داشللتند و در مؤسسان اولیه شان، اُردنی هم بود. به هرحال هرچه 

بود در همین قلمرِو عراق و سوریه و اردن بود، اما بعدها از گروه های دیگر هم به ایشان ملحق 

شللدند. مصری ها، مغربی ها، تونسی ها و الجزایری ها به آن ها پیوستند و توانستند از باقی مانده 

حزب سکوالر بعث و نظامیان وفادار به صدام نیز استفاده کنند. همه این ها به تدریج اتفاق افتاد و 

آنچه که به اسم داعش و قدرت غلبه بر ارتش غیرمنسجم عراق واقع شد، در چنین گردونه ای شکل 

گرفت. گفته می شللود سرویس های اطاعاتی آمریکا و انگلیس داعش را ایجاد کرده اند و اگرچه 

بنا به ماحظات افکار عمومی آن را محکوم 

می کنند، عماً از آن حمایت می نمایند.

ش��ما یک تاریخ عام از چیستی و  فرهنگ
 اسالمی

گروه ه��ای  ش��کل گیری  چرای��ی 

تروریس��تی بی��ان فرمودی��د. در ادام��ه 

خواهشمندم یک تاریخ خاص از شکل گیری 

داعش یا همان دولت اسالمی عراق وشام 

بفرمایید. اینکه اساساً این گروه ِکی و کجا و 

با محوریت چه اشخاص یا گروه هایی شکل 

گرف��ت و چه ش��خصیت هایی در رأس آن 

بودند، تأمین محتوایی و مالی این ها از کجا 

انجام می ش��د،  هدف اولیه شان چه بود و 

برای آینده چه برنامه هایی دارند. 

اتفاق مهمی کــه در اهل 
ســنت رخ داده، تفســیر 
جدیدی اســت کــه قائل 
است علیه حاکم مسلمان 
فاسق که فسقش از طریق 
متحد شدنش با کفار ثابت 
شده، می شود قیام کرد و 
ولی امر تا موقعی ولی امر 
است که فســقش معلوم 

نشود.
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تشللکیات سیاسی- مذهبی که در منطقه حضور داشللتند، یک بخششان مربوط می شود به 

وهابیّت که آن هم سه ل چهار مرحله و سه ل چهار نسل عوض کرد. از زمان محمد عبدالوهاب و 

ائتافش با محمد بن سعود تا تشکیل دولت نخست سعودی ها در شبه جزیره و بعد دولت دوم 

و سوم، سه ل چهار نسل عوض کردند. 

طی تحوالت بعدی که در شبه جزیره اتفاق می افتد، آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، جنگ عراق 

علیه کویت و ورود نظامی های غرب در شبه جزیره، عکس العمل هایی پدید می آید. یک عده 

قائل به درستی مبارزه علیه حاکم فاسقی می شوند که فسقش از طریق متحد شدنش با کفار 

ثابت شده است، یک عده هم معتقد می شوند به عدم جواز قیام علیه حاکم مسلمان؛ هرچند 

فاسق باشد. بنابراین اتفاق مهمی که می افتد شکل گیری نگاه و تفسیر جدیدی بین اهل سنت 

است که می گوید علیه حاکم مسلمان هم می شود قیام کرد و ولّی  امر تا زمانی ولّی  امر است 

که فسقش معلوم نشود. 

آنچلله اتفللاق افتاد، نوعی حرکت علیه وضع موجود بود. این وضع موجود از تلفیق یک حاکم 

فاسق فاسِد مسلمان با قدرت های بیگانه ل که کفارند ل شکل گرفت و با بازگشت افغان العرب ها 

به کشورهایشان قّوت یافت. عبدالله ِعزام 

)1( به افغانستان رفت، تشکیاتی خاص آنجا 

راه انداخللت، خانه های امنی درسللت کرد، 

نیروهای مبارز اهل سللنت را از کشورهای 

مختلف جمع کرد آموزش داد و میان آن ها 

به سللخنرانی و تشویق و تشجیع پرداخت. 

این حرکت با او آغاز می شود و توسعه پیدا 

می کند. 

بعد از خروج نیروهای شوروی، این نیروها 

که بللا همکاری سللازمان CIA، سللازمان 

جاسوسللی انگلیس و سایر سللازمان های 

امنیتی منطقه و با کمک های مالی مستقیم 

دولت های عرب خلیج فارس شللکل گرفته 

بودنللد و عللّده ی زیادی از جوانللاِن واقعاً 

فــؤاد حســین در کتــاب 
»ابـومصعـــب الزرقــاوی، 
نســل دوم القاعده« سخن 
از برنامه هفت مرحله ای 
داعش به میان آورده است.
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معتقللد به مبارزه علیه کفار را گرد آورده بودند، به تدریج که بحث 

صدام و سقوط صدام و مبارزه با صدام پیش می آید، طرفدار صدام 

می شللوند؛ چون صدام با ورودش به کویللت باعث ورود ارتش های 

غللرب به منطقه شللد و ظاهللری از مبارزه یا ایسللتادگی در مقابل 

حمله هللای آمریکایی ها از خود نشللان داد و این امللر این ها را به 

طرفداری از صدام کشاند. 

بعد از سللقوط صدام این گروه ها مثل ابومصعب زرقاوی )2( با راه 

انداختن هسته های مقاومت علیه آمریکایی ها وارد عراق می شوند 

و دست به اقداماتی می زنند. خصوصیات جامعه شناختی زرقاوی و 

منطقه زرقای در اردن قابل توجه است. رزقای از مناطق صحرانشین، 

قبیله محور و با سللبک زندگی قبایل عربستان است. زرقاوی ابتدا با 

همکاری القاعده اقدام می کند و یک مقدار که می گذرد، مستقاً با 

یک شاکله جدیدی کار را پیش می برد. این افراد توسط آمریکایی ها 

دسللتگیر می شللوند و در زندان های آمریکایی ها یکی دو سللال را 

می گذراننللد. ابوبکر بغللدادی )3( در کنار ابومصعب زرقاوی قللرار می گیرد. آن ها در زندان 

آمریکایی ها در عراق ل یعنی در ابوغریب ل همدیگر را می شناسللند و به مباحثه و توسللعه 

بحث های سیاسی، فکری و عملیاتی شان می پردازند. تا این مرحله این ها همچنان ارتباطاتی 

با القاعده داشته اند. 

