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  ر سید موسی صمیمیتداک

  "گروه تکفيری طالبان"ریشه های عقيدتی و پس منظر سياسی 

  

 خصومتتداوم تبار در  غلجایی حّقانیبه این سو که گروه طالب، به ویژه بخش گروه  سپتامبر) ١۵/١۶( از آن زمان

"ارگ نشين" گردیده اند،  نوشته های  زیادی، نظر به دیدگاه های  ،با گروه مال غنی برادر  درانی تبار تاریخی 

ایدولوژیک و مواضع سياسی هر گروه  هم از طرف نخبگان افغان و هم از طرف اندیشکده های جهان در مورد گروه 

نوشته در  ده، جریده معتبر اندیشکده امریکایی در حدود Foreign Affairs ، از جمله تنها در طالب رقم زده شده اند

در رویارویی با دولت اسالمی" با عنوان تحتانی  هالقا عد، که آخرین آن تحت عنوان "پيشکش گردیدهمورد این 

 ١۴بتاریخ  "کارشناس سياسی افغانستان"  قلم کول بنزل،  هبطالبان"  افغانستانِ "کشمکش نيرو های جهاد در 

  دیده است. رنشر گ تامير پس

 دکسانی مينویسه " به این ارزیابی ها را ندارم. ولی این جانب در گام نخست در خطاب بکعجالتاٌ قصد "انگولمن  

که ميگویند در مورد کار روایی های  طالب نباید "پيش داوری" کرد، بگذارید تا دیده شود که رهکار آنها کشور را  به 

 ته دست داشته بازتاب برداشت شنو بر کرسی قضاوت نشست. ،"کجا آباد" ميکشاند، پس از آن ميتوان در مورد

بر ریشه های  از یک سوميباشد. در این نوشته  ٢٠١٢وضاع مسلط در رابطه با گروه طالب در سال از انویسنده 

پس منظر سياسی یک جریان التقاطی (متشکل از جزم گرایی دینی و ادعای تک تباری بدوی) روشنی عقيدتی و 

دیگر و در حين حال نقش اسالم آباد  در مورد بسيج یک گروه دهشت افکن به مثابه ابزار  یو از سو شدهانداخته 

؛ نکاتی که اگر اشخاص انفرادی آن را آگاه و یا سياسی در خدمت استراتژیک پاکستان بررسی و بيان ميگردد. 

هندو  نو تاریخی باشند گاولی در حافظه جمعی  به باد فراموشی سپرده باشند،  ، غرض  "تطهير این گروه"ناآگاه

  (سياه کوه ها)  حک گردیده اند.   شک
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  در البالی  ورق پاره  های رویداد های  افغانستان 

گفتمان                                کتاب :  از  ۱۰۲تا  ۷۴ص    گرفته شده  از
  بحران  افغانستان 

  نگاهی بر رکود نسبی  تاریخی و چالش های معاصر    

  نویسنده:  داکتر  سید موسی  صمیمی 

  ناشر :  همایش اقتصاد سیاسی / جمهوری  اتحادی آلمان 

 Forum of Political Economy  

  چ

   ۲۰۱۴اپ: د ماللی مطبعه / افغانستان ، سال 

  

  بخش اول
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  "واقعی یک گروه  "اخاللگر تانظام مند" نام نهاد "نظام التقاطی" طالبان از یک گروه " فرایند

  

  ٢٠١٢سال اکتوبر 

 

  پيشگفتار

 نظام مند تحميلی"نام نهاد "نيروی  "تحریک اسالمی طالبان" به مثابه یک اول:بخش 

  . هجوم بر شهر کابل١

 "مند نظام گروه یک "برقراری برای کشورهای دیگرنياز  .٢

  گروه طالبزیر ساخت نظری نظام التقاطی  .٣

 و توام با چاشنی وهابيت" دیو بندیدر گرو "مدرسه  ابعاد دینی طالبان .۴

 گروه طالبانو حکمرانی دنيوی ذهنيت سياسی . ۵

 تحریک اسالمی  طالبان تباریساختار  . ۶

  تجربه های تاریخی عملکردهای طالبان .٧

  

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

   گروه طالب تا سرباز گيری دوباره ه گیسرگيج .١

  در مورد بسيج  یک نيروی تاثير گذار دهشت افکن اسالم آباد بازنگری. ٢

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

  در افغانستان سياست تخریب زیر ساخت ها و قتل نيروهای مخالف .۴

   توسط نابسامانی های ساختاری طالبتباری جبران سست شدن تکيه گاه  .۵

  به نفع طالبنظام ابسامانی های ساختاری ن. ۶

  

  طالب گری" تمویل پروژه "اخالل سوم:بخش 

  

  عاری از خرد سياسی  رهکارگفتگو با طالبان:  چهارم:بخش 

  

  چکيده نوشتار 

  رویکرد ها
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 نظام مند تحميلی"نام نهاد "نيروی  "تحریک اسالمی طالبان" به مثابه یکبخش اول: 

  

  گفتار پيش 

نيرو های مسلح "تحریک اسالمی طالبان" از سه طرف بر شهر کابل هجوم بردند.  ١٩٩۶ سپتامبر سال ٢٧ به تاریخ

در اثر زد و  قسماً مایی و شير دروازه را، که ه به این سو دامنه های کوه های آس ١٩٩۵ تابستان سالطالبان از 

نيروهای رقيب و متخاصم مجاهدان به تل خاک مبدل گردیده بود، مورد حمله های موشکی و هوایی  خورد های

شورای نظار، که از  اسطوره ای این زمان نيرو های احمد شاه مسعود، فرمانده لدر طوشدید قرار داده بودند. 

های طالبان سينه های شان را سپر نموده بودند. ولی در  مليشهتجارب کافی جنگی برخوردار بودند، در مقابل 

راهبرد عقب نشينی" را به ، "برای جلوگيری از خون ریزی بيشتر سپتامبر مسعود، بنا بر ادعای خودش ٢٧ شب

     به اجبار در پيش گرفت. رپنج شيسوی 

برهه ای جدیدی آغاز  شهندو کهای طالب در کابل و پيامد های ناشی از آن در تاریخ سرزمين  مليشهبا هجوم 

ی"  بی امان سياسبدوی  تبار گرایی" و "گرا جزم و  دینی پيکار جو بنياد گراییگردید. این دوره از یک طرف با ابعاد "

دگرگونی های بنيادی بوقوع پيوستند که محتوای جنبش طالبی نوع طالبی همراه بود. از سوی دیگر در طول زمان 

  اخاللگر" تبدیل نمود.واقعی  نظام مند" به یک "گروه  نام نهاد را از یک "نيروی

تبار با  در رویارویی تصلبی دینی بنياد گرایینخست تضاد بين عقاید دینی و نظرات  دنيوی طالبان ( ،ین نوشتها در

نظام طالبی  ترسيم می گردد. پس از آن نظری بر ابعاد دهشت  "التقاطیخوانش ")،  یا به عبارت دیگر بدوی گرایی

با طالبان" به مثابه تگو این "گروه اخاللگر" انداخته می شود. در اخير تالش های حکومت کابل در قبال "گف افکنی

 رار می گيرد.عاری از خرد سياسی و به دور از مشارکت ملی مورد بحث ق رهکاریک 

  

  شهر کابل، چرخشی در گسترش قدرت طالبان بر هجوم  .١

  

در چارچوب "امارت  " نظام اسالمی خوانش خود شان را از " های طالبان مليشهپيوست با تصرف شهر کابل، 

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

های طالبان حکمفرما می گردید. در نخستين روز حاکميت استبدادی طالبان در کابل، این شهر  دآخونو  امال ه

حزب "دموکراتيک خلق"،  ردیوان ساالپيشين نظام  رخ داد. داکتر نجيب، ریيس جمهور انگيزباستانی  قتل دهشت 

و برادرش با زور سر نيزه از دفتر سازمان ملل متحد بيرون کشيده شدند و به قتل رسيدند. سپس اجساد شان در 

  .ندچهار راه به تماشا گذاشته شد

  

 و پطروس غالی، دبير کل سازمان ملل، هم ندر افغانستانوربرت هول، نماینده ویژه آن زمان سازمان ملل متحد 

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

؛ حقوقی که پيش از آن نيز تا اندازه ای بنا بودزنان  مدنی هم بزرگتر طالبان ضربه آنها بر حقوق اما جنایت هنوز ]١[

 ایخانم هفرمانی صادر گردید که تمامی  لشهر کابتصرف  بر چالش های ساختاری محدود گردیده بود.  در فردای

عالوه بر  ]٢[ که در دفاتر رسمی مشغول کار می باشند، در خانه های شان بمانند و به کار دولتی حاضر نشوند.

سر نمایند و بدون محرم از خانه های شان بيرون نشوند.  به تعقيب این اوامر گروه ه آن بایست تمام زن ها چادری ب

د، دختران و زنان دیگر اجازه ن، مانند اینکه مکاتب دخترانه بسته شوندطالبان، فرمان های دیگری نيز صادر گردید

در صد  هپنجا ین زمان در حدودا باشند به تحصيالت شان در دانشگاه ها ادامه دهند. باید افزود که در نداشته

گروه طالبان در کنار سياست تبعيض جنسيتی،   ] ٣[ ند.محصالن دانشگاه کابل را دختران و خانم ها تشکيل می داد

بر فرهنگ "کوچه خرابات"، این  مدهشین طریق ضربه  ا شنيدن نغمه های دلنواز موسيقی را منع قرار دادند و از

ی  خودشان غير اسالمی ادیر عشق و صفا وارد نمودند.  همچنان کتاب های را که طالبان به تعبير تنگ نظرانه 
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رفتند. مردان مجبور گردیدند که مانند  اندند، طعمه ی آتش کردند. طالبان پس از آن به سراغ ریش مردمی خوان

و یا دستار ببندند. به این ترتيب گماشتگان  دسر بگذارنخود طالبان "ریش های بلند و بمبل" داشته باشند، کاله بر 

و فرهنگ یژه ای با شيوه ی زندگانی شهری چماق بدست دفتر "امر به معروف و نهی از منکر" که در خصومت و

شهر کابل و پس از آن اهالی شهر های بزرگ دیگر افغانستان را به گروگان سياسی   نباشند گاقرار داشتند، مدنی 

  شان مبدل کردند.

د، قرار گرفتن  در تخاصم ندگر پوشاو  ندگر کيشا، اندیشاندگر استبدادی خویش با هر نوع  تدور حاکميطالبان، در 

مذهبی" این گروه سياه اندیش تنش های تباری و تطهير و "سياست های "زمين سوخته"، "پاکسازی تباری" 

نی کی دهشت افاسرا و النه  را به ماتم شهندو کخصومت های مذهبی را بيشتر و سر زمين کوهپایه های 

  جهانی  تبدیل نمودند. 

  

 "مند نظام گروه یک "برقراری برای کشورهای دیگرنياز  .٢

 

که پس " مجاهدان آواره"متشکل از حلقه های نخست به مثابه گروه کوچک چند نفری و " تحریک اسالمی طالبان"

سراسيمگی سياسی و "از کسب قدرت سياسی توسط گروه های مجاهدان نيرومند در کابل، اکنون در حالت 

اوضاع حاکم همان زمان " سياسی وپراگندگی نظامی تشتت"قرار گرفته بودند، در نطفه محصول " آشفتگی روانی

ولی پویایی بخصوص شرایط درونی کشور، حاکميت متزلزل گروه غير پشتون تبار در کابل و . خوانده شده می تواند

 که یک سری از نيرو های عجالتاً  ندروابط حکومت کابل با جمهوری اسالمی ایران و قسما روسيه منجر به آن گردید

می دانستند، در تبانی نزدیک " تخت و تاج در کابل" ، که خودرا از نگاه تاریخی وارثان "خورده ی درونیشکست "

با کشور ها و حلقه های بيرونی که در بيست سال گذشته در شکل گيری نيروهای هوادار خویش سرما یه گذاری 

نخست از همه پاکستان . ایندهای هنگفت نموده بودند، برای استرداد قدرت سياسی طرح جدیدی پيشکش نم

که از ابتدا در جهت به کرسی نشاندن  گلب الدین حکمتيار در کابل تالش می کرد، باآلخره مجبور به باز نگری 

گرای غير  پاکستان در طول دهه  مقاومت نه تنها مهماندار گروه های اسالم. نظامی خویش گردید-راهبرد سياسی

بمثابه ی گردانندگان اصلی چرخ ) ISI( ظاميان و دستگاه استخبارات آن کشورمتجانس افغانی بود، بلکه بویژه ن

با در نظر داشت این پس منظر، اسالم آباد . های جنگی و طراحان راهبردی مقاومت افغانی عمل می کردند

با در نظر . خویش می دانست" حق سياسی"به کرسی نشاندن اشخاص وفاداربه خود در کابل را " صالحيت"

 ابلِ کحکومت "از یک سو و مناقشه  تاریخی کشميربا هندوستان از سوی دیگر، " دیورند"مرز جنجال بر انگيز  داشت

و در اخير  "بازار فرآورده ها و سرما یه های پاکستانی"، "عمق راهبردی"جوابگوی خواست های " گوش بفرمان

در . ندآسيای مرکزی پنداشته می شدمناسب به سوی ذخایر زیر زمينی غنی  کشور های تازه نفس " گذرگاه"

راه اسالم آباد، مانند گذشته ها از پشتيبانی سياسی، حمایت های نظامی و امداد مالی کشور های عربی  این

، تحت تاثيرگذاری مشاورین امریکایی افغان تبار و ایاالت متحده امریکا) تحت رهبری عربستان سعودی(خليج 

در ایران و رقابت های راهبردی با " تشيع"سعودی درتخاصم مذهبی، با  عربستان. بر خوردار بود شووینست

راستا  در ایندر منطقه به پاکستان تکيه می کرد و " وهابيت"جمهوری اسالمی آن کشور برای پخش و اشاعه 

کا که کشور های غربی و بویژه ایاالت متحده امری. اسالم آباد از امکانات سر شار مالی عربی برخوردار می گردید

بر حریف خویش پيروز گردیده بودند، برای مدتی " جنگ نيابتی"با خروج  نيرو های شوروی از سرزمين هندوکش در 

ولی با تشتت روز افزون اوضاع در افغانستان، عدم تحکيم قدرت مرکزی . در افغانستان از خویشتنداری کار ميگرفتند

 اهداف راهبردی خویش و به ویژه برای  و روسيه، در نتيجه امریکا و با برداشت آنها در مورد  نقش روز  افزون ایران

  . مواجه می دیدجدی در آسيای مرکزی با خطرات  را طرح های استخراج و لوله کشی های گاز ونفت خویش

ير نظ از همين جاست که بازیگران سياسی پاکستان، از جمله نصيرهللا بابر، وزیر امور داخله حکومت همان زمان بی

نخست وزیر و فضل الرحمن، امير جمعيت علمای پاکستان و ریيس دفتر روابط خارجی پارلمان مرکزی آن کشور  ،وتوب



www.goftaman.com 

6 

 

در همنوایی با نيروهای تبارگرای افغانی، از جمله حامد کرزی و زلمی خليلزاد، پشتيبانی عربستان سعودی و 

اتحاد غير متجانس تالش گسترده و همه جانبه بخرج این . حمایت های امریکا طرح نظام سياسی تازه ای را ریختند

ترش با گس. و فاقد درایت سياسی پياده نماید گرا، پرخاشگر داد تا این طرح را از طریق عقب مانده ترین گروه اسالم

قدرت نظامی طالبان در بخش بزرگ خاک افغانستان،  این امکان به وجود آمد تا در سرزمين هندوکش عجالتا 

ه بر گرد" نيروی نظام مند"یک گویا حاکم گردد و گروه طالبان، این دشمنان خرد و آزادی، به مثابه " رستانرامش گوآ"

  .دومردم افغانستان سوار ش

 

 گروه طالبزیر ساخت نظری نظام التقاطی  .٣

  

تذکر می " بنياد گرا و افراطی"به مثابه یک گروه  سياسی،و مسلط در ادبيات مروج " تحریک اسالمی طالبان"از 

قطار پژوهشگران سياسی هم هستند که یک قدم فراتر گذاشتند و پيوست با اسم این گروه پسوند  در این. رود

  .می نامند" گروه بنيادگرای جدید"را بکار بستند و به این ترتيب طالبان را  ی"جدید"

اصطالح دیده می شود، این وجه تسميه به هيچ وجه جوابگوی اصل  در اینکه " سادگی وزود فهمی"با وجود همه 

 با. دوگانگی ایدیولوژیک، سياست متضاد و عملکردهای متناقض طالبان در دوران حاکميت شان بوده نمی تواند

اندکی تامل بزودی روشن می گردد که شيوه فکری طالبی در پيوند با عملکرد های آنها نمی تواند تنها وتنها در 

از همين جاست که بایست در مورد تشخيص  .خالصه گردد –دیرینه و یا جدبد  –" بنياد گرایی اسالمی"چارچوب 

  .آن را از هم تفریق نمود و جداگانه مورد غور قرار داد" سياسی دینی و"شيوه فکری طالبی، بخش های 

اصول و بنياد "که با تمسک  به  گرددسياسی اطالق می -بنيادگرایی اسالمی  معموالً به آن شيوه فکری دینی

، در کل به شکل ماکياوليستی که معتقد به توجيه وسيله توسط هدف می باشد و حاکميت متوليان دین "دین

نگاه گروه طالب در نخستين نظر می تواند  از این .را پياده می سازد)  علما و فضالی دین با گزینش خودشان(

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

طوری که در قرآن کریم گفته می شود که . تلقی می گردد" اصول دین"خالف " تبعيض تباری"گروه بنيادگرا هر نوع 

 بوده است،توام " تبعيض تباری"از آن جایی که عملکردهای طالبی با ". شما پرهيزگارترین شماست گرامی ترین"

 ،از همين جاست که گروه طالب. در تشخيص شيوه  فکری طالبی بسنده نمی باشد" بنياد گرایی دینی"پس تنها 

دین گرایی و  گرد آمده از عناصر ناساز و اندیشه های متناقض "،حلقه التقاطی"به مثابه ی یک  به نظر نویيند، 

 . عرض اندام می نمایدتبارگرایی 

  

 و توام با چاشنی وهابيت" دیو بندیدر گرو "مدرسه  طالبانابعاد دینی  .۴

  

کفایت . سفت و متصلب   می باشد"  شریعت"راه ورسم دینی گروه رهبری طالبان غير متجانس و تعبير آن ها از 

که  دست " دینی"آنها از گفتمان خرد گرایی . هستند  )anachronistic( هنگام  ناهای دانش دینی آنها محدود و 

 . آگاهی ندارند هرگز نشنيده و  از زمان الفارابی و ابو علی سينا به این سو موضوع بحث بوده است، کم

با سقوط . می خوانند" مدرسه ی دیوبندی"طالبان در مجموع  خود را پيروان مذهب حنفی و آنهم شاخه محافظه کار

به ) ١٧۶۴تا  ١٧٠٣ ( شاه ولی هللا امپراتوری مغل در هندوستان جنبش اسالمی متمایل به عرفان تحت رهبری

عليه " طریقه محمدی"برلوی، بنيادگذار  ]۴[ . مبدل گردید)  ١٨٧۶ تا ١٧٧۶ (حرکت پرخاشگر سيد احمد برلوی 

به این ترتيب وی تهداب مبارزه ضد استعماری را در نيم قاره هند  .نمود" جهاد"استعمار بریتانيای کبير در هند اعالم 

 جوار در ددیو بن شهرک در" ددیو بن مدرسه" تاسيس به منجر١٨۶٧ سال در" محمدی طریقه" جنبش ]۵[  گذاشت.

