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بررسی رفتار طالبان از گذشته تا امروز؛ آیا طالبان تغییر کرده است؟
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ایستگاه صفرایستگاه صفر
افغانسـتان تابسـتانی داغ و پرفراز و نشـیبی را می گذراند. ایاالت متحده و متحدانش که بیسـت 
سـال پیـش بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم بـه این کشـور حملـه کردند، بـه تدریج بسـاط خـود را 

جمع و سـرزمین سـتم-دیده افغانسـتان را تـرک کردند. 
طالبانـی هـم کـه در آن سـالها بسـرعت حکومتـش فروپاشـیده بـود، به همـان سـرعت در حال 
قرارگیـری بـر مسـند قـدرت اسـت. شـهرهای کوچک و بـزرگ افغانسـتان یکـی پـس از دیگری به 
دسـت طالب هـا افتـاد تـا بدبین تریـن کارشناسـان افغانسـتانی نسـبت بـه دولـت را نیز شـگفت زده 

 . کند
حـاال افغانسـتان تیتـر اول خبرهـای جهـان و البتـه ایـران اسـت و از کوچـک و بـزرگ گرفته تا 
مطلـع و نـاآگاه دسـت به تحلیل اوضـاع افغانسـتان و طالبان می زنند. متاسـفانه افغانسـتان در عین 
حـال که همسـایه شـرقی کشـور ما و پذیـرای صدهاهزار نفـر مهاجر عزیز اسـت، اما مانند بسـیاری 
دیگـر از مناطـق اسـامی بـرای مـردم و حتی نخبـگان جامعه ما مبهم و ناشـناخته اسـت.  از طرف 
دیگـر ایـن روزهـا سـواالت متعـددی در مـورد ماهیت طالبـان ، گذشـته آن و راهبردهـای احتمالی 
آینـده آن پرسـیده می شـود کـه فهـم بسـیاری از این سـواالت متوقف بر شـناخت دقیق از گذشـته 
طالبـان و سـاختارهای درونـی آن، اعتقـادات کامی و تفاوت هایش بـا دیگر گروه هـای بنیادگرا و یا 
اسـامگرا اسـت. از طرفی طالبان در زیسـت بوم افغانسـتان در حال فعالیت اسـت که خود ماجرایی 
پردامنـه دارد. تاریـخ معاصـر افغانسـتان مملو از تحوالت سیاسـی و نظامی بوده و کشـور افغانسـتان 
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دسـت خـوش بـاال و پایین بسـیاری شـده که فهم امروز افغانسـتان بـدون نظر به آن ممکن نیسـت. 
از طـرف دیگـر افغانسـتان کشـوری متنـوع بـه جهـت قومیت و نژاد اسـت کـه عاملی بـس مهم در 
تحلیـل و فهـم حـوادث آن اسـت بگونه ای که شـاید به جرئت بتـوان گفت که عامـل قومیت موثرتر 
از مذهـب در واگرایی هـای حزبـی و گروهـی افغانسـتان قلمـداد می شـود. از سـوی دیگـر بازیگـران 
منطقـه ای و بیـن المللـی هـم کنشـگران مهمـی در صحنـه افغانسـتان به شـمار  می آیند کـه امروز 

ایـن کشـور بدون آنهـا قابل فهم نیسـت. 
شـعوبا از ابتـدا سـعی کـرده در نمایـش صحنـه جهـان اسـام، ابعـاد مختلـف را ببینـد و روایتی 
بـا کمتریـن اثرپذیـری از گرایش هـای مختلـف داشـته باشـد. طبعـا مسـائل افغانسـتان هـم از این 
رویکـرد مسـتثنا نیسـت.  اولیـن ویژه نامـه شـعوبا در مـورد افغانسـتان منتشـر می شـود و در آن به 
مسـائلی پرداختـه می شـود کـه بـرای تحلیـل امـروز افغانسـتان به آنهـا نیازمندیـم. امید اسـت که 
ایـن ویژنامـه بتوانـد دانـش و آگاهی  مخاطبان را نسـبت به مسـائل این کشـور مهـم و حیاتی ارتقا 

دهد.
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 افغانستان به واسطه جنگ های اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ کشوری که چندین 
دهه درگیر جنگ بوده و هربار هم این جنگ و خونریزی بوده که موجب شده افغانستان به تیتر 
اصلی خبرها تبدیل شود.اما این تمام افغانستان نیست و این کشور ابعاد دیگری نیز دارد. تبیین تاریخ 
معاصر افغانستان، یعنی رویدادهای مهم 50_60 سال اخیر، کمک می کند زمینه های جنگ فعلی هم 
درک شود. هرکسی می خواهد از افغانستان درک درستی داشته باشد باید تاریخ معاصر افغانستان را 
بداند. قضاوت مبتنی بر مطالعه تاریخ دو دهه اخیر، از 2001 تاکنون، قضاوت نادرستی است، چون 
درگیری هایی که در دهه های قبلی بوده همگی زمینه ساز درگیری های فعلی است. صحبت درباره 
60 سال اخیر افغانستان هم کار دشواری است زیرا در این چند دهه، افغانستان دستخوش تحوالت 
عمده و سریع بوده است. شاید بتوان گفت هیچ یک از کشورهای منطقه به اندازه افغانستان درگیر 

تغییرات سیاسی عمده در چند دهه  اخیر نبوده است.

تاریخ تحوالت سیاسی 
معاصر افغانستان

علیرضا صالحی
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زمینه شکل گیری احزاب جهادی
حوالـی سـال 1980 شـوروی بـرای سـرکوب گروه های جهادی کـه در مناطق مختلـف در جنگ 
بـا دولـت افغانسـتان بودنـد وارد ایـن کشـور شـد. در آن زمـان دولت وقت افغانسـتان کـه طی یک 
کودتـا در سـال 1978 علیـه داوود خـان بـه قـدرت رسـیده بـود، تفکر کمونیسـتی داشـت و عمده 
مـردم افغانسـتان ایـن تفکـر را نمی پذیرفتنـد. به همیـن دلیـل در قالـب گروه هـای جهـادی علیـه 
دولـت قیـام کردنـد و توانسـتند دولـت کمونیسـتی را سـاقط کنند. البتـه داوود خان هم پنج سـال 
قبـل، بـا کودتـا علیـه ظاهرشـاه بـه قدرت رسـیده بـود. افغانسـتان تـا سـال 1973 میـادی دارای 
حکومـت پادشـاهی بـود. ظاهرشـاه متعلق بـه خاندان بزرگی در افغانسـتان بود که ایـن خاندان 2 تا 
3 قـرن در افغانسـتان حاکـم بودنـد. پادشـاهان این خطه حکومت را از پدرشـان بـه ارث می بردند و 
حکومـت بـا سیسـتم فئودالی اداره می شـد. عمده مردم هم محـروم از آبادانی و تحصیل و بهداشـت 
بودنـد و بـه نوعـی عقـب مانـده حسـاب می شـدند. صرفـا اقلیتـی از مـردم کـه جـزو طبقـات مرفه 
به شـمار می آمدنـد از ثـروت و عمـران و قـدرت برخـوردار بودنـد. عمـوم مـردم تمایلی بـه حکومت 
سـلطنتی نداشـتند یـا حداقل خواهان سـلطنت مشـروطه بودند کـه در آن قانون حکم فرما باشـد و 
نـه پادشـاه؛ از طـرف دیگـر در این سـال ها جریان بسـیار قدرتمنـد جمهوری خواه نیز در افغانسـتان 
شـکل گرفتـه بـود. نهایتـا در سـال 1973 داوود خـان که پسـرعمومی پادشـاه بـود کودتایـی انجام 
داد و سیسـتم سـلطنتی افغانسـتان برچیـده و جمهـوری افغانسـتان تاسـیس شـد. امـا ایـن دولت 
پایه هـای قدرتمنـدی نداشـت. بـا اینکـه انقـاب به نـام جمهوری بـود، داوود خـان بـدون انتخابات 

خـودش را رئیـس جمهور اعـام کرد.
 در دوره ای کـه کودتـا در افغانسـتان جریـان داشـت، دو گـروه فکری عمده در افغانسـتان قدرت 
گرفت. یکی کمونیسـت-ها که متاثر از انقاب شـوروی بودند و دیدگاه کمونیسـتی و مارکسیسـتی 
داشـتند و البتـه در کل منطقـه از جملـه ایـران هـم حضـور داشـتند. گـروه دوم اسـام گراها، کـه 
قـدرت چندانـی نداشـتند امـا درحـال رشـد بودنـد. کمونیسـت ها چند سـال پیـش از اسـام گراها 
فعـال شـده بودنـد، تشـکیات داشـتند و تحصیکرده تـر بودنـد و در دانشـگاه ها نیـز از نیروهـای 
بیشـتری برخـوردار بودنـد. از طـرف دیگـر از سـوی شـوروی نیـز حمایـت می شـدند لـذا تصمیـم 
گرفتنـد دسـت بـه کودتـا و برانـدازی حکومـت داودخان بزننـد.در سـال 1978 میـادی یعنی پنج 
سـال بعـد از قـدرت گرفتـن داوود خـان بـود که کمونیسـت ها بـا کمک ارتـش افغانسـتان کودتای 
دیگـری راه انداختنـد و داوود خـان را کشـتند و حکومـت جدیـدی، مـدل جمهـوری، البتـه با تفکر 

کمونیسـتی و وابسـته به شـوروی، در افغانسـتان مسـتقر شـد.
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 کمونیسـت ها وقتـی بـر سـر کار آمدنـد اوال مخالفـت علنـی بـا دیـن داشـتند، ثانیـا یک سـری 
اصاحـات ارضـی انحـام دادند که باعـث نارضایتی توده مردم بخصوص کشـاورزان شـد و چون عمده 
مـردم افغانسـتان کشـاورز بودنـد، نارضایتی گسـترده ای در افغانسـتان علیه دولت کمونیسـتی ایجاد 
شـد. احزاب اسـام گرا نیز همراه مردم مخالف دولت کمونیسـتی وقت می شـوند. دولت کمونیسـتی 
هـم یـک پارچـه نبـود و متشـکل از دو حـزب به نـام حزب خلـق و حزب پرچـم بود که هـر دو ذیل 
حـزب دموکراتیـک خلق افغانسـتان بودند و دولت وقت بر اسـاس حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان 
تشـکیل شـده بـود. یـک حکومـت تک حزبی مسـتبد که می خواسـت بر تمام امورات کشـور مسـلط 
باشـد و ایـن اسـتبداد را مـردم نمی پذیرفتنـد. عمـده مـردم افغانسـتان مسـلمان و سـنتی بودنـد و 
نگاه هـای روشـنفکرانه گسـترده نبـود، بـه همیـن دلیـل عمـده مـردم نـگاه منفی نسـبت بـه دولت 
داشـتند و دولت را ضد اسـامی می دانسـتند. دولت کمونیسـت هم سـطح باالیی از خشـونت داشـت 
و مخالفـان خـود را بـه طـرز نامناسـبی حذف یـا زندانی یا تـرور می کرد. هـر دو حزب کمونیسـت با 
هـم اختافاتـی داشـتند و طرفیـن همدیگـر را ترور می کردنـد، مردم عـادی و مخالفان کـه راحت تر 
قلـع و قمـــــع می شـدند. 
نارضایتـی گسـترده باعـث 
تشکیل احــــزاب سیاسی 
نظامـی مختلف و زیادی در 
افغانستان شـد، این احزاب 
در تمام افغانسـتان پراکنده 
بودنـد و هر قومی و مذهبی 
در هـر منطقـه حزبـــــی 
تشـکیل داده بـود یا متعلق 
بـود.  بزرگتـری  بـه حـزب 
در سال 1980 شــــووری 
بـه درخواســــــت دولـت 
افغانســــتان و برای مقابله 
با این احزاب جهــــــادی 

وارد افغانسـتان شد. 
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به قدرت  رسیدن احزاب جهادی
ویژگـی احزاب جهـادی این بود 
کـه نـگاه اسـامی داشـتند، یعنـی 
حکومـت  کـردن  سـاقط  به دنبـال 
حکومـت  برقـراری  و  کمونیسـتی 
اسـامی بودنـد. این احـزاب به طور 
عمـده شـامل هفـت حزب سـنی و 
هشـت حزب شـیعه بودند. اکثریت 
جمعیـت در افغانسـتان اهل سـنت 
بـود و بـه ایـن دلیـل احزاب سـنی 

قـدرت بیشـتری داشـتند. هـر منطقـه ای از افغانسـتان علیـه دولـت کمونیسـتی شـروع بـه جهـاد 
کردنـد. کمک هـای ایـران بـرای احـزاب شـیعه و پاکسـتان بـرای احـزاب سـنی هـم شـروع شـد و 

احـزاب شـیعه در ایـن میانـه قـدرت تاثیرگـذاری کمتری داشـتند.
  درگیـری داخلی)مجاهدیـن بـا دولـت کمونیسـتی( تا سـال 1989، یعنی حدود ده سـال طول 
کشـید. سـال 1989 شـوروی تصمیـم می گیـرد نیروهـای نظامی خـود را از خاک افغانسـتان خارج 
کنـد. از 1989 تـا 1992 دولـت کمونیسـتی بـه تنهایـی بـا احزاب جهـادی مختلف مشـغول جنگ 
بـود و در نهایـت در سـال 1992 دولـت کمونیسـتی شکسـت خـورد و گروه های جهـادی وارد کابل 
شـدند و پایتخـت را تصـرف کردنـد. احـزاب سـنی قبـل از اینکـه کابل را فتـح کنند طی جلسـاتی 
در پیشـاور پاکسـتان توافقاتـی داشـتند کـه دولت بعدی افغانسـتان چگونـه باشـد.  در نتیجه دولت 
موقتـی بـرای خودشـان تشـکیل دادنـد. در ایـن زمـان شـیعیان را در برنامه خـود دخیـل نکردند و 
زمینـه نارضایتـی ایجـاد شـد. وقتـی کابـل فتح شـد شـخصی به نـام صبغـت اهلل مجـددی که یکی 
از رؤسـای احـزاب سـنی و از بـزرگان بـود به مـدت دو ماه سرپرسـت دولت جدید افغانسـتان شـد. 
دولتـی متشـکل از احـزاب جهـادی مختلـف حکومـت جدیـد را به دسـت گرفتند. تشـتت و تنوع و 
تکثـری کـه بیـن احـزاب جهادی وجود داشـت باعث شـد نتوانند یک دولـت متمرکـز و قدرتمند را 
شـکل دهنـد و بعـد از دو مـاه آقـای مجـددی کنار مـی رود و آقـای برهان الدیـن ربانی، کـه رئیس 

یکـی از احـزاب دیگـر افغانسـتان و اهل سـنت بـود، رئیس جمهور موقت افغانسـتان شـد. 
دیگـر احزابـی کـه در جنـگ علیـه شـوروی دسـت  داشـتند شـروع بـه سـهم خواهی بیشـتر از 
دولـت وقـت می کننـد و کم کـم زمینـه اختافـات بیـن احـزاب شـدت می گیـرد و دولـت موقـت 
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بـه ریاسـت آقـای ربانـی نتوانسـت اوضـاع را کنتـرل 
کنـد لذا جنـگ داخلی شـروع می شـود. در ایـن برهه 
احمدشـاه مسـعود، وزیر دفاع دولت موقـت بود. زمانی 
کـه کابـل فتح شـده بـود هـر گـروه از یـک منطقه به 
کابـل وارد شـدند. هرچنـد برنامه ریـزی کـرده بودنـد 
یـک حـزب وارد شـود و کابـل را تصرف کند امـا بقیه 
احـزاب مخالفـت کردنـد و هـر حزبـی از سـمتی، وارد 
کابـل شـد و منطقـه ای را بـرای خـود گرفـت. دولـت 
موقـت کـه تشـکیل شـد، احـزاب دیگر منحل نشـدند 
بلکـه هرکـدام در نقـاط مختلـف، قدرت خـود را حفظ 
کردنـد. زمینـه نارضایتـی که ایجاد شـد هـر حزبی که 
در هـر منطقـه در کابـل بـود شـروع به جنگ بـا دیگر 

احـزاب کـرد، سـال 1992 آغـاز جنـگ داخلـی و ویرانی پایتخت افغانسـتان بـود. در کمتـر از چهار 
سـال، کـه جنـگ داخلی آغاز شـد، کابل که شـهر بسـیار زیبا و تقریبا مـدرن و توسـعه یافته ای بود 
تبدیـل بـه ویرانـه شـد و این جنگ به مناطـق مختلف افغانسـتان که احزاب در آنجا حضور داشـتند 
سـرایت کـرد. اگـر حزب وحدت بـا حزب جمعیـت در کابل درگیر بـود این احـزاب در مناطق دیگر 
هـم بـا یکدیگـر وارد جنـگ می شـدند و ایـن گونـه تقریبـا کل افغانسـتان با شـدت کمتـری درگیر 
جنـگ شـدند، مثـا در هـرات تقریبـا جنگـی صـورت نگرفت و سـیطره یک حـزب بر احـزاب دیگر 
جـدی بـود. در ایـن مقطـع هـرج و مـرج در افغانسـتان باعث قتـل و فسـاد و ناامنـی در بخش هایی 

از افغانسـتان مثـل کابل و جنوب افغانسـتان شـد.

شکل گیری طالبان 
گروهـی از طـاب مناطـق مرزی پاکسـتان شـهری به نام اسـپین بولـدک را به دسـت گرفتند و 
امنیـت منطقـه خـود، کـه منطقه کوچکی بـود، را تامین کردنـد. در ادامه دیدگاهی را که نسـبت به 
شـریعت اسـامی داشـتند در آنجـا پیـاده کردند و باعـث رضایت مـردم منطقه شـدند. برخی مردم 
و روسـتاهای اطـراف خبـردار شـدند و بـه آنهـا گفتنـد امنیـت منطقه مـا را تامین و فسـاد و ناامنی 
کـه در منطقـه مـا هسـت را از بیـن ببریـد. ایـن طاب شـروع به حملـه به مناطـق اطـراف کرده و 
آنجـا را تصـرف کردنـد. زمانـی کـه اینهـا یک سـری مناطـق هم مـرز پاکسـتان را می گرفتنـد با آن 
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طـرف مـرز پاکسـتان هـم در ارتبـاط بودنـد و چون مـدارس دینـی در مناطـق مرزی زیـاد و عمده 
جوانـان مهاجـر افغانسـتانی بودنـد، فراخـوان جهـادی در آن منطقه داده شـد و خیلـی از طلبه ها از 
مـرز رد شـدند و بـه ایـن طاب افغانی که یک سـری مناطـق را گرفتـه بودند پیوسـتند. کم کم این 
گـروه بـه فکـر برپایـی حکومـت اسـامی می افتند تـا بتوانند تمـام گروه های دیگـر را از بیـن ببرند.

 کمک هایـی از سـمت پاکسـتان و مـردم مناطـق بـه آنهـا می رسـید کـه باعـث قدرت آنها شـد. 
اینهـا بـه سـمت قندهـار کـه در جنوب افغانسـتان و شـهری مهـم و اسـتراتژیک بود آمدنـد و آن را 
گرفتنـد. بـا گرفتـن قندهـار اسـم طالبـان ظهـور می کنـد و قبـل از آن ایـن نام چنـدان سـر زبانها 
نبـود.  در واقـع تشـکیات جـدی و منسـجمی  نداشـتند بلکه به صورت سـنتی یک جا متحد شـده 
بودنـد. وقتـی قندهـار را گرفتنـد، گفتنـد ما امارت اسـامی هسـتیم و ماعمر هـم امیرالمومنین ما 
اسـت! توجهـات بیـن المللـی بـه سمتشـان جلـب شـد و کمک هایـی بـه آنها رسـید. حتـی  برخی 
احـزاب جهـادی کـه در افغانسـتان بـا یکدیگـر درگیـر بودنـد به گـروه طالبـان کمک کردنـد تا در 
برابـر دشـمنان اینهـا، کـه احزاب جهادی دیگـر بودند، بایسـتند. در مدت زمان کمـی طالبان قدرت 
قابـل توجهـی بـه دسـت آوردنـد و اسـتان های هم جـوار قندهـار مثـل هلمنـد و ارزگان را گرفتنـد. 
طالبـان جنـوب افغانسـتان را طـی یـک سـال گرفتند و به خطـر جدی بـرای احزاب تبدیل شـدند. 
احـزاب جهـادی کـه بـا یکدیگـر درگیـر بودنـد بـه ایـن فکـر رسـیدند کـه در پـی بی توجهی شـان، 
گروهـی بـا حمایت پاکسـتان شـکل گرفت و قصـد دارد تمام افغانسـتان را بگیـرد! در نتیجه احزاب 
درگیـر، بـا یکدیگـر صلـح کردنـد تا مقابـل طالبان بایسـتند. احـزاب در کابـل جبهه متحـدی علیه 
طالبـان تشـکیل دادنـد. امـا طالبـان بـه دلیـل فتوحـات زیـاد روحیـه باالیـی داشـتند و از حمایت 
پاکسـتان هـم برخـوردار بودنـد و لـذا توانسـتند تمام احـزاب در کابل را بـه راحتی شکسـت دهند. 

سیطره طالبان بر کابل
از زمانـی کـه طالبان در سـال 1994 در مرز پاکسـتان سـر برآوردنـد تا تصرف کابل یعنی سـال 
1996 دو سـال طـول کشـید. وقتـی طالبـان کابـل را گرفتنـد همـه احزاب جهـادی از کابـل رانده 
شـدند و بـه اسـتان های دیگـر رفتنـد و جبهـات دیگـری تشـکیل دادند. چـون پراکنده شـدند هیچ 
کـدام حریـف طالبـان نشـدند و طالبان به سـمت شـمال پیشـروی کردند و غـرب افغانسـتان را نیز 
گرفتنـد. مرکـز افغانسـتان را نتوانسـتند بگیرنـد امـا شـمال را تصـرف کردنـد. در سـال 1998 مزار 
شـریف را گرفتنـد و در آن حادثـه خیلـی از شـیعیان مزارشـریف و هشـت دیپلمـات ایرانـی کشـته 
شـدند. بعـد از مزارشـریف مناطـق مرکزی افغانسـتان که عمدتا شـیعیان بودند را نیـز تصرف کردند 
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و در یـک سـری مناطـق، بـه دلیل مقاومت شـیعیان در مقابلشـان، دسـت بـه قتل عام زدنـد. وقتی 
بامیـان در مرکـز افغانسـتان در سـال 2001 بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرد، طالبـان سـازه پنجاه 
متـری موجـود در آنجـا را بـه دلیـل اینکـه می گفتند خاف شـریعت اسـام اسـت تخریـب کردند.

  در سـال های جهـاد علیه شـوروی تا تصـرف طالبان گروهی در افغانسـتان به نام القاعده شـکل 
گرفـت. آنهـا از اعرابـی بودنـد که از کشـورهای مختلف برای جهاد علیه شـوروی به افغانسـتان آمده 
بودنـد. در واقـع در دوره جنگ با شـوروی فقط افغانسـتانی ها با شـوروی نجنگیدند، بلکه مسـلمانان 
از کشـورهای مختلـف بـه کمـک مردم افغانسـتان آمـده بودند و ذیل گروهـی به نام القاعده تشـُکل 
یافتـه بودنـد. ایـن گـروه در دوره طالبـان قـدرت گرفتنـد و در آن پنج سـال به نوعی همـکار دولت 
طالبـان بودنـد. در زمانـی که در افغانسـتان فعـال بودند یک سـری عملیات هایی علیـه امریکا انجام 
دادنـد از جملـه در سـال 2001 عملیـات حمله به برج های دوقلـو در امریکا را ترتیـب دادند و باعث 
برافروختـه شـدن خشـم امریـکا شـدند. در نتیجه شـدت حادثـه در یازده سـپتامبر، ائتـاف جهانی 
تشـکیل شـد تـا خطـر گـروه تروریسـتی القاعـده را از بین ببرنـد. ائتاف بـه طالبـان و ماعمر پیام 
دادنـد کـه بایـد بن الدن وگـروه القاعده را تحویـل دهید. ماعمـر ممانعت کرد و گفـت اینها برادران 
مسـلمان مـا هسـتند و ایـن کار را نمی کنیـم! طالبـان غـرور داشـتند و فکـر می کردنـد می توانند با 
امریـکا بجنگنـد. وقتـی ائتـاف جهانـی بـه افغانسـتان حملـه کـرد، دو هفته بعـد طالبان به سـمت 

پاکسـتان و روسـتاها فرار کردند و عده ای دسـتگیر شـدند.

سقوط امارت اسالمی
 امـارت اسـامی افغانسـتان یک بـاره سـقوط کـرد و خـاء قـدرت در افغانسـتان بـه وجـود آمد. 
در پنجـاه سـال قبـل چندیـن بـار دولـت کاما عوض شـده بـود و این تغییـرات مداوم کـه با جنگ 
و کشـتار و خشـونت همـراه بـود باعـث بغرنج شـدن وضعیت افغانسـتان شـد. وقتـی امریکایی ها به 
افغانسـتان آمدنـد و دولـت طالبـان را سـرنگون کردنـد احزاب جهـادی قدیم که از طالبان شکسـت 
خـورده بودنـد بـا هـم دولـت ائتافـی تشـکیل داده و آقـای حامـد کـرزای نیـز رئیس جمهور شـد. 
دولـت جدیـد بـر ویرانه هـای کابـل مسـتقر شـد. یکـی از شـعارهای آمریـکا آوردن دموکراسـی و 
ارزش هـای نویـن بـه افغانسـتان بود و وعده داد به افغانسـتان کمک می کند تا سـرپا شـود. اما عما 

بعـد از بیسـت سـال این اتفـاق نیفتاده اسـت.
پنـج دوره در تاریـخ معاصـر افغانسـتان وجـود دارد؛ دوره اول سـلطنت کـه ظاهرشـاه آخریـن 
سـلطان بـود. دوره دوم، دوره پنـج سـاله تشـکیل دولـت جمهـوری بـه دسـت داوودخان بـود. دوره 
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سـوم جمهـوری کمونیسـتی بـه مدت 13ـ14 سـال بود. دوره چهـارم حدود ده سـال جنگ داخلی، 
کـه پنـج سـال اول احـزاب جهـادی مشـغول جنـگ داخلـی بـود و پنـج سـال دوم هـم طالبـان به 
نوعی وارد جنگ داخلی شـدند. در افغانسـتان در دوره تسـلط ایدئولوژی اسـامی، افغانسـتان درگیر 
جنـگ بـود، در دوره حکومـت کمونیسـتی هـم جنـگ بـود، امـا مـدل جنـگ بـا اسـام گراها فـرق 
داشـت و در دوره جنگ اسـام-گراها ویرانی به مراتب بیشـتر از دوره کمونیسـت ها بود. بعد از این 
چهار دوره، وارد دوره لیبرالیسـم شـدیم یعنی امریکا وارد افغانسـتان شـد و ایدئولوژی لیبرالیسـتی 
را در افغانسـتان حاکم کرد. در این بیسـت سـال ایدئولوژی لیبرالیسـتی هم نتوانسـت افغانسـتان را 
آبـاد کنـد. بـه نوعی می تـوان گفت هیچ ایدئولـوژی نتوانسـته در افغانسـتان دوام آورد و دلیل عمده 
آن اختافـات حزبـی، قومی و مسـایل سیاسـی اسـت کـه اجازه نداد یـک تفکر و ایدئولـوژی در کل 

افغانسـتان بسـط پیـدا کند و حکومت متمرکز تشـکیل شـود.

دوره پسا طالبان
سـال 2001 آقـای حامدکـرزای سـرکار می آیـد، مشـکل اساسـی رییـس جمهـور ایـن بـود که 
قـدرت در افغانسـتان متمرکـز نبـود و متمرکـز کـردن قـدرت کار بسـیار سـخت و دشـواری بـود. 
آقـای کـرزای تـا سـال 2014 رییـس جمهور بـود و به نوعی سـعی کـرد در این 13 سـال حکومت 
متمرکـزی تشـکیل دهـد اما موفق نشـد و اختافـات زیادی در افغانسـتان پابرجا ماند. آقای اشـرف 

غنـی از سـال 2014 رییـس جمهـور 
شـد ولـی قابلیت هـای آقای کـرزای را 
نداشـت و از ایشـان خیلـی ضعیف تـر 
بـود. سـعی داشـت حکومـت متمرکـز 
تشـکیل دهـد ولـی اقـوام را از هم دور 
اسـتبدادی  تقریبـا  حکومتـی  و  کـرد 
از  اقـوام  تمـام  االن  و  داد  تشـکیل 
اشـرف غنـی ناراضـی هسـتند. بالطبع 
دولـت افغانسـتان ناتـوان شـد و عـدم 
مشـروعیت سیاسی اشـرف غنی باعث 
شـهرهای  در  دولتـی  فرامیـن  شـد 

افغانسـتان خـوب اجـرا نشـود.
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در سـال 2001 کـه امریـکا بـه طالبـان حملـه کرد طالبـان پراکنده شـدند امـا امریکا بـه دنبال 
طالبـان و القاعـده در روسـتاها و کوه هـا و... بـود. عملیات هایـی که طـی برخورد با طالبـان و القاعده 
انجـام می دادنـد خیلـی خشـونت بـار بـود، مثـا منطقـه ای را رصـد می کردنـد کـه چنـد فرمانـده 
طالـب در فـان خانـه اسـت و دسـتور بمبـاران آن خانـه را می دادنـد. ایـن بمبـاران در تمـام ایـن 
20 سـال  ادامـه داشـت. چـون خیلـی از ایـن بمباران ها دقیـق نبود باعث کشـته شـدن غیرنظامیان 
زیـادی شـد و در بسـیاری از مـوارد بـه دلیـل ضعـف اطاعاتـی، به جـای طالبـان بـزرگان قومی را 
می کشـتند. ایـن مـوارد باعث شـد بـا وجود دولـت مرکـزی در کابل، جنوب افغانسـتان کـه طالبان 
در روسـتاها پراکنـده بودنـد، درگیـر خشـونت امریکایی هـا شـوند. چون خشـونت ها زیاد بـود باعث 
شـد مـردم جنـوب از دولـت افغانسـتان و نیروهـای امریکایـی ناراضـی شـوند و بدنـه زیـادی از این 
مـردم بـه خاطـر نشـان دادن نارضایتـی خـود به دولـت و امریکا، بـه صف طالبـان پیوسـتند. یعنی 
سـال 2001 شـاهد ایـن بودیـم کـه قـدرت طالبـان بـه صفـر رسـید امـا بـه واسـطه چندین سـال 
بمباران هـای امریکایی هـا و ضعـف دولـت افغانسـتان در کنتـرل اوضـاع، از سـال 2008 طالبـان 
قـدرت خـود را احیـا کردنـد و تبدیـل به قـدرت جدیدی شـدند که عمدتـا علیه دولت افغانسـتان و 

می جنگیدنـد. امریکایی هـا 
 سـال 2013 رهبرشـان ماعمـر از دنیـا رفـت. از طرفـی در سـال 2011 امریکایی هـا بـن الدن 
را در پاکسـتان تـرور کردنـد و رهبـران طالبـان و القاعـده افـراد جدیدی شـدند. القاعده افـراد خود 
را از افغانسـتان بیـرون و بـه کشـورهایی ماننـد عـراق منتقل کـرد. رهبر جدیـد طالبان آقـای اختر 
منصـور، برخـاف ماعمـر که سـنتی بـود و عاقه ای بـه روابط بیـن المللی نداشـت، کمـی رویکرد 
بیـن الملـل داشـت و دیدارهایـی بـا چیـن و پاکسـتان و ایـران ترتیـب داد. اختـر منصـور در سـال 
2015 تـرور شـد و رهبـر جدیـد بـه نـام ماهبت اهلل که سـرکار آمـد، رویکـرد طالبان کامـا تغییر 

کرد.

