
 

   ٢۵-بازی شيطانی

  افغانستان
  از هر سو بر این حریق

  هيزمی افزودند دامن گير
  ترجمه فروزنده فرزاد

  
ایاالت .  عينيت یافت١٩٧٩تز بهره گيری از اسالم برای فروپاشاندن اتحاد شوروی در سال 

 دولت کابل  عليهبطور رسمی جهاد اسالمگرایان رامتحده، پاکستان و عربستان سعودی، 
یدند و اینگونه اتحاد شوروی را به اشغال افغانستان برانگيختند و نطفه ی جنگ تدارک د

از دیدگاه برژینسکی، جنگ افغانستان دو مساله را با . داخلی ده ساله را در افغانستان بستند
در آسيای جنوب غربی بعنوان سدی در برابر " کمربند اسالمی"نخست، ایده ی . هم درآميخت

می " آمریکا و اسالم سياسی"، نویسنده ی کتاب "فواز جرجس"گونه که اتحاد شوروی؛ همان
  :نویسد

بگفته ی برژینسکی، جلوگيری از کمونيسم شوروی ما را بر آن می دارد تا از هر آنچه مایه "
ی چند دستگی و انشقاق در اپوزیسيون اسالمی می شود، دوری گزینيم، از آن ميان است 

به نظرم شکل دادن به ائتالفی اسالمی ضد شوروی، ‘: انمواجهه ی نظامی آمریکا و ایر
، ایاالت متحده در اندیشه ی ١٩۶٠ و ١٩۵٠ همچون دهه های ’.اکنون بيش از پيش مهم است

. استفاده از اسالم ضد جنبش های رادیکال و سکوالر و متحد آنها یعنی اتحاد شوروی بود
ی با خيزش اسالمی پيش روی اکنون سران دولت کارتر، فرصت های مناسبی در همکار

خود می نگرند و اميدوارند از کارایی مادی و ایدئولوژیکی آن عليه توسعه طلبی اتحاد 
، زمانی که سالح ایدئولوژیک ١٩۶٠ و ١٩۵٠درسهای دو دهه ی . شوروی بهره گيرند

اسالم در ستيز با ناسيوناليسم پان عرب سکوالر بکار گرفته شد، در ذهنيت سطوح باالی 
  ."اکميت ایاالت متحده مانده بودح

و دومين وجه نمایان این نقشه ی استراتژیک، بکار بستن نگرش بنيگسن ــ برژینسکی برای 
  .بالقوه ی مسکو در آسيا بود" نقاط ضعف"سازماندهی اسالم عليه 

. اسالمگرایان افغان با وجود آغاز دریافت کمک از ایاالت متحده، هيچ جا نيروی غالب نبودند
 بود و از دهه ی غانستان، راستگرایی اسالمی نيرویی بالقوه در اف١٩٧٩سی پيش از ب

تماس آمریکا با . ، با چپ مترقی و نيروهای سکوالر در دولت کابل در ستيز بود١٩۵٠
اسالميون بنيادگرای وابسته به اخوان المسلمين در افغانستان دست کم به سالهای آغازین دهه 

 باز ١٩٧٣یاالت متحده از جنبش سياسی راستگرای اسالمی به سال ، و پشتيبانی ا١٩۵٠ی 
  .می گردد

هرچند سيا در افغانستان، حضور پررنگی در دهه های آغازین جنگ سرد نداشت، این 
در . ــ سازمان وابسته به سيا ــ تيمی به این کشور فرستاد" بنياد آسيا"سازمان از کانال دفاتر 

حمایت بی شائبه یی از دانشگاه کابل کرد و " بنياد آسيا"، ١٩۶٠ و ١٩۵٠ميانه ی دهه های 
جان "بگفته ی . پروژه های بسياری درباره ی سازماندهی جامعه ی مسلمان افغانستان داشت

 در پاکستان و افغانستان که ١٩۶٠، افراد بنياد آسيا در خالل دهه ی "رز بنيگان"و " بنيگان
در " موسسه ی پژوهش اسالمی الهور"به " بنياد آسيا"، ساليان دراز در خدمت این بنياد بودند

: جان بنيگان می گوید. پاکستان برای انتشار فرهنگ جامع اسالمی بزبان اردو یاری رساند
بنيگان ها در پاکستان ." ما همچنين، با دانشکده های الهيات دانشگاههای بزرگ تماس داشتيم"



 

ازمانهای دانشجویی هوادار شوروی همکاری و نيز افغانستان با گروههای دانشجویی ضد س
رز بنيگان می افزاید که، بنياد ." دانشجویان هدف نخست ما بودند: "او می گوید. می کردند

آسيا در افغانستان با خانواده ی مجددی، روحانی سرشناس اسالمی و نيز وزارت عدليه که 
يا، همچنين، شفيق کماوی، بنياد آس. چندی در اداره ی مجددی بود، روابطی استوار ساخت

