جنگ وجهاد ازپاکستان تا افغانستان
( -2-استاد صباح)

آن زخم كدام است كه درمان نشود؟
آن غم كدام است كه جبران نشود؟
خائين خائيف است اگرعمري بگذرد
ويرانه ها برد ست اوآبادان نشود.
درسال ۱۳۷۱خورشيدى دولت مجاهدين به رياست صبغت هللا مجددى وارد کابل گرديده وسپس برهان
الدين رباني جايگزين آن شد .اين حالوت و شيريني عمرى کوتاه چون حباب داشت  .چرا که درسومين
روزاين پيروزى درحالي که شليک هاى شاديانه تفنگها همچنان ادامه داشت  ،به يکباره لوله تفنگ
ازآسمان به سوى يکديگر نشانه رفت تا بارديگرتراژدى خونين جنگ وکشتار وقصه تلخ دربدرى ادامه
يابد  .دورقيب يعني مسعود ورباني وگلبدين حکمتيارجنگ با يکديگر را تدارک ديدند و به تدريج
ديگرگروه ها ورقبا را نيزدراين جنگ  ،کشتار ،ويراني وبي سرنوشتي سهيم کردند  .حاصل اين ستيز
وتضاد جد يد تحميل چهارسال جنگ  ،ويراني شهرهايي چون کابل،قندهار ،مزارشريف ،بتهاي باميان و
دهها شهرديگر ،کشتا رده ها هزار نفر ،افزودن برانبوه معلوالن ومجروحان و تداوم مهاجرت وياس و
نااميدى بود .ازاين تضاد وجنگ  ،فرزندى متولد شد که طالبان نام گرفت .
جهاد افغانستان باعث تحقق رويائی شد که تا دهه ی هشتاد مطلقا ذهنيت محافظه کاران جديد ارزيابی می شد  .اين رويا،
اشغال نظامی خليج فارس و ميدان های نفتی آن بود  .رابطه ی مستقيمی ميان جنگ عليه مردم افغانستان و حضور جاری
ارتش اياالت متحده در آسيايي مرکزي  ،و ساير نقاط نفت خيز ديگر وجود دارد  .برای وارد کردن اياالت متحده در بخش
هائی از جهان که تا دهه ی هشتاد خارج از دايره ی نفوذ آمريکا قرار می گرفتند  ،جدالی سخت درگرفته بود .اين جدال،
از سال های  ۱۹۸۰که جهادی های افغانی از اياالت متحده  ،چين و اسرائيل اسلحه گرفتند تا عليه اردوي سرخ بجنگند ،
آغاز شد  ،به سال های  ۱۹۹۰که جنبش طالبان با حمايت مستقيم اياالت متحده وانگليس به وجود آمد  ،کشيده شد  ،و تا
امروز هم که اياالت متحده با ايجاد جنگ ديگری در افغانستان  ،راه های دخالت وسيع خود در جمهوری های تازه استقالل
يافته ی آسيای ميانه را هموار می کند  ،ادامه دارد .
سرمايه گذاری سياواستخبارات انگليس ازطريق پاکستان براي جهاديهادر سال  ۱۹۸۴به  ۲۵۰ميليون دالر رسيده بود «
يعنی در همان حدی که در سال های پيش از آن انجام شده بود » ،اما پس از آن بود که اين سرمايه گذاری سربه آسمان
زد :در سال  ۱۹۸۶به  ۴۷۰ميليون دالر ،و در سال  ۱۹۸۷به  ۶۳۰ميليون دالر رسيد  .اياالت متحده  ،به سختی کوشيد
تا کشورهای ديگر  ،از جمله چين را وارد دعوا کند .بنا به گزارش «چارلزفريمن » که سفير اياالت متحده در چين بود « ،
از سال  ۱۹۸۱تا  ۱۹۸۴چين به ارزش  ۶۰۰ميليون دالر اسلحه به افغانستان فرستاد».