گان نخب هآموزشگا" این بنياد را به ددیو بن، بنيانگذار "مدرسه ننوتوی قسيم محمد موالنا. گردید دهلی بزرگ شهر

"نوآوری" مخالفت نمود و سخت پابند ارتدکسی  عهر نو"بدعت" با  برچسبتبدیل نمود. وی با  رپرخاش گمذهبی 
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گرایی) و معتقد و متعصب به اصول اوليه اسالمی بود. پس از تجزیه نيم قاره هند، قرائت دینی  (راست دینی یا ناب

در پاکستان ادامه پيدا کرد و منجر به تاسيس یک سری از مدرسه های عالی دینی،    ماز اسال" ددیو بن"مدرسه  

  " در "اکوره ختک" گردید. حّقانیارالعلوم دینی ازجمله "د

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

بانی نظامی پاکستان، با پشتي مبدل گردیده است. با تبليغ "نظام مصطفا" توسط ضباالحق، ریيس جمهور اقتدار گرا و

و در تبانی با استراتيژی  ایاالت متحده امریکا،  نه تنها در خود کشور پاکستان بلکه در منطقه از جنبش و عربستان 

در نظام اداری و اردوی پاکستان روز افزون   ااسالم گرپویایی خاصی برخوردار گردید. نفوذ گروه ها و حلقه های 

نيرو های  رحکمت یادر قبال همکاری با گلب الدین  گردید. گرچه در رابطه با جنبش مقاومت افغانستان، به ویژه

داشته اند،  بسزاییاسالمی پاکستان و بخصوص "جماعت اسالمی پاکستان"، تحت رهبری قاضی حسين سهم 

ولی در رابطه با سر و سامان دادن گروه طالب، "جمعيت العلمای پاکستان" تحت رهبری موالنا سميع الحق نقش 

اید. سميع الحق "پدر معنوی" و رهبر دینی طالبان خوانده می شود. آن رهبران طالبان که تعيين کننده بازی می نم

امير خان متقی و خير هللا خيرخواه در قطار فارغ التحصيالن این مدرسه از جمله اند،  از "آموزش عالی دینی" برخوردار

  محسوب می شوند.

" زیربنای عقيدتی رهبران طالب را شکل می دهد، ولی نظر به یک رشته ددیو بنشيوه فکری "مدرسه   کهگرچه 

منطقوی و نفوذ روز افزون "وهابيت"، بویژه "جنبش سلفيون" عقاید دینی و بخصوص بخشی از سياست  مالحظاتاز 

ی نوهای طالبان، سخت در گرو این شيوه  دیرینه ی مذهبی محافظه کار قرار گرفته است. به "وهابيت" بشکل عنع

 مزار هاینگریسته شده، بعضی عملکردهای  ناشی از آن، مثال منع احترام به  دو تردیدر افغانستان با دید شک 

گيرند. محمد ابن  قرار مینياکان، با اسالم نرمش پذیر توده های مسلمان افغانستان در رویاروی  اوليا و قبور

"نو آوری ها" را در اسالم از بين  –به گفته خودش-ود که تالش نم  هجدهم عبدالوهاب، بنيانگذار "وهابيت" در قرن

ین طریق به شکل اصلی و دیرینه اسالم  دست یابد. او پس از تالش های زیاد و نوشتن اثر "توحيد" ا ببرد و از

ببندد.  تعهداتشبه جزیره عربستان با ابن سعود، قوم شمشير زن آن زمان در  ١٧۴٠  توانست در حدود سال های

"وهابيت" یک جریان دینی با  قرائت سفت مدرسه تسنن حنبلی خوانده می شود، ولی ریشه وهابيت  گرچه 

بيشتر از جنبش سلفی آب می خورد، جنبشی که در برگشت به "اسالم ناب" دوران خلفای راشدین یعنی  "سلف 

حمد ابن عبدالوهاب به مثابه ین راستا ابوالعباس تقی الدین احمد ابن تيميه، برای ما صالح" استناد می کند. در

یک عالم  ,)١٣۶٣تال  ١٢۶٣  الگو قرار می گيرد. ابن تيميه که در "حران" در جوار شهر دمشق سوریه تولد شده (

وحی  به حيث گرچه که نزد ابن تيميه تنها و تنها آیات ]۶[ پر آوازه زمان خویش بوده است. مبارزجيد اسالمی و 

الهی، سنت پيغمبر اسالم، ارشادات خلفا ی راشدین و رهنما ی های  صحابه کرام به مثابه  منابع و اصول اسالم 

 درا مور  –های  صحابه کرام  راهنماییارشادات خلفا ی راشدین و  -د، ولی او اکثر دو منبع اخير نناب  صدق مينمای

 ا، پيروان مکتب سلفی همه زوایا و حواشی منابع فکری و دینیسوال قرار می دهد. غير از آن، به تعبير سلفی ه

ميخوانند؛ ار این نگاه این جریان در ادبيات "بدعت در دین" شمرد شده و در نتيجه بی ایمانی، شرک  و کفر   را

   کسب کرده است. شهرتدینی بنام "گروه تکفيری" -سياسی

و با کسب قدرت نظاميان پاکستانی تحت فرماندهی  دهه ی هشتاد سده بيست با اشغال نظامی افغانستان در

ميسر گردید، تا از طریق امداد  سعودیآل هژمونی جنرال ضيا الحق زمينه مناسب برای کشور های عربی خليج با 

 ن از آ مالی سرشار و تمویل مدارس دینی و ملحقات آنها به تبليغ و اشاعه "وهابيت" بپردازند. اسامه بن الدن، پس

وهابيت بين افغان  جتروی" با آواز بلند می گفت، که وی با "پول سعودی به هالقا عدن "کزمان دهشت افرهبر سا

  ها" فعاليت می نماید. 

در اکوره ختک، به ویژه با بخش " اهل حدیث" این مدرسه، از نگاه مواضع سياسی  دیو بندی"وهابيت" با مدرسه ی 

ت ، نخسربّانید. رهبری طالبان، مثال مال نفاصله ندار ماز هخيلی نزدیک است و از نظر تعبير عقيدتی اسالم زیاد 

 ّقانیحکه  در دارالعلوم  نِ ن طالباین ترتيب رهبراه ا. بدمتاثر بووزیر طالبان به پيمانه زیادی از شيوه فکری "وهابيت" 
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آموزش دیده اند، تحت تاثير عقاید و افکار این دید محافظه کار و تبليغ هميشگی "جهادی"، پيروان تعبير سلفی 

جهاد  قرار گرفته اند و همچنان بر گروه های پایين رتبه آنها در مدرسه های دینی پاکستان عقاید دینی و شيوه دید 

    گردیده است."وهابيت" تزریق 

  

  گروه طالبانو حکمرانی دنيوی ذهنيت سياسی . ۵

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

 

 یدهد ناگسستنی پيوند در دنيوی توجيه و دینی مشروعيت خاص دوگانگی یک با طالبان برای سياسی حاکميت

 مشروعيت قبال در دیگر سال دو تا طالب گروه ،١٩٩۴ سال اکتوبر ماه در قندهار شهر تصرف از پس. می شود

 گنگ زیاد    اندازه تا  کند،  ای توجيه وسيله چه را با عمر مال که حاکميت نکتهین مورد او در  هکرد مکث حاکميت

 حّقانی دارالعلوم حواشی ار آنها نصف جمله از و مال ١٢٠٠ حدود در ١٩٩۶ اپریل چهارم به روز باالخره. بود مجهول و

 در که ،"قدع و حل شورای" از تقليد با" کرام علمای شورای" اصطالح به این. آمدند گرد قندهار شهر در پاکستان از

 لحق،ا سميع موالنا به ابتکار بود، کرده تعيين افغانستان اسالمی دولت ریاست به را ربّانی الدین برهان ١٩٩۴ سال

 بطال های مليشه رهبر ،رمحمد عم مال کرام، علمای شورای. بود گردیده تشکيل پاکستانی رپرخاش گ بنياد گرای

 این مال عمر با است. واجب مسلمين همه گویا بر ش-اوامر تطبيق که انتخاب کرد، "اميرالمومنين" حيثه ب را

به مثابه با زبان پشتو  بکلی آشنایی نداشت، بلکه   زبان عربیبا  تنها نه، بود فاقد آموزش دینی که دینی پشتوانه 

 هم را ی کوچک دهکده مسجد یک امور اداره  اهليتزبان مادری نيز محروم از توانایی نوشتاری بود و در نتيجه  

 آنها هوادار های گروه و نماها طالب طالبی، های حلقه در زمان ینا در. پرداخت سوقيات به کابل طرف به نداشت،

 و دوباره بگيرند" تاجيک ها" از بایست را سياسی قدرت مرکز کابل، تا بود، شده انداخته راه به گسترده تبليغات

در این جا در بدو امر از یک طرف "حجله و زفاف" گروه طالب با آموزه   .برسانند آن" حقدار به را تاریخی حق"گویا 

(توجيه دینی)  و از طرف دیگر توجيه تباری تاریخی روشن گردیده، که جزیيات آن به تفصيل بيان  دیو بندیهای 

  برمال ميگردد. رنا بکااین گروه  التقاطیميگردند، در نتيجه خوانش 

ی نظام "سلطنتی ارثی"، موضوع قيادت سياسی   هدر سایافغانستان به این ترتيب به پيروی از کشور چند مليتی، 

راستا ساختار تباری طالبان به بهترین وجه آن بيانگر  ندر ایطالبان حکم یک تداوم تاریخی را پيدا می کند. برای 

ادعای آنها برای حاکميت انحصاری تباری پنداشته می شود. با در نظر داشت این که طالبان، از سطوح مختلف 

ین سطح توده های شان پشتون تبار می باشند، رهبری گرفته تا بخش های بلند رتبه اداری و نظامی  تا پایين تر

ساله "حق تاریخی" خویش تعبير می  ه پنجا حاکميت تباری پشتون را با در نظر داشت سنت بيش از دو صد و

صورت حتم از پشتون ها نمایندگی می نمایند. عده ای ه ین جا نباید چنين نتيجه گرفت که آنها با نمایند. ولی در

برخی هم ا پيروی از ذهنيت سياسی شان در قبال توجيه  قدرت با طالبان هم نظر بودند، ب اتبار هاز پشتون 

  قرار گرفتند. اهم صدبخشی هم نظر به "ابن الوقت" بودن خویش با آنها "خاموشی مذبوحانه" اختيار رده و 

روبرو می گردند:  داریحکومت ، با وجود همراهی با طالبان، در نيمه راه با مشکل نوع اتبار گرگروه های دیگر 

مبارزه می کردند که در راس آن پادشاهان  هایهواداران  نظام سلطنتی ارثی در مجموع برای استحکام حکومت 

 تاریخ در  که های دشواری تمام وجود با . ولی آنها در عين زمان بر "دین" تکيه می زدند.دقرار داشتنو شاهزادگان  

 از یا و سياسی قدرت بردن ارث به جهت در ااقتدار گر نکام گا خود و هناز پرورد نشاهزادگا بين ناحيه مبارزات از یا

 استقرار و احراز برای تاج و تخت مدعيان و حکمرانان اند، نموده حمله های بيگانگان بروز با کشور رویی یا رو ناحيه

 و تاج به گونه این که و اميرانی شاهان. اند برده پناه به "دین"  خویش نحو به و تحليل آخرین در سياسی قدرت

 حرفه  مبلغين دینی، عالمان از متشکل که مذهبی قشر به بایست می پناهی" ازای "دین در  رسيدند، می تتخ

 اقتصادی و سياسی امتيازات ند،ابوده  رخور دا بر چشمگيری اقتدار از سنتی جامعه در و بوده ها زاده پير و پير و ای

 ار نشينان کرسی جایز نا و استبدادی اعمال تا داشتند مکلفيت خویش نوبه به اقشر ه این. گردیدندمی  قایل
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 جزئی استثنا های وجود با اخير، سال صد سه در کم دست تاریخ طول در طریق بدین. بدهند اسالمی ای صبغه

 حکام طبقه قدرت تحکيم خدمت در مذهبی قشر است، شده دیده مبارز مذهبيون از شمار معدودی وجود در که

 قشر این. ندمی شد گرفته بکار زیاد مردم ندر بي» درباری دین« و» درباری مالی« اصطالحات. است گرفته قرار

 "خليفه المومنين"، قبيل "امير از اعطای لقب های از پناه" های "دین دولت بخشيدن تحکيم راستای در رخدمت گذا

ین عنعنه حکومت داری ا نميکردند. ولی طالبان، باوجود حفظ ادعای ارثی تک قومی از" خودداری هللا "ظل و اسالم"

فاصله می گيرند. نخست از همه آنها هر نوع انتخابات برای نظام دموکراتيک را رد نموده آن را مغایر با اصول اسالم 

خویش را هم با اتکا به آیت: می دانند. شخص "اميرالمومنين" توسط "علمای کرام" تعيين گردیده، توجيه قيادت 

، از هللا، پيغمبر و اوليای امور تان اطاعت کنيد"، اشتقاق می نمایند. به این ترتيب اميرالمومنين طالبان مومنان"ای 

 هحساب دپذیر و  مسئوليت"امت" هرگز  تنها نزد خداوند مسئوليت دارد و در مقابل "رعایا" و یا بهتر گفته شود

آنکه "دولت اسالمی افغانستان"، تحت ریاست جمهوری برهان الدین  جهت گروه طالب پس از ناز همينميباشد. 

را "غير اسالمی" خواند، عليه آن اعالم جهاد نمود. باید افزود که گروه طالب و همراهان وی، با وجود یک  ربّانی

تاجيک تبار" راه کابل را در  ربّانیمال عمر پشتون تبار عليه  مشعار "قياسری از مشکالت سياسی و عملی، با 

  پيش گرفتند. 

دین پناه عنعنوی مخالفت نمود، در نتيجه  حکومت داریخویش با شيوه  تبار گراییتحریک طالبان با در نظر داشت 

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

 ،پياده نماید. به اضافه آنکه  طالبان حاکميت مرکزی سياسی را در کابل، و یا دقيق در قندهار تعبير سفت خویش

آوری" بخصوصی پياده کردند.  ونيز "ن"  مال محمد عمر در دست گرفتند. آنها در بعد اجتماعی محلی مقر فرماندهی"

" دنآخورتيبی سرنگون کردند، که دیگر "مال و طالبان در مغایرت علنی با گذشته ها، دیگر اهرم قدرت را در دهات به ت

را دیگر مکلف نميدیدند  خوار خود يرهجدر خدمت "اشرافيت دهاتی" قرار نگيرد و علمای کرام دیگر به مثابه  قشر 

دنيایی" خویش تعبير و تفسير نمایند. گروه طالب با این ترتيب  در  تا قوانين اسالمی را نظر به خواست "باداران

تحت پرسش قبال  نظام "حاکميت اشرافيت دهاتی"  و تحکيم قدرت "خان خانی" یک رکن اساسی  "پشتون ولی" 

 برد.