قائم مقام وزیر عدليه را به سمينار هنری کيسينجر درباره ی امور بين المللی در دانشگاه 
بيشتر کارمندان وزارت عدليه و از آن ميان مشاور حقوقی و : " او می گوید. هاروارد فرستاد

  ."رابط بنياد آسيا، آخوند بودند
تره ی سياست خارجی ایاالت متحده، ميزان تماس های بدليل اولویت پایين افغانستان در گس

یکی از شخصيت . ، و پيش از آن، روشن نيست١٩۶٠سيا با اسالمگرایان افغان در دهه ی 
ری از شوروی ا، هنگامی که در افغانستان بودم، هواد١٩۵٧در : "های ارشد سيا می گوید

تان دریابم زیرا آیزنهاور در از من خواستند ميزان حضور شوروی را در افغانس. آشکار بود
نتيجه حاکی از اهميت کم . " پی دانستن اهميت استراتژیک افغانستان برای واشنگتن بود

هر چند که شوروی آن را . به نظر ما افغانستان چندان مهم نبود: "او می افزاید. افغانستان بود
د آسيا در افغانستان که با این همه حضور بنيا." دراختيار گرفته بود، خطری برای ما نداشت

  .شامل دو یا سه کارمند دائم و احتماال شماری رایزنان و مستشاران آمریکایی بود، ادامه یافت
هرچند . ، جنبش اسالمی افغانستان آرام آرام روند سياسی شدن پيش گرفت١٩۶٠در دهه ی 

امعه ی محافظه کاری، شيوه ی زندگی سنتی و نقش برجسته ی اسالم، همواره مختصات ج
 اسالم در افغانستان بيشتر چهره یی پارسامنش و کمتر ١٩۶٠افغان بوده، تا پيش از دهه ی 

. اجتماعی در اذهان بود-سياسی داشته است؛ اسالم بگونه یی ایمان محور و نه باوری سياسی
اما بر اثر نفوذ مذهب و نيروهای روشنفکری خارجی ــ بویژه اخوان المسلمين مصر و 

هبری سعيد رمضان ه رمی پاکستان و سازمانهای بين المللی اخوان المسلمين بجماعت اسال
در ژنو ــ اسالم در افغانستان دگرگونی بنيادین با ماهيت سياسی و ستيزگرانه ضد کمونيستی 

که  رفته رفته، روحانيون و سازماندهندگان برجسته ی اسالمی افغان از مصر، جایی. یافت
اوليور "بگفته ی . ن البناء در تماس بودند، به افغانستان بازگشتندبا ميراث داران جنبش حس

، شرق شناس برجسته ی فرانسوی و کارشناس اسالم در افغانستان، آغاز اسالم سياسی "روی
این گروه پس از پژوهش . ، گره خورده است"اساتيد"در افغانستان با محفلی نيمه مخفی به نام 

این جنبش در . س با اخوان المسلمين در افغانستان رخ نمودنددر دانشگاه االزهر قاهره و تما
 زمانی که یک عالم مذهبی در برابر محمد داود خان، از بستگان محمد ظاهرشاه و ١٩۵٨

بسياری از . رهبر آینده ی جمهوری افغانستان ایستاد، در قالب ائتالفی منسجم در آمد
اسالميون خویش را .  فعاليت پنهان شدنداسالمگرایان دستگير و سازمانهای نوپا ناگزیر از

  .جماعت اسالمی ناميدند
، جماعت اسالمی و شاخه های آن پيرو سازمانهای اسالمی مصر، ١٩۶٠تا ميانه ی دهه ی 

پاکستان، عراق و دیگر نقاط بودند، بویژه در تاختن به دانشجویان چپگرا و کمونيست و تهدید 
 در ١٩٧٩آنها با هدایت کسانی که در .  را داشتندخشونت آميز رقبای سياسيشان همان رویه

زمره ی ذینفعان بخشش های سيا قرار گرفتند، آشکارا عامل تحریکات سياسی و ایجاد 
  :روی می نویسد. آشفتگی بودند

، سال تاسيس حزب ١٩۶۵به شدت بر شاگردانش اثر گذار بود، چنانکه در  محفل اساتيد"
، "تراکت جنگ مقدس... "ارا با پخش جزواتی با عنوانکمونيست، دانشجویان اسالمگرا آشک

، سالهای آشوب و آشفتگی در دانشگاههای کابل ١٩٧٢ تا ١٩۶٠سالهای . تظاهرات می کردند
آنها شدیدا ضد کمونيسم بودند و بيشتر درگيریها و مواجهه های خشونت آميز ميان آنها ....بود

ار کمونيست ها بر اسالمگرایان برتری هر چند در آغاز شم. يست ها روی می دادئو مائو
 ١٩٧٠داشت، نفوذ اسالميون پيوسته فزونی می گرفت، چنانکه در انتخابات دانشجویی 

  . "اکثریت یافتند



 

 ١٩٧٠های محرمانه ی وزارت خارجه از سفارت ایاالت متحده در کابل به تاریخ ژوئن  پيام
 ی روحانی مجددی ها را نيرویی توانا و پس از آن، رهبری مذهبی افغانستان و بویژه خانواده

