
داکتر سید موسی صمیمی
ریشه ھای عقیدتی و پس منظر سیاسی "گروه تکفیری طالبان"

 به این سو که گروه طالب، به ویژه بخش گروه حقّانی غلجایی تبار در تداوم خصومت�سپتامبر ١۵/١۶(از آن زمان 

ھای دیدگاه  به  زیادی، ـنظر  ھای   اند،  ـنوشته  بار، "ارگ ـنشین" ـگردیده  درانی ـت برادر   گروه مال ـغنی  با  تاریخی  

ایدولوژیک و مواضع سیاسی ھر گروه  ھم از طرف نخبگان افغان و ھم از طرف اندیشکده ھای جھان در مورد گروه

 نوشتهده، جریده معتبر اندیشکده امریکایی در حدود Foreign Affairs طالب رقم زده شده اند، از جمله تنھا در 

در این مورد پیشکش گردیده، که آخرین آن تحت عنوان "القا عده در رویارویی با دولت اسالمی" با عنوان تحتانی

١۴"کشمکش نیرو ھای جھاد در افغانستانِ طالبان" به قلم کول بنزل، "کارشناس سیاسی افغانستان"  بتاریخ  

 نشر گر دیده است.تامیر پس

به کـسانی گام نخـست در خـطاب  جانب در  این  ولی  ندارم.  ھا را  ارزیابی  این  به  من عجالـتاٌ قـصد "انگـولک"   

مینویسد که میگویند در مورد کار روایی ھای  طالب نباید "پیش داوری" کرد، بگذارید تا دیده شود که رھکار آنھا

داشته دست  وشته  ضاوت نشـست. ـن بر ـکرسی ـق مورد،  توان در  پس از آن مـی آباد" میـکشاند،  جا  به "ـک ـکشور را  

 میباشد. در این ـنوشته از یک سو٢٠١٢بازتاب برداشت  نویسنده از اوضاع مسلط در رابطه با گروه طالب در سال 

پس منظر سیاسی یک جریان التقاطی (متشکل از جزم گرایی دینی و ادعای تک تباریبر ریشه ھای عقیدتی و 

گروه دـھشت یک  مورد ـبسیج  آباد  در  اسالم  حال ـنقش  گر و در ـحین  سوی دـی شده و از  انداخته  روشنی  بدوی) 

اشخاص اگر  که  کاتی  گردد. ؛ ـن یان مـی ررسی و ـب ستان ـب استراتژیک پاـک خدمت  اسی در  ابزار سـی ثابه  به ـم کن  اـف

انفرادی آن را آگاه و یا ناآگاه، غرض  "تطھیر این گروه" به باد فراموشی سپرده باشند،  ولی در حافظه جمعی و

تاریخی باشند گان ھندو کش (سیاه کوه ھا)  حک گردیده اند.  
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فرایند "نظام التقاطی" طالبان از یک گروه "نام نھاد نظام مند" تا یک گروه  "اخاللگر واقعی"

٢٠١٢سال اکتوبر 

پیشگفتار
"تحریک اسالمی طالبان" به مثابه یک "نیروی نام نھاد نظام مند تحمیلی"بخش اول: 

. ھجوم بر شھر کابل١

"مند گروه نظام یک  نیاز کشورھای دیگر برای "برقراری.٢

گروه طالبزیر ساخت نظری نظام التقاطی  .٣

 در گرو "مدرسه دیو بندی و توام با چاشنی وھابیت"ابعاد دینی طالبان .۴

ذھنیت سیاسی و حکمرانی دنیوی گروه طالبان. ۵

 تحریک اسالمی  طالبانتباریساختار  . ۶

تجربه ھای تاریخی عملکردھای طالبان .٧

"تحریک اسالمی طالبان" به مثابه ی "گروه اخاللگر" بخش دوم: 

 سرگیجه گی گروه طالب تا سرباز گیری دوباره .١

بازنگری اسالم آباد در مورد بسیج  یک نیروی تاثیر گذار دھشت افکن. ٢

ساختار سیاسی- نظامی طالبان به مثابه ی "گروه اخاللگر". ٣

 سیاست تخریب زیر ساخت ھا و قتل نیروھای مخالف در افغانستان.۴

 جبران سست شدن تکیه گاه تباری طالب توسط نابسامانی ھای ساختاری .۵

نابسامانی ھای ساختاری نظام به نفع طالب. ۶

 تمویل پروژه "اخالل گری" طالببخش سوم:

گفتگو با طالبان: رھکار عاری از خرد سیاسی بخش چھارم: 

چکیده نوشتار 

رویکرد ھا

"تحریک اسالمی طالبان" به مثابه یک "نیروی نام نھاد نظام مند تحمیلی"بخش اول: 

3

فرایند "نظام التقاطی" طالبان از یک گروه "نام نھاد نظام مند" تا یک گروه  "اخاللگر واقعی"

٢٠١٢سال اکتوبر 

پیشگفتار
"تحریک اسالمی طالبان" به مثابه یک "نیروی نام نھاد نظام مند تحمیلی"بخش اول: 

. ھجوم بر شھر کابل١

"مند گروه نظام یک  نیاز کشورھای دیگر برای "برقراری.٢

گروه طالبزیر ساخت نظری نظام التقاطی  .٣

 در گرو "مدرسه دیو بندی و توام با چاشنی وھابیت"ابعاد دینی طالبان .۴

ذھنیت سیاسی و حکمرانی دنیوی گروه طالبان. ۵

 تحریک اسالمی  طالبانتباریساختار  . ۶

تجربه ھای تاریخی عملکردھای طالبان .٧

"تحریک اسالمی طالبان" به مثابه ی "گروه اخاللگر" بخش دوم: 

 سرگیجه گی گروه طالب تا سرباز گیری دوباره .١

بازنگری اسالم آباد در مورد بسیج  یک نیروی تاثیر گذار دھشت افکن. ٢

ساختار سیاسی- نظامی طالبان به مثابه ی "گروه اخاللگر". ٣

 سیاست تخریب زیر ساخت ھا و قتل نیروھای مخالف در افغانستان.۴

 جبران سست شدن تکیه گاه تباری طالب توسط نابسامانی ھای ساختاری .۵

نابسامانی ھای ساختاری نظام به نفع طالب. ۶

 تمویل پروژه "اخالل گری" طالببخش سوم:

گفتگو با طالبان: رھکار عاری از خرد سیاسی بخش چھارم: 

چکیده نوشتار 

رویکرد ھا

"تحریک اسالمی طالبان" به مثابه یک "نیروی نام نھاد نظام مند تحمیلی"بخش اول: 

3



 پیش گفتار

اریخ  سال ٢٧به ـت سپتامبر  ابل ـھجوم ١٩٩۶  شھر ـک بر  طرف  سه  بان" از  اسالمی طاـل ھای ـمسلح "تـحریک  یرو  ـن

 به این سو دامنه ھای کوه ھای آسه مایی و شیر دروازه را، که قسماً در اثر١٩٩۵بردند. طالبان از تابستان سال 

ھای ـموشکی و له  مورد حـم بود،  ردیده  بدل ـگ خاک ـم تل  به  روھای رـقیب و متـخاصم مـجاھدان  ھای نـی خورد  زد و 

ھوایی شدید قرار داده بودند. در طول این زمان نیرو ھای احمد شاه مسعود، فرمانده اسطوره ای شورای نظار،

ودند. موده ـب سپر ـن شان را  ھای  سینه  بان  ھای طاـل ابل ملـیشه  ودند، در مـق رخوردار ـب کافی جـنگی ـب جارب  که از ـت

شب  راھبرد عـقب٢٧ولی در  ریزی بیـشتر،  خون  "برای جـلوگیری از  خودش  ادعای  بر  سپتامبر مـسعود، بـنا   

نشینی" را به سوی پنج شیر به اجبار در پیش گرفت.   

با ھجوم ملیشه ھای طالب در کابل و پیامد ھای ناشی از آن در تاریخ سرزمین ھندو کش برھه ای جدیدی آغاز

امان بی  بدوی  گرا" و "تـبار گـرایی  جزم  جو  و  با ابـعاد "بنـیاد گـرایی دیـنی پیـکار  طرف  یک  این دوره از  گـردید. 

سیاسی"  نوع طالبی ھمراه بود. از سوی دیگر در طول زمان دگرگونی ھای بنیادی بوقوع پیوستند که محتوای

جنبش طالبی را از یک "نیروی نام نھاد نظام مند" به یک "گروه  واقعی اخاللگر" تبدیل نمود.

در این نوشته، نخست تضاد بین عقاید دینی و نظرات  دنیوی طالبان (بنیاد گرایی دینی تصلبی در رویارویی با تبار

عاد بر اـب ظری  پس از آن ـن گردد.  می  رسیم  طالبی  ـت ظام  قاطی" ـن خوانش "الـت گر  بارت دـی به ـع یا  بدوی)،   رایی  ـگ

دھشت افکنی این "گروه اخاللگر" انداخته می شود. در اخیر تالش ھای حکومت کابل در قبال "گفتگو با طالبان"

به مثابه یک رھکار عاری از خرد سیاسی و به دور از مشارکت ملی مورد بحث قرار می گیرد.

  ھجوم بر شھر کابل، چرخشی در گسترش قدرت طالبان.١

"امارت چارچوب  اسالمی"  در  شان را از " ـنظام  خود  خوانش  بان  ھای طاـل ابل، ملـیشه  شھر ـک با ـتصرف  پـیوست 

اسالمی افغانستان" اعالم نمودند، که در آن می بایست "شریعت اسالمی" با تمام جزئیات آن، نظر به تعبیر خود

شھر این  ابل،  بان در ـک استبدادی طاـل حاکمیت  می ـگردید. در نـخستین روز  رما  بان حکمـف ھای طاـل ھا و آـخوند  مال 

باستانی  قتل دھشت انگیز رخ داد. داکتر نجیب، رییس جمھور پیشین نظام دیوان ساالر حزب "دموکراتیک خلق"،

و برادرش با زور سر نیزه از دفتر سازمان ملل متحد بیرون کشیده شدند و به قتل رسیدند. سپس اجساد شان در

چھار راه به تماشا گذاشته شدند.

نوربرت ھول، نماینده ویژه آن زمان سازمان ملل متحد در افغانستان و پطروس غالی، دبیر کل سازمان ملل، ھم

صدا این عمل طالبان را بال فاصله محکوم نمودند و آن را تخطی بر حریم سازمان ملل متحد در افغانستان خواندند.

] اما جنایت ھنوز ھم بزرگتر طالبان ضربه آنھا بر حقوق مدنی زنان بود؛ حقوقی که پیش از آن نیز تا اندازه ای١[

بنا بر چالش ھای ساختاری محدود گردیده بود.  در فردای تصرف شھر کابل فرمانی صادر گردید که تمامی خانم

دولتی ـحاضر ـنشوند. [ کار  به  ند و  شان بماـن ھای  خانه  اشند، در  می ـب کار  رسمی ـمشغول  دفاتر  که در  ]٢ھای 

عالوه بر آن بایست تمام زن ھا چادری به سر نمایند و بدون محرم از خانه ھای شان بیرون نشوند.  به تعقیب این

اوامر گروه طالبان، فرمان ھای دیگری نیز صادر گردیدند، مانند اینکه مکاتب دخترانه بسته شوند، دختران و زنان

دیگر اجازه نداشته باشند به تحصیالت شان در دانشگاه ھا ادامه دھند. باید افزود که در این زمان در حدود پنجاه

]  گروه طالبان در کنار سیاست تبعیض٣در صد محصالن دانشگاه کابل را دختران و خانم ھا تشکیل می دادند. [

جنسیتی،  شنیدن نغمه ھای دلنواز موسیقی را منع قرار دادند و از این طریق ضربه  مدھش بر فرھنگ "کوچه

خرابات"، این دیر عشق و صفا وارد نمودند.  ھمچنان کتاب ھای را که طالبان به تعبیر تنگ نظرانه ای  خودشان

مردان مجـبور ند.  مردان رفـت ریش  سراغ  به  پس از آن  بان  ردند. طاـل آتش ـک مه ی  دند، طـع می خواـن اسالمی  یر  ـغ
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ودند. موده ـب سپر ـن شان را  ھای  سینه  بان  ھای طاـل ابل ملـیشه  ودند، در مـق رخوردار ـب کافی جـنگی ـب جارب  که از ـت

شب  راھبرد عـقب٢٧ولی در  ریزی بیـشتر،  خون  "برای جـلوگیری از  خودش  ادعای  بر  سپتامبر مـسعود، بـنا   

نشینی" را به سوی پنج شیر به اجبار در پیش گرفت.   

با ھجوم ملیشه ھای طالب در کابل و پیامد ھای ناشی از آن در تاریخ سرزمین ھندو کش برھه ای جدیدی آغاز

امان بی  بدوی  گرا" و "تـبار گـرایی  جزم  جو  و  با ابـعاد "بنـیاد گـرایی دیـنی پیـکار  طرف  یک  این دوره از  گـردید. 

سیاسی"  نوع طالبی ھمراه بود. از سوی دیگر در طول زمان دگرگونی ھای بنیادی بوقوع پیوستند که محتوای

جنبش طالبی را از یک "نیروی نام نھاد نظام مند" به یک "گروه  واقعی اخاللگر" تبدیل نمود.

در این نوشته، نخست تضاد بین عقاید دینی و نظرات  دنیوی طالبان (بنیاد گرایی دینی تصلبی در رویارویی با تبار

عاد بر اـب ظری  پس از آن ـن گردد.  می  رسیم  طالبی  ـت ظام  قاطی" ـن خوانش "الـت گر  بارت دـی به ـع یا  بدوی)،   رایی  ـگ

دھشت افکنی این "گروه اخاللگر" انداخته می شود. در اخیر تالش ھای حکومت کابل در قبال "گفتگو با طالبان"

به مثابه یک رھکار عاری از خرد سیاسی و به دور از مشارکت ملی مورد بحث قرار می گیرد.

  ھجوم بر شھر کابل، چرخشی در گسترش قدرت طالبان.١

"امارت چارچوب  اسالمی"  در  شان را از " ـنظام  خود  خوانش  بان  ھای طاـل ابل، ملـیشه  شھر ـک با ـتصرف  پـیوست 

اسالمی افغانستان" اعالم نمودند، که در آن می بایست "شریعت اسالمی" با تمام جزئیات آن، نظر به تعبیر خود

شھر این  ابل،  بان در ـک استبدادی طاـل حاکمیت  می ـگردید. در نـخستین روز  رما  بان حکمـف ھای طاـل ھا و آـخوند  مال 

باستانی  قتل دھشت انگیز رخ داد. داکتر نجیب، رییس جمھور پیشین نظام دیوان ساالر حزب "دموکراتیک خلق"،

و برادرش با زور سر نیزه از دفتر سازمان ملل متحد بیرون کشیده شدند و به قتل رسیدند. سپس اجساد شان در

چھار راه به تماشا گذاشته شدند.

نوربرت ھول، نماینده ویژه آن زمان سازمان ملل متحد در افغانستان و پطروس غالی، دبیر کل سازمان ملل، ھم

صدا این عمل طالبان را بال فاصله محکوم نمودند و آن را تخطی بر حریم سازمان ملل متحد در افغانستان خواندند.

] اما جنایت ھنوز ھم بزرگتر طالبان ضربه آنھا بر حقوق مدنی زنان بود؛ حقوقی که پیش از آن نیز تا اندازه ای١[

بنا بر چالش ھای ساختاری محدود گردیده بود.  در فردای تصرف شھر کابل فرمانی صادر گردید که تمامی خانم

دولتی ـحاضر ـنشوند. [ کار  به  ند و  شان بماـن ھای  خانه  اشند، در  می ـب کار  رسمی ـمشغول  دفاتر  که در  ]٢ھای 

عالوه بر آن بایست تمام زن ھا چادری به سر نمایند و بدون محرم از خانه ھای شان بیرون نشوند.  به تعقیب این

اوامر گروه طالبان، فرمان ھای دیگری نیز صادر گردیدند، مانند اینکه مکاتب دخترانه بسته شوند، دختران و زنان

دیگر اجازه نداشته باشند به تحصیالت شان در دانشگاه ھا ادامه دھند. باید افزود که در این زمان در حدود پنجاه

]  گروه طالبان در کنار سیاست تبعیض٣در صد محصالن دانشگاه کابل را دختران و خانم ھا تشکیل می دادند. [

جنسیتی،  شنیدن نغمه ھای دلنواز موسیقی را منع قرار دادند و از این طریق ضربه  مدھش بر فرھنگ "کوچه

خرابات"، این دیر عشق و صفا وارد نمودند.  ھمچنان کتاب ھای را که طالبان به تعبیر تنگ نظرانه ای  خودشان

مردان مجـبور ند.  مردان رفـت ریش  سراغ  به  پس از آن  بان  ردند. طاـل آتش ـک مه ی  دند، طـع می خواـن اسالمی  یر  ـغ
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گردیدند که مانند خود طالبان "ریش ھای بلند و بمبل" داشته باشند، کاله بر سر بگذارند و یا دستار ببندند. به

شیوه ی با  ویژه ای  که در خـصومت  کر"  ھی از مـن عروف و ـن به ـم "امر  دفتر  دست  یب گمـاشتگان چـماق ـب این ترـت

گر بزرگ دـی ھای  شھر  اھالی  پس از آن  ابل و  شھر ـک گان   اشند  داشتند، ـب قرار  مدنی  شھری و فرـھنگ  زندگانی 

افغانستان را به گروگان سیاسی شان مبدل کردند.

قرار وشان در تخـاصم   دگر ـپ شان و  دگر کـی شان،  دگر اندـی نوع  ھر  با  خویش  استبدادی  حاکمیت  بان، در دور  طاـل

اندیش ـتنش ھای گروه سیاه  این  مذھبی"  باری" و "تطـھیر  سوخته"، "پاـکسازی ـت ھای "زـمین  ند، سـیاست  گرفـت

ماتم سرا و النه ای دـھشت مذھبی را بـیشتر و سر زـمین کوـھپایه ھای ـھندو کش را به  ھای  باری و ـخصومت  ـت

افکنی جھانی  تبدیل نمودند. 

"مند گروه نظام یک  نیاز کشورھای دیگر برای "برقراری.٢

بان" اسالمی طاـل ھای " تـحریک  گروه ـکوچک ـچند ـنفری و نـخست مـتشکل از حـلقه  ثابه  که" مـجاھدان آواره"به ـم

سراسیمگی سیاسی"پس از کسب قدرت سیاسی توسط گروه ھای مجاھدان نیرومند در کابل، اکنون در حالت 

روانی ودند، در نـطفه مـحصول " و آشفتگی  حاکم ـھمان" ـتشتت سـیاسی وپراـگندگی ـنظامی"قرار گرـفته ـب اوضاع 

ولی پویایی بخصوص شرایط درونی کشور، حاکمیت متزلزل گروه غیر پشتون تبار در. زمان خوانده شده می تواند

یرو سری از ـن یک  که  دند  به آن گردـی روسیه مـنجر  ایران و ـقسما  اسالمی  با جـمھوری  ابل  روابط ـحکومت ـک ابل و  ـک

می دانستند، در" تخت و تاج در کابل" ، که خودرا از نگاه تاریخی وارثان "شکست خورده ی درونی "ھای عجالتاً

تبانی نزدیک با کشور ھا و حلقه ھای بیرونی که در بیست سال گذشته در شکل گیری نیروھای ھوادار خویش

نخست از. سرما یه گذاری ھای ھنگفت نموده بودند، برای استرداد قدرت سیاسی طرح جدیدی پیشکش نمایند

ھمه پاکستان که از ابتدا در جھت به کرسی نشاندن  گلب الدین حکمتیار در کابل تالش می کرد، باآلخره مجبور

گروه ھای. ـنظامی خویش گردید-به باز ـنگری راھبرد سیاسی پاکستان در طول دھه  ـمقاومت نه تنھا مھماندار 

استخبارات آن ـکـشور  دستگاه  بویژه نظاـمـیان و  بود، بـلـکه  گرای ـغـیر مـتـجانس اـفـغانی  بـمـثابه ی) ISI(اسالم 

با در نظر داشت این پس. گردانندگان اصلی چرخ ھای جنگی و طراحان راھبردی مقاومت افغانی عمل می کردند

آباد  اسالم  ظر،  ابل را " صالحیت"مـن خود در ـک وفاداربه  اشخاص  می" حق سـیاسی"به ـکرسی ـنشاندن  خویش 

از یک سو و مناقشه  تاریخی کشمیربا ھندوستان از سوی" دیورند"با در نظر داشت مرز جنجال بر انگیز . دانست

گر،  گوش بـفرمانـحکومت "دـی ابلِ  ھای " ـک راھبردی"جواـبگوی ـخواست  ھای"، "ـعمق  یه  سرما  ھا و  فرآورده  بازار 

یر  "پاـکستانی رکزی" گذرگاه"و در اـخ آسیای ـم تازه ـنفس  ھای  زیر زمـینی ـغنی  ـکشور  ذخایر  سوی  به  مـناسب 

در این راه اسالم آباد، مانند گذشته ھا از پشتیبانی سیاسی، حمایت ھای نظامی و امداد. پنداشته می شدند

و ایاالت متحده امریکا، تحت تاثیرگذاری مشاورین) تحت رھبری عربستان سعودی(مالی کشور ھای عربی خلیج 

رقابت" تشیع"عربستان سعودی درتـخاصم مذھبی، با . امریکایی اـفغان تبار شووینست بر خوردار بود ایران و  در 

در منطقه به پاکستان تکیه می کرد" وھابیت"ھای راھبردی با جمھوری اسالمی آن کشور برای پخش و اشاعه 

کشور ھای غربی و بویژه ایاالت. و در این راستا اسالم آباد از امکانات سر شار مالی عربی برخوردار می گردید

بر حریف خویش پیروز گردیده" جنگ نیابتی"متحده امریکا که با خروج  نیرو ھای شوروی از سرزمین ھندوکش در 

ولی با تشتت روز افزون اوضاع در افغانستان، عدم. بودند، برای مدتی در افغانستان از خویشتنداری کار میگرفتند

 اھداف راھبردیتحکیم قدرت مرکزی و با برداشت آنھا در مورد  نقش روز  افزون ایران و روسیه، در نتیجه امریکا

برای  ویژه  به  با ـخطراتخویش و  آسیای ـمرکزی  خویش را در  گاز وـنفت  ھای  لوله ـکشی  استخراج و  ھای  طرح   

. جدی مواجه می دید

زمان بی امور داـخله ـحکومت ـھمان  وزیر  از ھـمین ـجاست که بازیگران سـیاسی پاـکستان، از جـمله ـنصیرهللا بابر، 

 نخست وزیر و فضل الرحمن، امیر جمعیت علمای پاکستان و رییس دفتر روابط خارجی پارلمان مرکزی،نظیر بوتو
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گردیدند که مانند خود طالبان "ریش ھای بلند و بمبل" داشته باشند، کاله بر سر بگذارند و یا دستار ببندند. به

شیوه ی با  ویژه ای  که در خـصومت  کر"  ھی از مـن عروف و ـن به ـم "امر  دفتر  دست  یب گمـاشتگان چـماق ـب این ترـت

گر بزرگ دـی ھای  شھر  اھالی  پس از آن  ابل و  شھر ـک گان   اشند  داشتند، ـب قرار  مدنی  شھری و فرـھنگ  زندگانی 

افغانستان را به گروگان سیاسی شان مبدل کردند.

قرار وشان در تخـاصم   دگر ـپ شان و  دگر کـی شان،  دگر اندـی نوع  ھر  با  خویش  استبدادی  حاکمیت  بان، در دور  طاـل

اندیش ـتنش ھای گروه سیاه  این  مذھبی"  باری" و "تطـھیر  سوخته"، "پاـکسازی ـت ھای "زـمین  ند، سـیاست  گرفـت

ماتم سرا و النه ای دـھشت مذھبی را بـیشتر و سر زـمین کوـھپایه ھای ـھندو کش را به  ھای  باری و ـخصومت  ـت

افکنی جھانی  تبدیل نمودند. 

