
 

  

  

  

  

  

  جريانهاي قدرت در افغانستان 
  

  ∗∗∗∗دكتر نوذر شفيعي

  

  :مقدمه

الملـل   تـاريخ روابـط بـين      نقطـه عطفـي در       2001 سـپتامبر    11 حادثـه    ،بدون شك 
ـ افغانـستان تج   سـپتامبر در     11ين پيامدهاي حادثه    تر  مهميكي از   . محسوب مي شود   ي ل

 را پس از حادثـه      آمريكاگرايي    اي بود كه خط مشي مداخله       اين كشور اولين صحنه   . يافت
 در افغانستان، فروپاشي حكومت طالبـان، توزيـع    آمريكامداخله  .  سپتامبر تجربه نمود   11
 سـپتامبر در    11تـرين پيامـدهاي حادثـه         از جملـه مهـم    .... ذ و قدرت در افغانستان و     نفو

  . افغانستان است
 بـر رفتـار     آمريكـا  مداخلـه    تـأثير  در ارتباط با موضوع اين مقالـه         مسئلهترين    اما مهم 

 با ورودش به افغانـستان ، در شـكل يـك            ،آمريكا. بازيگران داخلي صحنه افغانستان است    
 اهر شد و پيامد اين مداخله استقرار نظم در افغانـستان در شـكل ثبـات               قدرت هژمون ظ  
  . 1هژمونيك است

 
  شگاه اصفهان استاديار دان ∗

1. Hegemanic(in) stability and the limits of us Hegemany in the middle East. 

http://www.allacademic.com.   
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 در افغانستان رفتار بازيگران داخلي بـدين  آمريكا سپتامبر و مداخله   11پس از حادثه    

هـاي      شكل دستخوش تحول شد كـه ايـن بـازيگران، در پـي كـسب قـدرت ، بـه شـيوه                     

رنـگ   كم» آيد قدرت از لوله تفنگ بيرون مي    «د كه   آميز روي آوردند و اين رويكر       مسالمت

  . شد

سه عامـل را در       كه تحت تأثير اين امر قرار گرفته بودند،        ،هاي داخلي افغانستان   روهگ

دهي تشكيالت در شـكل ايجـاد         نسازما: بقاي سياسي خود و كسب قدرت مؤثر دانستند       

الت متحـده بـه عنـوان       حزب، عضوگيري در ميان طيف نخبه افغانستان، نزديكي بـه ايـا           

  . مرجع اصلي توزيع قدرت و نفوذ در افغانستان

گذاري بر     به جاي حزب، گروههاي مسلح وجود داشت و به جاي سرمايه           ،پيش از اين  

گذاري مي شد كه توان جنگيدن داشته باشند و بـه            روي نخبگان بر روي كساني سرمايه     

حركـت از  . شـد  مـي توجـه  ي خـود  جاي اياالت متحده به توانايي نظامي و حاميان خارج    

گيري چند نوع از جريانـات قـدرت          هاي سياسي باعث شكل   گري به مذاكره و فعاليت    نظامي

جريانهاي فرد محور، قوميت محـور، مـذهب محـور، و           : ند از ا  در افغانستان شد كه عبارت    

 تفاوت اين جريانها با جريانهاي پيشين در روش مبارزاتي آنها براي كـسب            . انديشه محور 

 پيش از اين، درگيريهاي نظـامي و فعاليتهـاي مـسلحانه            ،در حالي كه  . قدرت نهفته است  

جديد رقابتهـاي   اوضاع و احوال    شكل معمول رفتار گروههاي رقيب در افغانستان بود، در          

  . سياسي و تشكيالتي به شكل غالب در رفتار گروههاي رقيب تبديل شد

كز خواهيم كرد كه انديشه محور هستند و         بر آن جرياني از قدرت تمر      ،در اين نوشتار  

جريان انديشه محور بـا سـاير       . مبارزات سياسي در افغانستان اغلب ميان آنها جريان دارد        

ه محـور ممكـن اسـت       جريانهاي قدرت اين تفاوت اساسي را دارد كـه در جريـان انديـش             

 هر  ،بارت ديگر به ع . هايي از افراد، قوميتها، مذاهب و احزاب مختلف را مشاهده كنيم           رگه

