
 

  

  

  

  

  

  گيري طالبان عوامل شكل
  

  #مولوي سروري

  

  مقدمه

كنيم كمتر كشوري را مي توان يافت كـه سرنوشـت آن              وقتي به نقشه جهان نگاه مي     

مانند افغانستان به عنوان يك كشور فقير و كوچك با جريان يك رشته تحوالت تـاريخي،   

العبـور و     ههـاي صـعب      با وجود كو   ، افغانستان .شدسياسي، اجتماعي و غيره گره خورده با      

الجيشي خوبي داشت و سالهاي سـال تمـدنهاي تـاريخي             زمينهاي ناهموار موقعيت سوق   

بسياري را در خود جذب نموده است بلكه در زمان حاضر بر دو روند عمده تاريخي يعني                 

يار مهمي داشـته    ور بزرگ قرن نوزدهم ميالدي و پايان جنگ سرد اثر بس          ترقابت دو امپرا  

  . بوده استگير آن بسيار چشمتأثيرو 

  

  

 
  .عضو شوراي علماي افغانستان و از مؤسسين بنياد فرهنگي كوثر #
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  عوامل داخلي: الف

  افغانستان تقاطع غرب و جنوب آسيا

ي افغانستان تقاطع آسياي ميانه غرب و جنوب آسياست و هميشه دستخوش قـدرتها            
  .تر از خود بوده است ي قويتهاخشكي و اقيانوسيه و جاي رقابت قدر

ان روزي گذرگاه مغولهاي مهاجم و كليد فتح اسـكندر          اگرچه سرزمين كنوني افغانست   
 اما در قرن نوزدهم مرز حـائلي بـوده          ؛مقدوني براي رسيدن آنها به هندوستان بوده است       

ليكن  ؛بين دو ابرقدرت بزرگ يعني بريتانيا و روسيه كه آنها را از هم جدا نگهداشته است               
  .  و شوروي بوده استآمريكار مشاجره دو ابر قدرت معاصزمينة در قرن بيستم ميالدي 

  پيامد جنگ در افغانستان

 هـر جنـگ و      .ي هم پرداخته است   زياد بهاي بسيار    دموقعيت خو اين  افغانستان براي   
آنهـا  اصـالح    را بر جا گذاشته است كه بعـداً          زياديو آشفتگيهاي   ن ويرانيها   هجومي در آ  

تجاوز خـود بـه     در نتيجه    افعانستان كشوري است كه بريتانيا و روسيه      . مشكل بوده است  
  .اند كه تاريخ شاهد آن است ترين شكستها را چشيده تلخطعم اين سرزمين و اين خاك 

  حفظ پيروزيناكامي در 

اند پيروزيهاي خودشان را تا آخـر برسـانند و آن را از               مردم كشور ما هميشه نتوانسته    
  .آفات نفاق و تفرقه دور نگهدارند

شكـست  در عـصر حاضـر      ين پيروزيهـاي ايـن مـردم        تـر   تـرين و مهـم       يكي از بزرگ  
سقوط دولـت  ين  ميالدي اتفاق افتاد و همچن1989باشد كه در سال        شرق مي  يورتامپرا

 ميالدي به وقوع پيوست كه بـاور آن بـراي منطقـه و              1993طرفدار شوروي كه در سال      
  . ديدمنجر به روي كار آمدن دولت مجاهدين گرو بيني بود  مردم جهان غيرقابل پيش

  طالبان

رو گرديـده   كشور ما در طول سالهاي گذشته با نشيب و فرازهاي تاريخي عجيبي روبه   
 . جمله روي كار آمدن دولت طالبان و حكومت آنها در كـشور بـوده اسـت               آن  از  كه  است  
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ترين مسائلي اسـت كـه        ظهور طالبان در صحنه سياست افغانستان ظاهراً يكي از پيچيده         
  . ر آن با نظرات و علل مختلف بيان شده استدربارة تشكيل و حضو

