
 

   ٢٧-بازی شيطانی

  مجاهدان افغان 
   جنگ سرد آخرین دههدر کام

  ، در طول باصطالح جهاد اسالمی و ميانه روکشتار رقبای مسلمان
  ترجمه فروزنده فرزاد

  
بيل کيسی برای گستراندن آتش جهاد افغانستان به جمهوريهای آسيای ميانه در اتحاد شوروی، 

دست کم دو . يز سياست خارجی پر خطری شد با ماهيت مذهبی و ن،مبلغ کمونيسم ستيزی
نگرش متضاد و رقيب در دولت ريگان بود؛ نگرش نخست معتقد به گسست از ديپلماسی 
سنتی اياالت متحده بود و بر اين باور بود که اتحاد شوروی ابر قدرتی است که برای 

ش برخاست، و اما بازداشتنش از دستيابی به منافع بيشتر، بايد در گستره جهانی با او به چال
نگاه دوم، که نومحافظه کاران و بيل کيسی آن را نمايندگی می کردند، معتقد بود که بايد اتحاد 

، رئيس ستاد "هرب مير. "شوروی را در جهان سوم، اروپای شرقی و آسيای ميانه عقب راند
شکاف در دولت : " و در دوره ی رياست کيسی بر سيا، می گويد١٩٨٠سيا در دهه ی 

خواست جنگ سرد را  يگان ميان ليبرالها و محافظه کاران نبود، بلکه ميان آن گروه که نمیر
تان کيسی جزو دسته ی دوم بود و افغانس." ببازد و طرفداران پيروزی در جنگ سرد بود

  .جنگبرای او برگ برنده ی اين 
بند سبز کمر"کيسی، پيروزی در جنگ سرد را در گرو اتحاد کشورهای به زعم برژينسکی 

يعنی مصر، پاکستان و عربستان سعودی، می دانست و در اين ميان توجه ويژه يی به " اسالم
رئيس سيا، عربستان سعودی را فراتر از . عربستان سعودی بعنوان محور اين اتحاد داشت

بگفته ی . منبع مالی حمايت از جهاد افغانستان و مرکزيت فرا راست آيينی اسالمی می دانست
او می . ، کيسی از نفت عربستان عليه اتحاد شوروی استفاده کرد١٩٨٠ر دهه ی مير، د
چون اتحاد ." سعودی ها به ما برای پيروزی در جنگ سرد بسيار کمک کردند: "گويد

شوروی برای تقويت بهای ارز خود به صادرات نفت وابسته بود، کيسی از عربستان خواست 
بيل کيسی از : "مير می گويد. ر بازار جهانی بکاهدتا با افزايش توليد نفت از بهای آن د

." بيزاری سعودی ها از شوروی ها برای واداشتن آنها به کاهش بهای نفت بهره گرفت
عربستان توليد خود را افزايش داد، بهای نفت به کمترين ميزانش تا آن تاريخ رسيد و در 

ر کاهش يافت، اينچنين، به شدت  دال١٠ دالر به بشکه يی ٢٨فاصله ی چند هفته از بشکه يی 
اين ضربه به شوروی ها، همچون قطع کردن راه تنفسی . "از درآمد اتحاد شوروی کاسته شد

  ."آنها بود
کيسی، اين کاتوليک پارسا، باوری سبعانه به قدرت و نيز اهميت مذهب در قالب نگرش 

او مردی عميقا مذهبی ": مير می گويد. ماکياوليستی به کارکرد سياسی باورهای مذهبی داشت
کيسی، : "می نويسد" جنگهای ارواح"در کتابش " کول." "بود، و روابط خوبی با پاپ داشت

 و ’استراتژی مقابله‘اسالم سياسی و کليسای کاتوليک را متحدان طبيعی خويش در راستای 
روبرت امس، ." عمليات پنهانش در سيا برای خنثی کردن امپرياليسم شوروی، می دانست

مشاور امنيتی کيسی در خاورميانه، از اين منظر با او هم رای بود، امس از کارشناسان 
کيسی در يکی از سخنرانيهايش امس را به اين دليل که اهميت . مذهبی خبره ی سيا بود

تالشهای شوروی و متحدانش در جهان اسالم را برای از ريشه برچيدن مذهب سازمان يافته 
 حاکميت احزاب کمونيست و ناسيوناليست ميدانستند، به وی گوشزد که تهديدی بالقوه برای