چپ ها را دست کم در "و فعال تصویر می کنند و نتيجه می گيرند که تحریکات مالیان 
برای نخستين بار پس از سالها، محافظه گرایی مذهبی "و " مناطق روستایی عقب نشانده است

: نویسدیک افسر سياسی سفارت می ." آشکارا نشان داده که اپوزیسيون دولت است
. گزارشهای اطمينان بخشی از ادامه ی مبارزه ی مالیان در استانهای مختلف رسيده است"

اینجا، در کابل برای شعله ور نگه داشتن آتش شور و شوق مذهبی در ميان بازاریان، 
مدت ها مشخص نبود که ستيزه گری روحانيت تا این ميزان توانمند . تالشهایی می شود

  ."باشد
 ١٩٧٠از طالیه داران رهبری جنبش اسالمی افغانستان در آغاز دهه ی "  سيافعبد الرسول"

ین برهان الدین ربانی؛ و گلبدسازمان وی با اخوان المسلمين و عربستان سعودی؛ . بود
: بگفته ی روی.  مرتبط بود١٩٨٠حکمتيار و همه ی نيروهای اصلی جهادی در دهه ی 

و وجه پنهان آن در " جوانان مسلمان"ب سازمان سيمای آشکار فعاليت جنبش سياف در قال"
را " جوانان مسلمان" و کسی که سازمان نيمه مخفی ’اساتيد‘رهبر ."  بود’اساتيد‘ميان محفل 

، هيات علمی دانشکده ی الهيات دانشگاه کابل "غالم محمد نيازی"هدایت می کرد، پروفسور 
، ربانی، سياف ١٩٧٢در . یت مادی سيا بود، تحت حما"بنياد آسيا"دانشگاه کابل از کانال . بود

و در آینده حکمتيار شورای رهبری جنبش را ایجاد کردند و حکمتيار نظارت بر شاخه ی 
 نفره کار می کرد و در سالهای ۵سازمان بصورت هسته های . نظامی آن را عهده دار شد

گویی بوسيله ی اخوان ،  ــ اینبار نيز پس از پياده شدن چنين ال١٩٧٠پسين، در خالل دهه ی 
بر پایه ی اسناد خارج . المسلمين در مصر و پاکستان ــ به نفوذ در ارتش و جاسوسی آغازید

جوانان " یکی از اعضای ١٩٧٢شده از طبقه بندی محرمانه ی ایاالت متحده، در سال 
بارها با یک آمریکایی برای درخواست کمک دیدار کرده است و در این دیدارها " مسلمان

از آن ميان قتل چند تن از " (مشروحا فعاليت های ضد کمونيستی گروهش را بر شمرده"
اما . و خواستار کمک پنهان ایاالت متحده برای خرید ماشين چاپ شده است") چپگرایان"

برای کمک مستقيم سيا خيلی زود بود و اینچنين کارمندان سفارت با وجود ابراز همراهی با 
  .ن را رد کردنداهداف گروه، درخواستشا

پيشتر، مساعدت سيا . از این پس، سيا نقش فعالتری در پيوند با اسالمگرایان افغان نشان داد
نسبتا کم بود و بيشتر از کانال بنياد آسيا، متوجه دانشگاه کابل و نيروهای اسالمی با سابقه 

سرنگون و ، محمد داود خان ــ به یاری کمونيست ها ــ ظاهرشاه را ١٩٧٣اما در . ميشد
جنبش اسالمی افغانستان، آشکارا چهره ی اپوزیسيون داود . جمهوری افغانستان را پایه نهاد

  .آنها بزودی دوستان زیادی در خارج یافتند. خان را بخود نگرفت
سيا، پاکستان ــ در آغاز برهبری ذوالفقار علی بوتو و سپس ژنرال اسالمگرا، ضياء الحق ــ 

هنوز . رنگ برای به زیر کشيدن دولت نوپای افغانستان همراه شدندو نيز شاه ایران، بی د
 مانده بود اما ١٩٨٠سالها تا اشغال افغانستان بدست اتحاد شوروی و جهاد آمریکایی دهه ی 

. جنگ مقدس اسالمی در سرزمين خشک افغانستان، با شراکت کامل سيا، شتابان پيش می آمد
اکستان در دوره ی نخست وزیری دختر ذوالفقار سالها بعد، یکی از شخصيت های دولت پ

 داود خان را با اسالمگرایان افغانستان ١٩٧٣علی بوتو، همکاری فوری سيا پس از کودتای 
نصير اهللا بابر، مشاور ویژه ی بی نظير بوتو، نخست وزیر : "آمده است که. تصدیق کرد

الت متحده به ستيزه جویان ، کمک مالی ایا١٩٨٩پاکستان، در مصاحبه یی به تاریخ آوریل 
 ’زیر چتر‘] حزب اسالمی[ و نيز قرار گرفتن گلبدیين حکمتيار، رئيس ١٩٧٣افغان را از 

