


از طالبان کالسیک تا نوطالباناز طالبان کالسیک تا نوطالبان
فاطمه احمدیان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مقدمه
ــا  طالبــان یــک جریــان سیاســی در افغانســتان اســت کــه ب
ــر  ــدزاده«، در حــال حاضــر، ب رهبــری »مــا هبــت هللا آخون
بخــش زیــادی از خــاک افغانســتان ســیطره دارد. بــا توجــه 
بــه نقــش آفرینــی هرچــه بیشــتر طالبــان در کشــور هــم زبان 
و همســایه مــان در برهــه اخیــر، ضــرورت بازخوانــی ســابقه 
حضــور طالبــان در افغانســتان از اهمیــت برخــوردار اســت. 

لــذا در متــن حاضربــه تبارشناســی طالبــان مــی پردازیــم.

فرآیند ظهور و شکل گیری طالبان
 در ســال ۱۹۷۸ دولــت جمهــوری »محمــد داوود خــان« 
بــر اثــر کودتــای حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان کــه 
پیــرو اندیشــه هــای کمونیســم و وابســته بــه اتحــاد جماهیــر 
ــود، ســقوط کــرد. میلیون هــا افغانســتانی  شــوروی ســابق ب
تاســیس شــده جمهــوری  تــازه  رژیــم  مســلمان، مخالــف 
دموکراتیــک بودنــد. برخــورد تنــد ایــن حکومــت بــا جامعــه 
مذهبــی و رهبــران مذهبــی باعــث روی گردانــی عمومــی 
از آنهــا گردیــد تــا آنجــا کــه ســبب آغــاز اغتشاشــات داخلــی 
مجاهدیــن  بــود  نتوانســته  کــه  کمونیســتی  دولــت  شــد. 
را ســرکوب کنــد؛ زمینــه را بــرای حضــور نظامــی شــوروی 
نظامــی  اشــغال  ایــن  آورد.  فراهــم  افغانســتان  خــاک  در 
ــن اســامی را بیشــتر کــرده و ســرانجام  مقاومــت مجاهدی
پــس از ده ســال مبــارزه توانســتند متجــاوزان را از خــاک 
رژیــم  ســرنگونی  بــا   ۱۹۹۲ ســال  در  و  خــارج  کشورشــان 
کمونیســتی افغانســتان حکومــت را در دســت گیرنــد. پــس 

ــر ســر تقســیم قــدرت،  ــی ب ــه دلیــل اختافــات درون از آن ب
جنــگ داخلــی بیــن گــروه هــای مجاهدیــن آغــاز شــد؛ در 
ایــن شــرایط گروهــی بــه نــام طالبــان در ســال ۱۹۹۴ از مــرز 
پاکســتان ســر بــر آورد و بــه مجاهدیــن اعــام جنــگ داد.

در  افغانســتانی  پناهجویــان  دینــی  مــدارس  از  طالبــان   
پاکســتان متولــد شــد. آنهــا بــر مبنــای جهادگرایــی ســلفی 
ــوژی دیوبنــدی تحــت نظــارت ســازمان  ــا ایدئول ابن تیمیــه ب

اطاعــات پاکســتان آمــوزش مــی دیدنــد.
پاکســتان بــا هــدف نفــوذ در افغانســتان و عقــب رانــدن 
نیروهــای شــوروی کــه تهدیــدی علیــه خــود می دانســتند 
از طالبــان پشــتیبانی کردنــد، کشــور عربســتان ســعودی بــا 
هــدف گســترش وهابیــت و ســرکوب مجاهدیــن افغــان کــه 
متاثــر از انقــاب اســامی ایــران بودنــد و ایــاالت متحــده 
و  خــود  اقتصــادی  منافــع  تامیــن  هــدف  بــا  نیــز  آمریــکا 
جلوگیــری از نفــوذ بیــش ازپیــش جمهــوری اســامی ایــران، 
شــوروی ســابق و چیــن بــه طالبــان کمک هــای اطاعاتــی و 

تســهیاتی می دادنــد تــا بیشــتر پیشــروی کننــد.
 ســرانجام طالبــان در ســال ۱۹۹۶ کابــل را اشــغال و امــارات 
اســامی افغانســتان را تاســیس کــرد. طالبــان پــس از غلبــه 
بــر مجاهدیــن حــدود شــش ســال بــر بیــش از ۹۰ درصــد 

خــاک افغانســتان حاکــم بــود. 