کيسی از قول امس می گويد که کمونيست ها می . کرده است، شايسته ی اعتبار می داند
اين به معنای از بين رفتن تاثير مذهب و دور . ارکان سنتی جامعه را از ريشه برکنند"خواهند 



 

به ." ن دور شدن از آموزش و پرورش دولتی استکردن جوانان از والدينشان و به تبع آ
زيرا، شورويها همه . "همين دليل دو مذهب بزرگ جهانی بايد در جبهه ی واحدی قرار گيرند

کيسی ." ی مذاهب را مانع راهشان می دانند و کليساها و مساجد را يکسان سرکوب می کنند
  ." باشندبايد با هم اسالم ستيزگر و مسيحيت ستيزگر"متقاعد شد که 

در سيا، غالبا کيسی همکارانش را با نگرش مسامحه آميزش پيرامون رشد اسالم سياسی 
، مامور پيشين سيا که در چند سال آخر حکومت شاه ايران "ريچارد کروگر. ناخشنود می کرد

من با کيسی کار می کردم، پس از انقالب، : "در دفتر محمد رضا شاه کار می کرد، می گويد
و شماری از روسای سيا در کمپ پری برای تحليل جنبش اسالمی در ايران و من، کيسی 

بگفته ی کروگر، جان مک ماهون و قائم مقام کيسی با کيسی ." آينده ی آن گرد هم آمديم
به ياد دارم که برخوردهای : "کروگر باز می گويد. درباره ی انقالب ايران، تضاد رای داشتند

ماهون پيرامون چشم انداز درازمدت انقالب اسالمی پيش آمد، ناخوشايندی ميان کيسی و مک 
مک ماهون خيزش جنبش اسالمی را خطرناک می دانست و پيرامون آن هشدار می داد، حال 

کيسی تنها خواهان فرونشستن موج انقالب بود . آنکه کيسی آن را مايه ی نگرانی نمی دانست
مک ماهون پريشان بود و از . شمردولی مک ماهون دخالت در اين زمينه را الزم می 

او بر اين باور بود که جنبش . گسترش بنيادگرايی اسالمی به اندونزی و فيليپين سخن می گفت
اسالمی ذاتا اين قابليت را دارد که بوسيله ی فرق مذهبی گونه گون و ارتباطات اجتماعی، 

  .يسی موافق نبوداما ک." جهانی شود و برای اين منظور نيازمند حمايت دولتی نيست
آن دو، جهاد . نگرش کيسی به مذهب و سياست و ايمان خلل ناپذير ريگان، مکمل هم بودند

افغانستان را جنگی مذهبی می دانستند، که در آن مسيحيت و اسالم در برابر آتئيسم اتحاد 
، نوشته است که دولت ريگان سياست ديرينه ی اياالت "فواز جرجس. "شوروی متحد هستند

  :حده در پشتيبانی از نيروهای اسالمی در خاورميانه را ادامه دادمت
سياست اياالت متحده در دولت ريگان، همچنان در خدمت حمايت از نيروهای مذهبی در " 

در حالی که . برابر نيروهای سکوالريست ها، سوسياليست و ناسيوناليستهای جهان سوم بود
، آشکارا خصمانه بودند، برخورد واقعی دولت اظهارات عمومی دولت درباره ی اسالمگرايی
تماسها و مراودات دولت ريگان با مجاهدان ....در قبال اسالمگرايان نشانگر هيچ تغييری نبود

ريگان نيز، همچون . اسالمگرای افغانستان در چهارچوب فاز دوم جنگ سرد معنا می يابد
ز کشورهای اسالمی ــ ، با گروههای اسالمی، ني١٩۶٠ و ١٩۵٠اسالفش در دهه های 

 می ’امپراتوری شر‘افغانستان، عربستان سعودی و پاکستان ــ پيمان اتحاد بست تا با آنچه او 
  . "خواند و نيز متحدان جهان سوميش، بستيزد

اين، بويژه زمانی . گاه، تمايل کيسی برای تحريک اسالم سياسی با گونه يی بدبينی همراه بود
، ماجرای ديدار "گاس آوارکوتوس. "معامله شد، راست می نماياندکه کيسی با ملک فهد وارد 