  ."آمریکا را، چندین ماه پيش از دخالت نظامی اتحاد شوروی، فاش کرد



 

، بر پایه ی اسناد منتشر شده ی آرشيو شوروی، تالش "سليگ هریسون"و " دیگو کوردوز"
 ی آمریکا، ایران، عربستان سعودی و پاکستان را برای سازماندهی راست ایاالت متحده

  :اسالمی در افغانستان عليه اتحاد شوروی با جزئيات شرح داده اند
، بهای نفت به دليل جاه طلبی محمدرضا شاه پهلوی برای بازپس راندن ١٩٧٠اوایل دهه ی "

از ....وری مدرن ایران افزایش یافتنفوذ اتحاد شوروی در کشورهای همسایه و برپایی امپرات
، شاه مصمم بود تا کابل را به در حيطه ی اقتصادی و امنيتی با مرکزیت تهران ١٩٧۴آغاز 

حيطه یی که، هند، پاکستان و شيخ نشين های خليج فارس را در . و گرایش به غرب بکشاند
 شراکت با شاه در ایاالت متحده از این سياست بعنوان بخشی از همکاری و....بر می گرفت

پهنه ی اقتصادی و امنيتی و نيز در راستای سياستهای پنهانش در آسيای جنوب غربی 
  ."پشتيبانی کرد

هدف همکاریهای هماهنگ ایاالت متحده ــ ایران که از سوی عربستان سعودی و پاکستان نيز 
برای خارج حمایت شد، تقویت راستگرایان و محافظه کاران در دولت ميانه رو داود خان 

  :بگفته ی کوردوز و هریسون. کردن افغانستان از مدار اتحاد شوروی بود
ساواک و سيا دست به دست هم دادند؛ در این راستا گاه با گروههای بنيادگرای اسالمی افغان "

نيز که در اهداف ضد شوروی هم رای بودند و هر یک شيوه ی خویش داشت، کم و بيش 
یان افغان بنوبه ی خویش با اخوان المسلمين مصر و رابطة العالم بنيادگرا. همدستی داشتند

که راست آیينی وهابيت سعودی را نمایندگی می کرد، در ) اتحادیه جهانی مسلمانان(االسالمی 
به مجرد اینکه بهای نفت سر به آسمان گذاشت، سيل گروههای بنيادگرای عرب . ارتباط بودند

این گروهها نيز همچون ساواک جاسوسانی . تان روان شدبا پشتوانه ی مالی، بسوی افغانس
  ."برای شناسایی سمپاتهای کمونيست در دولت افغانستان و ارتش به خدمت گرفتند

نویسندگان به این نکته نيز اشاره می کنند که ساواک ایران، جنگ افزار و کمک مالی به 
) ISI(مان امنيت پاکستان گروههای افغان که با اسالميون راستگرا می رساند، رئيس ساز

ساواک، سيا و . "نيز، برای ضربه زدن به دولت افغانستان به این گروهها کمک می کرد
 ١٩٧۴ و ژوئن ١٩٧٣جاسوسان پاکستان، در چندین کودتای ناکام که در سپتامبر و دسامبر 

  ."بوسيله ی بنيادگرایان، عليه داود خان انجام شد، با همدیگر همکاری داشتند
. ، اسالمگرایان افغان خویش را آماده ی شورشی همه جانبه عليه داود خان یافتند١٩٧۵در 

قيام اسالميون سرکوب شد و بسياری از . داود خان هنوز اتحاد نيم بندی با کمونيست ها داشت
بيشتر . شورشيان دستگير و اعدام شدند و کسانی چون حکمتيار و ربانی، به تبعيد گریختند

. کستان رفتند تا از پشتيبانی سرویس جاسوسی نظامی این کشور برخوردار شوندتبعيدیان به پا
در چهار سال آینده، سازمان امنيت پاکستان روابط گونه گونی با شورشيان افغان و بویژه 

تحليل محرمانه ی وزارت خارجه درباره ی بحران . هسته ی اسالمی آن استوار کرد
ا اخوان المسلمين و سازمان امنيت پاکستان مرتبط  که به طور خاص ب١٩٧۵افغانستان در 
  :بود، می گوید

آنچه در غبار بگفته ی برخی، دخالت پاکستان، ناپدید شد این واقعيت است که داود خان جلوه "
رهبران افغانی شورشيان، افزون بر اینکه گفته .  را فرو نشانده است’بين المللی‘گری اسالم 

اخوان المسلمين ...ها اجير شدند، بنا به گزارشاتی، اعضایمی شود، بوسيله ی پاکستانی 
بودند و این جمعيت بخشی از گروه بزرگنری است که با ژنرال جيالنی، رئيس سازمان 

  . "امنيت پاکستان به توافق رسيده اند
زیر فشار آمریکا، شاه ایران و پاکستان به راست او را  داود خاناما در افغانستان، سستی 