بعد از خروجشللان از زندان به عملیات ادامه می دهند. ابومصعب زرقاوی کشللته می شود و 

ابوبکر بغدادی و یکی دو نفر دیگر می مانند و فعالیتشللان را به صورت مبارزه علیه آمریکا ل 

به ظاهر ل ادامه می دهند. ابومصعب زرقاوی و ابوبکر بغدادی هر دو در تعریف دشمن، کار 

را توسعه می دهند. دیگر دشمن تنها آمریکا و اشغالگران نیستند، بلکه حکومت هایی هم که 

در این کشللورها ل عمدتاً در عراق ل قرار دارند نیز دشللمن محسوب می شوند و چون در عراق 

حکومت در دست اکثریت شیعه بود، عنصر سومی هم وارد می کنند که آن مبارزه با شیعیان 

است. این تحول و این روند از مبارزه علیه غربی ها، علیه آمریکا، علیه اشغالگران، علیه دولت ها 

و بعد ورود به فاز علیه پیروان مذهب شللیعه روند بسللیار جالب و قابل مطالعه ای اسللت و 

حکایت از خیلی چیزها دارد. 

پایه گذاران 
داعش در 

زندان های آمریکا 
وابستگی قوی 
با سازمان های 
اطالعاتی غرب 

پیدا کردند.
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کتابی وجود دارد به اسم »ابومصعب الزرقاوی، نسل دوم القاعده«، مؤلفش آقای فؤاد حسین ل 

خبرنگار و مبارز اردنی ل است. این کتاب هشت سال پیش به زبان عربی چاپ شده است. آقای 

فؤاد حسللین خاصه مصاحبه ها، گفت وگوها و مبادالت فکری اش با زرقاوی و سللیف العدل ل 

شخص متهم به عملیات علیه سفارت آمریکا در تانزانیا و کنیا ل را در این کتاب منعکس و کتاب 

را چاپ می کند. در آن جا بیان می کند که ما مبارزه را در عراق شللروع کردیم و دولت اسللامی 

عراق را تشکیل می دهیم و بعد آن را در سوریه توسعه می دهیم و سپس دولت مشترک عراق 

و شام را با عنوان »دولت اسامی عراق و شام« تشکیل می دهیم بعد هفت مرحله را باید طی 

کنیم: مرحله اول، عملیات علیه برج دوقلوی تجارت جهانی در نیویورِک آمریکا در سال 2001م. 

است. آن عملیات را به عنوان اعام موجودیت تلقی می کنند و می گوید این عملیات را القاعده 

انجام داد و ما هم او را تأیید کرده و می کنیم. از سللقوط صدام در 2003م. مرحله دوم شللروع 

می شود. این مرحله شامل مبارزه علیه آمریکا و دولت حاکم در عراق و تشکیات جدیدی است 

که متعاقب آن پدید می آید. مرحله سوم، ورود به سوریه و مبارزه علیه دولت سوریه و متحد 

کردن دولت اسللامی عراق و شللام است. در مرحله چهارم، با توسعه قلمرو این دولت اسامی 
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اعام خافت خواهیم کرد. اعام خافت در سال 2013م. خواهد بود و به مدت سه سال تا سال 

2016م. پایه هایش را محکم می کنیم. در سال 2016م. مرحله بعدی مبارزه با بقیه دولت های 

عرب منطقه را شروع می کنیم. مرحله پنجم و ششم، علیه سایر دولت هاست. در مرحله آخر هم 

که جنگ فراگیری در سطح دنیا راه می اندازیم و علیه آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی مبارزه 

می کنیم و پس از مرحله آخر، در سال 2020م. پیروزی نهایی ما رقم خواهد خورد. 

این حرف ها و پیش بینی ها در سال 2007 مطرح می شود؟! فرهنگ
 اسالمی

بله، 2006 یا 2007. جالب اینجاست که این حرف ها زده می شود، کتاب چاپ می شود، خاصه اش 

به زبان فارسللی هم ترجمه می شود، شش سللال قبل هم در ایران توسط وزارت خارجه چاپ 

می شود و کسی اصاً متوجه نمی شود! حاال دلیلش یا ضعف ارتباطات است یا ضعف اطاعات 

یا ضعف بررسی و عدم توجه به این مطالب یا موارد دیگر، به هرحال در ایران چاپ می شود، 

وزارت خارجه ایران هم چاپ می کند! و اسللم این اثر را »جهانی شللدن تروریسم« می گذارند. 

از فحللوای این صحبت ها و این کتاب چند 

نتیجه به دست می آید: 

اوالً، ایللن افراد در زندان های آمریکا بودند، 

انگلسللتان هم در عراق به عنللوان نیروی 

مشاور و نیروی مؤثر حضور داشت؛ لذا هر 

اتفاقی که در عراق افتاد، هر زندانی  که وارد 

شللد، هر مصاحبه ای که با آن ها کردند، هر 

بازجویی که کردند، شللکنجه هایی که داده 

شللد، همه و همه بین آمریللکا و انگلیس 

مشترک اسللت. زندان زیر نظر آمریکاست، 

ولی انگلیس از همه اطاعات حاصل شده 

بهره مند می شد. معموالً افرادی که در این 

نللوع زندان ها، چلله در گوانتانامو و چه در 

ابوغریب قرار می گیرند، زمانی آزاد می شوند 

حســین  فــؤاد  کتــاب 
نشــان می دهــد که یک 
امنیتی  قدرتمند  سازمان 
و اطالعاتــی و جاسوســی 
پشتیبان گروه هایی نظیر 

داعش است.
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که یا به اصطاح 100 درصد ذهنشان پاک سازی شده و تطهیر شده باشد یا وابستگی قوی تری 

پیدا کرده باشند. دو سال زندانی و بعد آزاد شدن، مسائل زیادی را پشت سر خود دارد! 

ثانیاً، این افراد آزاد می شوند و به جمع آوری نیرو می پردازند و به ظاهر شروع به مبارزه علیه 

آمریکا می کنند، ولی همه عملیات هایشللان از آن تاریللخ به بعد علیه مردم بی دفاع و بی گناه 

عراق و عمدتاً شللیعیان عراق اتفاق می افتد. بنابراین نتیجه دومی که از این کتاب به دسللت 

می آید این اسللت که مبارزه ای علیه دولت در کار نیسللت و در اصل، مبارزه علیه مردم عادی 

و یک نوع پاک سازی مذهبی در کار است. این کتاب نشان می دهد که چچنی های مذهبی یا 

نیروهای یک ذره مذهبی چچن وقتی از چچن فرار می کنند، یا به اردن پناهنده می شللدند یا 

به عربسللتان سعودی و نیروهای نظامی ای هم که سللابقاً در ارتش شوروی بودند و اکنون در 

ارتش روسللیه هستند و در چچن هم حضور داشتند و مسلمان هم بودند، این ها هم که فرار 

می کنند باز هم به این دو کشور پناه می بردند. این ها به راحتی به ابوبکر البغدادی و مصعب 

زرقاوی وصل می شللدند و از تجربیات نظامی و مهارت های نظامیگری و آشنایی آن ها با مواد 

انفجاری و عملیات انتحاری و... استفاده حداکثری را می کنند. اینکه عملیات عمدتاً علیه شیعیان 

و مردم عادی انجام می گیرد، نشان می دهد 

که هللدف، برانگیختن اختافات مذهبی و 

طایفه ای است، نه ِصرف تسلط بر حکومت. 