مبانی فکری و عقیدتی
قــوم  بزرگتریــن  هــا  پشــتون  را  طالبــان  نیروهــای  اکثــر   
افغانســتان کــه اکثــراً ســنی حنفــی مذهب هســتند تشــکیل 
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مــی دهنــد. مبانــی اندیشــه مایــان طالــب ناشــی از مکتــب 
ــان دوره هــای آغازیــن و  دیوبنــدی هنــد و ســلفیه اســت. آن
میانــی اســام را دوران طایــی و دور از هرگونــه خطــا و نقــل 
مــی داننــد. بــه نظــر آنــان ایــن دوره نزدیکتریــن و شــبیه 
تریــن مشــخصات زندگــی اســامی را بــه ســیره و ســنت 
حضــرت محمــد)ص( داشــته و بایــد نظــام زندگــی اکنــون 

مســلمانان نیــز بــه آن دوره برگــردد.
 حکمرانــی آنــان بــر اســاس تفســیر ســختگیرانه اشــان از 
شــریعت اســام بــود. اعــدام و شــاق زدن در ماعــام رایــج 
بــود، دختــران را از تحصیــل و شــرکت در دانشــگاه ها منــع 
کردنــد و آنهــا را ملــزم بــه پوشــیدن برقــع یــا روبنــده در 
ــوام مذکــر و محــرم  ــا حضــور اق ــد و جــز ب ــن عمــوم کردن بی
اشــان قادربــه بیــرون رفتــن از منــزل نبودنــد، طالبــان کتــاب 
هــا و فیلــم هــای غربــی را ممنــوع کردنــد، ســالن هــای 
ســینما را بســتند و بــه عنــوان مســجد اســتفاده مــی کردنــد، 
آثــار تاریخــی دیگــر ســنت هــا و فرهنــگ هــا از جملــه دو 
مجســمه ایســتاده در شــهر بامیــان کــه بلندتریــن مجســمه 
هــای ایســتاده در جهــان بودنــد را تخریــب کردنــد، پیــروان 
غیــر اهــل ســنت ماننــد شــیعیان و اســماعیلیان حــق انجــام 
مراســم مذهبــی نداشــتند. هــزاران نفــر از مــردم هــزاره بــه 
دلیــل شــیعه بــودن را کافــر نامیــده و دســت بــه کشــتار آنهــا 
زدنــد؛ قتــل عــام گســترده ای کــه از آن مــی تــوان بــه نــام 

نســل کشــی شــیعه یــاد کــرد.

سرنگونی طالبان به دست آمریکا
 پس از وقوع حمات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ توســط القاعده در 
خــاک ایــاالت متحــده آمریــکا، جــورج بــوش به گــروه طالبان 
هشــدار داد کــه گــروه تروریســتی القاعــده را از افغانســتان 
تحویــل آمریــکا دهــد؛ امــا طالبــان از پذیــرش درخواســت 
آمریــکا ســرباز زده و حاضــر بــه تســلیم »اســامه بــن الدن« 
نشــدند. بــه دنبــال خــودداری طالبان از پذیرش درخواســت 
ایــاالت متحــده آمریــکا فرمــان حملــه بــه افغانســتان در ۷ 
ــا نامــه رســمی »عملیــات بلندمــدت  اکتبــر ۲۰۰۱ میــادی ب
آزادی« صــادر شــد. بــا همــکاری اعضــای جبهــه مخالفــان 
طالبــان )مجاهدیــن ســابق( تقریبــاً یــک مــاه بعــد حکومــت 
طالبــان ســاقط و بــا برگــزاری کنفرانــس بــن »حامــد کــرزای« 
ریاســت  انتخابــات  برگــزاری  از  پــس  و  قــدرت رســید  بــه 
موقــت  دولــت  رئیــس  عنــوان  بــه  افغانســتان  جمهــوری 

منصــوب شــد.