طالبان جدید
 سـال 2015 آغـاز اتفاقـات جدیـد در افغانسـتان بـود. یکـی ایـن کـه طالبـان با آمـدن رهبری 
جدیـد نیـروی جنگـی قـوی بـه وجـود آوردنـد. هـم تجربـه جنگـی آنهـا افزایـش یافتـه بـود، هـم 
سـاختار رهبری قوی تری نسـبت به سـاختار سـنتی گذشـته خـود داشـتند. در ایـن دوره نیروهای 
خارجـی کمتـر در عملیات هایـی کـه در افغانسـتان بود شـرکت می کردند و ارتش افغانسـتان کم کم 
جایگزیـن نیروهـای خارجـی شـدند و این باعـث ضعف دولت و قدرت طالبان شـد و از سـال 2015 



سلسه گزارش های بررسی کشورهای 
اســالمی  و جریــــان های موجود در آن

15

ویژه نامه شناخت افغانستان و جریان طالبان

تـا امـروز قـدرت و تصرفـات طالبـان افزایـش یافتـه و قدرت و تسـلط دولـت کاهش یافته اسـت.
 آقـای ترامـپ دیـد نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان هزینه زیـادی دارد و طالبان هـم کامل از 
بیـن نرفتـه و نمـی رود؛ تصمیـم گرفـت نیروهـای آمریکایـی را از افغانسـتان خـارج کند. حـدود دو 
سـال مذاکـره کردنـد و در سـال 2019 قـراردادی را امضـا کردنـد کـه امریـکا از افغانسـتان خـارج 
شـود و طالبـان طـی مـدت خـروج به نیروهـای امریکایـی صدمـه ای نزند و بعـد از خـروج نیروهای 
خارجـی، مذاکـرات بیـن االفغانـی شـروع شـود و دولـت آینده را بـه صـورت توافقی تشـکیل دهند 
و طالبـان در قـدرت سـهیم شـوند چـون طالبـان مدعـی بودنـد قـدرت اصلی بـرای ما اسـت و قبل 
از آمـدن آمریـکا حکومـت دسـت مـا بـوده و دولـت افغانسـتان مشـروعیت نـدارد. آقـای بایدن هم 
همیـن رویـه ترامـپ را ادامـه داد، زمانـی که اعـام کرد خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان را 
ادامـه خواهـد داد، باعـث شـد طالبـان مطمئن شـوند امریکایی هـا در افغانسـتان ماندنی نیسـتند و 
ایـن انگیـزه ای بـرای افزایـش حمـات طالبـان شـد. طالبان به ایـن جمع بندی رسـیدند کـه دولت 
ضعیـف را نابـود کـرده و کل افغانسـتان را بگیرنـد و امـارت اسـامی قدیـم را احیا کننـد و خیلی از 
افرادشـان بـا همیـن هـدف می جنگنـد. طی یـک ماه های اخیـر دامنه جنگ هـا افزایش یافته اسـت 
و در همیـن مـدت نیـز دولت هـای مختلـف نیروهای خـود را از افغانسـتان خارج کردنـد و نیروهای 
امریکایـی نیـز خـارج شـدند. حـاال طالبـان توانسـته بخـش زیـادی از جمله کابـل را تصـرف کند و 

بایـد دیـد در شـرایط جدیـد آینده افغانسـتان به کجـا خواهـد انجامید.
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در حـوزه قومیت هـا در افغانسـتان سـواالت عمـده مربوط به شـناخت پشـتون ها و چرایی قدرت 
دائمـی آنهـا و شـناخت تنـوع قومیتـی افغانسـتان اسـت. مسـائل قومـی ابتـدا ریشـه های فرهنگـی 
دارنـد، در شـکاف های فرهنگـی و قومیتـی و بر روی این تقاطع ها مسـائل سیاسـی سـوار و منجر به 
بـروز اختافـات می شـوند البتـه گاهـی هـم از این تنوع قومـی می توان برای همبسـتگی و تشـکیل 

جامعـه ای یـک شـکل و کامـًا متحد و یـک پارچه اسـتفاده کرد. 

آشنایی با اقوام مختلف 
افغانستان

امین رضایی نژاد
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تاریخ اقوام افغانستان
پشتون: آریایی های شرقی

حـدود 2000 سـال قبـل از میـاد مسـیح اقـوام مهاجـری از آسـیایی میانـه بـه سـمت کشـور 
افغانسـتان کنونـی و دره سـند در پاکسـتان و بخش هایـی از هنـد حرکـت کردنـد. البتـه در منطقه 
سـند تمدنـی بـا قدمـت 14 هزار سـاله وجود داشـته اسـت. اقـوام مهاجری کـه خودشـان را آریایی 
می نامیدنـد وقتـی بـه ایـران آمدنـد در ایـن سـرزمین بـه نـام آریانا یـا همـان سـرزمین پاکانی که 
آریایـی از آن گرفته شـده اسـت مسـتقر شـدند و شـروع به بسـط حـوزه تمدنـی خودشـان کردند. 
هخامنشـیان در حقیقـت همـان اقوامـی بودنـد کـه از منطقـه افغانسـتان حرکـت کردند بـه عنوان 
آریاناهـا بـه ایـران آمدنـد و بـه نام آریایـی تغییر نام پیـدا کردند. ایامیـان و سـومری ها و هاکری ها 
و بابلی ها را شکسـت دادند و توانسـتند تمدن خودشـان را گسـترش بدهند. بعضی از زبان شناسـان 

معتقدنـد کـه واژه افغـان از واژه آپـگان بـه معنـی صاحبـان آبرو، آمده اسـت. 

ایـن نـام صرفـا بـه سـاکنان و صاحبـان افغانسـتان اطاق می شـده، چون هخامنشـیان ریشـه ها 
و اصالـت خودشـان را متعلـق بـه ایـن سـرزمین می دانسـتند و قـوم اصلـی خودشـان را در آنجـا 
)افغانسـتان کنونـی( سـاکن می دانسـتند بـه همیـن دلیل از آنهـا با یک لفـظ بلندی یـاد می کردند 
و از واژه آفگان اسـتفاده می کردند. در نقش رسـتم شـیراز این واژه در حکاکی ها به کار رفته اسـت 
و در غـور افغانسـتان هـم در حکاکی هـا مشـاهده شـده و اثبـات می کنـد هخامنشـیان خیلـی برای 
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قوم شـان عـزت و آبـرو قائـل بودنـد و خودشـان را متعلـق به این سـرزمین می دانسـتند.
پـس از شکسـت هخامنشـیان بخش هایـی از ایران و تمامی افغانسـتان به تصرف اسـکندر درآمد 
و بعد از مرگ اسـکندر این منطقه به سـلوکیان رسـید و حکومت سـلوکیان تاسـیس شـد. پارت ها 
بعـد از مدتـی توانسـتند ایـران را پـس بگیرنـد و صرفـا بخش هـای شـمالی افغانسـتان مثـل بلـخ و 
کابـل و قندهـار و بگـرام را توانسـتند تصرف کنند. اما بخشـی از سـرزمین افغانسـتان تحت اشـغال 
شاهنشـاهی مائوریـا کـه یـک حکومـت هندو مسـلک بودنـد در آمـد، حضـور مائوریا اثـرات تمدنی 
خـودش را در ایـن منطقه گذاشـته اسـت. اشـکانیان که همان هسـته مرکزی نخبـگان پارتی بودند 
پـس از خـارج کـردن سـلوکیان از ایـران بـه مناطـق شـرقی متمایـل شـدند و بخش های زیـادی از 
افغانسـتان امـروزی و پاکسـتان را گرفتنـد. بعد از حکومت اشـکانیان با امپراتوری کوشـانیان در این 
منطقـه روبـه رو هسـتیم. کوشـانیان یـک امپراطوری مبتنی بر بودیسـم بـود یعنی نـه آریایی ها و نه 
هندی هـا بلکـه سـاکنان سـرزمین چیـن بودنـد کـه آمدند در این منطقه مسـلط شـدند و بـه دلیل 
غنـای فرهنگـی کـه این منطقه داشـت توانسـتند یک امپراطـوری را مجـزا از امپراطـوری آن زمان 
در چیـن تشـکیل بدهنـد. سـال 2001 طالبـان یـک سـری تندیس هـا و مجسـمه های عظیمـی از 
بـودا کـه در بامیـان مرکز افغانسـتان وجود داشـت را تخریـب کردند کـه اینها در زمـان امپراطوری 
کوشـانیان آنجـا سـاخته شـده بـود. بـا ضعـف امپراطـوری کوشـانیان و فشـاری کـه از سـمت هند 
و ایـران امـروزی می آیـد بـرای مـدت خیلـی کوتاهـی بـه مـدت چند سـال هپتـاالن بر افغانسـتان 
امـروزی مسـلط می شـوند و مـدت کوتاهـی در این منطقـه حکومـت داری کردند عمومـا از اینها یاد 

نمی شـود و ایـن قـوم نادیـده گرفته می شـود. 
دوران ساسـانیان گسـترش سـرزمین امپراطـوری فارسـی باعـث می شـود دوبـاره ایـن منطقه را 
تحـت اختیـار خودشـان بگیرنـد و اینهـا هـر وقـت بـر ایـن منطقه مسـلط می شـدند بر آبادنـی این 
مناطـق و توسـعه شـهرها واقعـا می کوشـیدند و حجـم عظیمـی از آثـار هنـرِی مرتبـط بـا پیـش از 
تاریـخ اسـام و حتـی پـس از تاریخ اسـام در افغانسـتان، بـه دلیل همیـن ادای دین دائمی اسـت! 
اصـوالً شـهرهایی مثـل کابـل و بلـخ و بگـرام و قندهـار بـرای کسـانی کـه آنهـا را بـه عنـوان ایرانی 
می شـناختیم بسـیار مهـم بودنـد. بعـد از فروپاشـی ساسـانیان و تشـکیل خافت اسـامی و تصرف 
ایـران توسـط مسـلمانان، دودمـان تانـگ کـه یـک دودمان مبتنـی بر بودیسـم بودند که یـک حوزه 

شـاهزاده نشـین معمـوالً مسـتقل در چین بودنـد افغانسـتان را اشـغال کردند. 
بعد حکومت طاهریان هستند که به نام خلیفه سکه می زدند یا این اجازه را از خلیفه داشتند که به 
نام خودشان سکه بزنند یعنی ذیل خافت اسامی تعریف می شدند ولی سعی می کردند آن ساختار 
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ایرانی و آریایی خودشان را حفظ کنند. مراکز شمالی افغانستان امروزی که شهرهای کابل و قندهار 
و بلخ و بگرام کامًا در اختیار طاهریان بوده است و آنجا را به عنوان مرکز خودشان قرار می دادند. در 
کنار شهرهای مرو و بخارا که اهمیت فوق العاده در این زمان پیدا کرده بودند، تاش می کردند که 
در بخش بزرگی از ایران سیطره خودشان را حفظ کنند. تقریبا از همین دوران طاهریان ایرانی شدن 
اسام آغاز شد. صحاح سته توسط شش ایرانی به عنوان کتب اصلی روایی اهل سنت به نگارش در 
می آید. بعد از طاهریان حکومت صفاریان شکل می گیرد و یعقوب لیث صفار پیش از فوتش فتوحات 
زیاد و میراث خوبی از خودش به جای گذاشت. بعد از صفاریان حکومت سامانیان را داشتیم که 
از منظر فرهنگی و تمدنی یک جهش در بین حکومت های ایرانی محسوب می شود. شهرهای کابل 
و بگرام و بلخ و سمرقند و بخارا و مرو به شدت توسعه پیدا می کند و پادشاهان سامانی هر وقت 
که از سامان دادن مرزهای خودشان فارغ می شدند بافاصله به این منطقه برمی گشتند. حکومت 
ترکان غزنوی بعد از سامانیان در این منطقه آغاز می شود و تا مدتی ادامه دارد. سپس سیطره ترکان 
سلجوقی بر بخش هایی از افغانستان را داریم. بعد حکومت غوریان در سرزمین غور شکل می گیرد 
و توسعه پیدا می کند طوری که عمًا شمال شبه قاره هند را تحت تسلط دارند در این دوره با یک 
تفکیک های  سری  یک  کم  کم  که  اینجاست  از  هستیم.  روبه رو  غوریان  زمان  در  آریایی  رنسانس 
قومیتی شروع می شود و و پشتون ها کم کم خودشان را به عنوان قومی که صاحب اصلی این سرزمین 
هستند مطرح می کنند و هر وقت این سرزمین دچار مشکل می شود این قوم هست که با سلحشوری 

خودش این مناطق را حفظ می کند و از بیگانگان پس می گیرد.
 با تضعیف حکومت غوریان و تشـکیل شـاه نشـین کشـمیر در منطقه کشـمیر امروزی حکومت 
خوارزم شـاهیان در مناطـق شـمالی و شـرقی افغانسـتان شـکل می گیـرد و با علویـان منطقه گرگان 
و طبرسـتان خیلـی درگیـر جنـگ بودنـد و یکـی از دالئل اصلـی تضعیـف حکومت خوارزم شـاهیان 
و عـدم توفیقشـان در مقابلـه بـا مغـوالن همیـن درگیری هـا بـا علوی ها و شـیعیان ایـن منطقه بود. 
حکومـت غوریـان هـم کمی عقب زده شـد و متمرکـز در پاکسـتان و هند امـروزی و مناطق جنوبی 
و غربـی افغانسـتان امـروزی شـد. سـربداران علیه مغـوالن حکومت کوچکی در بخشـی از خراسـان 
تشـکیل می دهنـد. تیموریـان کـه از بقایـای مغـوالن بودنـد بخش هـای زیـادی از ایـران و بغـداد و 
ترکیـه و سـوریه امـروزه و منطقـه قفقـاز و آسـیایی میانـه و تقریبـا تمـام پاکسـتان و بخش های از 
هنـد تـا شـهر دهلی را تحـت تصرف خودشـان می گیرنـد. ولی مردم افغانسـتان حکومـت تیموریان 

را هـم بـه عنـوان یـک بازمانـده از حکومت ترکـی مغولی بـر نمی تابند.
 بعـد از مدتـی صفویـان بـه عنـوان یـک قـوم تـرک و رقیـب تـرکان عثمانـی بـر ایـران حاکـم 
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می شـوند بخش هـای زیـادی از عـراق و اردن و ترکیه امروزی و سـوریه و ترکمنسـتان و افغانسـتان 
و بخش-های جنوبی و بلوچسـتان پاکسـتان و بلوچسـتان ایران را تحت تصرف داشـتند. زمانی که 
صفویـان بـه قدرت می رسـند چـون آزادی بسـیار باالیی از سـوی اینها بـه آریایی ها داده شـده بود، 
عمومـا بـا آریایی هـا اختافـی نداشـتند. حملـه اشـرف هوتکـی از قندهـار در زمان ضعـف حکومت 
صفویـان اسـت کـه بخش هایـی از ایران توسـط عثمانـی و بخش های دیگـر از ایران توسـط روس ها 
اشـغال می-شـود. اشـرف هوتکـی که مـا او را بـه عنوان اشـرف افغـان می شناسـیم از طائفه هوتک 
از زیرشـاخه-های غلجایـی هسـت که بسـیار سلحشـور بودنـد و امروزه هم اینگونه هسـتند. اشـرف 
هوتکـی بـه نـام بازپس گیـری سـرزمینهای آریایـی حملـه می کند بـه اصفهـان و از همـان روز اول 
اعـام مـی کنـد کـه بـرای پس گرفتـن سـرزمین هایی که توسـط عثمانی هـا و روس ها تصرف شـده 
ایـن قیـام را بـر پـا کرده اسـت. یک موج عظیمی پشـت سـر اشـرف هوتکـی راه می افتـد و اصفهان 
محاصـره می شـود تـا باالخـره حکومـت صفویـان سـرنگون می شـود. جالـب ایـن اسـت که اشـرف 
هوتکـی سـلطان حسـین صفـوی را نمی کشـد و اجـازه می دهد زندگـی اش را ادامه دهد. به سـرعت 
بـه سـمت مـرز مـی رود یعنـی اصـًا تمرکـزش ایـن نبوده کـه مثـًا خانـدان صفـوی را نابـود کند 
و بخواهـد حکومتـی تحـت عنـوان هوتکیـان شـکل بدهـد. دالوری هـای زیـادی در مرز بـا عثمانی 

می کننـد و خیلـی از سـرزمین ها را پس می گیرنـد.
 در مقابـل بـا روس هـا کمـی موفـق هسـتند ولـی خیلـی نمی تواننـد متصرفـات روس هـا را 
پس بگیرنـد. اصـرار می کننـد کـه اصفهـان بـه عنـوان پایتخـت بمانـد در حالـی کـه خودشـان از 
منطقـه بودنـد کـه شـهرهای بسـیار عظیمی مثـل بخارا و سـمرقند و مـرو و کابل و بگـرام و قندهار 
را داشـت. متاسـفانه در تاریـخ بـه مـا گفتـه شـده کـه اینهـا یـک مشـت وحشـی افغانـی بودند که 
آمدنـد یـک تمـدن  ایرانـی را سـرنگون کردنـد. ولـی آن بخش هایـی از تاریـخ و آن بیانیه هایـی که 
اشـرف هوتـک صـادر می کنـد متاسـفانه در تاریـخ مـا گفته نمی شـود. در حالـی که اشـرف هوتکی 
بـه اسـم ایـران بـه پاخاسـت گفت ایـن صفویان دیگـر نمی تواننـد از ایران نگهـداری کننـد ولی این 
بخـش از تاریـخ ناگفتـه مانـده اسـت. بعـد از صفویـان مـا حکومـت افشـاریان را داریم که بـا تمرکز 
بـر افغانسـتان و چنـد شـهر مهـم توانسـتند چنـد صباحی حکومـت کنند. بعـد از افشـاریان یکی از 
سـرداران او بـه نـام احمـد خـان ابدالی از اقوام پشـتون بعد از نادرشـاه، تشـکیل کشـور افغانسـتان 

امـروزی را جرقـه می زنـد و حکومـت ُدرانیـان را بـا مرکزیـت قندهـار تشـکیل می دهـد.
مناطق مرز افغانسـتان و پاکسـتان بیشـتر اقوام پشـتون هسـتند، یکی از دسـتجات قوم پشـتون 
وزیری-هـا هسـتند. منطقـه وزیرسـتان شـمالی و وزیرسـتان جنوبـی در ایالـت خیبرپختـون خـواِه 
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پاکسـتان قـرار دارنـد کـه وزیری هـای پشـتون در ایـن منطقه سـاکن هسـتند و آقای عمـران خان 
نیـازی، رئیـس جمهـور فعلـی پاکسـتان، هـم از پشـتون های نیـازی اسـت و پشـتون پاکسـتانی به 
حسـاب می آیـد. جمعیـت قـوم پشـتون حـدود 60 تـا 70 میلیـون نفر در سرتاسـر جهان اسـت که 
حـدود 15 میلیـون از ایـن قوم در افغانسـتان امروزی سـاکن هسـتند، پشـتون ها در پاکسـتان پتان 
گفتـه می شـود. در طـول ایـن دو سـده اخیر حکومت افغانسـتان در دسـت پشـتون ها بـوده و اقوام 
مختلـف بـر سـر قـدرت بودنـد. حامد کـرزای از قـوم کرزای و اشـرف غنـی از قوم احمدزایی اسـت.

بلوچ
جنوب کشور افغانستان و همچنین جنوب غربی پاکستان و جنوب شرقی ایران، بلوچستان است. 
قوم بلوچ هم یک قوم عجیب از منظر سابقه تاریخی است. یعنی شاید یکی از غیر قابل درک-ترین 
اقوام این منطقه قوم بلوچ باشد چون اتفاق نظری در مورد ریشه اینها وجود ندارد و خیلی  مورخین 
معتقدند که ساکنان اصلی این منطقه بلوچ نبودند و اینها قطعاً یک قوم مهاجر هستند. حدود دو 
بر 18 میلیون  بالغ  افغانستان زندگی می کند ولی در کل منطقه مذکر جمعیتی  بلوچ در  میلیون 
معتقدند  اینکه  دلیل  به  دارند  و ستیز عظیمی  پاکستان جنگ  با دولت مرکزی  بلوچ ها  دارند.  نفر 
خاکستر  زیر  آتش  این  کند.  پیدا  توسعه  بلوچستان  منطقه  نمی دهد  اجازه  عمداً  پاکستان  دولت 
از گمرک های  از جمله هند دوباره فوران کند. یکی  از کشورهای منطقه  احتماال تحریکات برخی 
مهم افغانستان به اسم گمرک و مرز چمن است که بلوچ ها خیلی می توانند در دو سوی مرز، یعنی 
افغانستان و پاکستان، تاثیرگذار باشند، یک بار که طالبان این گمرک را تصرف کردند ارتش به کمک 

بلوچ ها توانست آن را از طالبان پس بگیرد.

هزاره، ایماق، تاجیک
 قـوم هـزاره در مناطـق مـرزی حضـور دارنـد. بـه لحـاظ جغرافیایـی ایـن قـوم در ادامـه مناطق 
تاجیـک نشـین هسـتند. در شـمال افغانسـتان داالن واخـان اسـت کـه رشـته کـوه پامیـر و تمـدن 
پامیـری اسـت. از ادامـه آنجـا جغرافیایـی تاجیـک نشـین بـه شـکل یـک هـال کشـیده شـده و 
افغانسـتان را بـه دو نیمـه شـمالی و جنوبـی تقسـیم کـرده اسـت. هزاره هـا جمعیتـی حـدود 13 
میلیـون در افغانسـتان هسـتند و تعـداد زیـادی هزاره در شـهر کویته پاکسـتان سـاکن هسـتند که 

چنـد سـال اخیـر مـورد حملـه عملیات-هـای تروریسـتی در پاکسـتان قـرار گرفته انـد.
 قـوم تاجیـک حـدود 11 تـا 15 میلیـون نفر جمعیـت دارند ایـن اختافی که در بیـن این اعداد 
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وجـود دارد بـه دلیـل نبـود سـامانه های آمارگیـری معتبر در افغانسـتان اسـت و خیلی هـا معتقدند 
بـه ایـن آمـار خیلـی نمی شـود اعتماد کـرد. تاجیک ها شـیعه و حنفـی و اسـماعیلی دارند. 

 ایماق هـا جـزء اقـوام فـارس زبـان افغانسـتان هسـتند و زبـان ایماقـی به فارسـی نزدیک اسـت 
هـر چنـد کـه طـی دهه اخیر اینهـا یک سـاختار زبانی برای خودشـان تاسـیس کردنـد و در منطقه 

تربـت حیدریـه و تربـت جـام و بخش هایـی از خراسـان جنوبی نـژاد ایماق وجـود دارد. 

نورستانی، ازبک، ترکمن، قزلباش، پشه ای، سادات
داالن واخـان حـدود 94 کیلومتـر بـا کشـور چیـن مـرز مشـترک دارد. پاییـن ایـن داالن اقـوام 
نورسـتانی سـاکن هسـتند کـه تنهـا قـوم پامیـری در افغانسـتان هسـتند کـه ریشـه های مشـترک 
قومـی و نـژادی اینهـا بیشـتر بـا کشـمیری ها اسـت و زبان آنهـا هم داردی اسـت که ذیـل زبان ها و 
لهجه هـای کشـمیری اسـت. قوم بسـیار عجیـب هسـتند، بزرگ ترین تخمینـی که از جمعیـت اینها 
شـده 300 هـزار نفـر اسـت. اینهـا تا زمـان حملـه امیرعبدالرحمـن خان در سـال 1895 مسـلمان 
نشـده بودنـد و حاضـر شـدند تن به هر جنگ و درگیری بدهند و مسـلمان نشـوند! تـا قبل از حمله 
عبدالرحمـن خـان ایـن منطقـه را کافرسـتان می گفتنـد ولـی بعـد از فتـح ایـن منطقه و مسـلمان 
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شـدن آنهـا، امیـر عبـد الرحمـن خان اسـم ایـن منطقـه را نورسـتان می گـذارد یعنـی اینها بـه نور 
اسـام مشـرف شـدند. جالب اسـت اولین قیام علیه شـوروی را نورسـتانی ها انجام دادند و االن هم 

ارتبـاط بسـیار خوبی بـا طالبـان دارند.
 دو جمعیـت کوچـک در شـمال افغانسـتان داریـم، قـوم ازبـک و ترکمـن در شـمال افغانسـتان 
سـاکن هسـتند. جمعیـت ترکمن ها نامشـخص اسـت و بیشـتر زندگـی عشـایری دارند و زبان شـان 
ترکی اسـت و بیشـتر در مناطق مرزی ترکمنسـتان سـاکن هسـتند. ازبک ها نیز یکی از اقوام ترک 
تبـار افغانسـتان هسـتند و بـه لطـف وجـود ژنرال دوسـتم منسـجم شـده اند و جمعیتی حـدود 3 تا 

4 میلیـون نفـر دارنـد و زبـان اینها هم ترکی اسـت. 
قـوم قزلبـاش در دوره صفـوی بـرای انجـام امور دفتـری و ادارِی حکومـت به افغانسـتان آمدند و 
در حـال حاضـر از اقـوام فارسـی زبان و شـیعه در افغانسـتان هسـتند. قوم پِشـه ای هم جـزء اقوام و 

ده قبیلـه اصلـی آریایـی هسـتند. یکـی از اصیل تریـن  اقوام افغانسـتان این اقوام پشـه ای هسـتند.
 سـادات در زمـان اشـرف غنـی به رسـمیت شـناخته شـدند ولی عما قوم سـادات وجـود ندارد؛ 
ما در افغانسـتان سـادات وهابی و حنفی و شـیعه اثنی عشـری و اسـماعیلی داریم. هر جور سـادات 
از هـر قومـی در افغانسـتان داریـم ولی اینها چون یک شـرافت خاصی برای خودشـان قائل هسـتند 
و خودشـان را بـه خانـدان پیامبـر وصـل می کنند از اشـرف غنی درخواسـت داشـتند که بـه عنوان 

یـک قوم شـناخته شـوند که اشـرف غنی ایـن کار را کرد.
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مطالـب را در سـه بخـِش مقدمـه و عوامـل موثـر بـر جریانات سیاسـی افغانسـتان و دسـته بندی 
جریانـات سیاسـی در تاریـخ معاصر افغانسـتان، ارائـه بدهم. 

مقدمه
 جریـان سیاسـی اعـم از حزب اسـت و جریـان سیاسـی می توانـد در دل خودش احـزاب متعدد 
بـا گرایش هـای متعـدد جـا بدهد پس بحـث من در مـورد جریان کان تری هسـت نسـبت به وقتی 
کـه در مـورد احـزاب صحبـت می کنیـم. وقتـی می-خواهیـم جریان شناسـی کنیـم، بایـد بدانیـم 
جریانـات از دل وقایـع تاریخـی بیـرون می آیـد یعنـی جریـان سیاسـی متاثـر از جریان تاریخ اسـت 
و البتـه بـر جریـان تاریـخ تاثیرگـذار اسـت. اگر بخواهیم مروری بر جریانات سیاسـی داشـته باشـیم 

بایـد خیلـی مختصر و گـذرا دوره هـای اصلی تاریـخ افغانسـتان را بدانیم. 
نقـل مشـهور ایـن اسـت کـه حکومت مسـتقلی بـه نام افغانسـتان بعد از کشـته شـدن نادر شـاه 
افشـار و فـرار احمـد خـان ابدالـی، به عنوان یکی از سـران سـپاه نـادر بـه قندهار جرقه خـورد. وی 
قبائـل ابدالـی را در قندهـار جمـع کـرد و اعـام حاکمیـت احمـد خـان از همانجا آغاز شـد که بعد 

جریان شناسی سیاسی 
افغانستان

مجتبی نوروزی
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تبدیـل بـه احمد شـاه ُدرانی می شـود و یـک صفحه جدیـدی در تاریخ منطقه و موجودیت سیاسـی 
جدیـدی بـاز می شـود. پیش از این، سـرزمین هایی که امـروز در جغرافیای افغانسـتان قرار داشـتند 
یـا بـه صـورت ملـوک الطوایفـی اداره می شـدند یـا اینکـه هـر کـدام زیـر مجموعـه حکومت هـای 
بزرگتـری بودنـد کـه در فـات ایـران یـا امپراطـوری گورکانـی هنـد یـا حکومت هـای مسـتقل در 
آسـیایی مرکـزی بودنـد. نکتـه اصلـی ایـن اسـت که یـک موجودیت سیاسـی بـه مرکزیـت قندهار 

می گیرد.  شـکل 
بعـد از فـوت احمـد خـان ظاهـرا بنـا بـه دالیـل قبائلی بـه سـرعت کابل منتقـل می شـوند. یک 
نقطـه عطـف دیگر حدود 140 سـال بعـد روی کار آمدن فردی بـه امیرعبدالرحمن خان اسـت. وی 
بـرای تمرکزگرایـی بیشـتر اوال تـاش می کنـد حاکمیت خودش را، بر سـرزمین های که رسـما جزء 
محـدوده و قلمـرو محسـوب می شـدند، امـا بـه صـورت مسـتقیم تحـت حکومـت حاکمیـت نبودند 
و تبعیـت از امیـر نمی کردنـد، تثبیـت کنـد. ثانیـا تـاش می کنـد جغرافیـا و مرزهای افغانسـتان را 
مشـخص کنـد و حاکمیـت مرکـزی را توسـعه بدهـد. در ایـن بیـن حاکمیـت امـان اهلل از 1919 تا 
1929 بـود و در آن دوره محمـود طـرزي شـخصیتی تاثیرگـذار در کنـار امـان اهلل بـود. امـا به لحاظ 
سـاختار حکومـت مـا بـا یک حکومت پادشـاهی مواجه هسـتیم تا اینکه در سـال 1352 شمسـی یا 
1973 میـادی، داوود پسـر عمـوی ظاهـر شـاه کودتا می کند و تـاش می کند حکومـت جمهوری، 
البتـه بـه سـمت جمهوری هـای چپ گـرا در آن مقطـع، یعنـی جمهوری های تـک حزبی و بـا تداوم 
حاکمیتـی یـک فـرد شـکل بدهد. به هـر حال نظام از نظام شـاهی تغییـر تبدیل به نظـام جمهوری 

می شـود و ایشـان اولیـن رئیس جمهور افغانسـتان می شـود.
5 سـال بعـد خـود داوود بـا کودتـای رفقـای چپ گـرای خـودش سـاقط می شـود و حکومـت 
متمایل به شـوروی در افغانسـتان شـکل می گیرد. البته نمی شـود آن حکومت را خیلی کمونیسـتی 
دانسـت، ولـی چپ گراسـت و در اقمـار  اتحـاد جماهیـر شـوروی تعریـف می شـود. در سـال 1992 
ایـن رژیـم چپ گـرا کـه آخریـن رئیس جمهـورش دکتر نجیب اسـت سـاقط می-شـود و مجاهدین 
وارد کابـل می شـوند. مجاهدیـن در طـی یـک دهـه جنگیـده بودند، دهه 80 بسـیار دهـه مهمی در 
تاریـخ افغانسـتان اسـت. ایـن احزاب به دلیل مشـکاتی کـه بین خودشـان داشـتند نمی توانند یک 
حکومـت بـا ثبـات حاکم کننـد و درگیر جنگ های داخلی می شـوند و کابل بیشـترین آسـیب را در 
جنگ هـای داخلـی می بینـد. در 1994 و 1995 پدیـده جدیـدی بـه اسـم طالبـان روی کار می آید 
و در نهایـت سـال 1996 وارد کابـل می شـود و دولـت خـودش را تشـکیل می-دهد و بـر حدود 90 
درصـد خـاک افغانسـتان تـا سـال 2001 حکم می رانـد تا اینکـه بعد از وقایـع 11 سـپتامبر 2001 
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جامعـه بیـن المللـی تصمیـم می گیرد با طالبـان مقابله کنـد چون اینها از همکاری شـان بـا القاعده 
و به طور مشـخص شـخص اسـامه بـن الدن کوتـاه نیامدند.