 شيوه  فکر طالبی و عملکرد های سياسی آن در چارچوب چند بعدی انحصار قدرت زندانی دیده می شود.  نخست

در رد حاکميت هر قوم دیگر، بر تبار گرایی خویش پافشاری می نماید. در قدم دوم  این گروه، در مخالفت با گذشته 

ین راه حاضر نيست که با کدام گروه دیگر در مشارکت قدرت ا ها، قدرت سياسی را خود در دست گرفته ، در

 پر نفوذت رسيدن طالبان، بعضی اشخاص آگاه و ست که پس از به قدرا سياسی افهام و تفهيم نماید. از همين جا

پشتون از کشور های غربی به سراغ این گروه شتافته به اميرالمومنين رسمی "بيعت" نمودند، ولی در  تبار گرای

طالبی" روبرو گردیدند و مایوس  محتسبقبال کسب نقش مهم و احراز کرسی های معتبر دولتی با "سيلی های 

 برگشتند.

 

 

 

 

 

 

  

  تحریک اسالمی  طالبان تباریساختار  . ۶

  ون ها جهاد می کنيم برای آزادی"تی پشامثابه ی یک ملت مستقل و نماینده ه "ما ب

  ذبيح هللا مجاهد ( سخنگوی طالب ها)
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 اکثریت غلجا یی ها  متشکل از گروه طالب بریره

  

نفر آنها پشتون  ٢۵ گرد آمده بودند، "حرکت اسالمی طالبان"هبران طالبان که در شورای رهبریتن ر  ٢٧  از جمله

ت بایس -نظر به اسمای شان  -تنها سيد غياث الدین و خواجه جليل هللا استثنا خوانده ميشوند، که  ؛ تبار بودند

نفر دیگر آنها درانی و چهارتن دیگر  ٨نفر آنها غلجایی  و  ١٣ رهبران طالباندی¢ر تن  ٢۵ در قطار  .عربی تبار باشند

مال محمد عمر با چهار تن دیگر مربوط به قوم هوتکی (شعبه   ]٧[ .قوام کوچکتر پشتون مربوط می باشندآنها به ا

تا ) وزیر خارجه(نفری طالبان در کابل، از وکيل احمد متوکل  ١۵ شوراید. بر همين منوال ای از غلجایی) می باشن

این وابستگی . همه و همه پشتون تبار بودند) پالن وزیر( و قاری دین محمد ) وزیر اطالعات و فرهنگ( مال قدرت هللا 

یا ریيس ستاد مشترک اردو  –" لوی درستيز"تباری در مورد شورای نظامی طالبان تحت رهبری مال محمد حسن، 

 ١١ سازمان ملل متحد پس از حمله های دهشت افگنی  ]٨[  .و چهار قوماندان اعالی آنها نيز صدق می نماید -

در یک لست سياه اسم های چند صد طالب را نشر کرد که درآن بازهم همه و همه پشتون تبار    ٢٠٠١بر  ماسپت

      ]٩[.می باشند

از آن جایی که در ساختار قومی رهبران طالب، غلجایی ها اکثریت داشتند، رهبری طالب در راستای تشکيل دولت 

برخالف درانی ها که تهداب گذاری افغانستان . داشتندسلطنتی معاصر افغانستان با درانی ها در تضاد مزمن قرار 

می خوانند، غلجایی ها هنوز هم  ١٧۴٧ معاصر را با تشکيل حکومت احمد خان، مشهور به احمد شاه بابا در سال

 یعنی زمانی را به مثابه  تاسيس دولت پشتون ها می خوانند، که ميرویس ١٧٠٧ سال  چند صباحی پيشتر رفته،

احمد شاه "را بر " ميرویس نيکه"به این ترتيب مال عمر گویا  ر امور سياسی را در دست رفته است.در شهر قندها

ترجيح داده و به اساس قدامت تاریخی حاکميت سياسی را حق غلجایی ها دانسته است و استقالل " بابا

 انستان معاصر در سالاز آن جایی که درانی ها پس از تاسيس افغ. افغانستان را مرهون قيام ميروس می داند

 ١٩٧٨ در سال "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"تا تصاحب قدرت سياسی توسط نور محمد تره کی، دبيرکل  ١٧٧۴

را در دست داشته اند،  غلحایی ها  "سلطنت) "پس ازاو حفيظ هللا امين و حتا داکتر نجيب به مثابه غلجایی تباران(

یکی از علت هایی که اقوام غلجایی .  بازیگران پيرامونی حلقه سلطنتی درانی بوده اند ،طوالنیذوره  در این

گروه  پشتيبانی می نمایند،  از اینمسکن گزین در شرق افغانستان، با وجود قندهاری بودن اکثریت رهبری طالبان  

 . نهفته است" همسری و تبانی دو قوم بزرگ پشتون"درهمين پدیده  تاریخی

  

  مجاهدان پياده نظام  – قومی گروه های جنگی طالبان ترکيب 

  

 تبار پشتون نشان و نام بی و" آواره مجاهدان" "مجاهدان پياده نظام" تحریک اسالمی طالبان نخست متشکل از آن

 و درآمد بدون و" نبی کارا سيل" مثابه به اکنون تنظيمی  مند نيرو مجاهدان قدرت تصاحب از پس که می باشند،

ی ا پيمانه به آن ی اجتماعی شالوده که جامعه ای در آن هم می کردند؛ سپری را خویش زرو و شب تنگدستی با

 حاال"  طالبان اسالمی تحریک" نضج گرفتن با. بود شده واژگون خانواده  محکم گاه تکيه و متالشی هم از زیادی

 یک از کافی مزد  طریق از. گردید رکار ميسی ازمينه  باره.دو  شده بود، شان تبدیل حرفه به" جهاد" که آنها، برای

 آالیش ی بیا عقيده به نظر شدن، کشته صورت در دیگر جانب از یافت و رونق دوباره آنها دنيوی زندگی طرف

 پسران آن را طالبان جنگی های گروه دیگر بخش. می گردد آنها نصيب" اخروی ثواب" ،"شهيد" حيثه ب خودشان،

 توام پاکستان دینی در مدرسه های تشکيل می داد که تبار پشتون مهاجران معصوم یتيمان و چيز همه از محروم

 گاهی دستا استشاره با پاکستانی دینی عالمان مدرسه های. اند دیده دیو بندی نوع دینی آموزش بدنی تنبيه با

 ودندب ی جنگیا تجربه فاقد که را کودکانین ا از تن ها هزار" پاکستانی کرام عالمان" تشویق و آن کشور استخبارات

 حلقه ار سری یک آن که از پس و گروه، دو این کنار در. می نمودند گسيل جنگ های جبهه به طالبان خدمت در



www.goftaman.com 

11 

 

 حرفه و آزموده مجاهدان از زیادی تعداد شدند، ادغام طالبان گروه در  تبار پشتون ی مجاهدانا یافته سازمان  های

 مليشه همچنان. گردید منجر طالبان ی جنگیا ی بنيها تقویت به نتيجه در که آمدند، در طالبان خدمت در نيز ای

  حدود در( الدن بن اسامه گروه قماش از" عربی دینی برادران نجنگ جویا و" )نفر هزار ده حدود در( پاکستانی های

 .می  نمودند اایفرا  خویش" دینی وظایف" نظامی در رهبری و بلندتر سطوح در) تن هزار پنج

  

 گروه های سازمان یافته ی پشتون تبار در خدمت طالبان

  

حلقه شماری از گروه ها، محافل سياسی و اشخاص متنفذ شامل می گردند که  از گذشته های دور، با  در این

.  می کردندمبا رزه " قيادت پشتون ها"، در رابطه با تداوم تاریخی حاکميت برای اند هر نام و نشان که هم بوده

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

فعاليت می نمودند، گسترش پيدا می "  مذهبی و کمونستی"سازمان های سياسی که تحت پوشش های  

، تعدادی از فرکسيون خلق "افغان ملت" سازمانبخشی از : گروه ها نام گرفت از ایندر این جا می توان . نماید

، تعداد زیادی ازاعضای احزاب اسالمی گلب الدین -تحت رهبری شاهنواز تنی  -" حزب دموکراتيک خلق افغانستان"

تحت رهبری مولوی محمدی " حرکت انقالب اسالمی"حکمتيار و مولوی محمد یونس خالص، همچنان شاخه ای از 

از آن جایی که وابستگان این گرو ها از تجربه های تاریخی . حت رهبری سيد احمد گيالنیت" محاذملی"و بخشی از 

و مهارت های حرفوی بر خوردار بودند، مسئوليت  چر خ های اداری، تبليغاتی و جنگی گروه طالبان را بر عهده 

  .داشتند

قطار تعداد زیادی از اشخاص متنفذ سياسی و آگاه در خارج از کشور نيز در جهت بهتر جلوه دادن هویت  در این

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

هماندار کادر های طالب و مسوول محافل ی طالب ها در اروپا معرفی کرده، مدام مانام گرفت که خودرا نماینده 

صافی . بزرگ سياسی در شهر های بزرگ اروپا از جمله در شهر فرانکفورت و هامبورگ جمهوری فدرالی آلمان بود

بود، به  این نظر بود که  تاجيک های افغانستان بایست به " محاذ ملی"که زمانی مسؤل کميسيون نظامی 

 ]١٠[.به ازبکستان و هزاره های افغانستان یا به ایران و یا  به مغولستان بروند تاجيکستان، ازبک های افغانستان

در پيشاور  ١٩٩٨ در سال "سقوی دوم"درینجا صافی دقيقاً ازنظری پشتيبانی می نماید که در ین مورد  در کتاب 

کتا ب که به اسم مستعار سمسور افغان نوشته شده است برای حاکميت  تک تباری  در این. پخش گردیده است

 قوم"پشتون ها توصيه می شود که اقوام پشتون بایست در مناطق مسکونی غير پشتون منتقل گردند تا حاکميت 

 جهادیمانيفست سياسی " را می توان" سقوی دوم"نوشته . در سرتاسر افغانستان پياده گردد" گرایی پشتون

  .موید همين نظر است" تطهير مذهبی"و " پاکسازی قومی"عملکرد طالبان  مبنی بر سياست . خواند" های طالب

 

  تجربه های تاریخی عملکردهای طالبان .٧

  

تفکر اجتماعی، راهبرد سياسی و جنگی   با وجود تفاوت های سليقه ای، تضادهای سياسی و دوگانگی های

ین جا  یک سری از اعمال طالبان به حيث ا طالبان در ترکيب جزئيات آن مکمل یکدیگر و هدفمند تلقی می گردد. در

  نمونه برای توضيح شيوه ی عملکرد آنها بيان می شود.

  

  

  "قتل پيشگيرانه" به مثابه یک اصل  شيوه  فکری 
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 زا پيروی با. نمود خالصه" پيشگيرانه قتل"  اصطالح در می توان را طالب گروه سياسی-نظامی اساسات از یکی

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

 "زمين سوختهسياست های . "شوند کشته و رسيده خویش" ناکرده اعمال جزای" به" وقایوی" به شکل گویا

طالبان که منجر به پاکسازی های فرهنگی، مذهبی و قومی و راندن اقوام غير پشتون از خانه ها و کاشانه های 

در رابطه با تاثيرات عملی آن چنين شکل می " جهاد طالبان. "آبایی آنها ها گردید، برهمين اصل استوار می باشد

از جمله ناروایی ها و ظلم هایی که . جسما محو و نابود گرددگيرد، که هر مخالف، بالقوه دشمن است و بایست 

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

  . بخوبی ترسيم کرد ١٩٩٨ نمونه ای  ازشهر مزار شریف در سال

 و "شبه نظاميان پاکستانی"پس از آمادگی های گسترده ی نظامی و بسيج همه جانبه قوای طالبی به شمول 

در حدود بيست  ١٩٩٨ نيروهای جهادی سازمان دهشت افگن اسامه بن الدن به تاریخ هشتم ماه آگست ساال

یت باستانی بلخ تا این زمان با وال. هزار جنگجوی افراطی  طالبان داخل شهر مزار شریف، مرکزوالیت بلخ گردیدند

، اتحاد متزلزل نيروی های مقاومت ضد "جبهه متحد برای دفاع از افغانستان"مشکالت زیاد تحت اداره نيرو های 

نظر به گزارش های شاهدان عينی، مليشه های تا بدندان مسلح طالب، با عصبانيت خاص . طالبی قرار داشت

آنها عالوه برقتل و قتال گروه های مسلح و مقاوم شهر، : می کردند خویش نخست بر همه چيز جنبنده شليک

.  و حتا مواشی را هدف مسلسل های خویش قرار داده از پا در آوردند" کپه گردان"پسران "عابران خيابان ها، 

ان باشندگا ن شهر سه روز تمام  اجازه نداشتند تا به جمع آوری پار چه های اجساد  خویشاوندان و دوستان ش

به . را هزاره  می پنداشتند جهادی های طالبی پس از آن مشخصا به قتل عام کسانی پرداختند، که آنها. بپردازند

ها و ازبک ها" هم  دستخوش قربانی حمله های جنگجویان  مهاجم در شهر  تاجيک"همين ترتيب تعداد زیادی از 

  . گردیدند

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

 بيست و دو  جنایت ها پرداخته  از جمله از زبان محمد یونس، جوان از اینگزارشهای عينی به  انتشار شمه ای 

ی آنها هجوم بردند و از مادر او جویای وابستگی ادوازده تن مليشه به خانه ." ساله ی هزاره چنين می نویسد

پس از  .و مدتی قبل از کابل فراری مزار شریف شده اند هستندمادرش گفته است که آنها هزاره . قومی او شدند

ی او را که در خانه حضور داشتند بيرون کشيدند و در کوچه اساله  ١٩و  ساله  ١٢ر آن گروه مسلح طالبی  دو براد

ی پشتون تبار خویش ای همسایه اامبرده در خانه آزآن جایی که  محمد یونس ن. به ضرب گلوله به قتل رساندند

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

به همين   ]١٢[ کشتار های مزار شریف یکی از بد ترین فاجعه های بيست سال اخير در افغانستان می باشد.

منوال سازمان عفو بين المللی گزارش می دهد که طالبان پس از ورود در شهر مزار شریف، هزار ها نفر ملکی 

هزاره تبار را به قتل رساندند.  سازمان عفو بين المللی می افزاید که طالبان از بعضی خا نه ها دختران جوان هزاره 

   ]١٣[شان در آوردند.  نجنگ جویاکاح را به نام "کنيز" با خود گرفتند و در عقد ن

ادعای طالبان بردوش  فرمان کشتار های جمعی  در شهر مزار شریف را مال عبدالمنان نيازی، یکی از کادرهای پر

داشت. نيازی که پس از آن به سمت  والی طالبان در بلخ اجرای وظيفه می کرد، سياست " پاکسازی تباری و 

که متواتر در مساجد ایراد می کرد، به تعبير خودش با "مشروعيت دینی"  هایخطبه" مذهبی" گروه طالبان را در "

آراسته می نمود. وی بدون هر نوع تامل سياسی و بردباری مذهبی، "هزاره ها" را "کافران" خواند، که قتل ایشان 

   ]١۵[ باید کشته شوند". ین جهتا ) نيازی به تکرار گفته است که "هزاره ها مسلمان نيستند. از١۴[ روا ميباشد.

نيازی با این تعبير دینی خویش در مورد هزاره ها  تنها نبوده، بلکه در ین راستا از پشتيبانی  مال محمد عمر، به 

مالی بزرگ و قوماندان اعالی گروه طالبان برخوردار بود. همزمان با "پياده کردن سياست زمين  -مثابه "لوی مال" 

فکری با "علمای کرام پاکستانی" و هواداران عقيدتی "سلفی" نيز تالش مينمود  ر در همسوخته" در بلخ، مال عم
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دینی توجيه نماید.  "مالی بزرگ" که نظر به پایين بودن سطح  فتوا هایتا قتل هزارها تن انسان بی گناه را از طریق 

می گوید: "بين  شيعه ها و درک و دانش فاقد صالحيت فتوا ی دینی می باشد، در یکی از فرمان هایش چنين 

ین نگاه مبارزه عليه آنها فرض می باشد. همچنان در مورد این که دختران آنها  به ا رافضين تفاوت وجود ندارد. از

   ]١۶[ مثابه ی کنيز گرفته شوند، هيچ نوع تشویش دینی وجود ندارد".

مربوط به قوم سليمان خيل چنين می  هشاهزادباری در دوران زمامداری محمد نادر یکی از خوانين کوچی به نام 

فرصت همين قدر دست داد که تنها نجف بيگ هزاره را کشتم و نادر بابا یعنی نادر خان به  گفت: " امسال وقت و

ما اجازه داده و گفته است که در بين هزاره جات آدم های نامدار شان را زنده نگذارید تا هزاره ها مجبور به واگذاری 

مال عمر در مورد اینکه کشتن تاجيک    ]a١۶[ امالک شان شوند و امالک آن ها هم به شما داده می شود".زمين و 

به این سو به هزار ها تن به قتل  ١٩٩٧ که پيروان مذهب حنفی اند و بویژه در شمالی که از سال هایها و ازبک 

 بودن عام به جهاد عليه نظام غير اسالمیرسيدند و با توسل به زور از خانه ی شان فرار داده شدند، به شکل 

، ریيس دولت اسالمی افغانستان پناه می برد. مال های دیو بندی  پاکستانی در هر موقع الزم ربّانیبرهان الدین 

با مالی بزرگ  فتوای جهاد صادر  هم آهنگیی خویش و در ا" کودکان معصوم" بار بار به نوبه  برای بسيج بيشتر

 نموده اند.