پیدایش مجدد
 پنــج ســال بعــد طالبــان ایــن بــار بــا هــدف مبــارزه بــا کفــار و 
اشــغالگران خارجــی اعــام حضــور کــرد. آنهــا همچنیــن علیه 
نیروهــای دولتــی افغانســتان نیــز بودنــد؛ چراکــه بــر اســاس 
رویکــرد فقهــی طالبــان در کنــار جهــاد بــا اشــغالگران، جهــاد 
بــا معاونیــن آنهــا یعنــی دولــت افغانســتان نیــز جایــز شــمرده 
شــده و طبیعتــاً در ایــن بیــن تعــدادی از دولتــی هــای شــیعه 

در درگیــری هــا جــان خــود را از دســت دادنــد. همچنیــن 
در نتیجــه حمــات ایــن گــروه بــه خصــوص عملیات هــای 
انتحــاری و بمــب گــذاری تاکنــون ده هــا هــزار نفــر فــرد غیــر 

نظامــی نیــز کشــته و زخمــی شــده اند.
 آمریــکا در ابتــدا بــا هــدف مبــارزه بــا تروریســم بــا طالبــان 
مــی جنگیــد امــا پــس از چنــد ســال جنــگ خونیــن موضــع 
خــود را نســبت بــه طالبــان تغییــر داد و درصــدد بــود بــا 
آنهــا پیمــان صلــح برقــرار کنــد، تــا اینکــه در نهایــت بعــد از 
۱۸ ســال جنــگ و ۱۸ مــاه مذاکــره طــی یــک اقــدام تاریخــی 
ــا گــروه طالبــان  دولــت آمریــکا در تاریــخ ۲۹ فوریــه ۲۰۲۰ ب

در دوحــه قطــر توافقنامــه صلــح امضــا کــرد.
»زلمــی خلیلــزاد« نماینــده افغــان تبــار دولــت آمریــکا بــرای 
صلــح افغانســتان و مــا عبدالغنــی بــرادر، معــاون سیاســی 
گــروه طالبــان ایــن توافقنامــه را امضــا کردنــد. از جملــه 
نیروهــای  خــروج  توافقنامــه  ایــن  در  آمریــکا  تعهــدات 
و  بــود  افغانســتان  خــاک  از  مــاه   ۱۴ طــی  در  آمریکایــی 
همچنیــن متعهــد شــدند کــه بــا آغــاز مذاکــرات تحریم هــای 
علیــه اعضــای طالبــان را بررســی کــرده و ایــن تحریم هــا از 
ایــن گــروه برداشــته شــود؛ در مقابــل طالبــان هــم ضمانــت 
کردنــد کــه اجــازه نخواهنــد داد نیروهــای خــود، القاعــده و 
دیگــر گروه هــا از خــاک افغانســتان علیــه امنیــت آمریــکا 

اســتفاده کننــد.
 پــس از امضــای توافقنامــه »آوردن صلــح بــه افغانســتان« 
که منجر به خروج ســربازان آمریکایی و ناتو از افغانســتان 
شــد طالبــان حمــات گســترده ای را آغــاز کردنــد، در مــدت 
زمــان کوتاهــی شــهرها و والیــات افغانســتان یکــی پــس از 
دیگــری ســقوط کــرده و بــه دســت نیروهــای طالبــان افتــاد. 
در نهایــت در ۱۵ آگوســت ۲۰۲۱ )۲۴ مــرداد ۱۴۰۰( بــا ورود 
طالبــان بــه حومــه کابــل، »اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور 
افغانســتان از کشــور گریخــت و آنهــا توانســتند وارد ارگ 
بــه  نیــز  افغانســتان  پایتخــت  و  ریاســت جمهــوری شــده 
تصــرف درآورنــد.  بدیــن ترتیــب ۳۳ والیــت افغانســتان بــه 
جــز والیــت پنجشــیر مجــددا تحــت کنتــرل امــارت اســامی 

افغانســتان درآمــد.
 در پنجشــیر مخالفان طالبان تحت رهبری احمد مســعود 
علیــه  و  کــرده  گــذاری  پایــه  را  پنجشــیر  جبهــه مقاومــت 