کيسی از عربستان برای گرفتن قول مساعدت مالی از اين کشور را برای جهاد افغانستان 
 در ’برادران مسلمانشان‘من به کيسی گفتم که بايد با پادشاه درباره ی . "چنين باز می گويد

خانوادهای آنها، لباس، سالح و هزينه ی بازسازی افغانستان، و نياز به پول برای غذا، 
کيسی در پاسخ ."  است’نگه دارنده ی ايمان‘بايد به او بگويی که او . مساجد، سخن بگويد

 را دوست ’پاسدار ايمان‘من آن ! لعنتی.  را دوست دارم’پاسدار ايمان‘من آن ! يا مسيح: "گفت
د افغانستان بوده است، درستی اين ماجرا را يکی از ماموران سيا که درگير مسائل جها." دارم

ما به سعودی ها گفتيم که بسيار خوب خواهد بود چنانچه افغان : "او می افزايد. تاييد می کند
اين نکته ی کليدی . را از افغانستان بيرون برانندآتئيست  بتوانند کمونيست های مذهبیهای 

  ."سياستی بود که در برابر ملک فهد اتخاذ کرديم
، اتحاد سعودی ـ پاکستانی را متعهد به اتخاذ استراتژی جنگ افروزانه، ١٩٨۴کيسی از 

تبليغات، خرابکاری و فعاليت های چريکی در امتداد آمودريا و نيز در جمهوريهای مسلمان 
مرزها در آن منطقه بسيار نامشخص : "مير، مشاور کيسی می گويد. نشين اتحاد شوروی کرد



 

يکی از ." برای ما امکانی مناسب برای اتفاقات خوب در آن منطقه بودو مبهم است، و اين 
گاه به گاه، تاخت و : " ماموران سيا که آن هنگام با کيسی کار می کرده است، می گويد

تازهايی در بخشهايی از خاک اتحاد شوروی روی می داد که مسکو نشينان را به هراس می 
ی به نقشه های پنهانی، که پيشتر در دولت کارتر تهيه در اين گذار ماجراجويانه، کيس." افکند

شده بود اما به دليل ترس از واکنش متقابل و غير قابل پيش بينی اتحاد شوروی مسکوت 
حمله ی مستقيم به پاکستان يا تالش برای بر انگيختن شورشی . گذاشته شده بود، دست يازيد

  .وددر استان نا آرام بلوچستان پاکستان از آن ميان ب
يوسف در راس سازمان امنيت پاکستان گزارشاتی با جزئيات مشروح درباره ی ] محمد[

: او می نويسد. گسترش دامنه ی جنگ افغانستان در امتداد مرزهای شمالی اين کشور دارد
آنها هويت قومی مشترک داشتند و با . مردم دو سوی مرز، ازبک، تاجيک و ترکمن بودند"

 مذهبی بوسيله ی کمونيست ها، اسالم مذهب مشترک اين مردمان وجود سرکوب فعاليت های
در خالل ." اين نقطه ی ضعف اتحاد شوروی است: "بگفته ی يوسف؛ کيسی گفته است." بود

نخستين فردی بود که بطور جدی "ديدار از اداره ی مرکزی سازمان امنيت پاکستان، کيسی 
او بر اين باور بود که .... ر بودمدافع عمليات ضد شوروی در داخل مرزهای اين کشو

در ." تحريکات و مشکل آفرينی در اين منطقه، بی گمان خرس روس را به دل درد می اندازد
آغاز دامنه ی فعاليت ها به تبليغات در جمهوری های مسلمان نشين شوروی برای دامن زدن 

زبانهای آسيای ، هزاران نسخه قرآن به ١٩٨٠در دهه ی . به احساسات اسالمی محدود بود
شماری از . ميانه در اين مناطق چاپ و مخفيانه به مرزهای شمالی افغانستان فرستاده شد

قرآنها در عربستان سعودی چاپ شدند، برخی را سيا با ارتباطاتی که با مسلمانان اروپای 
  .غربی داشت، خود چاپ می کرد

 که ايران و رژيم خمينی را بويژه عربستان سعودی، در اين زمينه بسيار مشتاق بود، چرا
رقيب خود می پنداشت و بر اين تصور بود که خمينی برای مقابله با فرا راست آيينی وهابيت 