می باشد؛ ١٩٩٧  های مقاوم شهر در ساله از گرو اطالب هقتل عام در مزار شریف از بعد نظامی آن، " انتقام"  

های ازبک خویش در "شورای عالی دفاع از وطن" عضویت  داشت. به سبب  مليشهجنرال عبدالرشيد دوستم با 

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

ی گرفتن والیت بلخ را برای طالبان آماده ساخت. ولی بعد از اندک تامل و از آن جایی اطالبان همدست شد و زمينه 

که طالبان به تقسيم قدرت تن در ندادند، ملک دوباره از آن ها برید و در نتيجه طالبان پارچه پارچه شدند و یک تعداد 

ها به سوی "دشت ليلی" انتقال داده شدند و به قتل  رکانتی نبه قتل رسيدند و یک تعداد دیگر شان در  زیاد آن ها

"حاجی محمد محقق" نقش مهم بازی نموده  قوماندانبه ویژه هزاره ها تحت  تدر مقاومرسيدند. از آن جایی که 

" شان لاعمای شهر می بایست نيرو های مقاوم، بخصوص هزاره ها به "جزای ابودند، اینک با گرفتن دوباره 

ها به "دشت  نری از نيروهای مقاوم را در کانت زیادیبه اضافه آنکه به نوبه خویش تعداد  اطالب هميرسيدند. ولی 

  د. کردن ملکی ها، از جمله زنان و اطفال نيز پرداختن مار و ليلی" انتقال داده و کشتند، به تار

در رابطه با هجوم طالب ها در والیت بلخ، که با همراهی حلقه های بنياد گرای پاکستانی و همسویی نيروهای 

به صدا  رپرخاش گهای ماورای دریای آمو زنگ خطر نفوذ بنياد گرایی  ردر کشوهوادار "وهابيت" به وقوع پيوست، 

و یک خبر نگار ایرانی نيز به قتل رسيدند،  دیپلمات ١٠ ی تاریخیافاجعه  در این، از آن جایی که هبر عالودرآمد. 

 در مرزهایرابطه طالبان با "جمهوری اسالمی ایران" تيره تر گردید. با در نظر داشت تمرکز نيرو های ایرانی 

مزار هند به حالت آماده باش در آمدند. با گرفتن شهر  ردر بحافغانستان، نيرو های دریایی ایاالت متحده امریکا 

تر شد و از طرف دیگر گروه های  از یک طرف "وهابيت" به شکل خزنده به آسيای مرکزی یک قدم نزدیک فشری

پاکستانی موفق گردیدند، که خصومت های مذهبی که در پاکستان بين تشيع و تسنن  رپرخاش گ بنياد گرای

  د، به خاک افغانستان انتقال دهند.نبشکل مزمن وجود دار

  

  باميان به مثابه نماد "اعتقاد راسخ دینی"تخریب تندیس های  

 

اجتماعی خویش، از سوی دیگر نظر به  لما حوتحریک اسالمی طالبان از یک طرف نظر به شيوه  فکری محيط و 

فاقد چنان ذکاوت  ميباشند که بر آبدات پر بهای  شهندو کعقاید دینی خویش در قبال آبدات تاریخی سرزمين 

در تخاصم خاص تخریبی عليه   باالخره رج گذارند. آنها احساس حقارت فرهنگی ميکردند ودیرینه  و تاریخی کشور ا

فرهنگ باستانی کشور قرارگرفتند. زاویه دید فرهنگی آنها در چنبره شيوه دید کهن و روابط اجتماعی دهکده ای 

ین جهت آنها به همه چيز، حتی به شهری شدن به مثابه "بدعت " و خطر برای عقاید دینی و شيوه ا محصور بود. از
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دید روابط اجتماعی خویش  ميدیدند. رهبران طالب با تکيه به دید عقيدتی و عمل کرد های "وهابيت" " بزودی راه 

ص نمودند. از آنجایيکه  "خنگ بت" و اسالمی"  تشخي غير تنگنای فکری در تخریب همه "آثار از اینبيرون رفت را 

"سرخ بت"، دو نماد همزیستی و سازگاری در باميان ،خود از "شرم و حيا" فرو نریختند!!!، طالبان خواستند با 

  "انفجار و باروت" این بخش از ميراث بشریت را از خاطره ها مضمحل سازند. 

به امر "غير اسالمی" در مورد آبدات تاریخی فتوا داد تا مال عمر با تکيه  ٢٠٠١ ماه فبروری سال 26به روز دوشنبه 

ی پنجم عيسوی به این اکه از سده  هایمام" تخریب گردند.؛ مجسمه  همه "بت ها"، از جمله " سلسال و شاه

م" در وادی باميان نماد "آرامش سبودی -به مثابه  ميراث فرهنگی و شاهکار هنر مجسمه سازی دوران "گریکو سو

  لمسؤوسالمت برده بودند. طيب آغا، ه گری های خانمانسوز "چنگيزیان" جان ب یرانورا تمثيل نموده، از  و متانت" 

بزرگ"  به تاریخ دهم  "مالی دفتر و مشاور مال عمر این خبر را به اسرع وقت به رسانه های گروهی رساند. دفتر

بت های باميان، هر یک با  هو ازجملماه مارچ   به شکل رسمی تایيد نمود که کار تخریب همه "آثار غير اسالمی" 

" طالبان در کابل در هم سویی گوزیر "فرهناعالميه، قدرت هللا جمال،  در اینمتر، به پایان رسيد.  ۵٣ و ٣۵ ارتفاع

رساندند، که در مجموع  دو هزار و هشت صد بت منهدم  عاطالی مالی بزرگ به ا ایژه با آغا جان معتصم، نماینده و

  ]  ١٧[  گردیدند.

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

رابطه در یک  در اینشکل کفاره و برای "رضای خدا" ذبح و گوشت آن را بر مستحقين تقسيم نمود.  مال عمر 

نشست با برادران دینی پاکستانی خویش، که هرگز در پاکستان به همچو عمل زشت و نا روا دست نزده اند،  

جهت خداوند سرزمين ما را که از  از اینتخریب بت ها خداوند را خشنود ساختيم.  مود: "باچنين اظهار خرسندی ن

در قبال این عمل طالبی، جهانيان مبهوت گردیدند. پيروان  ] ١٨[خشکسالی رنج می برد، با باران برکت داد." 

ده شدند.  طالبان در واقع جنوب آسيا متعجب و بهت ز م، از جاپان و چين گرفته تا کشور های جنوب شرق وسبودی

ال . مگردیدندرا خدشه دار ساخته، در نتيجه مرتکب  جنایت بزرگ تاریخی  شهندو کهویت تاریخی کشور باستانی 

  عمر با این عمل  ناشی از جهالت  ضربه ای جبران ناپذیری بر یکی از ميراث های بزرگ تاریخی جهان وارد آورد. 

  

  دیرینه- سنتی تبعيض جنسيتی": شيوه ی فکری" 

  

زن ها از طریق اعالميه کابل رادیو وارد شد که  قبر حقوطالبی  بنياد گراییپس از تصرف شهر کابل نخستين ضربه 

اعالميه به تمام خا نم های مشغول در دستگاه حکومت تجویز می  در اینبه "رادیوی شریعت" مسما گردیده بود. 

ه بر آن ميبایست همه " زنان"  چادری بر سر نمایند  و بدون محرم از شود تا "ارشادات بعدی" درخانه بمانند. عالو

در صد نيروی کار را خانم  ۶٠  باید گفت که در آن زمان تنها در بخش تعليم و تربيت بيش از ] ١٩[ خانه بيرون نشوند.

محمد ] ٢٠[ در صد محصالن در دانشگاه کابل متشکل از زنان بودند. ۵٠ ها تشکيل می دادند. همچنان بيشتر از

اسحاق نظامی، ریيس تازه دم "رادیو شریعت" در رابطه به اشتغال زنان در دفاتر دولتی بدون احترام به حرمت ده 

 ]٢١[ هزار خانم گفت که زن ها را "کمونست ها به غرض ارضای جنسی خویش" در دفاتر استخدام نموده اند. ها

لبی ی فکری طاااجتماعی، بيانگر شيوه -نظامی با داشتن همچو نظرات، تنها نبوده بلکه این بينش سياسی اسحق

شهری  رو غي بدوی و غوطه ور در "سنت خود ساخته" قبيلوی اعقب گردر مورد "تبعيض جنسيتی" یک گروه 

و عملکرد  رپرخاش گاهل حدیث    سلفی ونوع  بنياد گراییهم با  تعبير  دانسته می شود؛ توجيه مذهبی آن باز

  هنگ دیده می شود.آهای "وهابيت تند خو" در عربستان سعودی هم 

مسؤليت "تنبيه زنان" را وزارت "امر به معروف و نهی از منکر" در کابل به دوش داشت. مولوی قلم الدین، وزیر این 

سار  را پخش و پياده کرد، که ابعاد آن از سنگ دفتر "تنبيه روانی و انضباطی"، یک سری از "ارشادات" زن ستيز

نمودن، حتا زن های حامله تا "دره زدن" و  اذیت های دیگر "غير انسانی" به شمول "تعرض های جنسی" و منع 

رفتن به حمام  گسترش می یابد. "ارشادات" طالبی، بویژه در مورد زنان نه تنها تمام دست آورد های "حقوق بشر"، 
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ن ها را لگد مال می نماید، بلکه همچو تعبير سفت مذهبی با "سنت پيغمبر اسالم"  و همه  تعبير بویژه حقوق ز

، بخصوص با ارزش های اسالم سنتی و مردمی افغانستان امروزی  در تناقض قرار رپذیر معاصهای اسالم نرمش 

تلقی می گردد. سيد  بخشيدنینا  راستا پياده کردن هریک از "ارشادات طالبی" " جنایت کبيره و در اینمی گيرد. 

سياست   ١٩٩٨ در نوشتار خویش در سال ۶٠ سال های عدليهشمس الدین مجروح، یکی از علمای جيد و وزیر 

های طالبان را به نقد گرفته، می نویسد: "چادری در صدر اسالم موجود نبوده است. خانم های پيغمبر اسالم و 

نميکردند." به گفته مجروح "پس از رحلت پيغمبر اسالم، مسلمانان  صحابه دست ها و چهره های شان را مخفی

را مخفی نماید با آنها  شا-" به نزد عایشه رفته و خانم حضرت پيغمبر بدون آنکه چهر مشورتبه غرض "صال و 

د بر منيز نا" پسر ساالریجا بایست از  اثر بخشی ساختار های "پدر ساالری و  در این  ]٢٢[ صحبت می نمود."

  به شکل گسترده پا برجا دیده می شود. مهنوز هکه در جامعه محافظه کار افغانی 

  

  نان بين المللیکقلمرو طالبان: "النه ی جهادی ها" و دهشت اف

 

 تگی به آهسنفوذ بيشتر طالبان در والیت های دیگر افغانستان، قلمرو گروه طالب  شو گسترا گرفتن شهر قندهار ب

، رپرخاش گسياسی، به مرکز آموزش دینی –و به شکل منظم و طرح شده، نظر به یک سری از نکات عقيدتی 

گرایان افراطی مبدل گردید. با پيروی از مدارس دیو  بسيج کردن نيروهای "جهادی" و جایگاه دید و باز دید اسالم

که تمویل آن ها از طریق "پول های  نددبندی پاکستان، بزودی در سرتاسر افغانستان مدارس دینی تاسيس گردی

داشتند  دیو بندیکه کشور های عربی خليج می پرداختند، سرپرستی آن را مال های  گرفتخدا داد" صورت می 

خویش در  نظامی هپایگاراه از تجارب کافی برخوردار بودند. اسامه بن الدن و همراهان وی، نخست از  در اینکه 

" ناميده بود، در دارالسالم"ترنک" واقع در جوار شهر قندهار که اسامه آن را " آن از" کابل  و پس از رریش خو"

تاسيس کرده بود. اسامه  افکنیهای تربيتی دهشت ه آموزشگاه های عقيدتی و پایگا شهندو کسرتاسر سرزمين 

ه ، از آزادی کامل بن الدن  به مثابه ی پيرو اسالم ارتودکس نوع سلفی آن در قلمرو طالبان احساس آرامش کرد

در سرتاسر جهان برخوردار بود. همچنان این مهمانان ناخوانده نظر  افکنیبرای طرح و پياده کردن اعمال دهشت 

، به طالبان" را کسب نموده به مهمانان دراز مدت و حتا یها دامادبه عقد نکاح اجباری با دختران افغان حيثيت "

گفته رهبران طالب به "صاحبخانه" مبدل گردیدند. سپاه جهادی اسامه بن الدن، که محمد صادق هویدا، یکی از 

  و قضایی نقش داشت. استخباراتپيروانش، آن را به  پنج هزار نفر رقم می زند در قلمرو طالبان در امور امنيتی، 

، نظر به مصلحت ١٩٩٨ در تانزانيا و کينيا در سال هعد القاتوسط شبکه ای  افکنیپس از حمله های دهشت   ]٢٣[

 های سياسی، بن الدن در قبال نشست های خبری و اعالميه های مطبوعاتی تا اندازه ای از خویشتنداری کار

  مانند گذشته ها به کار خویش ادامه می داد.   افکنیميگرفت، اما در مورد طرح های دهشت 

چنستان  ری با "جهادی ها"،  با حلقه های افراطی کشور های دیگر، ازجمله چیرهبری طالبان در راستای همکا 

افتخار  . این گروه ها از امتيازات آزادی رفت و آمد وبود و کشور های آسيای مرکزی پيوند های نزدیکتر به وجود آورده

پاکستانی با داشتن بيشترین  افکنرابطه نيرو های دهشت  در اینبودند.  رخور دااشتراک در "جهاد طالبی" بر 

پاکستانی در  بنياد گرایامتيازات در سطوح باالیی و در کنار رهبران طالبان قرار داشتند. یک سری از سازمان های 

عقيدتی و همکاری نظامی و سياسی با طالبان در کابل و قندهار  دفاتر خویش را باز نمودند و به  همسویی

جا می توان به شکل نمونه از فعاليت های  موالنا شاه  در اینميپرداختند. گسترش  زیر بناهای عقيدتی شان 

احمد نورانی (جمعيت العلمای پاکستان)، موالنا فضل الرحمن (جمعيت العلمای اسالمی) و موالنا اعظم طارق 

 نافک دهشت هدیگر ک. به سبب انتقاد جهانيان بر حکومت پاکستان، بعضی سازمان های دیاد کر(سپاه صحابه) 

خوانده می شدند، مراکز فعاليت شان را از پاکستان به افغانستان انتقال دادند.  دراین جا ميتوان به شکل نمونه از 

  موالنا مسعود اظهر(جيش محمد) و موالنا فضل الخليل (حرکت المجاهدین) نام گرفت. 
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؛ محلی که "جهادی ها" بدون محدودیت بين المللی مبدل گردید افکنیدهشت  هپایگا به به این طریق قلمرو طالبان

نظامی  تربيتپرداخته، نيرو های شان را آموزش عقيدتی  و  افکنیهای سياسی و تشکيالتی به طرح دهشت 

ی جنگ بر ضد نيرو های مقاوم عليه استبداد التقاطی امی دادند و برای انجام دادن عمليات ميفرستادند. جبهه 

بستگی  زار آزمون برای نيروهای جهادی  پنداشته می شد. این نيرو ها، در هم طالبی در درون کشور، بهترین کار

" به "جهاد" عليه سر زمين های "دارالحرب" و صليبيون می پرداختند  که بن دارالسالمو هم عقيدتی همدیگر، از "

رک و واشنگتن، یودر نيو ٢٠٠١ مبر سالاسپت ١١  افکنیالدن جهان غرب را به این اسم یاد می کرد. اعمال دهشت 

 افکنیقلمرو طالبی را برای دهشت  تو اهميکه به قتل بيشتر ار سه هزار نفر منجر گردید،  ماهيت تخریبی 

القا به عقب نشينی سازمان  عجالتاٌ ، یک طرف زاگر ا، افکنیجهانی روشن نمود. ولی پيامد این اعمال دهشت 

نوع طالبی از سر زمين  وستاییابه آن گردید که دامن استبداد قرون  ردیگر منجانجاميد از طرف  از افغانستان هعد

چيده شود. در نتيجه قيادت التقاطی طالبی به مثابه یک گروه "نظام مند تحميلی بيرونی" خاتمه  موقتا شهندو ک

با ویژگی های خودش پيدا نمود و مرحله ای تازه ایجاد گردید؛ مرحله ای که در آن طالبان به مثابه ی گروه "اخاللگر"، 

حرفوی نوع سلفی تبدیل و در نتيجه، با وجود تفاوت  افکناز مدت ده سال به این سو به "جهادی های"، دهشت 

 های سليقه ای و محلی، بخش مهم این "جهادی های" بين المللی گردیده اند.