طالبــان می جنگنــد.
 در حــال حاضــر طالبــان کنونــی ســعی دارد چهــره جدیــدی 
از خــود را بــه نمایــش بگــذارد و نشــان دهــد کــه تعارضــات 
جملــه  از  اســت،  رســیده  حداقــل  بــه  آنهــا  در  اعتقــادی 
اقداماتــی کــه در ایــن راســتا از ایــن گــروه دیــده شــد صــدور 
اعامیه ای بود که در آن طالبان امنیت عزاداران حسینی 
در شــهر هــرات و دیگــر شــهرهای افغانســتان را تضمیــن 
کردنــد. در آینــده مشــخص خواهــد شــد کــه آیــا طالبــان 
ــا امــارت  ــر؟ و آی ــا خی ــه خــود صــادق اســت ی ــر روی در تغیی
اســامی افغانســتان بــه عنــوان نــام جدیــد همســایه شــرقی 

ایــران مانــدگار خواهــد مانــد یــا خیــر؟
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مــا تاریــخ را دوســت نداریــم. از »کــه بــود و چــه کــرد« هایــش 
کفریمــان  غریبــش  و  عجیــب  اســامی  و  نمی آیــد  خوشــمان 
می کنــد. امــا خــوب یــادم می آیــد کــه چنــد ســال پیــش، ســر 
یکــی از همیــن کاس هــای کســل کننده، معلممــان یــک جملــه 
به یــاد ماندنــی گفــت. جملــه ای کــه دیگــر هیــچ وقــت تکــرار 
نکــرد و در هیــچ کتــاب یــا امتحانــی نیامــد. »از صفحــات کتــاب 
قطــور تاریــخ، خــون می چکــد!« معلــم ایــن را گفــت و گــذر کــرد. 
شــاید در آن ســال های پــر شــور نوجوانــی، هیچ کــس معنــای 
دقیــق ایــن جملــه را نفهمیــد و شــاید هنــوز هــم نمی فهمیــم، 
ولــی نوجوانــان و کــودکان پرشــوری هســتند کــه زیــر بــار غــم 
ایــن جملــه خــم می شــوند و بــه صفحــات تاریــخ می پیوندنــد 
و تاریــخ نظاره گــر ایــن خمیدگــی معصومانــه باقــی می مانــد و 
انقــدر تکــرارش می کنــد تــا کســی نتوانــد ایــن مظلومیت آشــکار 
را منکــر شــود و اینچنیــن اســت کــه مــا هــرروز در گوشــه ای از 
ایــن جهــان، کــه ســوم می خواننــدش، درد ظلــم و تبعیــض را 
می چشــیم. دردی کــه ایــن روزهــا بیــش از پیــش در افغانســتان 

خودنمایــی می کنــد.
اما مشــکات مردم افغانســتان، مشــکل امروز و دیروز نیســت 
و افغان هــا نزدیــک بــه پنجــاه ســال اســت کــه رنــگ صلــح و 
ــد. زمانی کــه جنــگ ســرد بیــن دو ابرقــدرت  آرامــش را ندیده ان
را می گرفــت،  گریبــان کشــورهای ضعیف تــر  غــرب،  و  شــرق 
افغانســتان توســط شــوروی اشــغال شــد. با اشــغال افغانســتان 
توســط ابرقــدرت شــرق، آمریــکای شکســت خــورده در جنــگ 
ویتنام برای احیای وجهه ی از دســت رفته خود و البته مقابله 
بــا شــوروی، وارد افغانســتان شــد. آمریــکا در افغانســتان بــا 
حمایــت مالــی و تســلیحاتی از مجاهدیــن محلــی، گر وه هایــی 

ماننــد طالبــان و القاعــده را در دامــان خــود پرورانــد و قدرتمنــد 
پیوســته صحنــه  افغانســتان  تاکنــون،  زمــان  از همــان  کــرد. 
زورآزمایــی و قــدرت طلبــی گروه هــا و دولت هــای مختلــف شــد. 
جنــگ شــوروی بــا مجاهدیــن، جنگ هــای داخلــی، حکمرانــی 
پنــج ســاله طالبــان، حملــه نظامــی آمریــکا بــه افغانســتان و 
حضــور  صدهــا هــزار نظامــی آمریکایــی در خــاک افغانســتان، 
ــوم افغانســتان رقــم زد  ــرای مــردم مظل ســال های ســیاهی را ب
و میلیون هــا افغــان را کشــته، مجــروح، زندانــی و آواره کــرد. 
دخترانــه  مدرســه  در  انفجــار  نظیــر  حادثه هایــی  درواقــع، 
یــا  و  آمــوز  دانــش  معصــوم  دختــران  کشــتار  و  سیدالشــهدا 
انفجــاری کــه چنــد روز پیــش در فــرودگاه کابــل رخ داد، مشــتی 
ــن ســال های جنــگ و  ــه خــروار مصائبــی کــه در ای اســت نمون