  شهر مرزي ايسين بلدك

 در نـوار مـرزي قنـدهار و     واقـع   ، شـهر مـرزي ايـسين ِبُلـدك      1373در اوايل پـاييز     
كـه تعـداد آنهـا      گروهـي    ، پس از يك درگيري شديد به تصرف طالبان درآمـد          ،پاكستان

صلين و طالب مدارس دينـي و       سخنگوي ايشان، اين گروه را مح     . كمتر از سيصد نفر بود    
خواهنـد امنيـت      ل صلح اعالم كرد و گفـت مـي        خجات م   شان را از بين بردن دسته       انگيزه

 آنهـا پـس از انـدك        . نماينـد  تـأمين كشور و امنيت راهها را براي عبور كاالهاي تجـارتي           
و با تثبيت موقعيـت خـود نخـست واليـات          درآوردند  زماني قندهار را از دست مجاهدين       

 و بعد از آن حوزه جنوبي غرب و پس از تـصرف پايتخـت واليـات شـرقي را فـتح           جنوبي
 هشتاد در صد خـاك كـشور را بـه تـصرف             تقريباًكردند و با تصرف مزار شريف و باميان         

  .خود درآوردند
پـيچ و   توانـست    اينكه چگونه يك گروه كوچك و گمنام و منتسب به مدارس دينـي              

طـي يـك مـدت كوتـاه تحـت كنتـرل خـود درآورد        خمهاي اوضاع سياسي افغانستان را      
  . كند ترين زواياي تاريخ افغانستان را بيان مي سؤالي است كه جواب آنها تلخ

 به طور فشرده بـه بعـضي از عوامـل داخلـي پيـدايش طالبـان           ،از اين رو، در گام اول     
  .پردازيم مي

  عدم آمادگي مجاهدين براي رهبري سياسي: الف

داشتند و  سر و كار    بودند كه هميشه با جنگ      كل از افرادي    متشسازمانهاي مجاهدين   
 براي حكومت كـردن آمـادگي كامـل    تقريباًسالهاي سال تجربه جنگ را آموخته بودند و      

 امـا در    ؛ن مجاهدين كساني بودند كه شهرت بسياري كسب كرده بودند         ميادر   . نداشتند
  . د جمع كند و بر آنها حكومت كندها را دور خونبين آنها كسي نبود كه واقعاً بتواند افغا

دشوار چرا كه گروههاي مقاومـت      بسيار  هاي جنگ كاري بود       ايجاد تحوالت در جبهه   
توانستند بـه توافـق برسـند و راه را بـراي اسـتقرار يـك دولـت فراگيـر و قـانوني و                          نمي
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لح د و سرانجام صـ    سازن خصوصاً اقوام و رهبران سياسي هموار        ،قبول براي همه مردم     قابل
  .  مردم از طالبان استقبال نمودندبنابراين،  ؛دنجامعه به ارمغان بياوربراي را 

  تعدد گروههاي مقاومت: ب

تشكيل يك حكومـت ملـي      از  تعدد گروههاي مقاومت نيز يكي از عوامل بود كه مانع           
  . دشدر افغانستان 

ـ  نبـودن  اسـتقرار سياسـي در افغانـستان    بـراي  دليل عمده مـردم    ين همـاهنگي در ب
اهللا سـقوط كـرد هـر كـدام از گروههـاي               وقتـي حكومـت نجيـب      .گروههاي مقاومت بود  

كردند هر كـس منـاطق        مجاهدين مناطق مختلف را تحت كنترل خود داشتند و فكر مي          
بـر ايـن   . پيشرفت خواهـد كـرد  زني سياسي  چانهاز طريق  بيشتري در دست داشته باشد      

 خود باقي ماند تا جـايي كـه هـر كـدام از              اساس بود كه تعدد گروهها و تنظيمها به حال        
هـر كـدام از    بـيم آن داشـتند      كردنـد و      گروههاي مجاهدين احساس عدم مصونيت مـي      