  

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

  "هالقا عدطالبی در پيوند ناگسستنی با "نظام التقاطی 

  

ا ب افکنبودن دو گروه دهشت  رهم سنگبيانگر  هالقا عدسياسی بين گروه طالب و  هم نظریهمنوایی عقيدتی و 

ی عملی در ازیر ساخت های سلفی  می باشد که با وجود تفاوت های جزیی در راستای همکاری های گسترده 

جهانی  افکنیقلمرو گروه طالب برای اهداف دهشت  دبکار برابعاد مختلف، مکمل یک دیگر خوانده می شوند. 

عملی  تربيتاز یک طرف به آسانی  به بسيج سراسری، آموزش نظری و  هالقا عدمنجر به آن گردید که گروه 

قندهار سردی، از  ن الدن موفق گردد تا با کمال خوناسامه ب و از طرف  دیگر، دموثر بپردازخویش به شکل  نهوادارا

طرح و عملی نماید. طالبان به نوبه خویش از پشتيبانی گسترده را در کشور های دیگر   افکنیهای دهشت  هحمل

هندو در جهت سرکوبی نيرو های مقاومت ضد طالبی در سر زمين  هالقا عدگروه  جهادی  افکنینظامی و دهشت 

ی طالبی و برادران هم کيش آنها با حمله های دهشت اودند.  ولی زمانی که  حاکميت جابرانه ب رخور دابر  شک

) به "رعب و دهشت" جهانی مبدل گردید، کاسه ٢٠٠١ مبر سالاسپت ١١  و واشنگتن (به تاریخ نيویورکدر  افکنی

طالبان، اداره  در قلمرو هعدالقا  افکنیی صبر جهان غرب در مورد طالبان به سر آمد. خطر های ناشی از دهشت ا

عليه "دهشت افکنی بين المللی"  را در  مبارزهی جورج بوش، ریيس جمهور ایاالت متحده امریکا را مجبور نمود تا  ا

  نظامی  خویش قرار دهد.-ی  سياسیامبارزه  طسر خ

اسامه بن الدن را به " آن کشور،  هی خویش در "کنگرا هبيانيجورج بوش به تاریخ بيستم سپتمبر همان سال در 

در افغانستان از نفوذ زیاد  هالقا عدجهانی" یاد نمود. بوش افزود که "رهبری  افکنیعنوان "عامل اصلی دهشت 

برخوردار است و از رژیم طالبان پشتيبانی می نماید." به این ترتيب نه تنها بن الدن دشمن شماره یک امریکا 

 .ردیف ميگرددقطار  در اینبين المللی "پناه" بدهد،  افکنین دهشت محسوب می شود، بلکه هر نيرویی که به ا

پس از آنکه مال عمر چندین مرتبه درخواست امریکا مبنی بر تسليمی بن الدن به آن کشور را رد نمود،  ]٢۴[

مبر، اسپت ١١مواجه گردید. چنان که قبل از حادثه  خطر جدیسرنوشت رژیم طالبی برای نخستين بار  نيز با 

ی نظامی عليه "دهشت اکشوری که در مبارزه  ۴٨ سياست "زمين سوخته طالبان" در افغانستان برای امریکا و

ی تشویش و نگرانی قابل لمسی را ایجاد نکرده بود؛ چون حدس زده ا" در افغانستان اشتراک کردند، زمينه افکنی

ین طریق اهداف راهبردی غرب گویا بر ا می شد که با "نظام مندی طالبی"، اهداف ثبات سياسی در منطقه و از

  آورده می شود.
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ی سياسی پاکستان می ابه رژیم طالبی از دریچه  شا-نخست از همه غرب، با در نظر داشت اهداف راهبردی 

شمرده می شد که مانند رژیم "وهابيت"  ابنياد گری آن گروه های ادید. به این ترتيب "جهان بينی طالبی" در زمره 

در عربستان سعودی در رابطه با غرب "گوش شنوا" داشته، در نتيجه "نرمش پذیر" و به دور از خطر های آنی 

نظامی  پنداشته می شدند. ولی با وجود تالش های متواتر اسالم آباد، که به مثابه "سخنگو و حافظ -سياسی

لی عمل می کرد، "رژیم طالبی" در کابل در کنار پاکستان تنها توسط دو کشور منافع طالبی" در سطح بين المل

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

های بنياد گرای به تعليق در آورد. گروه  شناختن نظام طالبی را تبر سميحضور بن الدن در قندهار،  ننظر پيرامو

عربی در  رقابت های راهبردی و رقابت های مذهبی با جمهوری اسالمی ایران از طریق پاکستان و همچنان برای 

ی بانکی استفاده ابه جای حواله  "ی سنتیاحواله "غرب، جهت انتقال کمک های مالی شان به طالبان، از  اغواء

ژیم طالبی در افغانستان تالش زیاد به خرج می دادند تا گروه می کردند.  کشور های عربی خليج برای استحکام ر

های شان بفرستند، تا برای زندگی تجمل پرستی شيخ نشين  خودشان را به بيرون از کشور افکنهای دهشت 

  به وجود نياید.     خللها 

مانند گذشته ها " که در قلمرو طالبان طرح می گردید، کماکان افکنیآگاهان سياسی غرب "حمله های دهشت 

متمرکز بر کشورهای پيرامونی و همجوار روسيه دیده حمله های آنها را عليه منافع غرب به مثابه  "مانور های زود 

  پذیر" می خواندند. "مهار گذر" و

رژیم طالبی" هيچ گاهی مطرح نگردید. پس از آنکه  رتغييکردگی امریکا پرسش  " ین نگاه برای غرب به سرا از

تسليمی بن الدن به سنگ خارا دندان زد و با بازتاب کامل منفی  پاکستان با خواست دایر بر قاز طریبه ویژه امریکا، 

ی نظامی دیگر گزینه ای نداشت. مال عمر هيچ وقت همگام بودن و همسویی  هجز مداخلمال عمر رو برو گردید، به 

به اميرالمومنين طالب ها بيعت کرده بود، مال عمر، با بن الدن را پنهان نکرده  است. از آنجایی که بن الدن  شا-

رابطه وی می  در ایندنيوی" حفاظت بن الدن را "وجيبه دینی" خویش نيز می دانست.  مهمان داریعالوتا "حرمت 

نخواهيم کرد." مال عمر می  مرا تسليگوید" ما برای اسامه بن الدن افغانستان را قربانی خواهيم کرد.، ولی او 

افزاید "قسمت زیاد سرزمين (افغانستان) توسط روسها (شوروی ها) تخریب گردید.  بخش های دیگری هم  از 

طریق زور آزمایی های بعدی با خاک یکسان شد. چيزی که هنوز هم باقی مانده است، من قربانی اسامه بن الدن 

   ]٢۵[ می نمایم."

  

   گروه طالب تا سرباز گيری دوباره یگسرگيجه   .١

  نقش سيا ست دو بعدی پاکستان        

  

و واشنگتن، با در نظر داشت مواضع رهبران  نيویورکدر  افکنی"علمای کرام" گروه طالب پس از حمله های  دهشت 

طالب در قبال عدم تسليمی بن الدن به ایاالت متحده امریکا، در نشستی به این منظور موضوع را به شخص بن 

  الدن راجع نمودند: اگر شيخ بخواهد به رضای خودش قلمرو امارت اسالمی را ترک نماید، اختيار کامل دارد. 

زمان حکومت پاکستان تحت فشار ایاالت متحده امریکا قرار گرفته بود، اسالم آباد  تالش  در ایناز آن جایی که 

طالبان به امریکا تسليم داده شده  در ازای آن رژیم طالبی جان  برادر عقيدتی بن الدن، این  تا هرچه زودتر کردمي

"عدم تغيير رژیم" طالبی همنوا بود.  سالمت ببرد. این موقف پاکستان در مرحله نخست با مواضع امریکا در قباله ب

نتوانست تا مال عمر را به  در یک سفر عاجل در قندهار )ISIجنرال محمود احمد، ریيس استخبارات پاکستان (

  ]٢۶[ ش در قبال عدم تسليمی بن الدن وادار نماید.ا- بازنگری موقف

و واشنگتن در یک سفر رسمی از آن کشور  نيویورکدر  افکنیجنرال محمود احمد در زمان حمله های دهشت 

یکی از  ١٩٩٩ نمود. این شخص شماره یک استخبارات پاکستان در کودتای جنرال پرویز مشرف در سالمي دیدار

مهره های کليدی شمرده می شد و از اعتبار خاصی هم در اسالم آباد و هم در واشنگتن برخودار بود. جنرال  احمد 
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) Bob Grahamخواهان و بوب گراهام ( )، نماینده ی جمهوریPeter Grossا پيتر گروس (" بهدیدار صبحاندر یک "

سناتور دموکرات ها،  تالش می نمود تا آنها را قانع سازد که "رژیم طالبان" در قبال امریکا "موقف دوستانه"  دارد و 

می باشند. با رسيدن خبر حمله های طالبان به مثابه "گرگان وحشی" عمل نکرده اند و گویا " گوسفندان سر براه" 

عصبانيت و قهر  احمددر حين نشست، "صبحانه رسمی" به "خون جگر" تبدیل گردید و جنرال  ینکدهشت اف

خویش را از دست اول با خود به ارمغان گرفت: اسالم آباد باید تصميم می گرفت که یا در کنار "دهشت  نمهمان دارا

  ]٢٧[  هت مبارزه با آنان با واشنگتن همراهی می نماید.نان" قرار می گيرد و یا در جکاف

  

بود و می  خواست  "امارت اسالمی" ، مانند سياستمداران دیگر پاکستان، مخالف مداخله امریکا در پاکستانیجنرال 

. ولی تالش های یک هيئت بلند پایه گرددکه این موضوع از طریق مذاکرات و توسط وساطت اسالم آباد حل 

به نتيجه مطلوب نرسيد. گروه رهبری هم   رمال عمپاکستانی تحت رهبری جنرال فيض گيالنی در قندهار و دیدار  با 

گردید و از  افکنیطالب از یک طرف خواهان "شواهد موثق" در مورد دست داشتن بن الدن در حمله های دهشت 

 امریکا شد. باز جان شا-اقدام، خواهان به رسميت شناخته شدن نظام استبدادی طرف دیگر در ازای همچو یک 

از نگاه  سياسی کوته فکری و از نگاه  استراتژیک ساده  انوزارت خارجه امریکا این تصميم رهبری طالبنگاه از   ]٢٨[

دیده می شود، که از  گهنهم آافغانی  نزمام داراتلقی گردید. ولی واکنش طالبان با آن الگوی تاریخی   انگاره

.  طوری که تاریخ ورزندی نم ءابا، ولی باز هم از "جفتک زدن" "برکت" نيروهای خارجی به کرسی رسيده اند

" به نيروی ولی نعمت خارجی، این کرسی وفا داریافغانستان معاصر شهادت ميدهد، با وجود "حق شناسی"، و "

و سرکشی دست می زنند.  دتمرّ در صورت خدشه دار شدن منافع شخصی خود شان نافرمانی نموده، به  نشينان

 ميان در اینتاریخی عمال بيگانه در افغانستان هنوز هم عميق تر بود.  سنتین ا با بن الدن از رمال عمولی روابط 

را در مقابل این گزینه قرار داد، که در  فشار بر پاکستان هم شدت یافت. زمانی که اداره جورج بوش، اسالم آباد

" تبدیل خواهد گردید، جنرال پرویز رعصر حجصورت مخالفت با مداخله  نظامی امریکا، پاکستان توسط بمباران به "

" آمد و توام با آن راهبرد پاکستان، در قبال افغانستان با ناکامی مواجه گردید. مشرف می لسر عقمشرف بر "

در پشت سکه  ] ٢٩[ به دليل نظامی، اقتصادی و اجتماعی  توان رویارویی با امریکا را نداشت.  نویسد که پاکستان

جهانی در مخالفت قرار نداشته است،   افکنیاظهارات جنرال پرویز خوانده می شود که وی گویا با دهشت  ای 

  .دوا ميدارولی الزامات ساختاری کشورش، وی را به همگامی با امریکا 

به مثابه  ابزار فشار بر حکومت کابل استفاده کند و در  ناز طالباپيروزی"  را که  نيرنگ وولی اسالم آباد این "ورقه 

، هيچ وقت از کف رها نکرد. اسالم دجا بزنبين المللی"،  افکنیعين زمان خود را در جبهه  مبارزه عليه "دهشت 

فشار بر حکومت کابل و در رقابت با هندوستان و ایران و در  اعمالکه دریک دور تازه توسط  کردآباد تالش می 

  همسویی با عربستان سعودی در  "بازی بزرگ" در آسيای ميانه، زیادترین امتيازات ممکن را کسب نماید. 

  

  در مورد بسيج  یک نيروی تاثير گذار دهشت افکن اسالم آباد بازنگری. ٢

  

دینی و مدهوش از پشتيبانی های  تتوّهمارهبری طالب ها، به دليل  فقدان سواد سياسی کافی، غرق بودن در 

ویژه امریکا را در قبال  هو ببيرونی بنياد گرایان منطقه مانند یک "طفل بد آموز و ناز پرورده "، حساسيت های غرب 

 حکم رواییان هرگز تصور نميکردند که دامنه کم بها داد. از سوی دیگر طالب افکنیخطرات ناشی از دهشت 

 شهندو کاستبدادی آنها به مثابه "عناصر بيگانه" و "دور از اصول عقيدتی مردم"، در قمار بن الدن از کوهپایه های 

بين المللی و پيشروی  ائتالفبه این سادگی  چيده شود. پس از آنکه طالبان در اثر حمله های هوایی  نيرو های 

قوای "اتحاد شمال" نخست از شمال کشور و پس ار آن از کابل و در اخير از قندهار، پایتخت واقعی  داوممسریع و 

زیاد انباشته شده و ذخایر  امارت اسالمی به عقب نشينی مجبور گردیدند، رهبران طالبان با تمام دارایی های کم و

کشور که از  بانک مرکزی کابل  به یغما برده بودند، رهسپار پاکستان شدند. با وجود طرح های  (ارزی) اسعاری
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قبلی استخبارات پاکستان برای نقشی که طالبان می بایست در آینده بازی نمایند، مدتی در بين گروه رهبری 

ستان  با داشتن نقش سراسيمگی و بهت حاکم گردید و سوال "چه باید کرد" ، در حيطه صالحيت پاکطالب 

  قرار گرفت. رو اخاللگ"مهماندار" این گروه ذخيره  

 از همين نگاه در سال های نخست که طالبان از افغانستان رانده شدند، فقط در چهارچوب لفظی ادعای "برگشت

ت حمله های کوچک دهش ٢٠٠۵  پاکستان تا سال های تاستخباراامارت اسالمی" شنيده می شد و با پشتيبانی 

ی در عراق و انتقال فکن.  آهسته آهسته و با کاربرد تجارب دهشت اندقوع می پيوستوبه  نافعانستادر  افکنی

و در اخير نظر به عدم کفایت الزم حکومت حامد کرزی، دید  هالقا عدشيوه های انتحاری ار طریق همکاری با 

فت، به ترتيبی که حمله های طالبی  بر نظامی طالبان قوام گرفت. حمله های تخریبی آنها گسترش یا-سياسی

ینجا محتوای گروه طالب با تغيير ا المللی متمرکز گردید. در بين ائتالف" و کشتن نيرو های افغانی و ویران گری"

تحميلی بيرونی"  به یک " گروه اخاللگر"  راهبردی و تاکتيک نيز دیگر گون گردید، گروه طالب از یک "نيروی نظام مند

تالش نمود تا از طریق نيرو های مشخص مثال استفاده از سياست نفوذی در حين حال  مبدل گردید. ولی  پاکستان

در حکومت کابل در صحنه سياسی افغانستان عمل کند و همچنان از طریق پاکسازی در صف رهبری طالبان از 

 .دنگهدارنمنزه و گوش بفرمان اسالم آباد را به سرکار اشخاص نا خوانده، یک حلقه 

  

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

  

در با در نظر داشت دگر گونی اوضاع و مطابق به استراتژی جدید استخبارات پاکستان، کادر های مهم  طالبان 

با هم گرد آمدند، که در محراق آن بازهم به شکل  نام نهاد و نظر به مصلحت  مقيم کویته/ پاکستان رهبری" "شورای

و بر عضو بود که در طول زمان، آگاهانه  ١۶ های سياسی مال عمر قرار گرفت. شورای رهبری در ابتدا متشکل از

ی ال هاگردیده و در سقربانی تصادفات  قسماً  و  تصفيه گردیده پاکستان  اساس سياست از قبل سنجش شده

د. این شورا تحت مراقبت شدید استخبارات پاکستان قرار دارد  و یگردمي  بالغتن  هدوازداین شورا به  تعدادبعدی 

بلوچستان به محل امن و  "پيشين" در صوبه هر نوع تماس با آن ممنوع می باشد. محل بود و باش این شورا از

این شورا دارای چهار کميسيون، و چهار شورای محلی  شد.شاید هم به کراچی، شهر بندری آن کشور انتقال داده 

نظامی، کميسيون تبليغات و کميسيون  نکميسيوسياسی،  نکميسيومی باشد. کميسيون ها عبارت اند از  

مالی. شورا های محلی، نظر به آنکه در کجا مرکزیت دارند،  به نام های شورای کویته، شورای ميران شاه، شورای 

  ی گردی جنگل یاد می شوند. پيشاور و شورا

قرار دارند که  یک بخش آن را   کادرهایو شورا ها در حدود یک صد تن   ها نکميسيودر اولين دایره گرداگرد این 

 هدر کوری آن را نيروی جوانی می سازد که ا"اندیوال" های دور اول طالبان تشکل می دهند. ولی بخش عمده 

ی" گرفته و از آموزش های "انتحاری" عراقی برخودار بوده اند و مصمم دیده می "صيقل جهاد هالقا عدهای  تربيتی 

"اندیوال ها"، گروه جوان این حلقه  که باشد، ادامه دهند. برخالف بخش قيمتیشوند تا "جهاد تعرضی" را به هر 

مانند "تحریک  ها عدالقمی باشد. این گروه، به شيوه فکری افغانستان فاقد احترام به ساختار قومی و دهکده ای 

طالبان پاکستان" تالش دارد که ساختار های عنعنوی محلی را ویران کند و از طریق "سياست تخریبی" و حمالت  

ی اجتماع سوار شود. این گروه در بخشی از نکات جهادی با "تحریک طالبان پاکستان" اختالف اانتحاری بر گرده 

همه  عجالتاٌ پاکستانی خویش همنوا نميباشد. این گروه می خواهد که  نظر دارد و با نظر "جهاد دفاعی" برادران

آنها" از افغانستان  لعّماخدمت راندن "قوای صليبی و  نيرو های "جهادی" در خدمت "جهاد تعرضی"، گویا  در

دامنه  جهاد در با گسترش پاکستانی  نطالبادر مخالفت با  این گروه طالب مربوط به مال عمر ار این نگاه،  باشند. 