ــاده  اســت. ناامنــی در افغانســتان اتفــاق افت
افغانســتان  امــروز  مشــکات  اصلــی  منشــا  گفــت  می تــوان 
و حتــی منطقــه غــرب آســیا، بــه بیســت ســال پیــش مربــوط 
می شــود. روزهایــی کــه آمریــکا پــس از حادثــه یــازده ســپتامبر 
۲۰۰۱، بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم، حملــه بــه افغانســتان را در 
دســتور کار خــود قــرار داد و بــه طــور مســتقیم نظامیــان خــود را 
وارد خــاک ایــن کشــور کــرد و ســپس بــا حضــور در عــراق و بقیــه 
کشــورهای غــرب آســیا، روزهــای شــومی را در خاطــر ملت هــای 
مظلــوم ثبــت کــرد و نــه تنهــا بــا تروریســم مبــارزه نکــرد، بلکــه 
باعــث گســترش ناامنــی در منطقــه و قــدرت گرفتــن گروه هــای 
تروریســتی مثــل داعــش شــد . حتــی طالبــان نیــز تنهــا ۵ ســال 
بعــد از حملــه آمریــکا، دوبــاره در افغانســتان، اعــام موجودیــت 

کــرد.
ایــاالت متحــده طــی حضــور چندیــن ســاله خــود در منطقــه، 

از صفحات کتاب قطور تاریخ، خون می چکداز صفحات کتاب قطور تاریخ، خون می چکد
فاطمه قربانی

دانشگاه يزد
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میلیاردها دالر هزینه کرد و خســارت های زیادی را برجای گذاشــت. 
خســارت هایی که تنها جان و مال مردم را نشــانه نمی رفت، بلکه از 
آن مهم تــر بــه دنبــال کشــتن روحیــه خودبــاوری، مقاومــت واســتقال 
خواهــی در قلــب و ذهــن ملت هــای آزادی خــواه بــود. در همین راســتا 
آمریــکا همــواره بــه دنبــال تشــکیل دولت هــای وابســته و دلبســته بــه 
غــرب، در کشــورهای منطقــه بــود. و بــی راه نیســت اگــر آویــزان شــدن 
افغان ها از هواپیمای آمریکایی و یا تسلیم شدن ارتش افغانستان 
در برابــر طالبــان را بــه از دســت رفتــن روحیــه مقاومــت در ملــت 

افغانستان نســبت دهیم.
  سرگذشــت مردم افغانســتان، سرگذشــت مردمی اســت که قربانی 
جنگ هــا و قــدرت طلبی هــا شــده اند. مردمــی کــه تحقیــر و بی پناهی 
را بــه جــان خریده انــد و ســایه جنــگ، مــرگ، فــرار و آوارگــی را همــواره 

بــاالی ســر خــود دیده انــد. 
ســایه ای که بخشــی از آن ناشــی از قدرت طلبی و ذات اســتثمارگرانه 
حکومت های ســتمگر جهانی اســت و بخشــی از آن ناشــی از اعتماد 

بــه ابرقدرت هــا و وادادگــی در برابــر زورگویی هاســت.
با همه این تفاسیر می توان گفت آینده افغانستان، همچنان مبهم 
است. سقوط دولت وابسته ی اشرف غنی و حکمرانی دوباره طالبانی 
کــه مدعــی تغییــر و اصاحنــد، گمانــه زنی هــای بســیاری را بــه همــراه 
داشــته اســت. امــا انــگار زمــان بایــد بگــذرد و طالبــان بــر مســند قدرت 
بنشینند تا مشخص شود باالخره مردم افغان طعم یک حکومت 
مســتقل مردمی را خواهند چشــید  یا روزهای ســیاه همچنان ادامه 