 طبعـاً جنگهـاي     ،در ايـن حالـت    . تر از آنها دست به عمليات بزننـد          قوي گروههاي ديگر   
رت اهللا بـود كـه در وقـت قـد           نجيـب از زمـان    داخلي به وجود آمد و اين همان باقيمانده         

خويش تخم نفاق را در بين مردم افغانستان پاشيده بود و زمينـه را بـراي تـشكيل يـك                    
براي ظهور گـروه ديگـري غيـر از مجاهـدين     را حكومت و دولت با ثبات از بين برد و راه          

  . هموار ساخت

  درك عدم تغييرات در ساختار سياسي جامعه افغانستان: ج

 آنها .تار جامعه افغانستان را درك كنند     مجاهدين نخواستند تغييرات سياسي در ساخ     
 اول دفع تجاوز شوروي سابق و دوم از بين          :كردند  تا قبل از پيروزي دو هدف را دنبال مي        

مجاهـدين  . بردن حكومت بازمانده از آن تجاوز كه مشكل عمده بر سر راه مجاهدين بـود         
 بعد از پيروزي از     در دوران جهاد بحثهاي عميقي را در مورد ساختار سياسي آينده كشور           

هـر گـروه تمـايالت خـاص سياسـي خـود را داشـتند و آن را دنبـال                    . خود نشان ندادند  
كردند و به اين فكر نبودند كه افغانستان بعد از پيـروزي جهـاد وارد مرحلـه تـاريخي                       مي

سـه تعامـل    بنـابراين،    .هـا  برگـردد      دهد به گذشته    ده است و اجازه نمي    شجديد ديگري   
   : جامعه افغانستان رخ دادساز در بحران
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   ؛بحران در ساختار سياسي كشور . 1
   ؛بحران در انديشه . 2
 كه اين خود زمينه را براي حضور طالبـان در صـحنه             ؛بحران در زعامت و رهبري     . 3

ـ رمتمـادي  سياسي افغانستان هموار ساخت و مردم كـه سـالهاي            ج و مـشقت جنـگ را   ن
   .دانستند د ميدهنده خو ي الهي و نجاتبودند طالبان را  سفيرهاتحمل كرده 

  مبارزه قدرت بر سر اسلحه: د

 همـه   تقريبـاً جنگيدند عموماً افغانهايي بودنـد كـه          كساني كه در داخل افغانستان مي     
 رقابت بر سر اسـلحه بـين        ؛دانست  اسلحه داشتند و هر كس خود را مسئول و جوابگو مي          

 دامنه آن تمام كشور را فرا گرفـت         .ده بود ش در يك منطقه يا يك دره بسيار شديد          نهاخا
و زمينه را براي ظهور طالبان مهيا ساخت كه ايـن هـم يكـي ديگـر از عوامـل پيـدايش                      

  . رود  طالبان به شمار مي

  ادامه جنگ : ه

ادامه جنگ و اختالفات مداوم و ناتواني گروههاي مجاهدين بـر سـر حكومـت واحـد                 
و روستا بر هـم      ره امنيت هر فرد خانواده را در ش       كشور را در سراشيب نابودي قرار داد و       

 نظم و   ؛ يك حكومت مستقل به وجود آورد      تقريباً ،بزرگ و كوچك  اعم از    ، هر فرمانده  .زد
بود كه گروه جديدي بـه  و احوال اوضاع در اين    .قانون جاي خود را به سلطه و تفنگ داد        

 بـا ديـد و بـا شـعار مبـارزه      ميالدي وارد صحنه سياسي افغانستان گر1996نام طالب در   
  .ظلم و بيدادگري و غارت شكل گرفت

  
 و شهرها  امنيت در راههاعدم :  و

 سبب گرديـد تـا بازرگانـان دسـت از تجـارت             نبود امنيت در راهها و شهرها     
 مـسير در   باجگيران   .بكشند و تجارت كشور به حالت نابودي و افول درآمده بود          