 پـس مـا وقتـی می خواهیـم جریانات سیاسـی را در یک سـرزمین دنبـال کنیم بایـد نقاط عطف 
تاریـخ را ببینیـم از سـال 1747 و شـکل گیری احمـد خـان ابدالـی و موجودیـت سیاسـی مسـتقل 
تـا 1880 عبدالرحمـان خـان تـاش بـرای تمرکزگرایـی تـا 1973 کودتـای داوود و روی کار آمدن 
رژیـم جمهـوری چپ گـرا، 1978 کودتـای حـزب دموکراتیـک خلـق و روی کار آمدن رژیم وابسـته 
بـه شـوروی و 1992 ورود مجاهدیـن بـه کابـل و شـکل گیری حکومت اسـامی افغانسـتان، 1996 
تسـخیر کابل توسـط طالبان و شـکل گیری امارت اسـامی طالبان و 2001 سـقوط طالبان و 2002 

روی کار آمـدن نظامـی تحـت عنوان جمهوری اسـامی افغانسـتان. 
نکتـه دیگـر بـه عنـوان مقدمه؛ یک اصل مهـم در تاریخ که در فهم جریانات سیاسـی مهم اسـت، 
دیالکتیـک جریانـات سیاسـی اسـت. یعنـی یـک جریـان سیاسـی در تکمیل یـا واکنش بـه جریان 
سیاسـی پیشـین شـکل می گیـرد. در افغانسـتان یـک جریان سیاسـِی سـلطنت طلبانه وجـود دارد. 
جریانـی کـه احمـد خـان آورده، از حکومـت مرکـزی و شـاه بـه صورت جـدی حمایـت می کند که 
اوج آن در دوره عبدالرحمـن خـان اسـت ولـی تـا زمـان داوود هم ادامـه دارد. خود سـلطنت طلب ها 
دو گـروه هسـتند؛ بعضـی می گویند شـاه قـدرت مطلق خـودش را از اراده الهی می گیـرد. نمونه این 
بحث هـا را در تاریـخ معاصـر ایـران هـم داریـم. برخی دیگـر می گویند این قدرت مطلق شـاه ریشـه 
در جرگـه یـا لویه جرگـه دارد و یـک سـنت سیاسـی در بیـن قبائـل پشـتون اسـت. اینها بـرای حل 
و فصـل مسـائل کان سیاسـی بـه رای و نظـر ریـش سـفیدان، لویه جرگه یعنـی تجمع بـزرگان، رو 
می آورنـد. یعنـی لویه جرگـه تصمیـم گرفته اسـت که به شـاه قدرت ببخشـد. به نوعی ایـن دو تفکر 
نتیجـه اش قـدرت مطلق شـاه می شـود. اما دو ریشـه کامـا متفـاوت دارد؛ یکی ریشـه در اراده الهی 
و دیگـری ریشـه در ریـش سـفیدان برآمده از مـردم دارد. در این بیـن دو نفر از حاکمان افغانسـتان 
واژه شـاه را بـه عنـوان حاکـم بـرای خودشـان انتخـاب نمی کننـد، خودشـان را امیـر می دانند. یکی 
امیرعبدالرحمـن خـان اسـت کـه خـودش را امیـر می نامـد و امـارت تشـکیل  می دهـد و یکـی هم 
حبیـب اهلل کلکانـی اسـت کـه به صـورت یک حکومـت کوتـاه 9 ماهه تنها غیر پشـتونی هسـت که 
پیـش از اسـتاد ربانـی بـر افغانسـتان حکومـت می کنـد و در واکنـش بـه اصاحـات امـان اللهی در 
افغانسـتان می آیـد و در واکنـش بـه اصاحـات شـاه، خـودش را امیـر می نامـد و یـک مقـدار از آن 

درجـه مطلق بودنش کاسـته می شـود. 
در واکنـش بـه ایـن جریان سیاسـی سـلطنت طلـب  جریانی متاثـر از منطقه، در اواخـر قرن 19 
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و اوائـل قـرن 20 شـکل می-گیـرد که فضای مشـروطه خواهـی دارد. در فضـای جغرافیایی عثمانی 
و ایـران، بـه مـرور ایـن نـگاه و تفکـر وارد فضـای افغانسـتان می شـود و بـا یـک نـوع تفکـر جریـان 
مشـروطه خواهـی مواجـه هسـتیم که مشـروطه خواهان بـه دنبال مشـروط و محدود کـردن قدرت 
شـاه هسـتند و می گوینـد شـاه بـه عنـوان قـوام دهنده نظـام حکومتی و سیاسـی در کشـور اسـت 
امـا اینطـور نیسـت کـه هـر چیزی کـه اراده کـرد به عنـوان قانـون بتوانـد وضـع بکنـد. تفاوتی که 
مشـروطه خواهـی در افغانسـتان بـا مشـروطه خواهی ایـران و عثمانی دارد این اسـت که مشـروطه 
خواهـی در افغانسـتان از دل سـلطنت بیـرون می آیـد. یعنـی کسـانی مشـروطه خـواه می شـوند که 

خودشـان در نظـام سـلطنتی و بدنه حکومـت بودند. 
دو تـا مشـروطه داریـم؛ مشـروطه اول کـه در دوره حکومـت حبیـب اهلل) 1912 تـا 1919(رخ 
می دهـد کـه مشـروطه خـواه خـود شـاه اسـت. حبیـب اهلل درکـی از توسـعه داشـته کـه یکـی از 
مظاهـر و مصادیـق توسـعه را بـه نوعـی مشـروطه خواهـی می-دانـد. در ایـن دوران لیسـه حبیبیه 
شـکل می گیـرد کـه پایـه و اسـاس مشـروطه خواهـی می شـود و بعـداً در مشـروطه خواهـی موثـر 
اسـت. مشـروطه دوم در دوره امـان اهلل)1919تـا1929( متاثـر از محمـود طـرزی، پـدر زن شـاه و 
وزیـر امـور خارجـه، کـه سـال ها در فضـای عثمانـی تبعیـد بـوده و بعد از برگشـت به شـدت تاش 
می کنـد مشـروطه خواهـی را توسـعه بدهـد و از دل همیـن فضا جریان دموکراسـی خواهـی بیرون 
می آیـد. از اینجـا بـه بعـد کم کـم احزاب شـکل می گیرنـد؛ بدنه جامعه و کسـانی کـه از دوره حبیب 
اهلل و امـان اهلل در مـدارس و دانشـگاه های داخـل یـا خـارج افغانسـتان تحصیـل کردنـد یـا رفتند و 
برگشـتند داعیـه داران دموکراسـی می شـوند. بـه طوری که ده سـال آخـر حکومت ظاهر شـاه یعنی 
سـال 1963 تـا 1973 دوره یـا دهه دموکراسـی در افغانسـتان اسـت و قانون اساسـی 1964 شـکل 
می گیـرد کـه قانـون اساسـی پیشـرفته تری اسـت. نزدیکـی افغانسـتان بـه فضـای آسـیای مرکـزی 
کـه تحـت حاکمیـت جماهیـر شـوروی بـوده و انتقـال اندیشـه چپ توسـط مـوارد ترجمه شـده ی 
حـزب تـوده در ایـران به داخـل افغانسـتان، یک جریـان چپ گرا یعنی حـزب دموکراتیـک خلق در 

افغانسـتان شـکل می گیرد. 
در دهـه 40 و 50 در  پاسـخ بـه جریـان چپ گرایـی و بحث هایـی کـه در دانشـگاه کابـل مطـرح 
می کننـد جریـان اسـام گرا در دانشـکده شـرعیات ایجـاد می شـود. در نـزاع بیـن ایـن دو جریـان، 
ایـن جریـان  از دل  جریـان چـپ خـودش را بـه واسـطه داوود بـه حاکمیـت نزدیـک می کنـد. 
اسـام گرای دهـه 40 و 50 جریـان مجاهدیـن بیـرون می آیـد کـه خودش طیف وسـیعی اسـت اما 
عـدم موفقیـت جریـان اسـامی گرایی در گرفتـن حکومـت منجـر بـه روی کار آمـدن یـک جریـان 
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بنیاد گـرا بـه نـام طالبـان می شـود. جریـان بنیادگرایی بـا آن سـختگیری های کـه دارد و آن فضای 
کـه ایجـاد می کنـد باعـث تقویت جریـان لیبـرال و غرب گرا می شـود و البتـه در دل همیـن جریان 
لیبـرال رگه هـای اسـام گرایی وجـود دارد. ایـن جریـان لیبرالیسـم و دموکراسـی نمی توانـد امنیت 
و رفـاه الزم را ایجـاد کنـد کـه االن دوبـاره بـا یـک نوع جریان نـو بنیادگرایـی با سـرکردگی طالبان 

هسـتیم.  مواجه 

عوامل موثر بر جریانات سیاسی
 بخـش دوم بحـث عوامـل موثـر بـر جریانـات سیاسـی اسـت؛ عواملـی کـه باعـث می شـود یـک 

جریـان سیاسـی شـکل بگیـرد یـا دچـار تحـول بشـود و از دلـش جریـان دیگـری بیـرون بیاید. 
اولین عامل موقعیت ژئوپولوتیک افغانسـتان اسـت. فضای جغرافیای سیاسـی افغانسـتان، 
هـارت لنـد اسـت یعنی ایـن جغرافیا بـرای قدرت هـای تاریـخ در دوره هـای مختلف اهمیت داشـته 
اسـت چـون ایـن جغرافیـا محل برخـورد تمدن ها و قدرت هـای مختلف بوده اسـت. این باعث شـده 
کـه کشـورها بـه فضای داخلی افغانسـتان توجه داشـته باشـند و تـاش در تاثیرگـذاری و یارگیری 
در فضـای داخلـی افغانسـتان داشـته باشـند. ایـن فضـای یارگیـری هم از بیـرون به سـمت درون و 
هـم از درون بـه سـمت بیـرون وجـود دارد و بـرای اینکـه بتواننـد قـدرت اجتماعـی اقـوام را خنثی 

کننـد عمومـا بـا قدرت هـای فرامنطقـه ای پیوند ایجـاد می کنند.
عامـل موثر دوم الیه های هویتی در افغانسـتان اسـت. هویت چنـد الیه اسـت، مهم ترین 
فضـای تاثیرگـذار بـر جریان هـای سیاسـی، شـکاف های اجتماعی اسـت و در این بین شـکاف قومی 
بیـش از هـر شـکاف دیگـری تاثیرگـذار اسـت. مـا در فضـا و کشـوری صحبـت می کنیـم کـه اقوام 
مختلـف حضـور دارنـد و در ایـن اقـوام مختلـف فرآینـد ملت سـازی و دولت سـازی به صـورت کامل 
شـکل نگرفتـه اسـت. از همـه مهم تـر در طـول تاریـخ 200 سـاله از شـکل گیری ایـن موجودیـت 
مسـتقل، در تمـام دوره هـا، بـه جـز دو مقطـع کوتـاه، حاکمیـت با پشـتون ها بوده اسـت. اساسـا در 
یـک مقطعـی هیـچ فضـا و امکانـی بـرای بازی گـری سیاسـی بـه اقـوام دیگـر داده نمی شـود البتـه 
هـر چـه جلوتـر می آییـم دیگـران دخیـل در قـدرت می شـوند ولـی هیـچ وقـت امـکان حکومـت و 
حاکمیـت مطلـق یـا قـرار گرفتـن در راس حکومـت به دیگـران داده نمی شـود. به هرحـال حاکمان 
پشـتون مخصوصـا عبدالرحمـن خـان، تـاش می کنـد قـدرت را متمرکـز کنـد و ایـن تمرکزگرایی 
بـرای تثبیـت قـدرت خـودش اسـت، فضا را می برد به این سـمت کـه دیگران را محـدود و از قدرت 

و مزایـای اجتماعـی محـروم کند. 
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عامـل سـوم نظریه تحمیل فرهنگی اسـت. پشـتون ها مخصوصاً بعـد از دوره طـرزی و امان 
اهلل خـان، ایـن نقطـه ضعـف خودشـان را متوجه می شـوند و احسـاس می کنند مثل سـایر کشـورها 
یـک دولـت و ملـت نیسـتند و تمـام تـاش خودشـان را می کنند بـرای اینکـه فرهنگ خودشـان را 
تحمیـل کننـد. در برابـر یـک تمـدن و فرهنگ فارسـی در سـرزمین-های مرکزی و شـمالی و غربی 
افغانسـتان هسـت کـه مقاومـت جـدی در برابـر شـکل گیری دولـت ملت حـول ارزش های پشـتون 
دارد. دولـت ملـت افغـان در مقاطعـی مثـل دوره عبدالرحمن خان کـه دولت مرکزی تـوان و قدرت 
دارد و مـورد حمایـت بیرونـی اسـت تـاش می کنـد که بـا قوه ی قهریـه با اینهـا مقابله بکنـد و این 
باعـث می شـود که یک شـکاف عمیق در فضای اندیشـه سیاسـی شـکل بگیـرد. یعنی این خواسـت 
پشـتون ها بـرای تحمیل قدرت خودشـان و خواسـت فارسـی زبان ها بـرای اینکه بتوانند در سـاختار 
قـدرت جایـگاه خودشـان را ارتقـا بدهند، همـواره یک کنش بوده کـه در پس تمام تحـوالت جامعه 
افغانسـتان و در شـکل گیری تمـام جریان هـای سیاسـی یـک فاکتـور تاثیر گـذار بـوده اسـت. حتـی 

رقابـت در بیـن نخبگان سیاسـی در افغانسـتان پایه و ریشـه قومی دارد.
 عامل چهارم شـکاف مذهبی اسـت. شـکاف اجتماعـِی اول قومی و شـکاف اجتماعـِی دوم، 
شـکاف مذهبـی اسـت کـه البته نسـبت به شـکاف قومـی اصالـت و تاثیرگـذاری آن کمتر اسـت. به 
هـر حـال مـا با یـک اکثریـت حنفی مذهـب در افغانسـتان مواجه هسـتیم کـه این اکثریـت حنفی 
مذهـب مشـکل مذهبـی بـه معنـای اصالـت مذهـب بـا شـیعیان ندارنـد. در دوره جهاد تحـت تاثیر 
همـان عنصـر قومیـت، چـون بدنـه اصلـی شـیعیان عمومـا در افغانسـتان هزاره هـا هسـتند، عنصـر 
مذهـب هـم اضافـه می شـود. پس دو عنصر مذهـب و قومیت را در شـکل دادن به جریانات سیاسـی 
دخیـل می دانیـم، البتـه اصالـت بـا قومیت اسـت ولـی بعضی جاهـا مذهب اضافـه می شـود. قبل از 
1978 رنـگ و بـوی مذهـب تقریبـا وجـود ندارد ولـی بعد از 1978 و شـکل گیری جریـان جهاد به 
دلیـل تاثیرگـذاری انقـاب اسـامی ایـران، مذهـب رنگ وبو پیـدا می کنـد و جریانات شـیعی نوعی 
اسـتقال پیـدا می کننـد کـه آن اسـتقال باعث می شـود بعضی جاها جریانات سیاسـی را براسـاس 

مذهب دسـته بنـدی کنیم.
عامـل پنجم دیـن؛ اسـام عنصـر تاثیرگـذاری در جامعه افغانسـتان اسـت. جامعه افغانسـتان 
سـنتی و بسـیار مقید به نگاه-های اسـامی اسـت. لذا دوره جهاد باعث شـد که جریانات اسـام گرا 
بسـیار قـدرت بگیرنـد و گفتمـان اسامی-سیاسـی در افغانسـتان تکثیـر شـود یعنـی بـا جریانـات 
اسامی-سیاسـی متعـدد و متکثـری در افغانسـتان مواجـه هسـتیم کـه هرکـدام این احـزاب فعلی 
را می شـود بـه نوعـی بـه یکـی از ایـن گفتمان ها منسـوب دانسـت. اگـر بخواهیم یک دسـته بندی 
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ارئـه بدهیـم می توانیـم بگوییم که بـا چهار گفتمان اسـامی –سیاسـی بنیادگرایـی، محافظه کاری 
و اسـام رادیـکال و متصوفـه مواجـه هسـتیم؛ بنیادگراهـا عمومـا پشـتون ها هسـتند که بـرای آنها 
بازگشـت بـه زندگـی ایلـی و قبیلـه ای اهمیـت دارد یعنـی جریانـی که مقید به سـنت های پشـتون 
والـی، کـه قانـون نانوشـته زندگـی پشتون هاسـت، هسـتند. ایـن بخـش از جامعـه یـا ایـن بخش از 
جریانـات سیاسـی، جریـان بنیادگرایـی اسـامی را نمایندگـی می کنـد و طالبـان را از یـک منظـر 
می شـود اینطـور ترسـیم کـرد. جریـان محافظـه کار دقیقا در نقطـه مقابل جریـان بنیادگرا هسـتند 
کـه اینهـا جریـان اشـرافیت قومـی و مذهبـی در بیـن پشـتون ها هسـتند. یـک جریـان اسـامی- 
رادیـکال داریـم کـه تـاش می کنـد وضع موجـود را به هـم بزند کـه عمومـا در بین غیر پشـتون ها 
هسـتند یعنـی جریانـات اسـام گرایی غیـر پشـتون را در ایـن جریان می شـود دید به معنـای اینکه 
تـاش می کننـد از قـوه قاهـره بـرای بهـم زدن وضـع موجـود اسـتفاده کننـد. علت شـکل گیری و 

تقویـت اینهـا در همـان محرومیت هـای تاریخـی اسـت که بـه آن اشـاره کردم. 
جریـان تصـوف بـه عنـوان یک فرهنگ و یک اندیشـه ریشـه عمیقـی در منطقـه و در جغرافیای 
افغانسـتان دارد، یعنـی همـه ی جریانـات بـه نوعـی از آموزه هـای متصرفـه تاثیرپذیـر هسـتند. سـه 
جریـان اصلـِی نقشـبندیه و قادریـه و اسـماعیلیه را داریـم کـه بـه دلیـل کم بـودن قدرتشـان نقش 
حاشـیه ای تاثیرگـذار دارنـد. اینهـا سـه جریان اصلی هسـتند کـه رنگ وبـوی متصوفـه در آن وجود 
دارد یعنـی بـه اسـم متصوفـه جریـان سیاسـی را ایجاد کردنـد و مورد احترام هسـتند و در شـرایط 
و فضاهایـی کـه اختافـات بـوده رجـوع بـه اینها می توانسـته کارگشـا باشـد. مثا وقتـی مجاهدین 
روی کار می آینـد اولیـن کسـی کـه انتخـاب می کنند آقـای صبغت اهلل مجـددی، رهبـر نقش بندیه 
افغانسـتان اسـت و ایشـان رئیـس جمهـور دولـت موقـت می شـود. ایـن جریانـات و شـاخه ها با هم 
همپوشـانی دارنـد و مطلـق نیسـتند. اینجـور نیسـت کـه مثا کسـی کـه جهـادی اسـت نمی تواند 

طالبانـی یـا لیبـرال باشـد یا مثـا حتـی مارکسیسـت ها می تواننـد جهادی باشـند.
جهاد فاکتور دیگری است که در شکل گیری جریانات سیاسی تاثیرگذار بود. بعد از روی کار آمدن 
مجاهدین در نهایت بحران تشکیل دولت ملی فراگیر را داریم. در این دوره مرزهای بین احزاب کاما 
شفاف شد چون رقابت جنبه قومی می گیرد. اینکه حکمتیار نخست وزیرِی استاد ربانی را به عنوان 
رئیس جمهور، نمی پذیرد رگ و ریشه قومی داشت و بر اساس ذهنیت قوم پشتون که ما باید حاکم 
شویم، بود. با این ذهنیت جنگ های داخلی شکل گرفت و این مرزها هرچه بیشتر تثبیت شد. این 
ذهنیت پشتون همواره در طول تاریخ، هرچه عقب تر می رویم قوی تر است و جلوتر که می آییم کمی 

تضعیف می شود ولی هنوز شاهد ریشه های عمیق آن هستیم.
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دسته بندی جریانات سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان
 پیـش از 1978 بـا سـه جریـان اساسـی روبـه رو هسـتیم؛ احـزاب فـارس زبـان، دو حـزب اصلِی 
حـزب وطـن و حـزب نـدای خلـق از دل فارس زبان ها شـکل می گیـرد، جریان دوم احزاب پشـتون، 
دو حـزب جـدِی ویـش زلمیـان و افغـان ملـت بیـن پشـتون ها شـکل می گیـرد کـه افغـان ملـت 
گرایشـات شـدید پشـتونی دارد و در تمـام تحـوالت بعـد از آن تـا بـه امـروز هـر جـا پشـتون گرایی 
شـدید در دل جامعـه افغانسـتان شـکل می گیـرد یـک رگ و ریشـه در جریـان افغـان ملـت دارد. 
جریـان سـومی کـه بـه ظاهـر باید بتوانـد از این گسـل قومیـت عبور کند، جریان چپ اسـت. سـال 
1344 شـکل گیری حـزب دموکراتیـک خلـق اسـت کـه در فاصله کمتر از یک سـال به دو شـاخه ی 
خلـق و پرچـم تقسـیم می شـود، البتـه بارهـا یکی شـدن و جداشـدن داشـته اند. خلقی هـا تقریبـا 
خالـص پشـتون، نگاه های پشـتون گرایی عمیق و شـدید و اعتقـاد به اصالت و قومیت پشـتون دارند. 
جنـاح پرچـم کـه در بین شـان پشـتون ها هـم هسـتند، امـا بدنـه اجتماعی شـان عمدتاً فـارس زبان 
هسـت. حتـی در جریانـات چپ کـه مدعی گـذار از همه تعلقات هویتـی و قومیتی هسـتند ذهنیت 

قوم گرایانـه آن را بـه دو شـاخه جداگانـه تقسـیم می کنـد.
بـه صـورت طبیعـی، هم زمـان با انقـاب اسـامی در ایران، برخـی متفکـران و اندیشـمندان، در 

گلبدین حکمتیار
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قالـب 8 حـزب و ائتـاف شـیعه، راهی ایران می شـوند و در ایـن دوره حمایت حضرت امـام از جهاد 
مـردم افغانسـتان را داریـم. جریانـات اهل سـنت هم راهی پیشـاور پاکسـتان می شـوند کـه اتحاد 7 
گانـه اهـل سـنت را در پیشـاور داریـم. از دل ایـن احزاب 15 گانـه در نهایت 4 حزب بیـرون می آید 
کـه هرکـدام یـک قومیـت را نمایندگـی می کنند. یعنـی عنصر مذهب هـم مثل عنصـر چپ-گرایی 
قـادر بـه غلبـه بـر عنصـر قومیـت و از بیـن بـردن مرزهـا نیسـت. جمعیـت اسـامی وقتـی در دهه 
40 شـکل می گیـرد، تلفیقـی از همـه اقـوام اسـت ولی وقتـی بحث جریان سیاسـی و قـدرت جدی 

می شـود اینهـا به مـرور در قومیـت خالص می شـوند.
افغانستان  در  پشتون  حزب  اصلی ترین  به عنوان  پشتون ها  نماینده  به  تبدیل  اسالمی  حزب   
می شود. هرچند همه احزاب معتقدند که ما اعضایی از سایر اقوام هم داریم اما جریان غالب در تمام 
این احزاب همان قومیت است. جمعیت اسالمی به رهبری شهید استاد ربانی که به مرور خالص و 
تبدیل به حزب برتر در بین قومیت تاجیک می شود. از دل ائتاف و احزاب 8 گانه شیعی در نهایت 
دو سه جریان بیرون می آید که مهمترین آن حزب وحدت اسالمی به رهبری مرحوم شهید مزاری 
است که به صورت جدی جریان هزاره و شیعه را نمایندگی می کند. حزب جنبش ملی در بین 
ازبک ها به رهبری عبدالرشید دوستم شکل می گیرد، البته این حزب کمتر در جریان جهاد حضور 
دارد. چون دوستم ارتباطاتی با حکومت چپ در افغانستان دارد ولی تاش کرد در طی دهه های 
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گذشته تسلط خود را بر قوم ازبک در افغانستان گسترده کند و در نهایت حزبش به عنوان حزب 
فراگیر ازبک ها مطرح شد و با وجود جمعیت کم نسبت به سایر اقوام، همواره سهم خوبی را در درون 

حکومت توانسته به دست آورد.
اساسـا یکی از ویژگی های سـاختاری جریان شناسـی سیاسـی در افغانسـتان ناپایدار بودن اتحاد 
و ائتاف اسـت و این نوشـتن تاریخ سیاسـی افغانسـتان را خیلی سـخت می کند چون مدام جریان 

و اتحـاد و ائتـاف یا شکسـته می شـود یا شـکل می گیرد. 
خاصه ما با 4 گرایش کان سیاسی در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان روبه و هستیم. 

گرایـش مارکسیسـتی و جریـان و اندیشـه های چـپ که یـک دورانـی حکومـت می کند 
و حـزب دموکراتیـک خلـق مهمتریـن اینهـا اسـت و امروز هـم امتدادهایـی دارد هرچند کـه به آن 

اسـم و عنوان نیسـت. 
گرایـش دوم جریـان جهـادی اسـت که تـا به امـروز هـم وجـود دارد و به دو دسـته شـیعه 
و سـنی تقسـیم می شـود و در دل اینهـا تقسـیم بندی هـای جـدی بـر اسـاس قومیـت وجـود دارد. 
در بیـن شـیعیان هـم تعـداد قابـل توجهـی از احـزاب وجـود دارد و مهمتـر اینکـه در بین شـیعیان 
جنبش هـای نویـن اجتماعـی را داریـم کـه خـارج از احـزاب کاسـیک، در بین نسـل جـوان جدید 
تحصیل کـرده شـکل گرفتـه اسـت. اینهـا از برتـری طلبـی رهبـری احزاب به سـتوه آمدنـد و تاش 
کردنـد کـه جریانـات و جنبش هـای اجتماعی بـاال بیاید کـه در آن هم برخی احزاب کوچکتر شـکل 

گرفـت و برخـی شـخصیت ها بیـرون آمدند.
گرایـش سـوم گرایـش طالبانـی اسـت. ایـن گرایـش در واقـع یـک نـوع واکنش به فسـاد 
جهادی هـا اسـت و همـواره رهبـران جهـادی را متهـم به فسـاد به شـکل های مختلف کـرد و تاش 

کـرد بـا نـگاه بنیادگرایانـه، آبـرو و عـزت اسـام را برگرداننـد و احکام اسـامی را پیـاده کنند. 
گرایـش چهـارم، گرایش لیبرالیسـتی اسـت کـه بعـد از 2001 قدرت پیـدا کرد هـر چند 
پیـش از ایـن هـم رگ و ریشـه هایی در بین روشـنفکران و متفکرین اسـامی، مخصوصـا آنهایی که 
در خـارج از افغانسـتان زندگـی می کردنـد، داشـت. ایـن جریـان تقریبا در بیـن همه ی اقـوام وجود 
دارد، در بیـن پشـتون ها می بینیـم، در بیـن هزاره هـا بـه طـور جـدی می-بینیم، در بیـن تاجیک ها 

و ازبک هـا هـم وجـود دارد ولـی عمدتـا در بیـن پشـتون ها و هزاره ها شـاخص تر هسـتند.
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راه حل برون رفت از اختالفات موجود
ایجـاد صلـح و همگرایـی بین اقـوام در افغانسـتان نیازمند یک نـوع اجماع نخبگانی اسـت. یعنی 
بایـد نخبـگان افغانسـتان، از قومیت هـای مختلـف، بـه ایـن جمع بنـدی برسـند کـه از انگاره هـای 
ذهنـِی قومـی کـه بر آنها مسـلط اسـت، گـذر کنند. ایـن نخبگان هسـتند که مـدام ایـن گزاره های 
قومـی را در ذهـن توده هـا بازتولیـد می کننـد. اگـر مدل صحبـت رهبران سیاسـی افغانسـتان را در 
سـال های مختلـف تحلیـل محتوایـی کنیـد می بینید که بـرای تداوم و توسـعه قدرتشـان این عنصر 
بـه صـورت جـدی در دل بحث هـای اینهـا وجـود دارد. تـاش می کنند مـردم را از تضییـع و نادیده 
گرفتـن حقوقشـان برحـذر دارنـد. تـا یـک اجماع و جریـان نخبگانـی در داخـل افغانسـتان، در بین 

نسـل جـوان این کشـور شـکل نگیـرد ایـن مسـئله قومیت گرایی حل نمی شـود.
جغرافیای افغانستان کوهستانی است و زیرساخت ارتباطی در طول تاریخ کم بوده، یعنی مردم 
معموال در فضای بسته خود زندگی کردند و این جغرافیا ریشه اصلی این قوم گرایی است. اما سنت 
سیاسی و عملکرد حاکمان پشتون به طور مداوم این اختاف قومی را تقویت کرده است. فقط با 
توسعه ی آگاهی سیاسی در بین نخبگان می توان این اختافات را کمرنگ کرد. تنها کار فرهنگی 
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توسط نخبگان فرهنگی می تواند بحث قومیت ها را کمرنگ کند و این زمان بر است. مشکل این است 
که خود فرهنگی ها عموما تحت تاثیر جریانات قومی هستند که ریشه آن در تفکر محرومیت است 

یعنی احساس می کنند به خاطر قومیت دچار محدودیت و نابرابری هستند.
 هیچ راهی جز کار فرهنگی و آموزش و هنر وجود ندارد. البته بازیگران بیرونی هم متهم هستند 
چون همیشه برای حفظ توانایی چانه زنی در مسائل افغانستان نیاز دارند که از این شکاف و اختاف 
بهره ببرند. مثا ما به صورت عمده در ذهن پشتون ها حامی پارسی زبان ها یعنی تاجیک ها و هزاره ها 
هستیم، در ذهن تاجیک ها ما حامی هزاره های شیعه و در ذهن هزاره ها ما حامی تاجیک های فارس 
زبان هستیم. یعنی این ذهنیت نسبت به بازیگران خارجی هم وجود دارد البته به عملکرد خود ما هم 
ارتباط دارد. من بارها به دوستان فرهنگی عرض کردم که باید وارد عرصه شوید و اثر هنری و روایت 

تولید کنید و همین روایت است که می تواند شما را نجات دهد.
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همسـایگانی که افغانسـتان با آنها مرز مشـترک دارد کشـورهای آسـیای میانه، پاکسـتان، ایران 
و چیـن هسـتند. قطعـا کشـورهای دیگـری هـم از تحـوالت این کشـور متاثر یـا تاثیرگـذار خواهند 
بـود. اگـر بخواهیـم در مـورد جغرافیـای سیاسـی افغانسـتان صحبـت کنیـم بایـد به مفهوم کشـور 
میانجـی اشـاره کنیـم. ایـن لفـظ بـه 5 کشـور در دنیـا تعلـق می گیـرد کـه یکـی از ایـن کشـورها 
افغانسـتان اسـت. کشـور میانجـی یعنی کشـوری که محـل تاقی تمدنی اسـت و تمدن ها از هرسـو 
بـه آن نفـوذ کرده انـد و بـه شـکل منفـرد قابـل بحـث و بررسـی و رسـیدگی در حـوزه جغرافیایـی 

نیست. سیاسـی 

سیاست کشورهای 
خارجی در افغانستان؛ 

افغانستان کشور میانجی
امین رضایی نژاد
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 مثـا منطقـه آسـیای جنوبـی شـامل کشـورهای پاکسـتان، هنـد، نپـال، بوتـان، بنـگادش و 
سـریانکا و مجمـع جزایـر مالدیو می شـود یا منطقه آسـیای میانه شـامل تاجیکسـتان، ازبکسـتان، 
قرقیزسـتان و قزاقسـتان اسـت. تمـام دنیـا بـه ایـن شـکل تقسـیم می شـود ولی کشـور افغانسـتان 
در هیچ کـدام از ایـن مناطـق نمی گنجـد. وقتـی صحبـت از منطقـه جنـوب آسـیا می شـود حرف از 
افغانسـتان اسـت، در حـوزه آسـیای مرکـزی و تحـوالت ایـن منطقـه و در حوزه غرب آسـیا، کشـور 
افغانسـتان بـه تحـوالت ایـن منطقـه ضمیمـه می شـود. تحوالت افغانسـتان و چیـن ارتبـاط متقابل 
دارنـد، چـون بحـث تروریسـم در ایالـت سـین کیانگ کشـور چیـن وجـود دارد. پـس ما با کشـوری 
روبـرو هسـتیم کـه بـه شـکل طبیعـی همـواره مـورد تنـازع و درگیـری و چالـش میـان قدرت های 
منطقـه ای و جهانـی بـوده و خواهـد بـود. ایـن پدیـده ای نیسـت که حتی بـا شـکل گیری روند صلح 

در افغانسـتان بتـوان نادیـده گرفت.