ثالثاً، این کتاب نشللان می دهد که مسلللماً 

یک سللازمان قدرتمند امنیتی، اطّاعاتی و 

جاسوسی پشتیبان آن هاست که می توانند 

به این راحتی، برنامه سال 2001 تا 2020م. 

را طراحی کنند. این یعنی 20 سللال برنامه 

داشتن که از خیلی دولت ها بر نمی آید؛ چه 

رسد به یک گروهک و یک مجموعه اندک!

رابعللاً، همین کتاب نشللان می دهد که راه 

انداختن چنین تشللکیاتی بللا این طرح و 

اسللتراتژی چه قدر لجسللتیک می خواهد، 

چه قدر آمللوزش می خواهد، چه قدر نیروی 

دولت های منطقه ای قطر 
و عربســتان تأمین کننده 
پــول، تســلیحات  عمده 
و تجهیــزات گروه هــای 
تروریســتی در ســوریه و 

عراق هستند.
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فنی IT می خواهد، چه قدر نیروی تلویزیونی و تبلیغاتی و رسانه ای می خواهد و چه قدر نیروی 

طراح عملیات نظامی می خواهد. این نوع طراحی ها صرفاً از افرادی بر می آید که مرحله باالی 

سللتادهای ارتش را گذرانده اند. افرادی که به مرحله طراحی های ستاد مشترک ارتش می رسند، 

می توانند بین همه نیروهای زمینی و دریایی و هوایی و... هماهنگی ایجاد کنند؛ بین لجستیک 

و فان، بین پشت جبهه و خط مقدم، بین فرماندهان و نیروهای پیاده و بین ده ها عنصر دیگر. 

فرد باید مطّلع باشد و ممارست داشته باشد؛ ِصرف اطّاع هم نیست. بنابراین، عاوه بر نیروهای 

اطاعاتی با نیروهای نظامی هم باید مرتبط باشند. 

خامساً، نکته  حائز اهمیت دیگر آنکه تجهیز و لجستیک این ها نمی تواند صرفاً از همان مناطق 

صحرانشین عراق تأمین شده باشد. خوِد عملیات ورود نیروهای داعش به موصل از سوریه با آن 

کاروان طویل و عریض ده ها و صدها ماشین یک شکل و به اصطاح »فور ویل درایِو« یک دست و 

یک رنگ نشان می دهد که مؤسسه بزرگی این ها را تأمین کرده و از مرزها عبور داده است. خاطرم 

هست یک زمانی شرکت تویوتا حاضر نبود به ایران ماشین لندکروز و ماشین باری تویوتا بفروشد؛ 

چرا که احتمال می دادند که این ماشین ها در جبهه ها مورد استفاده قرار بگیرند. حاال چه طور شده 

که ناگهان در یک منطقه، 300-400 دسللتگاه ماشین یک شکل و یک رنگ، از یک مدل فروخته 

شود؟ هیچ کس نمی داند؟ امکان ندارد! جابه جایی پول این ماشین ها قابل رصد کردن است. همه 

این ها نشان می دهد که بحث از توان یک گروه یه ال قبا، آنچه که به نام داعش شناخته شده خارج 

است و بایستی عقبه های اطاعاتی، نظامی، تجهیزاتی، لجستیکی، امنیتی و IT داشته باشند. 

نقطه آغاز حرکت اصلی این ها از کجا بوده است؟ سوریه یا عراق؟ فرهنگ
 اسالمی

این ها ابتدا در عراق بودند، بعد می روند در سوریه مستقر می شوند و از فضای به هم ریخته ی 

سوریه استفاده می کنند و سپس دوباره به عراق برمی گردند و کارشان را توسعه می دهند. البته 

اینکه چه شد که سوریه به این وضعیت آشفته درآمد، عوامل متعددی دارد. عاوه بر نیروهای 

داعش، عوامل دیگری نیز باعث بروز به هم ریختگی در سللوریه و تبدیل سوریه به یک دولت 

بازمانده، با وجود حزب بعث و داشتن سازمان های امنیتی جورواجور و ارتش مجهز شد. داعش 

یکی از این عوامل بود که باعث به هم ریختگی و ضعف سوریه شد و خأل قدرت ایجاد کرد. 

در خا قدرت اسللت که گروهی به اسم »جبهة النصرة« تشکیل می شود. گروهی به اسم ارتش 
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آزاد درست می شود، گروهی به اسم ارتش اسامی درست می شود، تیپ اسامی مختلف از صحابه 

پیغمبر درست می شود. این وضعیت محیط سوریه را متزلزل و شیرازه اوضاع در سوریه را به هم 

ریخت؛ لذا داعش که ابتدا اسمش را »القاعده باد رافدین« گذاشته بود، بعد تبدیل شد به دولت 

اسامی عراق، سپس به سوریه منتقل شد و خودش را به اسم »دولت اسامی عراق و شام« نامید، 

از این محیط به هم ریخته  استفاده کرد و توانست مناطقی را به اشغال خود درآورد و در آنجا، 

ابتدا با همکاری القاعده و بعد با همکاری النصرة و سپس با مخالفت با النصرة، خود را تثبیت کند.

فرهنگ تأمین کنندگان مالی این  گروه ها چه کسانی بودند و هستند؟
 اسالمی

 دو دولت منطقه ای قطر و عربستان تأمین کننده عمده پول، تسلیحات و تجهیزات بودند. قطر 

به طرفداری از النصرة و گروه القاعده و اخوان المسلللمین عمل می کرد و عربسللتان در جهت 

مقابل. بعد که عربسللتان متوجه شللد از قافله عقب مانده، سعی کرد به گروه های مقابل هم 

کمک کند، سعی کرد حتی به نیروهای لیبرال مخالف دولت اسد کمک کند. در این بین تحوالت 

زیادی پدید آمد. 

آن تحوالت نشللان می دهد که خود همین دولت ها هم نمی دانند که دنبال چه باید بگردند! 