فرد، گروه، حزب، قوميت و مذهبي ممكـن اسـت بـه يكـي از جريانهـاي فكـري وابـسته         

.  نيـستند ...  و محـور،   محـور، مـذهب     قـوم  ، امـا جريانهـاي فكـري الزامـاً فردمحـور          ؛باشند
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جهاديـسم،  : ند از ا  به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند كه عبارت        جريانهاي انديشه محور    

  .سمسكوالريسم، طالباني
هـر  ....  در ادامه مطلب به تشريح ديدگاهها، مباني فكري، پايگاه اجتمـاعي، قـدرت و             

  . يك از اين سه جريان مي پردازيم
  

  جهاديسم: بخش اول

تـرين    مهـم .  به يك مكتب فكري در افغانـستان تبـديل شـده اسـت             تقريباًجهاديسم  
بيـشتر  » جهـاد «منتهـي ايـن    . اسـت » جهـاد «ارزشي كه جهاديسم بر آن استوار اسـت   

از نظر حامالن انديشه اي، پيروان جهاديـسم اغلـب مجاهـدين            . معطوف به گذشته است   
 قوميـت،   ماننـد هـايي     بـيش از آنكـه مؤلفـه      ــ  در ميان پيروان اين مكتب      . سابق هستند 

البته آرمانهاي جهاد تا زماني به      .  آرمانهاي جهاد مهم است     ــ مذهب و فرديت مهم باشد    
گـردد كـه    شود و باعث گرد آمدن جهادگراها حول آن مـي  حسوب ميعنوان يك ارزش م  

بخـش    آرمانهـاي جهـاد عامـل وحـدت        ؛يعني غيرجهاديها وجود داشته باشند    » ديگران«
ــا » ديگــران«وجــود داشــته باشــد و » هــايجهاد«يعنــي » مــا«امــا اگــر فقــط . اســت ي

تعريف كنند، مؤلفـه    وجود نداشته باشد كه جهاديها خود را در مقابل آنها           » هايجهاديرغ«
  . هاي مذهب ، قوميت، و قدرت به عنوان عامل واگرايي قد علم مي كند

وجود دارد كه جهاديها خـود      » ديگراني«فعلي افغانستان،   اوضاع  آنچه مسلم است در     
وقتـي از   . را در مقابل آن تعريف كنند و همين عامل باعث همگرايي ميان آنها شده است              

بخـش در ميـان نيروهـاي        به عنوان عامل وحـدت    » نهاي جهاد آرما«يا  » ارزشهاي جهاد «
  : ند ازا جهادگرا سخن مي گوييم عمدتاً چهار اصل بنيادي را شامل مي شود كه عبارت

  ــ استقرار يك حكومت اسالمي در افغانستان 
  ؛ــ ادغام دين و سياست به گونه اي كه موازين دين معيار رفتار سياستمداران باشد

هاي بيگانه از افغانستان و واگـذاري حـق تعيـين سرنوشـت بـه مـردم                 ــ خروج نيرو  
  ؛افغانستان

  .ــ برابري حقوق افراد، گروه ها ، مذاهب و قوميت هاي مختلف افغانستان
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كساني كه به اين ارزشها اعتقـاد دارنـد همـان افـرادي هـستند كـه در دوره نهـضت                 
ونيـستي كابـل و ارتـش    حكومـت كم بـا  در جنـگ  » مجاهـد «مقاومت افغانستان به نـام     
با اين حال، تحوالت و دگرگونيها در جامعه افغانـستان باعـث            . اشغالگر سرخ قرار داشتند   

 شـايد   ،اينبربنا. احتياط كنيم » جهاديسم«به  » مجاهدي«شده است در نسبت دادن هر       
هـر  : قائـل شـويم   » جهـادگرا «و  » مجاهد«بهتر باشد به لحاظ منطقي نوعي تفكيك بين         

اين حكم منطقي مـي توانـد       . جهادي نيستند » مجاهدين«د است اما همه     جهادي مجاه 
در مورد آن دسته از نيروهايي كه ممكن است در جهاد افغانستان به هـر دليلـي شـركت        