، کامال از حاميان چپ خویش گسست و ارتش و ١٩٧٨ تا ١٩٧۵داودخان در سالهای . لغزاند
، داود خان با محمدرضا شاه و ١٩٧۶در . بنيادهای محافظه کار افغانستان را در آغوش کشيد

بوتو، نخست وزیر پاکستان، دیدار کرد و در پی آن افسران راستگرا و رهبران غربگرا را 
، جوخه های مرگ دولت افغانستان، ترور ١٩٧٨در . ب حساس و کليدی گماردبه مناص



 

رهبران چپگرا و کمونيست را آغاز کرده بودند و اینچنين دولت کابل از چپ ها و کمونيست 
آرام آرام، قدرت داودخان به دسته یی کوچک از فرامحافظه کاران و . ها پاکسازی شد

 هریسون پس پرده، ساواک، متحدان عربستان در بگفته ی کوردوز و. ارتشيان محدود شد
بحران افغانستان در . اتحادیه جهانی مسلمانان و اخوان المسلمين قدرت را اداره می کردند

 با کودتای نورمحمد ترکی، کمونيست هوادار شوروی، که پيمان دوستی با اتحاد ١٩٧٨آوریل 
زمان امنيت پاکستان به راست اسالمی با حمایت سا. شوروی امضاء کرد، حدت یافت

، "پل پت"تروریسم گسترده یی عليه افغانهای دانش آموخته و سکوالر آغاز نهاد و به شيوه ی 
  .را ترور کرد صدها آموزگار و کارمند دولتی

با توجه به شمار زیادی از مکاتبات وزارت خارجه و سفارت، ایاالت متحده به خوبی از 
. روریسم ضد شوروی، به اخوان المسلمين آگاه بوده استوابستگی سازمانهای افغانی مجری ت
تهدید جدی برای دولت جدید از : " است که ميگوید١٩٧٨نمونه ی نخست، جلسه ی سنتو در 

  بيان ١٩٧٩تحليل دیگری در آوریل ." سوی قبائل و گروههایی مانند اخوان المسلمين است
یکی ." خوان المسلمين بهم می آميزندبرخی در اپوزیسيون مذهبی سرانجام با ا"می دارد که 

شرایط کنونی " با عنوان ١٩٧٩از کارمندان سفارت در سند مفصل دیگری به تاریخ ژوئن 
همه ی استانهای مرکزی، شرقی و غربی زیر سلطه ی شورشيان : "می گوید" قيام افغانستان
اخوان ] و[ن با نامهای گوناگونی چون مجاهدا"و در ادامه شورشيان را ." در آمده اند

این سند بدون شرح و تفسير از قول دولت افغانستان، اپوزیسيون را ." المسلمين می شناسند
  .می خواند" مالیان انگليسی"

 ایران نيز رخ داده است، پيوندهای پاکستان با اسالمگرایان ١٣۵٧در این دوره، که انقالب 
ضياء الحق در پاکستان رژیمی بر ژنرال . افغان و نيز اسالميون پاکستان استوارتر نيز شد

پایه ی قوانين اسالمی پایه نهاد و مشوق رشد گروههای اسالمی برهبری ابواالعلی مودودی 
آنگاه که آیت اهللا خمينی در ایران سرگرم ایجاد جمهوری اسالمی خویش بود، برژینسکی . شد

تالش  برژینسکی . دو سيا نيز، در افغانستان ارتشی از اسالميون راستگرا پدید می آوردن
پياده کردن دیدگاه بنيان برافکن بنيگسن مبنی بر استفاده از شمشير اسالم ضد اتحاد شوروی 

  .بود
  

  سپاه اسالمی برژینسکی و کيسی
  

، که بارها از آن نقل قول شده "نول ابزرواتور" با ١٩٩٨برژینسکی در مصاحبه یی در سال 
 و نه پيش از ورود شوروی به این کشور را، است، راز آغاز کمک سيا به مجاهدان افغان

  :برژینسکی می گوید. تنها پس از آن، فاش کرد
 و به عبارتی پس از ١٩٨٠بر پایه ی اسناد رسمی کمک سيا به مجتهدان افغان در دهه ی "

اما واقعيت یکسره .  بوده است١٩٧٩ دسامبر ٢۴اشغال افغانستان به دست ارتش شوروی در 
، کارتر نخستين ١٩٧٩ که تا کنون به شدت پنهان شده است؛ در جوالی دیگر است، آنچيزی

و من هر . دستورالعمل کمک های سری به مخالفان ضد شوروی رژیم کابل را امضاء کرد
روز یادداشتهایی برای کارتر می نوشتم مبنی بر اینکه به باور من این کمکها، شوروی را به 

  ."دخالت نظامی در افغانستان وا می دارد
ایاالت متحده با  همداستانیاما پس پرده ی این راز، باز راز دیگری نهفته است و آن 
افزون بر این، .  است١٩٧٠راستگرایی اسالمی در افغانستان و خاورميانه به درازای دهه ی 