پاکستان 
اگـر یـک خـط مسـتقیم مـا بیـن کابل و پیشـاور رسـم کنیـم بـاالی این خـط جال آباد اسـت 
کـه ایـن شـهر در خاک افغانسـتان قرار دارد. رقابتی پیش از تشـکیل شـوروی بین روسـیه تزاری و 
کمپانـی هنـد شـرقی بـرای تصرف سـرزمین های حـول خودشـان وجود داشـت که به بـازی بزرگ 
معـروف بـود. بریتانیـا بـه افغانسـتان حمله کـرد بـرای اینکه بتوانـد بخش هایـی از این سـرزمین را 
تصـرف کنـد و بسـیاری از مورخیـن هجوم این کشـور به افغانسـتان را بـه دلیل همین بـازی بزرگ 
و رقابـت بـا روسـیه تـزاری می داننـد. ولـی ایـن خیلی با واقـع منطبق نیسـت در واقع ایـن جنگ ها 
در تقابـل تاش-هایـی از سـوی پشـتون ها بـود کـه بـا بریتانیـا مقابله می کردنـد؛ جلـو کاروان های 
تجـاری آنهـا را می-گرفتنـد و سـربازان را در حمـات پارتیزانـی قتـل عـام می کردنـد بـرای اینکـه 
بتواننـد مناطـق پشـتون نشـیِن پاکسـتان را کـه آن زمـان جـزء هنـد و تحـت سـلطه بریتانیـا قرار 

گرفتـه بـود از دسـت بریتانیا خـارج کنند.
 در شـهر جـال آبـاد بزرگتریـن گمـرک کشـور افغانسـتان هسـت و پشـتون هایی کـه سـاکن 
افغانسـتان هسـتند معمـوال بـرای دریافـت خیلـی از خدمات شـهری از طریـق این گمرک به شـهر 
پیشـاور در رفـت و آمـد هسـتند. حـدود 70 درصـد از خدمـات شـهری مثـل اسـتفاده از پزشـک، 
خریدهـای روزانـه و... را پشـتون های ایـن منطقـه از طریـق عبـور از ایـن مـرز از شـهر پیشـاور 
کـه مرکـز ایالـت خیبرپختون خـواه اسـت دریافـت می کننـد. ایـن شـهر در یـک نقطـه فـوق العاده 
سوق الجیشـی قـرار دارد. بریتانیایی هـا خیلـی تـاش کردنـد کـه بـا در اختیـار گرفتن جـال آباد و 
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تنگـه جـال آبـاد بتواننـد بـه افغانسـتان ورود پیـدا کنند و پشـتون ها را سـرکوب و منطقـه را امن 
کننـد کـه پشـتون ها نتوانند بـه british india نفوذ کننـد. درگیری های سـختی در جنگ های 

جـال آبـاد شـکل گرفت کـه معمـوال برنده ای نداشـت.
 در نتیجـه توافقـی کـه بیـن پشـتون ها و کمپانـی هنـد شـرقی صـورت گرفـت و آزادی هایی به 
پشـتون ها داده شـد؛ از جملـه اجـازه عبورومـرور و حفاظـت از ایـن تنگـه بـه پشـتون داده شـد تـا 
اجـازه بدهنـد کمپانـی هنـد شـرقی مبـادالت و رفت وآمدهـای خود را داشـته باشـد. پشـتون ها به 
ایـن پیمـان اصـا وفـادار نبودنـد و جسـته گریختـه حماتـی بـه کاروان هـای کمپانی هند شـرقی 
داشـتند. در نتیجـه درگیری هایـی شـکل گرفت و در نهایت خطی توسـط مورتیمـر دیورند به عنوان 
وزیـر خارجـه بریتانیـا و فرسـتاده سـلطنت نشـین بریتانیـا بـه ایـن منطقـه رسـم شـد و ایـن خط 
به عنـوان یـک خـط رسـمی بیـن کمپانـی هنـد شـرقی و افغانسـتان تاسـیس شـد و االن هـم ایـن 
خـط مـورد منازعـه اسـت. چـون در افغانسـتان دولت هایـی که تشـکیل شـده همـه پشـتون بودند 
و معتقدنـد ایـن خـط اصـا رسـمی نیسـت و مدعـی همـه ی جغرافیـای پشتون نشـین در کشـور 

پاکسـتان هسـتند و ایـن ادعـا از منظـر تاریخـی، ادعای درسـتی اسـت.
پاکسـتان قطعـا تاثیرگذارتریـن کشـور در تحـوالت افغانسـتان طـی 50 سـال اخیـر بوده اسـت. 
ایـن دسـت برتـر را حداقـل در میـان مـدت یعنی یـک تا حـدود دو دهه احتمـاال حفـظ کنند مگر 
اینکـه اتفاقـات و تحوالتـی در خـود پاکسـتان رخ دهـد که منجر شـود که رسـیدگی به مسـائل در 
حوزه سیاسـت خارجی کمرنگ شـود. کشـور پاکسـتان بخش زیادی از اهمیت اسـتراتژیک خود را 
در دنیـا مدیـون همیـن تحوالت افغانسـتان اسـت. عمـا دروازه ورود به افغانسـتان بـوده و به دلیل 
اینکـه بـا آمریـکا و عربسـتان هم پیمان بوده کاما دسـت بـاز و برتر را در افغانسـتان داشـته و عما 
بـا تمامـی گروه هـای درگیـر در ارتباط بـود. حتی یکسـری گروه های تروریسـتی مثل سـپاه صحابه 
و شـبکه حقانی و لشـکر طیبه را خودش شـکل داد، شـورای کویته توسـط رکن دو ارتش پاکسـتان 

شـکل گرفت. 
بـا خـروج ایالـت متحـده از پاکسـتان و روی گردانـی حـزب مسـلم لیـگ شـاخه نواز شـریف در 
سـال 2014 از عربسـتان سـعودی و اتـکای بیشـتر بـه چیـن، پـس از امضـای قـرارداد 64 میلیـارد 
دالری سـی پک بـا کشـور پاکسـتان، که پـول عظیمی را به پاکسـتان تزریـق کرد، با سـرعت باالیی 
از توسـعه در پاکسـتان روبـرو هسـتیم. در ایـن دوره این کشـور مقداری جایگاه خـود را در معادالت 
افغانسـتان از دسـت داد. ارتـش پاکسـتان بـه عنـوان حاکـم اصلـی ایـن کشـور اسـت و دولت هایی 
کـه در ایـن کشـور روی کار می آینـد حاکـم نیسـتند و بیشـتر یـک قـوه اجرایـی هسـتند و عمـا 
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سیاسـت گذاری های کان توسـط ارتـش پاکسـتان صـورت می گیـرد. اقـدام آقـای نـواز شـریف در 
محـول کـردن بحـث حمایـت از عربسـتان سـعودی در ماجـرای یمن به مجلـس این کشـور و عدم 
موافقـت مجلـس، ارتـش را بـه شـدت عصبانـی کـرد ولـی به دلیـل عاقه منـدی بیش از حـد مردم 
ایـن کشـور بـه سـاختارهای دموکراتیـک، ارتـش نتوانسـت کاری کنـد و مجبور شـد کوتـاه بیاید و 

عربسـتان سـعودی هـم فاصلـه زیـادی از این کشـور گرفت.
 بـه همیـن دلیـل ارتش پاکسـتان یک شـبه دسـت بـه پرونده سـازی عظیمی علیه حزب مسـلم 
لیـگ شـاخه نـواز زد و دولـت عمـران خـان روی کار آمد. متاسـفانه حمایت شـیعیان پاکسـتانی را 
در دولـت داشـتیم و عمـا در ایـن حمایـت مشـت مـا هـم بـرای ارتـش پاکسـتان کاما باز شـد و 

توانسـتند انـدازه و میـزان نفـوذ مـا در این کشـور را متوجه شـوند.
 بـا روی کار آمـدن عمـران خـان ارتـش پاکسـتان دیـد ایـن الگو)اعمـال نفـوذ بـدون حضـور(، 
خیلـی الگـوی موفقـی بـوده و طـی این چند سـال، از طریـق آقای عمـران خان تاش کـرده که در 
افغانسـتان نفـوذ کنـد. حتی ایشـان را به عنوان رایزن بارها به افغانسـتان فرسـتاد و خود ایشـان هم 
بارهـا در اسـام آبـاد میزبـان بـوده و ظاهرا ارتش کنار کشـیده اسـت. در حال حاضر بـرای تحوالت 
افغانسـتان، پاکسـتان اعتمـاد بنفـس کامـل را برای در دسـت گرفتن تحوالت افغانسـتان، نداشـت. 
بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفـت بازیگـران فـرا منطقـه ای را هـم در ایـن ماجـرا دخیل کنـد برای 
اینکـه بتوانـد بـه رقابت با همسـایگان در تحوالت افغانسـتان، پـس از خروج ایات متحـده، بپردازد.

 
ترکیه و قطر و پاکستان 

 کشـور ترکیـه ایـن را یک فرصت بسـیار مناسـب دیـد و با همکاری کشـور قطر تـاش کرد یک 
اتحـاد مثلـث شـکل میـان پاکسـتان، ترکیـه و قطـر ایجـاد کند تـا نقش بسـیار مهمـی در تحوالت 
افغانسـتان و ارتقـا جایـگاه اسـتراتژیک خـودش در منطقه شـرقِی غرب آسـیا که اصوال حـوزه نفوذ 
ایـن کشـور تـا االن نبوده، بـازی کنـد. در این اقدام یـک گام دیگـر از جاه طلبی های آقـای اردوغان 
را شـاهد هسـتیم. آقـای اردوغـان االن بـه شـدت درگیر مقابلـه خلیفه گـری عثمانی بـا خلیفه گری 
حجـاز اسـت و تـاش می کنـد کـه خلیفه گـری عثمانـی را به عنـوان تنهـا راه نجـات جهـان اسـام 
مطـرح کنـد و خلیفه گـری حجاز را که رهبری آن با عربسـتان سـعودی اسـت کنار بزند و پاکسـتان 

در ایـن میـان قطعـا گزینه خوبی اسـت. 
در نتیجـه سـیل عظیمـی کـه حدود یک دهه قبل در پاکسـتان اتفـاق افتاد آبرفت هـای رودخانه 
سـند از شـمال ایـن کشـور تـا جنـوب ایـن کشـور بـه منطقـه اقیانـوس هنـد وارد شـد و باعـث 
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کاهـش ارتفـاع آب در ایـن مناطـق شـد. پـس از اندازه گیری های مجدد، سـازمان ملل ایـن موضوع 
را پذیرفـت کـه منطقـه 2015 بنـا بـه قواعـدی کـه در حـوزه بیـن الملـل وجـود دارد بـه آبهـای 
پاکسـتان اضافـه شـود. پـس عمـا قلمـرو دریایی پاکسـتان اضافه شـد و به کشـور عمـان و گوام و 
جزایـر دیه گوگارسـیا نزدیـک شـده اسـت. االن در تمـام پایگاه های دریایی پاکسـتان، ترکیـه پایگاه 
دریایـی مشـترک دارد و یـک بخشـی را در اختیـار دارد، قطـر هـم یک پایـگاه دریایی بـزرگ دارد. 
کشـتی های ترکیـه هـم در ایـن منطقـه حضـور دارنـد و یـک رزمایـش بیـن ترکیـه و پاکسـتان در 
ایـن منطقـه برگزار شـد. فاصلـه محل برگـزاری این رزمایـش از مـرز افغانسـتان 400 کیلومتر و به 
کمپ هـای حـزب المجاهدیـن کـه گروه هـای تروریسـتی-تکفیرِی وابسـته بـه پاکسـتان هسـتند و 

علیـه هنـد اقـدام می کنند بسـیار نزدیک اسـت.
 ترکیـه هـم حـدود سـه هـزار نفـر از نیروهـای داعـش را در همین منطقه مسـتقر کـرده و عما 
مـا شـاهد یـک پیمـان مخفـی میـان ترکیـه و پاکسـتان، بـرای نفـوذ در افغانسـتان هسـتیم. اینجا 
دلیـل فشـار ترکیـه بـرای در اختیـار گرفتن فرودگاه کابل کمی روشـن می شـود. در اختیـار گرفتن 
ایـن مسـیر بـرای تاثیرگـذاری ترکیه خیلـی اهمیت دارد و پاکسـتان هـم نمی خواهد مثل گذشـته 
شـاگرد بـی انضبـاط منطقـه باشـد و می خواهد با شـریک کـردن ترکیه بهره بـرداری خود را داشـته 
باشـد و از طرفی هم ترکیه، پاکسـتان را کشـور مناسـبی برای نفوذ به افغانسـتان و همچنین تحت 

فشـار قـرار دادن هنـد بـرای یکسـری بده بسـتان های سیاسـی می داند.
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ترکیـه هم پیمـان آمریـکا و غـرب اسـت، برعکس پاکسـتان کـه مشـترک المنافع با چین اسـت. 
پـس چطـور پاکسـتان اجـازه میدهـد کـه ترکیـه از خاکـش اسـتفاده کنـد؟ در مـورد پاکسـتان 
هیچ وقـت نبایـد فرامـوش کنیـد حاکمیـت پاکسـتان در یـک رودربایسـتی همسـایگی بـا مـا قـرار 
دارد. حکومـت جمهـوری اسـامی مبتنـی بـر والیـت مطلـق فقیـه اسـت کـه در ادبیـات سیاسـی، 
امنیـت هستی شـناختی کشـور پاکسـتان را بـه خطر می انـدازد. امنیـت هستی شـناختی یعنی خود 
آن موجودیـت، نـه منافعـش، را بـه خطـر می انـدازد. یعنـی ایـران ممکـن اسـت منجـر بـه نابـودی 
پاکسـتان شـود! مثـا وقتـی عـراق بـه ایران حملـه کـرد و ادعـای جدایی خوزسـتان و فتـح تهران 
را داشـت، عمـا امنیـت هستی شـناختی مـا هـدف قـرار گرفتـه بود. ولـی االن مثـا ما با عـراق در 
توسـعه بنـدر خرمشـهر و بنـدر بصره بـرای منافـع اقتصادی در یـک رقابتی هسـتیم، اینجـا امنیت 
اقتصـادی ایـران بـه خطـر می افتـد نـه امنیـت وجـودی و هسـتی شـناختی ایـران! نـگاه حاکمیت 
پاکسـتان کـه یـک نظـام ارتـش سـاالِر کامـا سـکوالر اسـت بـه جمهـوری اسـامی این اسـت که 
تـا آنجایـی کـه بتوانـد تـاش می کنـد که روابـط، حتـی میان مـردم دو کشـور، به حداقـل خودش 
برسـد بـرای اینکـه ایـن عرق هـای فرهنگی تقویـت نشـود و الهام گیری از سـاختار حکومتـی که در 

ایران اسـت نشـود.
 مخصوصـا اینکـه بیـش از چهـل میلیون شـیعه در پاکسـتان وجـود دارد، به گلگیت و بلتسـتان 
ایـران کوچـک می گوینـد. گروه هـای مختلـف شـیعه مثـل مجلس وحدت ملـی، تحریـک جعفریه و 
جامعـه بعثـت علنـا و رسـما از نظـام والیت فقیـه صحبت می کنند و حتـی هیچ ابایی از بیان شـدن 
ارتباطاتشـان بـا حتـی سـپاه در ایـران ندارنـد. به همیـن دلیـل دلخوش کردن بـه رابطه پاکسـتان 
و اینکـه مـا احسـاس کنیـم پاکسـتان عضو شـانگهای اسـت و مـا در آنجا حضـور داریم و پاکسـتان 
بایـد گرایشـش بـه چین باشـد پس بایـد رابطه اش با ترکیـه بد باشـد و... اینگونه نیسـت. وقتی یک 

سـاختار حکومتـی ذات خـودش را در خطـر می بینـد، همه این مسـائل فرعی هسـتند.
 ترویـج مـدل حکومـت داری ترکیـه در پاکسـتان حـدود ده پانـزده سـال بـه چشـم می خـورد. 
طرفـداران احـزاب مختلـف ابایـی ندارند که مسـئولین کشـور خودشـان را به مقامات ترکیه تشـبیه 
کننـد، مدتـی بـه آقـای شـهباز شـریف بـرادر آقـای نـواز شـریف که سـر وزیـر ایالـت پنجـاب بود 
اردوغـان پنجـاب می-گفتنـد. یعنـی همانطـور کـه ایشـان در ترکیه توسـعه ایجاد می کنـد این هم 
در پنجـاب توسـعه ایجـاد می کنـد . مـدل توسـعه اسـامی ترکیه و مدل اسـام ترکیـه االن چیزی 
اسـت کـه در جامعـه پاکسـتان پمپـاژ می شـود. ایـن مسـئله ای نیسـت که بشـود بـه راحتـی از آن 

گذشـت و دربـاره انتخابـات پاکسـتان شـیعیان نبایـد حمایـت می کردند.
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آمریکا
بـا فروپاشـی روسـیه تـزاری و تشـکیل اتحـاد جماهیـر شـوروی، در افغانسـتان دولتـی مسـتقر 
شـد کـه دولـت کمونیسـتی بـود و بـا دیـن مخالفـت می کـرد. افغان هـا بـه دلیـل ایـن مخالفـت 
دولـت بـا دیـن با ارتـش شـوروی، که بـه طرفـداری از دولت افغانسـتان وارد این کشـور شـده بود، 
می جنگیدنـد. در همیـن زمانـی کـه مقابلـه بـا شـوروی وجود داشـت، ایالـت متحده فرصـت خوبی 
بـرای نفـوذ در افغانسـتان و ضربـه زدن به شـوروی می دید. اسـتانلی دانهام، پدربزرگ بـاراک اوباما، 
از سـوی سـیا مسـئول اصلـی تامیـن تـدرکات و تجهیـزات لجسـتیک طالبـان بـود. از همیـن زمان 
نفـوذ در جریانـات طالبـان بـه دلیـل ماهیـت متکثر ایـن گـروه و همچنین فقه سیاسـی کـه به آن 

معتقـد بودنـد صـورت گرفت.
بعـد از تسـلط طالبـان بـر افغانسـتان ایـاالت متحـده در زمـان دولـت جـرج بـوش پسـر، بـرای 
گرفتـن بـن الدن بـه افغانسـتان حملـه می کند. به نظـر من تنها توجیهـی برای حملـه و حضور 20 
سـاله آمریکا در افغانسـتان و عراق هسـت ایجاد دو سـاختار مبتنی برا لیبرال دموکراسـی، یکی در 
حـوزه عربـی بـرای الگوسـازی در کشـورهای عربـی و دیگـری در حـوزه فارس زبان بـرای ایجاد یک 
الگو در منطقه فارسـی اسـت. در واقع می خواسـتند این دو کشـور را نه از طریق دموکراسـی، بلکه 
بـا زور سـر نیـزه دموکـرات کنند. اتفاقـی که در هیچ کدام از دو کشـور واقع نشـد. بزرگترین شـاهد 
ادعـای مـن ایـن اسـت کـه ایـاالت متحـده هـدف اصلیـش این بـود کـه قوانین اساسـی بـرای این 
دو کشـور تنظیـم کنـد کـه کامـا مبتنـی بر یـک نظـام فدرالِی به شـدت دموکرات اسـت. کسـانی 
کـه هیـچ اطاعـی از سـاختارهای نظام هـای سیاسـی ندارنـد می گویند ایـاالت متحده بـه عمد این 
قانـون اساسـی را بـرای ایـن کشـورها فراهـم کـرده کـه هرگـز روی آرامـش را نبیننـد. اتفاقـا ایـن 
قوانیـن اساسـی بـرای دیـدن روی آرامش بـود، ولی بـدون درک سـاختارهای بومی این کشـورها و 
بـه همیـن دلیـل ایـن اتفـاق نیفتـاد و ایـاالت متحده بعـد از ایـن همه سـال مجبور به خروج شـد.

 مــا می گوییــم ایــاالت متحــده را از افغانســتان بیــرون کردنــد و ایــن کشــور شکســت خــورده 
و عمــا خــارج شــده و ایــن جنــگ داخلــی هــم بایــد یکجــور ســامان پیــدا کنــد کــه صلــح در 
ــا ســال ها در اندیشــکده ها  ــن تمــام ماجــرا نیســت. آمریکایی ه ــی ای ــرار شــود. ول افغانســتان برق
طــرح خــروج از افغانســتان را بررســی می کننــد و از ســال 2019 بــه دنبــال خــروج از افغانســتان 
بودنــد چــون تاســیس یــک حکومــت مبتنــی بــر لیبــرال دموکراســی را از طریــق حضــور مســتقیم 
ــه توســط  ــی ک ــا و میزگردهای ــر کنفرانس ه ــان اگ خودشــان ممکــن نمی دانســتند. در همــان زم
ــا  ــد عموم ــن را ببینی ــا CFR  و هوکس ــک ی ــورای آتانتی ــل ش ــی مث ــکده های آمریکای اندیش
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ایــن بحــث مطــرح بــود کــه مــا بایــد از افغانســتان خــارج شــویم و اشــاعه ی ارزش هــای لیبــرال 
دموکراســی را از طریــق نســل جــوان ایــن کشــور پیگیــری کنیــم. جنــگ در افغانســتان بــه شــکل 
ســخت شــاید تمــام شــود ولــی بــه شــکل نــرم خــود بــه طــور تمــام عیــاری آغــاز شــده و مــا بایــد 
ــا دقــت و ماحظــه  منتظــر تبعــات ایــن جنــگ باشــیم و ایــن جنــگ اگــر مــا دیــر بجنبیــم و ب
در ایــن جنــگ حضــور پیــدا نکینــم بایــد منتظــر روزی باشــیم کــه افغانســتان بــرای مــا پارســی 
ــد داد  ــرار خواه ــدف ق ــا را ه ــه م ــای فرهنگــی جامع ــی بشــود و الگوه ــای فرهنگ ــا الگوه زبان ه
و جنــگ بزرگتــر قطعــا ایــن جنــگ خواهــد بــود و مــا بایــد خیلــی مراقــب ایــن جنــگ باشــیم. 

چین
گـروه تروریسـتی- تکفیـری ترکسـتان شـرقی کـه در ایالـت سـین کیانگ حضـور دارنـد و واقعا 
دولـت چیـن را آزار می دهنـد از داالن واخـان اسـتفاده می کننـد که محـل اتصال خاک افغانسـتان 
بـه خـاک چیـن اسـت. منطقه کامـا کوهسـتانی اسـت و فقـط گروه هـای تروریسـتی می توانند در 
اینجـا رفـت و آمـد کنند. به شـدت کشـور چیـن نگران نفوذ بـه خاکـش از این منطقه اسـت. قطعا 
بخـش زیـاد سـرمایه گذاری هایی هـم که در پاکسـتان انجـام داده برای شـکل دهی بـه کریدورهای 
مـورد نظـرش بـرای توسـعه سـلطه تجاری خـودش و بخشـی از آن هم برای کسـب رضایـت ارتش 
پاکسـتان، بـرای کنتـرل گـروه ترکسـتان شـرقی اسـت و ایـن اتفـاق تـا حدودی بـه وقوع پیوسـته 

است.
 چیــن قصــد داشــت از طریــق رســم کریــدوری از خــاک پاکســتان بــه افغانســتان و پــس از آن 
بــه آســیای میانــه، مســیر تجــاری خــودش را از بنــادر گــوادر و بنــدر کراچــی، بــه مناطــق آســیای 
ــه االن  ــی ک ــای امنیت ــن بحران ه ــی ای ــد. ول ــا وصــل کن ــه روســیه و اروپ ــه و از آن طــرف ب میان
بــه وجــود آمــده حداقــل ایــن مســیر را بــرای کشــورهای آســیای میانــه کمرنــگ کــرده اســت. 
چینی هــا تــا االن نشــان دادنــد کــه بــه جــز ارائــه پیشــنهادهای اقتصــادی پلــن مشــخصی بــرای 
دخالــت سیاســی امنیتــی در کشــورهای مختلــف ندارنــد. بــه همیــن دلیــل عمــا ایــن نقــش را 
بــه پاکســتان محــول کردنــد و پاکســتان دوبــاره دســت خــود را در ایــن تحــوالت، نــه از ســوی 
ــاز می بینــد. پاکســتان ایــن  ایــاالت متحــده بلکــه از ســوی متحــد منطقــه ای خــودش، چیــن، ب
ــه( را شــکل دهــد و در تحــوالت  ــث اخوانی)قطــر پاکســتان ترکی ــه مثل ــدا کــرده ک مجــوز را پی

افغانســتان دخالــت کنــد.
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هند
 ایـن موضـوع بـرای هنـد گـران تمـام شـد، هنـد سـرمایه گذاری های بسـیار زیـادی از جملـه 
تاسـیس چندین سـد و مراکز تجاری و حتی تاسـیس راه های تجاری، در افغانسـتان داشـته اسـت. 
اینهـا همـه بـا روی کار آمـدن دولتـی متمایـل بـه پاکسـتان به خطـر می افتـد. از سـوی دیگر هند 
احسـاس خطـر حضـور ترکیـه در مرزهـای خـود را دارد. بـه دلیـل روابـط بسـیار گرمی کـه ترکیه 
بـا گروه هـا تروریسـتی مثـل داعش دارد کـه می تواننـد بـه انصارالمجاهدیـن بپیوندنـد و در منطقه 
کشـمیر هنـد اختـاالت و مزاحمت هایـی بـرای هنـد ایجاد کننـد و در ایـن فضا عما قـدرت چانه 
زنـی ترکیـه در مقابـل هنـد خیلـی افزایـش پیـدا می کنـد. بـه همیـن دلیل گرایـش هند بـه ایران 
زیـاد شـده، حتی دوباره پیشـنهاد توسـعه بنـدر چابهـار را دادند. تاش هـای هند را فعـا در همین 
حـد می شـود خاصـه کـرد و پلنـی بـرای ادامـه کار ندارنـد چـون فکـر نمی کردنـد اشـرف غنـی و 

جریـان متمایـل بـه هنـد اینجـور رو به افـول برود. 

ایران
بارهـا اعـام شـده کـه سیاسـت خارجـی ایـران مبتنـی بـر ُحسـن همجـواری بـوده و از تجزیـه 
هیچ کـدام از کشـورها حمایـت نمی کنیـم. ولـی طـی دهـه اخیـر، تمرکز بـر روی یک پرونـده کاما 
فرعـی بـه اسـم پرونـده  هسـته ای منجر شـد که عمـا ما از خیلـی از مناطـق پیرامونی خـود غافل 
شـویم. اصـوال از اول انقـاب شـکوهمند اسـامی، اسـتراتژی و ایـده حضـرت امـام آزادی قـدس و 
وحـدت جامعـه مسـلمین بـر روی آزادی قـدس بـود. متاسـفانه مـا از قرابت های فرهنگی به شـدت 

غفلـت کردیـم و در همیـن یـک سـال گذشـته هم یـک ضربه مهلـک از ایـن مسـئله خوردیم.
 از اشـتباهات سیاسـت خارجـی مـا بـی توجهـی به شـرق و توجـه بیـش از اندازه به غرب اسـت 
و اینکـه مـا دائـم تـاش می کنیـم دل همسـایه های غربـی را بـه دسـت آوریـم. احسـاس می کنیم 
الگـوی موفقـی در منطقـه غرب آسـیا داشـتیم و سـعی می کنیـم همین الگو را در شـرق هـم پیاده 
کنیـم. یعنـی هیـچ خاقیتـی در حـوزه سیاسـت خارجی نداریـم. مثا چـون در لبنان حـزب اهلل را 
شـکل دادیـم و مـدل موفقـی بـود، مثـا اگـر در هنـد بخواهیـم کار کنیـم بایـد چیزی مثـل حزب 
اهلل درسـت کنیـم. در عـراق اگـر مـا مـدل حشـد یا بسـیج مردمی را شـکل دادیـم در قزاقسـتان و 
قرقیزسـتان هـم بایـد همیـن کار را کنیـم! هیـچ درکـی از واقعیـت درونـی کشـور ها نداریـم و این 
چیـزی اسـت کـه پاکسـتان و افغانسـتان از آن می ترسـند، واقعـا از زینبیـون و فاطمیـون تـرس 
دارنـد. مـا فکـر می کنیـم زینبیـون و فاطمیـون مـدل موفقـی بـوده و می خواهیـم اینها را در شـرق 
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گسـترش دهیـم. حتـی رابطـه ما بـا طالبان هـم از این باب بوده اسـت. حتـی تقویـت جامعه بعثت 
در پاکسـتان در شـمال ایالـت سـند از ایـن باب بوده اسـت.

 مـا در مدل هـای غربـی هـم موفـق نبودیـم. االن جنبـش 14 اکتبـر در لبنـان بـه قدرت رسـید 
و عمـا سـاختار 14 مـارس و 8 مـارس فروریختـه و حـزب اهلل واقعا االن در خطر اسـت و نتوانسـته 
در خـود نظـم ایجـاد کنـد. در سـوریه هـم مـا به بنـدر الذقیـه رفتیم بـا سـروصدایی قـرارداد امضا 
کردیـم کـه آن منطقـه را توسـعه اقتصـادی دهیـم اما االن شـرکت های قطـری فعال هسـتند چون 
موضوعـات اقتصـادی در سـوریه نـه مبتنـی بـر قرارداد هـا بلکـه مبتنـی بـر ارتبـاط با خاندان اسـد 
اسـت نـه شـخص بشـار اسـد! اولین شـریک تجـاری سـوریه در زمـان فعلی ترکیـه اسـت. در عراق 
هـم بصـره منتظـر یـک کبریـت اسـت که روشـن شـود و آتش بگیـرد. مدل حشـد فقـط در بعضی 
از مناطـق جـواب داد در همـه مناطـق جـواب نـداد، جایـی که محـل نفـوذ بریتانیایی ها اسـت مثل 
بصـره و موصـل و العمـاره ایـن مدل اصا جـواب نداده بـه همین دلیل ما نتوانسـتیم حتـی گذرگاه 

بـو کمـال را دوباره پـس بگیریم!
 بـه نظـر مـن ایـن اندیشـه کـه بـه دنبـال مذاکره مسـتقیم بـا طرف هـای درگیـر در افغانسـتان 
هسـت، یـک مذاکـره بـی نتیجه خواهد بـود. باید همانطـور که پاکسـتان عمل کرد به فکر یکسـری 
اتحادهـای منطقـه ای باشـیم. پاکسـتان یـک اتحـاد مثلث میان خـودش قطر و ترکیه شـکل داده و 
از طـرف دیگـر یـک اتحـاد مربع میـان خودش و ازبکسـتان و ایـاالت متحـده و دوبـاره ترکیه برای 
جلـب اعتمـاد چیـن در کنترل تحوالت منطقه شـکل داده اسـت. در این میان پاکسـتان نقش خود 

را بـازی می کنـد ولـی مـا اینـکار را نمی کنیم.
 مـن متاسـفانه به عنـوان یـک تحلیلگـر ایـران را بزرگتریـن بازنـده تحـوالت افغانسـتان بدانـم، 
بعـد از مـا هـم احتماال عربسـتان سـعودی و امـارات متحـده عربی در ایـن تحوالت بازنده هسـتند. 
مـا در شـکل گیـری بـه ایده هـای سیاسـی دچـار مشـکل هسـتیم. همچنـان فکـر می کنیـم کـه از 
طریـق میلیشـیایی کـردن، تحـوالت دیپلماتیـک قابـل کنتـرل اسـت و از آن طریـق می توانیـم کار 
خـود را پیـش ببریـم. مـا اگر اینقـدر اعتقاد بـه نظامی گـری در عرصه بیـن الملل داریم و احسـاس 
می کنیـم کـه بـرش دیپلماتیـک از طریـق شـکل دادن بـه میلیشـیای نظامی اسـت، پس چـرا هیچ 
پیوسـت رسـانه ای بـرای ایـن قضیـه نداریـم؟ اینکـه روزنامـه جمهوری اسـامی حشـد الشـیعی را 
مطـرح می کنـد یعنـی چـه؟! اگـر یـک دروغ را اعـام کـرده بایـد محاکمه شـوند کـه دنیـا بفهمند 
چنیـن چیـزی وجـود نـدارد! ما هیـچ خاقیـت و قدرتـی بـرای ایده پـردازی نداریم. متاسـفانه یک 
مشـت پیرمـردی کـه بـه شـدت متکبـر هسـتند و فکـر می کننـد تحـوالت االن دنیا مثـل تحوالت 
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40 سـال پیش اسـت نسـخه های اسـتراژیک مطرح می کنند و متاسـفانه شـورای عالی امنیت ملی 
هـم دسـت اینهـا اسـت. مـا اگر بـا بلژیک هـم مراوده داشـتیم دنبال تشـکیل یـک گـروه نظامی در 

بلژیـک بودیـم تـا بتوانیـم در بلژیـک امـور دیپلماتک خـود را پیـش ببریم.
مـن بـه آقـای رئیسـی رای دادم چـون ایشـان مولفه هـای قـدرت ملـی مـا در حـوزه داخلی، که 
قطعـا محوریتـش اقتصـاد و مقابلـه بـا فسـادهای اداری و اقتصادی اسـت، بتواند ارتقا دهـد. ولی در 
حـوزه سیاسـت خارجـی اوضـاع بدتـر می شـود. حتـی در جلسـه ای کـه بـا بزرگوارانی که از سـوی 
ایشـان آمـده بودنـد داشـتیم، پیشـنهاد بنـده بـرای وزارت امـور خارجـه خـود آقـای ظریـف بود و 
معتقـد بـودم کـه ایشـان یـک بازیگـر و چانه زن خیلـی بزرگی اسـت. این را نمی شـود ندیـد گرفت! 
مـن نـه می گویـم کـه ایشـان جاسـوس اسـت و نـه می گویـم کـه قهرمـان اسـت، از آن چیـزی که 
بـه چشـم خـود دیـدم و اطاعاتی کـه دارم ایشـان بزرگتریـن معامله گـر دیپلمات ماسـت. همانطور 
کـه 8 سـال توسـط روحانـی اجیـر شـده بود بـرای چانه زنـی با غربی هـا و ایـاالت متحـده، االن هم 
می شـود از ایشـان اسـتفاده کـرد بـرای چانه زنی در مسـائل بین المللی و ایشـان قـدرت عجیبی در 
ایـن حـوزه دارد خیلـی بـه ادبیـات دیپلماتیک مسـلط اسـت ولـی ماموریتی که از ایشـان خواسـته 

شـده بـود مامورتـی بـود کـه نتیجـه آن را می بینید!
 5 هسـته بالقـوه شـکل گیـری میلیشـیای محلی در افغانسـتان وجـود دارد که نیازی نیسـت ما 
اینهـا را بـر تقاطـع شـیعه سـنی سـوار کنیـم. مـا بایـد اینهـا را مبتنـی بر ملی گـرای کمـک کنیم، 
یعنـی بایـد بـه جریـان طالبـان ملی گـرا کـه االن ویتریـن طالبان اسـت کمک کنیـم. ما بایـد آقای 
ذبیـح اهلل مجاهـد و سـهیل شـاهین و مـا بـرادر آخونـد زاده و... کـه از طوایـف پشـتون هسـتند، 
به عنـوان یـک جنـاح ملی گـرا در مقابل جنـاح طالبان پاکسـتانی تقویـت کنیم و همزمان دسـت به 
یکسـری ائتاف هـای منطقـه ای مطابـق مـدل پاکسـتان بزنیم. یـک زهر چشـم اساسـی از ترکیه از 
طریـق خـاک سـوریه بگیریـم که دسـتش را از منطقه کوتـاه کند. همچنیـن یک مانـور دیپلماتیک 
علیـه قطـر انجـام دهیـم. بایـد باالخـره یکسـری اتحادهـا در منطقـه شـکل بگیـرد و یـک سـری 
زهرچشـم ها از همسـایه های غربـی و جنوبـی گرفتـه شـود تـا خیلـی احسـاس نکنند که دستشـان 

در ماجـرای افغانسـتان باز اسـت.
طـرح بحـث حشدالشـیعی مـا را در موضـع حمایـت از جریـان شـیعی بـرای مقابلـه بـا جریـان 
سـنی در افغانسـتان قـرار داد. موقعیتـی کـه بـه شـدت برای شـیعیان افغانسـتان خطرناک اسـت و 
تمـام شـیعیان افغانسـتانی کـه در ایـن مسـئله حضـور پیدا کردنـد عما با آتـش بـازی می کنند. از 
طرفـی بـه دلیـل حضور هیئـت دیپلماتیک طالبـان در ایـران و حمایت هایی جسـته گریخته ایران از 
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طالبـان، ایـران هـم از سـوی دیگـر در فضای مجـازی متهم به حمایـت از طالبان شـده و نتیجه این 
دو این شـده که جمهوری اسـامی حامی تئوری آشـوب در افغانسـتان اسـت. یعنی حشدالشـیعی 
را شـکل داده و از طرفـی هـم از طالبـان هـم حمایت می کنـد و جهت حفظ منافع خود، افغانسـتان 
را در هـرج و مـرج نگـه مـی دارد. در ایـن فضای رسـانه ای ایـاالت متحده و پاکسـتان تطهیر شـدند 
و حتـی صحبـت آقـای اردوغـان هـم دیـده نشـد. همـه درگیـر ربـط دادن حشدالشـیعی و بیانیـه 
کامـا اشـتباهی آقـای صافـی گلپایگانی در هشـدار به مسـئولین جمهوری اسـامی و حضور هیئت 

دیپلماتیـک طالبـان در ایـران بودند. 
مـا در حـوزه عملیـات روانی در تحـوالت منطقه در موضع ضعـف قرار گرفتیم. احسـاس می کنم 
کـم کـم بـه کمـک شـبکه هایی مثل شـبکه الجزیـره و طلـوع نیوز فارسـی و بی بی سـی فارسـی و 
شـبکه آناتولـی ترکیـه احتمـاال مـا متهم اصلـی اتفاقـات افغانسـتان به تمـام دنیا شـناخته خواهیم 
شـد و هرچـه هزینـه کنیـم بازنـده این جنگ در حـوزه رسـانه ایی خواهیم شـد و مجبور می شـویم 

هزینه هایـی عجیبـی بدهیم.
 نسـبت بـه تحـوالت داخلـی هـم مـا اگـر قـرار اسـت اقـدام سـختی انجـام دهیـم کامـا بایـد 
مبتنـی بـر ملی-گرایی باشـد. مطـرح کردن بحث شـیعی در افغانسـتان حماقت محض اسـت و این 
حماقتـی هـم بـود کـه مـا در عراق هـم انجام دادیـم و بحث را شـیعه سـنی کردیم. متاسـفانه آقای 
مقتـدی صـدر روی این بحث سـوار شـد 75 مسـجد اهل تسـنن را آتـش زد و خیـزش مردمی علیه 
شـیعه شـکل گرفـت و از آن طـرف داعـش هـزار امـام جماعـت اهل سـنت را در عراق کشـت چون 

اینهـا متمایـل به جریـان تکفیـر نبودند! 