  . ، نيز صادق باشدشته باشند اما افكار و عقايد جهادگراها را قبول دا،نداشته باشند
كـه  خواهنـد     ميتندروها  . اند  تقسيم  قابل »رو ميانه«و  » تندرو«جهادگراها به دو دسته     

موازين شرعي به طور صريح در قانون اساسي افغانستان گنجانيده شود و در ايـن مـسير                 
 داخلـي   اوضـاع روهـا     در مقابـل، ميانـه    . قائل نيستند شدة بشري   جايي براي قوانين وضع     

خواهـان نـوعي    دهنـد و      نظر قـرار مـي     رالملل را د   افغانستان و نيز واقعيتهاي محيط بين     
  .  هستند، ازجمله اعالميه جهاني حقوق بشر شده،تعادل ميان موازين شرع و قوانين وضع

از اشـغال   :  اين تفاوت ديدگاه، آنها درباره چنـد موضـوع اشـتراك نظـر دارنـد               رغم  به
 حـق تعيـين سرنوشـت مـردم     يند و خواستار واگذارا بيگانگان نگران به دست   كشورشان  

نـد و ايـن     ا  ن مي باشند، از حضور پررنگ سكوالرها در قدرت نگـران          افغانستان به خودشا  
دانند، اعمال فـشار تكنوكراتهـاي    نيروها را مانعي در مسير پياده شدن ارزشهاي جهاد مي      

ن بعـضي از    د خارجي آنها را براي خلع سالح مجاهـدين و قلمـداد كـر             انغربگرا و متحد  
را تالشـي هدفمنـد بـراي حـذف       حقـوق بـشر      ضمجاهدين به عنوان جنگ ساالر و نـاق       
كـه  زمـاني   از ديد جهاديها، اين تالشـها در        ... كنند و   جهاديها از صحنه قدرت ارزيابي مي     

تكنوكراتهاي غربگرا در دوره نهضت مقاومت افغانستان خاك اين كشور را ترك كردنـد و               
در غرب به تحصيل مشغول شدند، بدون آنكه سايه جنگ بر سر آنها سنگيني كند، يـك                 

اين برداشـت باعـث شـده اسـت كـه           . مĤبانه و ظلم به نيروهاي جهادي است       اقدام قدرت 
 تندرو از موضع مخالفت با تكنوكراتها برآيند و تا تالش بـراي حـذف               يبعضي از جهاديها  

  . تكنوكراتها از صحنه قدرت پيش روند
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وذ از نظر پايگاه اجتماعي، جهاديها در ميان بخـش وسـيعي از جامعـه افغانـستان نفـ                 
كه گاهي اوقات باعث كاهش محبوبيـت آنهـا در ميـان            ،  ترين مشكل جهاديها    مهم. دارند

 1371 ـ  73مردم افغانستان مـي شـود، جنـگ داخلـي ميـان آنهـا در فاصـله سـالهاي         
 .كـرد  جز كسب قـدرت دنبـال نمـي       را  از ديد مردم افغانستان اين جنگ هدفي        . باشد مي

ـ    اعث زيانهاي جبران  جنگ مجاهدين براي كسب سهمي از قدرت ب         مـردم   رايناپـذيري ب
افغانستان شد و همين عامل بود كه موجب خستگي مـردم از جنـگ و پـذيرش شـرايط                   

مردم افغانستان بنا به دو مالحظه اساسي هنوز        اين،  با وجود   . تحميلي از ناحيه خارج شد    
يكـي تـرس از عواقـب       : ري نـسبت بـه جهاديهـا دارنـد تـا سـاير جريانهـا              ت  نگرش مثبت 

گرايي تكنوكراتها و ديگري تمايز بين مجاهدين قدرت طلـب           گرايي طالبان و تفريط    افراط
در خصوص مورد اخير، براي مـردم افغانـستان كـامالً مـشخص             . و مجاهدين مردم محور   

است كه كدام جهادي در پي كسب منفعت شخصي خود و كـسب قـدرت اسـت و كـدام       
  .  خدمت به مردم استيك در پي نفع مردم و استفاده از قدرت براي

 امـا   ؛از نظر حاميان خارجي، جهاديها اگر چه عمدتاً متكي به نيروهاي داخلي هستند            
كـشورهاي  . از نظر معنوي از حمايت كشورهايي مثل جمهوري اسالمي ايران برخوردارند          