 که کمکهای سيا بطور رسمی بسوی ١٩٨٠بی گمان جنگ مقدس افغانها نه در دهه ی 
، آنگاه که راستگرایی اسالمی افغان با کمک ١٩٧٨لکه در اسالميون سرازیر گشت، ب

در مارس . سازمان امنيت پاکستان در شمال شرق افغانستان سر به طغيان گذاشت، آغاز شد
، نيمه ی غربی افغانستان بویژه ایالت نشين بزرگ هرات، که در همسایگی ایران ١٩٧٩



 

 که با یکی از فرماندهان یک سازمان اسالمی بشدت افراطی. است، دستخوش شورش شد
 پيوند داشت و جمهوری اسالمی ایران نيز حامی آن بود بسياری از اسماعيل خانارتشی بنام 

بسياری از مشاوران روسی و خانواده شان تا . شخصيت های دولت افغانستان را بقتل رساند
ان و دستگاه این هنگام، ایاالت متحده روابط خویش را با نظامي. آستانه ی مرگ زخمی شدند

جاسوسی و امنيتی ایران نگه داشته بود و با دولت جدید ایران و نخست وزیر آن بازرگان 
تماس داشت و سازمان سيا اطالعاتی درباره ی اتحاد شوروی، عراق و تحوالت افغانستان در 

آمریکا در این همکاریها تا حادثه ی گروگانگيری کارمندان سفارت . اختيار ایران می گذاشت
  . ادامه یافت١٩٧٩ خمينی در دسامبر طرفدارانتهران بوسيله ی 

، سازمان سيا نخستين پيشنهاد رسمی خود را برای کمک به اسالمگرایان ١٩٧٩در مارس 
برخی در سيا عقيده "بگفته ی گيتس، . افغان که با شورش در هرات همزمان بود، کامل کرد
يخته شدن احساسات مسلمانان و اعراب، داشتند که حضور شوروی در افغانستان سبب برانگ

و نه تنها آن، بلکه بگفته ی گيتس، عمال سودمندی دیگری برای ." ضد شوروی خواهد شد
آمریکا داشت و آن برپایی تجهيزات جاسوسی بود که تا پيش از انقالب ایران در شمال این 

 متحده به مجاهدان ، با کمک های فراوان و پنهان ایاالت١٩٧٩آغاز . کشور مستقر شده بود
در عربستان . "عربستان و پاکستان نيز خواهان دخالت هر چه بيشتر آمریکا بودند. همراه بود

پيشگام امر عقب نشاندن شوروی در افغانستان بود و اعالن ...سعودی یکی از افسران ارشد
داشت که دولت متبوعش، بطور رسمی از ایاالت متحده برای شورشيان درخواست کمک 

هر چند برخی تحليلگران آمریکایی و شماری از افراد سيا بر این باور بودند که . "ده استکر
حمایت مستقيم آمریکا از شورشيان افغان سبب حمله ی اتحاد شوروی به پاکستان و مواجهه 
ی جهانی اتحاد شوروی و آمریکا می شود، دولت ایاالت متحده همچنان به راه خویش می 

ان سعودی و پاکستان برای ارسال کمک به شورشيان افغان  تماس گرفت سيا با عربست. رفت
 نخستين دستور ارسال ١٩٧٩و همانگونه که برژینسکی بروشنی گفت، کارتر در جوالی 

  .هایی از قبيل تجهيزات مخابراتی را به اسالميون راستگرای افغان امضاء کرد کمک
رد که تمام مدت، هدف وی تحریک می پذی" نول اوبزرواتور"برژینسکی در مصاحبه با 

شوروی به دخالت نظامی بوده است، هر چند که دخالت نظامی اتحاد شوروی آمریکایيان را 
ها را به دخالت نظامی در افغانستان وادار  ما شوروی: "برژینسکی می گوید. شوکه کرد

وقتی از ." یمنکردیم بلکه تعمدانه شرایط را چنان آماده کردیم تا احتمال آن را باال ببر
برژینسکی پرسيده می شود که با نگاه به گذشته آیا پشتيبانی از خيزش بنيادگرایی اسالمی و 
تجهيز آنها با سالح و آموزش های نظامی که تروریسم آینده را پروراند، برای وی پشيمانی 

  :به بار آورده است، پاسخ می دهد
یا فروپاشی امپراتوری شوروی؟ تحریک از منظر تاریخی کدام مهمتر است؟ پيدایش طالبان "

  "مسلمانان یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟
 به اتحاد شوروی هدیه می  رااکنون جنگ ویتنامی: " به کارتر گفت١٩٧٩برژینسکی در 

  ."کنيم
درست پيش از . ، بيش از سه چهارم افغانستان در طغيانی آشکار بود١٩٧٩تا پایان سال 

 سرخ برای دفاع از دولت محاصره شده ی افغانستان، این کشور را اشغال کریسمس، ارتش
یکی از ویژگيهای جهاد آمریکایی در افغانستان این بود که از آغاز ایاالت متحده، دست . کرد