ویژه نامه شناخت افغانستان و جریان طالبان

48

سلسه گزارش های بررسی کشورهای 
اســالمی  و جریــــان های موجود در آن

پیشینه طالبان
مـا اگـر بخواهیـم طالبـان را بشناسـیم بایـد برگردیـم بـه شـرایطی که اتحاد شـوروی سـابق در 
افغانسـتان جهـت حمایـت از دولت مارکسیسـتی افغانسـتان پیش آورد. ارتش سـرخ اتحاد شـوروی 
برای حمایت از رژیم مارکسیسـتی وارد افغانسـتان شـد. در آن زمان جهاد در افغانسـتان از مناطق 
روسـتایی و عشـایری شـرق و جنـوب افغانسـتان آغـاز و بـه تدریج همه گیر شـد و تمامی کشـور را 
دربرگرفـت. گروه هـای قومـی هرکـدام تشـکیات خـاص خودشـان را تحـت عنوان احزاب اسـامی 
جهـت فعالیـت علیـه اتحـاد شـوروی و رژیم مارکسیسـتی به وجود آوردند. هشـت گروه در پیشـاور 
مسـتقر شـدند کـه مهم تریـن آنها حزب جمعیت اسـامی بـه رهبری اسـتاد ربانی و حزب اسـامی 
حکمتیـار بـود. اینهـا در زمـان داوود خـان تحـت عنـوان نهضت اسـامی با هـم یکی بودنـد ولی با 

تاریخچه، افکار و سیاست 
طالبان

پیرمحمد مالزهی
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شـکل دادن خـط مشـی متفـاوت از هـم جـدا شـدند. حـزب جمعیت اسـامی اسـتاد ربانـی عمدتا 
تاجیـک و حـزب حکمتیـار عمدتـا پشـتون بودنـد ولـی در کنـار ایـن دو احـزاب دیگـر هـم بودند، 
احزابـی کـه سـرانجام در هشـت گـروه متمرکـز شـدند و جهـاد را رهبـری می کردنـد. در آن زمـان 
جهـاد در افغانسـتان از طرفـی مـورد حمایـت کشـورهای اسـامی و از طـرف دیگـر مـورد حمایـت 

کشـورهای غربـی، در راس آنهـا آمریـکا، بود.
 در تحلیـل جهـاد بایـد گفـت؛ بخشـی از جهـاد مربـوط به داخـل افغانسـتان، بخشـی مربوط به 
منطقـه و بخشـی مربـوط بـه شـرایط بیـن المللـی و در رابطـه بـا رقابت های شـرق و غرب بـود، در 
ایـن چهارچـوب هـم حمایت هـا شـکل گرفت. عربسـتان سـعودی، امـارات، قطـر و کشـورهای نفت 
خیـز حـوزه خلیـج فـارس بـه شـکل جـدی وارد شـدند و مـدارس مذهبـی را در ایالت های سـرحد 
پاکسـتان و... تاسـیس کردنـد. ایـن مـدارس بـرای جهـاد در افغانسـتان جهادگـر تربیـت می کردند. 
عـاوه بـر ایـن عبـداهلل عزام که یک فلسـطینی تبـاِر اخوانی بـود از اردن آمد و دفتری را در پیشـاور 
ایجـاد کـرد. کار او جمـع آوری کمک هـای مالی از کشـورهای دیگـر و آموزش نیروهـای جهادی در 
پیشـاور بـود و ایـن افـراد و کمک هـا را بـرای جهـاد در اختیار احـزاب قرار مـی داد. ایـن همکاری و 
دیـدگاه مشـترک نسـبت بـه جهاد سـبب شـد کـه دو مکتـب دیوبندی هنـدی و سـلفیت وهابی به 

هـم نزدیک شـوند.
 نزدیکـی اینهـا در مـدارس مذهبی به تدریج، بیشـتر می شـد تـا اینکه اختافی بر سـر چگونگی 
نمـاز خوانـدن ایجـاد شـد. در اهـل سـنت شـبه قـاره هند، وقـت نمـاز دسـتان را می بندنـد. در آن 
طیفـی کـه از خاورمیانـه آمدنـد خیلـی تقید بر سـر این مسـاله وجـود نداشـت، اما به هرحـال این 
اختافـی را بـه وجـود آورد. عبـداهلل عـزام در یـک حرکـت انقابـی فتوایـی صـادر کـرد کـه مالکی 
مذهب هـا بایـد در افغانسـتان براسـاس فقـه حنفی عمل کننـد و این بسـیار تعیین کننـده و نتیجه 
مثبتـی بـرای اتحـاد و همـکاری کسـانی بـود کـه از خاورمیانـه و حدود هشـتاد کشـور دیگـر برای 

جهـاد در افغانسـتان می آمدند. 
عبـداهلل عـزام در حادثـه تـرور به شـهادت رسـید. بعد از عزام، اسـامه بن الدن برجسـته شـد که 
خـط فکـری او را کـه اخوانـی بـود خیلـی تاییـد نمی کـرد و بیشـتر خط فکری عربسـتان سـعودی 
حاکـم شـد. بـن الدن بـه تدریـج صـف خـود را از مجاهدیـن جـدا کـرد و جـذب نیـرو را از مدارس 
مذهبـی انجـام مـی داد بـه عـاوه اینکه چـون از یـک خانـواده ثروتمند یمنی تبـار بود پـول زیادی 
در اختیـار داشـت. در نتیجـه بـه تدریـج رهبـری جریـان جهـادی غیـر بومـی منطقه به دسـت بن 

الدن افتـاد و مراکـز آموزشـی مسـتقلی برپا کرد. 
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طالبـان یـک بخـش بومی داشـت کـه عمدتـا از قوم پشـتون افغانسـتان و پاکسـتان بودند و یک 
بخـش هـم القاعـده بودنـد کـه متشـکل از عرب هـای خاورمیانـه )امـارات، اردن، مصـر و عربسـتان 
سـعودی و...( و حتـی از آمریـکا و اروپـا و... بودنـد. اینهـا تا زمانی که اتحاد شـوروی شکسـت خورد 
و معاهـده ژنـو امضـا شـد و روس هـا از افغانسـتان خـارج شـدند جهـادی دوگانـه داشـتند. وقتـی 
مجاهدیـن پیـروز شـدند توافقـی صـورت گرفـت که آقـای مجددی بـه مـدت دو ماه و بعـد مرحوم 
ربانـی بـه مـدت 4 مـاه رهبـری را برعهـده بگیـرد و بعـد انتخابـات برگـزار و تکلیـف دولـت آینـده 

افغانسـتان روشـن شود.
ــه  ــه ب ــی ک ــن ترکیب ــود از ای ــن شــده ب ــر تعیی ــوان نخســت وزی ــه عن ــه ب ــار ک ــای حکمتی آق
وجــود آمــد رضایــت نداشــت بــه همیــن دلیــل بــه کابــل نیامــد و خــارج از کابــل در منطقــه ای 
مســتقر شــد و آقــای فریــد را بــه عنــوان نخســت وزیــر خــود معرفــی کــرد. پاکســتان می خواســت 
حکمتیــار بیایــد و قــدرت را در کابــل بــه دســت بگیــرد چــرا کــه حکمتیــار بــا پاکســتان توافــق 
کــرده بــود کــه اگــر بــه قــدرت برســیم و در جهــاد پیــروز شــویم طــرح کنفــدرال بــودن افغانســتان 
ــم  ــن خواهی ــرزی را از بی ــام می شــوند و خــط م ــن دو کشــور ادغ ــم و ای و پاکســتان را می پذیری
ــد  ــث ش ــن باع ــد و ای ــته باش ــاط داش ــعود ارتب ــاه مس ــا احمدش ــد ب ــر نش ــار حاض ــرد. حکمتی ب

اختافــات عمیقــی در جریــان جهــادی شــکل بگیــرد. 
دو مــاه آقــای مجــددی کــه تمــام شــد قــدرت را در اختیــار آقــای ربانــی گذاشــت امــا وقتــی 
4 مــاه آقــای ربانــی تمــام شــد آقــای ربانــی و احمدشــاه مســعود زیــر بــار واگــذاری قــدرت بــه 
دیگــران و انتخابــات نرفتنــد. یــک شــورای حــل و عقــد کــه طبــق فقــه حنفــی بــود بــه وجــود 
آمــد و قــدرت را ادامــه دادنــد و نتیجــه آن بــروز جنــگ داخلــی بــود. آقــای حکمتیــار کابــل را بــه 
تــوپ بســت، جنــگ بیــن حکمتیــار و احمدشــاه مســعود از یــک طــرف و دیگــر احــزاب شــیعه 
و ســنی از طــرف دیگــر بــه وجــود آمــد و وضعیتــی در کابــل حاکــم شــد کــه از تثبیــت قــدرت 
جلوگیــری کــرد. خــارج از کابــل هــم هرکــدام از گروه هــای بومــی و مذهبــی و فرماندهــان مســلح 
ــرج و  ــت ه ــرد و وضعی ــت نمی ک ــزی تبعی ــت مرک ــی از حکوم ــد و کس ــکیل دادن ــی تش حکومت
مــرج ناامنــی پیــش آمــد و حکومــت محــدود بــه کابــل و نیروهــای احمدشــاه مســعود شــد. عامــل 
ــات نشــد و  ــه برگــزاری انتخاب ــود کــه حاضــر ب ــی ب ــای ربان ــت آق ــی ایــن هــرج و مــرج دول اصل
قــدرت را در دســت قــوم خــود )تاجیــک( منحصــر کــرد. هرچنــد تــاش کــرد دیگــران را هــم بــه 

نوعــی هماهنــگ کنــد ولــی بــه هرحــال قــدرت را رهــا نکــرد.
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شروع حرکت طالبان
 در یـک دهکـده کوچکـی بـه نـام سنگسـر از توابع ولسـوالی داماِن والیـت قندهار، یک مدرسـه 
دینـی وجـود داشـت کـه مـا محمد عمـر و حدود سـی طلبـه به همـراه مدرسـین در آنجـا بودند. 
یکـی از فرماندهـان نظامـی که بـا فرماندهان مرکزی هم خیلـی هماهنگ نبود، یک خانم شـوهردار 
را ربـود و سـبب شـد مـردم از ایـن فرمانـده کـه در آن منطقـه قـدرت داشـت نزد ماعمر شـکایت 
کننـد. او طلبه هـا و مدرسـان را در مدرسـه یـا مسـجد سنگسـر دعوت کـرد و گفت این ذلت اسـت 
بـرای مـا کـه فرماندهان خودسـر چنیـن کارهایی کنند و دسـتور داد که اینها مسـلح شـوند. حدود 
30ـ40 نفـر از ایـن مدرسـه سـاح به دسـت گرفتند و بـه مقری کـه آن فرمانده نظامـی در آن بود 
حملـه کردنـد و او را کشـتند و ایـن مقدمـه حرکتـی شـد کـه االن تحت عنـوان طالبان شناسـایی 
می شـود. حرکـت بعـدی اینهـا تصـرف پادگانـی متعلق به حـزب حکمتیار بـود که سـاح زیادی در 

آنجـا متمرکـز بـود و بعـد از تصـرف آنجـا توجه پاکسـتان به اینها جلب شـد.
 ظاهـرا ابتـدای کار پاکسـتان خیلـی در این حرکـت دخالت نداشـت. وقتی طالبـان کمی قدرت 
گرفتنـد، بـه کمـک این نیرو آقای بابل که وزیر کشـور پاکسـتان بود، کاروانی از کاالهای پاکسـتانی 
را از طریـق قندهـار بـه طـرف آسـیای مرکـزی حرکـت داد و از این نیرویی کـه به وجـود آمده بود 
اسـتفاده کـرد و ایـن اولیـن برخورد رسـمی دولت پاکسـتان بـا این گروه جدیـد بود. اولیـن کاروان 
از کاالهـای پاکسـتانی از طریـق مـرز چمـن وارد افغانسـتان شـد از راه قندهار به منطقه فـراه و بعد 
هـرات و خاصـه به ازبکسـتان رسـید. این مسـاله سـبب شـد کـه طالبان با پاکسـتان گـره بخورند. 
ایـن ارتبـاط توجـه پاکسـتان را جلـب کـرد و احسـاس کردنـد کاری که حکمتیـار نتوانسـت انجام 
بدهـد شـاید اینهـا بتواننـد انجـام بدهنـد. خانـم بوتـو در مصاحبـه ای گفـت طالبـان محصـول پول 

عربسـتان سـعودی، آموزش و سـاح آمریکایی و انگلیسـی و تدارکات پاکسـتان اسـت.
 طالبـان شـروع کردنـد بـه عملیـات نظامی؛ ابتـدا به شـهرها و روسـتاهایی که دسـت گروه های 
تمـام  کشـته  بـا خشـونت  یـا  یـا تسـلیم می شـدند  فرمانده هـا  بـود حملـه می کردنـد،  مختلـف 
می شـدند. بـا توجـه بـه دالری کـه از عربسـتان سـعودی دریافـت می کردنـد، بـا فرماندهـان وارد 
مذاکـره می شـدند و آنهـا را می خریدنـد و جمعیـت رزمنـده طالبـان افزایـش پیـدا می کـرد. بـرای 
آنهـا اینکـه بـا چـه کسـی بجنگنـد خیلی مطـرح نبود، بیشـتر پـول و زندگی هدفشـان بـود. جنگ 
یـک حرفـه بـود طـرف می خواسـت زندگی کند و یـک درآمدی داشـته باشـد! در مرحلـه اول آقای 
ربانـی هـم از ایـن گـروه کـه به وجـود آمده بـود حمایت کرد و بـرای آنها پول فرسـتاد. آقـای ربانی 

می گفـت طالبـان نیرویـی اسـت کـه می توانـد بـا آنها کنـار بیایـد و آنهـا را حمایـت کرد.
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 ولـی طالبـان وقتـی صاحـب قـدرت شـدند حاضـر نبودنـد تحـت پشـتیبانی کسـی باشـند. بـه 
مناطـق مختلـف حملـه کردنـد، فـراه و هـرات را گرفتنـد، در مـزار شـریف دیپلمات هـای ایرانـی را 
کشـتند، بحرانـی بیـن طالبـان و ایـران بـه وجـود آورد که ایـران ناچـار نیروهـای نظامـی اش را در 

شـرق کشـور مجهـز کرد.
 از ایـن طـرف پیشـروی را ادامـه دادنـد، نیروهایی چـون حکمتیار را که در مقابلشـان ایسـتادند 
سـرکوب کردنـد. رفتنـد بـه طـرف کابـل و کابـل را هـم گرفتنـد. احمدشـاه مسـعود قبـل از اینکه 
طالبـان کابـل را تصـرف نظامـی کننـد تاکتیکـی به خـرج داد و نیروهایـش را از کابل خـارج کرد و 
بـه دره پنجشـیر در شـمال بـرد. دولت آقـای ربانی بـا حمایت هـای بیرونی)ایران، روسـیه و هند( و 
درونـی، توانسـت ده درصـد از خاک افغانسـتان را تـا حملـه آمریکایی ها حفظ کند. یعنـی دو دولت 
در افغانسـتان شـکل گرفـت، یکـی دولـت ربانی در شـمال کـه ده درصد خـاک را در اختیار داشـت 
کـه احمدشـاه مسـعود فرمانده اصلـی آن بود و یک دولت هم در کابل توسـط طالبان شـکل گرفت.

افول طالبان
 افراطـی کـه طالبـان از لحـاظ فکری داشـتند زیاد بـود. نوعی رفتـاری که از اینها سـرزد به ضرر 
جهـان اسـام تمـام شـد، محل کار کـردن زنان، مـدارس دخترانه بسـته شـد. به تدریـج آن نیروی 
جهـادی کـه از خـارج افغانسـتان آمـده بودنـد و نیـروی کیفـی و جهادگـران برجسـته ای متشـکل 
از هفـت گـروِه جمعیـت اسـامی بنـگادش، جمعیـت اسـامی هنـد، اندونـزی و حـزب التحریـر 
ازبکسـتان و نهضـت اسـامی ترکسـتان شـرقی چیـن و... بودند، سـازمان القاعـده را بـه رهبری بن 
الدن تشـکیل دادنـد. القاعـده دو روز قبـل از حملـه بـه برج هـای دوقلـو در نیویـورک، کـه از قبـل 
سـازماندهی کـرده بـود، احمد شـاه مسـعود را تـرور کرد. عملیـات حمله بـه برج های دوقلو توسـط 
نـوزده نفـر از جهادگـران اجـرا شـد کـه اغلـب تحصیل کـرده بودنـد تـا آن حـد بودند کـه در لندن 
بـرای خلبانـی آمـوزش دیـده بودنـد. بعد از ایـن اتفاق، رئیـس جمهور آمریکا خواسـتار این شـد که 

ماعمـر، بـن الدن را تحویـل دهـد، ماعمـر بـه هرحـال حاضر نشـد بـن الدن را تحویـل دهد. 
وقتـی ژنـرال احمـد را مشـرف نـزد ماعمـر در قندهـار فرسـتاد کـه بگویـد وضعیـت خطرنـاک 
اسـت و بـن الدن را تحویـل دهیـد. ماعمـر بـه صراحـت گفـت تحویل نمی دهیـم. او گفـت آمریکا 
بـه شـما حملـه می کنـد و حکومـت شـما نابـود می شـود، گفـت مسـاله ای نیسـت ما ننـگ تاریخی 
را نمی توانیـم بپذیریـم. پاکسـتانی ها متوجـه شـدند طالبـان حرف شـنوی از آنها ندارنـد و همکاری 
خـود را بـرای نجـات خودشـان، با آمریکا شـروع کردنـد. پاکسـتان در موقعیتی بود کـه امکان عدم 
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همـکاری را نداشـت. بـه همیـن دلیـل پاکسـتان پایـگاه شـمس آبـاد را در اختیارشـان گذاشـت و 
آمریکایی هـا عملیـات را شـروع کردنـد و طالبـان نتوانسـتند مقاومـت کننـد. از آن طرف احمدشـاه 
مسـعود و ژنـرال دوسـتم نیروهـای خـود را بـا آمریکایی هماهنـگ کرد. اینها سـعی کردنـد مواضع 

مسـتقل خودشـان را هـم تـا حـدی حفـظ کنند، یعنـی کاما مهـار کار دسـت آمریـکا نیفتد. 

اشتباه استراتژیک
دولـت طالبـان سـقوط کـرد و یـک حکومـت جدیـد، بـه نوعـی در ارتبـاط بـا کنفرانـس بـن و 
کشـورهای ایـران، پاکسـتان، روسـیه و چیـن و همـه کشـورهای منطقـه و دیگـر کشـورها تحـت 
ریاسـت سـازمان ملـل و سـرانجام بـا کمـک ایرانی هـا سـرکار آمـد و آقـای حامـد کرزی بـه عنوان 
رییـس دولـت موقـت تعییـن و پذیرفتـه شـد. دولـت ربانـی ابتـدای کار زیـر بـار نمی رفـت ولی در 
نهایـت آنطـور کـه شـایع هسـت 150میلیـون دالر گرفـت و مخالفتـش متوقف شـد. دولـت موقت 
تشـکیل شـد، بعـد لویـه جرگه شـکل گرفت و لویـه جرگه قانـون اساسـی فعلی جمهوری اسـامی 
افغانسـتان را تصویـب کـرد و بعـد از برگـزاری انتخابـات مجددا آقـای حامد کرزی به عنـوان رئیس 
دولـت انتخـاب شـد. بعـد از پایان دوره کرزی آقای اشـرف غنی رئیس جمهور شـد و فعـا دور دوم 

ریاسـت جمهـوری خـود را می گذرانـد. 
طالبـان بعـد از ایـن ترتیبـات کـه در بُـن بـه وجـود آمد حـذف شـدند. پاکسـتان هم نتوانسـت 
دیگـران را قانـع کنـد که طالبان را به عنوان بخشـی از  جامعه افغانسـتان در این سـاختار بگنجانند. 
بـه نظـر مـن این یک اشـتباه اسـتراتژیک بـود، اگـر طالبـان را راه داده بودنـد، طالب در حـد امروز 
صاحـب قـدرت نمی شـد. مـردم تجربه دوران چند سـال حکومـت طالبان را داشـتند و بـه آنها رای 

نمی دادنـد. 
نیروهـای طالبـان از زمانـی کـه شکسـت خوردنـد در موقعیت هـای جغرافیایی مختلـف از جمله 
در کانتینرهـای دشـت لیلـی قتـل عـام شـدند. آنهایـی کـه زنده ماندنـد به عـاوه نیروهـای عرب و 
غیـر عـرب القاعـده، بـه کمـک پاکسـتان به ایالـت سـرحد پاکسـتان منتقل شـدند. بعـد از بمباران 
شـدید کوهسـتان تورابـورا در افغانسـتان تمـام تاسیسـاتی کـه بـن الدن بـرای مقرش سـاخته بود 
از بیـن رفـت و بـا خـاک یکسـان شـد و اینهـا به ناچار بـه مناطـق قبائلی پاکسـتان رفتنـد. در آنجا 
پاکسـتان دو سیاسـت اعامـی و اعمالـی در پیـش گرفـت. سیاسـت اعامـی ایـن بود که مـا دولت 
مرکـزی افغانسـتان را حمایـت می کنیـم. امـا یـک سیاسـت پنهانـی با عربسـتان سـعودی، مبنی بر 
کمـک بـه طالبـان و مسـلح کـردن و آمـاده کردن آنهـا بـرای ورود به جنگ در افغانسـتان، داشـت. 
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در ایـن مسـاله بـاز هـم پول عربسـتان سـعودی به عنـوان پشـتوانه مالـی و تربیت نیـروی جهادگر 
در مـدارس حقانـی، وابسـته به جمعیت اسـامی کارسـاز بـود و طالبان بـه تدریج بـرای جهاد علیه 

آمریـکا آماده شـدند.

خروج آمریکا
 در اواخـر دوران اوبامـا جمع بنـدی ژنرال هـای ارتـش آمریـکا ایـن بود کـه آمریکا در افغانسـتان 
پیـروز نظامـی نخواهـد بـود. مجموعـه ایـن گزارش هـا کـه بـه اوبامـا داده شـد او را بـه ایـن نتیجه 
رسـاند کـه مـا خودمان را از شکسـت در افغانسـتان نجات دهیم و بـه راه حل سیاسـی روی بیاوریم. 
ترامـپ هـم ایـن خـط را ادامه داد، ترامـپ، زلمی خلیل زاد را کـه یک افغان و در دولـت آمریکا آدم 
شـناخته شـده ای بـود، بـه عنوان نماینـده ویژه وزیـر خارجه آمریکا فرسـتاد تـا با طالبان بـه توافق 

برسـد. طالبـان زمانـی رو بـه توافـق آورده بودند کـه ماعمر از دنیـا رفته بود.
مـا بـرادر، زمانـی کـه می خواسـت از کراچـی به سـمت امـارات پـرواز کند دسـتگیر شـد چون 
می گفتنـد اگـر بـرود دیگـر برنمی گـردد و پاکسـتان او را در کراچـی زندانـی کـرد. آقـای خلیـل زاد 
در رونـد مذاکـرات دولـت پاکسـتان را وادار کـرد کـه مـا بـرادر را از زنـدان آزاد کنـد. ما بـرادر از 
زنـدان آزاد و بـا خلیـل زاد وارد مذاکـره شـدند و نتیجـه مذاکـرات توافق نامه ای بود که براسـاس آن 
آمریکایی هـا حاضـر بـه خـارج کردن نیروهای خود از افغانسـتان شـدند اما این شـرط را بـر طالبان 
تحمیـل کردنـد کـه افغانسـتان مجـددا پایگاهـی برای نیروهـای رادیـکال خافت گرای اهل سـنت 

نباشـد کـه بخواهنـد منافـع آمریکایـی را به خطـر اندازند.
در زمان ترامپ به تدریج شروع کردند و با احتیاط نیروهای خود را خارج کردند چون نگرانی 
وجود داشت که ممکن است زمان خروج طالبان به آنها حمله کنند یا گروه هایی از طالبان که خیلی 
به توافق دوحه پایبند نیستند مشکاتی ایجاد کنند. بین ما برادر و خلیل زاد توافق شد تا اوایل ماه 
می نیروهای آمریکایی خارج شوند. آقای بایدن در آمریکا روی کار آمد، او از ابتدا زمانی که معاون 
اوباما بود، با حضور نظامی آمریکا در افغانستان مخالف بود. بنابراین وقتی بایدن روی کار آمد اولین 
حرکتی که انجام داد عملی کردن آن توافق بود. اعام کرد که ما بیرون می رویم و این اعام یک 
چراغ سبز به طالبان تلقی شد که دیگر آمریکایی ها به لحاظ نظامی دخالت نخواهند کرد و طالبان 

از موضع برتری می توانند برخورد کنند.
 بـرای حفـظ آبـرو، آقـای بایـدن زمـان خـروج را خـودش تعییـن کـرد و گفـت بـه جـای اول 
مـاه مـی، یـازده سـپتامبر، سـالروز حملـه القاعده بـه نیویـورک، نیروهایمـان را از افغانسـتان خارج 



ویژه نامه شناخت افغانستان و جریان طالبان

55

سلسه گزارش های بررسی کشورهای 
اســالمی  و جریــــان های موجود در آن

می کنیـم. آمریکایی هـا بـه تدریـج خـارج شـدند و مهم تریـن پایگاه شـان را تخلیـه کردنـد و بـه 
فرمانـده نظامـی کـه افغـان بـود تحویـل دادنـد. همـه سـاح های پیشـرفته و امکانات را هـم خارج 
کردنـد. حتـی آن تشـکیاتی کـه بـرای امنیـت نیروهـای نظامی شـان سـاخته بودند و ضد موشـک 
بـود تخریـب کردنـد. در ایـن فضـا طالب شـرایط را برای خـود جهت عملیـات جنگی مسـاعد دید، 

مذاکـرات اسـتانبول هـم بـه نتیجه نرسـید.

قدرت دوباره طالبان
 مذاکـرات اسـتانبول سـه طـرح را در بـر می گرفت، طـرح آمریکایی ها در دوحه، طرح مسـکو که 
روس هـا در پیـش گرفتـه بودنـد و بـر مبنای آن قـرار بود کشـورهای روسـیه و افغانسـتان و آمریکا 
و کشـورهای همسـایه افغانسـتان و کشـورهای منطقـه، اروپـا و آمریـکا و چیـن بـا هـم بنشـینند 
و مشـکل افغانسـتان را حـل کننـد. طرحـی را هـم عبـداهلل عبـداهلل و اشـرف غنـی داده بودنـد کـه 
براسـاس آن پیش-بینـی شـده بـود کـه شـصت درصد قـدرت را بـه طالبـان بدهند و چهـل درصد 
بـرای دولـت افغانسـتان بمانـد. امـا طالبان ایـن را رد کردنـد و تقریبا خـود را از مذاکرات اسـتانبول 

کنار کشـیدند
امـا اینکـه آنچـه االن در افغانسـتان شـاهد آن هسـتیم خـارج از توافـق دوحه هسـت یا بخشـی 
از توافـق دوحـه؟ پاسـخ های متفاوتـی نسـبت به این سـوال هسـت و اتفـاق نظری بین کارشناسـان 
وجـود نـدارد. نـوع رفتار و حرکـت طالبان نشـان می دهد علی القاعـده نباید خـارج از توافق حرکت 
کننـد، بـه ایـن معنـا کـه طالبـان مناطقـی را دارنـد می گیرند کـه گلوگاه هـای حیات دولـت فعلی 
اسـت؛ مـرز آسـیای مرکـزی بـا افغانسـتان و مـرز چین بـا افغانسـتان و مرز اسـام قلعـه را گرفتند 
و در پـی گرفتـن مـرز تورخم هسـتند. افغانسـتان را کامـا محاصره کردنـد. حرکت دومشـان اینکه 
رفتنـد بـه مناطـق هزاره جـات کـه آنجـا شـیعه مذهـب هسـتند، هر چنـد به مـردم آنجـا گفتند ما 
بـا شـما کاری نداریـم ولـی واقعیـت ایـن اسـت که این فـرض وجـود دارد کـه می خواهنـد از اتحاد 
هزاره هـای شـیعه مذهـب بـا گروه هـای قومـی دیگـر جلوگیـری کننـد. بـه یـک نوعـی بـه لحـاظ 
جغرافیایـی تاجیک هـا را از ازبک هـا و ازبک هـا را از هزاره هـا جـدا کردنـد و مناطـق ارتباطـی اعم از 

راه هـا و شهرسـتان ها را تصـرف می کننـد.
خیلی هـا معتقدنـد چنیـن اسـتراتژی از طالبـان بـه تنهایـی بعیـد اسـت و اعتقـاد دارنـد ایـن 

آمریکایی هـا هسـت.  اسـتراتژی طـرح 
پشـتون و طالبـان بـه دنبـال قـدرت انحصاری هسـتند و به لحـاظ ایدئولوژیک هـم انحصار طلب 
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هسـتند، خودشـان را اصلی ترین مسـلمانان می دانند و دیگران را خیلی مسـلمان ارزیابی نمی کنند. 
در واقع طالب محصول سـه تفکر؛ سـلفیت وهابی عربسـتان سـعودی و سـلفیت دیوبندی شـبه قاره 

هنـد و ارزش هـای قومی تحت عنوان پشـتون والی، هسـتند.
در سـیصد سـال گذشـته فقـط دو بـار تاجیک هـا در قـدرت بودنـد امـا غالبـا پشـتون ها حاکـم 
بودنـد. ایـن خـط فکـری پشـتون کـه، قـدرت انحصـاری بایـد در دسـت مـا باشـد و دیگـران بایـد 
کارگـزار باشـند و در سـطح تصمیم گیـر و تصمیم سـاز نباشـند، بیـن توده هـای مـردم و قبایـل جـا 

افتـاده اسـت. ایـن دیـدگاه قومـی پشـتون در طالبـان هم وجـود دارد. 
آنچـه در پشـت صحنـه می گـذرد مربـوط بـه دسـتگاه های امنیتـی آمریـکا اسـت. افغانسـتان 
تاکنـون یـا در جنـگ داخلـی، در نتیجـه دخالـت کشـورهای منطقه بوده، یـا تحت اشـغال خارجی 
بـوده کـه در یک مقطعی منطقه ای اشـغال شـده اسـت. به هرحال بـی ثباتی و نبود یـک حاکمیت، 

تجزیـه قـدرت را در افغانسـتان در پی داشـته اسـت. 

تحلیل وضع فعلی منطقه
االن مـا بـه سـوی جامعـه دو قطبـی شـرقی و غربـی حرکـت می کنیـم. محوریت قدرت شـرقی 
چیـن و روسـیه خواهنـد بـود و قـدرت غربـی هـم در دسـت اروپـا و آمریـکا اسـت. به نظـر می آید 
تکلیف ایران و پاکسـتان و افغانسـتان مشـخص نیسـت که در نهایت غربی خواهند بود یا شـرقی؟! 
دو طـرح تحـت عنـوان جـاده ابریشـم وجـود دارد، خـط اول از ترکمنسـتان بـه آسـیای مرکـزی و 
وصـل بـه شـبه قـاره هنـد و خـط دوم حـوزه انـرژی خلیج فـارس و حـوزه نفـت خیز دریـای خزر، 
امـا آنچـه کـه مهـم اسـت این اسـت که ایـران و روسـیه از این طـرح حذف هسـتند. جاده ابریشـم 
دوم کـه چیـن مطـرح می کنـد یـک کمربنـد یـک جاده از سـه مسـیر خشـکی عبـور می کنـد و به 

مناطق مختلـف راه دارد. 
در ایـن میـان ایـران بـا چیـن قـرارداد 25 سـاله امضا کـرده و 25 سـال آینده چین حـدود400 
میلیـارد دالر در حـوزه نفـت و گاز ایـران سـرمایه گذاری می کنـد. آمریـکا اگـر بخواهـد قـدرت اول 
در قـرن 21 باقـی بماننـد و چیـن را راه ندهـد کـه از نردبـان جهانـی بـاال بـرود، باید اَبَر پـروژه یک 
کمربنـد یـک جـاده را متوقـف کنـد و ایـن را در حوزه جغرافیایی این سـه کشـور می توانـد متوقف 
کنـد و ایـن زمانـی امـکان پذیـر خواهـد بود کـه ایران، پاکسـتان و افغانسـتان تکلیف شـان روشـن 
شـود کـه شـرقی هسـتند یا غربـی؟! آنچـه وضعیـت منطقـه را تغییر می دهد این اسـت که شـرقی 

در موضـع قـدرت منطقـه قـرار می گیرد یـا غربی.