 اما اين حمايت بر اسـاس مالحظـات      ؛كند ديگري نظير روسيه نيز از جهاديها حمايت مي       
  .  استآمريكايه در تعارض با سياسي روس

  

  سكوالريسم : بخش دوم

شـود كـه خواهـان     سكوالريسم در اينجا به آن طيف فكري در افغانستان اطـالق مـي          
جدايي دين از سياست هستند، از استقرار يك حكومـت سـكوالر در افغانـستان حمايـت                 

ر و نـاقض    ساال كنند، خواستار محاكمه بعضي از فرماندهان جهادي تحت عنوان جنگ          مي
ثباتيهـا   بـي كـردن    و ناتو در افغانـستان بـراي مهـار           آمريكاحقوق بشر هستند، از حضور      

  .  افغانستان هستند»غربي شدن« خواهان ، در مجموع،حمايت مي كنند، و
سـكوالرهاي  (هـاي غربگـرا     تكنوكرات: سكوالرها به دو گروه عمده تقـسيم مـي شـوند          

 اين دو گروه اگـر چـه        .)سكوالرهاي چپ (ميها   و كمونيستها شامل خلقيها و پرچ      )راست
به لحاظ انديشه اي و فكري با هم در تضاد قرار دادند اما ميزان مخالفـت و بـدبيني آنهـا         
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 يكـسان اسـت و همـين عامـل آنهـا را در دو جبهـه                 تقريبـاً نسبت به جهاديها و طالبان      
   . در مقابل جهاديسم و طالبانيسم قرار داده است، اما متحد،متفاوت

 شامل كساني است كـه بخـشي از عمـر خـود را در غـرب        تكنوكراتهاي غربگرا بيشتر  
گـروه اخيـر   . اند و حتي بعضي از آنهـا داراي تابعيـت افغـاني و خـارجي هـستند           گذرانده

ا در افغانستان، تابعيـت خـارجي خـود را از       همجبور شده است براي اشغال بعضي از سمت       
   1.كند نها را ملزم به اين كار ميقانون اساسي افغانستان آ. دهنددست 

 در ، غربگراهـا از اقبـال بيـشتري در ميـان مـردم افغانـستان        ،در ميان جريان سكوالر   
  :چند علت مهم براي اين ادعا وجود دارد.  برخوردارند،مقايسه با كمونيستها

سكوالرهاي غربگرا در طـول تـاريخ تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي افغانـستان كمتـر           
رده اند قابليتها و تواناييهاي خود را در اداره سياست و حكومـت در جامعـه          فرصت پيدا ك  

 در طول حيات سياسي خود، حاكميت چند نيرو         ،افغانستان. افغانستان به نمايش گذارند   
امرا، پادشاهان، كمونيستها، اسالميستهاي جهادي و اسالميـستهاي        : را تجربه كرده است   

ريسم غربگرا كم و بيش در عرصه سياسـي افغانـستان           هايي از سكوال   اگرچه رگه . طالباني
 ،بنا بـراين  . قدرت نبوده است  كردن   اما اين به معني زمامداري آنها و قبضه          ؛وجود داشته 

ميل نباشند حاكميت اين جريان را نيـز تجربـه             مردم افغانستان بي   ،شايد به لحاظ رواني   
  . كنند

 يجهاد مردم افغانستان، سـكوالرها     پس از آغاز     ژه به وي  ،در دوره حكومت كمونيستها   
اها با قدرت اسلحه در مقابل خواست عمومي مردم افغانستان كـه همانـا توجـه بـه                  گرچپ

 ميليـون نفـر     5/1 آن   ةمؤلفه دين در امر سياست بوده است، قرار گرفتنـد كـه در نتيجـ              
ره  هـزار نفـر آوا     200،  )خـارج از كـشور    ( ميليون آواره    5/5 هزار نفر معلول،     350كشته،  

 114 كيلـومتر جـاده، تخريـب    1500 هزار هكتار جنگـل، تخريـب      200داخلي، تخريب   
 . بـوده اسـت  ...  هزار تحصيلكرده افغان به خـارج و     100مركز بهداشتي و بيمارستان، فرار      

 