ويليام کيسی ريس سيا نه تنها سرمايه گذاری برای جنگ افغانستان را توسعه داد  ،بلکه هدف های جاه طلبانه اش را نيز
گسترش داد  .حاال ديگر سيا به پيروزی می انديشيد و سالح های تخريبی و دلفريب بيشتری را برای مجاهدين تامين می
کرد  ،که از آن جمله می توان از راکتهاي زمين به هوای ستينگر نامبرد که توانستند ضربه های کاری به طرف درگير
بزنند و ابعاد تخاصم را تعميق کنند .وقتی جهاد توسعه يافت  ،سيل مسلمانان متعصب عرب  ،از کشورهای مختلف اسالمی
 ،به پاکستان براي جهاد افغانستان سرازير شد .
کشورهای مختلف عربی  ،از جمله مصر وعربستان سعودی  ،چون سازمان های بين المللی طيف راست اسالمی – مثل
اخوان المسلمين  ،اتحاديه جهانی مسلمانان ،جماعت تبليغی به مثابه سازمان مسيونرهای اسالمی که مرکز شان در
پاکستان بود  ،کارزارهای را برای سربازگيری از جهادی ها آغاز کردند .
بدين گونه بود که روياهای اسامه بن الدن برای وحدت گروه های بنيادگرای اسالمی  ،بسيج آنان در سراسر جهان برای
يافتن جنگجويان مسلمان  ،انتقال آنان به پاکستان و قاچاق کردن شان به افغانستان برای پيوستن به جهاد  ،تحقق يافت.
يک تحليلگرعربي نوشته است « :به بسياری ازآن خشک انديشان مسلمان گفته شده بود که برای مطالعات و تحصيالت
مذهبی به پاکستان می روند» وي می نويسد  :عمومآ در طول شش هفته آموزش مذهبی برای طالبی که از نقاط مختلف
جهان به پاکستان آمده بودند  ،پيشنهادی در مورد آموزش فوری نظامی به آنان داده نمی شد  .حتی سخنی هم از جهاد
عليه روسيه يا دولت کابل به عنوان دشمنان خدا به ميان نمی آمد  .اين مسائل  ،پس از آن دوره ی شش هفته ای مطرح
می شد  .در اين مرحله  ،افسران سرويس اطالعاتی پاکستان (آي اس آي) که معموال مفتی بودند  ،ظاهر می شدند و از
موقعيت و فرصت برخورداری طالب از آموزش های نظامی سخن می گفتند  .بدين گونه بود که امکانات آموزش های
نظامی برای هزاران جنگجويي که از الجزيره  ،مصر ،سودان  ،عربستان سعودی و ساير کشورهای اسالمی به پاکستان
رفته بودند  ،فراهم می شد .
به قول احمد رشيد روزنامه نگار پاکستانی و نويسنده کتاب « طالبان »  ،بين سال های  ۱۹۸۲و  ، ۱۹۹۲سی و پنج
هزار اسالميست تند رو از چهل و سه کشور  ،در جريان جنگ و عواقب جنگ ،دوش به دوش مجاهدين ماشه را می
فشردند و ده ها هزار جهادی ديگر در پايگاه های که ضياء الحق درمرز پاکستان وافغانستان برپاکرده بود ،آموزش نظامی
می ديدند « احتماال صدهزار مسلمان تندرو با پاکستان و افغانستان رابطه ی مستقيم داشتند و زير نفوذ سيا وآي اس
آيبودند » .بعضی از آن های که برای مجاهدين استخدام می شدند  ،در اياالت متحده و جوامع عربی و اسالمی مستقر شده
بودند  .ترديدی وجود ندارد که حمايت اياالت متحده از مجاهدين  ،که بيشترش به جيب اسالميست های تندخو و تندرو می
رفت  ،اشتباه فاجعه بار بود  .اين حمايت افغانستان را ويران کرد  ،به سقوط دولت انجاميد و به اقتدار منطقه ای وسلطه
ی جهانی جنگ طلبان اسالميست و سايرين ره برد  .اين حمايت منجر به ايجاد شبکه ای جهانی از جنگجويان اسالمی که
عالی ترين آموزش های نظامی را ديده بودند  ،در کشورهای بسياری شد که شديدا وابسته به اسامه بن الدن بود که به
زودی سازمان القاعده را تشکيل می داد .