ویژه نامه شناخت افغانستان و جریان طالبان

57

سلسه گزارش های بررسی کشورهای 
اســالمی  و جریــــان های موجود در آن

 دو منطقـه قومـی در منطقـه هسـت؛ یکـی جغرافیـای پشـتون کـه طالبـان از آن برخاسـته اند 
و یکـی جغرافیـای بلـوچ اسـت کـه چابهـار و اتصـال آن جغرافیـای پشـتون بـه دریـا از طریـق این 
جغرافیـا امـکان پذیـر خواهـد بـود. لـذا ممکن اسـت کـه در توافـق دوحه مسـاله تجزیه افغانسـتان 
و تجزیـه پاکسـتان مطـرح شـده باشـد. اگـر روند کنونـی ادامه یابد بیسـت سـال آینده قـدرت اول 
جهـان چیـن خواهـد بـود و آمریکا دیر یـا زود مجبور اسـت قدرت چیـن را بپذیرد. لذا خوب اسـت 
ایـن سـه کشـور به چین و روس ها )شـرقی( بپیوندند. اگر افغانسـتان دسـت طالبان بیفتـد تقریبا از 
کمـپ شـرقی بـه تدریـج فاصله می گیـرد. اگر ایـن اتفاقـات در یک شـکل معقولی پیش رود شـاید 
بتـوان یـک توازنـی را بیـن ایـن سـه کشـور، هـم بـه لحـاظ شـرق و هم غـرب ایجـاد کرد تـا مورد 

قبـول هـر دو طرف قـدرت جهانی باشـد. 
ممکـن اسـت بـرای آمریـکا گزینـه سـومی باشـد کـه ایـن گزینـه سـوم را از طریـق نیروهـای 
قومـی نمی شـود ایجـاد کـرد. نیروهـای قومـی نمی تواننـد بسـیج عمومی ایجـاد کنند، ولـی طالبان 
می توانـد. وقتـی بسـیج عمومـی ایجـاد کـرد دیگـر اینکه کشـور چقـدر نیـروی نظامـی دارد و... در 
حاشـیه قـرار می گیـرد، اگـر حمایـت موثـر آمریـکا پشـت ایـن قضیـه بیایـد به نظـر می آیـد اتفاق 

خوبـی در منطقـه نمی افتـد. 

پرسش و پاسخ
 طالبان در حکومتش از چه مبانی می خواهد استفاده کند؟ 

طالبـان بـه رغـم تاشـی کـه آمریکایی ها داشـتند واژه امارت اسـامی را در آن توافـق گنجاندند 
و یـک ذره آنهـا کوتـاه نیامدنـد. در نهایـت آمریکایی هـا کوتـاه آمدنـد، یعنـی امارت اسـامی در آن 
توافـق وجـود دارد و طالبـان از امـارت اسـامی کوتاه نخواهند آمـد. اما ایدئولوژی طالبان ادغام سـه 
مکتـِب سـلفی دیوبنـدی هندی، سـلفی وهابی و پشـتون والی اسـت. در هیچ یک از اینهـا نمی توان 
جایگاهـی بـرای تفکـر یـا نحله دیگـر قائل شـد. امارت اسـامی یعنی انحصـار ایدئولوژیـک قدرت و 
لـذا فقـه جعفـری را به رسـمیت نخواهند شـناخت. در حد احوال شـخصیه اجازه می دهنـد اما آنچه 
کـه بـه حاکمیـت مربوط اسـت صرفا براسـاس فقه حنفـی خواهد بود. اگرکسـی برداشـت طالبان را 

نداشـته باشـد حتـی اگر حنفی هم باشـد از دیـد طالبان مردود اسـت. 

 اسـاتید اینهـا در پاکسـتان بـا دمکراسـی کنـار آمدند این همـه جـزم روی اینکه ما 
دموکراسـی و صنـدوق رای را نمی پذیریـم برای چیسـت؟
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ایـن درسـت اسـت کـه در پاکسـتان جناح هـای اسـامی بـا دولـت و حتی احـزاب سیاسـی کار 
کردنـد. ولـی تفکـر طالبـان طـوری اسـت کـه میـز مذاکـره را دروازه جهنـم می دانسـتند، امـا وارد 
مذاکـره شـدند. االن بـا انتخابـات مخالف هسـتند اما ممکن اسـت بپذیرند چون از حاصـل آن توازن 
قـدرت ممکـن اسـت بـه وجود بیایـد. نیاز بـه تـوازن قـدرت در درون جامعه اسـامی افغانسـتان و 
در سـطح بیـن الملـل ممکـن اسـت آنها را مجبـور کند کـه انتخابات را هـم بپذیرنـد. طالبان قدرت 
نظامـی دارنـد امـا به دلیل خطـرات آن، می خواهند از طریق سیاسـی به قدرت برسـند. لـذا ناچارند 

انتخابـات را بپذیرنـد همانطـور که مذاکـره را پذیرفتند. 

 آیـا احتمـال این وجـود دارد کـه الیه های مختلـف طالبان خودسـر عمـل کنند و بر 
اثـر همین خودسـری قـدرت طالبان تضعیف شـود؟

طالبـان دو گـروه اصلـِی شـورای کویتـه و شـبکه حقانـی را دارنـد. اینهـا بـا هم کامـا هماهنگ 
نیسـتند، شـورای کویتـه اگـر قـدرت بگیـرد و رهبران شـان کابـل بیاینـد خـط پاکسـتان را دنبـال 
نخواهنـد کـرد و اسـتقال عمـل خواهنـد داشـت، اینهـا پرچـم داعـش را بلنـد می کننـد. لـذا آن 
بخـش کویتـه کـه بخواهـد حاکمیـت را بـه دسـت بگیـرد بـا آمریکایی هـا کار خواهـد کـرد. آمریکا 
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بطـور کامـل نرفتـه، فقـط تغییـر موضـع داده تـا نیروهایـش را از تیـغ طالبـان نجات دهـد. طالبان 
هـم می دانـد بـرای راه انـدازی کشـور و اقتصاد آن احتیـاج به آمریـکا دارد. توافق نشـان می دهد راه 

بـرای طالبـان بـاز می شـود تـا عملیـات را بـر علیـه کشـورهای ضـد آمریکایی عملـی کند. 
 حمایت پاکستان از طالبان چه وجهی دارد؟ 

پاکسـتان چهـار هـدف اصلـی دارد؛ هـدف اول خط دیورنـد را افغان ها به رسـمیت بشناسـند، تا 
بـه حـال هـر رژیمی در افغانسـتان بـوده، همچنین طالبـان، خط دیورند را به رسـمیت نشـناختند، 
خـط دیورنـد را اگـر طالبـان بـه رسـمیت بشناسـند یعنی بـاالی 50 درصد خـاک افغانسـتان برای 
پاکسـتان اسـت. هـدف دوم ایـن اسـت کـه هنـد در افغانسـتان نفـوذ نداشـته باشـد، چـون هنـد و 
پاکسـتان رقیـب هـم هسـتند. هـدف سـوم راه ارتباطی اسـت کـه از افغانسـتان به آسـیای مرکزی 
مـی رود. هـدف چهـارم این اسـت که سـد شـاه توت کـه هندی هـا می سـازند در افغانسـتان متوقف 
بشـود. پاکسـتان کسـی را ایدئولوژیک نمی بیند، آنچه معیار پاکسـتان اسـت منافع خود و موقعیت 

اسـتراتژیک افغانسـتان است.

 مواضع ایران در برابر طالبان چیست؟
 ایـران چنـد سـالی اسـت کـه بـا طالبـان تماس هایـی بـا نظـارت دولـت مرکزی داشـته اسـت. 
طالـب بـه لحـاظ ایدئولوژیـک تغییـر نکـرده اما بـه لحاظ سیاسـی درحال پخته شـدن اسـت. ایران 
و سـایر کشـورها اگـر در توزیـع قدرت در افغانسـتان کمک کننـد و قدرت در انحصار طالب نباشـد، 
ایـن بـرای همـه مفید اسـت. ایران می توانـد با افغانسـتان و طالبـان کار کند، اما شـکل کار متفاوت 

می شـود.
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 حـدود 60 میلیـون پشـتون کـه عمدتـا در دو کشـور پاکسـتان و افغانسـتان زندگـی می کننـد، 
تاثیـرات بسـیاری در سرنوشـت هـردو کشـور و حتـی منطقـه داشـته اند. بـه همین خاطر شـناخت 
دقیـق ابعـاد مختلـف فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی این قوم ضروری اسـت ولی متاسـفانه آشـنایی 
کاملـی از ایـن قومیـت در کشـور مـا وجـود نـدارد. بـرای شـناخت دسـته بنـدی هـای سیاسـی و 

جریان شناسی اجتماعی و 
سیاسی پشتون ها؛ طالبان 

چند درصد پشتون ها را 
نمایندگی می کند؟

نرگس حجتی 
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اجتماعـی ایـن قومیـت مهم سـراغ پیرمحمد مازهی، کارشـناس مسـائل شـبه قاره رفتیـم که متن 
آن در زیـر می آیـد:

 لطفا برای ورود به بحث مختصری از تاریخچه قوم پشتون بفرمایید؟
قـوم پشـتون یکـی از منسـجم ترین قبایلـی اسـت کـه بعـد از دوران امیـر عبد الرحمـن خان که 
قـرارداد مـرزی موسـوم بـه خـط »دیورانـد« را امضـا کـرد، بیـن افغانسـتان و هنـد بریتانیا تقسـیم 
شـد. بعـد از 1947 کـه هند اسـتقال خود را به دسـت آورد ایـن مناطق در محدوده پاکسـتان قرار 
گرفـت. یعنـی شـرایط به گونه ای پیـش رفت که مناطق پشتون نشـین در پاکسـتان قـرار بگیرد. در 
آن زمـان نهضتـی شـکل گرفت تحـت عنوان خدائـی خدمتگذار به رهبـری خانم عبدالغفـار خان یا 
سـرخ جامـگان کـه مخالف پیوسـتن پشـتون ها به پاکسـتان و بـه دنبال اسـتقال پشـتون ها بودند. 
یـک جریانـی از طـرف انگلیسـی هـا شـکل گرفـت کـه مناطق پشـتون نشـین و بلـوچ نشـین را به 
پاکسـتان واگـذار کننـد. دعـوا هم بین افغانسـتان و پاکسـتان بر سـر این مسـاله شـروع شـد. چون 
افغان هـا معتقـد بودنـد کـه در زمـان قرارداد به پاکسـتان ملحق شـده اسـت و درواقع به افغانسـتان 
تعلـق دارد. امـا بـه هـر حـال ایـن مناطـق بـه افغانسـتان الحـاق نشـد و مشـکاتی که بعـدا بوجود 
آمـد از یـک طـرف افغانسـتان حاضر به شناسـایی پاکسـتان در سـازمان ملل نشـد و از طـرف دیگر 
خواسـتار بازگرداندن مناطق پشـتون نشـین و بلوچ نشـین شـد. در واقـع مطابق قـرارداد 1893 که 
بیـن امیرعبدالرحمـن خان و هند بریتانیا امضا شـده بود، مناطق پشـتون نشـین تقسـیم شـد. خود 
امیـر عبدالرحمـن خـان اصطاحـی دارد کـه می گویـد قـرار داد 1893 »خنجـری بود که از وسـط 

قلب پشـتون رد شـد.«

 پـس اگـر بخواهیم به دنبال تفاوتهای بین پشـتونهای افغانسـتان و پاکسـتان بگردیم 
از 1893 بـه بعـد بایـد بـه دنبال رد پـای این تفاوتها باشـیم چـون تا پیـش از آن از هر 

نظـر و بخصوص سیاسـی یک دسـت بوده اند؟
تفـاوت فرهنگـی چندانـی بیـن آنها وجـود نـدارد و همگـی دارای ویژگی های مختص پشـتون ها 
هسـتند. کا االن پشـتون ها در 4 منطقـه قـرار دارنـد؛ پشـتون های افغانسـتان، پشـتون های ایالـت 
خیبرپختونخـواه، پشـتون های ایالـت سـرحد و هفـت منطقـه قبایـل آزاد، و پشـتون های ایالـت 
بلوچسـتان. ایـن چهـار گـروه از آن زمـان تحت نظـر سیسـتم اداری متفاوتی قـرار گرفته انـد با این 
حـال بـه لحـاظ زبانـی و فرهنگـی هیچ تفاوتـی ندارنـد و از منسـجم ترین قبایل دنیا هسـتند. یعنی 
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تفـاوت حکومت هـای حاکـم بـر آنهـا باعث تفـاوت ارزش هـا و معیارهایشـان نشـده اسـت. اتفاقا در 
طـول تاریـخ حـوادث مختلـف باعـث شـده کـه این ها بارهـا با هـم متحد شـوند. مثا زمان سـقوط 
دولـت امـان الـه خـان کـه نادرخـان سـفیر وقـت افغانسـتان در پاریـس بـه مناطـق قبایلـی آمـد 
ورنیروهـای نظامـی ورجنگنـده جمع کـرد، قبایـل از بازگرداندن پشـتون ها به قدرت در افغانسـتان 
حمایـت کردنـد. در آن  زمـان پشـتون ها قبایـل آزاد در خـاک امـروز پاکسـتان بودنـد و ملیـت 
افغانـی نداشـتند ولـی برای بازگرداندن پشـتون وارد جنگ شـدند تـا حکومت تاجیـک »حبیب اهلل 
کلکانـی« یـا »حبیـب اهلل بچه سـقا« را سـرنگون سـازند. و نیـرو در اختیـار نادرخان گذاشـتند و او 
هـم حکومـت تاجیک هـا را سـرنگون کـرد و حبیـب اهلل خـان را بـه رغـم امضـاء قـرآن اعـدام کرد. 
بنابرایـن قبایـل مختلـف پشـتون در طـول تاریخ همیشـه با هـم ارتباطـات نزدیکی داشـتند. زمانی 
که افغانسـتان توسـط شـوروی اشـغال شـد هم بخشـی از نیروهایی که مقابل اشـغال گری ایستاد از 
پشـتون های پاکسـتان بودنـد. پـس نمی تـوان قبایل مختلف پشـتون را بـا مرزبندی سیاسـی از هم 

منفـک کـرده و مرزبنـدی فرهنگـی هـم بـرای آنها قائل شـد.

 در یکـی از مصاحبه هـای خـود فرمـوده بودید ما طالبان افغاسـتان و پاکسـتان داریم 
کـه هریـک هـم مقابـل حکومت هـای خـود می جنگنـد و عمدتـا هـم از قوم پشـتون 

هسـتند، آیـا بیـن این دو گـروه هـم تفاوتی وجـود ندارد؟
در واقـع ایـن دو گـروه بـا هـم همکارنـد؛ تنهـا تفـاوت موجود این اسـت کـه طالبان افغانسـتان 
علیـه دولـت افغانسـتان و طالبـان پاکسـتان علیـه حکومـت پاکسـتان می جنگـد. یعنـی طالبـان 
افغانسـتان می خواهـد افغانسـتان را اسـامی کنـد و طالبـان پاکسـتان هـم درصدد اسـامی کردن 
پاکسـتان اسـت. و البتـه یـک نکتـه مهـم دیگر اینکـه طالبـان افغانسـتان مـورد حمایت پاکسـتان 
اسـت امـا برعکـس ایـن قضیـه صـادق نیسـت. با ایـن حال گـروه طالـب مشـترکات قومـی زبانی و 
فرهنگـی قـوی دارد. بنابرایـن بـه لحاظ نـگاه قومی و حتـی ایدئولوژیـک خیلی نمی توانیـد بین این 
دو تفاوتـی قائـل شـوید. از لحـاظ ایدئولوژیـک بیشـتر افـراد در ایـن گروه قومـی مذهبی بـه دنبال 
حکومـت اسـامی هسـتند. در نتیجـه نمی تـوان ادعا کـرد که دو سیاسـت مختلف باعـث جدایی در 

این گروه شـده اسـت.

 بـا ایـن توضیحـات آیا می تـوان متصور شـد که اگـر گروه قومـی مذهبـی طالبان در 
افغانسـتان پیروز شـود با اینکه از سـوی ارتش پاکسـتان حمایت شـده اسـت به کمک 
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طالبـان پاکسـتان بـرود کـه در مقابـل حامی پیشـینش یعنـی حکومت پاکسـتان بوده 
؟ ست ا

 بسـتگی بـه ایـن دارد کـه تا چـه انـدازه مناسـبات طالبان و پاکسـتانی ها خـوب باشـد. واقعیت 
ایـن اسـت کـه پاکسـتان سـرمایه گذاری زیـادی روی طالبـان افغانسـتان کـرده اسـت و حداقـل 
انتظـارش ایـن اسـت کـه رفتـار طالبـان مثل گذشـته نباشـد و طالبـان خـط دیورند را به رسـمیت 
بشناسـد. چـون در دوره قبلـی طالبـان حاضـر نشـد خـط دیورنـد را بـه رسـمیت بشناسـد و اعام 
کـرده بـود کـه خـط دیوراند مسـاله پشـتون اسـت و حاضر نشـده بـود آن را به رسـمیت بشناسـد. 

االن هـم بعیـد اسـت کـه ایـن انتظـار پاکسـتان را بـرآورده کنند.

 اتفاقـا از همیـن حیـث سـوال کـردم، یعنی با توجـه به اینکـه قوم پشـتون، اکثریت 
اسـت و طالبـان از حمایـت مردمـی ایـن قـوم در هـر دو کشـور برخـوردار اسـت، آیا 
ممکـن اسـت این مناسـبات سیاسـی فدای مناسـبات قومی شـود و طالبان افغانسـتان 

به پشـتیبانی از طالبـان پاکسـتان برخیزد؟
تاثیـری کـه می توانـد بگذارد این اسـت که مناسـبات نزدیکی بین افغانسـتان و پاکسـتان بوجود 
بیـاورد. می توانـد انتظـار پاکسـتان را بـرای ایجاد خط ترانزیتی به سـوی آسـیای مرکزی که سـالها 
در ایـن مـورد مشـکل داشـته بـرآورده کند. حتـی می توانـد کاری کند که هنـد اصا در افغانسـتان 
حضـور نداشـته باشـد کـه ایـن هـم از آرزوهای پاکسـتان اسـت. حتـی یکـی از انتظارات پاکسـتان 
ایـن بـود کـه دو کشـور یکی شـود و کنفدرال بوجـود بیاید. یعنـی انتظـارات پاکسـتان از طالبان تا 
ایـن حـد اسـت امـا اینکـه طالبـان  واقعـا در چه حـدی به ایـن انتظـارات پاسـخ خواهـد داد آینده 

می کند. مشـخص 

 آیا بین پشتون ها تفاوت  مذهبی هم وجود دارد؟
خیر تفاوت چندانی وجود ندارد. عمدتا سنی مذهبند و یک اقلیت شیعه در بین شان وجود دارد.

 اساسـا تفاوت هـای فکـری از زوایـای مختلـف مثل سـنتی و مـدرن بودن و یـا افکار 
سیاسـی تا چه میـزان در قوم پشـتون وجـود دارد؟

کسـانی از ایـن قـوم کـه تحصیلکرده انـد نـگاه و زندگی مـدرن دارند. اما شـیوه معیشـت اکثریت 
قـوم پشـتون سـنتی اسـت. چـون بیشـتر دامـدار و عشـایر و یـا روستانشـین هسـتند. از طرفـی به 
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سـنت های قومـی و دینـی خـود نیـز بـه شـدت پایبندند بـه طوری کـه حتـی همـان تحصیکرده ها 
را هـم نمی توانیـد کامـا در چارچـوب مدرنیـزم تعریـف کنیـد. اصـا اگر اینهـا مدرن می توانسـتند 
باشـند علیـه روس و امریـکا قیـام نمی کردنـد. هـر کسـی کـه به خـاک اینها تجـاوز کند بر اسـاس 
نـگاه سـنتی خـود جهـاد می کننـد. اما گـروه تحصیلکـرده بیشـتر از نگاه سیاسـی متفاوت هسـتند 
بـه طوریکـه بـه لحاظ سیاسـی می توان تقسـیم بندی هـای متفاوتی در بین پشـتونها مشـاهده کرد 
از لیبـرال تـا کمونیسـت. مثـل خـود اشـرف غنـی کـه از قوم پشـتون امـا لیبـرال دموکرات اسـت. 
همچنیـن ناسیونالیسـت های خیلـی افراطـی کـه بـه دنبـال تسـلط مطلـق پشـتون ها هسـتند. یـا 
کسـانی کـه کامـا اسـامگرا هسـتند. یعنی بیـن آنها تفاوت هـای فکری  و نـه مذهبی وجـود دارد. 
حتـی بیـن آنها کمونیسـت هم هسـت. حـزب دموکراتیـک خلق و حـزب پرچم از بین قوم پشـتون 
هـم طرفدارانـی دارد. بـا ایـن حـال آنچه آنها را یکسـان و یک دسـت می کند مسـائل پشـتون والی 

و ارزش هـای قومـی اسـت کـه تقریبا همـه قبایل بـه آنهـا معتقدند.
ایـن ارزش هـای قومـی چیسـت کـه همـه چیـز حتـی تحصیـات را هـم تحـت تاثیر خـود قرار 
داده و قـوم پشـتون را علیرغـم پراکندگـی جغرافیایـی و دیگر تفاوتها، منسـجم نگاه داشـته اسـت؟

ازمهمترین این ارزشها می توان به انتقام جویی، خشونت، مهمان نوازی و حمایت از کسی که به 
آنها پناه آورده نام برد. اما ممکن است این موارد در گروه های مختلف متفاوت باشد. مثا در حالت 
سنتی اگر یک نفر از یک طایفه ای را بکشد کل طایفه قاتل در معرض انتقامجویی قرار خواهد گرفت. 
اما مثا در بین تحصیلکردگان انتقامجویی در حد همان قاتل محدود و باید از مسیر قانون صورت 
بگیرد ولی به هر حال انتقام گیری بر قوت خود باقی است. پس اصل انتقام گیری به عنوان یک ارزش 
قومی فارغ از ایدئولوژی و تحصیات وجود دارد و فقط هم برای آن قوم قابل فهم است و نه دیگران. 
تاریخی جالبی هم دارد می توان به پناهندگی اشاره کرد. وقتی بن الدن  از موارد دیگر که نمونه 
پناهنده این گروه شد حتی تا حد از دست دادن قدرت حاضر نشدند او را تسلیم کنند. اگر حاضر 
می شدند بن الدن را تحویل دهند و یا حتی او را اخراج کنند، آمریکا حمله نمی کرد و حکومت در 
دست طالبان باقی می ماند. ما عمر در این باره جمله ای به نماینده آی اس آی گفته است که قابل 
تامل است؛ او به صراحت اعام کرد که بن الدن پناهنده ماست. حتی زمانی که مشرف گفت که 
ما تا امروز با شما بودیم اما مجبوریم از این به بعد به آمریکا پایگاه بدهیم باز هم قبول نکرد که بن 
الدن را که پناهنده شان بود تحویل بدهند و گفت که »حکومت ارزش این را ندارد که من پناهنده 

خود را تحویل بدهم.«



ویژه نامه شناخت افغانستان و جریان طالبان

65

سلسه گزارش های بررسی کشورهای 
اســالمی  و جریــــان های موجود در آن

 بـا دسـته بندی هایی کـه انجـام دادید فکـر می کنیـد بدنـه اجتماعی طالبان بیشـتر 
از کدام گروه پشـتونها باشـد؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه گروه هـای اسـامگرا در هـر دو کشـور االن در موضـع برترنـد؛ امـا نباید 
نادیـده گرفـت کـه گروه هـای دیگـر مثـل لیبرال هـا و ناسیونالیسـت ها و چپ هـا هـم وجـود دارند. 
امـا طالبـان در ایـن بیـن بیشـتر در بین اسـامگرایان و گروه های سـنتی )عشـایر و روسـتایی( نیرو 
و طرفـدار دارد. از بیـن حـدود 60 میلیـون پشـتون بیـش از 80 درصد نگاه سـنتی و اسـامی دارد. 
بنابرایـن حتـی اگـر 10 درصـد از ایـن جمعیت هم طرفـدار طالبان باشـد می توانیم بگوییـم طالبان 

حـدود 5 تـا 6 میلیـون طرفـدار و نیـرو در بیـن قـوم پشـتون دارد. که ایـن تخمین حداقلی اسـت.
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خـروج امریـکا از افغانسـتان، هماننـد خروج شـوروی از افغانسـتان زمینه را بـرای روی کار آمدن 
طالبـان مهیـا کـرد. ایـن مسـاله توجهات را بیـش از پیش به بررسـی ابعـاد مختلف اندیشـه طالبان 
معطـوف کـرده اسـت. در مصاحبـه پیش رو نـگاه فقهی و کامـی طالبان و تاثیر آن بر نگاه سیاسـی 
ایـن گـروه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. آقـای محمـد ابراهیـم نـژاد کـه بیـش از ده سـال در 
حـوزه جریان هـا و گروه هـای جهـادی به تحقیـق و پژوهـش پرداخته انـد در این مصاحبـه همراه ما 
بودنـد. کتاب هـای »معمـار تکفیر و تـرور«، »داعش« و »پرچم های برافراشـته« حاصـل تاش آقای 

ابراهیـم نـژاد در موضـوع گروه هـای جهادی بوده اسـت.

درباره رویکرد فقهی و 
کالمی طالبان؛ طالبان 

یک دست نیست!
نرگس حجتی 
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 لطفا برای آغاز سخن مختصری از تاریخچه شکل گیری طالبان را بفرمایید؟
خیـزش جریـان طالبـان بـه اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی در دهـه ی 80 بازمی گـردد. بـه 
عبارتـی گروهـی از دیوبندی هـای کـه در مدارس دینی پاکسـتان طلبه بودند با اشـغال افغانسـتان، 
دسـت بـه تشـکیل یـک گـروه جهـادی بـرای مبـارزه بـا شـوروی زدنـد. بعـد از اینکـه شـوروی از 
افغانسـتان خـارج شـد و دولـت مجاهدیـن با رهبری صبغـت اهلل مجـددی روی کار آمـد، اختافات 
بیـن جریان هـای مختلـف بـاال گرفـت. یکـی از ایـن جریان ها نیـز طالبان بـود. در آن زمـان طالبان 
سـاختار جدیـدی را بـه رهبـری مـا عمـر شـکل داد و بـا جریان هـای مختلف درگیر شـد تـا اینکه 
بـه کابـل رسـید. در کابـل نیز توانسـت دولـت مرکزی کابل را سـاقط کرده و تا سـال 1996 بیشـتر 

مناطـق افغانسـتان را در دسـت گرفت.

 گرایشات فقهی و کالمی این گروه چیست؟
گرایشـات کامـی آن هـا دیوبنـد اسـت. دیوبنـد یـک جریـان کامی در بین اهل سـنت اسـت و 
سـبقه آن بـه 200-300 سـال برمی گـردد کـه شـاه ولـی اهلل دهلـوی در شـبه قـاره ایـن جریـان را 
بوجـود آورد. از نظـر فقهـی هـم در بیـن مذاهـب چهارگانـه اهل سـنت، زیرمجموعه فقـه حنفی به 
حسـاب می آیـد. یـک از تقسـیم بندی هایی دیوبنـد، دیوبنـد حیاتـی و مماتـی اسـت. مبنا و منشـاء 
ایـن تقسـیم بندی اختـاف بر سـر بحث توسـل و حیـات برزخی و بخشـی از مباحث کامی اسـت. 
دیوبنـد مماتـی قائـل به این اسـت که توسـل به کسـانی کـه از دنیا رفته انـد، از جملـه پیامبر )ص( 
و اولیـای خـدا بعـد از مرگشـان جایز و مشـروع نیسـت. اما آنچـه تاکنـون از طالبان دید ه ایم نشـان 
می دهـد کـه جـزء دیوبنـد حیاتـی هسـتند. یعنـی توسـل و زیـارت اهـل قبـور را جایـز می داننـد. 
شـاهد مثـال ایـن قضیـه قبرسـتان های تحـت تصـرف طالبـان اسـت. برخی قبرسـتان ها کـه پرچم 
طالبـان هـم نصـب اسـت به عنـوان زیارتـگاه شـهداء طالبان محسـوب می شـود. این از نظـر کامی 
اسـت. امـا از نظـر فقهـی خودشـان هم بارهـا صراحتا اعـام کرده اند که اگـر به قدرت برسـند طبق 

فقـه حنفـی حکومـت خواهنـد کـرد و فقه رسـمی مملکـت را حنفـی اعام خواهنـد کرد.

 فرمودیـد کـه ایـن گـروه از طلبه های پاکسـتانی بودنـد؟ آیـا از این بابـت طرفداران 
ایـن گـروه در افغانسـتان مشـکل ندارنـد؟ یعنـی بحـث ملیت در بیـن طرفـداران این 

جریـان مطرح نیسـت؟
ایـن گـروه درواقـع طلبه هـای افغانسـتان بودنـد کـه در پاکسـتان مشـغول تحصیـل بودنـد. بـر 
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اسـاس پیشـینه ای کـه وجـود دارد افغانسـتان خیلی از لحـاظ مـدارس علمیه دینی جایـگاه خاصی 
در شـبه قـاره نـدارد. پاکسـتان و پیـش از آن شـبه قـاره مرکـز طلبه هـای دیوبند بوده اسـت. یعنی 
بهتریـن مـدارس ایـن گـروه در ایـن مناطـق جـای داشـته در نتیجـه عاقه منـدان تحصیـل از این 
گـروه بـه ایـن مناطـق می رفتنـد از جملـه افغانسـتانی هایی کـه خواسـتار تحصیـل علـوم دینـی 
دیوبنـدی بودنـد بـه پاکسـتان مهاجـرت می کردنـد کـه نهایتـا هم گـروه طالبـان را تشـکیل دادند. 

البتـه در بیـن طالبـان از طلبه هـای پاکسـتانی و حتـی سـایر کشـورها هـم حضـور دارند.

 چطور شد که القاعده که خاستگاهش هم عربستان بود به گروه طالبان پیوست؟
دوره ای کـه اشـغال افغانسـتان از سـوی شـوروی شـروع شـد، شـخصی بـه نـام عبداهلل عـزام در 
افغانسـتان دفتـری تشـکیل داد بـه نـام مکتـب الخدمه و رهبـری عـرب افغان ها  را به عهـده گرفت. 
در ایـن زمـان بـن الدن بـه عنـوان شـاگرد عبـداهلل عـزام بـه این گـروه ملحق شـد. تا پایـان خروج 
شـوروی هـم تشـکیاتی بـا نـام القاعـده وجـود خارجـی نداشـت و این گـروه به نـام عـرب افغان ها 
شـناخته می شـدند. امـا بعـد از خـروج شـوروی کـه همزمان با کشـته شـدن عبـداهلل عـزام هم بود 
بـن الدن تصمیـم گرفـت گـروه را مجـددا سـازمان دهی کـرده و رهبـری آن را بـه عهده بگیـرد. در 
سـازماندهی بـن الدن، بـرای ایـن گـروه نامی جدیـد انتخاب می شـود تحـت عنوان »جبهـه عالمی 
علیـه یهودیـان و صلیبی هـا« کـه در بیـن غربیـان بـه القاعـده شـهرت یافـت. نـام القاعده از سـوی 

خـود تشـکیات بـن الدن هـم پذیرفتـه شـد و همیـن نام بـر آ نها باقـی ماند.
رویکـرد القاعـده یـک رویکـرد سـلفی جهـادی اسـت. سـلفی یعنی کسـانی کـه مبنـای فقهی و 
کامـی خـود را از گذشـتگان اتخـاذ کرده انـد. و تعبیـر جهـادی بـه ایـن معنـی اسـت کـه در حال 
حاضـر تنهـا راه اقامـه شـریعت و برپایـی دیـن جهـاد اسـت. از نظـر این هـا گفتگوهـای سیاسـی 
بی حاصـل و دموکراسـی باطـل اسـت. سـلفی – جهـادی مذاهـب اربعـه را نیز قبـول نـدارد آن ها را 
مـردود و بعضـا تـا حـد تکفیـر هم پیـش می رونـد. در نگاه سـلفی جهادی سـرزمین ها بـه دو بخش 
کلـی تقسـیم می شـود: بـاد کفـر و بـاد اسـام. از نـگاه گروه های سـلفی جهـادی در حـال حاضر 
کا بـاد کفـر وجـود دارد یعنـی حتی سـرزمین های اسـامی را هم باد کفـر می دانند چـون اقامه 
شـریعت در آنجـا اتفـاق نمی افتـد و حاکمانش وابسـته به غرب هسـتند. امـا این ادبیـات در طالبان 
وجـود نـدارد. یعنـی طالبـان، افغانسـتان را بـاد کفـر نمی دانـد و دلیـل جهاد خـود را اشـغال گری 
افغانسـتان از سـوی شـوروی و بعـد از آن هـم امریکا معرفی کرده اسـت. علت مبارزه بـا دولت فعلی 
را هـم در ایـن می دانـد کـه ایـن دولـت، دولت اسـامی نیسـت و حکومتی اسـت که امریـکا بوجود 
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آورده اسـت پـس بـه دنبـال این هسـتند که بـا این حکومـت مقابلـه کنند.
بـا ایـن حـال القاعـده یـا عـرب افغان هـا کسـانی بودنـد کـه در جنـگ شـوروی حدود ده سـال 
در کنـار طالبـان جهـاد کردنـد در نتیجـه علقه هـای زیـادی بیـن آنها شـکل گرفتـه بود. امـا بعد از 
خـروج شـوروی در بیـن سـال های 1990 تـا 1996 القاعـده از افغانسـتان خـارج شـد و به سـودان 
رفـت؛ نکتـه مهـم این اسـت کـه تشـکیات القاعـده برای ایـن به سـودان رفت کـه عمرالبشـیر در 
سـودان مدعی شـده بود حکومت اسـامی را در سـودان تشـکیل داده اسـت. گروه القاعده هم رفت 
تـا بـه عمرالبشـیر بـرای تشـکیل حکومـت اسـامی کمک کنـد. بعـد از اینکـه عملیاتـی را علیه ناو 
امریکایـی در یمـن و اروپـا انجـام دادند، تحت فشـارهای عربسـتان و امریکا به عمرالبشـیر این گروه 
مجبـور بـه ترک سـودان شـد. تنها گزینـه ای که مقابل آنها وجود داشـت افغانسـتان بـود. بخصوص 
کـه در سـال 1996 طالبـان در افغانسـتان روی کار آمـده بـود! همـان گروهـی که ده سـال در کنار 
هـم مبـارزه کـرده بودنـد و علقه هـای جهـادی با هم داشـتند. از طرفـی، طالبان هم مدعی تشـکیل 
خافـت و امـارت اسـامی بـود پـس بـاز هـم القاعده بر خـود دید کـه به کمـک طالبان بـرود برای 

تشـکیل حکومـت و یا خافت اسـامی.