 
 ).1382(فصل سوم و چهارم قانون اساسي افغانستان، . 1
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مجموعه خساراتي كه طي دوره حكومت كمونيستها به افغانـستان وارد شـد بـالغ بـر         
  1. ميليارد برآورد شده است100

، جنگ بر سـر قـدرت جـاي خـود را بـه              ) 1371 – 73(دوره حكومت مجاهدين    در  
اي   انداز اميدواركننـده    ، برخالف انتظار مردم، كه چشم      زمان تحت اين . آرمانهاي جهاد داد  

اي از درگيريها، اميـدها را بـه يـاس تبـديل      براي خود ترسيم كرده بودند، شروع دور تازه    
 جهاديهـا بـه     پرستي  مقامويراني كشور خود را در مقابل        مردم افغانستان    ،ابراينن ب ،كرد و 

ناكامي مردم و محروميت آنها از ثبات و رفاه رسـوبات ذهنـي منفـي را از        . نظاره نشستند 
 بـه   ، امـا  از ميان رفته؛  اگرچه اكنون اين بدبينيها تا حدي       . مجاهدين براي آنها ايجاد كرد    

  . شود ي غربگرا محسوب مييابي سكوالرها اي براي قدرت زمينه  پيش،هر حال
 به عنوان قدرتي كه موقعيت مسلط را در افغانـستان دارد، در پـي بـه قـدرت                   ،آمريكا

 و از جملـه ايـاالت       ،الملـل   به عبارت ديگر، محـيط بـين      . رساندن سكوالرهاي غربگراست  
كند و اين ابزار بسيار سـودمندي         يابي جريان سكوالر غربگرا حمايت مي      ت از قدر  ،متحده

  . شود  غربگراهاي افغانستاني محسوب ميبراي
مجموعه عوامل فوق باعث شده است هم بخشي از مردم افغانستان از تمـامي اقـوام و        

 به سوي اين گروه سوق پيدا كند و هـم  ،كرده  به ويژه روشنفكران و قشر تحصيل ،مذاهب
 در صـدد    ،هـا  از آن  آمريكا به ويژه حمايت     ، موجود  موقعيت گيري از  سكوالرها خود با بهره   

  . بر ديگر گروهها برآينديافتن تفوق 
 عالوه بر پايگاههاي قومي و مـذهبي خـود در داخـل،             ،از نظر منابع قدرت، سكوالرها    

 آنها به قـدرتهاي  ء اتكا،با اين حال. بخشي از بدنه نخبه جامعه را با خود همسو كرده اند          
، كـشورهاي اروپـايي،   مريكـا آ. شـان اسـت  خودها به منابع داخلي ء آنخارجي بيش از اتكا  

ژاپن و حتي سازمان ملل تمايل دارند در نهايت تكنوكراتهاي غربگرا در افغانستان قـدرت     
  . شود نيروهاي ناتو نيز عمالً يك پشتوانه نظامي براي آنها محسوب مي. گيرند

گـردد كـه از نظـر         با جهاديها بدين شكل متجلـي مـي        يانتعارض و اصطكاك غربگرا   
 ،اين ادعا . اند  داشتهتأثير  عام مردم افغانستان     لتروههاي جهادي به نوعي در ق     غربگراها، گ 

 
1 . Re Fael Reuveny and Aseem prakash the Afghanistan war and Breakdown of the soviet vnion  

http://www. Journals. Cambridge.org. 
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در .  اسـت 1373 تـا  1371 معطوف به دوره حكومت مجاهـدين يعنـي سـالهاي       ،به ويژه 
 تعارض واصطكاك غربگراها با كمونيستها بدين شكل متجلي مي شود كه از             ،همين حال 

 بـه ويـژه در فاصـله سـالهاي          ،ردم افغانـستان  نظر غربگراها، كمونيستها عامل قتل عام مـ       
و باالخره تعارض و اصطكاك غربگراها با طالبان بدين شـكل           . باشند   مي ،1370 تا   1357

عـام   شود كه از ديد غربگراها طالبان مظهر واپـسگرايي، تحجـر، و عامـل قتـل              متجلي مي 
  .  است1380 تا 1373مردم افغانستان طي سالهاي 