"مند گروه نظام یک  نیاز کشورھای دیگر برای "برقراری.٢

بان" اسالمی طاـل ھای " تـحریک  گروه ـکوچک ـچند ـنفری و نـخست مـتشکل از حـلقه  ثابه  که" مـجاھدان آواره"به ـم

سراسیمگی سیاسی"پس از کسب قدرت سیاسی توسط گروه ھای مجاھدان نیرومند در کابل، اکنون در حالت 

روانی ودند، در نـطفه مـحصول " و آشفتگی  حاکم ـھمان" ـتشتت سـیاسی وپراـگندگی ـنظامی"قرار گرـفته ـب اوضاع 

ولی پویایی بخصوص شرایط درونی کشور، حاکمیت متزلزل گروه غیر پشتون تبار در. زمان خوانده شده می تواند

یرو سری از ـن یک  که  دند  به آن گردـی روسیه مـنجر  ایران و ـقسما  اسالمی  با جـمھوری  ابل  روابط ـحکومت ـک ابل و  ـک

می دانستند، در" تخت و تاج در کابل" ، که خودرا از نگاه تاریخی وارثان "شکست خورده ی درونی "ھای عجالتاً

تبانی نزدیک با کشور ھا و حلقه ھای بیرونی که در بیست سال گذشته در شکل گیری نیروھای ھوادار خویش

نخست از. سرما یه گذاری ھای ھنگفت نموده بودند، برای استرداد قدرت سیاسی طرح جدیدی پیشکش نمایند

ھمه پاکستان که از ابتدا در جھت به کرسی نشاندن  گلب الدین حکمتیار در کابل تالش می کرد، باآلخره مجبور

گروه ھای. ـنظامی خویش گردید-به باز ـنگری راھبرد سیاسی پاکستان در طول دھه  ـمقاومت نه تنھا مھماندار 

استخبارات آن ـکـشور  دستگاه  بویژه نظاـمـیان و  بود، بـلـکه  گرای ـغـیر مـتـجانس اـفـغانی  بـمـثابه ی) ISI(اسالم 

با در نظر داشت این پس. گردانندگان اصلی چرخ ھای جنگی و طراحان راھبردی مقاومت افغانی عمل می کردند

آباد  اسالم  ظر،  ابل را " صالحیت"مـن خود در ـک وفاداربه  اشخاص  می" حق سـیاسی"به ـکرسی ـنشاندن  خویش 

از یک سو و مناقشه  تاریخی کشمیربا ھندوستان از سوی" دیورند"با در نظر داشت مرز جنجال بر انگیز . دانست

گر،  گوش بـفرمانـحکومت "دـی ابلِ  ھای " ـک راھبردی"جواـبگوی ـخواست  ھای"، "ـعمق  یه  سرما  ھا و  فرآورده  بازار 

یر  "پاـکستانی رکزی" گذرگاه"و در اـخ آسیای ـم تازه ـنفس  ھای  زیر زمـینی ـغنی  ـکشور  ذخایر  سوی  به  مـناسب 

در این راه اسالم آباد، مانند گذشته ھا از پشتیبانی سیاسی، حمایت ھای نظامی و امداد. پنداشته می شدند

و ایاالت متحده امریکا، تحت تاثیرگذاری مشاورین) تحت رھبری عربستان سعودی(مالی کشور ھای عربی خلیج 

رقابت" تشیع"عربستان سعودی درتـخاصم مذھبی، با . امریکایی اـفغان تبار شووینست بر خوردار بود ایران و  در 

در منطقه به پاکستان تکیه می کرد" وھابیت"ھای راھبردی با جمھوری اسالمی آن کشور برای پخش و اشاعه 

کشور ھای غربی و بویژه ایاالت. و در این راستا اسالم آباد از امکانات سر شار مالی عربی برخوردار می گردید

بر حریف خویش پیروز گردیده" جنگ نیابتی"متحده امریکا که با خروج  نیرو ھای شوروی از سرزمین ھندوکش در 

ولی با تشتت روز افزون اوضاع در افغانستان، عدم. بودند، برای مدتی در افغانستان از خویشتنداری کار میگرفتند
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ستان شتیبانی عرـب لزاد، ـپ می خلـی کرزی و زـل امد  له ـح غانی، از جـم بارگرای اـف روھای ـت با نـی نوایی  شور در ھـم آن ـک

ند تازه ای را ریخـت اسی  ظام سـی طرح ـن کا  ھای امرـی مایت  سترده و. سعودی و ـح جانس تالش ـگ یر مـت حاد ـغ این اـت

درایت سـیاسی اقد  گرا، پرـخاشگر و ـف اسالم  گروه  رین  انده ـت طرح را از ـطریق ـعقب ـم این  تا  جانبه ـبخرج داد  ـھمه 

یاده نمـاید تا در. ـپ آمد  وجود  به  این امـکان  ستان،   خاک افغاـن بزرگ  خش  بان در ـب ظامی طاـل قدرت ـن با گـسترش 

حاکم گردد و گروه طالبان، این دشمنان خرد و آزادی، به مثابه گویا" رامش گورستانآ"سرزمین ھندوکش عجالتا 

.بر گرده مردم افغانستان سوار شود" نیروی نظام مند"یک 

گروه طالبزیر ساخت نظری نظام التقاطی  .٣

تذکر می" بنیاد گرا و افراطی"به مثابه یک گروه  در ادبیات مروج و مسلط سیاسی،" تحریک اسالمی طالبان"از 

در این قطار پژوھشگران سیاسی ھم ھستند که یک قدم فراتر گذاشتند و پیوست با اسم این گروه پسوند. رود

.می نامند" گروه بنیادگرای جدید"را بکار بستند و به این ترتیب طالبان را  ی"جدید"

که در این اصطالح دیده می شود، این وجه تسمیه به ھیچ وجه جوابگوی" سادگی وزود فھمی"با وجود ھمه 

.اصل دوگانگی ایدیولوژیک، سیاست متضاد و عملکردھای متناقض طالبان در دوران حاکمیت شان بوده نمی تواند

با اندکی تامل بزودی روشن می گردد که شیوه فکری طالبی در پیوند با عملکرد ھای آنھا نمی تواند تنھا وتنھا در

 از ھمین جاست که بایست در مورد تشخیص.خالصه گردد– دیرینه و یا جدبد " – بنیاد گرایی اسالمی"چارچوب 

.آن را از ھم تفریق نمود و جداگانه مورد غور قرار داد" دینی و سیاسی"شیوه فکری طالبی، بخش ھای 

به آن شیوه فکری دینی اصول و بنیاد"سیاسی اطالق می گردد که با تمسک  به -بنیادگرایی اسالمی  معموالً 

، در کل به شکل ماکیاولیستی که معـتقد به توجیه وسیله ـتوسط ھدف می ـباشد و حاکمیت متولیان دین"دین

با گزـینش ـخودشان( دین  ما و ـفضالی  سازد)  عـل می  یاده  واند.را ـپ می ـت طالب در نـخستین ـنظر  گروه  گاه  این ـن  از 

این اصطالح به وضاحت تام بیانگر این نکته است، که در عملکرد" اسالمی"ولی پسوند . خوانده شود" بنیادگرا"

طوری که در قرآن کریم گفته می شود. تلقی می گردد" اصول دین"خالف " تبعیض تباری"گروه بنیادگرا ھر نوع 

رین"که  زگارترین شـماست ـگرامی ـت با ". شما پرھـی طالبی  که عملـکردھای  جایی  باری"از آن  بوده" تبـعیض ـت توام 

ھا  پس تـن رایی دـینی"است،  یاد ـگ اشد" بـن طالبی ـبسنده ـنمی ـب شیوه  ـفکری  که. در ـتشخیص  از ھـمین ـجاست 

ناقض آمده از عـناصر ـناساز و اندـیشه ھای مـت گرد  یک "حـلقه الـتقاطی"،  ثابه ی  به ـنظر نویـیند،  به ـم گروه طالب، 

. دین گرایی و تبارگرایی عرض اندام می نماید

 در گرو "مدرسه دیو بندی و توام با چاشنی وھابیت"ابعاد دینی طالبان .۴

کفایت. سفت و متصلب   می باشد"  شریعت"راه ورسم دینی گروه رھبری طالبان غیر متجانس و تعبیر آن ھا از 

که  دست" دینی"آنھا از گفتمان خرد گرایی .   ھستند)anachronistic( ھای دانش دینی آنھا محدود و نا ھنگام 

. کم از زمان الفارابی و ابو علی سینا به این سو موضوع بحث بوده است، ھرگز نشنیده و  آگاھی ندارند

کار حافظه  شاخه ـم ھم  مذھب حـنفی و آـن یروان  خود را ـپ بان در مـجموع   ندی"طاـل درسه ی دیوـب ند" ـم با. می خواـن

ولی هللا  شاه  رھبری  حت  رفان ـت به ـع ایل  اسالمی متـم بش  دوستان جـن غل در ھـن امپراتوری ـم تا ١٧٠٣( سقوط 

سید اـحـمد ـبـرلوی ) ١٧۶۴ تا١٧٧۶ (به ـحـرکت پرـخـاشگر  طرـیـقه"ـبـرلوی، بنـیـادگذار  ]۴[ . ـمـبدل ـگـردید ) ١٨٧۶  

به این ترتیب وی تھداب مبارزه ضد استعماری. نمود" جھاد"علیه استعمار بریتانیای کبیر در ھند اعالم " محمدی

قاره ـھند ـگذاشت.  [ یم  قه "] جـنبش۵را در ـن ند ـمدرسه "ـتاسیس به مـنجر١٨۶٧سال  در" مـحمدی طرـی در" دیو ـب

، بنیانگذار "مدرسه دیو بند" این بنیادننوتوی قسیم محمد موالنا. گردید دھلی بزرگ شھر جوار در دیو بند شھرک

را به آموزشگاه نخبگان مذھبی پرخاش گر تبدیل نمود. وی با برچسب "بدعت" با ھر نوع "نوآوری" مخالفت نمود و
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سخت پابند ارتدکسی (راست دینی یا ناب گرایی) و معتقد و متعصب به اصول اولیه اسالمی بود. پس از تجزیه

نیم قاره ھند، قرائت دینی "مدرسه  دیو بند" از اسالم  در پاکستان ادامه پیدا کرد و منجر به تاسیس یک سری از

مدرسه ھای عالی دینی،  ازجمله "دارالعلوم دینی حقّانی" در "اکوره ختک" گردید. 

 اکوره ختک، در نزدیکی اسالم آباد، پایتخت پاکستان به یکی از مرکز ھای بزرگ دینی و اردوگاه ھای آموزشی

با ظامی پاکـستان،  گرا و ـن یس جمـھور اقـتدار  ضباالحق، رـی وسط  ظام مـصطفا" ـت یغ "ـن با تبـل است.  مـبدل گـردیده 

پشتیبانی عربستان و در تبانی با استراتیژی  ایاالت متحده امریکا،  نه تنھا در خود کشور پاکستان بلکه در منطقه

از جنبش و پویایی خاصی برخوردار گردید. نفوذ گروه ھا و حلقه ھای اسالم گرا  در نظام اداری و اردوی پاکستان

روز افزون گردید. گرچه در رابطه با جنبش مقاومت افغانستان، به ویژه در قبال ھمکاری با گلب الدین حکمت یار

نیرو ھای اسالمی پاکستان و بخصوص "جماعت اسالمی پاکستان"، تحت رھبری قاضی حسین سھم بسزایی

داشته اند، ولی در رابطه با سر و سامان دادن گروه طالب، "جمعیت العلمای پاکستان" تحت رھبری موالنا سمیع

شود. آن می  وانده  بان ـخ نی طاـل رھبر دـی نوی" و  "پدر مـع سمیع اـلحق  اید.  می نـم بازی  نده  ین کـن اـلحق ـنقش تعـی

رھبران طالبان که از "آموزش عالی دینی" برخوردار اند، از جمله امیر خان متقی و خیر هللا خیرخواه در قطار فارغ

التحصیالن این مدرسه محسوب می شوند.

گرچه که شیوه فکری "مدرسه  دیو بند" زیربنای عقیدتی رھبران طالب را شکل می دھد، ولی نظر به یک رشته

سلفیون" عقـاید دیـنی و بخـصوص بخـشی از بویژه "جنـبش  "وھابیت"،  افزون  از مالحـظات منطـقوی و نـفوذ روز 

"وھابیت" به  است.  ته  قرار گرـف کار  مذھبی ـمحافظه  نه ی  شیوه  دیرـی این  گرو  سخت در  بان،  ھای طاـل سـیاست 

نع اشی از آن، مثال ـم ردھای  ـن شده، بـعضی عملـک سته  ردید نگرـی شک و ـت دید  با  ستان  نوی در افغاـن شکل عنـع ـب

رویاروی قرار می احترام به مزار ھای اولیا و قبور نیاکان، با اسالم نرمش پذیر توده ھای مسلمان افغانستان در 

گیرند. محمد ابن عبدالوھاب، بنیانگذار "وھابیت" در قرن ھجدھم  تالش نمود که -به گفته خودش– "نو آوری ھا"

زیاد و ھای  پس از تالش  ابد. او  دست ـی اسالم   نه  اصلی و دیرـی شکل  به  ریق  این ـط ببرد و از  ین  اسالم از ـب را در 

شبه جزیره عربستان با ابن سعود، قوم شمشیر زن آن در ١٧۴٠نوشتن اثر "توحید" توانست در حدود سال ھای  

شود، سفت ـمدرسه ـتسنن حنـبلی ـخوانده می  با  ـقرائت  ندد. ـگرچه "وھابیت" یک ـجریان دـینی  زمان تـعھدات بـب

ولی ریشه وھابیت  بیشتر از جنبش سلفی آب می خورد، جنبشی که در برگشت به "اسالم ناب" دوران خلفای

راشدین یـعنی  "سلف صالح" استناد می کند. در این راستا ابوالعباس ـتقی الدین اـحمد ابن تیـمیه، برای مـحمد

شده ( ولد  سوریه ـت شھر دـمشق  جوار  "حران" در  که در  یه  ابن تیـم یرد.  می ـگ قرار  گو  ثابه اـل به ـم بدالوھاب  ابن ـع

] گرچه که نزد ابن تیمیه تنھا۶), یک عالم جید اسالمی و مبارز پر آوازه زمان خویش بوده است. [١٣۶٣ تال ١٢۶٣

و تنھا آیات به حیث وحی الھی، سنت پیغمبر اسالم، ارشادات خلفا ی راشدین و رھنما ی ھای  صحابه کرام به

مثابه  منابع و اصول اسالم ناب  صدق مینمایند، ولی او اکثر دو منبع اخیر - ارشادات خلفا ی راشدین و راھنمایی

ھای  صحابه کرام –  را مورد سوال قرار می دھد. غیر از آن، به تعبیر سلفی ھا، پیروان مکتب سلفی ھمه زوایا و

ند؛ ار فر میخواـن شرک  و ـک مانی،  بی اـی نتیجه  شده و در  شمرد  دین"  "بدعت در  نابع ـفکری و دـینی را   ـحواشی ـم

این نگاه این جریان در ادبیات سیاسی-دینی بنام "گروه تکفیری" شھرت کسب کرده است. 

با اشغال نظامی افغانستان در دھه ی ھشتاد سده بیست و با کسب قدرت نظامیان پاکستانی تحت فرماندھی

ریق تا از ـط ردید،  سعودی مـیسر ـگ با ـھژمونی آل  یج  ھای ـعربی خـل برای ـکشور  نه مـناسب  ضیا اـلحق زمـی نرال  ـج

اسامه بن الدن، اشاعه "وھابیت" بـپردازند.  ھا به تبـلیغ و  مالی ـسرشار و تـمویل مدارس دـینی و ملـحقات آـن امداد 

پس از آن  رھبر سازمان دھشت افکن "القا عده" با آواز بلند می گفت، که وی با "پول سعودی به ترویج وھابیت

بین افغان ھا" فعالیت می نماید. 

گاه مـواضع درسه، از ـن این ـم حدیث"  اھل  خش "  با ـب ویژه  به  اکوره خـتک،  ندی در  دیو ـب درسه ی  با ـم "وھابیت" 

بان، مثال مال رھبری طاـل دارند.  اصله ـن ھم ـف زیاد از  اسالم  یدتی  عبیر عـق ظر ـت است و از ـن زدیک  لی ـن اسی خـی سـی

ربّانی، نخست وزیر طالبان به پیمانه زیادی از شیوه فکری "وھابیت" متاثر بود. به این ترتیب رھبران طالبانِ که  در
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سخت پابند ارتدکسی (راست دینی یا ناب گرایی) و معتقد و متعصب به اصول اولیه اسالمی بود. پس از تجزیه

نیم قاره ھند، قرائت دینی "مدرسه  دیو بند" از اسالم  در پاکستان ادامه پیدا کرد و منجر به تاسیس یک سری از

مدرسه ھای عالی دینی،  ازجمله "دارالعلوم دینی حقّانی" در "اکوره ختک" گردید. 

 اکوره ختک، در نزدیکی اسالم آباد، پایتخت پاکستان به یکی از مرکز ھای بزرگ دینی و اردوگاه ھای آموزشی

با ظامی پاکـستان،  گرا و ـن یس جمـھور اقـتدار  ضباالحق، رـی وسط  ظام مـصطفا" ـت یغ "ـن با تبـل است.  مـبدل گـردیده 

پشتیبانی عربستان و در تبانی با استراتیژی  ایاالت متحده امریکا،  نه تنھا در خود کشور پاکستان بلکه در منطقه

از جنبش و پویایی خاصی برخوردار گردید. نفوذ گروه ھا و حلقه ھای اسالم گرا  در نظام اداری و اردوی پاکستان

روز افزون گردید. گرچه در رابطه با جنبش مقاومت افغانستان، به ویژه در قبال ھمکاری با گلب الدین حکمت یار

نیرو ھای اسالمی پاکستان و بخصوص "جماعت اسالمی پاکستان"، تحت رھبری قاضی حسین سھم بسزایی

داشته اند، ولی در رابطه با سر و سامان دادن گروه طالب، "جمعیت العلمای پاکستان" تحت رھبری موالنا سمیع

شود. آن می  وانده  بان ـخ نی طاـل رھبر دـی نوی" و  "پدر مـع سمیع اـلحق  اید.  می نـم بازی  نده  ین کـن اـلحق ـنقش تعـی

رھبران طالبان که از "آموزش عالی دینی" برخوردار اند، از جمله امیر خان متقی و خیر هللا خیرخواه در قطار فارغ

التحصیالن این مدرسه محسوب می شوند.

گرچه که شیوه فکری "مدرسه  دیو بند" زیربنای عقیدتی رھبران طالب را شکل می دھد، ولی نظر به یک رشته

سلفیون" عقـاید دیـنی و بخـصوص بخـشی از بویژه "جنـبش  "وھابیت"،  افزون  از مالحـظات منطـقوی و نـفوذ روز 

"وھابیت" به  است.  ته  قرار گرـف کار  مذھبی ـمحافظه  نه ی  شیوه  دیرـی این  گرو  سخت در  بان،  ھای طاـل سـیاست 

نع اشی از آن، مثال ـم ردھای  ـن شده، بـعضی عملـک سته  ردید نگرـی شک و ـت دید  با  ستان  نوی در افغاـن شکل عنـع ـب

رویاروی قرار می احترام به مزار ھای اولیا و قبور نیاکان، با اسالم نرمش پذیر توده ھای مسلمان افغانستان در 

گیرند. محمد ابن عبدالوھاب، بنیانگذار "وھابیت" در قرن ھجدھم  تالش نمود که -به گفته خودش– "نو آوری ھا"

زیاد و ھای  پس از تالش  ابد. او  دست ـی اسالم   نه  اصلی و دیرـی شکل  به  ریق  این ـط ببرد و از  ین  اسالم از ـب را در 

شبه جزیره عربستان با ابن سعود، قوم شمشیر زن آن در ١٧۴٠نوشتن اثر "توحید" توانست در حدود سال ھای  

شود، سفت ـمدرسه ـتسنن حنـبلی ـخوانده می  با  ـقرائت  ندد. ـگرچه "وھابیت" یک ـجریان دـینی  زمان تـعھدات بـب

ولی ریشه وھابیت  بیشتر از جنبش سلفی آب می خورد، جنبشی که در برگشت به "اسالم ناب" دوران خلفای

راشدین یـعنی  "سلف صالح" استناد می کند. در این راستا ابوالعباس ـتقی الدین اـحمد ابن تیـمیه، برای مـحمد

شده ( ولد  سوریه ـت شھر دـمشق  جوار  "حران" در  که در  یه  ابن تیـم یرد.  می ـگ قرار  گو  ثابه اـل به ـم بدالوھاب  ابن ـع

] گرچه که نزد ابن تیمیه تنھا۶), یک عالم جید اسالمی و مبارز پر آوازه زمان خویش بوده است. [١٣۶٣ تال ١٢۶٣

و تنھا آیات به حیث وحی الھی، سنت پیغمبر اسالم، ارشادات خلفا ی راشدین و رھنما ی ھای  صحابه کرام به

مثابه  منابع و اصول اسالم ناب  صدق مینمایند، ولی او اکثر دو منبع اخیر - ارشادات خلفا ی راشدین و راھنمایی

ھای  صحابه کرام –  را مورد سوال قرار می دھد. غیر از آن، به تعبیر سلفی ھا، پیروان مکتب سلفی ھمه زوایا و

ند؛ ار فر میخواـن شرک  و ـک مانی،  بی اـی نتیجه  شده و در  شمرد  دین"  "بدعت در  نابع ـفکری و دـینی را   ـحواشی ـم

این نگاه این جریان در ادبیات سیاسی-دینی بنام "گروه تکفیری" شھرت کسب کرده است. 

با اشغال نظامی افغانستان در دھه ی ھشتاد سده بیست و با کسب قدرت نظامیان پاکستانی تحت فرماندھی

ریق تا از ـط ردید،  سعودی مـیسر ـگ با ـھژمونی آل  یج  ھای ـعربی خـل برای ـکشور  نه مـناسب  ضیا اـلحق زمـی نرال  ـج

اسامه بن الدن، اشاعه "وھابیت" بـپردازند.  ھا به تبـلیغ و  مالی ـسرشار و تـمویل مدارس دـینی و ملـحقات آـن امداد 

پس از آن  رھبر سازمان دھشت افکن "القا عده" با آواز بلند می گفت، که وی با "پول سعودی به ترویج وھابیت

بین افغان ھا" فعالیت می نماید. 

گاه مـواضع درسه، از ـن این ـم حدیث"  اھل  خش "  با ـب ویژه  به  اکوره خـتک،  ندی در  دیو ـب درسه ی  با ـم "وھابیت" 

بان، مثال مال رھبری طاـل دارند.  اصله ـن ھم ـف زیاد از  اسالم  یدتی  عبیر عـق ظر ـت است و از ـن زدیک  لی ـن اسی خـی سـی

ربّانی، نخست وزیر طالبان به پیمانه زیادی از شیوه فکری "وھابیت" متاثر بود. به این ترتیب رھبران طالبانِ که  در
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ھادی"، یغ ھمـیشگی "ـج کار و تبـل حافظه  دید ـم این  کار  اید و اـف تاثیر عـق حت  اند، ـت دیده  آموزش  قّانی  لوم ـح دارالـع

پیروان تعبیر سلفی جھاد  قرار گرفته اند و ھمچنان بر گروه ھای پایین رتبه آنھا در مدرسه ھای دینی پاکستان

عقاید دینی و شیوه دید "وھابیت" تزریق گردیده است.   

ذھنیت سیاسی و حکمرانی دنیوی گروه طالبان. ۵

"حجله و زفاف"  "تحریک اسالمی طالبان" با "مدرسه دیو بندی پاکستان"

دیده ناگسستنی پیوند در دنیوی توجیه و دینی مشروعیت خاص دوگانگی یک با طالبان برای سیاسی حاکمیت

ـمشروعیت ـقبال در دـیگر سال دو تا طالب گروه ،١٩٩۴ سال اـکتوبر ماه در ـقندھار شھر ـتصرف از پس. می شود

گنگ  زیاد   اندازه  تا  کند، ای توجیه وسیله چه را با عمر مال و در مورد این نکته که حاکمیت کرده مکث حاکمیت

دارالعـلوم حـواشی ار آنـھا نـصف جمـله از و مال ١٢٠٠حدود  در ١٩٩۶اپـریل  چـھارم به روز باالخره. بود مجـھول و

قّانی ندھار شھر در پاـکستان از ـح ید با" کرام عـلمای شورای "اصطالح به این. آـمدند گرد ـق و حل شورای "از تقـل

قد رھان ١٩٩۴ سال در که ،"ـع است به را ربّانی الدین ـب ین افغاـنستان اسالمی دولت رـی کار بود، کرده تعـی به ابـت

محمد عمر، مال کرام، علمای شورای. بود گردیده تشکیل پاکستانی پرخاش گر بنیاد گرای الحق، سمیع موالنا

واجب مسلمین ھمه گویا بر اوامر-ش تطبیق که  انتخاب کرد،"امیرالمومنین "به حیث را طالب ھای ملیشه رھبر

با است. آموزش دـینی بود، نه تـنھاکه دـینی ـپشتوانه  این مال ـعمر  آشنایی ـنداشت،  با زبان ـعربی  ـفاقد  بـکلی 

نتیجه   بود و در  وشتاری  وانایی ـن حروم از ـت یز ـم مادری ـن زبان  ثابه  به ـم شتو  زبان ـپ با  که   یتبـل یک امور اداره  اھـل

طالبی، ھای حـلقه در زمان در این. ـپرداخت سوقیات به ـکابل طرف به ـنداشت، ھم را ی ـکوچک دـھکده ـمسجد

اھا طالب ھا ھوادار ھای گروه و نـم غات آـن ابل، تا بود، شده انداخته راه به ـگسترده تبلـی رکز ـک را سـیاسی قدرت ـم

ھا "از باـیست رند" تاـجیک  ویا  و دوباره بگـی قدار به را تاریخی حق"ـگ رسانند آن" ـح یک.  ـب امر از  بدو  جا در  این  در 

طرف "حجله و زفاف" گروه طالب با آموزه ھای دیو بندی (توجیه دینی)  و از طرف دیگر توجیه تباری تاریخی روشن

گردیده، که جزییات آن به تفصیل بیان میگردند، در نتیجه خوانش التقاطی این گروه نا بکار برمال میگردد.

ارثی"، مـوضوع قـیادت "سلطنتی  ظام  سایه  ی ـن یتی، در  یروی از کـشور چـند مـل به ـپ یب  این ترـت به  ستان  افغاـن

سیاسی برای طالبان حکم یک تداوم تاریخی را پیدا می کند. در این راستا ساختار تباری طالبان به بھترین وجه

آن بیانگر ادعای آنھا برای حاکمیت انحصاری تباری پنداشته می شود. با در نظر داشت این که طالبان، از سطوح

مختلف رھبری گرفته تا بخش ھای بلند رتبه اداری و نظامی  تا پایین ترین سطح توده ھای شان پشتون تبار می

باشند، حاکمیت تباری پشتون را با در نظر داشت سنت بیش از دو صد و پنجاه  ساله "حق تاریخی" خویش تعبیر

می نمایند. ولی در این جا نباید چنین نتیجه گرفت که آنھا به صورت حتم از پشتون ھا نمایندگی می نمایند. عده

ای از پشتون تبار ھا با پیروی از ذھنیت سیاسی شان در قبال توجیه  قدرت با طالبان ھم نظر بودند، برخی ھم

"خاموشی مذبوحانه" اختیار رده و بخشی ھم نظر به "ابن الوقت" بودن خویش با آنھا ھم صدا قرار گرفتند.