يکی از افسران پيشين عمليات . سنی در صدد گسترش بنيادگرايی شيعی در آسيای ميانه است
عاتی سيا که از نزديک با عربستان کار می کرده است می گويد که شخصيت های اطال

  :، با وی سخن گفته اند"مستعمره کردن جمهوريهای شوروی"سعودی پيرامون 
آنها می خواستند با نفوذ در آسيای ميانه از ايرانيها پيش افتند و روسها را تضعيف کنند و "

سعودی ها آماده . اطمينان يابند که در اين منطقه، اسالم سنی بر اسالم شيعی برتری می يابد
ما برای نفوذ به جمهوريهای شوروی آماده ايم ما بايد به هم ‘: آنها می گفتند. ی اقدام بودند

کمک کنيم و از اسالم برای شکستن ديوار کمونيسم در قزاقستان و ازبکستان و ديگر 
 فرصتی برای گرفتن ماهی از آب گل آلوده بود؛ شاهزادگان سعودی و ’جمهوريها استفاده کنيم

  ."د و قرآن و جزوات مذهبی به آنجا می فرستادندروحانيون به آنجا می رفتن
محمد يوسف می . ، دامنه ی تبليغات به قرآن و کتب مذهبی محدود نمی شد١٩٨۴اما از 
 سال آينده ٣گسترش دامنه ی جنگ در برنامه ی اياالت متحده بود، جنگی که در : "نويسد

 مرزی و شمال آمودريا بصورت تجاوزات و ماموريت های خرابکارانه ی بی شمار در نقاط
در اين دوره ماموريت ما آموزش و تربيت صدها تن از مجاهدان و فرستادن آنها . رخ نمود

اين اقدامات سری ترين و حساسترين عمليات .  کيلومتری عمق خاک اتحاد شوروی بود٢۵تا 
رش نگرانی اتحاد شوروی بطور خاص از گست"او می افزايد که ." در جنگ افغانستان بودند

سازمان امنيت پاکستان ." بنيادگرايی و تاثير آن بر مسلمانان جمهوريهای آسيای ميانه بود
اعزام تيمهايی به آنسوی آمودريا و برای سازمان دادن راکت پرانی، مين گذاری، "برای 

تيمهايی که از رودخانه .  آماده بود" خارج کردن قطارها از خطوط راه آهن و کمين نظامی
برخی از : "يوسف می نويسد.  آنسو در صدد تماس با فعاالن اسالمی بر می آمدندمی گذشتند،

آنها از ما سالح می خواستند، برخی خواهان پيوستن به مجاهدان در افغانستان بودند و کسانی 
  :بگفته ی يوسف." خواستار شرکت در ماموريت های عملياتی در خاک شوروی بودند



 

حمالت بسياری در امتداد آمودريا از استان .  رسيد به اوج١٩٨۶تهاجمات مرزی در "
گاه، برخی از روسها نيز در اين ماموريت ها شرکت . جوزجان تا استان بدخشان انجام شد

واکنش شديد روسها ....می جستند، يا برای پيوستن به مجاهدان به افغانستان باز می گشتند
] از سوی مجاهدان[اقع هر حمله ی در و. نشان می داد که ما درست به مرکز هدف زده ايم

و حمالت راکتی هلی کوپترها در روستاهای ] اتحاد شوروی[با بمباران هوايی گسترده ی 
  ."جنوب رودخانه در نزديکی نقاط حمله ی ما همراه بود

البته اين همه، نه تنها خطر شعله ور شدن آتش احساسات اسالمی را در جمهوريهای اتحاد 
 که ممکن بود واکنش انتقام جويانه ی اتحاد شوروی را در برابر شوروی همراه داشت،

پاکستان در پی آورد، چيزی که احتمال داشت به مواجهه ی جهانی اتحاد شوروی و اياالت 
متحده منجر شود ـــ و اين همه بدون کمترين اطالع رسانی به افکار عمومی آمريکا و پنهانی 

ز نوشته ها درباره ی جنگ افغاستان، و بنا به گفته بر اساس بسياری ا. در شرف تکوين بود
های يوسف، سرانجام سران واشنگتن به تشنج آفرينی ها پايان دادند و تهاجمات مرزی متوقف 