  خاک پاکستان مخالف ميباشد.

 

 نظامی گروه طالبان –سيمای ساختار سياسی 
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جنوبی برجسته ترین نمونه ی این گروه شمرده می  حافظ گل بهادر و مال نذیر، نمایند گان طالبان در وزیرستان

شوند. از همين نگاه رابطه  این گروه با استخبارات نظامی پاکستان حسنه می باشد. والی های نام نهاد طالبان 

 قرار  قوماندان ورزیدهک صد تن ی دوم در حدود یادایره تعيين می گردند. در دایره  ناز هميوالیت افغانستان  ٣۴ در

ر جبهات وظایف پياده د ان هاته که در حلقه بعدی از یک هزار قوماندان جبه سرپرستی ميکنند؛ این قوماندشدا

هزار جنگجوی  ده کردن طرح های تخریبی و حمالت انتحاری را به دوش دارند. این کادر ها به نوبه خویش در حدود

شان دارند. پس ازین  زیر فرماندهیاره"  از نوع "مجاهدان آوولگرد جنگجوی  هشت هزارسر سپرده و  ه ایحرف

می باشند. این حلقه به نوبه ی  رهم سنگ، در حدود ده هزار "همنوایان" با طالبان ه ایی مجاهدان حرفا حلقه

ی متحدان آنها قرار دارند. این حلقه شامل این اخویش از حضور طالبان استفاده کرده در تبانی و امتيازات دوجانبه 

، بخشی ایحرف نجنایت کاراقاچاق مواد مخدر،  مافياییگروه ها می باشد: سران ناراضی قومی از حکومت کرزی، 

و همکاران طالبان در نيرو های  ها جاسوسهای آدم ربایان،  هو دستاز صاحبان تصدی های امنيتی خصوصی، دار 

 در اینامنيتی افغانستان  از مشکالت جدی امنيتی و ادارات دولتی کشور. رخنه کردن گروه طالب در نيرو های 

  کشور شمرده می شود.

همنوایان و متحدان ساختاری 

متشکل از ده هزار نفر 

جنگجویا ن عضو تحریک 
اسالمی در حدود ده  هزار و 

جنگجویان ولگرد در حدود 
هشت  هزار 

حلقه دوم متشکل از هزار تن

قوماندان جبهه 

یک حلقه اول متشکل از 
قوماندان ورزیده و آگاه صد 

چهار شورا 
کویته،پيشاور،(

گردی جنگل و ميران 
)شاه

شورای رهبری  
هسته

گروه طالب 
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  در افغانستان سياست تخریب زیر ساخت ها و قتل نيروهای مخالف .۴

  

سياست جنگی طالبان در مرحله "اخاللگری" از نگاه "راهبردی" به شکل مرکزی و یکدست، از نظر تاکتيک به شکل 

  پياده می گردد. ماز هاوپراتيفی و جبهه ای پارچه پارچه و جدا غير مرکزی و نا متجانس و در سطح 

گردانندگان چرخ های آشوبگری طالبی" در پاکستان پس از یک سری حمله های محلی و بدون برنامه موثر بر نيرو 

ر د افکنیتجارب  دهشت  دبکار بربين المللی"،  به ویژه با  ائتالفالمللی کمک به امنيت "ایساف" و " های بين

"، در تاکتيک نظامی خویش بازنگری بنيادی کردند. در قدم نخست شيوه  جنگی هالقا عدعراق از طریق روابط با "

بين المللی"  ائتالفخویش را با اصول جنگ های "چریکی" عيار نمودند و در حد امکان از رویایی جبهه با نيرو های " 

نوع طالبی  افکنیچریکی نوع کالسيک" با حمله های دهشت  جا باید افزود که "جنگ های در اینورزیدند.  ءابا

د. جنگ های چریکی نوع کالسيک به طور کلی متمرکز بر اهداف نظامی ندارای  تفاوت های اساسی می باش

و صيانت ملکی ها صحه گذاشته می شود،  ظبر حفبا پيروی از اساسات "مقررات جنگی" که در آن   دشمن بوده و

ین نگاه عامالن این نوع جنگ ها "شورشيان، ا ان، به ویژه زنان و اطفال  پرهيز می شود. ازاز کشتن  بی گناه

و یا مقاوم" خوانده ميشوند. ولی اگر حاميان جنگ های نوع چریکی برای رسيدن  نسر کشا،  نطغيان گرامتمردان، 

 طوری که طالبان عمل ميکنند،  عليه ملکی های غير مسلح و بی گناه  دست بزنند، هایبه اهداف خویش به حمله 

 ]  ٣٠[ " نميتوان با اسم دیگری یاد کرد.نو قاتال انافکنبه آنها به جز از "دهشت 

 ،الزرقاوی مصعب (ابو  الزرقاوی افکنیو انتقال شيوه های هراس  هالقا عدعالوه بر آن گروه طالب به پيروی از افکار  

 شا- پایبندیشد) به افغانستان   کشته های امریکایی حمله در پيش سال پنج که عراق در هالقا عد سابق رهبر

خود کشی در اسالم گفته ميشود که که  ناز آرا به تعبير سلفی از حمله های انتحاری به اثبات رساند. به تاسی 

می گوید که "کشتن بی گناهان در اسالم، یعنی دین شکيبایی و  راال زهجایز نيست، شيخ یوسف القرضاوی از 

که بر فتوای ابن تيميه استوار می باشد، قتل مسلمين ملکی  هالقا عدولی به تعبير  ] ٣١[ دباری،  ممنوع است".بر

هم نظر بوده، کشتن  ها سلفیو  هالقا عدراه با  در اینهم "مطابق به سنت پيغمبر اسالم" می باشد. گروه طالب 

  ]٣٢[ روا ميداند. شهندو کبرادران مسلمان را در سرزمين 

) شخص انتحاری با انتقال ٢٠١١ جوالی ١۴ (به تاریخ در زمان مراسم فاتحه احمد ولی کرزی، برادر ریيس جمهور

مواد منفجره در دستار خویش در درون مسجد فاتحه خوانی، حکمت هللا حکمت، ریيس شورای علمای والیت 

حاجی  اسماعيل  شا-هد، که اسم واقعی قندهار را به قتل رساند. مسؤليت این فاجعه را بالفاصله ذبيح هللا مجا

در چمن، شهر مرزی پاکستان با افغانستان فعاليت مينماید، به مثابه سخنگوی گروه طالب بر دوش  گفته ميشود و 

با وقوع این حادثه، گروه طالب مرتکب یک جنایت چند بعدی گردید، که هم با ارشادات اسالم وهم با  ] ٣٣[ گرفت.

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

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

کردن همه ارزش ها و هنجارها توسط طالبان می باشد. همچنان شيوه کار طالبان که  لپایمابه معنی   تحقيق

را مخفی می نمایند و به این ترتيب با انتقال مواد منفجره، به اعمال دهشت  آن ها در زیر چادری خودهای  قوماندان

در تضاد قرار دارد. زمانی که از زبان امير کرور و امير  "امت عنعنوی افغانیغيرت و شه"دست می زنند، با  افکنی

دریای هریوا "دالوران از آنها  ردر کنافوالد، شاعران پيشتاز زبان پشتو در وصف شهامت جنگی گفته می شود که 

غزنوی در حماسه  می لرزند"، اشاره به جنگ تن به تن دارند. همچنان فردوسی، یکی از بزرگترین شاعران دربار

های خویش، در رابطه به جنگ رستم و سهراب، دشمن را به جنگ رویاروی دعوت می نماید: " اگر جز به کام من 

  من و گرز و ميدان و افراسياب".  -آمد جواب 

سلفی، به تخریب زیر ساخت های فرهنگی کشور و کشتار ملکی ها  آغاز و این شيوه   راز تعبيگروه طالب با پيروی 

به  شخصی،  افکنیاعمال نا جایز را به اهداف راهبردی خویش مبدل نمود. در راه پياده کردن شيوه های دهشت 
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ی جنگ اجربه نام هارون، افسر پاکستانی نقش مهمی بازی نموده است. هارون از یک طرف از طریق مطالعه  ت

چين و انطباق دادن این شيوه جنگی  با حمله های انتحاری در خاک عراق، "دستور  های ضد امریکایی در هندو

با حلقه های   ای العمل" برای گروه جهادی طالب طرح نمود. از طرف دیگر او، نظر به روابط عميق شخصی و حرف

نان طالب، قدم های موثر عملی بر کافزار برای دهشت اف نيرو های نظامی پاکستان، در راه امکانات تدارک جنگ

        ] ٣۴[ داشت.

) به مثابه نمایندگان  نيرو های خارجی مورد حمله NGOین بازنگری، فعاليت های بنياد های خيریه (ا با پيروی از

 Internationalهای گروه تازه بسيج شده  قرار گرفتند. قتل ده تن از همکاران "بنياد معاونت بين المللی" (

Assistance Missionعيسوی در والیت بدخشان، یکی از نمونه های حمله های تخریبی  ٢٠١٠  ) درماه اگست سال

ی انتحاری را بدون درنگ ذبيح هللا مجاهد، سخنگوی طالبان اگروه طالب را تمثيل می نماید.  مسئوليت این حمله 

ین ده تن قربانيان می باشد که به مثابه  ا نياد خيریه، یکی ازساله، آشپز این ب ٢۴ به دوش گرفت. احمد جاوید

امریکایی درآمد داشت. همچنان محرم چند دالر محدود  یگانه نان آور برای همسر و سه طفل خویش روزانه در حدود

زندگی   دالر در ماه باید ١۵٠ سال داشت به حيث "راننده" این بنياد، قربانی دیگری است که با درآمد ۵١ علی، که

 ACBAR )Agency Coordinationبه تاسی از  گزارش  ]٣۵[ همسر و دو طفل معيوب خویش را تمویل می کرد.

Body for Aid Organisations قتل و اختطافندر افغانستاسازی سازمان های امدادی  گهم آهن)، یا "اداره ی  ،" 

جا می توان از قتل پنج تن از همکاران سازمان  در اینهمکار های بنياد های خيریه در طول زمان افزایش یافته است. 

San Frontiers  و چهار تن از همکاران سازمان  ٢٠٠۴ در سال بدون مرز" انیا "داکتر International Rescue  

Committee  به حيث نمونه های دیگر از جنایات گروه طالب نام  ٢٠٠٨ سال" یا " کميته بين المللی برای کمک"  در

  ]٣۶[ گرفت.

)، نظر به تخریب بنياد های آموزشی و Human Rights watchبه اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر (

محروم گردیده  و  بدر مکاتاکثر دختران از آموزش  ٢٠٠۵ تهدید استادان و معلمان مکاتب توسط طالب ها، در سال

 در حدود ٢٠٠۵ امکانات آموزشی دختران از بين رفته است. تنها در سال در صد ولسوالی های کشور ٣٠ در حدود

حمله های تخریبی   ]٣٧[  حمله ی تخریبی بر مکاتب و تاسيسات آموزشی کشور به وقوع پيوسته است. ١١٠

  آب می خورد. مکاتب دختران از شيوه ی فکری "تبعيض جنسيتی" طالبان

 به قتل رساندن مال های نرمش پذیر که در رویارویی با دیدگاه سفت عقيدتی طالبی قرار می گيرند، بيانگر نمونه

تن از اعضای " شورای  ٢۴ تنها   ٢٠٠٩تا  ٢٠٠١ ی دیگری از جنایات طالبی می باشد. گروه اخاللگر طالب  از سالا

ی قندهاری در اپریل اقطار قتل قاری سيد احمد، مالی ورزیده  در این علمای افغانستان" را به قتل رسانده است.

  ] ٣٨[ نمونه ی دلخراشی از حمله های غير انسانی گروه طالب را تمثيل می نماید. ٢٠٠٨ سال

گری ی دیاتاسيسات امنيتی و روشنفکران انتقادی و ملی نمونه  نوا بستگا، دفاتر دولتیقتل بی امان کارمندان  

از جنایت های ضد بشری گروه طالب را به نمایش می گذارد. در رابطه با قتل این حلقه، مال عمر در یک فتوای 

جا می توان به شکل  در اینخویش می گوید که "ما زمين را زیر پای آن ها به تنور شعله ور تبدیل خواهيم کرد." 

-در نزدیک خانه  ٢٠٠٩ یتی قندهار نام برد که در اپریل سالنمونه از ستاره اچکزی، خانم مبارز و عضو شورای وال

قطار می توان همچنين از   در اینسواران" گروه جهادی طالبی به ضرب گلوله از پا درآمد.  سيکل مترتوسط " شا

خویش را در قبال  آرمان گرایینام گرفت. تنيوال  نيز ميالدی ٢٠٠۶ قتل حکيم تنيوال، والی پکتيکا در سپتمبر سال

ویسا، والی قندهار  تو ریالیدر مقابل  ] ٣٩[ پایان بخشيدن به "فرهنگ کلشينکوف" با قيمت جان خود پرداخت.