می ـگردند: روبرو  نوع ـحکومت داری  با ـمشکل  بان، در نـیمه راه  با طاـل وجود ھـمراھی  با  گرا،  بار  گر ـت ھای دـی گروه 

ھواداران  نظام سلطنتی ارثی در مجموع برای استحکام حکومت ھای مبارزه می کردند که در راس آن پادشاھان

زدند. می  بر "دین" تـکیه  زمان  ھا در ـعین  ولی آـن داشتند.  قرار  شاھزادگان   در  که ھای دشواری ـتمام وجود با و 

سیاسی قدرت بردن ارث به جھت در اقتدار گرا کام گان خود و ناز پرورده شاھزادگان بین ناحیه مبارزات از یا تاریخ

و احراز برای تاج و تخت مدعیان و حکمرانان اند، نموده حمله ھای بیگانگان بروز با کشور رویی یا رو ناحیه از یا و

گونه این که و امیرانی شاھان. اند برده پناه به "دین"  خویش نحو به و تحلیل آخرین در سیاسی قدرت استقرار

"دین در  رسیدند، می و ـتخت تاج به ناھی" ازای  مان از مـتشکل که مذھبی ـقشر به باـیست می ـپ نی، عاـل دـی

ین  یر و ای ـحرفه مبلـغ یر و ـپ تدار از سنتی جامعه در و بوده ھا زاده ـپ اند، خور دار بر ـچشمگیری اـق یازات بوده  امـت
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وجود با اخیر، سال صد سه در کم دست تاریخ طول در طریق بدین. بدھند اسالمی ای را صبغه نشینان کرسی

تحکیم خدمت در مذھبی قشر است، شده دیده مبارز مذھبیون از شمار معدودی وجود در که جزئی استثنا ھای

می گرفته بکار زیاد مردم در بین» درباری دین «و» درباری مالی «اصطالحات. است گرفته قرار حکام طبقه قدرت

قبیل "امیر از اعطای لقب ھای از پناه" ھای "دین دولت بخشیدن تحکیم راستای در خدمت گذار قشر این. شدند

مومنین"، قومی از "ظل و اسالم" "خلـیفه اـل تک  ارثی  ادعای  باوجود ـحفظ  بان،  ولی طاـل ردند.  خودداری نمیـک هللا" 

این عنعنه حکومت داری فاصله می گیرند. نخست از ھمه آنھا ھر نوع انتخابات برای نظام دموکراتیک را رد نموده

یادت توجیه ـق ردیده،  کرام" تعـیین ـگ مومنین" ـتوسط "عـلمای  شخص "امیراـل ند.  می داـن اسالم  اصول  با  غایر  آن را ـم

خویش را ھم با اتکا به آیت: "ای مومنان، از هللا، پیغمبر و اولیای امور تان اطاعت کنید"، اشتقاق می نمایند. به

این ترتیب امیرالمومنین طالبان تنھا نزد خداوند مسئولیت دارد و در مقابل "رعایا" و یا بھتر گفته شود "امت" ھرگز

مسئولیت پذیر و حساب ده نمیباشد. از ھمین جھت گروه طالب پس از آنکه "دولت اسالمی افغانستان"، تحت

ریاست جمھوری برھان الدین ربّانی را "غیر اسالمی" خواند، علیه آن اعالم جھاد نمود. باید افزود که گروه طالب

و ھمراھان وی، با وجود یک سری از مشکالت سیاسی و عملی، با شعار "قیام مال عمر پشتون تبار علیه ربّانی

تاجیک تبار" راه کابل را در پیش گرفتند. 

تحریک طالبان با در نظر داشت تبار گرایی خویش با شیوه حکومت داری دین پناه عنعنوی مخالفت نمود، در نتیجه

از یک طرف خود مال عمر بر "تخت سلطنتی" تکیه زد و از جانب دیگر تالش نمود که " شریعت غرای محمدی" را

یق در یا دـق ابل، و  اسی را در ـک رکزی سـی حاکمیت ـم بان  که  طاـل اضافه آـن به  یاده نمـاید.  خویش ـپ سفت  عبیر  با ـت

قندھار، "مقر فرماندھی"  مال محمد عمر در دست گرفتند. آنھا در بعد اجتماعی محلی نیز "نو آوری" بخصوصی

که ردند،  سرنگون ـک یبی  به ترـت دھات  قدرت را در  اھرم  گر  ھا، دـی با ـگذشته  غایرت عـلنی  بان در ـم ردند. طاـل یاده ـک ـپ

دیگر "مال و آخوند" در خدمت "اشرافیت دھاتی" قرار نگیرد و علمای کرام دیگر به مثابه  قشر جیره خوار خود را

گروه ند.  عبیر و تـفسیر نماـی خویش ـت یایی"  "باداران دـن به ـخواست  ظر  اسالمی را ـن قوانین  تا  دند  گر مـکلف نمیدـی دـی

رکن اسـاسی یک  خانی"  "خان  قدرت  دھاتی"  و تحـکیم  اشرافیت  "حاکمیت  ظام  بال  ـن این ترـتیب  در ـق با  طالب 

"پشتون ولی" تحت پرسش برد.

شود. می  دیده  زندانی  قدرت  عدی انحـصار  چارچوب چـند ـب ھای سیـاسی آن در  طالبی و عملـکرد  شیوه  فـکر 

نخست در رد حاکمیت ھر قوم دیگر، بر تبار گرایی خویش پافشاری می نماید. در قدم دوم  این گروه، در مخالفت

با گذشته ھا، قدرت سیاسی را خود در دست گرفته ، در این راه حاضر نیست که با کدام گروه دیگر در مشارکت

قدرت سیاسی افھام و تفھیم نماید. از ھمین جا است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، بعضی اشخاص آگاه و

پر نفوذ تبار گرای پشتون از کشور ھای غربی به سراغ این گروه شتافته به امیرالمومنین رسمی "بیعت" نمودند،

ولی در قبال کسب نقش مھم و احراز کرسی ھای معتبر دولتی با "سیلی ھای محتسب طالبی" روبرو گردیدند

و مایوس برگشتند.

 تحریک اسالمی  طالبانتباریساختار  . ۶

"ما به مثابه ی یک ملت مستقل و نماینده ای پشتون ھا جھاد می کنیم برای آزادی"

ذبیح هللا مجاھد ( سخنگوی طالب ھا)
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ذبیح هللا مجاھد ( سخنگوی طالب ھا)
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رھبری گروه طالب متشکل از اکثریت غلجا یی ھا 

نفر آنھا پشتون ٢۵ گرد آمده بودند، "حرکت اسالمی طالبان"ھبران طالبان که در شورای رھبری تن ر ٢٧  از جمله

تنھا سید غیاث الدین و خواجه جلیل هللا استثنا خوانده میشوند، که  - نظر به اسمای شان - بایست؛ تبار بودند

نفر دیگر آنھا درانی و چھارتن دیگر ٨نفر آنھا غلجایی  و  ١٣ رھبران طالباندیªر تن  ٢۵ در قطار  .عربی تبار باشند

مال محمد عمر با چھار تن دیگر مربوط به قوم ھوتکی (شعبه  ]٧[ .آنھا به اقوام کوچکتر پشتون مربوط می باشند

تا) وزیر خارجه(نفری طالبان در کابل، از وکیل احمد متوکل  ١۵شورای د. بر ھمین منوال ای از غلجایی) می باشن

قدرت هللا  عات و فرھـنگ( مال  دین محـمد ) وزیر اطال قاری  این. ھـمه و ھـمه پـشتون تـبار بـودند) وزیر پالن( و 

بان ـتحت رھبری مال مـحمد ـحسن،  باری در مورد شورای ـنظامی طاـل ستاد" – لوی درستیز"واـبستگی ـت یا رـییس 

می نمـاید- مـشترک اردو  صدق  یز  ھا ـن ھای  ]٨ [ .و چـھار قومـاندان اعالی آـن پس از حمـله  حد  سازمان مـلل مـت

نی بازھم   ٢٠٠١بر  ماسپت ١١ دـھشت افـگ که درآن  کرد  شر  طالب را ـن صد  ند  ھای ـچ اسم  سیاه  یک ـلست  در 

    ]٩[.ھمه و ھمه پشتون تبار می باشند

راستای ـتشکیل طالب در  رھبری  داشتند،  اکثریت  ھا  جایی  طالب، غـل رھبران  قومی  ساختار  که در  جایی  از آن 

داشتند قرار  ضاد ـمزمن  ھا در ـت درانی  با  اصر افغاـنستان  سلطنتی مـع گذاری. دولت  ھداب  که ـت ھا  درانی  برخالف 

می خوانند، غلجایی ١٧۴٧ افغانستان معاصر را با تشکیل حکومت احمد خان، مشھور به احمد شاه بابا در سال

ته، شتر رـف صباحی پـی ھم چـند  سال ھا ھـنوز  می ١٧٠٧   ھا  شتون  دولت ـپ اسیس  ثابه  ـت به ـم زمانی را  نی  یـع

میرویس"به این ترتیب مال عمر گویا   در شھر قندھار امور سیاسی را در دست رفته است.خوانند، که میرویس

ترجیح داده و به اساس قدامت تاریخی حاکمیت سیاسی را حق غلجایی ھا دانسته" احمد شاه بابا"را بر " نیکه

از آن جایی که درانی ھا پس از تاسیس افغانستان. است و استقالل افغانستان را مرھون قیام میروس می داند

سال  کی، دبیـرکل  ١٧٧۴معـاصر در  تره  نور محـمد  قدرت سیـاسی تـوسط  حزب دموکراتـیک خـلق"تا تـصاحب 

سال"افغاـنستان باران (١٩٧٨  در   را در"سلطنت) "پس ازاو حـفیظ هللا اـمین و ـحتا داکتر نـجیب به ـمثابه غـلجایی ـت

این  ھا در  اند،  غـلحایی  داشته  اند،طوالنیذوره دست  بوده  ـیکی از.   بازیگران پـیرامونی حـلقه سلطنتی درانی 

علت ھایی که اقوام غلجایی مسکن گزین در شرق افغانستان، با وجود قندھاری بودن اکثریت رھبری طالبان  از

. نھفته است" ھمسری و تبانی دو قوم بزرگ پشتون"این گروه  پشتیبانی می نمایند، درھمین پدیده  تاریخی

مجاھدان پیاده نظام  – ترکیب  قومی گروه ھای جنگی طالبان

بان نخست متشکل از آن پشتون نشان و نام بی و" آواره مـجاھدان ""مـجاھدان پیاده ـنظام" تحریک اسالمی طاـل

بار اشند، ـت یرو مـجاھدان قدرت ـتصاحب از پس که می ـب ثابه به اـکنون تنظـیمی  ـمند ـن کاران سیل "ـم بدون و" بی 

به آن ی اجتماعی شالوده که جامعه ای در آن ھم می کردند؛ سپری را خویش روز و شب تنگدستی با و درآمد

مانه زیادی پـی یه و متالشی ھم از ای  تن با. بود شده واژگون خانواده  مـحکم گاه تـک اسالمی تـحریک "ـنضج گرـف

بان ـطریق از. ـگردید زمـینه ای کار مـیسر باره.دو  شده بود، شان ـتبدیل ـحرفه به" ـجھاد "که آـنھا، برای حاال"  طاـل

عقیده به نظر شدن، کشته صورت در دیگر یافت و از جانب رونق دوباره آنھا دنیوی زندگی یک طرف از کافی مزد

بی ودشان، آالیش ای  ھا ـنصیب" اخروی ثواب "،"شھید "به ـحیث ـخ گردد آـن گر ـبخش. می  جـنگی ھای گروه دـی

در ـمدرسه ھای تشکیل می داد که تبار پشتون مھاجران معصوم یتیمان و چیز ھمه از محروم پسران آن را طالبان

با پاکستانی دینی عالمان مدرسه ھای. اند دیده دیو بندی نوع دینی آموزش بدنی تنبیه با توام پاکستان دینی

دستگاه اسـتشاره ودکان تن ھا ھزار" پاـکستانی کرام عاـلمان "ـتشویق و آن ـکشور استخبارات ای  این ـک که را از 

پس و گروه، دو این کنار در. می نمودند گسیل جنگ ھای جبھه به طالبان خدمت در بودند ی جنگیا تجربه فاقد
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که از قه ار سری یک آن  اھدان یافته سازمان  ھای حـل شتون ای مـج بار ـپ بان گروه در  ـت عداد شدند، ادغام طاـل ـت

اھدان از زیادی رفه و آزموده مـج یز ای ـح بان خدمت در ـن دند، در طاـل قویت به نتیجه در که آـم یها ـت گی ی بـن ای جـن

"عربی دینی جنگ جویان برادران و" )نفر ھزار ده حدود در (پاکستانی ھای ملیشه ھمچنان. گردید منجر طالبان

خویش" دینی وظایف "نظامی در رھبری و بلندتر سطوح در) تن ھزار پنج  حدود در (الدن بن اسامه گروه قماش از

.می  نمودند را ایفا

گروه ھای سازمان یافته ی پشتون تبار در خدمت طالبان

بادر این  حلقه شماری از گروه ھا، محافل سیاسی و اشخاص متنفذ شامل می گردند که  از گذشته ھای دور، 

.مبا رزه می کردند" قیادت پشتون ھا"، در رابطه با تداوم تاریخی حاکمیت برای  اندھر نام و نشان که ھم بوده

پیکار می نمودند، تا" اتنو کراسی، قوم گرایی پشتون"ی این حلقه از گروه ھایی که با وضاحت تام برای ادامنه 

ھای   که ـتحت ـپوشش  ھای سـیاسی  می"  مذھبی و کموـنستی"سازمان  یدا  می نـمودند، ـگسترش ـپ عالیت  ـف

، تعدادی از فرکسیون خلق"افغان ملت" بخشی از سازمان: در این جا می توان از این گروه ھا نام گرفت. نماید

ستان" یک ـخلق افغاـن نی" -  حزب دموکراـت شاھنواز ـت رھبری  لب-ـتحت  اسالمی ـگ احزاب  زیادی ازاـعضای  عداد  ، ـت

تحت رھبری مولوی" حرکت انقالب اسالمی"الدین حکمتیار و مولوی محمد یونس خالص، ھمچنان شاخه ای از 

از آن جایی که وابستگان این گرو ھا از تجربه. تحت رھبری سید احمد گیالنی" محاذملی"محمدی و بخشی از 

ھای تاریخی و مھارت ھای حرفوی بر خوردار بودند، مسئولیت  چر خ ھای اداری، تبلیغاتی و جنگی گروه طالبان

.را بر عھده داشتند

یز در ـجھت ـبھتر ـجلوه دادن ھویت خارج از ـکشور ـن آگاه در  اشخاص متـنفذ سـیاسی و  زیادی از  عداد  این ـقطار ـت در 

هللا صافی به طور نمونه می توان از جنرال رحمت.  سیاسی و حیثیت اجتماعی طالبان دست اندر کار شده بودند

نام گرفت که خودرا نماینده ای طالب ھا در اروپا معرفی کرده، مدام مھماندار کادر ھای طالب و مسوول محافل

صافی. بزرگ سیاسی در شھر ھای بزرگ اروپا از جمله در شھر فرانکفورت و ھامبورگ جمھوری فدرالی آلمان بود

ظامی  زمانی ـمسؤل کمـیسیون ـن حاذ ـملی"که  به" ـم ھای افغاـنستان باـیست  که  تاـجیک  بود  ظر  این ـن به   بود، 

]١٠[.تاجیکستان، ازبک ھای افغانستان به ازبکستان و ھزاره ھای افغانستان یا به ایران و یا  به مغولستان بروند

در پیشاور ١٩٩٨ در سال "سقوی دوم"درینجا صافی دقیقاً ازنظری پشتیبانی می نماید که در ین مورد  در کتاب 

است ردیده  تک. ـپخش ـگ حاکمیت   برای  است  شده  وشته  غان ـن اسم ـمستعار سـمسور اـف به  که  تا ب  این ـک در 

تا ردند  قل ـگ شتون منـت یر ـپ سکونی ـغ ناطق ـم شتون باـیست در ـم اقوام ـپ که  شود  می  وصیه  ھا ـت شتون  باری ـپ ـت

شتون قوم"حاکمیت  رایی ـپ گردد" ـگ یاده  ستان ـپ اسر افغاـن وشته . در سرـت توان" سقوی دوم"ـن می  مانیـفست "را 

طالب ھای  اسی ـجھادی  واند" سـی است . ـخ بر سـی نی  بان  مـب کرد طاـل قومی"عمـل مذھبی"و " پاـکسازی  یر  "تطـھ

.موید ھمین نظر است

تجربه ھای تاریخی عملکردھای طالبان .٧

با وجود تفاوت ھای سلیقه ای، تضادھای سیاسی و دوگانگی ھای  تفکر اجـتماعی، راھبرد سیاسی و جـنگی

به بان  سری از اـعمال طاـل یک  جا   این  گردد. در  می  ند تـلقی  کدیگر و ھدفـم یات آن مـکمل ـی بان در ترـکیب جزـئ طاـل

حیث نمونه برای توضیح شیوه ی عملکرد آنھا بیان می شود.
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از پیروی با. نمود خالصه" پیشگیرانه قتل " اصطالح در می توان را طالب گروه سیاسی-نظامی از اساسات یکی

تمام خونسردی با و محاکمه بدون آنھم" ناپسند حرکت"و " جرم "وقوع از قبل" بالقوه دشمنان "بایست اصل این

ویا شکل ـگ ھای زـمین سوخته. "شوند ـکشته رسیده و خویش" ناکرده اـعمال جزای "به" وقایوی "به  "سـیاست 

طالبان که منجر به پاکسازی ھای فرھنگی، مذھبی و قومی و راندن اقوام غیر پشتون از خانه ھا و کاشانه ھای

در رابطه با تاثیرات عملی آن چنین شکل می" جھاد طالبان. "آبایی آنھا ھا گردید، برھمین اصل استوار می باشد

از جمله ناروایی ھا و ظلم ھایی که. گیرد، که ھر مخالف، بالقوه دشمن است و بایست جسما محو و نابود گردد

مرتکب گردیده اند، این اصل طالبی را می توان با" یکاولنگ"و " شمالی"طالبان در نقاط مختلف افغانستان مانند 

. بخوبی ترسیم کرد ١٩٩٨ نمونه ای  ازشھر مزار شریف در سال

و "شبه نظامیان پاکستانی"پس از آمادگی ھای گسترده ی نظامی و بسیج ھمه جانبه قوای طالبی به شمول 

در حدود بیست ١٩٩٨نیروھای جھادی سازمان دھشت افگن اسامه بن الدن به تاریخ ھشتم ماه آگست ساال 

والیت باستانی ـبلخ تا این زمان با. ھزار جنگجوی افراطی  طالبان داخل شھر مزار شریف، مرکزوالیت بلخ گردیدند

، اتحاد متزلزل نیروی ھای مقاومت ضد"جبھه متحد برای دفاع از افغانستان"مشکالت زیاد تحت اداره نیرو ھای 

نظر به گزارش ھای شاھدان عینی، ملیشه ھای تا بدندان مسلح طالب، با عصبانیت خاص. طالبی قرار داشت

آنھا عالوه برقتل و قتال گروه ھای مسلح و مقاوم شھر،: خویش نخست بر ھمه چیز جنبنده شلیک می کردند

ھا،  ابان  سران "عابران خـی گردان"ـپ په  آوردند" ـک پا در  قرار داده از  خویش  ھای  ھدف مسـلسل  واشی را  تا ـم .و ـح

باشندگا ن شھر سه روز تمام  اجازه نداشتند تا به جمع آوری پار چه ھای اجساد  خویشاوندان و دوستان شان

به. را ھزاره  می پنداشتند جھادی ھای طالبی پس از آن مشخصا به قتل عام کسانی پرداختند، که آنھا. بپردازند

ھا و ازبک ھا" ھم  دستخوش قربانی حمله ھای جنگجویان  مھاجم در شھر تاجیک"ھمین ترتیب تعداد زیادی از 

. گردیدند

اساس" قتل عام"، یعنی یک ماه پس از ١٩٩٨ در ماه سپتمبر سال"  مرکز تعاون افغانستان"بنیاد   به  مزار شریف 

 بیست و دوگزارشھای عینی به  انتشار شمه ای از این جنایت ھا پرداخته  از جمله از زبان محمد یونس، جوان

می نوـیسد ھزاره چـنین  تن ملـیشه به خانه ." ساله ی  مادر او ـجویای واـبستگیادوازده  ردند و از  ھا ـھجوم ـب ی آـن

 پس از. و مدتی قبل از کابل فراری مزار شریف شده اندھستندمادرش گفته است که آنھا ھزاره . قومی او شدند

براد طالبی  دو  گروه مـسلح  یرون کـشیدند و دراساله  ١٩و  ساله  ١٢ر آن  داشتند ـب خانه حـضور  که در  ی او را 

رساندند ی پشتون تبارای ھمسایه اآزآن جایی که  مـحمد یونس نامبرده در خانه . کوچه به ضرب گلوله به قتل 

سازمان دیده بان حقوق" نظر به گزرش ]١١  [."خویش پناه برده بود، از دم تیغ  طالبان  جان  بسالمت برده است

]  به١٢ کشتار ھای مزار شریف یکی از بد ترین فاجعه ھای بیست سال اخیر در افغانستان می باشد. [بشر"،

ھمین منوال سازمان عفو بین المللی گزارش می دھد که طالبان پس از ورود در شھر مزار شریف، ھزار ھا نفر

ملکی ھزاره تبار را به قتل رساندند.  سازمان عفو بین المللی می افزاید که طالبان از بعضی خا نه ھا دختران

] ١٣جوان ھزاره را به نام "کنیز" با خود گرفتند و در عقد نکاح جنگ جویان شان در آوردند. [

فرمان کشتار ھای جمعی  در شھر مزار شریف را مال عبدالمنان نیازی، یکی از کادرھای پر ادعای طالبان بردوش

داشت. نیازی که پس از آن به سمت  والی طالبان در بلخ اجرای وظیفه می کرد، سیاست " پاکسازی تباری و

شروعیت با "ـم خودش  عبیر  به ـت کرد،  می  ایراد  ساجد  تواتر در ـم که ـم ھای  بان را در "خطـبه"  گروه طاـل مذھبی" 

که "کافران" ـخواند،  ھا" را  مذھبی، "ھزاره  ردباری  نوع ـتامل سـیاسی و ـب ھر  بدون  می ـنمود. وی  دـینی" آراسته 

) نیازی به تکرار گفته است که "ھزاره ھا مسلمان نیستند. از این جھت باید کشته١۴قتل ایشان روا میباشد. [

]   نیازی با این تعبیر دینی خویش در مورد ھزاره ھا  تنھا نبوده، بلکه در ین راستا از پشتیبانی  مال١۵شوند". [

محمد عمر، به مثابه "لوی مال" - مالی بزرگ و قوماندان اعالی گروه طالبان برخوردار بود. ھمزمان با "پیاده کردن
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سیاست زمین سوخته" در بلخ، مال عمر در ھم فکری با "علمای کرام پاکستانی" و ھواداران عقیدتی "سلفی"

نیز تالش مینمود تا قتل ھزارھا تن انسان بی گناه را از طریق فتوا ھای دینی توجیه نماید.  "مالی بزرگ" که نظر

به پایین بودن سطح درک و دانش فاقد صالحیت فتوا ی دینی می باشد، در یکی از فرمان ھایش چنین می گوید:

"بین  شیعه ھا و رافضین تفاوت وجود ندارد. از این نگاه مبارزه علیه آنھا فرض می باشد. ھمچنان در مورد این که

] ١۶دختران آنھا  به مثابه ی کنیز گرفته شوند، ھیچ نوع تشویش دینی وجود ندارد". [

باری در دوران زمامداری محمد نادر یکی از خوانین کوچی به نام شاھزاده مربوط به قوم سلیمان خیل چنین می

گفت: " امسال وقت و فرصت ھمین قدر دست داد که تنھا نجف بیگ ھزاره را کشتم و نادر بابا یعنی نادر خان به

به ھا مجـبور  ھزاره  تا  ذارید  زنده نـگ شان را  امدار  ھای ـن جات آدم  ھزاره  ین  که در ـب است  ته  اجازه داده و گـف ما 

شود". [ می  شما داده  به  ھم  ھا  شوند و امالک آن  شان  aواگذاری زـمین و امالک  که١۶ مورد ایـن ]   مال ـعمر در 

سال  که از  شمالی  بویژه در  اند و  مذھب حـنفی  یروان  که ـپ ھای  ازبک  ھا و  به١٩٩٧ـکشتن تاـجیک  سو  این  به   

ھزار ھا تن به قتل رسیدند و با توسل به زور از خانه ی شان فرار داده شدند، به شکل عام به جھاد علیه نظام

دیو بـندی ھای  برد. مال  می  اسالمی افغانـستان پـناه  دولت  ربّانی، ریـیس  الدین  بودن ـبـرھان  اسالمی  غـیر 

با ھم آھـنگی  خویش و در  نوبه ای  به  بار  بار  صوم"  ودکان مـع شتر " ـک برای ـبسیج بـی وقع الزم  ھر ـم پاـکستانی در 

مالی بزرگ  فتوای جھاد صادر نموده اند.

می باشد؛١٩٩٧ قتل عام در مزار شریف از بعد نظامی آن، " انتقام" طالب ھا از گروه ھای مقاوم شھر در سال  

داشت. به سبب جنرال عبدالرشید دوستم با ملیشه ھای ازبک خویش در "شورای عالی دفاع از وطن" ـعضویت  

قتل جنرال رسول پھلوان، برادرش جنرال محمد ملک از دوستم بریده به اساس وساطت پاکستان با گروه جھادی

امل و از آن اندک ـت عد از  ولی ـب ساخت.  آماده  بان  برای طاـل لخ را  تن والیت ـب نه ای گرـف شد و زمـی بان ھـمدست  طاـل

جایی که طالبان به تقسیم قدرت تن در ندادند، ملک دوباره از آن ھا برید و در نتیجه طالبان پارچه پارچه شدند و

قال داده "دشت لـیلی" انـت سوی  به  ھا  نر  کانتی  شان در  گر  عداد دـی یک ـت رسیدند و  به ـقتل  ھا  زیاد آن  عداد  یک ـت

شدند و به قتل رسیدند. از آن جایی که در مقاومت به ویژه ھزاره ھا تحت قوماندان "حاجی محمد محقق" نقش

مھم بازی نموده بودند، اینک با گرفتن دوباره ای شھر می بایست نیرو ھای مقاوم، بخصوص ھزاره ھا به "جزای

اعمال" شان میرسیدند. ولی طالب ھا به اضافه آنکه به نوبه خویش تعداد زیادی از نیروھای مقاوم را در کانتی نر

ھا به "دشت لیلی" انتقال داده و کشتند، به تار و مار کردن ملکی ھا، از جمله زنان و اطفال نیز پرداختند. 

در رابطه با ھجوم طالب ھا در والیت بلخ، که با ھمراھی حلقه ھای بنیاد گرای پاکستانی و ھمسویی نیروھای

ھوادار "وھابیت" به وقوع پیوست، در کشور ھای ماورای دریای آمو زنگ خطر نفوذ بنیاد گرایی پرخاش گر به صدا

تاریخی  جایی که در این فاجعه ای   دیپـلمات و یک خبر نگار اـیرانی نیز به ـقتل رسیدند،١٠درآمد. بر عالوه، از آن 

رزھای رانی در ـم ھای اـی یرو  داشت تمـرکز ـن ظر  با در ـن ردید.  تر ـگ یره  ایران" ـت اسالمی  با "جمـھوری  بان  طه طاـل راـب

با گرـفتن شھر مزار باش در آـمدند.  آماده  حالت  کا در ـبحر ـھند به  ایاالت مـتحده امرـی دریایی  یرو ھای  افغاـنستان، ـن

شریف از یک طرف "وھابیت" به شکل خزنده به آسیای مرکزی یک قدم نزدیک تر شد و از طرف دیگر گروه ھای

که در پاـکستان ـبین ـتشیع و ـتسنن مذھبی  ھای  که ـخصومت  دند،  گر پاـکستانی ـموفق گردـی رخاش  گرای ـپ یاد  بـن

بشکل مزمن وجود دارند، به خاک افغانستان انتقال دھند.