از نظر سكوالرهاي   ) طالبان، جهاديها، كمونيستها  (يب موجود    هر سه رق   ،بدين ترتيب 
 تضاد و اصطالك غربگراها با طالبان و جهاديهـا بـيش           ،با اين حال  . غربگرا مطرود هستند  

كه كمونيستها توان رقابت با غربگراهـا را ندارنـد و از   است  حداقل اين   . از كمونيستهاست 
ايـن در حـالي     . بينند  ه و ستيز با آنها نمي     اين نظر سكوالرهاي غربگرا دليلي براي مشاجر      

است كه رقابت غربگراها و جهاديها در شكل گروه حاكم و اپوزيسيون و رقابـت غربگراهـا           
  . با طالبان در شكل تضادهاي ايدئولوژيك و مسلحانه متجلي شده است

غربگراها در سالهاي اوليـه ورودشـان بـه افغانـستان بـا اسـتقبال قابـل توجـه مـردم             
عوامـل متعـددي در ايـن اوج و     . اما اين اسـتقبال ديـري نپاييـد       . نستان مواجه شدند  افغا

 اما يكي از داليل افول محبوبيت غربگراهـا نـاتواني آنهـا در اداره امـور       ؛حضيض مؤثر بود  
 از آمريكـا  و ديگري حمايـت  ؛ بود كه انتظار مردم از آنها باال بود       زماني به ويژه در     ،جامعه

 ، مردم بين ورود ببرك كارمل رئيس جمهور كمونيست افغانـستان ،واقعدر  . اين گروه بود  
 و  ،كه در پرتو حمايت نظامي اتحاد جماهير شوروي به كاخ رياسـت جمهـوري وارد شـد                

 بـه  آمريكـا  كه در پرتـو حمايـت   ،حامد كرزاي به عنوان يكي از سمبلهاي سكوالر غربگرا      
 اساساً سكوالرهاي غربگـرا بـه       وضوع؛منظر از اين     صرف. قدرت رسيد، فرقي قائل نيستند    

مـديريتي الزم را بـراي اداره امـور          دوري از محيط داخلي افغانستان تـوان روانـي و         علت  
خود  بلندپروازيهاي اوليه، به تدريج ناتواني       رغم  به ،به همين دليل بود كه    . جامعه نداشتند 

  . ري از قدرت كناره گرفتند و يكي پس از ديگآشكار كردندرا در اداره امور جامعه افغانستان 
  

  طالبانيسم: بخش سوم

 فكـري اسـت كـه       شيم   بلكه يك خط   ؛گردد  طالبانيسم ديگر به يك گروه اطالق نمي      
تنها در افغانستان بلكه در بعضي از كشورهاي ديگر مثل پاكستان و بنگالدش پيروانـي                 نه
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در افغانـستان   . پيدا كرده و به الگوي مشخصي براي سياست و حكومت تبديل شده است            
  . شوند هر نيرويي كه با وضع موجود مخالف باشد به نوعي طالبان خوانده مي

 گروه طالبـان اسـت كـه        نخميرمايه اصلي طالبانيسم در افغانستان هما     اين،  با وجود   
پا بـه عرصـه وجـود       ) از توابع واليت قندهار   ( در شهر اسپين بولدك      1373در پاييز سال    

 و بـه فعاليتهـاي   همشي مسلحانه را كنار گذاشت      كه خط  ،ديگرهاي   برخالف گروه . گذاشت
  . دانند اند ، طالبان هنوز سالح را منبع قدرت مي سياسي رو آورده

 يك جريان ضـد     اند و    معروف »اپوزيسيون مسلح خارج از حاكميت    « آنها به    ،بنا براين 
زي بـا   رسـد بـين طالبـان امـرو         به نظر مـي   اين،  با وجود   . سيستميك محسوب مي شوند   

 شـاهد  ،گيـري تـاكنون    از بدو شـكل ،اين گروه. طالبان اوليه تفاوتهايي وجود داشته باشد   
  . عمده بوده استگونيسه دگر

نيروهـاي داخلـي سـه       .در ابتدا اين گروه تركيبي بود از نيروهاي داخلـي و خـارجي            
كساني كه در مدارس مذهبي پاكستان تحـصيل كـرده بودنـد و    : شدند طيف را شامل مي   