یک روز به این گروه کمک می کنند، یک روز به گروه دیگری کمک می کنند. به دالیل مختلف، 

نمی توانستند به اهدافشان برسند، اما نهایِت همه این اتفاقات این بود که ساح و امکانات و 

پول در یک محیط آزاد و راحت دست به دست  شد. افراد وابسته به این گروه ها هرکدام یک 

مشت ساح گیرشان می آمد، آن ها را به گروه مقابل می فروختند. اصاً برایشان مهم نبود، مهم 

این بود که پولی گیر بیاورند و زندگی شان را بچرخانند. بعد بارها اتّفاق افتاد که خود آمریکایی ها 

آمدند کمک مستقیم کردند؛ زیرا به نظر می رسد هدف اصلی آمریکا و انگلیس و اسرائیل در این 

منطقه، تضعیف محور مقاومت ضد صهیونیستی باشد.

نقش فرانسه در این وسط چیست؟ فرهنگ
 اسالمی

فرانسه بیشتر در سوریه و لبنان نقش داشته است. خیلی از گروه هایی که علیه دولت سوریه کار 

کرده و می کنند، توسط فرانسه مورد حمایت تسلیحاتی، امنیتی، جاسوسی و اطاعاتی بودند. 
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فرانسه چون ضربه پذیرتر از آمریکا و انگلیس است، با احتیاط بیشتری 

برخورد کرده است. تسلیحاتی که فرانسوی ها می فرستادند عمدتاً به 

دست این گروه ها می افتاد و آن ها برای گروه های دیگری می فرستادند، 

ولی نهایتاً دست این قدرت ها و تشکیات داعش و النصرة افتاد. 

دولت اثرگذار سللوم در این قضایا، ترکیه بللود که تمام مرز چند صد 

کیلومتللری اش را بللرای تردد همه ایللن گروه ها باز گذاشللت. زمانی 

عربستان هم از آن مرزها استفاده می کرد. بعد عربستان از آنجا کنار 

کشید و آمد از طریق اردن استفاده کرد، نیروهای تعلیم دیده زیر نظر سازمان های امنیتی اش را 

از طریق اردن وارد می کرد. کمک مالی و تسلیحاتی از طریق اردن می آمد. بعد عربستان سعی 

کرد از طریق لبنان هم وارد سوریه بشود. قطر کمک هایش عمدتاً از طریق ترکیه بود و هست. 

منتهی همه این امکانات در یک استخر به اسم سوریه ریخته می شود. در این استخر دیگر کسی 

نمی داند امکانات مال کیست و چه جور آمده؛ در اختیار همه قرار می گرفت و اصاً قابل کنترل 

نبود و نیست و نخواهد بود که حاال ترکیه یا قطر یا عربستان بگوید که من این ساح را دادم 

در دست فان شخص یا فان گروه و از دست او خارج نخواهد شد. هیچ کس نمی تواند چنین 

ادعایی مطرح کند. حاال اهداف این دولت ها چه بود؟ اهداف آمریکا چه بود؟ چگونه دستور 

کار دولت ها با همدیگر تاقی کرد یا مماس شد و هم پوشانی پیدا کرد؟ این خودش یک بحث 

جدی و گسترده است. 

خالصه ای از این را می توانید بگویید؟ اینکه واقعاً علّت اصلی هماهنگی و مماس شدن  فرهنگ
 اسالمی

سیاست های کشورهایی نظیر ترکیه، عربستان، قطر و...  با امثال آمریکا و انگلیس و 

سایر کشورهای غربی بر سر موضوع داعش، چیست؟ 

مبانی اش را می شود گفت، اما جزئیاتش خیلی طوالنی است. ما می توانیم هر روز یک داستان 

از این قضایا ببینیم و اسللتخراج کنیم، ولی مبنای اصلی این اسللت که به دلیل ورود آمریکا 

به دو جنگ بزرگ، یکی در افغانسللتان و دیگری در عراق، ضعف های زیادی بر سیاسللت و 

امکانات و اقتصادش وارد شد. طرح اولیه  آمریکا تسلط نظامی بر کل منطقه بود؛ عمدتاً بر 

کشورهای نفت خیز و دارای موقعیت استراتژیک مثل عراق، سوریه، مصر و بر شمال خلیج 

استراتژی آمریکا 
ایجاد یک فضای 
ملتهب و متشنج 
در منطقه است.
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فارس ل یعنی ایران. می خواسللت تسلط کامل داشته باشللد. در مورد عربستان و امثالهم که 

مشکلی نداشت؛ چرا که مطیع آن ها و در یَد خودشان بود. ایران یک دولت مقتدر و منسجم 

داشته و دارد و تا اآلن آمریکا با وجود به کارگیری انواع توطئه ها و برنامه ها نتوانسته اینجا به 

نتیجه برسد و امکانی برای حضور و نفوذش پیدا کند، اما در عراق به دلیل عملکرد دیوانه وار 

صدام و مختل شدن اوضاع داخلی توانست حمله کند و آنجا را بگیرد، به افغانستان نیز به 

همین ترتیب توانست وارد شود. 

اما این وروْد پایان کار نبود؛ بلکه آغاز مشکات جدید و ضعف کلی آمریکا شد. اسرائیل، آمریکا 

را تشللویق می کرد که این حمات را ادامه دهد، ولی در نتیجه شاهد بودیم که آمریکا روز به 

روز ضعیف تر  شد و امکانات اقتصادی و مالی اش، حضور نظامی اش، کشتار سربازانش و مطرح 

شدن افتضاح های سیاسی و عملکردی اش در داخل و خارج، او را وادار کرد که فکر دیگری کند. 

از طرف دیگر رشد قدرت چین در آسیای جنوب شرقی، آمریکا را متوجه مرکز قدرت دیگری کرد 

که می بایست سراغ آن برود؛ لذا به فکر تغییر استراتژی خود در خاورمیانه افتاد. 