ه های کوچک جان ب تبا جراحی انتحاری طالبان ا از یک حمله ٢٠٠٩ می تواند احساس آرامش نماید که در سال

ميان از مناطق جنوبی و شرقی کشور حتا به شمال  در این، سالمت برد. سلسله  انتحار زعمای ملکی و  نظامی

قوای امنيتی افغانستان  در ماه می  ٣٠٣ گسترش نموده، نمونه مشخص آن قتل جنرال داوود داوود، فرمانده  زون

  در تالقان می باشد.  ٢٠١١ سال
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  ميمستقهای  از طریق "قصاص"ولی طالبان به قتل و قتال مخالفان رسمی خویش بسنده نه نموده، تالش دارند که 

در ولسوالی پنجوایی والیت   ٢٠٠۶ طالب در سال های مالی عام بين مردم ترس و رعب خلق نمایند. قوماندان در

تن از مردم عادی را به جرم همکاری با دولت با خونسردی بيسابقه ای به قتل رساندند و اجساد بی  ٢۶ قندهار،

به اساس گزارش  دفتر سازمان ملل در افغانستان   ]۴٠[ به نمایش عام گذاشتند. سر آن ها را برای "عبرت دیگران"

 )UNAMAبيشتر از هفتاد در صد در قتل ملکی ها "مخالفان مسلح" دست داشته اند.    ٢٠١٠ )، تنها در نيمه سال

  ٢٢۵٧ این ترتيبتن می گوید  به  ٣٢١٠ ماه اول همين سال شدر شدفتر سازمان ملل، تعداد این قربانی ها را 

  ]۴١[ شده اند.طالب قربانی حمله های انتحاری گروه اخاللگر   ٢٠١٠ در ظرف شش ماه  سال نفر ملکی

  

   توسط نا سامانی های ساختاری طالب جبران سست شدن تکيه گاه قومی .۵

  

پا به پای شکل گيری اوضاع سياسی کشور، از یکسو  و افزایش فعاليت های تخریبی گروه طالب از سوی دیگر، 

در بخش تکيه گاه قومی  تحریک اسالمی طالبان دگرگونی های مهم بوقوع پيوسته اند.  نخست از همه نظر به 

 به آهستگیپشتون ها تکيه می زد، اجتماعی پایگاه قومی طالب که در تمام سطوح بر -یک سری از علل سياسی

سست تر گردید. طيف های مختلف پشتون ها یا از طالبان فاصله گرفتند و یا دست کم از پشتيبانی علنی آنها 

  گردد.گروه مياین ، بيانگر گسترش نفوذ طالب . ولی در عين زمان حمله های روز افزون تخریبینددست برداشت

  روشنی انداخته می شود. - کاستن پایگاه قومی و گسترش نفوذ - اکنون  بر این "تضاد"

  

  نيرو های فرار از شيوه ی دید طالبی  

  نقش ریاست جمهوری حامد کرزی )١

  

حامد کرزی، ریيس جمهور که در بدو امر سياستمدار "ردیف دوم" به نظر ميرسيد، بدون داشتن یک حزب سياسی 

ی سياسی برای بازسازی و آشتی ملی ای تدوین شده ا بدون یک بر نامه و یا گروه مسلح مربوط به خودش و حتا

بر اریکه ی قدرت در کابل تکيه زد.  در طول زمان روشن  ٢٠٠١ مبر سالاکشور، به اساس" توافقات بن" در دس

و خاکسار ولی در واقع "اشرافی صفت"  واضعتممی کند؛ ظاهراً عمل   اتبار گرگردید که کرزی به حيث یک پشتون،  

" است و مانند سياستمداران سلفش تنها پابند اعمل گرمی باشد؛ گرچه او از دموکراسی سخن می گوید و لی "

 ناز هميقرار گيرد. او با پيروی و در تداوم تبار درانی اصولی ميباشد که در خدمت تداوم قدرت  سياسی وی 

ها" فضایی را ایجاد  ابنياد گرکرسی های بلند به "پشتون ها و  قاز طریتيازات، ، با دادن امعمل گراییسياست 

  . ندنمود که بخشی از پشتون ها با خط طالبی بریده و در "جبهه" کرزی جای پای سياسی پيدا نمود

  

  احساس رقابت های مثبت حوزه ای) ٢

  

منجر به آن  توسط طالبان  پشتون نشينسياست تخریب زیر ساخت های اقتصادی، صحی و فرهنگی در مناطق 

گردید که بخشی از  پشتون ها به این درک سياسی برسند که در اثر تداوم این سياست، مناطق پشتون نشين 

سازی" از مناطق غير پشتون  عقب خواهند ماند. از آن جایی که طالب غير از آن  زآميز با"رقابت های مسالمت  در

بيند، بنا بر این بخشی از پشتون  و نيازی به بر نامه بازسازی نمی دیده فانیهم به دنيای خاکی به مثابه جهان 

 روشنفکر از طالبان بر گشتند. کرسی نشين و های 

  

  فاصله گرفتن از شهرت نا مطلوب طالبی )٣
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، از نگاه درک سياسی نادان، از نگاه شکل گيری اعقب گرطالبان در دور استيالی قدرت خویش ار نگاه فرهنگی 

دینی متعصب  عمل کردند. پس از برقراری حکومت کرزی، بخشی از پشتون ها نمی  هنگاقدرت، انحصار گرا و از 

  اجتماعی نوع طالبی دیگر آلوده باشد.–با این لکه های سياسی خواستند که دامن های شان 

  

  شيوه ی فکری طالبی در تناقض با "پشتون والی" )۴

  

"شریعت" نوع طالبی با یک سری از اصول "پشتون والی" به  دبکار براز تصاحب قدرت سياسی و  طالباندرک  

در تضاد قرار گرفته و به ویژه به فرو پاشی اهرم اجتماعی سنتی منجر شده بود.  پس  مثابه هنجار های عنعنوی

که بخصوص در روستاها موقف اجتماعی و سياسی شان را از دست  قشر اجتماعیاز برقراری حکومت کرزی این 

تاریخی از "طالب و طالب گرا ها"  تلخ یاین تجربه ا شد و با درس عبرت از مو مقاحيثيت  دارای  داده بود، دوبار 

  فاصله گرفت. 

  

  ) اسالم نرمش پذیر افغانی  در تضاد با شيوه دید سلفی نوع طالبی۶

  

که از خط دینی طالبی دیگر پيروی نميکردند، منجر به آن  علمایهای سنتی و  بيرحمی گروه طالب در مقابل مال

شد که این قشر بيشتر از پيش جدی گردیده، از طالب و طالب نما ها فاصله گيرد.  از آن جایی که این مال ها با 

سر می برند، قتل و قتال این ه ب هم آهنگیدر  فبا تصونظام عنعنوی و برداشت مردم عوام از اسالم سنتی توام 

شر را در تضاد با دین نرمش پذیر خویش تعبير کرده، اعمال طالبان را غير اسالمی خواندند و عامالن  آن را "وهابی" ق

  و "خارجی" گفتند.

  

  ابزار سياسی پاکستان استبه مثابه طالب روز افزون چهره  افشا) ۶

  

های گروه طالب مبدل گردیده  همخفيگاآهسته آهسته این نکته بيشتر از گذشته ها روشن گردید که پاکستان به 

در افغانستان بسيج نموده، از  افکنیاست و استخبارات آن کشور، گروه  "مجاهدان تازه دم" را به غرض دهشت 

آن ها به مثابه  ابزار سياسی برای اهداف خویش استفاده مينماید.  درک این موضوع در بين تعداد زیادی از هواداران  

پيشين طالب زنگ خطر را به صدا درآورد. در قبال این موضوع عده ای "استقالل کشور" را به خطر دیدند و دیگر 

 " بسپارند.فرمان اسالم آباد به گوش طالباننوشت خویش را دوباره به " حاضر  نبودند تا  سر

  

   نقش گفتمان مردم ساالری )٧

  

در اخير گفتمان دموکراسی در رابطه با قيادت انحصاری طالبان نقش مهم بازی نمود. پس از سه دهه اوضاع متالطم 

ی ا، برای یک تعداد زیاد پشتون های روشنفکر، نظام مردم ساالری، که درآن هر فرد باشنده ااقتدار گرو نظام های 

درت ق تباری افغانستان به مثابه  شهروند عمل نماید، به دید سياسی مبدل گردید. به این ترتيب این گروه "وراثت

طالبی را "مقاومت  افکنیری، دهشت ی دیگا. ولی عده افکندسياسی" را از نگاه تاریخی نا بهنگام خوانده و بدور 

غير پشتون را "اجنبی" و مانع رشد و انکشاف ملی کشور می  نباشند گاملی"  و در پيروی از نظر "سقاوی دوم" 

جدال ، نظر "شهروندی" به شکل روز افزون از هواداران بيشتر برخوردار گردیده است و در رویارویی با   ندر ایخواند. 

  می شود. رخور دا، از پشتيبانی گسترده تر بر ای هگذشته گرایان حرف

  

  به نفع طالب نظام  ابسامانی های ساختارین. ۶
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استراتژیک  تبدیل گردیده است  که جناح های مختلف، چه در درون افغانستان  گروه طالب به  چنان  ابزار سياسی و

ی خود جهت پياده کردن هدف های شان از آن استفاده می ا، هریک به نوبه نو جهامنطقه  در کشورهایچه  و

دورانی که این گروه "التقاطی"  ندر ایاز دوران " نظام مندی" این گروه، خاطرات  ی تلخ تاریخی واکنند.  بنابر تجربه 

دریغ می کنند.  ولی قسماً درون افغانستان پشتيبانی قومی را از آنها  " بازی می کند، مردم درهاخالل گراننقش "

گروه طالب  در مناطق قبایلی پاکستان، به ویژه در وزیرستان شمالی و جنوبی با وجود اختالف نظرها در مورد 

می  رخور دای قومی بر ااولویت های مبارزاتی با "تحریک طالبان پاکستانی" مانند گذشته ها از حمایت گسترده 

سياسی بخصوصی   مکانيزم، ندر افغانستای برای بازسازی کشور اجتماع-باشد. نظر به فقدان یک طرح سياسی

دو هنشکل گرفته و منجر به بروز گروه های مختلفی  گردیده است که ثبات نسبی سياسی کشور کوهپایه های 

از گروه های مسلح  مکانيزمی این ای گردانندگان پشت پرده ا. دامنه ندرا با خطر های جدی مواجه نموده ا شک

گسترش می یابد. در کنار این گروه  ای حرف نقاچاق برا و مخدرمواد  مافيایا حلقه های "قطاع الطریق"، گرفته ت

ی افغانستان، هستند اشخاص انفرادی و حلقه های کوچک دیگر که از اوضاع بی ثبات ادشمنان قسم خورده 

بخش همگام باهم  در جهت  وهر دگروه های متذکر عمل می نمایند. در نتيجه   ردر کنا وکرده کشور بهره برداری 

  برهم زدن ثبات نسبی سياسی کشور فعاليت  می نمایند.

  

  )  احزاب مسلح سياسی در خط مبارزات طالبی١

  

حکمت در قطار گرو های مسلح، نخست از همه  می توان از "حزب اسالمی افغانستان" تحت رهبری گلب الدین 

نام گرفت؛ گروه افراطی که از گذشته ها، نزدیکترین سازمان جهادی با دستگاه استخبارات پاکستان بوده است  ریا

 رحکمت یاو مالی برخوردار بود. ولی از آن جایی که  تسليحات یو از همين جهت از بزرگترین بخش کمک ها

می باشد  که هدف وسيله را توجيه می نماید، با وجود حضور قاضی حسين، امير  معتقدماکياولستی است که 

ی حزب اسالمی، وی احميد گل، ریيس سابق استخبارات پاکستان در جبهه  لو جنراجماعت اسالمی پاکستان 

. يه بزندکابل کمين گرفت، اما نتوانست بر "تخت سلطنتی!!!" در کابل تک جنوب غرب"محمد آغه"،  تمام در لسا دو

دوباره نظر به خاصيت  رحکمت یاو به کرسی نشستن حامد کرزی،  ٢٠٠١سال  افکنیپس از حمله های دهشت 

بسيار آگاهانه در بخش  رحکمت یا"انحصار طلبی سياسی" خویش در برابر فرایند صلح در کشور به مبارزه پرداخت. 

امام صاحب والیت بغالن وارد کار زار گردید. در  و ولسوالی شرق کشور به ویژه در کنر جنگ مسلحانه در شمال

نمود.  آغازتحت رهبری ارعندیوال به فعاليت علنی در کابل  –زیاد درون حزبی  با تفاوت های کم و –بخش سياسی 

بوده است و کرسی  رخور دابزرگ بر  آورد هایدر بخش سياسی از دست  رحکمت یاميان  در اینبه این ترتيب و 

ی کرزی و همچنان در شورای ملی کشور احراز نموده است.  از سوی دیگر نظر به همنوایی ا در کابينه را های بلند

، دامن حزب اسالمی نه هالقا عد افکنی دهشت اهای سياسی با گروه طالب و بنياد گرایی عقيدتی با شبکه 

  رنج آغشته می باشد.های افغانی نيز تا آ کشتار ملکیتنها در قتل و خونریزی نيرو های خارجی بلکه 

" نام گرفت. این شبکه حّقانی"جالل الدین  افکنی دهشت امی توان از شبکه  رحکمت یادر کنار حزب اسالمی 

به ویرانی کشور کمر بسته است، در  حّقانی، پسر جالل الدین حّقانیالدین  جکه اکنون تحت فرماندهی سرا

را  شا-شمالی پاکستان و در رابطه ی مستقيم با دستگاه استخبارات آن کشور، فعاليت های تخریبی  وزیرستان

ی ابه دستور و طراحی استخبارات پاکستانی  متوجه تاسيسات هند در افغانستان نموده است. همچنان، شبکه 

، از نگاه عقيدتی در شکيالتتکه بخشی از سازمان "حزب اسالمی" مولوی خالص بود که بعد تر، با حفظ  حّقانی

، در ازای تهيه  اماکن مصون هالقا عد افکنی دهشت اگروه طالبان  ادغام گردید،  در وزیرستان شمالی از شبکه 

  می گذارد.  ISI"ته جایی" می گيرد و اطالعات موثق در اختيار 
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پخش گردید، برای نخستين  ٢٠٠٩ در یک نامه که از آدرس "امارت اسالمی افغانستان" در سال حّقانیجال ل الدین 

ی ابار بر مال عمر انتقاد کرده، می نویسد: "رهبری شورا امروز به دست کسانی افتاده است که بدون  اجازه 

های ما تجارت  بخونیسد که "او می نو ]۴٢[ خارجی ها قادر به انجام هيچ کاری نيستند." استخباراتسازمان های 

رابطه وی به کشته شدن چندین  در اینها جریان دارد. در بدل پول، برادران ما بر صليب  ها کشيده می شوند." 

 ] ۴٣[ ، مال عبدالمنان و مال سيف هللا.داد هللاگروه جهادی طالب اشاره می نماید: مال اختر محمد، مال  نقوماندا

مال محمد عمر نام گرفته، اضافه می نماید: "اخيرا ما شاهد یک سری اوامر غلط از  در اخير مشخصاً از حّقانی

ی ایشان مال عزیزهللا اسحق زی ...می باشيم که منجر به از دست دادن اشخاص اسوی مال عمر مجاهد و باجه 

  ] ۴۴[  و چندین فرد دیگر شده است."  داد هللامانند بيت هللا محسود و مال منصور  کارابر جسته و 

، گروه سلفيون، تحریک هالقا عدبين المللی از قبيل شبکه  افکنوه بر این دو گروه مسلح، حلقه های دهشت عال

طالبان پاکستانی و گروه قاری طاهر یلداش با بر نامه های خاص خودشان به طور منظم در افغانستان دست به 

لمللی بين ا افکنمسئول این گروه دهشت  هالقا عدی ا، فرمانده  بلند رتبه تخریب می زنند. شيخ یونس الموریتانی

  ]۴۵[  در افغانستان می باشد.

  

  باند های مسلح محلی )٢

  

گروه مسلح کوچک و بزرگ  ۵٠٠  نظر به انکشاف بخصوص در کشور و حاکميت " فرهنگ کلشنکف" اکنون بيش از

ین گروه ها در مناطق نفوذی شان به فعاليت های بخصوص خود شان مشغول ا د و هر یک ازنوجود داردر افغانستان 

می باشد. این باند های جنایی از طریق سرقت، اختطاف و ایجاد رعب و ترس در بين مردم اعاشه و اباطه می 

ا گروه نمایند. این گروه های مسلح از طریق همراهی با باند های قاچاق اسلحه و مواد مخدر و در همکاری نزدیک ب

  طالب،  به جنایات خویش ادامه می دهند. 

  

   های امنيتی خصوصی تاز شرک) شيوه ی کار برخی ٣

  

هزار نفر  ٣٠ شرکت خصوصی امنيتی رسماً فعاليت دارند. این شرکت ها در حدود ۵٠ در افغانستان بيش از 

استخدام نموده و به معاش خوار وابسته به خود تبدیل نموده اند.  این شرکت های خصوصی در بخش امنيت و 

، سفارتخانه ها و نمایندگی های سازمان المللیتاسيسات خارجی، بنيادهای خيریه، نيرو های بين  مصونيتحفظ 

این شرکت ها به صد ها ميليون دالر امریکایی با لغ می ی املل متحد در افغانستان فعال می باشند. درآمد ساالنه 

ین شرکت ها  به غرض "بازار یابی" برا ی خدمات خویش،  به گروه های مسلح دیگر پول می ا از گرد یک تعداد

ی رونق تقاضا برای "خدمات امنيتی" این شرکت اند که اوضاع را نا مطمئن و نا آرام گردانند تا  در نتيجه زمينه هد

  افزایش یابد. ها

  

  ) قرار دادی های استفاده جو        ۴

                                                                           

که در بخش باز سازی  زیر ساخت های کشور مشغول اند، حجم داد و گرفت و پایه ی مفاد خویش  هایقرار دادی 

یک  تارساخ را در وابستگی مستقيم با وضع امنيتی کشور می بينند؛ به گونه ای که آنها با افزایش نا امنی، برای

ر کسب می نمایند. این موضوع به پروژه از قبيل اعمار یک جاده، خواهان پول بيشتر می شوند و امتيازات بيشت

   ]۴۶[ از قراردادی ها ی بازسازی در والیت قندهار دیده می شود. هایبهترین وجه آن با مثال 

  

  های قومی  مليشه) ۵
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محلی" نام گرفت که با وجود  ماموریت رسمی  پليسهای قومی و " مليشه"، اربکیدر اخير می توان از گروه های "

 خراب کاریی خویش دست به ابا گروه طالب خوانده می شود و لی اکثر خود این گروه ها به نوبه  مبارزهآنها که 

  و مردم آزاری می زنند، به خانه های مردم می ریزند و به دختران تجاوز می نمایند. 

ی ساختار اجتماعی و سياسی ابا وجود شباهت ها و تفاوت های بنيادی بين این گروه ها ی مخل امنيت،  که زاده 

دوران حاکميت کرزی می باشد، پيامد اعمال این گروه ها با اهداف گروه اخاللگر طالب  در همسویی قرار می گيرد. 

 آن واقعیی گروه طالب  هم تالش دارند تا این گروه اخاللگر را بزرگتر از حضور ااز آن جایی که بازیگران پشت پرده 

اروای این حلقه ها، ناشی از نابسامانی های ساختاری کشور را نيز به نام خویش خاتمه جلوه دهند، پس اعمال ن

انترکانتيننتال کابل این مسأله  را بخوبی روشن می  سازد.   هتلرابطه حمله های انتحاری بر  در اینمی دهند. 