تخریب تندیس ھای بامیان به مثابه نماد "اعتقاد راسخ دینی" 

تحریک اسالمی طالبان از یک طرف نظر به شیوه  فکری محیط و ما حول اجتماعی خویش، از سوی دیگر نظر به

آبدات پر ـبھای ذکاوت  میـباشند که بر  تاریخی سرزمین ـھندو کش ـفاقد ـچنان  آبدات  بال  عـقاید دـینی خویش در ـق

ریبی خاص تـخ اصم  باالخره  در تـخ ردند و  گی میـک قارت فرھـن ھا اـحساس ـح ذارند. آـن شور ارج ـگ تاریخی ـک نه  و  دیرـی

علیه فرھنگ باستانی کشور قرارگرفتند. زاویه دید فرھنگی آنھا در چنبره شیوه دید کھن و روابط اجتماعی دھکده
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ای محصور بود. از این جھت آنھا به ھمه چیز، حتی به شھری شدن به مثابه "بدعت " و خطر برای عقاید دینی و

"وھابیت" " ھای  کرد  دید عـقیدتی و ـعمل  به  با تـکیه  طالب  رھبران  دند.  خویش  میدـی روابط اجـتماعی  دید  شیوه 

جاییکه شخیص نمـودند. از آـن اسالمی"  ـت یر  "آثار ـغ کری در تخـریب ھـمه  نای ـف این تنـگ رفت را از  یرون  بزودی راه ـب

بان فرو نریخـتند!!!، طاـل ،خود از "شرم و ـحیا"  "ـخنگ بت" و "سرخ بت"، دو ـنماد ھمزـیستی و سازگاری در باـمیان 

خواستند با "انفجار و باروت" این بخش از میراث بشریت را از خاطره ھا مضمحل سازند. 

تا٢٠٠١ ماه فبروری سال 26به روز دوشنبه  آبدات تاریخی فتوا داد   مال عمر با تکیه به امر "غیر اسالمی" در مورد 

به این ھمه "بت ھا"، از جمله " سلسال و شاه مام" تخریب گردند.؛ مجسمه ھای که از سده ای پنجم عیسوی 

"آرامش ماد  سو به مثابه  میراث فرھنگی و شاھکار ھنر مجسمه سازی دوران "گریکو- بودیسم" در وادی بامیان ـن

آغا، ودند. طـیب  برده ـب سالمت  به  جان  سوز "چنگیـزیان"  ھای خانماـن گری  ویران  موده، از   و مـتانت" را تمثـیل ـن

مسؤول  دفتر و مشاور مال عمر این خبر را به اسرع وقت به رسانه ھای گروھی رساند. دفتر "مالی بزرگ"  به

ھای بت  له  اسالمی" و ازجـم یر  "آثار ـغ ریب ـھمه  کار تـخ که  مود  ید ـن رسمی تاـی شکل  به  مارچ    ماه  دھم  اریخ  ـت

با ارتفاع  وزیر "فرھنگ" طالبان در۵٣ و ٣۵بامیان، ھر یک  قدرت هللا جمال،   متر، به پایان رسید. در این اعالمیه، 

رساندند، که در مجموع  دو ھزار و کابل در ھم سویی با آغا جان معتصم، نماینده ویژه ای مالی بزرگ به ا اطالع 

]  ١٧ھشت صد بت منھدم گردیدند.  [

پس از آن مال عمر نظر به این که چرا "زودتر" به تخریب "آبدات غیر اسالمی" نپرداخته است، یکصد راس گاو را به

یک طه در  این راـب مر در  مود.  مال ـع بر ـمستحقین تـقسیم ـن ذبح و ـگوشت آن را  خدا"  "رضای  برای  فاره و  شکل ـک

نزده اند، دست  نا روا  با برادران دینی پاـکستانی خویش، که ـھرگز در پاکستان به ھمچو عمل زشت و  نشست 

چنین اظھار خرسندی نمود: "با تخریب بت ھا خداوند را خشنود ساختیم. از این جھت خداوند سرزمین ما را که از

رکت داد." [ باران ـب با  برد،  می  رنج  یروان١٨خشـکسالی  دند. ـپ ھوت گردـی یان مـب طالبی، جھاـن این ـعمل  بال  ]  در ـق

بان در شدند.  طاـل آسیا متـعجب و ـبھت زده  شرق و ـجنوب  ھای ـجنوب  تا ـکشور  ته  اپان و ـچین گرـف بودـیسم، از ـج

تاریخی بزرگ  کب  جـنایت  نتیجه مرـت ساخته، در  کش را خـدشه دار  استانی ھـندو  تاریخی کـشور ـب ھویت  واقع 

تاریخی بزرگ  ھای  یراث  کی از ـم بر ـی اپذیری  جبران ـن ضربه ای  ھالت   اشی از ـج این ـعمل  ـن با  مر  دند. مال ـع گردـی

جھان وارد آورد. 

تبعیض جنسیتی": شیوه ی فکری سنتی -دیرینه "

پس از تصرف شھر کابل نخستین ضربه بنیاد گرایی طالبی بر حقوق زن ھا از طریق اعالمیه کابل رادیو وارد شد

خا نم ھای مشغول در دستگاه ـحکومت تجویز که به "رادیوی شریعت" مسما گردیده بود. در این اعالمیه به تمام 

بدون ند  و  سر نماـی بر  چادری  زنان"   بر آن میباـیست ـھمه "  ند. عالوه  درخانه بماـن عدی"  "ارشادات ـب تا  شود  می 

 در صد نیروی۶٠]  باید گفت که در آن زمان تنھا در بخش تعلیم و تربیت بیش از  ١٩محرم از خانه بیرون نشوند. [

 در صد محصالن در دانشگاه کابل متشکل از زنان بودند. [۵٠کار را خانم ھا تشکیل می دادند. ھمچنان بیشتر از 

] محمد اسحاق نظامی، رییس تازه دم "رادیو شریعت" در رابطه به اشتغال زنان در دفاتر دولتی بدون احترام٢٠

به حرمت ده ھا ھزار خانم ـگفت که زن ھا را "کموـنست ھا به غرض ارضای جنسی خویش" در دفاتر استخدام

اند. [ موده  یانگر٢١ـن ماعی، ـب این بـینش سـیاسی-اجـت که  بوده بـل ھا ـن ظرات، تـن داشتن ھـمچو ـن با  ظامی  اسحق ـن  [

شیوه ای فکری طالبی در مورد "تبعیض جنسیتی" یک گروه عقب گرا و غوطه ور در "سنت خود ساخته" قبیلوی

بدوی و غیر شھری دانسته می شود؛ توجیه مذھبی آن باز ھم با  تعبیر بنیاد گرایی نوع سلفی و  اھل حدیث

پرخاش گر و عملکرد ھای "وھابیت تند خو" در عربستان سعودی ھم آھنگ دیده می شود.

مسؤلیت "تنبیه زنان" را وزارت "امر به معروف و نھی از منکر" در کابل به دوش داشت. مولوی قلم الدین، وزیر این

دفتر "تنبیه روانی و انضباطی"، یک سری از "ارشادات" زن ستیز را پخش و پیاده کرد، که ابعاد آن از سنگ سار
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نمودن، حتا زن ھای حامله تا "دره زدن" و  اذیت ھای دیگر "غیر انسانی" به شمول "تعرض ھای جنسی" و منع

ھای "ـحقوق دست آورد  ھا ـتمام  نه تـن زنان  مورد  بویژه در  طالبی،  "ارشادات"  ابد.  می ـی به ـحمام  ـگسترش  رـفتن 

اسالم"  و ـھمه بشر"، بویژه حقوق زن ھا را لگد مال می نماید، بلکه ھمچو تعبیر سفت مذھبی با "سنت پیغمبر 

امروزی  در ستان  سنتی و مـردمی افغاـن اسالم  ھای  با ارزش  پذیر معـاصر، بخـصوص  رمش  اسالم ـن ھای  عبیر  ـت

نا بـخشیدنی تـلقی کبیره و  طالبی" " ـجنایت  "ارشادات  کردن ـھریک از  یاده  راستا ـپ این  یرد. در  می ـگ قرار  ناقض  ـت

 در نوشتار خویش در سال۶٠می گردد. سید شمس الدین مجروح، یکی از علمای جید و وزیر عدلیه سال ھای 

بوده است. خانم ھای١٩٩٨   سیاست ھای طالبان را به نقد گرفته، می نویسد: "چادری در صدر اسالم ـموجود ـن

ھای شان را مـخفی نمیـکردند." به گـفته ـمجروح "پس از رـحلت پیـغمبر دست ھا و ـچھره  اسالم و صحابه  پیـغمبر 

که ـچھر -اش را بدون آـن مبر  خانم ـحضرت پیـغ ته و  نزد عاـیشه رـف به  "صال و ـمشورت"  غرض  به  اسالم، ـمسلمانان 

]  در این جا بایست از  اثر بخشی ساختار ھای "پدر ساالری و پسر٢٢مخفی نماید با آنھا صحبت می نمود." [

ساالری" نیز نام برد که در جامعه محافظه کار افغانی ھنوز ھم به شکل گسترده پا برجا دیده می شود.

قلمرو طالبان: "النه ی جھادی ھا" و دھشت افکنان بین المللی

به طالب  گروه  ھای دیـگر افغانـستان، قلـمرو  یت  شھر قـندھار و گـسترش نـفوذ بیـشتر طالـبان در وال با گرفـتن 

آھستگی  و به شکل منظم و طرح شده، نظر به یک سری از نکات عقیدتی –سیاسی، به مرکز آموزش دینی

پرخاش گر، بسیج کردن نیروھای "جھادی" و جایگاه دید و باز دید اسالم گرایان افراطی مبدل گردید. با پیروی از

ریق مدارس دیو بندی پاکستان، بزودی در سرتاسر افغانستان مدارس دینی تاسیس گردیدند که تمویل آن ھا از ـط

دیو ھای  ند، سرـپرستی آن را مال  می پرداخـت ھای ـعربی خـلیج  که ـکشور  می ـگرفت  صورت  خدا داد"  ھای  "پول 

گاه بن الدن و ھمـراھان وی، نخـست از پاـی اسامه  ودند.  رخوردار ـب کافی ـب جارب  این راه از ـت که در  داشتند  ندی  ـب

نظامی خویش در "ریش خور" کابل  و پس از آن از "ترنک" واقع در جوار شھر قندھار که اسامه آن را "دارالسالم"

اسیس نامیده بود، در سرتاسر سرزمین ھندو کش آموزشگاه ھای عقیدتی و پایگاه ھای تربیتی دھشت افکنی ـت

آرامش بان احـساس  مرو طاـل سلفی آن در قـل نوع  ارتودکس  اسالم  یرو  ثابه ی ـپ به ـم بن الدن   اسامه  بود.  کرده 

کرده ، از آزادی کامل برای طرح و پیاده کردن اعمال دھشت افکنی در سرتاسر جھان برخوردار بود. ھمچنان این

انان به مھـم مھمانان ناخوانده نظر به عقد نکاح اجباری با دختران افغان حیثیت "داماد ھای طالبان" را کسب نموده 

که مـحمد بن الدن،  اسامه  سپاه ـجھادی  دند.  "صاحبخانه" ـمبدل گردـی به  طالب  رھبران  به گـفته  تا،  مدت و ـح دراز 

صادق ھویدا، یکی از پیروانش، آن را به  پنج ھزار نفر رقم می زند در قلمرو طالبان در امور امنیتی، استخبارات و

داشت.  [ ضایی ـنقش  یا در٢٣ـق یا و کیـن عده در تانزاـن قا  شبکه ای اـل وسط  ھای دـھشت افـکنی ـت له  پس از حـم   [

، نظر به مصلحت ھای سیاسی، بن الدن در قبال نشست ھای خبری و اعالمیه ھای مطبوعاتی تا١٩٩٨سال 

اندازه ای از خویشتنداری کار میگرفت، اما در مورد طرح ھای دھشت افکنی مانند گذشته ھا به کار خویش ادامه

می داد.  

چی گر، ازجمـله  ھای دـی ھای افـراطی کـشور  با حلـقه  ھا"،   با "جـھادی  راستای ھمـکاری  بان در  رھبری طاـل  

چنستان و کشور ھای آسیای مرکزی پیوند ھای نزدیکتر به وجود آورده بود. این گروه ھا از امتیازات آزادی رفت و

داشتن آمد و افتخار اشتراک در "جھاد طالبی" بر خور دار بودند. در این رابطه نیرو ھای دھشت افکن پاکستانی با 

گرای یاد  ھای بـن سازمان  سری از  یک  داشتند.  قرار  بان  رھبران طاـل نار  باالیی و در ـک سطوح  یازات در  بـیشترین امـت

باز خویش را  دفاتر  ندھار   ابل و ـق بان در ـک با طاـل اسی  ظامی و سـی کاری ـن یدتی و ھـم پاـکستانی در ھـمسویی عـق

زیر بناھای عقیدتی شان میپرداختند. در این جا می توان به شکل نمونه از فعالیت ھای نـمودند و به گسترش  

اسالمی) و موالنا مای  مای پاـکستان)، موالنا ـفضل الرـحمن (جمـعیت العـل نورانی (جمـعیت العـل شاه اـحمد  موالنا 

اعظم طارق (سپاه صحابه) یاد کرد. به سبب انتقاد جھانیان بر حکومت پاکستان، بعضی سازمان ھای دیگر که
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نمودن، حتا زن ھای حامله تا "دره زدن" و  اذیت ھای دیگر "غیر انسانی" به شمول "تعرض ھای جنسی" و منع

ھای "ـحقوق دست آورد  ھا ـتمام  نه تـن زنان  مورد  بویژه در  طالبی،  "ارشادات"  ابد.  می ـی به ـحمام  ـگسترش  رـفتن 

اسالم"  و ـھمه بشر"، بویژه حقوق زن ھا را لگد مال می نماید، بلکه ھمچو تعبیر سفت مذھبی با "سنت پیغمبر 

امروزی  در ستان  سنتی و مـردمی افغاـن اسالم  ھای  با ارزش  پذیر معـاصر، بخـصوص  رمش  اسالم ـن ھای  عبیر  ـت

نا بـخشیدنی تـلقی کبیره و  طالبی" " ـجنایت  "ارشادات  کردن ـھریک از  یاده  راستا ـپ این  یرد. در  می ـگ قرار  ناقض  ـت

 در نوشتار خویش در سال۶٠می گردد. سید شمس الدین مجروح، یکی از علمای جید و وزیر عدلیه سال ھای 

بوده است. خانم ھای١٩٩٨   سیاست ھای طالبان را به نقد گرفته، می نویسد: "چادری در صدر اسالم ـموجود ـن

ھای شان را مـخفی نمیـکردند." به گـفته ـمجروح "پس از رـحلت پیـغمبر دست ھا و ـچھره  اسالم و صحابه  پیـغمبر 

که ـچھر -اش را بدون آـن مبر  خانم ـحضرت پیـغ ته و  نزد عاـیشه رـف به  "صال و ـمشورت"  غرض  به  اسالم، ـمسلمانان 

]  در این جا بایست از  اثر بخشی ساختار ھای "پدر ساالری و پسر٢٢مخفی نماید با آنھا صحبت می نمود." [

ساالری" نیز نام برد که در جامعه محافظه کار افغانی ھنوز ھم به شکل گسترده پا برجا دیده می شود.

قلمرو طالبان: "النه ی جھادی ھا" و دھشت افکنان بین المللی

به طالب  گروه  ھای دیـگر افغانـستان، قلـمرو  یت  شھر قـندھار و گـسترش نـفوذ بیـشتر طالـبان در وال با گرفـتن 

آھستگی  و به شکل منظم و طرح شده، نظر به یک سری از نکات عقیدتی –سیاسی، به مرکز آموزش دینی

پرخاش گر، بسیج کردن نیروھای "جھادی" و جایگاه دید و باز دید اسالم گرایان افراطی مبدل گردید. با پیروی از

ریق مدارس دیو بندی پاکستان، بزودی در سرتاسر افغانستان مدارس دینی تاسیس گردیدند که تمویل آن ھا از ـط

دیو ھای  ند، سرـپرستی آن را مال  می پرداخـت ھای ـعربی خـلیج  که ـکشور  می ـگرفت  صورت  خدا داد"  ھای  "پول 

گاه بن الدن و ھمـراھان وی، نخـست از پاـی اسامه  ودند.  رخوردار ـب کافی ـب جارب  این راه از ـت که در  داشتند  ندی  ـب

نظامی خویش در "ریش خور" کابل  و پس از آن از "ترنک" واقع در جوار شھر قندھار که اسامه آن را "دارالسالم"

اسیس نامیده بود، در سرتاسر سرزمین ھندو کش آموزشگاه ھای عقیدتی و پایگاه ھای تربیتی دھشت افکنی ـت

آرامش بان احـساس  مرو طاـل سلفی آن در قـل نوع  ارتودکس  اسالم  یرو  ثابه ی ـپ به ـم بن الدن   اسامه  بود.  کرده 

کرده ، از آزادی کامل برای طرح و پیاده کردن اعمال دھشت افکنی در سرتاسر جھان برخوردار بود. ھمچنان این

انان به مھـم مھمانان ناخوانده نظر به عقد نکاح اجباری با دختران افغان حیثیت "داماد ھای طالبان" را کسب نموده 

که مـحمد بن الدن،  اسامه  سپاه ـجھادی  دند.  "صاحبخانه" ـمبدل گردـی به  طالب  رھبران  به گـفته  تا،  مدت و ـح دراز 

صادق ھویدا، یکی از پیروانش، آن را به  پنج ھزار نفر رقم می زند در قلمرو طالبان در امور امنیتی، استخبارات و

داشت.  [ ضایی ـنقش  یا در٢٣ـق یا و کیـن عده در تانزاـن قا  شبکه ای اـل وسط  ھای دـھشت افـکنی ـت له  پس از حـم   [

، نظر به مصلحت ھای سیاسی، بن الدن در قبال نشست ھای خبری و اعالمیه ھای مطبوعاتی تا١٩٩٨سال 

اندازه ای از خویشتنداری کار میگرفت، اما در مورد طرح ھای دھشت افکنی مانند گذشته ھا به کار خویش ادامه

می داد.  

چی گر، ازجمـله  ھای دـی ھای افـراطی کـشور  با حلـقه  ھا"،   با "جـھادی  راستای ھمـکاری  بان در  رھبری طاـل  

چنستان و کشور ھای آسیای مرکزی پیوند ھای نزدیکتر به وجود آورده بود. این گروه ھا از امتیازات آزادی رفت و

داشتن آمد و افتخار اشتراک در "جھاد طالبی" بر خور دار بودند. در این رابطه نیرو ھای دھشت افکن پاکستانی با 

گرای یاد  ھای بـن سازمان  سری از  یک  داشتند.  قرار  بان  رھبران طاـل نار  باالیی و در ـک سطوح  یازات در  بـیشترین امـت

باز خویش را  دفاتر  ندھار   ابل و ـق بان در ـک با طاـل اسی  ظامی و سـی کاری ـن یدتی و ھـم پاـکستانی در ھـمسویی عـق

زیر بناھای عقیدتی شان میپرداختند. در این جا می توان به شکل نمونه از فعالیت ھای نـمودند و به گسترش  

اسالمی) و موالنا مای  مای پاـکستان)، موالنا ـفضل الرـحمن (جمـعیت العـل نورانی (جمـعیت العـل شاه اـحمد  موالنا 

اعظم طارق (سپاه صحابه) یاد کرد. به سبب انتقاد جھانیان بر حکومت پاکستان، بعضی سازمان ھای دیگر که
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دھشت افکن خوانده می شدند، مراکز فعالیت شان را از پاکستان به افغانستان انتقال دادند.  دراین جا میتوان به

شکل نمونه از موالنا مسعود اظھر(جیش محمد) و موالنا فضل الخلیل (حرکت المجاھدین) نام گرفت. 

بدون ھا"  که "جـھادی  لی مـبدل گـردید؛ محـلی  ین المـل نی ـب گاه دھـشت افـک به پاـی بان  مرو طاـل این طـریق قـل به 

یدتی  و آموزش عـق شان را  ھای  یرو  ته، ـن نی پرداـخ طرح دھـشت افـک به  شکیالتی  اسی و ـت ھای سـی حدودیت  ـم

یه قاوم عـل ھای ـم یرو  ضد ـن بر  ھه ای ـجنگ  رستادند. جـب یات میـف جام دادن عمـل برای اـن دادند و  می  ظامی  یت ـن ترـب

استبداد التقاطی طالبی در درون کشور، بھترین کار زار آزمون برای نیروھای جھادی  پنداشته می شد. این نیرو

ھا، در ھم بستگی و ھم عقیدتی ھمدیگر، از "دارالسالم" به "جھاد" علیه سر زمین ھای "دارالحرب" و صلیبیون

سال  ١١می پرداختند  که بن الدن جھان غرب را به این اسم یاد می کرد. اعمال دھشت افکنی   ٢٠٠١سپتامبر 

در نیویورک و واشنگتن، که به قتل بیشتر ار سه ھزار نفر منجر گردید،  ماھیت تخریبی و اھمیت قلمرو طالبی را

به عقب برای دھشت افکنی جھانی روشن نمود. ولی پیامد این اعمال دھشت افکنی، اگر از یک طرف، عجالتاٌ 

نشینی سازمان القا عده از افغانستان انجامید از طرف دیگر منجر به آن گردید که دامن استبداد قرون اوستایی

نوع طالبی از سر زمین ھندو کش موقتا چیده شود. در نتیجه قیادت التقاطی طالبی به مثابه یک گروه "نظام مند

گروه ثابه ی  به ـم بان  که در آن طاـل ردید؛ مرحـله ای  جاد ـگ تازه اـی مود و مرحـله ای  یدا ـن خاتمه ـپ رونی"  لی بـی تحمـی

"اخاللگر"، با ویژگی ھای خودش از مدت ده سال به این سو به "جھادی ھای"، دھشت افکن حرفوی نوع سلفی

تبدیل و در نتیجه، با وجود تفاوت ھای سلیقه ای و محلی، بخش مھم این "جھادی ھای" بین المللی گردیده اند.

"تحریک اسالمی طالبان" به مثابه "گروه اخاللگر"بخش دوم: 

"نظام التقاطی طالبی در پیوند ناگسستنی با "القا عده

ھمنوایی عقیدتی و ھم نظری سیاسی بین گروه طالب و القا عده بیانگر ھم سنگر بودن دو گروه دھشت افکن

با زیر ساخت ھای سلفی  می باشد که با وجود تفاوت ھای جزیی در راستای ھمکاری ھای ـگسترده ای عـملی

در ابعاد مختلف، مکمل یک دیگر خوانده می شوند. بکار برد قلمرو گروه طالب برای اھداف دھشت افکنی جھانی

آموزش ـنظری و ترـبیت عـملی به ـبسیج ـسراسری،  آسانی   به  طرف  یک  عده از  قا  گروه اـل که  به آن ـگردید  مـنجر 

سردی، از خون  مال  با ـک تا  گردد  وفق  بن الدن ـم اسامه  گر،  طرف  دـی بپردازد و از  موثر  شکل  به  خویش  ھواداران 

قندھار حمله ھای دھشت افکنی  در کشور ھای دیگر را طرح و عملی نماید. طالبان به نوبه خویش از پشتیبانی

گسترده نظامی و دھشت افکنی گروه  جھادی القا عده در جھت سرکوبی نیرو ھای مقاومت ضد طالبی در سر

زمانی که  حاکمیت جابرانه ای طالبی و برادران ھم کیش آنھا با حمله زمین ھندو کش بر خور دار بودند.  ولی 

اریخ   (به ـت واشنگتن  ویورک و  نی در نـی سال ١١ھای دھـشت افـک سپتامبر  "رعب و دھـشت" جـھانی٢٠٠١  به   (

مبدل گردید، کاسه ای صبر جھان غرب در مورد طالبان به سر آمد. خطر ھای ناشی از دھشت افکنی القا عده در

یه "دـھشت بارزه عـل تا  ـم مود  بور ـن کا را مـج حده امرـی ایاالت مـت ھور  یس جـم بوش، رـی جورج  بان، اداره ای  مرو طاـل قـل

افکنی بین المللی"  را در سر خط مبارزه ای  سیاسی-نظامی  خویش قرار دھد.

جورج بوش به تاریخ بیستم سپتمبر ھمان سال در بیانیه ای خویش در "کنگره" آن کشور،  اسامه بن الدن را به

عنوان "عامل اصلی دھشت افکنی جھانی" یاد نمود. بوش افزود که "رھبری القا عده در افغانستان از نفوذ زیاد

کا یک امرـی شماره  دشمن  بن الدن  ھا  نه تـن این ترـتیب  به  اید."  می نـم بان ـپشتیبانی  رژیم طاـل است و از  رخوردار  ـب

محسوب می شود، بلکه ھر نیرویی که به این دھشت افکن بین المللی "پناه" بدھد، در این قطار ردیف میگردد.

مود،٢۴[ شور را رد ـن به آن ـک بن الدن  سلیمی  بر ـت نی  کا مـب به درخـواست امرـی که مال عـمر چـندین مرـت پس از آـن  [

حادثه  بل از  که ـق نان  ردید. ـچ مواجه ـگ جدی  طر  با ـخ یز  بار  ـن برای نـخستین  طالبی  رژیم  وشت  سپتامبر،١١سرـن  

 کشوری که در مبارزه ای نظامی علیه "دھشت۴٨سیاست "زمین سوخته طالبان" در افغانستان برای امریکا و 

حدس چون  بود؛  کرده  جاد ـن ابل لـمسی را اـی رانی ـق نه ای ـتشویش و نـگ ردند، زمـی اشتراک ـک افـکنی" در افغاـنستان 
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دھشت افکن خوانده می شدند، مراکز فعالیت شان را از پاکستان به افغانستان انتقال دادند.  دراین جا میتوان به

شکل نمونه از موالنا مسعود اظھر(جیش محمد) و موالنا فضل الخلیل (حرکت المجاھدین) نام گرفت. 