خواهند داشت.
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و  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  کــه   ۲۰۰۱ اکتبــر   ۷ همــان  از 
هم پیمانانش، طالبان را از قدرت کنار زدند و به بهانه اینکه 
القاعــده دیگــر پایــگاه امنــی بــرای فعالیــت در افغانســتان 
نداشــته باشــد، وارد افغانســتان شــدند تــا همیــن ۱۵ اوت 
۲۰۲۱ کــه آمریکایی هــا از افغانســتان خــارج شــدند، دقیقــا 

۱۹ســال و ۱۰مــاه و ۱هفتــه و ۱روز می گــذرد.
کمــی پــس از حملــه بــه برج هــای دوقلــو در  ۱۱ســپتامبر ۲۰۰۱ 
بــود کــه بــوش پســر بــه طالبــان هشــدار تحویــل دوســتانه 
گــروه تروریســتی القاعــده از افغانســتان بــه آمریــکا را داد! 
پافشــاری  بــا  و  بــود  ایــن  از  قــدرت پرســت تر  امــا طالبــان 
ــام رســمی  ــا ن ــی ب ــه آغــاز حمات خــود آمریکایی هــا را وادار ب

»عملیــات بلندمــدت آزادی« کــرد.
 ۲۰۰۲ از  بــود  آمریــکا  هم پیمانــان  از  کــه  هــم  بریتانیــا 
فعالیت هــای نظامــی اش را بــا هــدف مبــارزه و از بیــن بــردن 
القاعــده، طالبــان و حامیــان آن شــروع کــرد کــه تقریبــا یــک 
مــاه بعــد، رژیــم طالبــان ســقوط و حامــد کرزی در افغانســتان 

ــه مقــام ریاســت جمهــوری رســید. ب
بارزه با تروریسم یا منابع معدنی؟ مسئله این است!

کــه  می گوینــد  افغانســتان  در  آمریــکا  حضــور  موافقــان 
ــا تروریســم در افغانســتان حضــور  واشــنگتن بــرای مبــارزه ب
ــع  ــه مناب ــد کــه واشــنگتن ب داشــت و مخالفــان نیــز معتقدن
معدنــی ایــن کشــور چشــم دوختــه بــود؛ امــا حقیقــت، روایتــی 
متفــاوت از نظــرات ایــن دو گــروه را اعــام می کنــد ؛ در واقــع 
افغانســتان  تنهــا تروریســم در  نــه  طــی ۲۰ســال گذشــته، 
گســترش یافتــه اســت، بلکــه تغییــر گســترده ای در اســتفاده 
و اســتخراج منابــع معدنــی ایــن کشــور نیــز ایجــاد نشــده 
و ســود ایــن مســئله بــا هزینه هــای نظامــی آمریــکا قابــل 

مقایســه نیســت.  
در یــک نظــر اگــر بــه موقعیــت جغرافیایــی افغانســتان روی 
نقشــه نــگاه کنیــم، خواهیــم دیــد کــه افغانســتان در آســیای 
مرکــزی واقــع شــده و کشــوری توســعه نیافتــه اســت کــه بــه 
آب هــای آزاد هــم دسترســی نــدارد امــا مــی توانــد دروازه 
ورود آمریــکا بــه ســه کشــور رقیــب، یعنــی ایــران، چیــن و 

روســیه تلقــی شــود.
 ســه کشــور چیــن، روســیه و ایــران  لنگــر ثبــات در منطقــه 
هســتند، بعــاوه کــه از نظــر اقتصــادی حــرف بــرای گفتــن 

داشــته و رقیــب وال اســتریت نیــز بــه شــمار می آینــد.
روســیه در بازارهــای جهانــی نفــت و گاز می فروشــد و هــر 
بشــکه نفتــی کــه مســکو بــه فــروش می رســاند بشــکه ای 
اســت کــه می توانســت توســط کمپانی هــای نفتــی آمریکایــی 
ــا انگلیســی بفــروش برســد.ایران یکــی از صادرکننــدگان  و ی
نفــت اســت کــه اخیــرا بــه فــروش گاز طبیعــی نیــز روی آورده 