 امنيتي و بازرسي ايجاد كـرده بودنـد و بـه            راههاي مختلف افغانستان پستهاي   شاه  
 عـدم رونـق تجـارت       .گرفتند   متعدد از مردم و تجار و رانندگان پول مي         هاي  بهانه

 فقر، نـاامني و     .پيامد آن باال رفتن نرخها و فشار شديد اقتصادي بر توده مردم بود            
ق منـاط مـردم   موج جديد مهاجرت و فرار .كشتار جان مردم را به لب رسانده بود   
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 در چنين اوضاعي مردم هر گـروه را كـه   . نمودانكنامختلف كشور را  خالي از س   
 از آن   ،هـاي گروهـي و وابـستگيهاي حزبـي           بدون انديـشه   ،وعده صلح مي داد   به آنها   

  . كردند استقبال مي

  حكومت مليبه عنوان عدم نگرش به دولت آقاي رباني : ز

 موافقت  ، در واقع  ،ابل به وجود آمد   اصوالً آن چيزي كه به نام حكومت مجاهدين در ك         
 گروههاي مجاهدين به دولـت      .نه پيشاور بود كه به كابل منتقل شده بود        گاگروههاي هفت 
يك حكومت ملي نگاه نكردند بلكه با ديـد يـك گـروه از گروههـاي                چشم  آقاي رباني به    

اي  قه لذا دولت آقاي رباني نتوانست مشروعيت ملي و منط         .مجاهدين به آن توجه داشتند    
و راه را براي ظهور گروه جديـدي  در نتيجه، از هم فرو پاشيد   . المللي به دست آورد    و بين 
تر خـود را نـشان داد و          كشمكشها به صورت عريان   . باز كرد از همه خطرات    به دور    تقريباً

  .  صورت نگرفت،نياز مردم بودمورد  كه ،امكان حكومت مشترك

  احساسات ديني و اسالمي: ح

 و به اصـول و عقايـد اسـالمي عقيـده بـسيار         اند   مذهبي مينستان اساساً مرد   افغا لتم
  . خون و رگ اين مردم عجين گرديده استبا خواهي  ماسالعميق دارند و 

روي روحـاني   و  وقتي طالبان با لباس مقدس روحانيت و عمامه سفيد و ظاهر آراسته             
از آنهـا حمايـت نمودنـد و همـه          كار آمدند مردم ما ايشان را وارثان پيغمبران دانستند و           

 امـا   ،.انـد   آن گوهر گـم شـده خـود را يافتـه          پنداشتند    داشتند و مي  خوشبختي را انتظار    
طالبان هم نتوانستند اميد و آرزوي ملت را كه سالها غم و رنج و درد كشيده بودند جامه                  

  . عمل بپوشانند بلكه وضع مردم از قبل خيلي بدتر شد
  

  عوامل خارجي: ب

   و طالبانآمريكات متحد  اياال

 كمتـر   آمريكـا افغانستان از ديرباز در شمار كشورهايي بوده است كه ايـاالت متحـده              
 خصوصاً  در سه دهه      ،البته اين روابط در طول زمان     .   به آن داشته است    اي  توجه و عالقه  

  .  دچار نوسانات گرديده است،اخير تاريخ افغانستان
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 روابط ديپلماتيك بـا افغانـستان   تقريباًو با روند كند  با آهستگي  آمريكااياالت متحده   
م نماينـدگي دائمـي در   1943در اثر فشار جنـگ جهـاني دوم در          اين كشور   . برقرار نمود 

 كمكهـاي بالعـوض و وامهـاي آن بـه           1971 تـا    1950كابل بـاز نمـود و طـي سـالهاي           
  . آمد  ميشد كه مبلغ ناچيزي به حساب  ميليون دالر مي286افغانستان بالغ بر 

 ؛ آن را به رسـميت شـناخت       آمريكابا روي كار آمدن دولت كمونيستي در افغانستان،         
 اين كشور به اشتباه خود پي بـرد كـه از        ،1979 در كابل در       آمريكااما بعد از ترور سفير      