این اسللتراتژی مبتنی بر تقویت برخی کشورها و تضعیف کشورهای دیگر و ایجاد یک فضای 

ملتهب و متشّنج در منطقه بود تا آمریکا در 

این فضای هرج ومللرج و با محاصره  چین، 

بتواند به کارهللای خودش بپردازد. از طرف 

دیگر با رشللد قدرت و توان ایران، خأل های 

سیاسی منطقه توسط ایران درحال پُرشدن 

است. با سللقوط صدام هیچ کشور دیگری 

شرایط ایران را نداشت که بتواند از شرایط 

عراق بهره بگیرد و هماهنگ کننده  امورش 

باشد؛ بدون اینکه بخواهد آن را اشغال کند؛ 

چرا که ایران پیشللینه هشللت سال جنگ 

تحمیلی را داشللت، دو ل سه میلیون عراقی 

در ایللران اقامت داشللتند، هزینه هایی که 

ایران کرد، شهدایی که داد، جانبازانی که داد 

و... هملله و همه عواملی بودند که ایران را 

ترکیــه در آرزوی گرفتن 
نقش ژاندارمی در منطقه 

خاورمیانه است.
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در یک موقعیت خاص قرار می داد که هیچ کدام از کشورهای منطقه در این موقعیت نبودند و 

نیستند. مردم عراق هم اکثراً شیعه و طرفدار انقاب اسامی ایران هستند.

بنابراین آمریکا به دلیل شللرایط فعلی و مشللکاتی که پیدا کرد، تغییر جهت داده و به دنبال 

اسللتفاده از روش های دیگری اسللت. به دنبللال ضعف آمریکا و تغییر برخی از سیاسللت ها، 

اسللتراتژی ها یا تاکتیک های آمریکا و نیز قدرت گرفتن ایران و اسللتفاده کردن از شللرایطی که 

ایران را متوجه مسللئولیت های جدید می کند، دولتی در عراق به وجود آمد که برآمده از آرای 

اکثریت شیعه مردم عراق است؛ در عین اینکه با یک تقسیم منطقی، عادالنه و عاقانه قدرت، 

در پارلمان، دولت و ریاست جمهوری تمرکززدایی شده است. 

این برای خیلی از کشورهای منطقه قابل هضم و پذیرش نبود؛ بخصوص کشورهایی با نظام های 

سلطنتی سنتی خانوادگی؛ لذا این را به حساب قدرت گرفتن ایران و به هم خوردن موازنه قدرت 

در منطقه تفسیر کردند؛ چراکه آن ها به دنبال این بودند که حکومتی مانند حکومت استبدادی 

صدام در عراق بیاید و همچنان رودرروی جمهوری اسامی ایران قرار گیرد و انرژی هر دو کشور 

را مصروف هم کند، اما این وضعیت تغییر پیدا کرد. بنابراین، همین اندازه که مردم عراق بتوانند 

دولت منبعث از اراده خود را روی کار آورند، یعنی قدرت ایران باال رفته است؛ چه رسد به اینکه 

این دولت، دوست و همراه دولت ایران باشد. 

در سللوریه به همین ترتیب، دولتی که هسللت منبعث از اراده ملت سللوریه است و با ایران 

همراهی و طبیعتاً هم افزایی ایجاد می کند. حضور حزب الله در لبنان و حماس و جهاد اسامی 

در فلسطین نیز به همین ترتیب است. وقتی این عناصر را کنار هم قرار می دهیم، یک زنجیره 

همراه، هم جهت و هم هدف ایجاد می شود که برای رژیم های وابسته و غیرمردمی در منطقه 

عامل حسادت، رقابت و ایجاد مشکات و برانگیختن بحران ها یا ایجاد بحران ها شده و می شود. 

به عاوه، ظهور بازیگران غیردولتی مانند اخوان المسلمین که در اکثر کشور های منطقه نفوذ 

داشته و دارند، برای این کشور ها مشکل ساز شد و احساس کردند دولت هایشان در برابر چند 

خطللر قرارگرفته اند: یک خطر، بیداری ملت ها و افزایش مطالبات مردمی، مثل آنچه در عراق 

اتّفاق افتاد و این در مقابل رژیم های اسللتبدادی و سللنتی خانوادگی و موروثی یک تهدید به 

حساب می آمد؛ خطر دیگر باز شدن پای اخوان المسلمین به فعالیت های سیاسی برای تبدیل 

تاریخچه شان به یک واقعیت ملموس بود و این یعنی ورود اخوان به حکومت و تشکیل دولت 

و امکان تهدید دولت های منطقه که اخوان در آنجا نفوذ داشتند. 
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لذا برای به هم ریختن این وضعیت، دولت های منطقه با کمک آمریکا، انگلستان و بعضاً فرانسه 

و اسرائیل، سعی کردند منطقه را دچار بحران های بیشتری کنند و مشکاتی در مسیر پیشرفت 

بیداری اسامی ایجاد نمایند. آمریکا در این مسیر با این کشورها همراه شد و بلکه خودش هم 

جزء طراحان اصلی بود تا با ایجاد اختاف بین مؤلفه های اجتماعی منطقه، بتواند قدری با خیال 

راحت تر، منطقه را در اختیار بگیرد و به محاصره چین و بعداً روسیه برود. ایجاد تنش وتفرقه 

بین شیعه و سنی یکی از سیاست های آمریکاست و اختاف بین کُرد و عرب، اختاف بین ترکمان 

و دیگر اقوام، اختاف بین مسلمان و مسیحی، جزء دیگری از این طراحِی کان آمریکا و غرب در 

منطقه است. کاً سیاست آمریکا در این منطقه تقویت قوم گرایی، ملی گرایی، اختافات مذهبی 

و تجزیه و تضعیف ملت هاست.

کشورهای عرب خلیج فارس با ناآگاهی یا با آگاهی یا با سادگی تصور کردند که می توانند در این 

نقشه آمریکا جای پایی پیدا کنند و بازیگری کنند و با به هم ریختن اوضاع منطقه، از آمریکا 

امتیازاتی بگیرند. آنچه که اتفاق افتاد ملغمه ای بود که برای همه این کشور ها مشکل ساز شد. 

برای ترکیه مشکل ساز شد، چون کردها را تحریک کرد و خواهد کرد، علوی های ترکیه را تحریک 
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کرد و خواهد کرد. ترکیه به دنبال این بود که بخشی از سوریه و بخشی از عراق را تصاحب کند 

و از این طریق بتواند از جانب سوریه، اشرافی نسبی بر دریای مدیترانه داشته باشد و از جانب 

عراق بر مناطق نفت خیز شمال عراق تسلط پیدا کند؛ چرا که در خواب و آرزوی گرفتن نقش 

ژاندارمری در منطقه است. 

عربستان در فکر اخال در معادالت منطقه ای بین ایران و عراق و سوریه بود و تصور می کرد اگر 

با تزریق پول و تسلیحات، دولت سوریه را ساقط کند، می تواند زنجیره مقاومت از ایران تا دریای 

مدیترانه را قطع کند. از آن سو با معطل کردن اوضاع در لبنان برای رسیدن به یک رئیس جمهور 

مورد توافق، اخال دیگری ایجاد کرد و در برابر حماس و بحث هسته ای ایران و مسائل دیگر 

نیز مشکاتی ایجاد نمود. 