، ديگر آشکار بود که اياالت متحده، از ١٩٨۵تا : "يوسف با لحنی اندوهناک می نويسد. شد
کسی در راس . دهای آن در هراس استاقدامات خويش در تجاوزات مرزی پريشان و از پيام
سيا و ديگران، : "اما، يوسف می افزايد." هيات حاکمه ی آمريکا از اين اقدامات هراسان بود

بطور غير رسمی مشوق ما برای ادامه ی کشاندن دامنه ی جنگ به خاک اتحاد شوروی 
  ."بودند

اجم بيل کيسی و سازمان امنيت پاکستان به اتحاد شوروی برای برانگيختن يک دست آخر، ته
تز برژينسکی ـ بنيگسن که مسلمانان را آتش زير خاکستر و ضد . خيزش اسالمی ناکام ماند

با اين . اتحاد شوروی و وفادار به شبکه ی صوفيان می پنداشت نيز، نادرست از کار در آمد
ت کيسی و سازمان امنيت پاکستان به رشد شبکه يی از همه ترديدی نيست که اقداما

امروز نيز کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی را به چالش می  اسالمگرايی افراطی که
حزب التحرير (، حزب آزاديبخش اسالمی "جنبش اسالمی ازبکستان. " انجاميدکشند،

ه القاعده در آسيای ، گروههای اسالمی نيرومند در چچن و داغستان و حضور شب)االسالمی
 رو به رشد نهادند، و اين همه مرهون گسترش جنگ ١٩٨٠ميانه، همه و همه در دهه ی 

  .افغانستان بود
  

  جهادی بی پایان
  

در پی جنگ، اياالت . جهاد افغانستان با عقب نشينی نيروهای اتحاد شوروی پايان نگرفت
بسياری از سياستگزاران . شتمتحده هيچ استراتژی مشخصی برای خروج از افغانستان ندا

واشنگتن بر اين باور بودند که دولت ضعيف هوادار شوروی در کابل در کوتاه مدت از پای 
مجاهدان که دسته دسته شده و با هم در نزاع بودند همچنان . در می آيد، اما دير زمانی پاييد

فی ضد هند می پاکستان نيز که افغانستان را شريک خود در ائتال. به جنگ ادامه دادند
  .دانست، سخت از اسالمگرايان کشور ويران شده ی افغانستان حمايت کرد

کاسپر وينبرگ، . هيچ يک از اين رخدادها، شخصيت های اياالت متحده را به خود نياورد
می . ما می دانستيم که با بنيادگرايی اسالمی همراه شده ايم: "وزير دفاع دولت ريگان، گفت

اما با انتخابی سخت . آدمهای خوبی نيستند و با دموکراسی ميانه يی ندارنددانستيم که آنها 
اگر هيتلر به دوزخ حمله آند، من ‘: به ياد آوريد گفته ی چرچيل را که گفت.... مواجه بوديم

سياست اياالت متحده در دهه " i’.در مجلس عوام دست کم يکبار، به شيطان تعظيم خواهم آرد
  .چنين بود" کمربند سبز اسالمی"نستان، آسيای ميانه و ، در قبال افغا١٩٨٠ی 

بی گمان حمايت اياالت متحده از مجاهدان و کمک هايی که بخش اعظم  آن افراطيون 
سياستی که به ويرانی افغانستان و . اسالمگرا می رسيد، اشتباه در محاسبه يی فاجعه بار بود



 

يت جنگ ساالران را که اسالمگرايان و سرنگونی دولت حاکم در آن انجاميد و دورنمای حاکم
سياست حمايتی اياالت متحده شبکه يی جهانی از . جز آن را در بر می گرفت، هويدا کرد

جنگجويان آموزش ديده و خبره از کشورهای گوناگون پديد آورد که با هم در پيوند بودند و 
ين سياست، پشت سر خود، ا. بزودی در قالب القاعده به رهبری اسامه بن الدن سازمان يافتند

کشوری ويران و ميزبان القاعده و ديگر تشکيالت تروريستی بجای گذارد و برای سازمان 
  ١٩٩٠امنيت پاکستان شرايطی فراهم آورد که توانست مشوق رشد جنبش طالبان در دهه ی 

  .شود
ی عليه  طرفدار ثابت قدم جنگ جهان٢٠٠۵با اين همه مدافعان جهاد، حتی آنان که در سال 