 بـا وجـود ایـن همه تفـاوت که حتـی در هـدف جهـاد و مبارزه هـم وجود داشـت و 
بـه نظـر می رسـد اختالفـات عمیق تر هـم خواهد شـد، آیـا فقط علقـه ده سـال جهاد 
و همسـنگری طالبـان و القاعـده را کنـار هم نگاه داشـته اسـت؟ به حدی کـه هنوز هم 

حاضـر به برائت از آن نشـده اسـت؟
بـه هـر حـال این دو مشـترکاتی در بحـث حکومت داشـته اند. از جملـه اینکه الگوی دموکراسـی 
از نظـر طالبـان هـم مـردود اسـت و الگـوی خافت را بـه عنـوان الگـوی حکومـت داری برگزیده اند 
و رهبـر فعلی شـان را امیرالمومنیـن می داننـد. امـا تفاوتشـان بـا القاعـده در ایـن اسـت کـه این هـا 
افغانسـتان را بـاد کفـر نمی داننـد و مـردم افغانسـتان را تکفیـر نمی کننـد. ولـی در کل طالبـان و 

القاعـده همـکاری نزدیکـی با هـم دارند.
در جلسـه ای کـه بـا سـخنگوی طالبـان صحبـت می کردیـم بـه همیـن سـوال اشـاره کـردم که 
ارتبـاط القاعـده بـا طالبـان در آینـده به چه شـکل خواهد بود؟ ایشـان گفتنـد: »ما اجـازه نخواهیم 
داد کسـی از کشـور افغانسـتان علیـه سـرزمین دیگـری اقدام نظامی انجـام دهد اما بـه هرحال اینها 
کسـانی بودنـد کـه در جنـگ شـوروی بـه مـا کمـک کردنـد و همـراه مـا بودنـد و کمک هـای مالی 
و جانـی داشـتند و حتـی عـده ای از آنهـا در سـرزمین مـا مانده انـد. مـا هـم پذیـرای اینهـا خواهیم 
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بـود ولـی بـا اقـدام نظامـی اینهـا موافـق نیسـتیم.« البتـه ایـن نکته ای کـه طالبـان می گویـد بدان 
خاطـر اسـت کـه دیگـر چیـزی از شـاخه اصلـی القاعـده در افغانسـتان باقـی نمانـده اسـت. شـاخه 
اصلـی افغانسـتان تقریبـا مضمحـل شـده اسـت. برخـی به خـود طالبـان ملحـق شـده اند. برخی به 
کشورهایشـان بازگشـته اند. عـده ای بـه شـاخه های دیگـر القاعـده ملحـق شـده اند و عمـا آنچه در 
افغانسـتان وجـود دارد طالبـان اسـت و گـروه نظامـی بـه نـام القاعـده تقریبـا در افغانسـتان حضور 

ندارد. فیزیکـی 
بـا ایـن وجـود، طالبـان خیلـی یکنواخت نیسـت و در بین آ نها یک جریـان تندرو وجـود دارد؛ به 
طوریکـه رهبـران والیت خراسـان داعـش، جداشـدگان از طالبان بودنـد. یعنی رویکردهـای رهبری 
فعلـی طالبـان )مـا هدایـت اهلل( باعـث شـد افراطیـان طالبـان از ایـن گـروه جدا شـده و بـه داعش 
بپیوندنـد. هنـوز هـم در درون جریـان طالبـان عـده ای وجـود دارنـد کـه بـا رویکردهـای رهبـران 
اصلـی از جملـه مذاکـره بـا امریـکا یـا تعامل بـا مذاهـب دیگر بخصـوص شـیعیان، مخالفنـد. یعنی 
برخـی از اینهـا بـا شـیعیان مشـکل جـدی دارنـد. احتمـال دارد بعـد از بـه قـدرت رسـیدن طالبان 
ایـن گـروه افراطـی منشـعب شـده و بیـن گـروه طالبان هـم درگیـری ایجاد شـود. در گذشـته هم 
ایـن اتفـاق افتـاد یعنـی بـا مـرگ ماعمـر و روی کار آمـدن مـا اختـر انشـعابی در طالبـان بوجود 
آمـد و فرماندهانـی از جملـه مـا محمد رسـول و ما نیـازی از شـاخه اصلی جدا شـدند. کلیپ این 
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فرماندهـان در فضـای مجـازی هم هسـت که شـیعیان را تکفیـر می کنند و رویکـردی کاما افراطی 
دارنـد. امـا چون قـدرت چندانی نداشـتند خیلی نتوانسـتند در صحنه افغانسـتان ابـراز وجود کنند.

علـی ای حـال، هـر سـال رهبـر القاعـده )ایمـن الظواهـری( بـا رهبـر طالبـان بیعـت می کنـد و 
هنـوز طالبـان هیـچ اعـام برائتـی از القاعـده نکـرده اسـت. عـاوه بـر تاریـخ 40 سـاله همـکاری و 
رابطـه تاریخـی در عرصـه نظامـی و سیاسـی، علقه هـای فکـری نیـز دارند. بـه نوعی ایـن دو مدیون 
هـم بوده انـد. ایـن مسـاله همچنـان در ابهام وجـود دارد کـه در آینده افغانسـتان، ارتبـاط طالبان با 
القاعـده چگونـه خواهـد بـود. هرچنـد کـه در توافـق با امریـکا طالبـان اعام کرده اسـت کـه اجازه 
نخواهـد داد القاعـده از خـاک افغانسـتان برای اقدام علیه هیچ کشـوری اسـتفاده کند. امـا اینکه در 

مقـام عمـل چـه اتفاقی خـواد افتـاد همچنان ابهـام دارد.
 

 در کل نگاه طالبان به تشیع چیست؟
نـگاه رسـمی کـه اعـام می شـود را می تـوان در سـخنرانی مـا امیـر خان متقـی مشـاهده کرد 
کـه همیـن دو _ سـه هفتـه پیـش در بیـن شـیعیان ایـراد کـرد. مـا امیرخـان رئیـس کمیسـیون 
دعـوت و ارشـاد اسـت کـه بـه نوعـی اتـاق فکـر طالبـان محسـوب می شـود. در سـخنرانی خـود در 
بیـن شـیعیان اعـام کـرد کـه مـا با شـیعیان مشـکل نداریـم و شـیعه را به عنـوان مذهب اسـامی 
قبـول داریـم. سـخنگوهای طالبـان مثـل مجاهـد و سـهیل شـاهین به عنوان سـخنگوهای رسـمی 
طالبـان هـم ایـن مطلـب را چندیـن بـار اعـام کرده اند. امـا به یـک نکته بایـد توجه داشـت، اینکه 
سیسـتم اداره طالبـان در بیـن فرماندهـان محلـی اسـت. یعنـی قدرت در دسـت فرماندهـان محلی 
اسـت کـه مسـتقل هـم عمـل می کننـد. یعنـی با وجـود رهبـری واحـد در برخـی مـوارد می توانند 
مسـتقل عمـل کننـد و بـه صحبت های سـخنگوی مرکـزی هـم اعتنایی نکننـد. بعضا ممکن اسـت 
ایـن افـراد از جریـان افراطیـون درون طالبان باشـند که رویکردشـان به شـیعه کاما افراطی اسـت. 
ایـن گـروه شـیعیان را دشـمن خـود می داننـد و اقـدام بـه کشـتن آنهـا هم می کننـد. با ایـن وجود 
مـا تکفیـر مذهبی به شـکل رسـمی از سـوی طالبـان ندیده ایم. امـا در بحث سیاسـی، بحث دیگری 
اسـت. یعنـی گاهـی در زد و بندهـای سیاسـی نـه فقـط نسـبت بـه شـیعیان بلکـه حتی نسـبت به 
قومیت هـای دیگـر از جملـه تاجیک هـا خیلـی رویکـرد تنـدی دارنـد. امـراهلل صالـح به عنـوان دبیر 
شـورای امنیـت افغانسـتان، یـا خود عبداهلل عبـداهلل هر دو تاجیک هسـتند و در حال حاضر دشـمن 
صف اول طالبان محسـوب می شـوند و مسـلما طالبان فارغ از مذهب و قومیتشـان رویکرد شـدیدی 
نسـبت بـه اینهـا دارد. بـه تبـع آن هـر گـروه و فرقـه ای کـه بـا این هـا متحـد باشـد هـم بـه عنوان 
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دشـمن درجـه یـک طالبـان محسـوب خواهد شـد. اما از نظـر فقهی، طالبـان تاکنـون فتوایی مبنی 
بـر تکفیر شـیعیان نداده اسـت.

 پـس می تـوان گفـت طالبـان قائل بـه تکفیـر فقهی شـیعیان نیسـت امـا در تکفیر 
سیاسـی دسـت بازی دارد؟

تکفیـر سیاسـی اصطـاح جدیـدی اسـت کـه در ایـن حـوزه وارد شـده اسـت. در مجمـوع اینها 
قائـل بـه ایـن هسـتند که اگر کسـی دشمنشـان باشـد و مقابلشـان بایسـتد اقـدام، خشـونت آمیز و 

تـوام با کشـتار خواهـد بود.
بـا پیشـینه فقهـی کـه از حیـث توسـل و … فرمودید بـه نظر می رسـد در موارد زیـادی که دیگر 
گروه هـای سـلفی- جهـادی شـیعه را متهـم به شـرک می کننـد اینهـا تقابلی بـا شـیعیان ندارند؛ از 
طرفـی از نظـر سیاسـی بـه نظر می رسـد شـیعه در زمره دشـمنان رده اولشـان محسـوب می شـود؛ 
بـا ایـن اوصـاف با بـه قدرت رسـیدن طالبان چـه سرنوشـتی را برای شـیعیان پیش بینـی می کنید؟

از نظـر مباحـث زیـارت و توسـل و … خیلـی از مذاهب اسـامی مشـکلی بـا شـیعیان ندارند. اما 
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نکتـه مهـم این اسـت که در بحـث حکومت داری ایـن عقاید فقهی نقـش چندانی ایفـا نخواهد کرد. 
امـا در مباحـث سیاسـی و اجتماعـی بـا روی کار آمدن طالبان مجالی به شـیعیان داده نخواهد شـد 
کـه بخواهنـد در ایـن زمینه هـا فعالیـت گسـترده ای انجـام دهنـد. چون یک نـگاه اقلیتی نسـبت به 
شـیعیان وجود دارد. در واقع مسـائل قومیتی در افغانسـتان بسـیار پررنگ تر از دیگر مباحث اسـت. 
طالبـان از قـوم پشـتون اسـت و شـیعیان از قـوم هـزاره هسـتند. البتـه در بیـن تاجیک هـا و حتـی 
پشـتون ها هـم شـیعه داریـم. نـگاه پشـتون ها ایـن اسـت کـه چـون اکثریت هسـتند )حـدود 50 تا 
60 درصـد افغانسـتان( بایـد قـدرت را به طور کامل در دسـت داشـته باشـند و اقوام دیگـر را در حد 

جزئـی در قدرت سـهیم کنند.

 اختالفاتـی کـه در بیـن خـود طالبـان اسـت بـه کجـا می انجامد؟ بـه نظر می رسـد 
حتـی اگـر قـدرت مطلـق هـم به دسـت طالبـان بیفتـد باز هـم جنـگ و درگیـری در 

افغانسـتان بـه پایـان نخواهد رسـید؟
بـه نظـر مـن بله. واقعیت این اسـت که داخل طالبان یکپارچگی و یکدسـتی مشـاهده نمی شـود. 
از طرفـی خـود فضـای افغانسـتان هـم نهایتـا 25 درصـد منطقـه شهرنشـین هسـتند. بیـش از 70 
درصـد افغانسـتان هنـوز به شـکل روسـتایی اسـت به حـدی که حتـی هنـوز راه هـای ارتباطی بین 
روسـتاها هـم همـان حالـت خاکـی را دارد. در مناطـق شهرنشـین طالبـان هیـچ قـدرت و نفـوذی 
نـدارد. امـا مناطقـی کـه روسـتایی اسـت متفاوت اسـت. یعنـی امنیـت و منبـع درآمدشـان تعیین 
می کنـد کـه چـه کسـی را بپذیرنـد. خیلـی برایشـان فرقـی نمی کنـد طالبـان روی کار باشـد یـا 
دولـت مرکـزی؛ هرکسـی که امنیـت را برایشـان تامین کند و برای کار کشـاورزی و دامپروری شـان 
مشـکلی ایجـاد نشـود به عنـوان حاکم می پذیرند. مسـاله اینجاسـت که اگـر طالبـان روی کار بیاید 
همـه فرماندهان محلی سـازگار با سـاختار سیاسـی طالبـان نخواهند بود. بخصـوص در صحبت های 
رسـمی خـود نشـان دادنـد کـه بـه نوعـی دنبـال انحصارگرایـی و خاصـه کـردن قـدرت در خـود 
طالبـان هسـتند. قطعـا ایـن نگاه مشـکات زیـادی را در آینـده طالبان اگر بـه قدرت برسـد بوجود 

آورد. خواهد 

 ارتبـاط طالبـان بـا آمریـکا، به کجـا خواهـد انجامید؟ چـون حداقـل در ظاهر جنگ 
طالبـان با امریکا پشـتوانه عقیدتـی دارد؟

در حـال حاضـر در داخـل افغانسـتان جنـگ بیـن طالبـان و امریـکا وجـود دارد و مذاکـرات هم 
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بابـت همیـن قضیـه بـوده اسـت. اما طالبان رسـما اعـام کرده اسـت که ما بعـد از خـروج امریکا از 
افغانسـتان بـه دنبـال دشـمنی با امریکا نیسـتیم و کامـا روابط دیپلماتیـک را با امریـکا می پذیریم. 
در کل ابهامـات دربـاره آینـده حکومت طالبان و شـکل حکومت اسـامی که مطرح می کنند بسـیار 
زیـاد اسـت. حتـی در مـورد مسـاله بـا فلسـطین و قـدس هـم نظرشـان این اسـت که اگرچه شـاید 
جریان هـای مقاومـت را از نظـر سیاسـی حمایـت کنیـم امـا در مقـام عمـل بـه دنبـال دشـمنی بـا 
هیـچ کشـوری نخواهیـم بـود. یعنی اگرچـه در نطق هـا و بیانیه هـای خود رژیـم صهیونیسـتی را به 
رسـمیت نمی شناسـند امـا بـه دنبال دشـمنی با اسـرائیل و حمایـت از جریان مقاومت هم نیسـتند. 
ایـن نشـان می دهـد که آینـده ی ارتباطات طالبان با کشـورهای مختلف اعم از کشـورهای اسـامی، 

امریـکا و حتـی جریان های مقاومت مشـخص نیسـت.

 بـه نظر می رسـد اگـر طالبان حکومت اسـالمی تشـکیل دهـد خیلی نمی شـود روی 
پشـتوانه عقیدتـی و فقهـی – کالمی آن بـرای تصمیم گیری ها حسـاب کـرد. و در واقع 

قـدرت را صرفـا از حیث سیاسـی به دسـت می گیـرد و حفـظ می کند؟
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دقیقـا! یعنـی آنچـه طالبـان تاکنـون نشـان داده اسـت این اسـت کـه به عنـوان قوم پشـتون به 
دنبـال رسـیدن بـه قدرت در افغانسـتان اسـت و در این زمینه حاضرنـد همه نوع زدوبنـدی را انجام 
دهنـد. دربـاره عـدول از عقایـد دینـی شـاید در ظاهـر ایـن کار را نکننـد. یعنـی به یکسـری ظواهر 
شـریعت بخصـوص در مسـائل اجتماعـی مثل حجاب زنـان، روابـط زن و مرد، خـروج زن از منزل و 
حقـوق زنـان و … خیلـی سـفت و سـخت همچنـان که اعـام می کننـد، پایبنـد بمانند. یـا درمورد 
نـوع حکومـت کـه بایـد ولـو به شـکل ظاهـری یـک خلیفـه در راس حکومت باشـد. خیلـی قائل به 
دموکراسـی و مشـارکت مردمـی نیسـتند. امـا در باطـن قضیـه و اینکـه رویکرد اسـامی نسـبت به 
قضایای جهان اسـام داشـته باشـد، طالبان نشـان داده اسـت کـه خیلی مواضعی کـه اتخاذ می کند 

بـر اسـاس مبانـی قرآنی و دینی نیسـت بلکه سیاسـی اسـت.

 بـا ایـن حال اگـر حفظ ظواهـر و حفظ قدرت بـرای طالبـان تقابل ایجاد کنـد احتماال 
حفـظ قدرت را ترجیـح خواهد داد؟

بسـتگی بـه تشـکیات داخلی طالبـان دارد. جریانـی که االن جریان سیاسـی طالبان به حسـاب 
می آیـد و تیـم مذاکـره کننـده و جریان رسـانه ای طالبان اسـت، خیلـی بحث ظواهر دینی برایشـان 
مطرح نیسـت. ولی داخل جریان طالبان گروهی هسـتند که این مسـائل سـفت و سـخت برایشـان 

دارد. اهمیت 
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پاسـخ بـه این پرسـش کـه آیا مواضـع سـرکوبگرانه طالبان پس از سـقوط در سـال 2001 تغییر 
کـرده اسـت یـا خیـر، کلیـدی اسـت بـرای درک اینکه آیا دسـتیابی بـه یک صلـح بالقوه بـا طالبان 
می توانـد چشـم انداز اجتماعـی و سیاسـی افغانسـتان فـردا را بـه نحوی ترسـیم کند که مـورد قبول 

مـردم، ایـاالت متحـده و متحدین ناتو باشـد؟
بخـش اول ایـن مقالـه، مـروری اسـت تاریخـی بر تحـوالت جنبـش طالبان. ایـن مقالـه پیش از 
آنکـه بـه بررسـی تغییر رویکـرد طالبان بپـردازد، روش تصمیم گیری و سـاختار ایـن جنبش را مورد 
مداقـه قـرار خواهـد داد و سـپس تکامـل مواضع طالبـان را در چندین حـوزه اصلی سیاسـتی که از 

بررسی رفتار طالبان 
از گذشته تا امروز؛ آیا 

طالبان تغییر کرده است؟
توماس راتیج – CTC SENTINELترجمه: حسین اکبرزاده
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زمـان بـه قـدرت رسـیدن در سـال 1996 مورد توجـه آنها بوده اسـت، مورد بررسـی قـرار می دهد. 
حوزه هایـی از قبیـل: حقـوق زنـان، تحصیـات، روابـط بـا سـازمان های غیردولتـی و ایده هـای آنهـا 

دربـاره نظام سیاسـی آینده.

مروری بر تاریخ
در اواخـر دهـه 1990، وضعیـت بـرای بسـیاری در غرب روشـن بـود: طالبان یـک جنبش »عصر 
حجـری« بـا عملکـردی »قـرون وسـطایی«؛ منـع زنـان از کار و تحصیـل و محبـوس کردن ایشـان 
در خانه هـای خـود، ممنوعیـت بادبادک بـازی، ممنوعیـت فوتبـال و موسـیقی )غیر از موسـیقی های 
مذهبـی(، مجبـور کـردن سـازمان های غیردولتـی بـه جداسـازی محـل کار زنـان از مـردان و… 
گوشـه ای از ویژگی هایـی بـود کـه دربـاره طالبـان بیـان می شـد. امـا واقعیت بـه این روشـنی نبود. 
هنگامـی کـه نگارنـده در سـال 1999 به عنـوان یـک روزنامه نگار از افغانسـتان دیدن کـرد، کودکان 
را در حـال بادبادک بـازی و مـردم کابـل و قندهـار را در حـال فوتبال بـازی کـردن یافـت. همچنین، 
در میـان مقامـات طالبـان انتقاداتـی نسـبت به سیاسـت های محدودکننـده آموزش دختـران وجود 
داشـت. یـا دیگـر آنکـه طالبان برخـی مـدارس خانگـی و سـازمان های غیردولتـی را می پذیرفتند و 

حتـی در مـواردی از آنهـا محافظـت می کردند.
اگـر تـا پایـان دهـه 1990 ایـن تفاوت های ظریـف تا حـدودی در غرب درک شـده بـود، پس از 
11 سـپتامبر طالبـان و نظـام مسـائل آنهـا از بحـث سیاسـت عمومـی محو می شـد. طالبـان میزبان 
رهبـران القاعـده یعنـی جنایتـکاران حادثه 11 سـپتامبر بودند، با آنهـا مراوده داشـتند و از آنها پول 
می گرفتنـد و همچنـان از تحویـل دادن اسـامه بـن الدن بـه آمریکایی هـا خـودداری می کردنـد. از 

دیـدگاه ایـاالت متحـده، طالبـان با تروریسـت ها در ارتبـاط بودند.
امـا در واقـع، هیـچ طالبـی در میـان هواپیماربایـان 11 سـپتامبر وجـود نداشـت. طالبـان نه تنها 
هیـچ نقشـی در سـازماندهی و اجـرای ایـن عملیـات، بلکـه هیچ گونـه اطاعـات قبلـی نیـز از کـم 
و کیـف ایـن عملیـات در اختیـار نداشـتند. حمـات تروریسـتی اوت 1998 علیـه سـفارتخانه های 
آمریـکا در شـرق آفریقـا، بـه طالبـان نشـان داد کـه القاعـده قصـد داشـت و می توانسـت بـه اهداف 
آمریـکا حملـه کنـد، امـا درعین حـال طالبان هرگـز حادثـه 11 سـپتامبر را متصور نبـود. مامحمد 
عمـر رهبـر طالبـان بارهاوبارهـا تـاش کـرد تـا بـن الدن را مهـار کنـد اما موفـق نشـد. بااین وجود، 
ماعمـر نتوانسـت از مـردی کـه بـا وی بیعـت کرده بـود و در کنـار مجاهدین بـا نیروهای اشـغالگر 

شـوروی جنگیـده بـود، دسـت بکشـد و او را تحویـل آمریکایی هـا دهد.
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پس از سقوط رژیم طالبان در پاییز 2001، هرگونه تاشی برای به رسمیت شناخته شدن طالبان، 
با شکست مواجه شد و ایاالت متحده و رئیس جمهور کرزای، به آنها اجازه ندادند تا به طور رسمی 
یک حزب معتدل طالبان تأسیس کنند. بااین حال، طالبان بازگشت نظامی خود را از سر گرفت. اما 
این بازگشت نظامی توأم بود با فساد گسترده در دولت جدید، آزار و اذیت عمده جوامع پشتون توسط 

نیروهای ایاالت متحده به دلیل مواضع واقعی یا ادعایِی حمایتی از طالبان و... .
تازه  یا  گروه های جدید  همه  تا  داد  تشکیل  را  طالبان  رهبری  ماعمر شورای  ژوئن 2003  در 
شکل گرفته طالب را، زیر یک چتر قرار دهد. طالبان از سال 2009 تا 2010، نفوذ خود را به مناطق 
و  رهبران  میان  در  و  دادند  گسترش  نبود،  ایشان  سیطره  تحت  که  مناطقی  همین طور  و  شمالی 

مبارزان دینی غیر پشتون، جایی برای خود دست وپا کردند.
بـا افزایـش قـدرت طالبـان، ایـاالت متحـده سـال ها تاش کرد تـا جلوی آنهـا را گرفتـه و از نظر 
نظامـی طالبـان را شکسـت دهـد. هنگامـی که بـاراک اوباما بـا افزایـش نیروهای خود در سـال های 
2009-2011 بازهـم نتوانسـت طالبـان را بـه میز مذاکـره وادار کند، ایـن رویکرد را مـورد بازنگری 
قـرار داد. سـرانجام هنگامـی کـه مذاکرات »دوحه 2« میـان طالبان و ایاالت متحده در سـال 2018 
آغـاز شـد، طالبـان بـه طـور دیپلماتیـک به عنوان یکـی از طرف هـای اصلـی درگیری پذیرفته شـد. 

واقعـه ای کـه هزینه سـنگینی را به دولـت افغانسـتان تحمیل کرد.
طالبـان در طـول تجدیـد حیـات خویـش و به ویـژه گسـترش آنهـا در مناطـق غیـر پشـتون، به 
طـور فزاینـده ای ثابـت کردنـد کـه یـک سـازمان یادگیرنـده هسـتند؛ آگاهی آنها نسـبت بـه اینکه 
سیاسـت های سرکوبگرانه شـان بـه انـزوای جهانـی و همین طور مخالفت افغان ها منجر شـده اسـت، 
افزایـش یافـت. ایـن امـر نه تنهـا در لفـظ، بلکـه در سیاسـت های آنهـا نیـز تغییراتی را موجب شـد. 
بـرای مثـال تغییـر محسوسـی در سیاسـت خارجـی طالبان شـکل گرفت. آنهـا در سـپتامبر 2009 
بـرای اولین بـار تاکیـد کردنـد که امـارت خواهـان، با همه همسـایگان بر اسـاس احتـرام و همکاری 
متقابـل و همین طـور توسـعه اقتصـادی، روابـط مثبـت و سـازنده ای برقـرار می کننـد و بـه همـه 
کشـورهای پیرامونـی اطمینـان دادند که خطـری از جانب طالبان، ایشـان را تهدید نکنـد. حال آنکه 
پیـش از آن، بـرای سـالیان متمـادی طالبـان از مـردم افغانسـتان و همین طور گروه هـای مجاهدین 

درخواسـت می کـرد بـه صورت مشـترک بـا ایـاالت متحـده در منطقه مبـارزه کنند.

رویکرد و ساختار تصمیم گیری طالبان
بـرای ارزیابـی نحـوه فعالیـت جنبـش طالبـان در عرصـه سیاسـی، می طلبد بـه طـور مختصر به 
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رویکـرد و سـاختار تصمیم گیـری آنهـا نظـر بیفکنیم. اشـلی جکسـون و رحمـت اهلل امیـری این گونه 
می نویسـند: اولویـت سـازی طالبـان بـر اسـاس ضـرورت نظامـی و سیاسـی بـوده اسـت. بـه دیگـر 
سـخن، طالبـان در صـورت نیـاز می توانـد عملگرا باشـد. این بدان معناسـت که سیاسـت گذاری های 

طالبـان، مطلـق نیسـت و ظرفیت تغییـر را دارد.
سـاختار جنبـش طالبـان دوگانـه اسـت و دارای ویژگی هـای عمـودی و افقـی می باشـد. رهبـر 
کـه امیرالمؤمنیـن نامیـده می شـود، در باالتریـن نقطـه ایسـتاده و محـور عمـودی فرمـان و کنترل 
را راهبـری می کنـد. رهبـر طالبـان زیـر نظـر شـورای رهبـری می باشـد و توسـط همین شوراسـت 
کـه رهبـر تعییـن می شـود. شـورای رهبـری متشـکل از تعـدادی کمیسـیون  شـبیه بـه وزارت خانه 
اسـت کـه شـورای علمـا، کمیسـیون نظامـی و کمیسـیون سیاسـی را شـامل می شـود. درعین حال، 
طالبـان بـه صـورت افقـی نیـز مجموعـه ای از شـبکه ها و جبهـات را بـه رهبـری فرماندهـان نظامی 
تشـکیل می دهـد کـه مشـروعیت ایـن جبهه هـای محلـی نیـز، منـوط بـه تأییدیـه شـورای رهبری 
می باشـد. پـس از آن، فرماندهـان محلـی از میـزان قابل توجهـی خودمختاری برخـوردار خواهند بود 
و مادامـی کـه بـر خـاف اصـول رهبری عمـل نکننـد، در تصمیم گیـری امـور روزمره منطقـه خود، 

هسـتند. مختار 
در سـاختار طالبـان، جبهه هـای محلـی می تواننـد زیرمجموعه شـبکه های بزرگ تر و غیررسـمی 
باشـند کـه بـا اعضـای شـورای رهبـری یـا سـایر شـخصیت های قـوی جنبـش در ارتباط هسـتند. 
حقانی هـا به عنـوان یکـی از این شـبکه ها در جنوب شـرقی افغانسـتان، یک نهاد نیمـه خودمختار را 
پایـه نهاده انـد و بـه طـور قابل توجهـی روابـط نزدیکی با سـرویس اطاعاتـی پاکسـتان )ISI( دارند. 
ایـن قبیـل ویژگی هـا بـه شـبکه حقانـی اجـازه می دهـد در بسـیاری از مـوارد بـه صـورت مسـتقل 
عمـل کنـد و حال آنکـه رهبـر فعلـی آن )سـراج الدین حقانـی( یکـی از معاونـان رهبـر جنبش )ما 

هبـت اهلل( می باشـد.
درحالی کـه زنجیـره فرماندهـی عمـودی، جنبـش طالبـان را زیـر یـک پرچـم متمرکـز می کند، 
خودمختـاری افقـی باعـث شـده اسـت تا جنبـش یک خاصیـت ارتجاعـی نیز داشـته باشـد. به این 
معنـا کـه خودمختـاری افقـی باعـث می شـود تـا تغییـرات در رویکـرد سیاسـت های رهبـری عالـی 
طالبـان، لزومـاً بـه تغییـر کامـل یـا جزئـی در سیاسـت های محلـی منجـر نشـود؛ یعنـی سیاسـت 

اعامـی رهبـران، در مناطـق محلـی اعمـال نگردد!
ــک  ــی، ی ــای نظام ــار فعالیت ه ــش در کن ــن جنب ــه ای ــت ک ــر داش ــد در نظ ــال بای  درعین ح
ــل  ــز عم ــی متمای ــی آن به نوع ــازوی نظام ــه از ب ــت ک ــرده اس ــاد ک ــز ایج ــی نی ــازمان سیاس س
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می کنــد. نزدیک تریــن ســاختار طالبــان بــه یــک ســازمان سیاســی، دفتــر کمیســیون سیاســی در 
دوحــه اســت کــه به عنــوان تیــم مذاکره کننــده بــا ایــاالت متحــده و ســایر بازیگــران بین المللــی، 
ــه  ــک وزارت خارج ــه ی ــا ب ــت ام ــتقل نیس ــاختار مس ــک س ــال، ی ــد. بااین ح ــی می کن نقش آفرین

در تبعیــد شــبیه اســت!

تحول سیاست های طالبان
ایـن مقالـه بـا ارائـه یک مـرور تاریخـی از جنبـش طالبان و بررسـی سـاختار تصمیم گیـری آن، 
حـال بـه ایـن موضـوع می پـردازد کـه آیـا سیاسـت های طالبـان در پنـج زمینـه اصلـی: رسـانه و 
ارتباطـات، حقـوق زنـان، آمـوزش، روابـط بـا سـازمان های غیردولتـی و دیـدگاه آنهـا دربـاره آینده 

سیاسـی افغانسـتان، تغییراتـی را بـه خـود دیـده اسـت یـا خیر.
اگرچـه برنامـه طالبـان بـرای آینـده سیاسـی افغانسـتان هنـوز در سـطح ملـی وارد دسـتور کار 
نشـده و مـورد آزمایـش قـرار نگرفته اسـت، اما نفـوذ بـاالی طالبان بر مناطق گسـترده ای از کشـور 
بـه ایـن معناسـت کـه می تـوان در بـاب اینکـه آیا و تـا چه انـدازه تغییـرات واقعـی در رویکـرد آنها 

راه یافتـه اسـت، مشـاهدات مفیدی را انجـام داد.