اســت.
وجــود  زیــادی  نفتــی  ذخایــر  کــه  حالــی  در  نیــز  چیــن  در 
ندارد،پکــن بیــش از هــر کشــور دیگــری در جهــان بــه نــوآوری 
ــوم  ــد فــوالد، مــس و آلومینی در اســتخراج گاز طبیعــی، تولی
جهــان  سراســر  در  بســیاری  همچنیــن  اســت.  آورده  روی 
تحــت تاثیــر برنامه هــای کمکــی پکــن در افغانســتان قــرار 

گرفته انــد.
همزمــان بــا آغــاز دوره ترامــپ و اعــام راهبــرد جدیــد آمریــکا 
در افغانســتان، حمــات هوایــی پنتاگــون در ایــن کشــور دو 
برابــر شــد و تلفــات کــودکان ناشــی از حمــات هوایــی ارتــش 
ایــاالت متحــده آمریــکا، نیروهــای ناتــو و افغانســتان، انفجــار 
میــن، بمــب کنــار جــاده ای، حمــات انتحــاری بــه تجمعــات 
مردمی و غیره در این کشــور به گونه بی ســابقه ای افزایش 

یافت.
حضــور نیروهــای نظامــی آمریکایی در افغانســتان جز کشــته 
شــدن ۲۴۱ هــزار نفــر از مــردم ایــن کشــور،مهاجرت بیــش از 
شــش میلیــون نفــر از مــردم افغانســتان در داخــل و خــارج از 

کشــور و تخریــب و ویرانــی نتیجــه ای در بــر نداشــته اســت. 
 تجربه ای تلخ که تاریخ آن را به دوش می کشــد، این اســت 
کــه مــردم و غیرنظامیــان افغانســتان بزرگ تریــن قربانیــان 
جنــگ در ایــن کشــور بودنــد و حضــور آمریــکا در ایــن کشــور 
نیــز تنهــا منجــر بــه افزایــش شــمار ایــن قربانیــان، تبدیــل 
و  دنیــا،  کشــورهای  از خطرناک تریــن  یکــی  بــه  افغانســتان 
ســلب مولفه هــای اســتقال و آزادی از ملــت افغــان در ایــن 
ــاً تنهــا راهــی کــه  کشــور شــد. تجربــه ای کــه نشــان داد یقین
می توانــد تاثیــر مثبتــی بــر رونــد حــل مشــکات افغانســتان 
داشــته باشــد، ظرفیت هــای درونــی ملــت افغــان اســت   و از 
ــی گــرم  ــد، آب ــن ملــت روشــن کن ــرای ای ــکا ب آتشــی کــه آمری

نخواهــد شــد...

مبارزه با تروریسم، حنای بی رنگ دست های آمریکاییمبارزه با تروریسم، حنای بی رنگ دست های آمریکایی
زهرا ابراهیم زاده

دانشگاه قم

5



ایــن روزهــا افغانســتان شــاهد آغــاز دوبــاره فعالیت جنبشــی 
اســت کــه پیــش از ایــن بــا نــام احمــد شــاه مســعود و اکنــون 
بــا نــام فرزنــد وی، احمــد مســعود شــناخته می شــود. بایــد 
ضمــن شــناخت ایــن جنبــش، ببینیــم کــه ایــن ظرفیــت در 
شــرایط فعلــی، تــا چــه میــزان در برابــر طالبــان مســلط بــر 

افغانســتان امــکان بــروز و فعالیــت دارد. 
جریان شناسی مواضع و عملکرد احمد شاه مسعود