تروريسم با تمرکز بر گروههای اسالمی هستند، از آن سياست به عنوان سياستی درست دفاع 
گروه "دانيل پايپس، از مخالف پرکار اسالم سياسی و پسر ريچارد پايپس، که . می کنند

را در سالهای آغازين دولت ريگان سازمان داد " بررسی درباره ی مليت های اتحاد شوروی
دانيل پايپس در آن سالها، از اعضای وزارت ."  فکر می کنم کار درستی کرديممن: "می گويد

او که گويی طنين تز معامله با شياطين وينبرگر است، می . خارجه و شورای امنيت ملی بود
." اينها، گزينشهايی در دنيای واقعی هستند. ما از استالين در برابر هيتلر دفاع کرديم: "گويد

اسالمگرايان افراطی پر . "يزه گرترين مجاهدان، جنگجوترينشان بودندبگفته ی پايپس، ست
اين نگرشی است که شماری از شخصيت های ." شورترين افراد ضد شوروی بودند

کارآزموده ی آمريکايی جنگ افغانستان، و از آن ميان ماموران سيا و سياستگزاران، آن را 
ز اعضای برجسته ی وزارت خارجه بود،  ا١٩٨٠استفان کوهن که در دهه ی . بيان می کنند
کسانی که ما از آنها حمايت کرديم، کريه ترين و متعصب ترين عناصر مجاهدان : "گفته است

اگر می خواستيد در جنگ سرد پيروز شويد و شورويها را در افغانستان شکست دهيد . بودند
  ."نمی توانستيد با تبليغ و موعظه ی دينی آن کار را بکنيد

پس از عقب نشينی اتحاد شوروی از " متعصب ترين عناصر"به گفتن نيست که نيازی 
بيل کيسی درگذشت، ژنرال . افغانستان و با وجود از دست دادن حاميانشان، ناپديد نشدند

. ضياء الحق و رئيس سازمان امنيت پاکستان در يک سانحه ی هوايی مشکوک از بين رفتند
" جماعت اسالمی. "افغانستان و پاکستان سنگر گزيده بوداما راستگرايی اسالمی، همچنان در 

بسياری . پاکستان ثروتمند و نيرومند شده بود و با شبکه ی جهانی اخوان المسلمين در پيوند
جماعت . از سران بلند پايه ی پاکستان از اسالمگرايان مسلم و مرتبط با اخوان المسلمين بودند

خويش با گلبديين حکمتيار و ديگر ستيزه جويان اسالمی اسالمی و اخوان المسلمين به نوبه ی 
افغانستان و شبکه ی رو به رشد مجاهدان از کشورهای مختلف که آزادانه به مدارس مذهبی 

در سيا و پنتاگون، عقب نشينی اتحاد شوروی، به مثابه ی . رفت و آمد داشتند، در پيوند بودند
سازمانها از افغانستان خارج شدند چرا که افراد اين . يک پيروزی شگرف، جشن گرفته شد

رژيم هوادار شوروی در افغانستان که هنوز در کابل حاکم  و نجيب اهللا رئيس جمهور آن 
سيا، رژيم نجيب اهللا را شبيه رژيم ويتنام جنوبی می . بود، بسوی پرتگاه سرنگونی می رفت

بهی برای حکومت نجيب دانست که پس از عقب نشينی آمريکاييان ساقط شد و سرنوشت مشا
با اين همه سراسيمگی و آشفتگی در ميان دولتمردان اياالت متحده . اهللا در ذهن می پروراند

  .فزونی می گرفت
در وزارت خارجه و حتی سيا، اضطراب و نگرانی از آينده ی حکمتيار و بنيادگرايان که 

شخصيت های شوروی به . رفته رفته بر افغانستان چيره می شدند، رو به تزايد می گذاشت
ادوارد شواردنادزه، وزير . واشنگتن پيرامون خطر ذاتی جنبش اسالمگرايی هشدار دادند

خارجه ی اتحاد شوروی کوشيد تا به شيوه يی غير مستقيم نظر جرج شولتز، وزير خارجه ی 
خواهان "اياالت متحده را درباره ی امکان توافق پيرامون خروج شوروی دريابد، او 

اما افزون بر شولتز، ."  شد’بنيادگرايی اسالمی‘ی آمريکا برای محدود کردن گسترش همکار
شخصيت های رده باالی دولت ريگان هرگز درباره "دولت نيز کمترين همدردی نشان نداد و 