يك منطقه استراتژيك مهم به نفع شوروي سـابق بـه سـادگي دسـت برداشـته اسـت و                    
  . تيرگي گراييدروابطش با افغانستان به 

 حمايتهـاي بيـدريغ     آمريكاشوروي، ايالت متحده    از سوي   با تصرف نظامي افغانستان     
اما خروج ارتش سرخ از افغانـستان و        ادامه داد؛   خود را از گروههاي مجاهدين و پاكستان        

 در آمريكـا و .  افغانستان را به حال خـود رهـا كنـد         آمريكافروپاشي شوروي باعث شد كه      
اشتباه اول اين بود كـه      . مرتكب شد بزرگ  ريخي دربارة افغانستان دو اشتباه      اين مقطع تا  

معمـوالً كمكهـاي كـشورهاي ديگـر بـالغ بـر دههـا              (اين كشور بيش از سه ميليارد دالر        
گونه نظارتي بر آن       و هيچ  ؛ پاكستان واريز كرد   ISI به حساب سازمان     )شد  ميليارد دالر مي  

تـاز ميـدان     و كشور عربستان خود را يكه      CIAا كمك    اين امر موجب شد پاكستان ب      .نبود
گيـري از گروههـاي        درازمدت خود را با كمك گـرفتن و بهـره          طرحهايبه حساب آورده    

  . پشتون در افغانستان دنبال كند و آنها را جامه عمل بپوشاند 
اشتباه دوم رها كردن افغانستان به حال خـود بـود بـا فروريختگـي شـديد نظـامي و                    

 زيرا افغانـستان در دو سـدة اخيـر همـواره نقطـه              ؛كه در آن به وجود آمده بود      اجتماعي  
بزرگ روسيه و انگلستان بود كه سرانجام منجـر         دولت  حائل در كشاكش و زورآزمايي دو       

  . ماندگي آن گرديد  به انزواطلبي و عقب
 زمين تبديل به ميدان خـالي     اين سر  ، افغانستان ت از صحنه سياس   آمريكابا دور شدن    

  . براي تاخت و تاز قدرتهاي منطقه گرديد
 حمايـت   .برخي از كشورهاي عربي درصدد مصادره انقالب و جهاد افغانستان برآمدند          

 . گردانيـد  تـر ور  آن را شعله  آتش  افكنيها دامن زد و       از برخي گروهها به اين تشنج و تفرقه       
 را بـر آن داشـت        اآمريكـ  گيري آنها    طالبان در مرز پاكستان و افغانستان و شكل        اتتحرك
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 تغيير كرد و بـه مخالفـت   آمريكاخيلي زود سياست اما بعداً  ؛تا از اين گروه حمايت نمايد  
ريزي    را در طراحي و پي     آمريكا هرچند زد و بندهاي پشت پرده نقش         .با طالبان پرداخت  

 ، سيا  و سازمان  آمريكااي از ابهام قرار داده است اما اياالت متحده            سياست طالبان در هاله   
  . اند  پيدايش و رشد طالبان بودهعثبا،  (ISI) با تباني با سازمان اطالعات ارتش پاكستان

تواند در پديـد آوردن و تقويـت طالبـان سـهيم             يل زير مي   به دال  آمريكاايالت متحده   
   :باشد
 جلو نفوذ ايران و اسالم      نستندتوا  ايراني و ضدشيعه بودند و مي      طالبان گروهي ضد  . 1
  . دند و نفوذ روسيه را در افغانستان مهار كننافغانستان و آسياي مركزي بگيررا در 
 اردوگاههـاي آموزشـي تروريـستها را از بـين           ،با ثبات نسبي سياسي در افغانستان     . 2
  . ببرد
د و راه را  براي رفـتن  در حكومـت آن بـاز               كنلشكر ظاهرشاه عمل    مانند  طالبان  . 3 
  . نمايد
  آمريكـا ت گرفتن قدرت در افغانستان، كشور و منطقه  را  براي             اين گروه با به دس    . 4