به هرحال، رژیم های سلللطنتی مخالف حضور مردمی به هر ترتیب هسللتند و در این فرآیند 

پارازیت انداخته اند، اما فرکانس های مردمی متقاباً سیاسللت آن ها را دچار اختال کرده است. 

حضور مردم که در درجه اول خواهان عزت، استقال و زندگی آزادانه و خواهان خروج از یوغ 

بردگی دیکتاتوری و مبارزه با فسللاد هسللتند ل فارغ از اینکه اسللمش را چه بگذاریم که قطعاً 

نام اصلی آن »بیداری اسامی« است ل باعث به هم ریختن معادالت 

مذکللور شللده و از یک پدیده حکایت می کند و آن، به سللتوه آمدن 

مردم منطقه از فسللادها، انحراف ها، وابستگی ها، تحقیرها و از بین 

رفتن عزت و کرامت انسانی و ضایع شدن فرصت هایشان است. این 

فرکانس ها همچنان ادامه دارد و این پارازیت ها هم از سوی عربستان 

و ترکیه و قدرت های فرامنطقه ای هم بللرای اخال در این اراده های 

مردمی پابرجاست، اما مسللیری که تاکنون طی شده، به هم خوردن 

اوضاع کشورهای حامی این پارازیت ها بوده است. 

فرهنگ در م��ورد جنبش ه��ای مردمی ک��ه در س��ال های اخیر در 
 اسالمی

کشورهایی مثل تونس، مصر، یمن و لیبی و... اتفاق افتاد � و 

به نظر می رس��د ایجاد و تقویت گروه های تروریستی متأّخر نظیر 

داعش، چندان به این حرکت های مردمی بی ربط نباشد و حتی شاید 

با هدف انحراف این جنبش ها ش��کل گرفته باش��ند � تحلیل ش��ما 

اخوان المسلمین 
مصر نتوانست از 
زمینه اجتماعی 
مناسب مصر 
استفاده مطلوب 
بکند.
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چیست؟ مسئله دوم اینکه آیا شکل گیری و فعالیت این گروه های تروریستی باعث تغییراتی 

در روند این جنبش های مردمی شده است یا خیر؟ باعث تقویت آن ها شده یا اینکه آن ها را 

تضعیف کرده است؟

من این جنبش ها را واقعاً یک پدیده انسللانی و اسللامی می دانم. تعبیری که ما از بیداری اسامی 

می کنیم نیازمند بحث و توضیح مجدد است. اّولین کتابی که به زبان فارسی درباره بیداری اسامی 

ترجمه شد، کتاب محّمد قطب است که من ترجمه و تحقیق کردم و منتشر شد. فکر می کنم در سال 

1375منتشر شد. در بحث بیداری اسامی ما یک بحث جامعه شناختی داریم و یک بحث سیاسی. 

واقع قضیه این است که در مصر، اخوان المسلمین در آغاز حرکت کاره ای نبودند. آن ها 80 سال است 

که کار و تاش کرده اند و توانسته اند در محیط اجتماعی یک تغییراتی ایجاد کنند، اما در حرکت اخیِر 

سقوط مبارک، نقش آن ها در حد نقش ثانوی یا درجه سه بود. صفاتی که درباره ویژگی های مردم 

قیام کننده بیان شد، نظیر مبارزه با فساد و روحیه استقال طلبی و عدالت طلبی و... همگی صفات 

مورد قبول اسام هم هست. شعار اسام هم داده شد و نه تنها اخوان مطرح می کردند راه حل اسام 

است، بلکه مردم هم شعارشان »الله اکبر« بود و این مسئله را قبول داشتند. 

 اخوان حتی برای انتخابات ریاست جمهوری هم حاضر نبودند وارد شوند و ابوالفتوح به محض 

اینکه اعام کرد من می خواهم کاندیدا بشوم، از اخوانیت خارجش کردند. با اینکه جامعه مصر 

جامعه ای است که به اسام تمایل دارد، اما آن حرکت های اولیه که انجام گرفت، حقیقتاً محّرک 

اصلی اش اخوانی ها نبودند. اخوانی ها به لحاظ تأثیرگذاری و کارایی، عامل سللوم بودند. اما در 

هر صورت، جنس مطالبات مردم از جنس مطالبات اسامی است و با این دید، درست است که 

بگوییم »بیداری اسامی«. 

در ذهن تاریخی مردم مصر قطعاً تحرکات و اندیشه های سید جمال الدین، محمد عبُده، اخوان، 

البّنا، محمد قطب، شیخ محمد غزالی و. . . مؤثر بوده است؛ حتی تأثیراتی که از امام خمینی)ره( 

گرفتند را نمی شللود نادیده گرفت و انکار کرد، اما آن چیزی که صحنه را عوض کرد، تجربیات 

متراکللم تاریخی ای بود که ذهن را برای مبارزه با وابسللتگی آمللاده می کرد. مصری ها مخالف 

وابستگی به انگلیس و آمریکا بودند و هستند؛ چون احساس تحقیر می کردند. انسان مصری از 

وضعیت موجود راضی نبود. می گفتند وقتی یک وزیر خارجه آمریکایی یا انگلیسی می آید در 

مصر و حرفی می زند و رئیس جمهور ما می پذیرد، این برای ما حقارت آمیز است. 

مص��احب��ه م���اه

220



فرهنگ اسالمی/ شماره22/ اردیبهشت 1394

عزت خواهی، مبارزه با وابستگی و دیکتاتوری از اهداف اسام و خواسته اسام است. بنابراین، 

صفاْت منطبق بر مطالبات اسللامی اسللت. حال عده ای به دلیل گرایش به غرب یا وابستگی 

به غرب سعی دارند تمایات اسامی ملت های مسلمان را انکار کنند؛ کما اینکه این کار را در 

ایران هم کردند، ولی موفق نشدند و هنوز هم دست از این نظریه پردازی ها بر نمی دارند. این 

مبارزات جزئی از بیداری اسللامی است. می دانید جامعه مصر یکی از جوامعِ به شدت متدیّن 

است و تدیّن را با فهم و تفسیر خودش دارد؛ یعنی خانم مصری نمازش را می خواند، روزه اش را 

می گیرد، حجش را می رود، زکاتش را هم می دهد، به فقرا هم کمک می کند، ولی ممکن است 

بی حجاب راه برود؛ هرچند عمیقاً مسلمان است. ممکن است گاهی شخصی لیبرال باشد، ولی 

مسائل اسامی و واجبات اسامی اش را هم انجام می دهد و ادا می کند. 