 

ی اين مساله نينديشيدند و برای بازداشتن سازمان امنيت پاکستان از حمايت گروههای مرتبط 
مسکو به شدت از بنيادگرايی اسالمی که در مرزهای ." تالشی نکردندبا اخوان المسلمين 

ب با .گ.، رئيس ک"والدمير کريوچکف"جنوبيش ريشه می دواند، نگران بود و حتی 
نگرانی رهبران شوروی از قدرت يافتن دولتی "، رئيس سيا، برای بيان داليل "گيتس"

  .اما اين نيز سودی نبخشيد. دهمنشين ش" بنيادگرا و رقيب برای حکومت شيعه ی ايران
های  پيشفرض اياالت متحده باز گذاشتن دست پاکستان و سازمان امنيت آن برای کنترل اهرم

کانال رسمی حمايت های مالی از سوی سعودی ها، به ميزان قابل . سياسی در افغانستان بود
گان ثروتمند و توجهی کاهش يافته بود اما منابع غير رسمی و خصوصی ــ از کانال شاهزاد

بگفته ی . اتحاديه ی جهانی مسلمانان و نيز شبکه ی اخوان المسلمين ــ همچنان ادامه داشت
دو تن از سفرای وقت اياالت متحده در عربستان سعودی، اياالت متحده جنگ را بشکل بدی 

: ، می گويد١٩٨٠والتر کاتلر، سفير اياالت متحده در عربستان در خالل دهه ی . پايان داد
به ياد . جايی که من بودم، هيچکس در باره ی سرانجام اين جنگجويان بيکار نمی انديشيد"

ما روی مساله ی اسالم سياسی تمرکز . نمی آورم که درباره ی خطر آنها بحث شده باشد
اين واقعيت که اين مجاهدان آموزش ديده و مسلح به . جنگ سرد کانون توجه ما بود. نداشتيم

  ."نگر هستند، مطرح نبودموشک های استي
 و در خالل جنگ اول ١٩٨٠چارلز فريمن، سفير اياالت متحده در واپسين سالهای دهه ی 

ما جنگ را بدون اينکه درباره ی چگونه پايان بخشيدن : "، می گويد١٩٩١خليج فارس در 
اين افغانستان به سوی جنگ داخلی چرخيد و اساسا توجهی را در . آن، بينديشم، آغاز کرديم

  :فريمن می افزايد. " باره بر نيانگيخت
سفير [اوکلی ] روبرت[برخی از ما نگران بوديم ــ من و . کشمکش افغانها پايان نگرفت"

، که از دخالت سازمان امنيت پاکستان در افغانستان و کشمير و ]اياالت متحده در پاکستان
ا به بازی گرفته شدند يا نمی شد فهميد که سعوديه. همدستی سعوديها با آن نگران بود

و ] رئيس سازمان اطالعات عربستان[من با شاهزاده ترکی . خودخواسته در آن شرکت کردند
با سيا در اين باره سخن گفتم، پيام من اين بود که اساسا بايد به راه برون رفت از اين شرايط 

له ی سازمان امنيت اما شبهاتی پيرامون به خدمت گرفته شدن عربستان سعودی بوسي. بينديشيم
سازمان امنيت پاکستان از سعوديها پول می گرفت و کارهايی ميکرد و . پاکستان وجود داشت

ولی . بی گمان بخش بزرگی از اين مبالغ به حکمتيار داده می شد. ما نمی دانستيم چه می کند
ده،  ميليارد دالر در سال از سوی اياالت متح٣. در نمی دانستيم هدف سعودی ها چيست

يک شبه نمی توان اين . عربستان و ديگر کشورها به جنگ افغانستان اختصاص می يافت
باب و من به اين نتيجه رسيديم که بايد به جد درباره ی آن گفتگو کنيم . کمک ها را قطع کرد

روسای [روبرت گيتس و ويليام وبستر. اما کس ديگری با ما هم رای و به آن مايل هم نبود
چرا ما به افغانستان رفتيم و “نگرش برخی در واشنگتن اين بود، . هم رای نبودند، با ما ]سيا

  ." ما نتوانستيم بر اين روند تاثير گذاريم”با آدمهايی که دستمال به سر می بندند سخن گفتيم؟
بگفته ی يوسف که از جايگاهش در سازمان امنيت پاکستان و بيرون از وقايع افغانستان، 