 كساني كه جهادي بودند امـا از   ؛غلب در كادر رهبري و تشكيالتي طالبان حضور داشتند        ا
 و بـاالخره كـساني كـه بـه          ؛ سرخورده شده بودند   1371درگيري مجاهدين پس از سال      

شـد   نيروهاي خارجي نيز عمدتاً شامل كـساني مـي        . شكل سرباز در خدمت طالبان بودند     
شور وارد شده و در آنجا و پاكـستان مانـدگار شـده             كه در دوره جهاد افغانستان به اين ك       

  . بودند
 تالش شد نوعي تفكيـك بـين طالبـان          ، به طالبان  آمريكا و حمله    1380پس از سال    

بر اساس  . ، پاكستان و شخص حامد كرزاي اين تفكيك را قائل شدند          آمريكا. صورت گيرد 
 طالبان خـارجي و طالبـان   يكي از منظر:  طالبان از دو منظر قابل تميز بودند،اين تفكيك 

بومي كه در اينجا منظور از طالبان خارجي همان نيروهايي بودنـد كـه در كنـار طالبـان                   
تالش شـد طالبـان بـومي و ميانـه رو در     . جنگيدند و ديگري طالبان تندرو و ميانه رو        مي

ايـن تـالش تـا حـدي     . قدرت سهيم شوند و طالبان بومي تندرو از صحنه حـذف گردنـد           
  .  بود اما سرانجام مشخصي پيدا نكردميزآ قيتموف

ي باعث ظهـور    گوناين دگر .  به بعد تحول ديگري در طالبان حادث شد        1385از سال   
آنچـه باعـث    . خوانده مي شوند  » طالبان جديد «نسل جديدي از طالبان بود كه اصطالحاً        
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ـ . اين تحول و تغيير نام شد بازگشت مجدد جنگجويان خارجي به صف طالبـان بـود                ن اي
آغـاز  را در دو جبهـه   آمريكـا بـا   جنگجويان عمدتاً از عراق وارد افغانستان شدند تا جنگ          

المللـي    با ورود اين گروه به صف طالبان، مبارزه طالبـان بعـد بـين              ،به عبارت ديگر  . كنند
بدين معني كه اگر چه صحنه جنگ، قلمرو داخلي افغانستان است امـا طالبـان       . پيدا كرد 

هـا   اند كه افغانستان فقـط يكـي از ايـن جبهـه             آغاز كرده  آمريكابا  ي را   نوعي مبارزه جهان  
  . است

انتقـاد آنهـا از     .  نسبت به دو جريـان ديگـر قـدرت شـديداً انتقـاد دارنـد               ،در هر حال  
 1357 به ويـژه در سـالهاي        ،كمونيستها هم به دليل نقش آنها در كشتار مردم افغانستان         

انتقـاد ايـن گـروه بـه سـكوالرهاي      . لحادي آنهاست است و هم به دليل عقايد ا       ،1370تا  
 بـه  آمريكـا  و هم به دليـل همپيمـاني آنهـا بـا      ؛ سكوالر بودن آنهاست   علتغربگرا هم به    

و باالخره انتقاد آنها به جهـادي هـم      . طالبان وارد عمل شد   بر ضد   عنوان قدرتي است كه     
 تـا   1371 در سـالهاي     جهاديها در دامن زدن به جنگ داخلي افغانستان       عملكرد  به دليل   

  .  در سرنگوني حكومت طالبان استآمريكاهمپيماني جهاديها با سبب    هم به   است و1372
. انـد   موقعيت بهتري پيـدا كـرده  1381از نظر پايگاه اجتماعي، طالبان نسبت به سال        

خطاهـاي  در نتيجـة     در افغانـستان     آمريكـا بهبود موقعيت طالبان دقيقاً ناشي از ناكـامي         
 در مبارزه با مـواد  آمريكاانگاري  سهل. سي و استراتژيك اين كشور در افغانستان است       سيا

 بازسازي افغانستان، ترويج برنامه هاي فرهنگي       مسئله به   آمريكاجدي  توجهي    بيمخدر ،   
گيـرد، ضـعف آنهـا در جنگهـاي          ييها صورت مي  آمريكامبتذل در افغانستان كه با هدايت       