اخوان المسلللمین نتوانسللت از این زمینه آماده اجتماعی استفاده مطلوب را ببرد. البته ارتش 

مصر و نیروهای امنیتی مصر نیز کاماً تحت فرمان غرب اداره می شللوند. با تبلیغاتی که شللد، 

مردم مصر احساس کردند یک حرکت انحصارطلبانه دارد پیش می آید و متأسفانه اخوان هم با 

اقداماتی که انجام داد، این برداشت ها را تقویت کرد. اخوانی ها تاش کردند هم قوه قضائیه را 

بگیرند، هم ارتش را ضعیف کنند، هم سازمان امنیت را تصفیه کنند. این اقدامات سریع موجب 

عکس العمل ارتش و نیروهای امنیتی با حمایت غرب شد. در این بین، داعش خواست در این 

شرایط که مردم منطقه برای ایجاد تغییر تمایل دارند،  حرکت خودش را پیش ببرد و در محیط 

اهل سنت این کار را انجام داد. 

همه این ها نشان می دهد محاسباتی در کار بوده است. در منطقه ای شروع کردند که از مرکز 

حکومت دو کشور فاصه داشت، موصل 500 کیلومتر و منطقه رقّه سوریه 600 کیلومتر تا مرکز 

حکومت هللا فاصله دارند. با این فاصله از مرکز حکومت، امکان کنترل نبود. فکر می کردند در 

محیط اهل سنت با تحریک احساسات و عوام فریبی می توانند یک فضای تحرک طبیعی برای 

خودشان ایجاد کنند. البته تا جایی هم این تفکر کار کرد، اما وقتی که عشایر اهل سنت عراق و 

عشایر سنی سوریه رفتار این ها را دیدند، علیه این ها قیام کردند؛ حتی عشایر اهل سنت عراق 

با این ها مبارزه مسلحانه کردند و آنان را راندند. 

داعش با عملکرد دولت عراق و عشللایر سللنی عراق پس زده شدند، غائله ی باد رافضین را از 

عراق جمع کردند و شورشیان را وادار کردند به طرف سوریه بروند؛ منتها در عملکردهای بعدی 

به آن ها کمک کردند تا به عراق برگردند. در برابر شعار کلی حکومت اسامی، با اقداماتی که 
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داعش انجام داد، ضربه سللنگینی به ایده خافت اسللامی وارد آمد و مردم را از آن متنفر کرد؛ 

به این تعبیر که اگر حکومت خافت این است و این الگویش باشد، ما اسام را هم نخواستیم. 

خیلی ها نه تنها از خافت اسامی، بلکه از اسام هم برگشتند. 

به نظر شما راز قدرت داعشی ها در جذب نیروهای مختلف از سراسر جهان چیست؟ فرهنگ
 اسالمی

ِسرش در این است که شعارهای خیلی تند و جوان پسند، بخصوص جوان هایی را که تعمق فکری 

و تاریخی ندارند و دنبال تنوع و جست وجوگری و هیجانات هستند، به راحتی جذب می کند. 

اگر می بینیم بعضی از جوان های اروپایی هم به این ها ملحق می شللوند، شاید به دلیل همین 

خصلت جوانی اسللت. جوان می خواهد کشف کند، چیِز جدید پیدا کند، اصاً ربطی به اسام 

ندارد، ربطی به دولت اسام ندارد. یک عّده هم حقیقتاً به دنبال این بودند که بحث فسادها را 

با وجود دولتی مثل داعش محدود کنند؛ حال یا فساد اخاقی یا فساد مالی و این واقعیت بود. 

یک عده هم مزدور هستند؛ چون این گروه های تروریستی امکانات مالی وسیعی دارند و شدید 

و خشن هم برخورد می کنند. 

حللاال آیا این اعمللال انگیللزه دزدی را هم از 

بین می برد؟ نه، مسلللماً این گونه نبود! کسی 

که یک تحلیل کوتاه مدت می کند، می گوید: 

بله، در این سه ل چهار ماه که این ها در فان 

منطقه آمدند و حکومت کردند، دزدی دیگر 

از بین رفللت،  دیگر هیچ کس جرأت نمی کرد 

از خانه اش بیرون بیاید، چه رسللد به اینکه به 

مغازه ای که درش باز اسللت تعرض کند. هیچ 

زن یا مردی جرأت نمی کرد با لباس نامناسب 

ظاهر شللود. اما معلوم نبود اگللر ادامه پیدا 

می کرد، آیا همچنان می توانست این پدیده ها 

را نگه دارد یا نه. کسللی به این سؤال جواب 

نداده، چون کار جامعه شللناختی و تبلیغاتی 

عشایر اهل ســنت عراق 
بــه مبــارزه بــا گروه های 
تروریستی تکفیری قیام 

کرده اند.
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انجام نشد. در تبلیغات می توانید بگویید چهار ماه حکومت طالبان در پشتونستان توانست امنیت 

ایجاد کند، اما اگر چهار سال ادامه پیدا می کرد، واقعاً می توانستند امنیت را همچنان حفظ کنند؟ 

می توانستند ارزاق مردم را به موقع برسانند؟ می توانستند فان کار دیگر را بکنند؟ لطمه ای که تشکیل 

داعش بر مفهوم دولت اسامی زد، لطمه ای است که هیچ قدرت بزرگ غربی نتوانست بزند؛ ضربه ای 

که به روحانِیت و رحمانیت و مهربانی اسام زد، هیچ تبلیغات آمریکایی، انگلیسی و اروپایی نتوانسته 

تا حاال بزند. آن همه فیلم ساختند، اما به اندازه یک فیلم َسر بریدن داعشی ها اثرگذار نبوده است. این 

خشونت بی نظیِر متمرکز پیش از این اصاً در هیچ ذهنی قابل گنجایش نبود. 

فی الجمله به نظر ش��ما آینده قّصه داعش چه خواهد ش��د؟ آیا به آن اهداف هفت  فرهنگ
 اسالمی

مرحله ای خود خواهند رسید؟

مکمل آن هفت مرحله، صحبت های رئیس جمهور آمریکا و مقامات انگلیسللی است که گفته اند 

مبللارزه با داعللش مبارزه ای کوتاه مدت نخواهد بود! یعنی آن ها پیش بینللی کرده اند که این بازی 

اداملله پیدا کنللد و منطقه همچنللان دچار 

اضطراب و درگیری باشد. وقتی که در تحلیل 

می گوییم هدف آمریکا و اسللرائیل مشغول 

کردن کشللورهای منطقه و ایجاد جنگ های 

فرسایشی در منطقه است، معنی اش این است 

که آقای اوباما یا انگلیسی ها می گویند مبارزه 

با داعش کوتاه مدت نخواهللد بود. بنابراین 

این ها قصدشللان این است که حرکت هایی 

مثل داعش و احیانللاً چیزهای دیگری که در 

راه اسللت، از بین نرود و عراق، سوریه، مصر 

و لبنللان همچنللان گرفتار ایللن برخوردها و 

تضعیف های داخلی باشند. از یک طرف به 

این گروه ها امکانات می دهند، از طرف دیگر 

پرچم مبارزه با آن ها را بلند می کنند.