يان جنگ داشت، زمانی که غبار جنگ در افغانستان فرونشست برخی از نگاهی کلی به پا
: او می نويسد. آمريکاييان پيرامون حکمتيار و بنيادگرايان هوادارش در قدرت هشدار دادند

اما ." اکنون آمريکاييان بدون حضور ارتش سرخ، جديتر به مسائل افغانستان می نگريستند"
ن، طراح جهاد در سازمان امنيت پاکستان، در برابر می گويد که ژنرال اختر عبدالرحما

تالشهای بيهوده ی آمريکاييان برای تقويت گروههای غير بنيادگرا در افغانستان و از آن ميان 
هواداران ظاهر شاه، پادشاه در تبعيد اين کشور و ديگر گروههای کمتر اسالمی و افراد 

 و شيوه ی آنها را دريافت و با هر عمل آنها ]آمريکاييان[ژنرال اختر اهداف . "مستقل ايستاد
ايده ی درخشان آمريکاييان برای بازگرداندن "اختر همچنين با آنچه يوسف ." مقابله می کرد

  .مخالفت کرد" ظاهرشاه ـ که دير زمانی در تبهيد بود ـ به رياست دولت آشتی ملی



 

ايان و تقويت ميانه روها و حتی اگر پس از جنگ، اياالت متحده برای کم کردن قدرت بنيادگر
سکوالريست ها کوشش کرده باشد کاری بس مشکل بوده است به اين دليل ساده که بيشتر آنان 

زمانی که خيل مجاهدان با اتحاد شوروی می جنگيدند همزمان هزاران تن . کشته شده بودند
اخته شده ی خويش را در دوره ی پس از جنگ در جبهه ی دوم و کمتر شن رقبای بالقوه ی از

، "چريل بنارد. "جهاد افغانستان که در برابر غير کمونيست های افغان جريان داشت، کشتند
رشناس اسالم سياسی در موسسه ی راند و همسر زلمای خليل زاد، سفير اياالت متحده در کا

که در آغاز همه بر اين باور بوديم . ما در افغانستان گزينشی تعمدی داشتيم: "کابل، می گويد
بنابراين، آنچه بايد می کرديم اين بود که . هيچ راهی برای شکست دادن شوروی ها نيست

چه جور ] مجاهدان[ما دقيقا می دانستيم که آنها . ديوانه ترين آدمها را به جان آنها بيندازيم
پس از آن، به آنها . اما برايمان مهم نبود. آدمهايی هستند و سازمانهايشان به چه می مانند

به همين دليل است که امروز در . ابندجازه داديم که با کشتن ميانه روها از شر آنها رهايی يا
افغانستان رهبران ميانه رو وجود ندارند زيرا به آن ديوانگان اجازه داديم همه ی آنها را نابود 

آن از  و پس از ١٩٨٠اينان در ميانه ی دهه .  آنها چپ ها را کشتند، ميانه روها را نيز.کنند
 ."ميان برداشته شدند

 
                                      

i  خواهان متحده، مهور ایاالت ج روزولت، رئيس به پيامی در شوروی، چرچيل اتحاد آلمان به یحمله پس از  جهانی دومجنگ در 
ی  چرچيل درباره ی این سياست بریتانيا از وی ممنشی. حمایت بریتانيا و آمریکا از اتحاد شوروی در برابر فاشسيم هيتلری شد

شكست   و آن تنها یک هدف دارم  من!هرگز" :چرچيل پاسخ می دهد" به شيطان نيست؟  تعظيم در حکم روسهاآیا کمک به: "پرسد
در واقع به زعم " .، به شيطان تعظيم خواهم آرد دست کم یک باراگر هيتلر به دوزخ حمله آند، من در مجلس عوام .هيتلر است

 به ”lesser of two evils“در سياست اصطالح . برابر شيطان هيتلری سودمندتر استدر " شيطان شوروی"چرچيل حمایت از 
منظور نویسنده در این کتاب این است که ایاالت متحده . معنای انتخاب شيطان کمتر اهریمنی تر به معنای گزینش ميان بد وبدتر است

  )م.(را در برابر اتحاد شوروی برگزیده است) طرناکشيطان کمتر خ(سياست حمایت از بنيادگرایان ) بگفته ی سياستمدارانش(