بدون ھا"  که "جـھادی  لی مـبدل گـردید؛ محـلی  ین المـل نی ـب گاه دھـشت افـک به پاـی بان  مرو طاـل این طـریق قـل به 

یدتی  و آموزش عـق شان را  ھای  یرو  ته، ـن نی پرداـخ طرح دھـشت افـک به  شکیالتی  اسی و ـت ھای سـی حدودیت  ـم

یه قاوم عـل ھای ـم یرو  ضد ـن بر  ھه ای ـجنگ  رستادند. جـب یات میـف جام دادن عمـل برای اـن دادند و  می  ظامی  یت ـن ترـب

استبداد التقاطی طالبی در درون کشور، بھترین کار زار آزمون برای نیروھای جھادی  پنداشته می شد. این نیرو

ھا، در ھم بستگی و ھم عقیدتی ھمدیگر، از "دارالسالم" به "جھاد" علیه سر زمین ھای "دارالحرب" و صلیبیون

سال  ١١می پرداختند  که بن الدن جھان غرب را به این اسم یاد می کرد. اعمال دھشت افکنی   ٢٠٠١سپتامبر 

در نیویورک و واشنگتن، که به قتل بیشتر ار سه ھزار نفر منجر گردید،  ماھیت تخریبی و اھمیت قلمرو طالبی را

به عقب برای دھشت افکنی جھانی روشن نمود. ولی پیامد این اعمال دھشت افکنی، اگر از یک طرف، عجالتاٌ 

نشینی سازمان القا عده از افغانستان انجامید از طرف دیگر منجر به آن گردید که دامن استبداد قرون اوستایی

نوع طالبی از سر زمین ھندو کش موقتا چیده شود. در نتیجه قیادت التقاطی طالبی به مثابه یک گروه "نظام مند

گروه ثابه ی  به ـم بان  که در آن طاـل ردید؛ مرحـله ای  جاد ـگ تازه اـی مود و مرحـله ای  یدا ـن خاتمه ـپ رونی"  لی بـی تحمـی

"اخاللگر"، با ویژگی ھای خودش از مدت ده سال به این سو به "جھادی ھای"، دھشت افکن حرفوی نوع سلفی
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زده می شد که با "نظام مندی طالبی"، اھداف ثبات سیاسی در منطقه و از این طریق اھداف راھبردی غرب گویا

بر آورده می شود.

نخست از ھمه غرب، با در نظر داشت اھداف راھبردی -اش به رژیم طالبی از دریچه ای سیاسی پاکستان می

رژیم ند  که ماـن شد  می  شمرده  گرا  یاد  ھای بـن گروه  زمره ای آن  طالبی" در  یب "جـھان بیـنی  این ترـت به  دید. 

طر به دور از ـخ پذیر" و  رمش  نتیجه "ـن داشته، در  شنوا"  "گوش  غرب  با  طه  سعودی در راـب "وھابیت" در عرـبستان 

"سخنگو ھای آنی سیاسی-نظامی  پنداشته می شدند. ولی با وجود تالش ھای متواتر اسالم آباد، که به مثابه 

و حافظ منافع طالبی" در سطح بین المللی عمل می کرد، "رژیم طالبی" در کابل در کنار پاکستان تنھا توسط دو

کشور دیگر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شده بود؛ کشور سعودی  بعدتر، نظر

به اختالف نظر پیرامون حضور بن الدن در قندھار، بر سمیت شناختن نظام طالبی را به تعلیق در آورد. گروه ھای

ایران از ـطریق پاـکستان و اسالمی  با جـمھوری  مذھبی  رقابت ھای  ھای راھبردی و  رقابت  یاد گرای ـعربی در   بـن

ھمچنان برای اغواء غرب، جھت انتقال کمک ھای مالی شان به طالبان، از "حواله ای سنتی" به جای حواله ای

بانکی استفاده می کردند.  کشور ھای عربی خلیج برای استحکام رژیم طالبی در افغانستان تالش زیاد به خرج

زندگی تـجمل تا برای  یرون از ـکشور ھای شان بـفرستند،  گروه ھای دـھشت اـفکن خودشان را به ـب تا  دادند  می 

پرستی شیخ نشین ھا خلل به وجود نیاید.    

آگاھان سیاسی غرب "حمله ھای دھشت افکنی" که در قلمرو طالبان طرح می گردید، کماکان مانند گذشته ھا

ھای ھا را عـلیه ـمنافع غرب به ـمثابه  "مانور  دیده حـمله ھای آـن روسیه  متـمرکز بر ـکشورھای پـیرامونی و ھـمجوار 

زود گذر" و "مھار پذیر" می خواندند.

گاھی ـمطرح نـگردید. پس از آـنکه رژیم طالبی" ـھیچ  یر  کا ـپرسش  "تغـی غرب به سر ـکردگی امرـی این ـنگاه برای  از 

ازتاب ـکامل با ـب دندان زد و  خارا  سنگ  به  بن الدن  بر ـتسلیمی  دایر  با ـخواست  ویژه از ـطریق پاـکستان  به  کا،  امرـی

منفی مال عمر رو برو گردید، به جز مداخله ی نظامی دیگر گزینه ای نداشت. مال عمر ھیچ وقت ھمگام بودن و

ھمسویی -اش با بن الدن را پنھان نکرده  است. از آنجایی که بن الدن به امیرالمومنین طالب ھا بـیعت کرده بود،

این می داـنست. در  یز  خویش ـن به دـینی"  بن الدن را "وجـی یوی" ـحفاظت  مال ـعمر، عالوتا "ـحرمت مـھمان داری دـن

رابطه وی می گوید" ما برای اسامه بن الدن افغانستان را قربانی خواھیم کرد.، ولی او را تسلیم نخواھیم کرد."

ھای ردید.  ـبخش  ھا) تـخریب ـگ (شوروی  روسھا  وسط  سرزمین (افغاـنستان) ـت زیاد  زاید "ـقسمت  می اـف مال ـعمر 

من است،  انده  باقی ـم ھم  که ھـنوز  یزی  شد. ـچ سان  خاک یـک با  عدی  ھای ـب آزمایی  ھم  از طـریق زور  گری  دـی

] ٢۵قربانی اسامه بن الدن می نمایم." [

  سرگیجه گی گروه طالب تا سرباز گیری دوباره .١

        نقش سیا ست دو بعدی پاکستان

واضع داشت ـم ظر  با در ـن واشنگتن،  ویورک و  ھای  دـھشت افـکنی در نـی له  پس از حـم طالب  گروه  کرام"  مای  "عـل

به وضوع را  ظور ـم این مـن به  کا، در نشـستی  حده امرـی ایاالت مـت به  بن الدن  سلیمی  عدم ـت بال  طالب در ـق رھبران 

شخص بن الدن راجع نمودند: اگر شیخ بخواھد به رضای خودش قلمرو امارت اسالمی را ترک نماید، اختیار کامل

دارد. 

آباد  تالش اسالم  قرار گرـفته بود،  کا  ایاالت مـتحده امرـی زمان ـحکومت پاـکستان ـتحت ـفشار  این  که در  جایی  از آن 

میکرد تا ھرچه زودتر بن الدن، این  برادر عقیدتی طالبان به امریکا تسلیم داده شده  در ازای آن رژیم طالبی جان

طالبی ھـمنوا رژیم"  یر  "عدم تغـی بال  کا در ـق با ـمواضع امرـی این ـموقف پاـکستان در مرـحله نـخست  ببرد.  سالمت  به 

) در یک سفر عاجل در قندھار نتوانست تا مال عمر را بهISIبود. جنرال محمود احمد، رییس استخبارات پاکستان (

]٢۶بازنگری موقف -اش در قبال عدم تسلیمی بن الدن وادار نماید. [
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رسمی از آن ـکشور ویورک و واشنگتن در یک سفر  زمان حـمله ھای دـھشت افـکنی در نـی ـجنرال مـحمود اـحمد در 

سال   ـیکی از١٩٩٩دیدار میـنمود. این شخص شماره یک استخبارات پاکستان در کودتای جنرال پرویز مشرف در 

نرال بود. ـج رخودار  واشنگتن ـب ھم در  آباد و  اسالم  ھم در  بار ـخاصی  شد و از اعـت می  شمرده  یدی  ھای کـل ھره  ـم

گروس ( با پـیتر  صبحانه"  "دیدار  یک  Peterاحـمد در   Gross) بوب گـراھام Bob)، نمایـنده ی جمـھوری خـواھان و 

Grahamکا "مـوقف بال امرـی بان" در ـق "رژیم طاـل که  سازد  قانع  ھا را  تا آـن مود  می ـن ھا،  تالش  دموکرات  سناتور   (

با اشند.  می ـب براه"  سر  وسفندان  ویا " ـگ اند و ـگ کرده  رگان وـحشی" ـعمل ـن ثابه "ـگ به ـم بان  دوستانه"  دارد و طاـل

رسیدن خبر حمله ھای دھشت افکنی در حین نشست، "صبحانه رسمی" به "خون جگر" تبدیل گردید و جنرال

می اید ـتصمیم  آباد ـب اسالم  غان ـگرفت:  به ارـم خود  با  دست اول  خویش را از  ھر مـھمان داران  اـحمد ـعصبانیت و ـق

با واشنگتن ھمراھی می نماید.  [ گرفت که یا در کنار "دھشت افکنان" قرار می گیرد و یا در جھت مبارزه با آنان 

٢٧[

می بود و  اسالمی"   "امارت  کا در  مداخله امرـی گر پاکـستان، مـخالف  استمداران دـی ند سـی جـنرال پاکـستانی، ماـن

خواست که این موضوع از طریق مذاکرات و توسط وساطت اسالم آباد حل گردد. ولی تالش ھای یک ھیئت بلند

پایه پاکستانی تحت رھبری جنرال فیض گیالنی در قندھار و دیدار  با مال عمر  ھم به نتیجه مطلوب نرسید. گروه

رھبری طالب از یک طرف خواھان "شواھد موثق" در مورد دست داشتن بن الدن در حمله ھای دھشت افکنی

گردید و از طرف دیگر در ازای ھمچو یک اقدام، خواھان به رسمیت شناخته شدن نظام استبدادی -اش از جانب

شد. [ کا  گاه٢٨امرـی کری و از ـن کوته ـف اسی  گاه  سـی بان از ـن رھبری طاـل صمیم  این ـت کا  خارجه امرـی گاه وزارت  ]  از ـن

استراتژیک ساده انگاره  تلقی گردید. ولی واکنش طالبان با آن الگوی تاریخی زمام داران افغانی ھم آھنگ دیده

ورزند. اباء ـنمی  ھم از "جـفتک زدن"  باز  ولی  اند،  رسیده  به ـکرسی  خارجی  روھای  رکت" نـی که از "ـب شود،  می 

ولی نـعمت یروی  به ـن "حق شـناسی"، و "وفا داری"  وجود  با  شھادت مـیدھد،  اریخ افغاـنستان مـعاصر  که ـت طوری 

مرّد و به ـت موده،  رمانی ـن شان ناـف خود  نافع شـخصی  شدن ـم صورت ـخدشه دار  شینان در  این ـکرسی ـن خارجی، 

گانه در افغاـنستان ـھنوز تاریخی ـعمال بـی سنت  این  بن الدن از  با  روابط مال ـعمر  ولی  ند.  می زـن دست  سرـکشی 

آباد را در اسالم  که اداره جورج بوش،  زمانی  یافت.  شدت  ھم  بر پاـکستان  این ـمیان ـفشار  بود. در  تر  ھم عـمیق 

مقابل این گزینه قرار داد، که در صورت مخالفت با مداخله  نظامی امریکا، پاکستان توسط بمباران به "عصر حجر"

با بال افغاـنستان  راھبرد پاـکستان، در ـق با آن  توام  آمد و  "سر ـعقل"  بر  رویز ـمشرف  نرال ـپ ردید، ـج واھد ـگ بدیل ـخ ـت

با رویارویی  توان  ظامی، اقـتصادی و اجـتماعی   یل ـن به دـل که پاـکستان  می نوـیسد  ردید. ـمشرف  مواجه ـگ اکامی  ـن

]  در پشت سکه ای  اظھارات جنرال پرویز خوانده می شود که وی گویا با دھشت افکنی٢٩امریکا را نداشت.  [

جھانی در مخالفت قرار نداشته است،  ولی الزامات ساختاری کشورش، وی را به ھمگامی با امریکا وا میدارد.

ولی اسالم آباد این "ورقه نیرنگ و پیروزی"  را که از طالبان به مثابه  ابزار فشار بر حکومت کابل استفاده کند و در

عین زمان خود را در جبھه  مبارزه علیه "دھشت افکنی بین المللی"، جا بزند، ھیچ وقت از کف رھا نکرد. اسالم

ایران و در دوستان و  با ھـن رقابت  ابل و در  بر ـحکومت ـک وسط اـعمال ـفشار  تازه ـت دریک دور  که  کرد  می  آباد تالش 

ھمسویی با عربستان سعودی در  "بازی بزرگ" در آسیای میانه، زیادترین امتیازات ممکن را کسب نماید. 

بازنگری اسالم آباد در مورد بسیج  یک نیروی تاثیر گذار دھشت افکن. ٢

شتیبانی مدھوش از ـپ نی و  بودن در توھّـمات دـی غرق  کافی،  اسی  سواد سـی قدان  یل  ـف به دـل ھا،  طالب  رھبری 

کا را در ویژه امرـی ھای بیرونی بنیاد گرایان منطقه مانند یک "طفل بد آموز و ناز پرورده "، حساسیت ھای غرب و به 

قبال خطرات ناشی از دھشت افکنی کم بھا داد. از سوی دیگر طالبان ھرگز تصور نمیکردند که دامنه حکم روایی

ندو ھای ـھ پایه  بن الدن از کوـھ مار  مردم"، در ـق یدتی  اصول عـق گانه" و "دور از  اصر بـی ثابه "عـن به ـم ھا  استبدادی آـن
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ین المـللی و ھای ائتالف ـب یرو  ھوایی  ـن ھای  اثر حـمله  بان در  که طاـل پس از آـن شود.  سادگی  ـچیده  این  به  کش 

ندھار، ابل و در اخـیر از ـق پس ار آن از ـک شور و  شمال ـک شمال" نخـست از  حاد  قوای "اـت مداوم  سریع و  شروی  پـی

زیاد کم و  ھای  دارایی  مام  با ـت بان  رھبران طاـل دند،  بور گردـی به ـعقب ـنشینی مـج اسالمی  امارت  پایتخت واـقعی 

ستان ودند، رھـسپار پاـک برده ـب ما  به یـغ ابل   رکزی ـک انک ـم که از  ـب شور  اسعاری (ارزی) ـک ذخایر  شده و  اشته  انـب

ند، نده بازی نماـی بان می باـیست در آـی استخبارات پاـکستان برای نـقشی که طاـل با وجود طرح ھای قـبلی  شدند. 

صالحیت طه  کرد" ، در حـی اید  "چه ـب سوال  ردید و  حاکم ـگ ھت  طالب سـراسیمگی و ـب رھبری  گروه  ین  مدتی در ـب

پاکستان  با داشتن نقش "مھماندار" این گروه ذخیره  و اخاللگر قرار گرفت.

ادعای شدند، ـفـقط در ـچـھارچوب لـفـظی  رانده  که طاـلـبان از افغاـنـستان  ھای نـخـست  سال  از ھـمـین ـنـگاه در 

سال ھای   با پشتیبانی استخبارات پاکستان تا  اسالمی" شنیده می شد و  امارت   حمله ھای٢٠٠۵"برگشت 

کوچک دھشت افکنی در افعانستان به وقوع می پیوستند.  آھسته آھسته و با کاربرد تجارب دھشت افکنی در

عراق و انتقال شیوه ھای انتحاری ار طریق ھمکاری با القا عده و در اخیر نظر به عدم کفایت الزم حکومت حامد

کرزی، دید سیاسی-نظامی طالبان قوام گرفت. حمله ھای تخریبی آنھا گسترش یافت، به ترتیبی که حمله ھای

طالبی  بر "ویران گری" و کشتن نیرو ھای افغانی و ائتالف بین المللی متمرکز گردید. در اینجا محتوای گروه طالب

گروه با تغییر راھبردی و تاکتیک نیز دیگر گون گردید، گروه طالب از یک "نیروی نظام مند تحمیلی بیرونی"  به یک " 

استفاده از ھای مـشخص مثال  یرو  تا از طـریق ـن مود  حال تالش ـن ولی  پاکـستان در حـین  گر" مـبدل گـردید.  اخالـل

صف ند و ھمـچنان از ـطریق پاـکسازی در  صحنه سـیاسی افغاـنستان ـعمل ـک ابل در  فوذی در ـحکومت ـک سـیاست ـن

رھبری طالبان از اشخاص نا خوانده، یک حلقه منزه و گوش بفرمان اسالم آباد را به سرکار نگھدارند.

ساختار سیاسی-نظامی طالبان به مثابه  "گروه اخاللگر". ٣

بان در ھای ـمھم  طاـل کادر  استخبارات پاـکستان،  استراتژی ـجدید  به  اوضاع و ـمطابق  گونی  دگر  داشت  با در ـنظر 

به ظر  ھاد و ـن نام ـن شکل   به  بازھم  حراق آن  که در ـم دند،  گرد آـم ھم  با  کویته/ پاـکستان  یم  رھبری" مـق "شورای 

تدا مـتشکل از  رھبری در اـب شورای  رفت.  قرار ـگ مر  اسی مال ـع ھای سـی زمان،١۶ـمصلحت  طول  که در  بود   ـعضو 

ردیده و در آگاھانه و بر اساس سیاست از قبل سنجش شده پاکستان  تصفیه گردیده و  قسماً قربانی ـتصادفات ـگ

سال ھای بعدی تعداد این شورا به دوازده تن بالغ  میگردید. این شورا تحت مراقبت شدید استخبارات پاکستان

قرار دارد  و ھر نوع تماس با آن ممنوع می باشد. محل بود و باش این شورا از "پیشین" در صوبه بلوچستان به

محل امن و شاید ھم به کراچی، شھر بندری آن کشور انتقال داده شد. این شورا دارای چھار کمیسیون، و چھار

شورای محلی می باشد. کمیسیون ھا عبارت اند از  کمیسیون سیاسی، کمیسیون نظامی، کمیسیون تبلیغات

شورای کویته،  شورای  ھای  نام  به  دارند،   زیت  جا مرـک که در ـک به آـن ظر  لی، ـن ھای مـح شورا  مالی.  و کمـیسیون 

میران شاه، شورای پیشاور و شورای گردی جنگل یاد می شوند. 

در اولین دایره گرداگرد این کمیسیون ھا و شورا ھا در حدود یک صد تن  کادرھای قرار دارند که  یک بخش آن را

"اندیوال" ھای دور اول طالبان تشکل می دھند. ولی بخش عمده ای آن را نیروی جوانی می سازد که در کوره

ھای  تربیتی القا عده "صیقل جھادی" گرفته و از آموزش ھای "انتحاری" عراقی برخودار بوده اند و مصمم دیده

می شوند تا "جھاد تعرضی" را به ھر قیمتی که باشد، ادامه دھند. برخالف بخش "اندیوال ھا"، گروه جوان این

حلقه فاقد احترام به ساختار قومی و دھکده ای افغانستان می باشد. این گروه، به شیوه فکری القا عده مانند

"تحریک طالبان پاکستان" تالش دارد که ساختار ھای عنعنوی محلی را ویران کند و از طریق "سیاست تخریبی" و

حمالت  انتحاری بر گرده ای اجتماع سوار شود. این گروه در بخشی از نکات جھادی با "تحریک طالبان پاکستان"

که می خـواھد  گروه  این  اشد.  خویش ھمـنوا نمیـب ستانی  برادران پاـک دفاعی"  ظر "جـھاد  با ـن ظر دارد و  اختالف ـن

ھا" از ویا  در خدمت راندن "قوای صلیبی و ـعمّال آـن یرو ھای "ـجھادی" در خدمت "ـجھاد تـعرضی"، ـگ تاٌ ـھمه ـن عجاـل
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با ـگسترش بان پاـکستانی  با  طاـل به مال ـعمر در ـمخالفت  ربوط  طالب ـم گروه  این  گاه،   این ـن اشند. ار  افغاـنستان ـب

دامنه  جھاد در خاک پاکستان مخالف میباشد.

سیمای ساختار سیاسی – نظامی گروه طالبان

حافظ گل بھادر و مال نذیر، نمایند گان طالبان در وزـیرستان جنوبی برجسته ـترین نمونه ی این گروه شمرده می

شوند. از ھمین نگاه رابطه  این گروه با استخبارات نظامی پاکستان حسنه می باشد. والی ھای نام نھاد طالبان

 والیت افغانستان از ھمین دایره تعیین می گردند. در دایره ای دوم در حدود یک صد تن قوماندان ورزیده  قرار٣۴در 

یاده وظایف ـپ ھا در جـبھات  داشته که در حـلقه ـبعدی از یک ھزار قوـماندان ـجبه سرـپرستی میکـنند؛ این قوـماندان 

کردن طرح ھای تخریبی و حمالت انتحاری را به دوش دارند. این کادر ھا به نوبه خویش در حدود ده ھزار جنگجوی

حرفه ای سر سپرده و ھشت ھزار جنگجوی ولگرد از نوع "مجاھدان آواره"  زیر فرماندھی شان دارند. پس ازین

حلقه ای مجاھدان حرفه ای، در حدود ده ھزار "ھمنوایان" با طالبان ھم سنگر می باشند. این حلقه به نوبه ی

خویش از حضور طالبان استفاده کرده در تبانی و امتیازات دوجانبه ای متحدان آنھا قرار دارند. این حلقه شامل این

رفای، کاران ـح نایت  خدر، ـج مواد ـم اچاق  یایی ـق کرزی، ماـف کومت  قومی از ـح اراضی  سران ـن اشد:  می ـب ھا  گروه 
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ھمنوایان و متحدان ساختاری 

 متشکل از ده ھزار نفر
جنگجویا ن عضو تحریک اسالمی در حدود ده  
 ھزار و جنگجویان ولگرد در حدود ھشت  ھزار

حلقه دوم متشکل از ھزار تن
قوماندان جبھه 

حلقه اول متشکل از یک صد  
قوماندان ورزیده و آگاه

چھار شورا 
،(کویته،پیشاور

گردی جنگل و میران 
شورای رھبری (شاه
 ھسته

گروه طالب 
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بخشی از صاحبان تصدی ھای امنیتی خصوصی، دار و دسته ھای آدم ربایان، جاسوس ھا و ھمکاران طالبان در

جدی نیرو ھای امنیتی و ادارات دولتی کشور. رخنه کردن گروه طالب در نیرو ھای امنیتی افغانستان  از مشکالت 

در این کشور شمرده می شود.

 سیاست تخریب زیر ساخت ھا و قتل نیروھای مخالف در افغانستان.۴

به ظر تاکـتیک  رکزی و یـکدست، از ـن شکل ـم به  "راھبردی"  گاه  گری" از ـن بان در مرـحله "اخالـل سـیاست جـنگی طاـل

شکل غیر مرکزی و نا متجانس و در سطح اوپراتیفی و جبھه ای پارچه پارچه و جدا از ھم پیاده می گردد.

بر موثر  رنامه  بدون ـب ھای مـحلی و  سری حـمله  یک  پس از  طالبی" در پاـکستان  آشوبگری  ھای  چرخ  ندگان  گرداـن

نیرو ھای بین المللی کمک به امنیت "ایساف" و "ائتالف بین المللی"،  به ویژه با بکار برد تجارب  دھشت افکنی

شیوه قدم نخـست  ردند. در  یادی ـک بازنگری بـن خویش  ظامی  یک ـن عده"، در تاکـت قا  با "اـل روابط  عراق از طـریق  در 

جنگی خویش را با اصول جنگ ھای "چریکی" عیار نمودند و در حد امکان از رویایی جبھه با نیرو ھای " ائتالف ـبین

المللی" اباء ورزیدند. در این جا باید افزود که "جنگ ھای چریکی نوع کالسیک" با حمله ھای دھشت افکنی نوع

طالبی دارای  تفاوت ھای اساسی می باشند. جنگ ھای چریکی نوع کالسیک به طور کلی متمرکز بر اھداف

نظامی دشمن بوده و با پیروی از اساسات "مقررات جنگی" که در آن  بر حفظ و صیانت ملکی ھا صحه گذاشته

ھا نوع ـجنگ  این  عامالن  گاه  این ـن شود. از  می  یز  فال  پرـھ زنان و اـط ویژه  به  اھان،  بی گـن شود، از ـکشتن   می 

نوع ھای  نگ  یان ـج اگر حاـم ولی  شوند.  وانده مـی قاوم" ـخ یا ـم شان و  سر ـک گران ،  یان  مردان، طـغ "شـورشیان، مـت

ند، طوری چریکی برای رسیدن به اھداف خویش به حمله ھای علیه ملکی ھای غیر مسلح و بی گناه  دست بزـن

]  ٣٠که طالبان عمل میکنند،  به آنھا به جز از "دھشت افکنان و قاتالن" نمیتوان با اسم دیگری یاد کرد. [

(ابو زرقاوی   ھراس افکـنی اـل ھای  شیوه  عده و انتـقال  قا  یروی از افـکار اـل به ـپ طالب  گروه  بر آن  مـصعب  عالوه 

زرقاوی، عده سابق رھبر اـل قا  به افغاـنستان ـکشته ھا ی امریکایی حـمله در ـپیش سال ـپنج که عراق در اـل شد) 

پایبندی -اش را به تعبیر سلفی از حمله ھای انتحاری به اثبات رساند. به تاسی از آن که گفته میشود که خود

اسالم، یـعنی کشی در اسالم جایز نیست، شیخ یوسف القرضاوی از اال زھر می گوید که "کشتن بی گـناھان در 

]  ولی به تعبیر القا عده که بر فتوای ابن تیمیه استوار می باشد،٣١دین شکیبایی و بردباری،  ممنوع است". [

قتل مسلمین ملکی ھم "مطابق به سنت پیغمبر اسالم" می باشد. گروه طالب در این راه با القا عده و سلفی

]٣٢ھا ھم نظر بوده، کشتن برادران مسلمان را در سرزمین ھندو کش روا میداند. [

) شخص انتحاری با انتقال٢٠١١ جوالی ١۴در زمان مراسم فاتحه احمد ولی کرزی، برادر رییس جمھور (به تاریخ 

مای والیت شورای عـل خوانی، حـکمت هللا حـکمت، رـییس  فاتحه  خویش در درون ـمسجد  دستار  جره در  مواد منـف

قندھار را به قتل رساند. مسؤلیت این فاجعه را بالفاصله ذبیح هللا مجاھد، که اسم واقعی -اش حاجی  اسماعیل

بر طالب  گروه  ثابه سخنگوی  به ـم اید،  عالیت مینـم با افغاـنستان ـف مرزی پاـکستان  شھر  گـفته مـیشود و  در ـچمن، 

]  با وقوع این حادثه، گروه طالب مرتکب یک جنایت چند بعدی گردید، که ھم با ارشادات اسالم٣٣دوش گرفت. [

وھم با رسوم سنتی افغان ھا در تضاد قرار دارد: عمل خشونت بار خودکشی که در اسالم ممنوع است، با عدم

شود، حرمت گذاری به مسجد- خانه ی خدا -  و تخطی بر عزت دستار که در محیط افغانی جزء عفت خوانده می 

در حقیقت  به معنی پایمال کردن ھمه ارزش ھا و ھنجارھا توسط طالبان می باشد. ھمچنان شیوه کار طالبان

که قوماندان ھای آن ھا در زیر چادری خود را مخفی می نمایند و به این ترتیب با انتقال مواد منفجره، به اعمال

یر زبان اـم که از  زمانی  قرار دارد.  غانی" در ـتضاد  نوی اـف شھامت عنـع با "ـغیرت و  ند،  می زـن دست  دـھشت افـکنی 

ریوا دریای ـھ نار  که در ـک شود  می  ته  شھامت جـنگی گـف وصف  زبان ـپشتو در  شاعران پـیشتاز  فوالد،  یر  کرور و اـم

دربار شاعران  زرگترین  ردوسی، ـیکی از ـب نان ـف دارند. ھمـچ تن  به  تن  به ـجنگ  اشاره  رزند"،  می ـل ھا  "دالوران از آـن
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بخشی از صاحبان تصدی ھای امنیتی خصوصی، دار و دسته ھای آدم ربایان، جاسوس ھا و ھمکاران طالبان در

جدی نیرو ھای امنیتی و ادارات دولتی کشور. رخنه کردن گروه طالب در نیرو ھای امنیتی افغانستان  از مشکالت 

در این کشور شمرده می شود.