امن  كرد تا از اين طريق خطوط لوله گاز، سيستم انتقال انرژي از آسياي ميانه به سـمت   
  .  اين قول را هم داده بودندتقريباً كه طالبان ،اندازي شود درياي عمان راه

 افغانستان نداشتند باز هم  به گفته         از اوضاع  نيچنداآگاهي  ييها  با اينكه خود      آمريكا
ييها در منطقـه    آمريكاسازمان اطالعات پاكستان اعتماد كردند، كه طالبان همان گمشده          

  . است
 يعنـي   ؛ييهـا هـيچ خطـري نـدارد       آمريكافعال بـراي      سياسي و غير     اسالم غير  ،در واقع 

  . سازد ده ميييها معتقد بودند طالبان اهداف سياسي آنها را در منطقه برآورآمريكا
يي در قندهار   آمريكا طالبان به گروهي از ديپلماتهاي       .ييها شيفته طالبان بودند   آمريكا

و انـد     انـد مخـالف     قول داده بودند كه با حضور تمام خارجيها كه در افغانستان باقي مانده            
گـروه  يي آمريكـا ديپلماتهـاي  از  بعضي .كشت خشخاش و هروئين را كنترل خواهند كرد       

تـوان گفـت      هرچند به طور قطع نمـي     . كردند   نوتولديافته تشبيه مي    به موجودي    آنها را   
 امـا بـا كمـك دوسـتان     ؛يبها مستقيماً به تجهيز و تحكيم طالبان پرداختـه باشـند    آمريكا
  .  اين گروه را تحت لواي خود قرار دادند، پاكستان و عربستان، خود اي منطقه
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 ضمن اعالم مال    ، نفر در قندهار   1500از   شوراي طالبان مركب     16/1/1375در تاريخ   
حكومت كابل اعالم جهاد كردند و در پـاييز همـان سـال         به   ،عمر به عنوان اميرالمؤمنين   

اين گروه دولت خود را تحت سرپرستي شوراي شش نفره          . كابل به تصرف طالبان در آمد     
 ISI كـه    ،ييكـا آمريگيري تدريجي طالبان و ليبراليـسم         فاصلهاز اين زمان     .تشكيل دادند 

 ،بـه منـافع اقتـصادي و اسـتراتيژيك خـود بـود            با توجه   در صدد تلفيق آن براي رهبران       
  . شروع شد

زماني كه طالبان واليات جنوبي را تصرف كردند و وارد كابل شدند برخالف تعهـداتي            
 حتـي بـا عـودت طاهرخـان نيـز           ؛ييها داده بودند عمـل كردنـد      آمريكا ژنرال بابر و     هكه ب 

 درس  ، حقوق بـشر را زيـر پـا گذاشـتند           نمودند،  كشت خشخاش را آزاد    ،كردندمخالفت  
در . نـد زير پـا نهاد    تمام معاهدات خود را      تقريباً و   ند،خواندن براي خانمها را ممنوع  كرد      

يي آمريكـا نيست ي سياست تبعيض جنسي اين گروه توجه گروههاي فم        ،1997سال  آغاز  
ـ        كلينتـون   ، از ايـن رو    ،ه افغانـستان جلـب كـرد      را در آستانه انتخابات رياست جمهوري ب

 مـادلين   .سياست تندي را در قبال طالبـان در پـيش گرفـت           ،  آمريكارئيس جمهور وقت    
 سياسـت ايـن كـشور را در قبـال     ، كه خود از مهاجران جنـگ دوم جهـاني بـود          ،آلبرايت

ز  خانم آلبرايت نخستين بـار بـه طـور علنـي در جريـان ديـدارش ا       .طالبان دگرگون كرد  
پاكستان تغيير سياست خود در قبال طالبان را بيان كرد و مقامـات پاكـستاني را تهديـد                  

  . كرد در صورت حمايت از اين گروه در انزواي سياسي بيشتري در منطقه قرار خواهند گرفت
 در قبال طالبان را در پنج مورد به طـور خالصـه        آمريكاعوامل مهم در تغيير سياست      