سازمان امنيت پاکستان و ژنرال ضياء الحق را در کنترل ارسال محموله های کمکی به 
" جنگ ارواح"، ژورناليست و نویسنده ی کتاب "و کولاستي. "مجاهدان افغان باز گذاشت

ضياء الحق بر جنگ افزارها و کمک های مالی : "درباره ی جهاد افغانستان، می نویسد
او اصرار داشت که هر دالر و سالح آمریکایی باید از کانال پاکستان برای . نظارت داشت

ریکی از آن برخوردار مجاهدان فرستاده شود و او تصميم می گيرد که کدام گروه چ
شاهزاده ترکی ." سيا با وجود اختالف نظر، تصميم سازمان امنيت پاکستان را پذیرفت....شود



 

الفيصل، وزیر اطالعات وقت عربستان، در واشنگتن با برژینسکی  و سران سيا دیدار کرد و 
  .ه شودتضمين کرد که هر دالر ارسالی آمریکا صرفا برای کمک به مجاهدان افغان فرستاد

 از دیدگان پنهان بود، همدستی سازمان امنيت پاکستان، ژنرال ضياء ١٩٨٠آنچه در دهه ی 
الحق و اسالمگرایان پاکستان از یک سو و پيوند دولت عربستان و شبکه های خصوصی از 
. سرویس امنيتی عربستان تا اتحادیه جهانی مسلمانان و اسامه بن الدن از سوی دیگر بود

ی و پاکستان سالها با هم روابط نزدیک داشتند، از آن ميان پيوندهای نظامی و عربستان سعود
گسيل سربازان پاکستانی و مزدوران این کشور برای محافظت از خاندان سلطنتی عربستان و 

برای نمونه، افسران ارتش : " می نویسد" شيرین هانتر. "آموزش نيروهای این کشور بود
ژنرال ضياء الحق، . يخ نشين های خليج را آموزش می دادندپاکستان، نظاميان سعودی و ش

 74-1973، بویژه در سالهای ١٩٧٠افزون بر این، در خالل دهه ی ." یکی از این افراد بود
که افزایش بهای نفت اوپک خزانه ی پاکستان را تهی کرد، بوتو و ضياء الحق به کمک های 

رشد .  مسائل سياسی گره خورده بودمالی عربستان دلگرم بودند و کمک سعودی ها با
  .اسالمگرایی در پاکستان بهایی بود که باید اسالم آباد در ازای کمک سعودی ها می پرداخت

ی ایاالت متحده، اتحاد عربستان و پاکستان سودمند بود، زیرا هر دو کشور متحدان وفادار برا
بستان و هم پاکستان انگيزه این واقعيت که هم عر. آمریکا در ستيز با اتحاد شوروی بودند

داشتند، از نگاه دولتهای کارتر و ریگان که  را های پنهان و نقشه های بلندپروازانه ی خویش 
به هر بهایی، خواهان زمينگير شدن شوروی در مردابی خونين در افغانستان بودند، نادید 

 و عمق استراتژیکرا  رقيب دیرینه اش، هند، افغانستان  نگرانپاکستان همواره. انگاشته شد
متحدی برای خویش در در شبه قاره در برابر دهلی نو می دید و ژنرال ضياء الحق در 

عربستان سعودی نيز منافع خویش را پی می گرفت و جنگ .  بود"پاکستانی بزرگتر"رویای  
افغانستان را از منظر گسترده تر رقابت با ایران که رژیم شيعی نوپدید آن تهدیدی برای 

افغانستان و آسيای ميانه، از نگاه عربستان، . راق و شيخ نشين های خليج بود، می نگریستع
ميدان مبارزه با ایران بود و ریاض برای تضعيف ایران در پی تقویت راست آیينی وهابی 

  .سنی در افغانستان و فراتر از آن بود
اما این دو .  خود گرفتندبرژینسکی و سپس بيل کيسی، محور پاکستان ــ عربستان را زیر چتر

  .کشور ماموران خویش را در افغانستان داشتند
گلبدیين حکمتيار، ستيزه جوی اسالمی، در راس رهبری گروهی با نام حزب اسالمی، نماینده 

  :شهرت حکمتيار بواسطه ی تعصب فراوان و ددمنشی وی بود. ی پاکستان در افغانستان بود
حکمتيار نيز، همچون دیگر . ن امنيت پاکستان عزیز بودگلبدیين نزد ضياء الحق و سازما"

 یعنی زمانی که پاکستان پنهانی از دانشجویان ١٩٧٠رهبران مجاهد افغان، از آغاز دهه ی 
بنيادگرای دانشگاه کابل که عليه نفوذ شوروی در دولت افغانستان شورش می کردند، حمایت 

 آن هنگام حکمتيار پيامد موج رادیکاليسم .می کرد، با سازمان امنيت پاکستان همکاری داشت
حکمتيار مسوول پاشيدن بر پایه ی گفته های بسيار، . اسالمی نوپدید در گستره ی جهانی بود