رسانه و ارتباطات
نـه مهم تریـن امـا چشـمگیرترین تغییر در سیاسـت های طالبـان، کیفیت برخورد آنها با رسـانه و 
ارتباطـات بـوده اسـت. در دوران حکمرانی طالبان بر افغانسـتان، اسـتفاده از تلویزیـون ممنوع بود و 
ارتبـاط بـا مـردم محلـی از طریق رسـانه های مکتـوب و رادیوها صـورت می گرفت. اسـتفاده از تلفن 
)عمدتـاً تلفن هـای ماهـواره ای( نیـز در انحصـار طالبان بـود. اما امـروزه طالبان طیف گسـترده ای از 
رسـانه های متعـارف و اجتماعـی را بـه کار می بندنـد؛ از رادیو گرفتـه تا وب سـایت های چندزبانه که 

شـامل مطالب مکتـوب، صوتی و تصویری هسـتند.
ــر اســت  ــا وســایل ارتباط جمعــی عمل گرات ــی امــروزه رویکــرد طالبــان در مواجهــه ب به طورکل
ــه  ــلماً آنچ ــرار دارد. مس ــان ق ــی ایش ــات نظام ــی و تبلیغ ــداف مبارزات ــت اه ــع در خدم و در واق
ــا  ــوده، بلکــه آنه ــر در نظــام فکــری ایشــان نب ــان شــده اســت، تغیی ــر رویکــرد طالب باعــث تغیی
پذیرفته انــد کــه قــادر بــه کنتــرل گســترش ســریع رســانه های جمعــی و اینترنــت در افغانســتان 
ــال  ــرای انتق ــد ب ــا می توانن ــن فناوری ه ــه ای ــیده اند ک ــم رس ــن فه ــه ای ــن ب ــند. همچنی نمی باش

ــع شــوند. ــد واق ــز، مفی پیام هــای خودشــان نی
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حقوق زنان
محرومیـت گسـترده زنـان افغـان از حوزه هـای اجتماعـی و سیاسـی یکـی از ویژگی هـای اصلی 
حکومـت طالبـان پیـش از پاییـز 2001 به شـمار می رود. شـعارهای عمومـی طالبـان در این حوزه، 
تغییـرات قابل توجهـی را بـه خـود دیـده امـا الزم به ذکر اسـت کـه این شـعارها، هرگـز جامه عمل 
پوشـانده نشـد. طالبـان در قطعنامـه کنفرانـس صلـح بیـن االفغـان کـه در ژوئیـه 2019 در دوحـه 
برگـزار شـد، توافـق کردنـد که ضامن حقـوق زنان در امـور سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشـی 

و فرهنگـی در چارچـوب ارزش های اسـامی باشـند.
طالبـان بـرای فاصله گرفتـن از مفاهیم غربی، چنین سـازوکارها و شـعارهایی را بـه کار می بندند. 
در نشسـت ژوئیـه 2019 دوحـه، تعـدادی از زنـان افغانسـتانی شـرکت کننده در نشسـت، دربـاره 
»لبـاس اسـامی بـرای بانـوان« بـا نماینـدگان طالبان بـه گفت وگـو پرداختنـد. نماینـدگان طالبان 
این گونـه پاسـخ دادنـد: برقـع کامل نیاز نیسـت، بلکه روسـری کفایت می کنـد! تعـدادی از زنان این 
مقولـه را تغییـر در ذهنیـت طالبـان می داننـد و معتقدنـد آنها امروزه تمایل بیشـتری بـرای صحبت 
دربـاره حقـوق زنـان دارند. بااین حـال، این اظهارات ممکن اسـت تنهـا به مثابه حرکاتـی دیپلماتیک 
بـرای آرامـش زنان شـهری باشـد! طبـق گـزارش دیده بان حقوق بشـر: پـس از قدرت گیـری و نفوذ 
طالبـان در مناطـق شـهری مختلـف، کنترل هـای اجتماعـی سـخت گیرانه در مناطقـی کـه سـابقاً 
از دسـتورات طالبـان پیـروی نمی کردنـد، اعمـال و حتـی تشـدید شـده اسـت. فی الواقـع، زنـان در 
سـاختارهای سـازمان یافته طالبـان هیچ گونـه نقشـی ندارنـد. هیـچ مقام زنـی در تیـم مذاکره کننده 
طالبـان در دوحـه حاضـر نیسـت و تاکنـون هیـچ گزارشـی مبنی بـر فعالیـت زنان در دولـت موازی 

طالبـان به دسـت نیامده اسـت.
به طورکلـی، مواضـع طالبـان در بـاره نقـش اجتماعـی و سیاسـی زنـان، محافظه کارانـه و اغلـب 
متناقـض می نمایـد. نمـود ایـن ادعا را می تـوان در جمله ای که در کنفرانس مسـکو )2019( توسـط 
عبـاس استانکزی)مسـئول مذاکـرات طالبـان( بیـان شـد، به خوبـی مشـاهده کـرد: حقـوق زنـان به 
جامعـه افغانسـتان تحمیـل شـده و به نام حقوق زنـان فعالیت هایی در راسـتای مسـائل ضداخاقی، 

ضـد عفـاف و همین طـور رواج فرهنـگ غیراسـامی در حال انجام اسـت.

تحصیالت
سیاسـت قطعی طالبان در قبال حقوق دختران و زنان تا هنگام فروپاشـی حکومتشـان در سـال 
2001، محدودسـازی سیاسـت های آموزشـی بـوده اسـت. یکی از راه هـای اعمال قـدرت طالبان در 
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سـال های 1994 تـا 1996 و پـس از آن، بسـتن درب مدارس و خاصه مـدارس دخترانه در مناطقی 
بـود کـه تحـت تصـرف و نفوذ طالبـان قرار داشـت. در برخـی مناطق، مـدارس دخترانه بـه مدارس 
پسـرانه تبدیـل شـد. همچنیـن در طـول دوران حکومـت طالبـان، تنهـا دخترانـی که به سـن بلوغ 
نرسـیده بودنـد، می توانسـتند از خدمات آموزشـی بهـره ببرند. معلمین زن به خانه فرسـتاده شـدند 
و معلمیـن مـرد نیـز از آمـوزش بـه دختران خـودداری کردنـد. ممنوعیـت آموزش توسـط معلمین 
زن، دانش آمـوزان پسـر را نیـز تحـت تأثیـر خـود قـرار داد چـرا کـه 70 درصـد معلمیـن مـدارس 
افغانسـتان را معلمیـن زن تشـکیل می دادنـد. طالبـان همچنـان معتقدنـد مـدارس نقطـه ورود و 

گسـترش ارزش هـای غربی بـه جامعه می باشـند!
رویکـرد آموزشـی طالبـان ممانعـت یـا تعطیلـی کامـل مراکز نیسـت، بلکـه اعمـال محدودیت و 
کنتـرل شـدید می باشـد. در سـال 1998 طالبـان تنهـا بـه مدارسـی اجـازه آمـوزش به دختـران را 
مـی داد کـه بـه دختـران بـاالی 8 سـال آمـوزش ندهنـد، از رژیم طالبـان مجـوز دریافـت و مطالب 
درسـی خـود را بـه آموزه هـای قرآنـی محـدود کـرده باشـند. در دوره حکومـت طالبان، تعـدادی از 
مـدارس دخترانـه و حتـی مختلـط در کابل و سـایر مناطـق، به صـورت مخفیانه فعالیـت می کردند. 
مدارسـی کـه توسـط معلمیـن زن بازنشسـته و یـا زنانـی اداره می شـد کـه مـورد حمایـت مالـی 
سـازمان های غیردولتـی خارجـی بودنـد. برخـی سـازمان های غیردولتـی خارجی طبق توافـق انجام 
شـده بـا طالبـان، مـدارس مختلطـی را راه انـدازی کـرده بودنـد. یکـی از ایـن سـازمان ها، سـازمان 
COFAA بـود کـه طبـق یک متد آموزشـی معیـن با همـکاری وزارت امور مذهبـی طالبان، در 13 
مدرسـه )مشـخصاً در کابـل( بـه آموزش حـدود 10 هـزار دانش آموز که نیمـی از ایشـان را دختران 
تشـکیل می دادنـد، پرداخـت. ایـن مـدارس تـا کاس ششـم بـه آمـوزش دانش آمـوزان – خاصـه 
دختـران – می پرداختنـد درحالی کـه حسـب دسـتورات پیشـین طالبـان، حداکثـر سـن آمـوزش 

دختـران، 8 سـال بود.
نظامـات مربـوط بـه مـدارس و سیسـتم آموزشـی طالبـان، نسـبتاً بی ثبات بـود و بدیـن ترتیب، 
محدودیت هـای تعیین شـده توسـط طالبـان، هرگز به صورِت کامـل اجرایی نشـد. همچنین، طالبان 
گـه گاهـی علی رغـم محدودیت هایـی کـه اعمـال می کردنـد، بـه جوامـع محلـی یـا سـازمان های 
غیردولتـی اجـازه می دادنـد از سیسـتم آموزشـی مـورد خـود )حتـی سیسـتم هایی کـه بـه آموزش 

دختـران می پرداختنـد( پیـروی کنند.
فهـم تغییـرات رویکـرد طالبان نسـبت بـه امر آمـوزش در زمـان حکمرانی بـر افغانسـتان، امری 
بـس مهـم بـه شـمار مـی رود. رهبران طالبـان اصرار داشـتند بـر اینکه نشـان دهند »ضـد آموزش« 
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نیسـتند حتـی اگر پـای آموزش دختـران در میان باشـد! بهانه آنها شـرایط نامناسـب امنیتی حاکم 
بـر افغانسـتان بـود و مدعـی بودند وقتـی امنیت کامل در کشـور برقرار شـد، مدارس نیز بازگشـایی 
می شـوند. امـا بـا فروپاشـی دولـت طالبـان، پـوچ بودن ایـن ادعا به خوبی روشـن شـد. چرا کـه تنها 
بخش هـای کمـی از کشـور درگیـر جنـگ بود! پـس از شـروع دوران بازسـازی سـاختار طالبان طی 
سـال های 2009-2001، مدلـی کـه در قبـال امـر آمـوزش در دوران حکمرانـی – به ویـژه تعطیلـی 
مـدارس دخترانـه – بـه کار بسـته بودنـد را از سـر گرفتنـد. طالبان اولیـن ضوابط رفتاری آموزشـی 
را بـه فرماندهـان نظامـی ابـاغ کـرد. در آن آیین نامـه آمـده بود که کارکـردن به عنـوان معلم تحت 
رژیـم دست نشـانده فعلـی ممنـوع اسـت، چراکـه ایـن امـر باعث تقویـت سیسـتم کافران می شـود! 
همین طـور، مسـلمان حقیقـی بایـد تحـت تعلیـم معلمـی باشـد کـه در دامـان دیـن تربیـت شـده 
و همین طـور متعلـم بایـد در مسـجد یـا مراکـز و مؤسسـاتی شـبیه آن آمـوزش ببینـد. طبـق ایـن 
دسـتورالعمل، معلمینـی کـه بـرای دولـت کار می کنند، اگـر می خواهند به شـغل خـود ادامه دهند، 

بایـد از کارمنـدی دولـت اسـتعفا کننـد و در غیـر این صورت کشـته خواهند شـد!
در طـول دهـه 2010 طالبـان، از موضـع حملـه به سـاختار آموزشـی دولتـی عقب نشـینی کرد. 
ایـن تغییـر رویکـرد ناشـی از فشـار روسـتائیانی بود کـه می خواسـتند فرزندانشـان تحصیـل کنند؛ 
بنابرایـن، در نسـخه جدیـد الیحـه )دسـتورالعمل مجاهدیـن در امارت اسـامی افغانسـتان( اباغی 
طالبـان کـه در سـال 2010 بـه انتشـار رسـید، تمامـی مقـررات مربـوط بـه سیسـتم آموزشـی که 
پیش تـر اعـام شـده بود، لغو شـد. با فرارسـیدن سـال 2012، طالبان سیاسـت آموزشـی مایم تری 
را در پیـش گرفتنـد. ایـن مقولـه را می تـوان در پیامـی که به مناسـبت عید فطر در آگوسـت 2013 
منتشـر کردنـد، به خوبـی ماحظـه کرد: نسـل جـوان ما بایـد خود را بـه آموزش های دینـی و مدرن 
تجهیـز کنـد، چـرا که آمـوزش مـدرن به مثابه مبنایی اسـت که جامعه امـروز ما بدان محتاج اسـت.
طالبـان طبـق هماهنگی هایـی با دولت افغانسـتان در امر آمـوزش انجام داده بود، برای مدارسـی 
کـه در مناطـق تحـت نفـوذ خـود قـرار داشـتند، شـرایطی را معیـن کـرد؛ آنهـا بـرای برنامه هـای 
درسـی محدودیت هایـی قائـل شـدند که غالبـاً ارائه دروسـی مانند علـوم اجتماعی، فرهنـگ و زبان 
انگلیسـی بـه دختـران را مجـاز نمی دانسـتند و یـا اینکه باید سـاعات ایـن دروس کاهش و سـاعات 
دروس مذهبـی افزایـش پیـدا می کـرد. آنها دولـت را مجبور کردند تـا برخی از کارکنان یـا نظامیان 
بازنشسـته طالـب را به عنـوان معلـم اسـتخدام کنـد و یـا سـعی کردنـد بـا جلـب نظـر تعـدادی از 
معلمـان و تعامـل بـا آنهـا، نحـوه عملکـرد سـایر معلمین یا میـزان اجرایی شـدن دسـتورالعمل های 

اعامـی را زیر نظر داشـته باشـند.
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باوجـود مایـم شـدن رویکـرد طالبـان نسـبت بـه مسـائل آموزشـی، نبـرد بـر سـر کنتـرل امـر 
آمـوزش و مـدارس همچنـان در افغانسـتان و خاصـه در مناطـق مـورد مناقشـه، به قوت خـود باقی 
اسـت. مـدارس بـه دلیـل آنکـه اغلـب توسـط نیروهـای دولتـی یـا طالبـان بـه پایگاه هـای موقـت 
نظامـی تغییـر کاربـری می دهنـد یا اینکـه در طـول انتخابـات به عنوان شـعب رأی دهی بـه فعالیت 
می پردازنـد، بسـیاری از اوقـات به ماننـد یـک سـیبل مـورد هـدف نظامـی طرفیـن قـرار می گیرنـد.

 

)NGO( روابط با سازمان های غیردولتی
تـا پیـش از سـال 2009 و 2010 کـه طالبـان دو نسـخه از الیحـه )دسـتورالعمل مجاهدیـن در 
امـارت اسـامی افغانسـتان( را منتشـر کـرده بودنـد، خصومتـی آشـکار میـان طالبـان و مؤسسـات 
غیردولتـی وجـود داشـت. بـه شـکلی کـه در اولیـن الیحـه طالبـان )2006( صراحتـاً ایـن قبیـل 
مؤسسـات را »ابـزار کافـران« نامیـده و هرگونـه فعالیتی را از جانب ایشـان ممنوع کـرده بودند. این 
رویکـرد در الیحـه جدیـد تا حدودی تعدیل شـده و در آن بـر روی همکاری با مؤسسـات غیردولتی 
بـر اسـاس منافـع تاکیـد شـد. همین طـور هرگونـه قـرارداد ویـژه بـا ایـن سـازمان ها باید بـه تأیید 
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شـورای رهبـری رسـیده و صرفـاً در ازای دریافـت پـول یـا کاال باشـد. به طـور خاص، از مؤسسـات 
غیردولتـی خواسـته شـد تـا ابتدائـاً خود را بـه مقامات محلـی معرفی کرده و مؤسسـه خـود را ثبت 
کننـد و مالیـات حقـوق خـود را نیز بـه طالبان تقدیـم نمایند. در واقـع با مطرح شـدن الیحه جدید، 
طالبـان نگـرش خـود را نسـبت بـه همـکاری بـا سـازمان های غیردولتـی – البتـه بـر اسـاس منافع 
– تغییـر داد. بـه دنبـال آن، طالبـان کمیسـیونی را مسـئول رسـیدگی بـه سـازمان های غیردولتـی 
کـرد و آن را »کمیسـیون تنظیـم و کنتـرل شـرکت ها و سـازمان ها« نام نهـاد. البته اسـتثنائاتی هم 
در قبـال مایـم شـدن رویکـرد طالبـان وجـود داشـت. طالبـان مجدانـه بـا پروژه هـای USAID و 
پروژه هـای تحـت حمایـت ارتـش آمریکا بـه مخالفت برخاسـتند و آنهـا را نوعی »اشـغال غیرنظامی 

کشـور« تلقـی کردند.

ایده هایی درباره نظام سیاسی آینده
تاکنـون هیـچ سـندی به عنـوان یک برنامه سیاسـی کـه بیانگر ایـده طالبان درباره نظام سیاسـی 
آینـده افغانسـتان پـس از انعقـاد صلح باشـد، به دسـت نیامده اسـت. البته طالبان طـی دهه 1990، 
گوشـه ای از مـدل حکمرانـی کـه بـه آن بـاور دارد را، در معـرض دید جهانیـان به نمایش گذاشـت. 
از نظـر سـاختاری امـارت اسـامی طالبان، تقریبـاً آیینه دولت های پیشـین افغانسـتان بـود؛ حدوداً 
همـان تعـداد وزارتخانـه )طالبـان آنهـا را کمیسـیون می نامیدنـد( و همین طـور یـک نخسـت وزیر 
ولسـوالی ها.  و  پلیـس والیت هـا  فرمانـداران، رؤسـای  و  بـود  کابـل مسـتقر  )صدراعظـم( کـه در 
همچنیـن بـه همـان انـدازه متمرکـز بـود. تنهـا تفـاوت کلیـدی سـاختاری میـان امارت اسـامی و 
دولت هـای پیشـین افغانسـتان، وجود یـک دولت موازی متشـکل از معاونیـن وزرا در قندهار بود که 
بـه دلیـل نزدیکـی ایشـان بـه ماعمر، نسـبت به مافوق رسـمی خـود در کابـل از قـدرت دوچندانی 

برخـوردار بودند.
همـان گونـه کـه ماعمـر در سـال 2009 اعـام کـرد، سیاسـت عمومـی مـورد هـدف طالبـان 
»دسـتیابی بـه اسـتقال کشـور و برپایـی نظـام اسـامی عادالنـه بـر اسـاس خواسـته های ملـت 
مسـلمان افغانسـتان« می باشـد. در واقـع، ماعمـر طـی جملـه مذکـور صراحتاً بـه بازسـازی امارت 
اسـامی اشـاره ای نکـرد! در میانـه سـال 2019 نیویورک تایمـز نقل قولـی را از ذبیـح اهلل مجاهـد 
سـخنگوی طالبـان منتشـر کـرد: هـدف اصلـی مـا برپایـی دولت اسـامی اسـت. اینکه چگونـه این 
دولـت برپـا خواهد شـد چیزی اسـت که مـا االن نمی توانیـم دربـاره آن تصمیم گیری کنیـم. درباره 
ایـن مسـئله، علمـای دیـن، تحلیـل گـران و چهره هـای مـورد اعتمـاد افغـان، در زمانـی مناسـب 
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بـه تصمیم گیـری خواهنـد پرداخـت. در همـان زمـان، نیویورک تایمـز از مجموعـه مصاحبه هـای 
اختصاصـی کـه بـا برخـی از چهره هـای طالبـان انجـام داده بـود، این گونـه نتیجه گیری کـرد: آنچه 
طالبـان می خواهند، بازگشـت امارت اسـامی اسـت اما با آغوشـی بازتر از گذشـته کـه در آن قدرت 

را بـه اشـتراک می گـذارد!
طالبـان بارهاوبارهـا ضمـن بیانیه هایـی بـه ایـن حقیقـت اعتـراف کرده انـد کـه آنها باید با سـایر 
نیروهـای سیاسـی موجود در افغانسـتان تعامل داشـته باشـند و پلورالیزم را تضمیـن کنند. مابرادر 
طـی سـخنانی کـه در دسـامبر 2020 منتشـر شـد، این گونـه اعـام کـرد: امـارت اسـامی پـس از 
اسـتقال کشـور بـه دنبـال انحصـار قدرت نیسـت، بلکـه به دنبـال یک حکومـت اسـامی فراگیر با 
حضـور همـه گروه هـای سیاسـی افغـان می باشـد. یکـی از محققین برجسـته بـه نام برهـان عثمان 
معتقـد اسـت: طالبـان بـه این نتیجـه رسـیده اند که مـدل حکمرانی ایشـان در دهـه 1990، امروزه 
دیگـر مـورد قبـول نیسـت. از طرفـی هیـچ گزارشـی مبنی بر اینکـه طرف هـای بین المللـی و افغان، 
مـدل مدنظـر طالبـان را در عرصـه انتخابـات، حکومـت پارلمانـی، پلورالیـزم و… مورد بررسـی قرار 

داده باشـند، در دسـترس نیست.
آنچـه گفتـه شـد معطـوف بـه سـطح سـاختار سیاسـی دولـت مرکـزی بـود. این هـا همگـی 
نشـان دهنده رویکـرد باالبه پاییـن حکمرانـی می باشـد کـه مدلـی مقبـول و معمـول نزد سیاسـیون 
افغانسـتانی تلقـی می شـود. بـه نظـر می رسـد ترجیـح طالبـان این اسـت که مدلی مشـابه سیسـتم 
ریاسـت جمهوری پیـاده کنـد کـه در آن رئیس جمهور همـان امیرالمؤمنین )رهبر طالبان( می باشـد.

ــوراهای  ــا ش ــه آنه ــد ک ــاره کردن ــه اش ــن نکت ــه ای ــان ب ــال 2016 طــی جلســه ای طالب در س
منتخــب را در ســطح ملــی، والیتــی، ولســوالی و روســتایی بــه رســمیت می شناســند. ایــن مقولــه 
ــون اساســی  ــق قان ــه طب ــاال می باشــد ک ــه ای از پایین به ب ــی سیســتم چندمرحل نشــان دهنده نوع
ــه  ــه ب ــری ک ــی می ســپارد. ام ــه شــورای والیت ــی، انتخــاب اعضــای شــورای ولســوالی ها را ب فعل
نظــر دموکراتیــک می نمایــد و امــکان اینکــه در چنیــن سیســتمی نماینــدگان زن نیــز در شــوراها 

حضــور داشــته باشــند، وجــود دارد.
تاریـخ 40 سـال اخیـر افغانسـتان این گونـه نشـان می دهـد کـه تغییـرات جناحـی در خطـوط 
دشـمنی، به سـرعت اتفـاق می افتـد و طالبـان نیـز این چنیـن متصـور اسـت کـه نیروهـای سیاسـی 
امروزیـن افغانسـتان، ممکـن اسـت تغییر موضع دهند یـا مجبور به تغییر موضع شـوند! لـذا طالبان 
بـه صـورت فعاالنـه بـه دنبـال رقـم زدن چنیـن تغییراتی اسـت و بـرای تحقق ایـن امر، بـا رهبران 

مجاهدیـن سـابق در حـال رایزنی می باشـد.



ویژه نامه شناخت افغانستان و جریان طالبان

87

سلسه گزارش های بررسی کشورهای 
اســالمی  و جریــــان های موجود در آن

سـنگ بنـای امـارت اسـامی طالبـان نـه بـر اسـاس مشـروطیت و رأی مـردم، بلکـه مبتنـی بر 
قـدرت غیرانتخابـی علمـای دینـی خواهـد بـود. طالبـان قانـون اساسـی فعلـی را بـه دلیـل تکیه بر 
مـواردی ماننـد حقـوق زنـان، حقـوق بشـر و برخـی مبانی سـکوالر، مانع وصـول به صلـح می دانند. 
چـرا کـه معتقدنـد چنیـن مواردی حاصل تحمیل غربی هاسـت! ایشـان بـه دنبال طرحی نو هسـتند 
کـه طـی آن حکومـت بـه صـورت انحصـاری در اختیـار دانشـمندان مذهبـی، حقوق دانـان، فقهـا و 
علمـا باشـد. همچنیـن، هرگـز تحـت تأثیر یـک نیـروی خارجی قرار نداشـته باشـند. اینکـه طالبان 
بـه صـورت مـداوم سـعی می کننـد از واژه »امارت اسـامی« اسـتفاده کننـد، در واقع خـود را مقابل 
نیروهـای سیاسـی موجـود در جمهوری اسـامی افغانسـتان قـرار داده انـد و این به مثابـه یک ضعف 
تاکتیکـی اسـت. همان طـور کـه طالبـان بارهاوبارهـا ملحـق شـدن به سـاختار سیاسـی فعلـی را رد 
کرده انـد، احـزاب موجـود نیـز بعیـد اسـت سـلطه امـارت اسـامی برتابنـد و خـود را زیـر پرچم آن 

کنند. بازتعریـف 
به  نیروهای سیاسی مخالف طالبان به دلیل آنکه مسلح می باشند، رقبای پیش پاافتاده ای  البته 
نظر نمی رسند. در برخی از اظهار نظرهای سران طالبان نیز این مقوله به چشم می خورد که »امروزه 
نمی توان مخالفین امارت اسامی را، به تسلیم یا حذف مجبور کرد. همچنین، اگر هر یک از طرفین 

نزاع بر مواضع خود اصرار ورزند، ما در وضعیت جنگی بی پایانی به سر خواهیم برد.«
در هیـچ یـک از اظهـارات سـران طالبـان و همچنیـن سیاسـت های عملـی ایشـان، نشـانه ای از 
موافقـت طالبـان بـا سیسـتم سیاسـی که مبتنـی بر مشـروعیت حاصل از انتخابات باشـد، به چشـم 
نمی خـورد. از طرفـی، تغییـر شـعارهای آنهـا دربـاره شـمولیت سیاسـی، لزومـاً نشـان دهنده تعهـد 
طالبـان بـه پلورالیـزم و همین طـور سیسـتم سیاسـی مبتنی بر مدل »هـر نفر یک رأی« نمی باشـد. 
در عـوض پارلمـاِن ایدئـال طالبـان، چیـزی اسـت هماننـد شـورای حـل و عقـد )شـورایی کـه بـه 
نمایندگـی از جامعـه مسـلمین حـق انتخـاب و خلـع خلیفـه را دارد( که اسـاس آن انتصاب اسـت و 
نـه انتخـاب! از سـوی دیگـر، برخـی بیانیه هـای طالبان نشـان می دهد که آنهـا بـرای رأی گروه های 

خاصـی ماننـد علمـا اعتبـار و ارزش بیشـتری قائـل هسـتند تا رأی سـایر مردم افغانسـتان!
ذکر یک نکته بسیار ضروری است و آن هم اینکه گزارش های به دست آمده از مناطق تحت کنترل 
طالبان نشان می دهد، سیاست های مشارکتی طالبان، همان سیاست های پیش از فروپاشی حکومت 
آنها در پاییز 2001 می باشد. فرماندهان نظامی طالبان هرکجا که باشند در رأس قدرت قرار دارند 
و هیچ نهاد رسمی مشورتی مانند شورای علما وجود ندارد که بر سیاست های روزمره آنها، نظارت و 

اعمال نفوذ کند.
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نتیجه گیری

اگرچه امروزه بسیاری برای فهم جهان بینی و سیاست های آینده طالبان، به دوران حکومت آنها 
آینده  سیاست های  اینکه  تصور  نیست.  کافی  این  اما  می کنند،  نگاه   1996-2001 سال های  طی 
طالبان لزوماً مشابه سیاست های دوران حکومت ایشان در کابل می باشد، تصوری است بس نادرست!

حتـی پیـش از فروپاشـی رژیم طالبان در سـال 2001، آنها سـازمان یکنواختی نبودند؛ همیشـه 
نظـرات متعـددی وجـود داشـت و ممکـن بـود سـران طالبـان بـه مخالفـت بـا جنبه هایـی از یـک 
سیاسـت خـاص بپردازنـد و حتـی آن را اجرایـی نکننـد. طالبـان در زمـان حکمرانی بر افغانسـتان، 
بنایـی را بنیـاد نهادنـد کـه در سـازمان ملـل بـه »فروماندگـی اجرایی« شـهرت یافـت. توضیح آنکه 
طالبـان قـادر نبودنـد همـه ممنوعیت هـا و مقـررات را به سـادگی و بـه صـورت مـداوم، اجرایـی 
کننـد. بـه طـوری کـه مـردم می توانسـتند آنهـا را نادیـده گرفتـه و از آزادی هـای بیشـتری – ولـو 
همچنـان محـدود – برخـوردار باشـند. از طرفـی دو دهه گذشـته و مواجهه و تعامـل دائمی طالبان 
بـا گروه هـای مردمـی غیـر پشـتون کـه در مناطـق تحت سـیطره آنهـا زندگـی می کنند، احسـاس 
نیـاز بـه قالب ریـزی مدلـی از حکمرانـی را در صفـوف رهبـران طالبـان، ایجاد کـرده اسـت. نگارنده 
معتقـد اسـت طالبان از شکسـت خود در سـال 2001 از جهـات مختلفی درس هایـی گرفته اند. آنها 
دریافته انـد کـه تنهـا از طریـق اعمـال ممنوعیت هـا، قـادر نخواهنـد بـود بر مـردم حکمرانـی کنند، 

بلکـه بایـد خدمـات و وظایفـی را در قبال مـردم ارائـه نمایند.
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ایـن حقیقـت کـه تاکنون طالبـان ایده خود را دربـاره پیکربندی دقیق نظام سیاسـی افغانسـتان 
اعـام نکرده انـد، می توانـد بـه دلیـل عـدم وفـاق در صفـوف رهبـران آنهـا باشـد یـا آنکـه پیـش از 
ضـرورت اعـام آن در مذاکـرات بین االفغـان، تمایلـی بـه ابـراز آن نداشـته اند! امـا مسـئله ای کـه 
طالبـان را در موضـع ضعـف قـرار می دهـد، کمبـود نیـروی انسـانی اجرایـی می باشـد. ایـن امـر 
به خوبـی در مناطقـی کـه امـروزه تحـت سـیطره آنها قـرار دارد، قابل مشـاهده اسـت؛ بنابرایـن، آنها 
به ناچـار هرگونـه خدماتـی را کـه از جانب صندوق هـای دولتی و یـا کارکنان سـازمان های مردم نهاد 

ارائـه می شـود، بـه رسـمیت خواهند شـناخت.
در شـرایط کنونـی کـه جنـگ در جریان اسـت و برای خاتمه بخشـیدن بـه آن مذاکراتی در حال 
انجـام، نمی تـوان به آسـانی تشـخیص داد کـه چـه میـزان از تغییر سیاسـت ها، شـعارها و رفتارهایی 
کـه عکس العملـی نسـبت بـه یـک ضرورت سیاسـی بـه شـمار می آیـد، جنبـه تاکتیکـی دارد و چه 
میـزان از آنهـا به واقـع تغییـر اساسـی در ایدئولـوژی طالبـان می باشـد. قـدر مسـلم ایـن اسـت کـه 
طالبـان، جنبشـی اسـت بـا انگیزه هـای مذهبـی، اجتماعی و سیاسـی کـه حاضر نیسـت به هیچ وجه 
از ارزش هـای خـود عـدول کنـد. اینکـه ایـن قبیـل ارزش هـا چگونـه قـرار اسـت در قانون اساسـی 
منعکـس شـود و یـا در سیاسـت های دولت هـای آینـده نقش آفرینـی کنـد، مسـئله ای اسـت کـه به 
قـدرت چانه زنـی گروه هـای سیاسـی و توازن قـوا میان آنهـا بسـتگی دارد. همین توازن قواسـت که 

مشـخص خواهـد کـرد چه چیز اسـامی اسـت و چـه چیز غیراسـامی!
بـا یـک نـگاه بدبینانـه می تـوان این طـور تفسـیر کـرد کـه بـا ورود طالبـان بـه دسـتگاه قدرت، 
معیارهـا بـه سـمت محافظـه کاری یـا اسـام گرایی سـوق پیـدا می کنـد؛ توضیـح آنکـه نیروهـای 
سیاسـی خواهنـد توانسـت هرگونـه مطالبـه گروه هـای جامعـه مدنـی در راسـتای حفـظ و تقویـت 
آزادی هـای سیاسـی و فـردی را »ضداسـامی« نامیـده و آن را محکـوم کننـد. در جانـب دیگـر بـا 
نگاهـی خوش بینانـه می تـوان بـه ایـن امـر نظـر افکنـد و این گونـه فـرض کـرد کـه سیاسـت های 
تطبیقـی در ابتـدا صرفـاً تاکتیکـی هسـتند و می توانند به تغییرات اساسـی و بنیادین تبدیل شـوند. 

امـری کـه البتـه هویـدا شـدن آن مسـتلزم گـذر زمان اسـت!
طبعاً توافق نامه صلح بین االفغان سرانجام کشمکش ها در کشور نخواهد بود، بلکه فاز جدیدی از 
رقابت بر سر قدرت را میان گروه های سیاسی افغان ایجاد خواهد کرد. تنها می توان امیدوار بود که در 
جریان روند مذاکرات صلح، بستری برای توسعه مکانیسم های عملکردی به جهت رقابت مسالمت آمیز 
و سایر  ایاالت متحده  است که  این  به  بسته  مکانیسم ها،  این  اما حفظ  لحاظ شود.  قدرت،  بر سر 

کشورهای کمک کننده حتی پس از خروج نیروهای خارجی، از این روند حمایت کنند.