   : نام بردتوان مي
ييها بر اين باور بودند كه طالبان به زودي تمام افغانستان را تحـت كنتـرل                آمريكا  .1

  . در خواهند آورد
   . طالبان به گسترش توليد مواد مخدر پرداختند،آمريكاهاي  رغم خواسته  به. 2 
  .  قرار ندادندد را در مورد اسامه بن الدن مورد توجه خوآمريكاطالبان منافع . 3 
 برخورد طالبان با زنان شديدتر شد و اين عمل مانع           ،آمريكاه انتخابات در    در آستان . 4

  .  گرديدآمريكابه   آنها نزديكي
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 در كابينـه كلينتـون تغييـرات مهمـي در سياسـت خـارجي               1997در اوايل سال    . 5
اش عالقه خاصي بـه        در قبال طالبان به وجود آمد و وزير خارجه وقت و تيم كاري             آمريكا

  . نستان و كارنامه حقوق بشر و غيره از خود نشان دادندمسائل افغا
  

  عربستان سعودي و جنبش طالبان

 موجب واكنش كشورهاي منطقـه      1358تهاجم نظامي شوروي به افغانستان در سال        
 نظام پادشاهي عربـستان سـعودي اشـغال افغانـستان را چـالش              ، ازجمله ؛و جهان گرديد  

ر در نيمـه قـرن بيـستم از سياسـتهاي جمـال              ايـن كـشو    .ديد جديدي در برابر خود مي    
 دانست   ي مي  خود را كشور   ،ديگراز سوي    .عبدالناصر در منطقه ضربه شديدي خورده بود      

باشـد و     ترين  اماكن در آن قرار دارد و پادشاه آن خادم حـرمين شـرفين مـي                  كه مقدس 
ري بـراي    اين زنگ خطـ    .آورد  به حساب مي  ايران را به نحوي رقيب خود در جهان اسالم          

  . رفت كه بيشتر متكي به نفت بود شمار مي كشور عربستان سعودي به
 آغـاز   پس از خروج ارتش شوروي از افغانستان تالش  براي ايجاد حكومت مجاهـدين             

م براي بـه قـدرت      1992تالشهاي عربستان در جريان انتقال قدرت به مجاهدين در          . شد
 ولي پـس از    ؛ گروهها شدت پيدا كرد    رسيدن گروههاي وابسته به آن كشور و حذف ديگر        

 ، مواجه شـد كـه     يتر ديگر   استقرار اين حكومت در كابل اين كشور با واقعيتهاي ملموس         
 . با حضور قدرتمند حزب وحدت و جنبش شمال مواجه گرديـد           ، خواسته عربستان  رغم  به

  :داد يل ميترين سياست عربستان در قبال افغانستان را دو چيز تشك در اين برهه از زمان عمده
   ؛در هم شكستن قدرت حزب وحدت.  1
محـور  حـول    ، بـه خـصوص بنيادگرايـان      ،متحد ساختن گروههاي مقـيم پيـشاور      . 2

   .حكومت رباني
پاكستان و عربستان بارها تالش كردند همه گروههـاي مجاهـدين را دور هـم جمـع                 

  . نتيجه ماند  كنند اما تالش آنها براي اين امر بي
 استاد رباني نيز نتوانـستند سياسـتهاي عربـستان را جامـه عمـل          حكمتيار و سياف و   

  . د نگهدارندوبپوشانند و آن كشور را خشن
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پس از پيدايش طالبان در سياست افغانستان، عربستان نيز به تبعيت از پاكستان آنها              
  .دانست را بهترين ابزار براي رسيدن به مقاصد سياسي و مذهبي در افغانستان و منطقه مي

رچه بعضي معتقدند كه عربستان در طراحي و تحريك طالبان از آغاز شريك بـوده               اگ
است ولي بعضي اعتقاد دارند كه عربستان اولين بار پس از استقرار طالبان در قنـدهار بـا                  