  ".اسيد به صورت بسياری از زنان افغانی است که به زعم وی پوشش مناسب اسالمی نداشتند
تی شکنجه می داد؛ این تخصص حکمتيار پوست زندانيان را زنده زنده ميکند و آنها را بسخ

هيوالی "، اسالمگرای کمتر افراطی، حکمتيار را "صبغت اهللا مجددی. "ویژه ی او بود
اما چارلز ویلسون، نماینده ی جمهوری خواه تگزاس که مدافع هميشگی . ناميده است" واقعی

یرا ضياء  بود زحکمتيار پشتيبان "جهاد افغانستان در کنگره بود، می گوید که ضياء الحق 
الحق جهان را ميدان نبرد ميان مسلمانان و هندوها می دانست و می پنداشت حکمتيار او را 

  ."در راستای برپایی نهادی پان اسالميستی در برابر هند یاری می کند
حزب اسالمی حکمتيار یکی از شش تا هشت حزب افغانی تشکيل دهنده ی مقاومت ضد 

ین این احزاب و به داشتن جنگجویان درنده خو شهره بزرگتر" حزب اسالمی. "شوروی بود
یکی از افسران ناظر بر جهاد . بود، همين ویژگی سيا را برای کمک به آنها ترغيب می کرد



 

. در آغاز تصور نمی کردیم که بتوانيم شورویها را شکست دهيم: "افغانستان در سيا می گوید
کمتيار کسی بود که به نظر می رسيد بخوبی اما باید تا می توانستيم از روسها می کشتيم و ح

. سنگدلی عریان او نکته یی مثبت برای سيا بوده است." می توانست از عهده ی این کار برآید
کارمندان سيا در بخش خاور نزدیک، که پروژه ی افغانستان را پيش می : "کول می گوید

افسران سيا اینگونه به خود قوت .  متحد خویش می دانستندقابل اعتمادترینبردند، حکمتيار را 
حکمتيار از دید کسانی چون ." قلب می دادند که حکمتيار، دست کم می دانست دشمن کيست

کيسی و برژینسکی که در رویای خویش افغانستان را کليد تضعيف اتحاد شوروی در 
منه ی جمهوریهای مسلمان نشينش می دانستند، از این جنبه مناسب می نمود که می توانست دا

می گفت که حمالت "، حکمتيار "فيليپ دیرو"بگفته ی . جنگ را فراتر از افغانستان، بگسترد
چریکی را با آزاد کردن سرزمين های مسلمان نشين بخارا، تاشکند و دوشنبه، تا آنسوی 

  ."رودخانه ی آمودریا در عمق جمهوریهای آسيای ميانه پيش می برد
انستان کسی نبود مگر عبد الرسول سياف، رهبر اخوان و اما نماینده ی عربستان در افغ

با گذشت جنگ، حکمتيار و سياف بيشتر بعنوان رهبران افغان سپاه . المسلمين افغانستان
جنگجویان خارجی و عمدتا عرب که گله وار برای پيوستن به جهاد، به افغانستان سرازیر 

، این به اصطالح عرب ــ افغان ١٩٨٠تا پيش از پایان دهه ی . شده بودند، شناخته می شدند
تبارهای جنگ افغانستان، رهبران گروههای تروریست اسالمی در مصر، الجزایر، عربستان 

حکمتيار و سياف هر چند که با هم . سعودی، عراق و دیگر نقاط چون چچن و ازبکستان شدند
زمانی که به جنگ  80-1979بن الدن، اوایل . نزدیک بودند اسامه بن الدنمتحد نبودند، به 

زمانی که در پاکستان در تبعيد بسر می ] حکمتيار."[افغانستان گام گذارد، نامش بر زبانها افتاد
دور خویش ه برا برد گروهی از اسالمگرایان متعصب غرب ستيز از مليت های گوناگون 

ه گرد آورد که بعدها در جنگ افغانستان شرکت کردند؛ اسامه بن الدن و اعراب دیگری ک
  ."داوطلبانه به جنگ رفتند، از آن ميان بودند

اینچنين، در افغانستان، صحنه برای برخوردی سرنوشت ساز ميان ایاالت متحده و اتحاد 
ایاالت متحده به دنبال انقالب ایران، پندار واهی ایجاد کمربند سبز اسالمی . شوروی چيده شد

ودی ومصر را به ميدان کارزار در را ضد اتحاد شوروی پی گرفت و پاکستان، عربستان سع
جهاد مقدس در افغانستان، صدها هزار تن از جهادیون . کوههای دوردست آسيای ميانه کشاند

را برانگيخت و سيل جنگجویان از سراسر جهان، بسوی اردوگاههای جنگی در مرز پاکستان 
 رهانيده بود، ایاالت متحده کمترین درکی از ماهيت نيروهایی که. و افغانستان روان شد

چنانکه این نا آگاهی، مانع دولت ریگان برای گسترش جنگ افغانستان به داخل اتحاد . نداشت
  .شوروی و حتی تالش برای کشاندن پای خمينی و ایران به جهاد آمریکایی نشد
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