 سیاست تخریب زیر ساخت ھا و قتل نیروھای مخالف در افغانستان.۴

به ظر تاکـتیک  رکزی و یـکدست، از ـن شکل ـم به  "راھبردی"  گاه  گری" از ـن بان در مرـحله "اخالـل سـیاست جـنگی طاـل

شکل غیر مرکزی و نا متجانس و در سطح اوپراتیفی و جبھه ای پارچه پارچه و جدا از ھم پیاده می گردد.

بر موثر  رنامه  بدون ـب ھای مـحلی و  سری حـمله  یک  پس از  طالبی" در پاـکستان  آشوبگری  ھای  چرخ  ندگان  گرداـن

نیرو ھای بین المللی کمک به امنیت "ایساف" و "ائتالف بین المللی"،  به ویژه با بکار برد تجارب  دھشت افکنی

شیوه قدم نخـست  ردند. در  یادی ـک بازنگری بـن خویش  ظامی  یک ـن عده"، در تاکـت قا  با "اـل روابط  عراق از طـریق  در 

جنگی خویش را با اصول جنگ ھای "چریکی" عیار نمودند و در حد امکان از رویایی جبھه با نیرو ھای " ائتالف ـبین

المللی" اباء ورزیدند. در این جا باید افزود که "جنگ ھای چریکی نوع کالسیک" با حمله ھای دھشت افکنی نوع

طالبی دارای  تفاوت ھای اساسی می باشند. جنگ ھای چریکی نوع کالسیک به طور کلی متمرکز بر اھداف

نظامی دشمن بوده و با پیروی از اساسات "مقررات جنگی" که در آن  بر حفظ و صیانت ملکی ھا صحه گذاشته

ھا نوع ـجنگ  این  عامالن  گاه  این ـن شود. از  می  یز  فال  پرـھ زنان و اـط ویژه  به  اھان،  بی گـن شود، از ـکشتن   می 

نوع ھای  نگ  یان ـج اگر حاـم ولی  شوند.  وانده مـی قاوم" ـخ یا ـم شان و  سر ـک گران ،  یان  مردان، طـغ "شـورشیان، مـت

ند، طوری چریکی برای رسیدن به اھداف خویش به حمله ھای علیه ملکی ھای غیر مسلح و بی گناه  دست بزـن

]  ٣٠که طالبان عمل میکنند،  به آنھا به جز از "دھشت افکنان و قاتالن" نمیتوان با اسم دیگری یاد کرد. [

(ابو زرقاوی   ھراس افکـنی اـل ھای  شیوه  عده و انتـقال  قا  یروی از افـکار اـل به ـپ طالب  گروه  بر آن  مـصعب  عالوه 

زرقاوی، عده سابق رھبر اـل قا  به افغاـنستان ـکشته ھا ی امریکایی حـمله در ـپیش سال ـپنج که عراق در اـل شد) 

پایبندی -اش را به تعبیر سلفی از حمله ھای انتحاری به اثبات رساند. به تاسی از آن که گفته میشود که خود

اسالم، یـعنی کشی در اسالم جایز نیست، شیخ یوسف القرضاوی از اال زھر می گوید که "کشتن بی گـناھان در 

]  ولی به تعبیر القا عده که بر فتوای ابن تیمیه استوار می باشد،٣١دین شکیبایی و بردباری،  ممنوع است". [

قتل مسلمین ملکی ھم "مطابق به سنت پیغمبر اسالم" می باشد. گروه طالب در این راه با القا عده و سلفی

]٣٢ھا ھم نظر بوده، کشتن برادران مسلمان را در سرزمین ھندو کش روا میداند. [

) شخص انتحاری با انتقال٢٠١١ جوالی ١۴در زمان مراسم فاتحه احمد ولی کرزی، برادر رییس جمھور (به تاریخ 

مای والیت شورای عـل خوانی، حـکمت هللا حـکمت، رـییس  فاتحه  خویش در درون ـمسجد  دستار  جره در  مواد منـف

قندھار را به قتل رساند. مسؤلیت این فاجعه را بالفاصله ذبیح هللا مجاھد، که اسم واقعی -اش حاجی  اسماعیل

بر طالب  گروه  ثابه سخنگوی  به ـم اید،  عالیت مینـم با افغاـنستان ـف مرزی پاـکستان  شھر  گـفته مـیشود و  در ـچمن، 

]  با وقوع این حادثه، گروه طالب مرتکب یک جنایت چند بعدی گردید، که ھم با ارشادات اسالم٣٣دوش گرفت. [

وھم با رسوم سنتی افغان ھا در تضاد قرار دارد: عمل خشونت بار خودکشی که در اسالم ممنوع است، با عدم

شود، حرمت گذاری به مسجد- خانه ی خدا -  و تخطی بر عزت دستار که در محیط افغانی جزء عفت خوانده می 

در حقیقت  به معنی پایمال کردن ھمه ارزش ھا و ھنجارھا توسط طالبان می باشد. ھمچنان شیوه کار طالبان

که قوماندان ھای آن ھا در زیر چادری خود را مخفی می نمایند و به این ترتیب با انتقال مواد منفجره، به اعمال

یر زبان اـم که از  زمانی  قرار دارد.  غانی" در ـتضاد  نوی اـف شھامت عنـع با "ـغیرت و  ند،  می زـن دست  دـھشت افـکنی 

ریوا دریای ـھ نار  که در ـک شود  می  ته  شھامت جـنگی گـف وصف  زبان ـپشتو در  شاعران پـیشتاز  فوالد،  یر  کرور و اـم

دربار شاعران  زرگترین  ردوسی، ـیکی از ـب نان ـف دارند. ھمـچ تن  به  تن  به ـجنگ  اشاره  رزند"،  می ـل ھا  "دالوران از آـن
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غزنوی در حماسه ھای خویش، در رابطه به جنگ رستم و سھراب، دشمن را به جنگ رویاروی دعوت می نماید:

" اگر جز به کام من آمد جواب -  من و گرز و میدان و افراسیاب".

این ھای فرھـنگی ـکشور و ـکشتار مـلکی ھا  آغاز و  ساخت  زیر  سلفی، به تـخریب  عبیر  یروی از ـت با ـپ گروه طالب 

نی، ھای دھـشت افـک شیوه  کردن  یاده  مود. در راه ـپ بدل ـن خویش ـم راھبردی  اھداف  به  جایز را  نا  مال  شیوه  اـع

طالعه ریق ـم طرف از ـط یک  ھارون از  است.  موده  بازی ـن سر پاـکستانی ـنقش مـھمی  ھارون، اـف نام  به  شـخصی 

تجربه ای جنگ ھای ضد امریکایی در ھندو چین و انطباق دادن این شیوه جنگی  با حمله ھای انتحاری در خاک

عراق، "دستور العمل" برای گروه جھادی طالب طرح نمود. از طرف دیگر او، نظر به روابط عمیق شخصی و حرف

قدم طالب،  برای دـھشت افـکنان  افزار  انات تدارک ـجنگ  ھای ـنظامی پاـکستان، در راه امـک یرو  با حـلقه ھای  ـن ای 

  ]   ٣۴ھای موثر عملی بر داشت. [

) به مثابه نمایندگان  نیرو ھای خارجی مورد حملهNGOبا پیروی از این بازنگری، فعالیت ھای بنیاد ھای خیریه (

تن از ھمـکاران "بنـیاد مـعاونت بـین الملـلی" ( قرار گرفتـند. قـتل ده  شده   تازه بـسیج  گروه  Internationalھای 

Assistance Mission  سال درماه اگـست  ھای٢٠١٠)  ھای حمـله  مونه  کی از ـن یت بدخـشان، ـی سوی در وال  عـی

درنگ ذبـیح هللا مجـاھد، بدون  این حمـله ای انتـحاری را  می نمـاید.  مـسئولیت  طالب را تمثـیل  گروه  تخـریبی 

اوید  به دوش ـگرفت. اـحمد ـج بان  می٢۴سخنگوی طاـل یان  تن قرباـن این ده  ریه، ـیکی از  یاد خـی این بـن آشپز  ساله،   

باشد که به مثابه  یگانه نان آور برای ھمسر و سه طفل خویش روزانه در حدود چند دالر محدود امریکایی درآمد

که  درآمد۵١داشت. ھمـچنان ـمحرم ـعلی،  با  که  است  ربانی دـیگری  یاد، ـق این بـن نده"  به ـحیث "راـن داشت  سال   

کرد. [١۵٠ می  خویش را تمـویل  زندگی  ھمـسر و دو طـفل معـیوب  ماه بـاید  دالر در  گزارش٣۵  به تـاسی از    [

ACBAR (Agency Coordination Body for  Aid Organisations)ھای سازمان  سازی  ھم آھـنگ  یا "اداره ی   ،

امدادی در افغانستان"،  قتل و اختطاف ھمکار ھای بنیاد ھای خیریه در طول زمان افزایش یافته است. در این جا

سازمان  کاران  تن از ھـم نج  تل ـپ توان از ـق مرز"San Frontiersمی  بدون  "داکتران  یا  سال    تن از٢٠٠۴ در  ھار   و ـچ

سازمان  سال International Rescue  Committee ھـمکاران  برای ـکمک"  در  ته ـبین المـللی  یا " کمـی به٢٠٠٨ "   

]٣۶حیث نمونه ھای دیگر از جنایات گروه طالب نام گرفت. [

دیده بان حقوق بشر ( سازمان  )، ـنظر به تخریب بنیاد ھای آـموزشی وHuman Rights watchبه اساس گزارش 

ردیده  و٢٠٠۵تھدید استادان و معلمان مکاتب توسط طالب ھا، در سال   اکثر دختران از آموزش در مکاتب محروم ـگ

حدود٢٠٠۵ در صد ولسوالی ھای کشور امکانات آموزشی دختران از بین رفته است. تنھا در سال ٣٠در حدود   در 

]  حمله ھای تخریبی٣٧ حمله ی تخریبی بر مکاتب و تاسیسات آموزشی کشور به وقوع پیوسته است.  [١١٠

مکاتب دختران از شیوه ی فکری "تبعیض جنسیتی" طالبان آب می خورد.

به قتل رساندن مال ھای نرمش پذیر که در رویارویی با دیدگاه سفت عقیدتی طالبی قرار می گیرند، بیانگر نمونه

سال  طالب  از  گر  گروه اخالـل اشد.  می ـب طالبی  گری از جنـایات  تا ٢٠٠١ای دـی تن از اعـضای "٢۴  تنـھا  ٢٠٠٩   

شورای علمای افغانستان" را به قتل رسانده است. در این قطار قتل قاری سید احمد، مالی ورزیده ای قندھاری

] ٣٨ نمونه ی دلخراشی از حمله ھای غیر انسانی گروه طالب را تمثیل می نماید. [٢٠٠٨در اپریل سال 

 قتل بی امان کارمندان دفاتر دولتی، وا بستگان تاسیسات امنیتی و روشنفکران انتقادی و ملی نمونه ای دیگری

از جنایت ھای ضد بشری گروه طالب را به نمایش می گذارد. در رابطه با قتل این حلقه، مال عمر در یک فتوای

خویش می گوید که "ما زمین را زیر پای آن ھا به تنور شعله ور تبدیل خواھیم کرد." در این جا می توان به شکل

 در نزدیک خانه٢٠٠٩نمونه از ستاره اچکزی، خانم مبارز و عضو شورای والیتی قندھار نام برد که در اپریل سال 

-اش توسط "متر سیکل سواران" گروه جھادی طالبی به ضرب گلوله از پا درآمد. در این  قطار می توان ھمچنین از

 نام گرفت. تنیوال آرمان گرایی خویش را در قبال میالدی نیز٢٠٠۶قتل حکیم تنیوال، والی پکتیکا در سپتمبر سال 

]  در مقابل تو ریالی ویسا، والی قندھار٣٩[ پایان بخشیدن به "فرھنگ کلشینکوف" با قیمت جان خود پرداخت.

 از یک حمله ای انتحاری طالبان با جراحت ھای کوچک جان به٢٠٠٩می تواند احساس آرامش نماید که در سال 
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غزنوی در حماسه ھای خویش، در رابطه به جنگ رستم و سھراب، دشمن را به جنگ رویاروی دعوت می نماید:

" اگر جز به کام من آمد جواب -  من و گرز و میدان و افراسیاب".
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به شور حـتا  شرقی ـک ناطق جـنوبی و  یان از ـم این ـم ظامی، در  کی و  ـن مای مـل حار زـع سله  انـت برد. سـل سالمت 

 قوای امنیتی افغانستان  در٣٠٣شمال گسترش نموده، نمونه مشخص آن قتل جنرال داوود داوود، فرمانده  زون 

 در تالقان می باشد. ٢٠١١ماه می سال 

ھای صاص"  که از طـریق "ـق دارند  موده، تالش  نه ـن سنده  خویش ـب رسمی  فان  تال مخاـل تل و ـق به ـق بان  ولی طاـل

سال  طالب در  ھای  اندان  ند. قوـم لق نماـی رعب ـخ ترس و  مردم  ین  عام ـب ستقیم  در مالی  سوالی٢٠٠۶ـم   در وـل

یت قـندھار،  جوایی وال به قـتل٢۶پـن سابقه ای  سردی بـی با خوـن دولت  با  جرم ھمـکاری  به  عادی را  مردم  تن از   

]  به اساس گزارش  دفتر۴٠رساندند و اجساد بی سر آن ھا را برای "عبرت دیگران" به نمایش عام گذاشتند. [

سال UNAMAسازمان ـمـلل در افغاـنـستان (  ھا  ٢٠١٠)، تـنـھا در نـیـمه  صد در ـقـتل مـلـکی  بـیـشتر از ھـفـتاد در 

سال ین  ماه اول ھـم شش  ھا را در  ربانی  این ـق عداد  لل، ـت سازمان ـم دفتر  اند.   داشته  دست  فان ـمسلح"  "مخاـل

  قربانی حمله ھای انتحاری٢٠١٠  نفر ملکی در ظرف شش ماه  سال ٢٢۵٧تن می گوید  به این ترتیب  ٣٢١٠

] ۴١گروه اخاللگر طالب شده اند. [

 جبران سست شدن تکیه گاه قومی طالب توسط نا سامانی ھای ساختاری .۵

گروه طالب از سوی دیگر، پا به پای شکل گیری اوضاع سیاسی کشور، از یکسو  و افزایش فعالیت ھای تـخریبی 

در بخش تکیه گاه قومی  تحریک اسالمی طالبان دگرگونی ھای مھم بوقوع پیوسته اند.  نخست از ھمه نظر به

به می زد،  ھا تکـیه  شتون  بر ـپ سطوح  مام  که در ـت طالب  قومی  گاه  ماعی پاـی اسی-اجـت سری از عـلل سـی یک 

آھستگی سست تر گردید. طیف ھای مختلف پشتون ھا یا از طالبان فاصله گرفتند و یا دست کم از پشتیبانی

علنی آنھا دست برداشتند. ولی در عین زمان حمله ھای روز افزون تخریبی طالب، بیانگر گسترش نفوذ این گروه

میگردد.  اکنون  بر این "تضاد" - کاستن پایگاه قومی و گسترش نفوذ - روشنی انداخته می شود.

 نیرو ھای فرار از شیوه ی دید طالبی 

 نقش ریاست جمھوری حامد کرزی)١

حزب یک  داشتن  بدون  به نـظر میـرسید،  "ردیف دوم"  امر سیـاستمدار  بدو  که در  کرزی، ریـیس جمـھور  حـامد 

سیاسی و یا گروه مسلح مربوط به خودش و حتا بدون یک بر نامه ای تدوین شده ای سیاسی برای بازسازی و

سال  دسامبر  اساس" تواـفقات بن" در  به  طول٢٠٠١آشتی ـملی ـکشور،  ابل تـکیه زد.  در  قدرت در ـک  بر ارـیکه ی 

زمان روشن گردید که کرزی به حیث یک پشتون،  تبار گرا  عمل می کند؛ ظاھراً متواضع و خاکسار ولی در واقع

"اشرافی صفت" می باشد؛ گرچه او از دموکراسی سخن می گوید و لی "عمل گرا" است و مانند سیاستمداران

با تداوم تبار درانی قرار ـگیرد. او  قدرت  سـیاسی وی و در  تداوم  خدمت  سلفش تنھا پاـبند اصولی میباشد که در 

پیروی از ھمین سیاست عمل گرایی، با دادن امتیازات، از طریق کرسی ھای بلند به "پشتون ھا و بنیاد گرا ھا"

یدا اسی ـپ پای سـی جای  کرزی  ھه"  ریده و در "جـب طالبی ـب خط  با  ھا  شتون  که بـخشی از ـپ مود  جاد ـن ضایی را اـی ـف

نمودند. 

) احساس رقابت ھای مثبت حوزه ای٢

بان  مـنجر به آن سیاست تخریب زیر ساخت ھای اقتصادی، صحی و فرھنگی در مناطق پشتون نشین ـتوسط طاـل

گردید که بخشی از  پشتون ھا به این درک سیاسی برسند که در اثر تداوم این سیاست، مناطق پشتون نشین

در "رقابت ھای مسالمت آمیز باز سازی" از مناطق غیر پشتون  عقب خواھند ماند. از آن جایی که طالب غیر از

23

به شور حـتا  شرقی ـک ناطق جـنوبی و  یان از ـم این ـم ظامی، در  کی و  ـن مای مـل حار زـع سله  انـت برد. سـل سالمت 

 قوای امنیتی افغانستان  در٣٠٣شمال گسترش نموده، نمونه مشخص آن قتل جنرال داوود داوود، فرمانده  زون 

 در تالقان می باشد. ٢٠١١ماه می سال 

ھای صاص"  که از طـریق "ـق دارند  موده، تالش  نه ـن سنده  خویش ـب رسمی  فان  تال مخاـل تل و ـق به ـق بان  ولی طاـل

سال  طالب در  ھای  اندان  ند. قوـم لق نماـی رعب ـخ ترس و  مردم  ین  عام ـب ستقیم  در مالی  سوالی٢٠٠۶ـم   در وـل

یت قـندھار،  جوایی وال به قـتل٢۶پـن سابقه ای  سردی بـی با خوـن دولت  با  جرم ھمـکاری  به  عادی را  مردم  تن از   

]  به اساس گزارش  دفتر۴٠رساندند و اجساد بی سر آن ھا را برای "عبرت دیگران" به نمایش عام گذاشتند. [

سال UNAMAسازمان ـمـلل در افغاـنـستان (  ھا  ٢٠١٠)، تـنـھا در نـیـمه  صد در ـقـتل مـلـکی  بـیـشتر از ھـفـتاد در 

سال ین  ماه اول ھـم شش  ھا را در  ربانی  این ـق عداد  لل، ـت سازمان ـم دفتر  اند.   داشته  دست  فان ـمسلح"  "مخاـل

  قربانی حمله ھای انتحاری٢٠١٠  نفر ملکی در ظرف شش ماه  سال ٢٢۵٧تن می گوید  به این ترتیب  ٣٢١٠

] ۴١گروه اخاللگر طالب شده اند. [

 جبران سست شدن تکیه گاه قومی طالب توسط نا سامانی ھای ساختاری .۵

گروه طالب از سوی دیگر، پا به پای شکل گیری اوضاع سیاسی کشور، از یکسو  و افزایش فعالیت ھای تـخریبی 

در بخش تکیه گاه قومی  تحریک اسالمی طالبان دگرگونی ھای مھم بوقوع پیوسته اند.  نخست از ھمه نظر به

به می زد،  ھا تکـیه  شتون  بر ـپ سطوح  مام  که در ـت طالب  قومی  گاه  ماعی پاـی اسی-اجـت سری از عـلل سـی یک 

آھستگی سست تر گردید. طیف ھای مختلف پشتون ھا یا از طالبان فاصله گرفتند و یا دست کم از پشتیبانی

علنی آنھا دست برداشتند. ولی در عین زمان حمله ھای روز افزون تخریبی طالب، بیانگر گسترش نفوذ این گروه

میگردد.  اکنون  بر این "تضاد" - کاستن پایگاه قومی و گسترش نفوذ - روشنی انداخته می شود.

 نیرو ھای فرار از شیوه ی دید طالبی 

 نقش ریاست جمھوری حامد کرزی)١

حزب یک  داشتن  بدون  به نـظر میـرسید،  "ردیف دوم"  امر سیـاستمدار  بدو  که در  کرزی، ریـیس جمـھور  حـامد 

سیاسی و یا گروه مسلح مربوط به خودش و حتا بدون یک بر نامه ای تدوین شده ای سیاسی برای بازسازی و

سال  دسامبر  اساس" تواـفقات بن" در  به  طول٢٠٠١آشتی ـملی ـکشور،  ابل تـکیه زد.  در  قدرت در ـک  بر ارـیکه ی 

زمان روشن گردید که کرزی به حیث یک پشتون،  تبار گرا  عمل می کند؛ ظاھراً متواضع و خاکسار ولی در واقع

"اشرافی صفت" می باشد؛ گرچه او از دموکراسی سخن می گوید و لی "عمل گرا" است و مانند سیاستمداران

با تداوم تبار درانی قرار ـگیرد. او  قدرت  سـیاسی وی و در  تداوم  خدمت  سلفش تنھا پاـبند اصولی میباشد که در 

پیروی از ھمین سیاست عمل گرایی، با دادن امتیازات، از طریق کرسی ھای بلند به "پشتون ھا و بنیاد گرا ھا"

یدا اسی ـپ پای سـی جای  کرزی  ھه"  ریده و در "جـب طالبی ـب خط  با  ھا  شتون  که بـخشی از ـپ مود  جاد ـن ضایی را اـی ـف

نمودند. 

) احساس رقابت ھای مثبت حوزه ای٢

بان  مـنجر به آن سیاست تخریب زیر ساخت ھای اقتصادی، صحی و فرھنگی در مناطق پشتون نشین ـتوسط طاـل

گردید که بخشی از  پشتون ھا به این درک سیاسی برسند که در اثر تداوم این سیاست، مناطق پشتون نشین

در "رقابت ھای مسالمت آمیز باز سازی" از مناطق غیر پشتون  عقب خواھند ماند. از آن جایی که طالب غیر از

23



این بـخشی از بر  نا  ند، ـب ازسازی ـنمی بـی نامه ـب بر  به  یازی  دیده و ـن فانی  ثابه ـجھان  به ـم خاکی  یای  به دـن ھم  آن 

پشتون ھای کرسی نشین و روشنفکر از طالبان بر گشتند. 

) فاصله گرفتن از شھرت نا مطلوب طالبی٣

طالبان در دور استیالی قدرت خویش ار نگاه فرھنگی عقب گرا، از نگاه درک سیاسی نادان، از نگاه شکل گیری

قدرت، انحصار گرا و از نگاه دینی متعصب  عمل کردند. پس از برقراری حکومت کرزی، بخشی از پشتون ھا نمی

خواستند که دامن ھای شان با این لکه ھای سیاسی –اجتماعی نوع طالبی دیگر آلوده باشد.

 شیوه ی فکری طالبی در تناقض با "پشتون والی")۴

والی" به اصول "ـپشتون  با یک سری از  برد "شریعت" نوع طالبی  کار  قدرت سـیاسی و ـب بان از ـتصاحب   درک طاـل

مثابه ھنجار ھای عنعنوی در تضاد قرار گرفته و به ویژه به فرو پاشی اھرم اجتماعی سنتی منجر شده بود.  پس

شان را از اسی  ماعی و سـی روستاھا مـوقف اجـت که بخـصوص در  ماعی  این قـشر اجـت کرزی  رقراری حـکومت  از ـب

طالب تاریخی از "طالب و  این تـجربه ای ـتلخ  عبرت از  با درس  شد و  دوبار  دارای ـحیثیت  و ـمقام  دست داده بود، 

گرا ھا" فاصله گرفت. 

) اسالم نرمش پذیر افغانی  در تضاد با شیوه دید سلفی نوع طالبی۶

بیرحمی گروه طالب در مقابل مال ھای سنتی و علمای که از خط دینی طالبی دیگر ـپیروی نمیـکردند، منجر به آن

شد که این قشر بیشتر از پیش جدی گردیده، از طالب و طالب نما ھا فاصله گیرد.  از آن جایی که این مال ھا با

این نظام عنعنوی و برداشت مردم عوام از اسالم سنتی توام با تصوف در ھم آھنگی به سر می برند، قتل و قتال 

عامالن  آن را دند و  اسالمی خواـن بان را غـیر  کرده، اعـمال طاـل عبیر  خویش ـت پذیر  رمش  دین ـن با  ضاد  شر را در ـت ـق

"وھابی" و "خارجی" گفتند.