همــه  و  ایــران  نقــش 
جریان هــای آزادی خــواه 
آگاه سازی مردم منطقه از 
توطئه هایی اســت که در 

منطقه جریان دارد.
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به نظر ش��ما نقش جمهوری اس��المی ای��ران در این تحوالت و مب��ارزه با گروه های  فرهنگ
 اسالمی

تروریستی چیست؟

نقش ایران و همه جریان های آزادی خواه این اسللت که اوالً در آگاه سللازی مردم و آگاه سللازی 

ایللن جریان هللا گام بردارند. ایجاد ائتاف های واقعی با جریان های مخلص ل مثا ًبا یک عده از 

اخوان المسلمین که در رفتارها و رویه هایشان تجدید نظر کنند،  با مردم مخلص از ملت های این 

کشورها و با علمای آگاه، نقش بسزایی خواهد داشت. 

می شود با راه اندازی شبکه های رسانه ای و اطاع رسانی درست و به موقع با این پدیده برخورد 

کللرد. با مطالعات عمیق در این تحوالت فکری، فقهی و سیاسللی می شللود اقدامات فرهنگی 

گسترده ای کرد. با سازمان های بین المللی باید مذاکره کرد تا آن ها هم فشارهای الزم را وارد کنند؛ 

از قبیل بحث خشکاندن محیط های مساعد رشد مردم این مناطق. 

همچنان رسانه ها و حتی مساجد زیادی در منطقه هستند که به اختافات شیعی و سنی دامن 

می زننللد، اختافللات طائفه ای، نژادی و حتی میان ل فرقه ای در درون یک مذهب را به چشللم 

می آورند و تقویللت می کنند؛ جریان هایی 

مثل طیللف تندرو ها در شللیعه. ما باید از 

این جریان ها انتظار داشللته باشیم که هر 

روز یک بحللران جدید ظاهللر کنند. چرا؟ 

چون هدف اصلی آن ها مشغول ماندن این 

منطقه به اختافات اسللت. هرقدر بتوانیم 

این ها را پیش بینی کنیم و برایشان تدابیری 

بیاندیشیم و حساسیت الزم را در برخورد با 

آن ها ایجاد کنیم، موفق تر بوده ایم. 

ترکیه و عربستان را باید از طریق مذاکرات 

و بیللان ابعللاد و پیامدهای اقداماتشللان و 

خطراتی که در آینده آن ها را تهدید خواهد 

کرد، متقاعد کرد تا از دامن زدن به خشونت 

جلوگیری کنند. رسللانه های عربستان هنوز 

علمای اهل سنت در این 
شرایط تاریخی مسئولیت 

سنگینی بر عهده دارند.
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که هنوز است به بحث شیعه و سنی دامن می زنند. بعضی ها به عنوان شیعه بعضاً به این قضایا 

دامن می زنند یا موجب برخی از برخوردها و تضادها می شوند. باید مراقب این حرکات باشیم و 

حتی االمکان آن ها را کنترل کنیم. ما باید با االزهر همکاری کنیم، با علمای بزرگ اهل سنت باید 

همکاری کنیم، با علمای بزرگ شافعی و حنفی و صوفیان جهان باید همکاری کنیم. باید همه 

این ها را در یک نقشلله بزرگ ببینیم و روی اهداف مقطعی و درازمدت به تفاهم برسیم تا از 

افتادن به ورطه اضمحال که خواسته قدرت های بزرگ روز است، جلوگیری کنیم. 

پس در واقع شما نقش اصلی و اساسی را بحث ارتباطات میان فرهنگی و کار فرهنگی  فرهنگ
 اسالمی

می دانید؟

بله آگاهی، آگاهی و آگاهی! کار فرهنگی و ارتباطاتی. این مهم ترین رسالت و مأموریت ماست.

 

به نظر شما تا این لحظه، جمهوری اسالمی ایران در این رسالت موفق بوده است؟ فرهنگ
 اسالمی

تبلیغات ناجوانمردانه صهیونیستی و امپریالیستی علیه ایران خیلی شدید است. علیه این انقاب 

همه شیاطین تبلیغات می کنند. ایران متّهم است! در این جریانات به ایران به چشم یک متّهم 

نگاه می شود. بنابراین ایران باید روش ها و تاکتیک های دیگری را پیدا کند. ایران به دلیل قدرتی 

که دارد مورد حسادت است. هر حرف راستی لزومی ندارد که حتماً از حنجره بنده صادر شود! 

روایت است که »اُدعونی ِبلساِن َغیرِکم« )= از زبان دیگران مرا دعا کنید(. خب چرا نتوانیم این 

مفهوم ساده ارتباطات را تبلور ببخشیم؟ ضعف بزرگ ما از پیروزی انقاب تا حاال این بوده است. 

این مفهوم ساده کوچک را نتوانسته ایم تبلور ببخشیم. اگر همین یک تغییر را انجام دهیم، کار 

بزرگی کرده ایم؛ به هرحال ما درگیر یک جنگ روانی هستیم. در مقابل ما ارتش تبلیغاتی غرب 

قرار دارد و برای مقابله با آن باید تمام امکانات خود را به کار گیریم.

در مورد اهل س��ّنت و روحانیت اهل تسنن به نظرتان چه کارهایی باید بشود یا چه  فرهنگ
 اسالمی

وظایفی برای آن ها می توان متصّور بود؟

225



طبیعتاً آن ها نیز در این شرایط حساس تاریخی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید بکوشند 

تا امت اسللامی بتواند یک بار دیگر در مقابل انبوه این توطئه ها کمر راسللت کند. بسیاری از 

آن ها به انقاب اسامی عاقه مندند و حتی به آن اعتقاد دینی دارند. خیلی از علمای اهل سنت 

در کردستان و سیستان و بلوچستان به مقام معظم رهبری عاقه مندند و اصاً روابط دوستانه 

دارند. از این ظرفیت ها باید استفاده شود.
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