اين حمايت ملتی متالشی ازخود به جا گذاشت که تبديل به القاعده و ساير اشکال تروريست شدند  .و باعث ايجاد شرايطی
شد که سرويس اطالعاتی پاکستان در لوای آن امکانات رشد طالبان را در سال های  ۱۹۹۰فراهم آورد .هنوز هم مدافعان
جهاد  ،حتی آنانی که در سال  ۲۰۰۵به جنگ جهانی عليه تروريسم  ،و مستقيما گروه های اسالمی  ،وفا دارند  ،هم چنان
بر آنند که آن سياست درست بود« .دانيل پايپس» سرسخت ترين مدافع مبارزه باگروه های اسالميست و پسر
«ريچردپايپس» که درنخستين سال های دولت رونالد ريگن با «گروه کارمليت ها» همکاری می کرد  ،می گويد «من فکر
می کنم در آن زمان بسيار درست عمل کرده ايم ».در آن سال ها  ،دانيل پايپس از مقام های ارشد وزارت امور خارجه و
شورای امنيت ملی بود و با طنين نظريه ی « واين برگر » در معامله با شيطان  ،می گويد« :ما از استالين در مقابل
هيتلرحمايت کرديم  .به انتخاب های دنيای واقعی بايد توجه کرد».
به نظر پايپس  ،نظامی ترين افراد در ميان مجاهدين  ،بهترين جنگجويان بودند«به هر صورت  ،تندروترين اسالميست ها
 ،ضد شوروی ترين شان بودند « ».استيفن س .کوهن » که در سال های  ۱۹۸۰از مقام های ارشد وزارت امور خارجه
بود  ،در اين مورد که بسياری ازکار کشته های اياالت متحده در جنگ افغانستان  ،از جمله مقام های سيا و معماران
سياسی چه نظری داشتند ،می گويد «کسانی که ما از آنان حمايت می کرديم  ،از کثيف ترين  ،کريه ترين و زشت ترين نوع
خشک انديشان مذهبی بودند.بعد از حمله اردوي آمريكا به افغانستان و در پى حادثه  ۱۱سپتامبر هسته القاعده ديگر بار
در نزديكى مرز هاى پاكستان گرد هم آمد ،آنها به منطقه قبيله نشين مراجعه كردند و در سرحدات پشاور كه زادگاه اين
گروه بود ،به تقويت قواى خود پرداختند .در نخستين سال هاى پس از  ۲۰۰۱نيروهاى پاكستان و آمريكا بارها شمار
زيادى از رهبران بزرگ القاعده را دستگير كردند اما مدتها ميگذرد ديگر هيچ چهره برجسته و شاخصى از طالبان در
پاكستان كشته و يا دستگير نشده است .پس از يازدهم سپتامبر ،واشنگتن متناسب با حال و هوا و خواست تصميم

گيرندگان و بدون آن که ارتباط زيادي با تهديدهاي « واقعي» داشته باشد ،تنها با متمايز ساختن «آناني که با ما هستند» و
«آناني که عليه ما هستند» تعريف جديدي از تهديدها و دشمنان نامتقارن ارايه داد.
ازاين تضاد و جنگ  ،فرزندى متولد شد که "طالبان " نام گرفت  .عصر طالبان در تاريخ معاصر افغانستان سياه ترين
دوره اين کشور ناميده شده است  .عصرى که تحجر ،افيون و تروريسم نه تنها مردم افغانستان که تيغي بر گلوى تمامي
بشريت شد و به رغم سرنگوني رژيم اين گروه متحجر ،تاوان و پيامدهاى حضورآنان همچنان ادامه دارد و همچنان
قرباني مي گيرد .حادثه يازده سپتامبر که بيش ا ز سه هزار شهروند بيش از ۶۰کشور جهان رادر کام مرگ فرستاد،
موجب شد تا "انفعال" جهاني درقبال پديده هايي چون طالبان و تروريسم به " تحرک " تبديل شود.
درافغانستان نيروهای مرتجع وبنيادگراهميشه درتالش هستند که نهاد های مدنی و دموکراتيک را درنطفه نابودسازند .ما
هنوزنه دموکراسی را تجربه کرده ايم و نه سکيوالريزم.
برای اولين باردرتاريخ کشورما مشروطه خواهان تالش ورزيدند روزنه هايی ازدموکراسی را وروشنگري رابرروي
مردم بگشايند وقهرمان ملی امان هللا خان تالش ورزيد اولين قدم های درزمينه سکيوالريزه کردن جامعه بردارد.