مذکور  هتلبر  خفيفهای انتحاری و سالح  مسلح با واسکت افکندهشت  گروه  ٢٠١١ سال جو الی ٢٩ به تاریخ

دست کم  واقع در باغ باال در جوار" قبر پير بلند" حمله بردند. پس از چند ساعت درگيری بين نيرو های امنيتی 

ی دهشت اذبيح هللا مجاهد، سخنگوی طالبان بال درنگ مسئوليت این حمله  ]۴٧[ بيست و یک نفر به قتل رسيدند.

ولی یک روز بعد  نيرو های  آیساف (نيروهای بين المللی کمک  ]۴٨[ لب ها به دوش می گيرد. را به نام طا افکنی

  افکنی دهشت امشهور شبکه  های قوماندان) در گردیز، اسماعيل جان، یکی از ندر افغانستابه حفظ امنيت 

انترکانتيننتال خوانده شد بلکه،  هتلرا به قتل رسانيد، شخصی که نه تنها طراح این حمله های انتحاری بر  حّقانی

براساس اطالعاتی که ناتو  را نيز بر دوش داشته است. حّقانیی اطوریکه گفته شده او مسؤليت اکماالت  شبکه 

ميالدی از پاکستان به افغانستان آمد و ٢٠١٠  در دسترس رسانه ها قرار داده است، اسماعيل جان در اواخر سال

   ]۴٩[  تا سی و پنج نفری را در مناطق مرزی افغانستان برعهده گرفت.رهبری یک گروه بيست و پنج 

  

  طالب گری" تمویل پروژه "اخالل :بخش سوم

  

چند بعدی است و از چشمه های مختلف غير مشروع آب می خورد. نخست از ان های تخریبی طالب تمویل فعاليت

در صد مواد  ٧٠ که بيشتر از يرمندمواد مخدر، به ویژه در حوزه ی ه نقاچاق براهمه، همکاری نزدیک گروه طالب با 

مخدر کشور از آنجا تهيه می گردد، مهمترین منبع درآمد طالبان می باشد. طالبان در قدم نخست ده در صد به 

دست کم ده در صد دیگر در  نقاچاق برای مسلحانه" با ااخذ نموده و با تهيه "بدرقه  رکو کنااسم ذکات از زارعان 

 که قيمت آن در حدود  قيمت محلی مواد خام  شریک می شوند. با در نظر داشت حجم مواد مخدر در درون کشور

ميليون دالر امریکایی بالغ می  یک صد  ین مبلغ برا ميليون دالر امریکایی گفته می شود، سهم طالب  در  ٩٠٠

  از افغانستان در منطقه، ساالنه به پنج ميليارد دالر امریکایی می رسد.   گردد. البته قيمت مواد مخدر صادر شده

 بودهی خليج، بزرگترین رقم دیگری ادر کنار درآمد از منبع قاچاق مواد مخدر، حواله های پولی برادران دینی از حوزه 

ین مورد گل آقا اسحاق زی، ریيس کميسيون مالی ا د. درنی کميسيون مالی طالبان سرازیر می گردا هدر خزانکه 

در جمع آوری پول نقش مهم  ایفا می نمایند. اسحاق  شدست یاران، دو تن از حّقانیو نصير  امير عبدهللاطالبان با 

زی نه تنها سرپرستی مالی را به دوش دارد، بلکه با پشتيبانی دستگاه استخبارات پاکستان،  پيوسته  به کشور 

آن کشور ها از "اعانه  بنياد گرایدر خليج فارس و عربستان سعودی سفر می کند و در حلقه های  های عربی

اسحاق زی مسئول جمع آوری ذکات از مناطق  زیر نفوذ طالبان ]  ۵٠[های سرشار دینی" برخوردار می گردد. 

يرد. گل آقا اسحاق زی که در است و بعضا با تهدید مستقيم و ایجاد ترس و رعب از اشخاص انفرادی نيز پول می گ

می باشد. امير عبدهللا در زمان  رخور داقطار طالبان روز های نخستين محسوب می شود، از اعتماد زیاد مال عمر بر 

حاکميت التقاطی طالبان به حيث معاون والی والیت قندهار، در واقع پایتخت طالبان فعاليت داشت. او  پس از 

مورد تفقد استخبارات پاکستان  قرار نگرفتند،  ممستقيکه  هایه ویژه برای  کادر متواری شدن رهبران طالب، ب

ی مشهور طالبان در شهر اخانه"  گاه در شهر های مختلف پاکستان، از جمله در "مهمان امکانات سر پناه و  مخفی



www.goftaman.com 

28 

 

ه کشور های بندری کراچی تهيه دیده است. وی شخصا به غرض جمع آوری پول و جلب حمایت بيشتر سياسی ب

  ] ۵١[ نموده است. هایعربستان سعودی، امارات متحده ی عربی و کویت هم سفر 

ی ویژه ی ایاالت متحده امریکا برا ی افغانستان و پاکستان، حجم ابنا بر اظهار ریچارد هولبروک، سابق نماینده  

 ] ۵٢[ مخدر می باشد. پولی که طالبان از کشور های خليج می گيرند، بيشتر از درآمد طالبان از مواد

سرازیر  افکنیميليون ها دالر امریکایی به نفع دهشت  ٢٠١٠تا  ٢٠٠۶ لاز سا،  The Timesنظر به گزارش تایمز

حکومت عربستان سعودی در کنار نيروهای بين المللی در که  گرچه  ]۵٣[ پاکستان و افغانستان شده است.

و اشخاص انفرادی سعودی از پشتيبانی پولی شان در مورد گروه طالب  پر نفوذافغانستان قرار دارد، ولی گروه های 

ميليون  ٩٢٠ نمایند. نظر به تخمين بخش مالی استخبارات افغانستان،  در چهار سال مذکور حدود خودداری نمی

زمان این جا سا پوند انگليسی وارد افغانستان شده و پس از تسعير به وزیرستان انتقال داده شده است. البته در

. در اخير می توان از منبع پولی نام برد که از درک گروگان باشدمی  لذی دخ ممستقينيز  هالقا عد افکندهشت 

ین راستا می توان به شکل نمونه از گروگان گيری دو خبر ا ی طالبان می شود. دراسرازیر خزانه  ریاییگيری و آدم 

در بدل بيش  ٢٠١١ اختطاف گر طالبان این دو خبر نگار را  در سالیاد آوری نمود. گروه  ٢٠٠٩ فرانسوی در سال  نگار

نمود.  بنابر گزارش های مطبوعات قاری بریالی، فرمانده گروه جهادی طالبان در کاپيسا،  رهايليون دالر پنج ماز 

  ] ۵۴[ د نماید. و عبدالحق، برادران خویش را نيز آزا نور هللا، رنگار مذکوموفق شده است تا در ازای آزادی دو خبر 

ميليون دالر چهار صد  ی گروه جهادی طالبی بيش ازادر آمد ساالنه  که تذکر داده شدند،با در نظر داشت منابع 

امریکایی  تخمين می  شود. در بخش مصرف بودجه طالبان سازمان استخبارات پاکستان نقش مهم بازی نموده، 

ی نيرو های آغشته پاکستانی در اخداداد" جزء عادات دیرینه ین منبع "ا دستبرد زدن  و استفاده های شخصی از

 شمرده می شود.ستان امور افغان

  

  عاری از خرد سياسی رهکارگفتگو با طالبان:  چهارم:بخش 

  

ی مدنی بوده، سياست تخریبی این گروه جهادی امکانات هر نوع گفتگوی ااعمال گروه طالب  منافی با اصول جامعه 

  سياسی و زمينه سازی "آشتی ملی" را نفی می نماید. 

تک  تاصل "حاکميی اخير، گروه طالب که التقاطی فکر می نماید از یک طرف با پيروی از ا) نظر به تجارب دهه ١

انه" شمرده و به اساس آن از جمله خواهان اخراج تاجيک ها به را "بيگ افغانستانغير پشتون  نباشند گا"، تباری

، ازبک ها به ازبکستان بوده،   از هزاره ها می خواهد که یا "مسلمان شوند" و یا افغانستان را ترک نتاجيکستا

     گویند. مال عمر فتوا می دهد که گرفتن دختران و زنان هزاره به مثابه کنيز اشکال دینی  ندارد.

 یافغانستان به حيث "شهروند" و به ا ساس رای دهی و را نباشندگانظام دموکراسی که  گروه طالب  با  )٢

تعيين نمایند، به مخالفت بر خاسته ، همچو  نظام را، به زعم خودش  خالف خود گيری، سر نوشت کشور شان را 

"امت اسالم" اهليت  آن را ندارند تا آنها مردم افغانستان به حيث  ایشریعت اسالمی می داند. نظر به عقيده 

آن ها می توانند "امير المومنين" را تعيين  منتخبنظام سياسی شان را خود تعيين  کنند، بلکه تنها "علمای کرام"، 

و این امير گویا سرنوشت یک ملت را نظر به ميل و رغبت خود و  آن هم نظر به خوانش دینی خود و استوار  نمایند.

  الی" رقم زند.   نوبدوی، حتی در مخالفت با کود "پشتو یتبار گرایبر 

گروه طالب به نام جهاد به کشتن و قتل مردم عوام بسنده نکرده بلکه گلوی مقتولين را  می برند سر های  )٣

بدن های شان جدا می کنند و به نمایش عام می گذارند.  گروه طالب بر بيمارستان ها حمله های  زشان را ا

بنابر را از بيمارستان کشيده، به ضرب گلوله از پا در می آورد. گروه طالب،   انتحاری انجام داده و حتا زخمی ها

ین اصل "هر که با ما نيست، دشمن ماست"، حتا مال ها ی سنتی و علمای ا و با پيروی از  شا-ظالمانه  تخصل

، "مروت اسالمی و ترحم بشری". این گروه بدون دینی دیگر اندیش را با حمله های انتحاری به قتل می رساند
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زنده پارچه پارچه  بجره در خدمت "جهاد" خویش قرار داده و بدن  او را به حيث بمفدختر هشت ساله را با مواد من

  مينماید

، بدون مراعات اصول شریعت که ایجاب اظهارات شا-گروه طالب،  به تنگ نظری عقيدتی و فهم سفت دینی )۴

شاهدان عينی باشد، حتا زنان حامله را به جرم "روابط جنسی  نا مشروع" نخست مستحق "چندین دره " دانسته، 

پس از آن سنگسار می نماید. گروه طالب "بریدن بينی" زن متهم به "روابط نامشروع" را امر شرعی تعبير می 

  نماید.

 فنص، یعنی نو زناگروه طالب به اساس پيروی از سياست "تبعيض جنسيتی" و تفکر "مرد ساالری"، دختران   )۵

ی آموزش، تحصيل و کار نداده و حتا اافغانستان را از هر نوع حقوق مدنی محروم نموده به آنها اجازه  نباشندگااز 

بان نميگذارند که زنان به "حمام" بروند. به این ترتيب مانع بيرون رفتن بدون محرم از خانه های شان می گردند.  طال

  طالبان،  زنان را در چهار دیواری خانه های شان به زندان ابد محکوم می نمایند. 

بين المللی تبدیل کرده، حاضر  افکنیی دهشت اگروه طالب در دوران "نظام مندی" شان، افغانستان را به النه  )۶

 هالقا عد افکنیی افغانستان را قربانی اسامه بن الدن، رهبر سازمان دهشت اشده بود تا بخش هنوز هم ویران ن

هم نکرده  محکوم" فاصله نگرفته است و آن را هالقا عدنماید، ولی او را تسليم نکند. این گروه تا امروز از اعمال  "

  با تعبير روش سلفی دست می زند. افکنیاست. برعکس در پيروی عقيدتی خویش، خود به حمله های دهشت 

ی گل سرخ" را غير اگروه طالب آواز دلنواز موسيقی و زمزمه های دلپذیر هنری را ممنوع قرار داده، "ميله  )٧

ی دینی ساخته و با تخریب تندیس های بودا در باميان  ميراث ااسالمی خوانده است . "کتاب سوزی" را وجيبه 

  خاک یکسان نموده است.با  اکشور رتاریخی و فرهنگی 

  با پشتيبانی استخبارات  نظامی پاکستان هویژگروه طالب  با دستياری حلقه های بنياد گرای بيرونی و به   )٨

)ISI(   اسالم آباد" تبدیل گردیده است. ابزار زور  آشوب بر پا می نماید و به مثابه  شهندو کروزانه در سرزمين"  

آیا در  روند "گفتگو" با طالب کدام تضمينی وجود دارد که  کادر طالبی یک قدم و لو با در نظر داشت این نکات،  

های نرمش  واز "نيرین اعمال خویش عقب نشينی کند. اگر بحث روی این باشد که بخشی  ا کوچک هم باشد از

ح" نيز تطبيق گردیده ی مرکزی آنها جدا نمود، این نکته در عمل بدون "شورای عالی صلاپذیر" طالبان را از  هسته 

است. آیا شماری از وزیران، دیپلمات ها و کادر های مهم اسبق طالبی، حتا تا سطح  شورای ملی افغانستان 

موجود  دور از درایت سياسی و  بدر چهارچوکه "گفتگو" با طالب،  نيستطالبی  بيانگر این پدیده  افکنیدهشت 

گرای دینی  می گردد که در اثر آن  تيتمام نظامبه تقویت و رشد  دموکراسی بوده، در بهترین صورت منجرموازین 

جهانی  افکنیگرو ه ها ی افراطی و حلقه های دهشت  هایپناهگاه  ، دوباره به محل تجمع وافغانستانسرزمين 

باید  مبدل خواهد گردید. جایگاه گروه رهبری طالب در "دادگاه بين المللی جنایات جنگی در دن هاک" بوده، در آنجا

  با آنها محاسبه حقوقی و تصفيه حساب تاریخی صورت گيرد.

ی سياسی، اقتصادی و اجتماعی نياز دارد اافغانستان برا ی بيرون رفت از بحران موجود، به یک طرح صلح گسترده 

فساد اداری و از بين بردن  امحاءی ابعاد رشد دموکراسی، انکشاف متوازن سمتی، اکه از یک طرف در برگيرنده 

 از سویدر فرجام حاوی تدابير آگاهانه و فعال در راستای "ملت شدن" باشد.  وابستگی به "اقتصاد مواد مخدر"  و

باید در چارچوب "همکاری های منطقوی" از طریق ایجاد و پياده کردن تدابير "اعتماد سازی" با   رهيافتدیگر این 

  قرار گيرد. هم آهنگییق اقتصادی" کشور های همسایه در "خواست های امنيتی" و "عال

  

  

  

  چکيده نوشتار 

ر اندیشان و دگر گخود را در خدمت خدایی معرفی می کنند که خونریزی دگر کيشان، دطالب بنياد گرایان تکفيری 

های آزاده و  پوشان را صواب دانسته، به غنيمت گرفتن مال و منال دیگران را فرض دانسته و برده آفرینی انسان
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کنيز سازی دختران دگر کيش را  وجيبه دینی می خواند. بازیگران این آیين، سياه اندیشانی اند که در مبارزه عليه 

  خرد ورزی،  فرهنگ و دانش پروری و در اخير به مبارزه عليه آزادگی قيام کرده اند.

ميلی بيرونی به یک گروه آشوبگر سياسی و از یک نيروی "نظام مند" تح شا-گروه طالب با شيوه ی کار التقاطی 

، نادانی افکنیتبدیل گردیده است. حمله های دهشت  انپاکست از ، به ویژهابزار راهبردی حلقه های مختلف

. چيزی که گروه ندو رسوا پيشه بوده ا یوجهسياسی و عدم درک سالم فرهنگی گروه طالب از بدو امر متضاد، دو 

طالب به نام "اسالم" پياده کرده است، در بخشی از نکات با "اسالم" در تضاد قرار داشته و در بخش دیگر که گویا 

روحيه "پشتون والی" عملی گردیده است، با واقعيت های رسوم و عادات سنتی پشتون ها آموزه های  به نام 

ی نادانی یک اروه طالب  خود کامه و خود ساخته بوده، آیينه نميباشد. به این ترتيب عملکرد های گ گهم آهن

را  شهندو کاجتماعی  می باشد که با توسل به زور می کوشد سرزمين کوهپایه های -جنبش  گمراه سياسی

  به عصر حجر برگرداند.

 بدوی، شتوحّ  اییتبار گرگروه االتقاطی متشکل از جزم گرایی دینی تکفيری و  یک به مثابه بنا بر آن،  گروه طالب

درک اجتماعی نادان، از  دینی ستيزه جو، از نظر هنگای جریانی است که از نگاه نظامی مهاجم، از ادر بر گيرنده 

عمل می نماید. چریک های  طالب، مانند گذشته  تبارینظر فرهنگی گذشته گرا و از نگاه  ادعای سياسی تک 

شند. در نتيجه هر گروه و حلقه ای که به هر نام و نشان هم باشد بزرگترین مانع ثبات  سياسی در کشور می باها 

تاریخی از دست دادن آخرین فرصت نوسازی توام با  مسئوليتدر همسویی با این گروه گذشته گرا عمل کند، 

خطر  ، چون افزون بر آن، چون این گروه را بر دوش خواهد کشيد. شهندو کآشتی ملی و ملت شدن در سرزمين 

  ميپذیرد، پس خيانت ملی بزرگ را مرتکب ميگردد. را  بالکانيزه شدن  کشور 
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