افشا روز افزون چھره طالب به مثابه ابزار سیاسی پاکستان است) ۶

آھسته آھسته این نکته بیشتر از گذشته ھا روشن گردید که پاکستان به مخفیگاه ھای گروه طالب مبدل گردیده

است و استخبارات آن کشور، گروه  "مجاھدان تازه دم" را به غرض دھشت افکنی در افغانستان بسیج نموده، از

زیادی از عداد  ین ـت وضوع در ـب این ـم استفاده مینمـاید.  درک  خویش  اھداف  برای  اسی  ابزار سـی ثابه   به ـم ھا  آن 

ھواداران  پیشین طالب زنگ خطر را به صدا درآورد. در قبال این موضوع عده ای "استقالل کشور" را به خطر دیدند

و دیگر حاضر  نبودند تا  سر نوشت خویش را دوباره به "طالبان گوش به فرمان اسالم آباد" بسپارند.

 ) نقش گفتمان مردم ساالری٧

اوضاع دھه  سه  پس از  مود.  بازی ـن ھم  بان ـنقش ـم یادت انـحصاری طاـل با ـق طه  راسی در راـب مان دموـک یر گفـت در اـخ

متالطم و نظام ھای اقتدار گرا، برای یک تعداد زیاد پشتون ھای روشنفکر، نظام مردم ساالری، که درآن ھر فرد

باشنده ای افغانستان به مثابه  شھروند عمل نماید، به دید سیاسی مبدل گردید. به این ترتیب این گروه "وراثت

نی گری، دھـشت افـک عده ای دـی ولی  ند.  بدور افـک گام خـوانده و  نا بھـن تاریخی  گاه  اسی" را از ـن قدرت سـی باری  ـت
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رشد و مانع  شتون را "اجـنبی" و  گان غـیر ـپ اشند  "سقاوی دوم" ـب ظر  یروی از ـن لی"  و در ـپ قاومت ـم طالبی را "ـم

رخوردار افزون از ھواداران بـیشتر ـب شکل روز  به  جدال ، ـنظر "شھروندی"  این  می ـخواند. در  انـکشاف ـملی ـکشور 

گردیده است و در رویارویی با  گذشته گرایان حرفه ای، از پشتیبانی گسترده تر بر خور دار می شود.

نابسامانی ھای ساختاری نظام  به نفع طالب. ۶

چه در درون ھای مختـلف،  که جـناح  است   استراتژیک  تـبدیل گـردیده  ابزار سیـاسی و  به  چـنان   طالب  گروه 

شان از آن ھای  ھدف  کردن  یاده  خود ـجھت ـپ نوبه ای  به  ھان، ـھریک  چه در ـکشورھای منـطقه و ـج افغاـنستان و 

استفاده می کنند.  بنابر تجربه ای تلخ تاریخی و خاطرات از دوران " نظام مندی" این گروه، در این دورانی که این

ھا ـقسماً قومی را از آـن شتیبانی  ستان ـپ مردم در درون افغاـن ند،  می ـک بازی  رانه"  قاطی" ـنقش "اخالل ـگ گروه "الـت

وجود با  نوبی  شمالی و ـج رستان  ویژه در وزـی به  بایلی پاـکستان،  ناطق ـق طالب  در ـم گروه  ولی  ند.   می کـن دریغ 

اختالف نظرھا در مورد اولویت ھای مبارزاتی با "تحریک طالبان پاکستانی" مانند گذشته ھا از حمایت ـگسترده ای

ستان، شور در افغاـن ازسازی ـک برای ـب ماعی  اسی-اجـت طرح سـی یک  قدان  به ـف ظر  اشد. ـن می ـب خور دار  بر  قومی 

سبی بات ـن که ـث است  ردیده  فی  ـگ ھای مختـل گروه  بروز  به  جر  ته و مـن شکل گرـف اسی بخصـوصی   کانیزم سـی ـم

سیاسی کشور کوھپایه ھای ھندو کش را با خطر ھای جدی مواجه نموده اند. دامنه ای گردانندگان پشت پرده

ای این مکانیزم از گروه ھای مسلح گرفته تا حلقه ھای "قطاع الطریق"، مافیای مواد مخدر و قاچاق بران حرف ای

گسترش می یابد. در کنار این گروه دشمنان قسم خورده ای افغانستان، ھستند اشخاص انفرادی و حلقه ھای

کوچک دیگر که از اوضاع بی ثبات کشور بھره برداری کرده و در کنار گروه ھای متذکر عمل می نمایند. در نتیجه

ھر دو بخش ھمگام باھم  در جھت برھم زدن ثبات نسبی سیاسی کشور فعالیت  می نمایند.

)  احزاب مسلح سیاسی در خط مبارزات طالبی١

در قطار گرو ھای مسلح، نخست از ھمه  می توان از "حزب اسالمی افغانستان" تحت رھبری گلب الدین حکمت

بوده استخبارات پاـکستان  دستگاه  با  ھادی  سازمان ـج کترین  ھا، نزدـی ذشته  که از ـگ راطی  گروه اـف رفت؛  نام ـگ یار 

است و از ھمین جھت از بزرگترین بخش کمک ھای تسلیحات و مالی برخوردار بود. ولی از آن جایی که حکمت

یار ماکیاولستی است که معتقد می باشد  که ھدف وسیله را توجیه می نماید، با وجود حضور قاضی حسین،

اسالمی، حزب  امیر جماعت اسالمی پاکستان و جنرال حمید گل، رییس سابق استخبارات پاکستان در جبھه ای 

وی دو سال تمام در "محمد آغه"، جنوب غرب کابل کمین گرفت، اما نتوانست بر "تخت سلطنتی!!!" در کابل تکیه

و به کرسی نشستن حامد کرزی، حکمت یار دوباره نظر به ٢٠٠١بزند. پس از حمله ھای دھشت افکنی  سال

سیار یار ـب رداخت. حکـمت  به مـبارزه ـپ صلح در کـشور  ند  رابر فراـی خویش در ـب اسی"  خـاصیت "انحـصار طـلبی سـی

آگاھانه در بخش جنگ مسلحانه در شمال شرق کشور به ویژه در کنر و ولسوالی امام صاحب والیت بغالن وارد

کار زار گردید. در بخش سیاسی – با تفاوت ھای کم و زیاد درون حزبی – تحت رھبری ارعندیوال به ـفعالیت عـلنی

در کابل آغاز نمود. به این ترتیب و در این میان حکمت یار در بخش سیاسی از دست آورد ھای بزرگ بر خور دار

است.  از موده  احراز ـن شور  لی ـک شورای ـم کرزی و ھمچـنان در  کابینه ای  ند را در  ھای بـل رسی  است و ـک بوده 

سوی دیگر نظر به ھمنوایی ھای سیاسی با گروه طالب و بنیاد گرایی عقیدتی با شبکه ای دھشت افکن القا

عده، دامن حزب اسالمی نه تنھا در قتل و خونریزی نیرو ھای خارجی بلکه کشتار ملکی ھای افغانی نیز تا آرنج

آغشته می باشد.

در کنار حزب اسالمی حکمت یار می توان از شبکه ای دھشت افکن "جالل الدین حقّانی" نام گرفت. این شبکه

است، در رانی ـکشور ـکمر ـبسته  به وـی قّانی  الدین ـح قّانی، ـپسر جالل  الدین ـح سراج  اندھی  نون ـتحت فرـم که اـک
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در کنار حزب اسالمی حکمت یار می توان از شبکه ای دھشت افکن "جالل الدین حقّانی" نام گرفت. این شبکه
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وزیرستان شمالی پاکستان و در رابطه ی مستقیم با دستگاه استخبارات آن کشور، ـفعالیت ھای تـخریبی -اش را

به دستور و طراحی استخبارات پاکستانی  متوجه تاسیسات ھند در افغانستان نموده است. ھمچنان، شبکه ای

حقّانی که بخشی از سازمان "حزب اسالمی" مولوی خالص بود که بعد تر، با حفظ تشکیالت، از نگاه عقیدتی در

گروه طالبان  ادغام گردید،  در وزیرستان شمالی از شبکه ای دھشت افکن القا عده، در ازای تھیه  اماکن مصون

  می گذارد.ISI"ته جایی" می گیرد و اطالعات موثق در اختیار 

سال  اسالمی افغانـستان" در  "امارت  که از آدرس  نامه  یک  الدین حـقّانی در  برای٢٠٠٩جال ل   پـخش گـردید، 

بدون که  است  تاده  دست ـکسانی اـف به  امروز  شورا  "رھبری  می نوـیسد:  کرده،  قاد  بر مال ـعمر انـت بار  نـخستین 

] او می نویسد که "بخون۴٢اجازه ای سازمان ھای استخبارات خارجی ھا قادر به انجام ھیچ کاری نیستند." [

ھای ما تجارت ھا جریان دارد. در بدل پول، برادران ما بر صلیب  ھا کشیده می شوند." در این رابطه وی به کشته

بدالمنان و مال اختر محـمد، مال داد هللا، مال ـع می نمـاید: مال  اشاره  طالب  گروه جـھادی  اندان  شدن چـندین قوـم

یک۴٣سیف هللا. [ شاھد  ما  یرا  اید: "اـخ می نـم اضافه  ته،  نام گرـف مر  صاً از مال مـحمد ـع یر مشـخ قّانی در اـخ ]  ـح

سری اوامر غلط از سوی مال عمر مجاھد و باجه ای ایشان مال عزیزهللا اسحق زی ...می باشیم که منجر به از

دست دادن اشخاص بر جسته و کارا مانند بیت هللا محسود و مال منصور داد هللا  و چندین فرد دیگر شده است."

]۴۴ [

عالوه بر این دو گروه مسلح، حلقه ھای دھشت افکن بین المللی از قبیل شبکه القا عده، گروه سلفیون، تـحریک

طالبان پاکستانی و گروه قاری طاھر یلداش با بر نامه ھای خاص خودشان به طور منظم در افغانستان دست به

ین کن ـب گروه دـھشت اـف این  عده ـمسئول  قا  به ای اـل ند رـت انده  بـل تانی، فرـم یونس المورـی شیخ  ند.  می زـن تـخریب 

] ۴۵المللی در افغانستان می باشد.  [

 باند ھای مسلح محلی)٢

 گروه مسلح کوچک و بزرگ۵٠٠نظر به انکشاف بخصوص در کشور و حاکمیت " فرھنگ کلشنکف" اکنون بیش از  

شان خود  ھای بـخصوص  عالیت  به ـف شان  فوذی  ناطق ـن ھا در ـم گروه  این  یک از  ھر  دارند و  وجود  ستان  در افغاـن

مردم اـعاشه و ین  ترس در ـب رعب و  جاد  سرقت، اخـتطاف و اـی نایی از ـطریق  ھای ـج اند  این ـب اشد.  می ـب ـمشغول 

اباطه می نمایند. این گروه ھای مسلح از طریق ھمراھی با باند ھای قاچاق اسلحه و مواد مخدر و در ھمکاری

نزدیک با گروه طالب،  به جنایات خویش ادامه می دھند. 

 ) شیوه ی کار برخی از شرکت ھای امنیتی خصوصی٣

یش از   ستان ـب حدود ۵٠در افغاـن ھا در  شرکت  این  دارند.  عالیت  رسماً ـف یتی  شرکت خصـوصی امـن فر٣٠  ھزار ـن  

استخدام نموده و به معاش خوار وابسته به خود تبدیل نموده اند.  این شرکت ھای خصوصی در بخش امنیت و

ھای ھا و نمایـندگی  سفارتخانه  ین الملـلی،  ھای ـب یرو  خارجی، بنیـادھای خیـریه، ـن حـفظ مـصونیت تاسیـسات 

دالر ھا میلـیون  صد  به  ھا  شرکت  این  ساالنه ای  درآمد  می بـاشند.  ستان فـعال  سازمان مـلل متـحد در افغاـن

ھای گروه  به  خدمات خویش،   برا ی  یابی"  غرض "بازار  به  ھا   شرکت  این  عداد از  یک ـت گرد  لغ می  با  کایی  امرـی

مسلح دیگر پول می دھند که اوضاع را نا مطمئن و نا آرام گردانند تا  در نتیجه زمینه ای رونق تقاضا برای "خدمات

امنیتی" این شرکت ھا افزایش یابد.

) قرار دادی ھای استفاده جو        ۴
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فاد پایه ی ـم رفت و  اند، ـحجم داد و ـگ شور ـمشغول  ھای ـک ساخت  زیر  سازی   باز  که در ـبخش  ھای  قرار دادی 

برای نا اـمنی،  با اـفزایش  ھا  که آـن به گونه ای  ند؛  می بیـن یتی ـکشور  وضع امـن با  خویش را در واـبستگی ـمستقیم 

ساختار یک پروژه از قبیل اعمار یک جاده، خواھان پول بیشتر می شوند و امتیازات بیشتر کسب می نمایند. این

] ۴۶موضوع به بھترین وجه آن با مثال ھای از قراردادی ھا ی بازسازی در والیت قندھار دیده می شود. [

) ملیشه ھای قومی ۵

ماموریت وجود   با  که  رفت  نام ـگ قومی و "پـلیس مـحلی"  ھای  ھای "ارـبکی"، ملـیشه  گروه  توان از  می  یر  در اـخ

دست به گروه ھا به نوبه ای خویش  این  طالب ـخوانده می شود و لی اکثر خود  گروه  با  ھا که ـمبارزه  رسمی آـن

خراب کاری و مردم آزاری می زنند، به خانه ھای مردم می ریزند و به دختران تجاوز می نمایند. 

ماعی و ساختار اجـت که زاده ای  یت،   ھا ی مـخل امـن گروه  این  ین  یادی ـب ھای بـن فاوت  ھا و ـت شباھت  وجود  با 

سیاسی دوران حاکمیت کرزی می باشد، پیامد اعمال این گروه ھا با اھداف گروه اخاللگر طالب  در ھمسویی

قرار می گیرد. از آن جایی که بازیگران پشت پرده ای گروه طالب  ھم تالش دارند تا این گروه اخاللگر را بزرگتر از

یز به ساختاری ـکشور را ـن حضور واقعی آن جلوه دھند، پس اعمال ناروای این حلقه ھا، ناشی از نابسامانی ھای 

نام خویش خاتمه می دھند. در این رابطه حمله ھای انتحاری بر ھتل  انترکانتیننتال کابل این مسأله  را بخوبی

  گروه دھشت افکن مسلح با واسکت ھای انتحاری و سالح٢٠١١ جو الی سال ٢٩روشن می  سازد. به تاریخ 

خفیف بر ھتل مذکور واقع در باغ باال در جوار" قبر پیر بلند" حمله بردند. پس از چند ساعت درگیری بین نیرو ھای

 ذبیح هللا مجاھد، سخنگوی طالبان بال درنگ مسئولیت]۴٧ دست کم بیست و یک نفر به قتل رسیدند. [امنیتی 

یرد.  [ می ـگ به دوش  ھا  طالب  نام  به  ھای  آـیساف ]۴٨این حـمله ای دـھشت افـکنی را  یرو  عد  ـن یک روز ـب ولی 

(نیروھای بین المللی کمک به حفظ امنیت در افغانستان) در گردیز، اسماعیل جان، یکی از قوماندان ھای ـمشھور

بر ـھتل ھای انـتحاری  این حـمله  طراح  ھا  نه تـن که  رسانید، شـخصی  به ـقتل  شبکه ای دـھشت اـفکن  ـحقّانی را 

انترکانتیننتال خوانده شد بلکه، طوریکه گفته شده او مسؤلیت اکماالت  شبکه ای حقّانی را نیز بر دوش داشته

سال است. اواخر  جان در  اسماعیل  است،  قرار داده  ھا  رسانه  دسترس  ناتو در  که  عاتی  ـراساس اطال ـب

میالدی از پاکستان به افغانستان آمد و رھبری یک گروه بیست و پنج تا سی و پنج نفری را در مناطق مرزی٢٠١٠

] ۴٩افغانستان برعھده گرفت.  [

 تمویل پروژه "اخالل گری" طالببخش سوم:

تمویل فعالیت ھای تخریبی طالبان چند بعدی است و از چشمه ھای مختلف غیر مشروع آب می خورد. نخست

 در صد٧٠از ھمه، ھمکاری نزدیک گروه طالب با قاچاق بران مواد مخدر، به ویژه در حوزه ی ھیرمند که بیشتر از 

مواد مخدر کشور از آنجا تھیه می گردد، مھمترین منبع درآمد طالبان می باشد. طالبان در قدم نخست ده در صد

به اسم ذکات از زارعان کو کنار اخذ نموده و با تھیه "بدرقه ای مسلحانه" با قاچاق بران دست کم ده در صد دیگر

داشت ـحجم مواد ـمخدر در درون ـکشور که قـیمت آن در با در ـنظر  شریک می شوند.  خام   در قـیمت مـحلی مواد 

 میلیون دالر امریکایی گفته می شود، سھم طالب  در این مبلغ بر یک صد  میلیون دالر امریکایی بالغ ٩٠٠حدود  

می کایی  یارد دالر امرـی به ـپنج میـل ساالنه  شده از افغاـنستان در منـطقه،  صادر  مواد ـمخدر  ته قـیمت  گردد. الـب می 

رسد.  

رقم دـیگری زرگترین  یج، ـب حوزه ای خـل برادران دـینی از  پولی  ھای  حواله  مواد ـمخدر،  بع ـقاچاق  درآمد از مـن نار  در ـک

بوده که در خزانه ای کمیسیون مالی طالبان سرازیر می گردند. در این مورد گل آقا اسحاق زی، رـییس کمـیسیون

مالی طالبان با امیر عبدهللا و نصیر حقّانی، دو تن از دست یارانش در جمع آوری پول نقش مھم  ایفا می نمایند.
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اسحاق زی نه تنھا سرپرستی مالی را به دوش دارد، بلکه با پشتیبانی دستگاه استخبارات پاکستان،  پیوسته

ھا از به کشور ھای عربی در خلیج فارس و عربستان سعودی سفر می کند و در حلقه ھای بنیاد گرای آن کشور 

گردد. [ می  رخوردار  ھای سـرشار دـینی" ـب فوذ۵٠"اعانه  زیر ـن ناطق   ذکات از ـم اسحاق زی ـمسئول ـجمع آوری    [

طالبان است و بعضا با تھدید مستقیم و ایجاد ترس و رعب از اشخاص انفرادی نیز پول می گیرد. گل آقا اسحاق

می ـباشد. اـمیر بر خور دار  زیاد مال ـعمر  می شود، از اعـتماد  ھای نـخستین مـحسوب  بان روز  زی که در ـقطار طاـل

عالیت بان ـف پایتخت طاـل واقع  ندھار، در  یت ـق والی وال به حـیث مـعاون  بان  قاطی طاـل حاکمیت الـت زمان  عـبدهللا در 

استخبارات مورد تفـقد  که مـستقیم  ھای  کادر  برای   ویژه  به  طالب،  رھبران  شدن  پس از مـتواری  داشت. او  

پاکستان  قرار نگرفتند، امکانات سر پناه و  مخفی گاه در شھر ھای مختلف پاکستان، از جمله در "مھمان خانه"

پول و ـجلب ـحمایت غرض ـجمع آوری  به  است. وی شـخصا  دیده  ندری ـکراچی تـھیه  شھر ـب بان در  ای ـمشھور طاـل

بیشتر سیاسی به کشور ھای عربستان سعودی، امارات متحده ی عربی و کویت ھم سفر ھای ـنموده است. [

۵١ [

کا برا ی افغانستان و پاـکستان، ـحجم ایاالت مـتحده امرـی ویژه ی  نده ای  سابق نماـی نا بر اـظھار رـیچارد ـھولبروک،   ـب

] ۵٢پولی که طالبان از کشور ھای خلیج می گیرند، بیشتر از درآمد طالبان از مواد مخدر می باشد. [

میلیون ھا دالر امریکایی به نفع دھشت افکنی سرازیر ٢٠١٠ تا ٢٠٠۶از سال  ، The Timesنظر به گزارش تایمز

است. [ شده  ستان  لی در۵٣پاـکستان و افغاـن ین المـل روھای ـب نار نـی سعودی در ـک ستان  کومت عرـب که ـح رچه   ] ـگ

گروه مورد  شان در  پولی  سعودی از ـپشتیبانی  فرادی  اشخاص اـن فوذ و  پر ـن ھای  گروه  ولی  قرار دارد،  افغاـنستان 

٩٢٠طالب خودداری نمی نمایند. نظر به تخمین بخش مالی استخبارات افغانستان،  در چھار سال مذکور حدود 

میلیون پوند انگلیسی وارد افغانستان شده و پس از تسعیر به وزیرستان انتقال داده شده است. البته در این جا

که از برد  نام  پولی  بع  توان از مـن می  اشد. در اـخیر  می ـب دخل  یز ـمستقیم ذی  عده ـن قا  سازمان دـھشت اـفکن اـل

مونه از شکل ـن به  توان  می  راستا  این  شود. در  می  بان  سرازیر خـزانه ای طاـل ریایی  درک گـروگان گـیری و آدم 

 یاد آوری نمود. گروه اختطاف گر طالبان این دو خبر نگار را  در٢٠٠٩گروگان گیری دو خبر نگار  فرانسوی در سال 

گروه٢٠١١سال  انده  ریالی، فرـم قاری ـب وعات  ھای مطـب گزارش  نابر  مود.  ـب رھا ـن دالر  یون  نج میـل بدل ـبیش از ـپ  در 

برادران نور هللا و عـبدالحق،  مذکور،  گار  خبر ـن تا در ازای آزادی دو  است  شده  سا، مـوفق  بان در کاپـی جـھادی طاـل

] ۵۴خویش را نیز آزاد نماید.  [

با در نظر داشت منابع که تذکر داده شدند، در آمد ساالنه ای گروه جھادی طالبی بیش از چھار صد میلیون دالر

امریکایی  تخمین می  شود. در بخش مصرف بودجه طالبان سازمان استخبارات پاکستان نقش مھم بازی نموده،

دستبرد زدن  و استفاده ھای شخصی از این منبع "خداداد" جزء عادات دیرینه ای نیرو ھای آغشته پاکستانی در

امور افغانستان شمرده می شود.

گفتگو با طالبان: رھکار عاری از خرد سیاسیبخش چھارم: 

نوع ھر  انات  گروه ـجھادی امـک این  ریبی  است تـخ بوده، سـی مدنی  جامعه ای  اصول  با  نافی  طالب  ـم گروه  مال  اـع

گفتگوی سیاسی و زمینه سازی "آشتی ملی" را نفی می نماید. 

) نظر به تجارب دھه ای اخیر، گروه طالب که التقاطی فکر می نماید از یک طرف با پیروی از اصل "حاکمیت تک١

تباری"، باشند گان غیر پشتون افغانستان را "بیگانه" شمرده و به اساس آن از جمله خواھان اخراج تاـجیک ھا به

تاجیکستان، ازبک ھا به ازبکستان بوده،   از ھزاره ھا می خواھد که یا "مسلمان شوند" و یا افغانستان را ترک

   گویند. مال عمر فتوا می دھد که گرفتن دختران و زنان ھزاره به مثابه کنیز اشکال دینی  ندارد.

دھی و رای)٢ ساس رای  به ا  به ـحیث "شھروند" و  اشندگان افغاـنستان  که ـب با ـنظام دموـکراسی  طالب   گروه    

خودش زعم  به  ظام را،  چو  ـن استه ، ھـم بر ـخ خالفت  به ـم ند،  ین نماـی خود تعـی شان را  شور  وشت ـک سر ـن یری،  ـگ
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۵١ [

کا برا ی افغانستان و پاـکستان، ـحجم ایاالت مـتحده امرـی ویژه ی  نده ای  سابق نماـی نا بر اـظھار رـیچارد ـھولبروک،   ـب

] ۵٢پولی که طالبان از کشور ھای خلیج می گیرند، بیشتر از درآمد طالبان از مواد مخدر می باشد. [

میلیون ھا دالر امریکایی به نفع دھشت افکنی سرازیر ٢٠١٠ تا ٢٠٠۶از سال  ، The Timesنظر به گزارش تایمز

است. [ شده  ستان  لی در۵٣پاـکستان و افغاـن ین المـل روھای ـب نار نـی سعودی در ـک ستان  کومت عرـب که ـح رچه   ] ـگ

گروه مورد  شان در  پولی  سعودی از ـپشتیبانی  فرادی  اشخاص اـن فوذ و  پر ـن ھای  گروه  ولی  قرار دارد،  افغاـنستان 

٩٢٠طالب خودداری نمی نمایند. نظر به تخمین بخش مالی استخبارات افغانستان،  در چھار سال مذکور حدود 

میلیون پوند انگلیسی وارد افغانستان شده و پس از تسعیر به وزیرستان انتقال داده شده است. البته در این جا

که از برد  نام  پولی  بع  توان از مـن می  اشد. در اـخیر  می ـب دخل  یز ـمستقیم ذی  عده ـن قا  سازمان دـھشت اـفکن اـل

مونه از شکل ـن به  توان  می  راستا  این  شود. در  می  بان  سرازیر خـزانه ای طاـل ریایی  درک گـروگان گـیری و آدم 

 یاد آوری نمود. گروه اختطاف گر طالبان این دو خبر نگار را  در٢٠٠٩گروگان گیری دو خبر نگار  فرانسوی در سال 

گروه٢٠١١سال  انده  ریالی، فرـم قاری ـب وعات  ھای مطـب گزارش  نابر  مود.  ـب رھا ـن دالر  یون  نج میـل بدل ـبیش از ـپ  در 

برادران نور هللا و عـبدالحق،  مذکور،  گار  خبر ـن تا در ازای آزادی دو  است  شده  سا، مـوفق  بان در کاپـی جـھادی طاـل

] ۵۴خویش را نیز آزاد نماید.  [

با در نظر داشت منابع که تذکر داده شدند، در آمد ساالنه ای گروه جھادی طالبی بیش از چھار صد میلیون دالر

امریکایی  تخمین می  شود. در بخش مصرف بودجه طالبان سازمان استخبارات پاکستان نقش مھم بازی نموده،

دستبرد زدن  و استفاده ھای شخصی از این منبع "خداداد" جزء عادات دیرینه ای نیرو ھای آغشته پاکستانی در

امور افغانستان شمرده می شود.

گفتگو با طالبان: رھکار عاری از خرد سیاسیبخش چھارم: 

نوع ھر  انات  گروه ـجھادی امـک این  ریبی  است تـخ بوده، سـی مدنی  جامعه ای  اصول  با  نافی  طالب  ـم گروه  مال  اـع

گفتگوی سیاسی و زمینه سازی "آشتی ملی" را نفی می نماید. 