اما خادم دين رسول هللا نه تنها که نوزاد سکيوالريزم را حلق بريد بلکه راه را برای استبداد نادرخانی بازکرد.
وحاکمان مرتجع تا که توانستند ازدين مردم سود بردند وخود را نماينده خدا اعالن نمودند و ....و بنيادگرايان اسالمی در
دهه هفتاد هجری خورشيدی نشان دادند که چگونه دين را می توانند برای برآوردن اميال شوم شان به کار گيرند.
آنان با پيروزی تنطيمي خويش نشان دادند که دين شان وسيله رسيدن به قدرت نا مشروع شان است و نه رابطه
اخالقی انسان با خداوند .آنان تاکه توانستند به نام مذهب کشتند ،دريدند ،خوردند ومستی کردند.
آنان زيرپرچم اسالم خون هفتاد هزارکابلی را ريختند ،بردختران تجاوز کردند ،به اسيران ادرار خوراندند و رقص بسمل
تماشا کردند و تازيانه زدند ،دست بردند وقتل عام کردند .اما اينک با پروژه دموکراسی که بی پنجاه ودوبا خود آورده
است آنان نيکتايی زده اند وبا دهل دموکراسی رقصيدن گرفته اند وازدموکراسی اسالمی ودموکراسی شرقی بحث می
کنند .اما بايد دانست وآنان می دانند که پايکوبيدن ودست افشاندن به نام دموکراسی اسالمی وشرقی فقط آب درهاون
کوبيدن است وبه هرقيمتی د قدرت ماندن.
برسي علل نا كآرامدي تنظيم هاي جهادي در راستاي دولت سازي ودولت داري ازانجهت داراي اهميت است كه اين
احزاب درطول بيش ازسه دهه ازحيات سياسي خويش ازچه رويكرد هاو چرخشهاي مثبت ومنفي بر خوردار بوده كه از
اين حيث مي تواند درعملكرد و فعاليت هاي اين تنظيم ها تا ثيرگذار باشد  .وازسوي ديگر بحث آسيب شناسانه
ازعملكردمجاهدين و احزاب جهادي يکي ازمباحث پيچيده و پرابهامي است که در ديدگاههاي مختلف،با ناهمگوني و
تفاوت مورد بررسي و ارزيا بي قرارمي گيرد .نقش مجاهدين در پروسه دولت سازي و دولت داري ،درکمبود ها،
ناتوانيها و ناکامي هاي آنها مشخص مي شود؛ امانکته قابل تحليل در اين پروسه ،ريشه يابي و درک داليل وعوامل اين
ضعف ها و شکست هااست .
ازجانب ديگرنمي توان داليل وعوامل ضعف وشکست مجاهدين را در يک عامل محدود کرد و يا آن را از يک زاويه
خاصي تحليل نمود .اين ضعف ها وناکا ميها به عوامل مختلف داخلي وخارجي برمي گردد .
گرچه مجاهدين يا حد اقل برخي ازعناصر وگروههاي ازمجاهدين درريشه يابي ناتوانيها وناکاميهاي خود دردرجه اول به
مسايل احساسي ،عاطفي ،تنظيمي ،قومي ،ناتواني رهبري ،تماميت خواهي و انحصار گرايي  ،قدرتطلبي وناپختگي در
مسايل سياسي و ....چنگ مي زنند كه اين عوامل درجاي خود قابل بررسي است ودرنا كامي مجاهدين نقش عمده دارد،
اما افراد و حلقه هاي دگرانديش ومخالف افکاروباورهاي مجاهدين ازگروههاي چپ تا عناصر وحلقه هاي ليبرالو
سيکوالر طرفدارغرب وهمچنين بعضي تحليل گران ومحققين خارجي داليل وعوامل ديگريرا دراين ناتواني و شکست
دخيل واثرگزار مي دانند آنها عوامل اصلي شکست مجاهدين در دولت سازي و دولت داري را به التزام وباورهاي ديني و
مذهبي مجاهدين دراموردولت وسياست ،مخلوط نمودن عنعنات قومي ومذهبي ،تشتت  ،عدم هماهنگي داخلي و دخالتهاي
خارجي ارتباط مي دهند وچپاولگري  ،دزدي  ،سالح کشي  ،تفنگداري  ،آدم کشي رانيزيکي ازعلل اساسي ناکارآمد
واعمال سياه آنان ميدانند.