  . آنها تماس گرفت
 الفاصـله  عربـستان ب م1997طالبـان در مـاه مـي        توسـط   پس از تصرف مزار شـريف       

. خت كه نقطه اوج حمايـت عربـستان سـعودي از طالبـان بـود              طالبان را به رسميت شنا    
خانـدان  طالبان همـواره    . بار به عربستان مسافرت كرد       م حداقل دو  1996رباني در سال    

فهد را ستودند و از ادامه كمكهاي ايـن كـشور اظهـار خـشنودي               شاه    سلطنتي و شخص  
  . كردند
  

  پاكستان و طالبان

ن در مرزهاي پاكستان و افغانستان شكل گرفتنـد و           گفتيم كه نخستين بار طالبا     قبالً
خالـت  دة  لأمس. توانستند بر افغانستان سلطه پيدا كنند     آن كشور   با تكيه بر تمام امكانات      

پاكستان و نقش حياتي آن در ايجاد و سپس حمايت سياسي نظامي و اطالعاتي و غيـره                 
براي سياست كالن   موضوع   نيتر   مهم رسد   و به نظر مي     است  روشنكامالً  از گروه طالبان    

  .آيد به شمار مياين كشور در قبال قضيه افغانستان 
در زمان مقاومت گروههاي جهـادي افغانـستان، اهـداف حمايـت پاكـستان از گـروه                 

  .توان چنين بيان كرد طالبان را مي
 يك رهبر در كابل، كه بتواند افغانستان بعد از كمونيـسم را بـه افغانـستان                 تأمين . 1

  .ل نمايديبدتفوذ پاكستان تحت ن
پشتونهاي افغانستان و پاكستان را متحد سازد و مجادالت مرزي بين افغانـستان و              . 2

  . هدبه نفع پاكستان خاتمه درا پاكستان 
تنظـيم  درهاي بـسته  پشت  طرحها در پاكستان  ،در مرحله انتقال قدرت به مجاهدين     

  ISIن امـور افغانـستان را بـه دسـت           ن پاكـستا  ال در دورة جهاد، مسئو    .شد  اجرا مي بعد  و  
  . پاكستان سپردند
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  غرب و طالبان

كـرد كـه پـس از تـسلط طالبـان       اهداف استعماري غرب در اين منطقـه ايجـاب مـي        
تـرين امكانـات      كمكهاي اقتصادي به افغانستان سرازير گردد و رژيم طالبان بـه پيـشرفته            

ك افغانستان پس از جنـگ سـرد   ژيت زيرا اهميت استرا؛نظامي و اطالعاتي روز مجهز شود 
 اما كشف معادن غنـي نفـت و گـاز در قلمـرو دولتهـاي نوپـاي آسـياي ميانـه و             ؛كم شد 

  . تشكيل حكومت اسالمي ايران با آرمان اسالمي، افغانستان را مورد توجه غرب قرار داد
  

  انتظارات غرب از طالبان

  . استشيده تحقق بخگروه طالبان هدفهاي ميان مدت و مهمي را براي غرب 
   ؛حذف بيشتر پايگاههاي مجاهدين و هواداران حكومت مستقل اسالمي در منطقه. 1
  ؛ اختالفهاي قومي، زباني و مذهبي ميان مردم افغانستانيدشدت. 2
   ؛المللي  از اسالم در عرصه جهاني و بينتينشان دادن چهره زش. 3
ـ             . 4 هـاي    راي دولتمـردان كـشور    بهانه قرار دادن رفتارهاي طالبان را بـه نـام اسـالم ب

   ؛گرايي آسياي ميانه و تشديد مبارزه با مذهب
تحقير مردم افغانستان و زير فشار قرار دادن آنها و به ستوه آمـدن مـردم و قبـول                   . 5

  . كه بتواند امنيت كشور را تعيين كندرا آنها هر نوع حكومتي 
  .بيشتري استمستلزم فرصت اما اهداف ديگري هم وجود دارد كه تشريح آنها 

  
  

  

  