 باعـث پيـدايش     ، در مجمـوع   ،.... با فرهنگ و سـنن افغانهـا و        آمريكا  نبودن چريكي، آشنا 
) نـشين  منـاطق پـشتون  (پايگاه اجتماعي قوي در حوزه جنوب و جنوب شرق افغانـستان           

  . براي طالبان شده است
حمايت پاكستان، كشورهاي عربي حـوزه خلـيج فـارس، و حمايتهـاي               بر اينها، عالوه  

بـا  . داشـته اسـت  تأثير زيادي ن در قدرتيابي آنها   مالي و تسليحاتي شبكه القاعده از طالبا      
 ايـن   . آيندة درخشاني براي طالبان انتظار داشـته باشـيم          بسيار دشوار است كه    ،اين حال 

 ) 1380 تـا    1373(آميزي كه در دوره حكومـت خـود           سياستهاي خفقان در نتيجة   گروه  
   .تندسه ،غيرپشتون به ويژه قوميتهاي ،اعمال كردند، مورد تنفر شديد مردم افغانستان
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  :گيري نتيجه

 هر يك از سه جريان اصلي قـدرت در افغانـستان داراي يـك               ،از ديد مردم افغانستان   
 بر سر قـدرت بـا يكـديگر         1373 تا   1371جهاديها در فاصله    . اشكال تاريخي عمده است   

 پا بـه    1373 طالبان در سال     .درگير شدند و در جنگ ميان آنها مردم بازنده اصلي بودند          
 بـا   ،آنها نيـز  .  با اين اميد كه صلح را در افغانستان به ارمغان آورند           ؛عرصه وجود گذاشتند  
. ناپذير ديگري را به مـردم تحميـل كردنـد          ، مصيبتهاي جبران  خودسياستهاي متحجرانه   

تكنوكراتهاي غربگرا نيز به دليل وابستگي به قدرتهاي غربي و نيز سكوالر بـودن چنـدان                
الحـادي  سبب  به عنوان بخشي از طيف سكوالر، به ،كمونيستها. تندمورد قبول مردم نيس  

 مـورد تنفـر شـديد مـردم         1371 تا   1357بودن و قتل و كشتار مردم در فاصله سالهاي          
  .هستند

 ميل بـاطني    رغم  به ،خستگي از جنگ و شايد    در نتيجه   مردم افغانستان   اين،  با وجود   
تحمل مردم افغانـستان نـسبت بـه    .  كنندرا تجربهساالران  فن تمايل دارند حكومت   ،خود

عدم وقوع جنگ و توسعه     به صورت   آنان  تكنوكراتها تا زماني خواهد بود كه آثار حكومت         
اگر تكنوكراتها نتوانند با بازسازي افغانستان، رفاه را براي مـردم           .  خودنمايي كند  شان  رفاه

به ويژه در پرتو حمايـت      ( حضور آنها در افغانستان      ، كنند و در عين حال     تأمينآن كشور   
در همـين   . موجب تداوم ناآرامي شود، ممكن است مردم از آنها روي برگرداننـد           ) خارجي

 آن دسته از جهاديهايي كه سابقه مثبتي در خدمت به مـردم دارنـد و در جنگهـاي         ،حال
بـه نظـر    . اند، مورد اقبـال مـردم افغانـستان قـرار دارنـد            داخلي افغانستان شركت نداشته   

. انـد     بيش از ساير نيروهايي باشد كه در افغانستان فعـال          گروهشانس اين   اكنون  د  رس  مي
در جنگهـاي داخلـي، همكـاري بـا حكومـت كنـوني             نكـردن   سابقه جهادي آنها، شركت     

بـا  . سـازد   است كه اين طيف را از ساير نيروهاي جهادي جدا مي           اي  افغانستان سه ويژگي  
  ـ  جامعـه افغانـستان يـك جامعـه بـسته قـومي      تمام اين اوصاف، نبايد فراموش كرد كـه 

 در ،شـود   برچسبي كه بر آنهـا زده مـي      رغم  به ،هر كدام از جريانهاي قدرت    . مذهبي است 
از اين نظر، پايگـاه اجتمـاعي جريانهـاي         . ميان قوم و طايفه خود داراي هواداراني هستند       

  . هاست بلكه به دليل عالئق قومي آنشان  نه به دليل گرايشهاي فكري،قدرت
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