مجاهدين از زمان شکلگيري شان که با حاکميت حزب دمکراتيک خلق افغانستان به اين نام پا به عرصه فعاليت نظامي
گذاشتند و سپس نام مجاهدين دردوران حضورنظامي شوروي وتا دوران حاکميت وسقوط تا کنون نيزيک گروه فکري و
سياسي يکپارچه ،وهماهنگ نيستند نه تنها يکساني وهماهنگي فکري وعملي درمراحل مختلف اين دوره ها ميان
مجاهدين وجود نداشت ،بلکه تضادها و تناقض هاي گوناگون وپرشماري دربرداشتها ،ديدگاهها و عملکردهاي آنان
مشاهده شده است  .تشتت و پراگندگي مجاهدين،حتي دربرداشتها و تفسيرهاي شان ازتعاليم واحکام اسالم است که
رهبران و تنظيم هاي مختلف مجاهدين ازدولت اسالمي وويژگيهاي اين دولت تصويرمتفاوت ومتعارض ارايه مي کردند

يک رهبر و يک تنظيم اسالمي وجهادي مشخصات دولت اسالمي را يک چيزو رهبروتنظيم ديگرچيز ديگرمعرفي مي
کرد .به عنوان نمونه که عمق تصويرمتفرق و ناهمگون مجاهدين را ازدولت اسالمي متبارزبسازد.
دراواخرثور سيزده هفتاديک تعدادي ازنيم چه باسوادان مجاهدين از وزارت اطالعات وفرهنگ نزد مولوي محمد يونس
خالص رهبرحزب اسالمي شاخه خالص رفته .خالص آنروزها درکابل به سرمي برد .هدف آن بوده تا موافقت مولوي
خالص رابراي ظاهرشدن زنان درپرده تلويزيون غرض خواندن خبرومطالب ديگرجلب شود .وي درشوراي رهبري آن
وقت ظاهرشدن زنان رادرتلويزيون مغاير با اسالم و خصوصيت يک دولت اسالمي خوانده بود.
اما مولوي خالص نه تنها داليل اين جمع را براي نطاقي زنان درتلويزيون نمي پذيرد وآن را غيرشرعي ميخواند بلکه
درمورد اسالمي بودن و غيراسالمي بودن دولت گفت :په هغه دولت کي کمونيستان وي ،شيعگان وي ،سيکان او
هندوانوي اوبه دفترونوکي زنان وي دا دولت اسالمي نه دي( .درآن دولتي که کمونيستان مشارکت داشته باشد ،اهل
تشيع وجود داشته باشد ،سيکها و هندوها باشند ودردفتر هازنان کارکنند  ،آن دولت اسالمي نيست) .
برهان الدين رباني ريس تنظيم جمعيت وريس دولت تنظيمي درسال هفتاديک درمسجد وزيراکبرخان مي گفت:
« من مخالف کاربازماندگان دولت کمونيستي درنظام اسالمي وموجوديت زنان ودختران درادارات دولتي ودرجاده هاي
شهرکابل هستم »...
عبدالرب رسول سياف مسوول تنظيم اتحاد اسالمي وشريک قدرت ودولت درحکومت تنظيمي درتلويزيون باصراحت بيان
داشت ( :کابل وخاک کابل نجس است آ اين شهرراويران نموده وازخاک پاک واسالمي پاکستان واعراب دوباره شهرکابل
راساخت  ،اماسياف ومتحدين  ،کابل راويران نمودند واما اعمارنکردند) .
مسلما اين برداشت وموضع گيري سران جهادي به عنوان سران جهادي ازباور،تعلقات و تعصبات مذهبي ،اتنيکي آنان
ريشه مي گرفت .شاخصه دولت اسالمي ازديدگاه آنان همين رعايت ذهنيت وتمايالتش محسوب مي شد بدون انکه
همساني تمايالت خودها را با احکام و تعاليم اسالمي مورد عنايت قراردهند .