) نظر به تجارب دھه ای اخیر، گروه طالب که التقاطی فکر می نماید از یک طرف با پیروی از اصل "حاکمیت تک١

تباری"، باشند گان غیر پشتون افغانستان را "بیگانه" شمرده و به اساس آن از جمله خواھان اخراج تاـجیک ھا به

تاجیکستان، ازبک ھا به ازبکستان بوده،   از ھزاره ھا می خواھد که یا "مسلمان شوند" و یا افغانستان را ترک

   گویند. مال عمر فتوا می دھد که گرفتن دختران و زنان ھزاره به مثابه کنیز اشکال دینی  ندارد.

دھی و رای)٢ ساس رای  به ا  به ـحیث "شھروند" و  اشندگان افغاـنستان  که ـب با ـنظام دموـکراسی  طالب   گروه    

خودش زعم  به  ظام را،  چو  ـن استه ، ھـم بر ـخ خالفت  به ـم ند،  ین نماـی خود تعـی شان را  شور  وشت ـک سر ـن یری،  ـگ
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یت  آن را اسالم" اھـل "امت  به ـحیث  ستان  مردم افغاـن ھا  یده ای آـن به عـق ظر  داند. ـن می  اسالمی  شریعت  خالف 

ند "امـیر می تواـن ھا  کرام"، منتـخب آن  خود تعیـین  کنـند، بلـکه تنـھا "علـمای  شان را  ظام سیـاسی  تا ـن نـدارند 

خوانش المومنین" را تعیین نمایند. و این امیر گویا سرنوشت یک ملت را نظر به میل و رغبت خود و  آن ھم نظر به 

دینی خود و استوار بر تبار گرایی بدوی، حتی در مخالفت با کود "پشتونوالی" رقم زند.   

 گروه طالب به نام جھاد به کشتن و قتل مردم عوام بسنده نکرده بلکه گلوی مقتولین را  می برند سر ھای)٣

ھای طالب بر بیـمارستان ھا حـمله  گروه  جدا می کـنند و به ـنمایش عام می ـگذارند.   ھای شان  شان را از بدن 

نابر طالب،  ـب گروه  می آورد.  پا در  لوله از  ضرب ـگ به  ھا را از بیـمارستان ـکشیده،  انـتحاری اـنجام داده و ـحتا زـخمی 

خصلت ظالمانه -اش  و با پیروی از این اصل "ھر که با ما نیست، دشمن ماست"، حتا مال ھا ی سنتی و عـلمای

دینی دیگر اندیش را با حمله ھای انتحاری به قتل می رساند. این گروه بدون "مروت اسالمی و ترحم بشری"،

پارچه زنده  به ـحیث ـبمب  بدن  او را  قرار داده و  خویش  ھاد"  خدمت "ـج جره در  مواد منـف با  ساله را  دختر ـھشت 

پارچه مینماید

 گروه طالب،  به تنگ نظری عقیدتی و فھم سفت دینی-اش، بدون مراعات اصول شریعت که ایجاب اظھارات)۴

ستحق "چـندین دره " شروع" نخـست ـم نا ـم "روابط جـنسی   جرم  به  حامله را  زنان  اشد، حـتا  نی ـب شاھدان عـی

شرعی امر  "روابط ناـمشروع" را  به  ریدن بـینی" زن مـتھم  طالب "ـب گروه  اید.  می نـم پس از آن سنـگسار  داـنسته، 

تعبیر می نماید.

  گروه طالب به اساس پیروی از سیاست "تبعیض جنسیتی" و تفکر "مرد ساالری"، دختران و زنان، یعنی نصف)۵

از باشندگان افغانستان را از ھر نوع حقوق مدنی محروم نموده به آنھا اجازه ای آموزش، تـحصیل و کار نداده و ـحتا

این به  روند.  به "ـحمام" ـب زنان  که  بان نمیـگذارند  می ـگردند.  طاـل شان  ھای  خانه  بدون ـمحرم از  یرون رـفتن  مانع ـب

ترتیب طالبان،  زنان را در چھار دیواری خانه ھای شان به زندان ابد محکوم می نمایند. 

کرده،)۶ بدیل  لی ـت ین المـل به النه ای دـھشت افـکنی ـب ستان را  شان، افغاـن ندی"  ظام ـم طالب در دوران "ـن گروه   

حاضر بود تا بخش ھنوز ھم ویران نشده ای افغانستان را قربانی اسامه بن الدن، رھبر سازمان دھشت افکنی

القا عده نماید، ولی او را تسلیم نکند. این گروه تا امروز از اعمال  "القا عده" فاصله نگرفته است و آن را محکوم

سلفی عبیر روش  با ـت ھای دـھشت افـکنی  له  به حـم خود  خویش،  یدتی  یروی عـق است. برـعکس در ـپ کرده  ھم ـن

دست می زند.

یر)٧ سرخ" را ـغ گل  له ای  قرار داده، "مـی نوع  نری را مـم پذیر ـھ ھای دـل زمه  وسیقی و زـم نواز ـم طالب آواز دـل گروه   

اسالمی خوانده است . "کتاب سوزی" را وجیبه ای دینی ساخته و با تخریب تندیس ھای بودا در بامیان  میراث

تاریخی و فرھنگی کشور را با خاک یکسان نموده است.

با پشتیبانی استخبارات  ـنظامی پاکستان  ()٨   گروه طالب  با دستیاری حلقه ھای بنیاد گرای بیرونی و به ویژه 

ISI.روزانه در سرزمین ھندو کش آشوب بر پا می نماید و به مثابه   ابزار زور "اسالم آباد" تبدیل گردیده است  (

روند "گفتگو" با طالب کدام تضمینی وجود دارد که  کادر طالبی یک قدم و لو با در نظر داشت این نکات،  آیا در  

کوچک ھم باشد از این اعمال خویش عقب نشینی کند. اگر بحث روی این باشد که بخشی  از "نیرو ھای نرمش

پذیر" طالبان را از  ھسته ای مرکزی آنھا جدا نمود، این نکته در عمل بدون "شورای عالی صلح" نیز تطبیق گردیده

کادر ھای مھم اسبق طالبی، حتا تا سطح  شورای ملی افغانستان است. آیا شماری از وزیران، دیپلمات ھا و 

دھشت افکنی طالبی  بیانگر این پدیده نیست که "گفتگو" با طالب، در چھارچوب موجود  دور از درایت سـیاسی و

موازین دموکراسی بوده، در بھترین صورت منجر به تقویت و رشد نظام تمامیت گرای دینی  می گردد که در اثر آن

ھای دھـشت افکـنی قه  ھا ی افـراطی و حـل گرو ه  ھای  به مـحل تجـمع و پناھـگاه  دوباره  ستان،  سرزمین افغاـن

جھانی مبدل خواھد گردید. جایگاه گروه رھبری طالب در "دادگاه بین المللی جنایات جنگی در دن ھاک" بوده، در

آنجا باید با آنھا محاسبه حقوقی و تصفیه حساب تاریخی صورت گیرد.
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ھای طالب بر بیـمارستان ھا حـمله  گروه  جدا می کـنند و به ـنمایش عام می ـگذارند.   ھای شان  شان را از بدن 

نابر طالب،  ـب گروه  می آورد.  پا در  لوله از  ضرب ـگ به  ھا را از بیـمارستان ـکشیده،  انـتحاری اـنجام داده و ـحتا زـخمی 
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از باشندگان افغانستان را از ھر نوع حقوق مدنی محروم نموده به آنھا اجازه ای آموزش، تـحصیل و کار نداده و ـحتا

این به  روند.  به "ـحمام" ـب زنان  که  بان نمیـگذارند  می ـگردند.  طاـل شان  ھای  خانه  بدون ـمحرم از  یرون رـفتن  مانع ـب
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حاضر بود تا بخش ھنوز ھم ویران نشده ای افغانستان را قربانی اسامه بن الدن، رھبر سازمان دھشت افکنی

القا عده نماید، ولی او را تسلیم نکند. این گروه تا امروز از اعمال  "القا عده" فاصله نگرفته است و آن را محکوم
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یاز صلح ـگسترده ای سـیاسی، اقـتصادی و اجـتماعی ـن طرح  یک  به  رفت از ـبحران ـموجود،  یرون  افغاـنستان برا ی ـب

عاد رشد دموـکراسی، انـکشاف ـمتوازن سمتی، اـمحاء ـفساد اداری و از ـبین رنده ای اـب دارد که از یک طرف در برگـی

بردن وابستگی به "اقتصاد مواد مخدر"  و در فرجام حاوی تدابیر آگاھانه و فعال در راستای "ملت شدن" باشد. از

ماد تدابیر "اعـت کردن  یاده  جاد و ـپ ھای منطـقوی" از طـریق اـی کاری  چارچوب "ھـم اید در  این رھـیافت  ـب گر  سوی دـی

سازی" با "خواست ھای امنیتی" و "عالیق اقتصادی" کشور ھای ھمسایه در ھم آھنگی قرار گیرد.

چکیده نوشتار 

بنیاد گرایان تکفیری طالب خود را در خدمت خدایی معرفی می کنند که خونریزی دگر کیشان، دگر اندیشان و دگر

پوشان را صواب دانسته، به غنیمت گرفتن مال و منال دیگران را فرض دانسته و برده آفرینی انسان ھای آزاده و

یه کنیز سازی دختران دگر کیش را  وجیبه دینی می خواند. بازیگران این آیین، سیاه اندیشانی اند که در مبارزه عـل

خرد ورزی،  فرھنگ و دانش پروری و در اخیر به مبارزه علیه آزادگی قیام کرده اند.

گروه طالب با شیوه ی کار التقاطی -اش از یک نیروی "نظام مند" تحمیلی بیرونی به یک گروه آشوبگر سیاسی و

نادانی ھای دـھشت افـکنی،  له  است. حـم ردیده  بدیل ـگ ویژه از پاـکستان ـت به  لف،  ھای مخـت قه  راھبردی حـل ابزار 

که اند. ـچیزی  بوده  رسوا پـیشه  امر مـتضاد، دو وـجھی و  بدو  طالب از  گروه  سالم فرھـنگی  عدم درک  سـیاسی و 

گروه طالب به نام "اسالم" پیاده کرده است، در بخشی از نکات با "اسالم" در تضاد قرار داشته و در بخش دیگر

سنتی عادات  رسوم و  ھای  با واقـعیت  است،  ردیده  والی" عـملی ـگ یه "ـپشتون  ھای روـح آموزه  نام   به  ویا  که ـگ

گروه طالب  خود کامه و خود ساخته بوده، آیـینه ای این ترـتیب عمـلکرد ھای  ھم آـھنگ نمیـباشد. به  ـپشتون ھا 

نادانی یک جنبش  گمراه سیاسی-اجتماعی  می باشد که با توسل به زور می کوشد سرزمین کوھپایه ھای

ھندو کش را به عصر حجر برگرداند.

توحّش بدوی، بنا بر آن،  گروه طالب به مثابه یک گروه االتقاطی متشکل از جزم گرایی دینی تکفیری و تبار ـگرایی 

در بر گیرنده ای جریانی است که از نگاه نظامی مھاجم، از نگاه دینی ستیزه جو، از نظر درک اجتماعی نادان، از

نظر فرھنگی گذشته گرا و از نگاه  ادعای سیاسی تک تباری عمل می نماید. چریک ھای  طالب، مانند گذشته

گروه و حـلقه ای که به ھر نام و ـنشان ھم ھر  مانع ـثبات  سـیاسی در ـکشور می ـباشند. در نتیجه  زرگترین  ھا ـب

باشد در ھمسویی با این گروه گذشته گرا عمل کند، مسئولیت تاریخی از دست دادن آخرین فرصت نوسازی توام

گروه، چون این  افزون بر آن، چون  بر دوش ـخواھد ـکشید.  کش را  سرزمین ـھندو  شدن در  آشتی ـملی و ـملت  با 

خطر بالکانیزه شدن  کشور  را میپذیرد، پس خیانت ملی بزرگ را مرتکب میگردد. 

رویکرد ھا: 

]١. [EPD, 514,27.09.96,200 

]٢ [Neamatuollah Nojumi, The Rise of The Taliban in Afghanistan, Palgrave, New York, 2002,

154   

]٣ [Reuter, Deutsch, 04.10.96,235( 

]۴ [Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, , Cambridge University Press, 1988, 721

]۵[ Nikki Keddi, An Islamic Response to Imperialism, California, USA, 1983, 53-57

30

یاز صلح ـگسترده ای سـیاسی، اقـتصادی و اجـتماعی ـن طرح  یک  به  رفت از ـبحران ـموجود،  یرون  افغاـنستان برا ی ـب

عاد رشد دموـکراسی، انـکشاف ـمتوازن سمتی، اـمحاء ـفساد اداری و از ـبین رنده ای اـب دارد که از یک طرف در برگـی

بردن وابستگی به "اقتصاد مواد مخدر"  و در فرجام حاوی تدابیر آگاھانه و فعال در راستای "ملت شدن" باشد. از

ماد تدابیر "اعـت کردن  یاده  جاد و ـپ ھای منطـقوی" از طـریق اـی کاری  چارچوب "ھـم اید در  این رھـیافت  ـب گر  سوی دـی

سازی" با "خواست ھای امنیتی" و "عالیق اقتصادی" کشور ھای ھمسایه در ھم آھنگی قرار گیرد.

چکیده نوشتار 

بنیاد گرایان تکفیری طالب خود را در خدمت خدایی معرفی می کنند که خونریزی دگر کیشان، دگر اندیشان و دگر

پوشان را صواب دانسته، به غنیمت گرفتن مال و منال دیگران را فرض دانسته و برده آفرینی انسان ھای آزاده و

یه کنیز سازی دختران دگر کیش را  وجیبه دینی می خواند. بازیگران این آیین، سیاه اندیشانی اند که در مبارزه عـل

خرد ورزی،  فرھنگ و دانش پروری و در اخیر به مبارزه علیه آزادگی قیام کرده اند.

گروه طالب با شیوه ی کار التقاطی -اش از یک نیروی "نظام مند" تحمیلی بیرونی به یک گروه آشوبگر سیاسی و

نادانی ھای دـھشت افـکنی،  له  است. حـم ردیده  بدیل ـگ ویژه از پاـکستان ـت به  لف،  ھای مخـت قه  راھبردی حـل ابزار 

که اند. ـچیزی  بوده  رسوا پـیشه  امر مـتضاد، دو وـجھی و  بدو  طالب از  گروه  سالم فرھـنگی  عدم درک  سـیاسی و 

گروه طالب به نام "اسالم" پیاده کرده است، در بخشی از نکات با "اسالم" در تضاد قرار داشته و در بخش دیگر

سنتی عادات  رسوم و  ھای  با واقـعیت  است،  ردیده  والی" عـملی ـگ یه "ـپشتون  ھای روـح آموزه  نام   به  ویا  که ـگ

گروه طالب  خود کامه و خود ساخته بوده، آیـینه ای این ترـتیب عمـلکرد ھای  ھم آـھنگ نمیـباشد. به  ـپشتون ھا 

نادانی یک جنبش  گمراه سیاسی-اجتماعی  می باشد که با توسل به زور می کوشد سرزمین کوھپایه ھای

ھندو کش را به عصر حجر برگرداند.

توحّش بدوی، بنا بر آن،  گروه طالب به مثابه یک گروه االتقاطی متشکل از جزم گرایی دینی تکفیری و تبار ـگرایی 

در بر گیرنده ای جریانی است که از نگاه نظامی مھاجم، از نگاه دینی ستیزه جو، از نظر درک اجتماعی نادان، از

نظر فرھنگی گذشته گرا و از نگاه  ادعای سیاسی تک تباری عمل می نماید. چریک ھای  طالب، مانند گذشته

گروه و حـلقه ای که به ھر نام و ـنشان ھم ھر  مانع ـثبات  سـیاسی در ـکشور می ـباشند. در نتیجه  زرگترین  ھا ـب

باشد در ھمسویی با این گروه گذشته گرا عمل کند، مسئولیت تاریخی از دست دادن آخرین فرصت نوسازی توام

گروه، چون این  افزون بر آن، چون  بر دوش ـخواھد ـکشید.  کش را  سرزمین ـھندو  شدن در  آشتی ـملی و ـملت  با 

خطر بالکانیزه شدن  کشور  را میپذیرد، پس خیانت ملی بزرگ را مرتکب میگردد. 

رویکرد ھا: 

]١. [EPD, 514,27.09.96,200 

]٢ [Neamatuollah Nojumi, The Rise of The Taliban in Afghanistan, Palgrave, New York, 2002,

154   

]٣ [Reuter, Deutsch, 04.10.96,235( 

]۴ [Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, , Cambridge University Press, 1988, 721

]۵[ Nikki Keddi, An Islamic Response to Imperialism, California, USA, 1983, 53-57

30



]۶[  Bassam Tibi, Al Muammer, , Die Verschwörung,  - Das Trauma arabischer Politik, DTV;

München, 1998, 168-169  

] ٧ [ Said Musa samimy,  Afghanistan, Tragödie ohne Ende?, HORLEMANN Verlag; 2003, 276

]٨ [Ahmad Rashid, Taliban, Afghanistans Gotteskrieger und der Dschihad, Droemersche

Verlagsanstalt, München, 2001, 356

]٩ [. www.kabul.express/Dokumente

 276ص ، 1383محمد اکرام اندیشمند، سال ھای تجاوز و مقاومت، انتشارات رسالت،   ]١٠[

]١١[ Ethnic Cleansing in Mazar: Eye Witnesses Stories, Cooperation Centre for Afghanistan

(CCA), Human Rights Department, Peshawar, September 1989, P. 3-9 

]١٢[ 1999 ,P.5 Human Rights Watch ,

]١٣[  1998,9 Amnesty International ,

]١۴[ Michael Sheridan, in: The Sunday Times, November 1.1989

] ھمانجا١۵[

، شماره یک1998] ضرب اال سالم، پیشاور، سال ١۶[

]a  29، ص.1362] قندھاری، طالب محمد حسین: نگاھی به دیروز و امروز افغانستان، چاپ پیوند، ١۶

274] اندیشمند، ھمانجا، ص ١٧[

 417، ص 1384] جمیل الرحمن کامگار، حوادث تاریخی افغانستان، بنگاه انتشارات میوند کابل ١٨[

]١٩ [Said Musa Samimy, Ebenda,122-123 

]٢٠ [Reuter, deutsche, 09.12.97

]٢١ ) [Reuter, Asian, 05.06.97(

34، ص 1998] سید بھالدین مجروح، سیاست افراطی طالبان تحت پوشش شریعت، پیشاور، ٢٢[

]٢٣ [John Pynchon Holms, Terrorism – Today’s Biggest Treats To Freedom, Kensington Books,

New York, 1989, 28

]٢۴ [www.whitehouse.gov

، ص 1384] جمیل الرحمن کامگار، حوادث تاریخی افغانستان، بنگاه انتشارات میوند کابل ٢۵[

]٢۶ [Directors of  Inter-Services Intelligence, USA 2010,33   

] ھمانجا٢٧[

]٢٨[

Steffan Tanner, Afghanistan, A Military History from Alexander the Great to The Fall of The

Taliban, De Capo Press, USA, 2003, S.292

312، ص 1385]( پرویز مشرف: در خط آتش، بنگاه انتشارات میوند، کابل ٢٩[

]٣٠) [Jalil Roshandel, Jihad and International Security, PALGRAVE MECMILLAN, N.Y. 2006,71(

73] ھمانجا، ص ٣١[

] ھمانجا٣٢[

]٣٣ [I:\Texte\afgahnistan\ahmad wali krzai\explosion in mousque.htm

]٣۴ ) [Shahzad, Syed Saleem, Inside Al Qaeda and The Taliban –  Beyond Bin Laden and 9/11,

Pluto Press, London 2011, s. 90-96 (li 

]35 [International Herald tribune, 11 August, 2010,

و 

31

]۶[  Bassam Tibi, Al Muammer, , Die Verschwörung,  - Das Trauma arabischer Politik, DTV;

München, 1998, 168-169  

] ٧ [ Said Musa samimy,  Afghanistan, Tragödie ohne Ende?, HORLEMANN Verlag; 2003, 276

]٨ [Ahmad Rashid, Taliban, Afghanistans Gotteskrieger und der Dschihad, Droemersche

Verlagsanstalt, München, 2001, 356

]٩ [. www.kabul.express/Dokumente

 276ص ، 1383محمد اکرام اندیشمند، سال ھای تجاوز و مقاومت، انتشارات رسالت،   ]١٠[

]١١[ Ethnic Cleansing in Mazar: Eye Witnesses Stories, Cooperation Centre for Afghanistan

(CCA), Human Rights Department, Peshawar, September 1989, P. 3-9 

]١٢[ 1999 ,P.5 Human Rights Watch ,

]١٣[  1998,9 Amnesty International ,

]١۴[ Michael Sheridan, in: The Sunday Times, November 1.1989

] ھمانجا١۵[

، شماره یک1998] ضرب اال سالم، پیشاور، سال ١۶[

]a  29، ص.1362] قندھاری، طالب محمد حسین: نگاھی به دیروز و امروز افغانستان، چاپ پیوند، ١۶

274] اندیشمند، ھمانجا، ص ١٧[

 417، ص 1384] جمیل الرحمن کامگار، حوادث تاریخی افغانستان، بنگاه انتشارات میوند کابل ١٨[

]١٩ [Said Musa Samimy, Ebenda,122-123 

]٢٠ [Reuter, deutsche, 09.12.97

]٢١ ) [Reuter, Asian, 05.06.97(

34، ص 1998] سید بھالدین مجروح، سیاست افراطی طالبان تحت پوشش شریعت، پیشاور، ٢٢[

]٢٣ [John Pynchon Holms, Terrorism – Today’s Biggest Treats To Freedom, Kensington Books,

New York, 1989, 28

]٢۴ [www.whitehouse.gov

، ص 1384] جمیل الرحمن کامگار، حوادث تاریخی افغانستان، بنگاه انتشارات میوند کابل ٢۵[

]٢۶ [Directors of  Inter-Services Intelligence, USA 2010,33   

] ھمانجا٢٧[

]٢٨[

Steffan Tanner, Afghanistan, A Military History from Alexander the Great to The Fall of The

Taliban, De Capo Press, USA, 2003, S.292

312، ص 1385]( پرویز مشرف: در خط آتش، بنگاه انتشارات میوند، کابل ٢٩[

]٣٠) [Jalil Roshandel, Jihad and International Security, PALGRAVE MECMILLAN, N.Y. 2006,71(

73] ھمانجا، ص ٣١[

] ھمانجا٣٢[

]٣٣ [I:\Texte\afgahnistan\ahmad wali krzai\explosion in mousque.htm

]٣۴ ) [Shahzad, Syed Saleem, Inside Al Qaeda and The Taliban –  Beyond Bin Laden and 9/11,

Pluto Press, London 2011, s. 90-96 (li 

]35 [International Herald tribune, 11 August, 2010,

و 

31

http://www.kabul.express/Dokumente
http://www.whitehouse.gov/


)http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/08/AR2010080801338.html?

wpisrc=nl_politics

]  ھمانجا٣۶[

]٣٧  [http://www.focus.de/wissen/bildung/afghanistan_aid_111731.html(

]٣٨[  http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en

%7Cde&u=http://www.npr.org/templates/story/story.php%3FstoryId%3D104263248

]٣٩  [http://rcanfield.blogspot.com/2006/09/hakim-taniwal.html(

]۴٠[ 

. )Brian Hutchinson, “Taliban (4) Murders 26 ‘Collaborators’: New Operation Begins,” National

Post, December 20, 2006(.

]۴١[ 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1741&ctl=Details&mid=1882&ItemID=9955

]۴٢[ www.kabulpress.org    

] ھمانجا۴٣[

]  ھمانجا۴۴[

]۴۵ [Amir Mir, US bombs in on al-Qaeda’s new head, in www.atimes.com()

]۴۶[ Stephan Grey, die Banden von Kandahar, in: Le MONDE diplomatique, Juni 2010, S.6-7

]۴٧[

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/06/110630_k01_nato_haqqani_ismael.shtml

]۴٨)[48 (http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-771216,00.html

]۴٩[ 

http://www.nytimes.com/pages/world/asia/index.htm

]۵٠)[50 (l  ( Press Room, US Department of Treasury, July 22 2010, TG-782 )

] ھمانجا۵١[

]۵٢)[52(USA vermuten Geldgeber der Taliban in den Golfstaaten, in www.spiegel(.

]۵٣[ )  Times online, May 31, 2010

]۵۵[www.guardian.co.uk و   www.dawn.com 

32

)http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/08/AR2010080801338.html?

wpisrc=nl_politics

]  ھمانجا٣۶[

]٣٧  [http://www.focus.de/wissen/bildung/afghanistan_aid_111731.html(

]٣٨[  http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en

%7Cde&u=http://www.npr.org/templates/story/story.php%3FstoryId%3D104263248

]٣٩  [http://rcanfield.blogspot.com/2006/09/hakim-taniwal.html(

]۴٠[ 

. )Brian Hutchinson, “Taliban (4) Murders 26 ‘Collaborators’: New Operation Begins,” National

Post, December 20, 2006(.

]۴١[ 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1741&ctl=Details&mid=1882&ItemID=9955

]۴٢[ www.kabulpress.org    

] ھمانجا۴٣[

]  ھمانجا۴۴[

]۴۵ [Amir Mir, US bombs in on al-Qaeda’s new head, in www.atimes.com()

]۴۶[ Stephan Grey, die Banden von Kandahar, in: Le MONDE diplomatique, Juni 2010, S.6-7

]۴٧[

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/06/110630_k01_nato_haqqani_ismael.shtml

]۴٨)[48 (http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-771216,00.html

]۴٩[ 

http://www.nytimes.com/pages/world/asia/index.htm

]۵٠)[50 (l  ( Press Room, US Department of Treasury, July 22 2010, TG-782 )

] ھمانجا۵١[

]۵٢)[52(USA vermuten Geldgeber der Taliban in den Golfstaaten, in www.spiegel(.

]۵٣[ )  Times online, May 31, 2010

]۵۵[www.guardian.co.uk و   www.dawn.com 

32

http://www.dawn.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.nytimes.com/pages/world/asia/index.htm
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-771216,00.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/06/110630_k01_nato_haqqani_ismael.shtml
http://www.kabulpress.org/
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1741&ctl=Details&mid=1882&ItemID=9955
http://rcanfield.blogspot.com/2006/09/hakim-taniwal.html
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.npr.org/templates/story/story.php%3FstoryId%3D104263248
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.npr.org/templates/story/story.php%3FstoryId%3D104263248
http://www.focus.de/wissen/bildung/afghanistan_aid_111731.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/08/AR2010080801338.html?wpisrc=nl_politics
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/08/AR2010080801338.html?wpisrc=nl_politics