اســاس حرکــت جــدی احمــد شــاه مســعود، بــا مبــارزه علیــه  
رژیــم کمونیســتی وابســته بــه شــوروی کــه از ســال 1357 بــر 
افغانســتان حکومــت داشــت شــروع شــد. عملکــرد وی در 
طــی ســال های حیــات نشــان می دهــد کــه او خــط قرمزی به 
جــز ثبــات و امنیــت در افغانســتان نداشــت و بــا هرگروهــی، 
از عناصــر دولــت دموکــرات افغانســتان گرفتــه تــا طالبــان، 
تــا زمانــی کــه در موضــع هم زیســتی مســالمت آمیز بودنــد، 
ســر جنــگ را بــاز نمی کــرد. بــه خاطــر همیــن مواضــع بــود 
کــه عناصــر باقی مانــده ی حکومــت کمونیســتی افغانســتان 
پــس از خــروج شــوروی و از دســت دادن پشــتیبان اصلــی 
خــود، او را در بیــن مجاهدیــن افغــان قابــل گفت وگــو تریــن 
فــرد یافتنــد و بیــن ســردمداران گروه هــای مختلــف مجاهــد 
ــه  ــد . او حتــی در پاســخ ب ــه او مراجعــه می کردن مســلمان ب
نخســتین ادعاهــای طالبــان مبنــی بــر درخواســت صلــح کــه 
ــود، در 22 فروردیــن 1373 بــدون  از قندهــار ســربرآورده ب
نیــروی نظامــی و ســاح در میــدان شــهر حاضــر شــد. در 
طــی ایــن  ســال ها )از ســال 1357 تــا 1380(، او پیوســته 
قالــب  در  هم جهــت  گروه هــای  بــا  وحــدت  سیاســت  بــا 
ائتاف هایی هم چون ائتاف شــمال، شــورای نظار، شــورای 
عالــی دفــاع از وطــن و... بــه فعالیت هــای نظامــی و سیاســی 
می پرداخــت و بــه عنــوان نماینــده افغانســتان در مذاکــرات 
او  بیــان دقیق تــر  بــه  در ســایر کشــورها حاضــر می شــد. 
تنهــا راه حــل واقعــی را، راه حــل نظامــی می دانســت امــا 
فرصت هــای مذاکــره را نیــز از دســت نمــی داد. چــرا کــه 
اساســا بایــد از ابــزار نظامــی اســتفاده کــرد تــا مذاکره ممکن 

شــود! 
حــل  بــرای  همــکاری  و  وحــدت  بــه  تمایــل  ایــن  البتــه 

مشــکل در نــگاه او بــه عناصــر داخــل افغانســتان محــدود 
نیروهــای  تقویــت  بــرای  فرصتــی  هیــچ  از  او  و  نمی شــود 
خــود و تشــکیل یــک دولــت منســجم و مردم ســاالر  چشــم 
و  فرانســوی  سیاســت مدار  فانتیــن،  نیکــول  نمی پوشــد. 
رئیــس وقــت اتحادیــه اروپــا کــه مجلــه اکونومیســت، بــه 
او لقــب میانجی گــر در دهلیزهــای سیاســت اروپــا را داده 
بــود،  در ســال 2001 از احمــد شــاه مســعود بــرای حضــور 
در یکــی از نشســت های اتحادیــه دعــوت می کنــد. احمــد 
شــاه مســعود در پارلمــان اروپــا در بروکســل می گویــد:» از 
دعوتــی کــه توســط پارلمــان اروپــا از مــن شــده اســت بــه 
ویــژه جنــاب رئیــس تشــکر می کنــم، مــژده بســیار خــوب بــه 
زنــان و مــردان افغــان اســت کــه می بیننــد اتحادیــه اروپــا 
بــه سرنوشــت مــردم افغانســتان عاقــه دارد. ایــن اقــدام 
ــا را قــدم مثبتــی می دانــم در نقطــه گذاشــتن   پارلمــان اروپ

ــج و زحمــت مــردم افغــان...« ــر خــط رن ب
وضعیت کنونی جبهه مقاومت ملی در مقایسه با طالبان

مســیری کــه احمــد شــاه مســعود آغــاز کــرد، ایــن روزهــا 
توســط فرزنــد وی، احمــد مســعود ادامــه پیــدا کــرده اســت. 
مقاومــت  ملــی  »جبهــه ی  رهبــر  را  خــود  مســعود  احمــد 
افغانســتان« معرفــی کــرده اســت و از نحــوه تعامــل ایــن 
مشــخص  بررســی ها  و  مشــاهدات  رســانه ها،  بــا  جبهــه 
اســت کــه ایــن جبهــه ســاختار تشــکیاتی منســجم و ذخایــر 
تســلیحاتی خــود را دارد. طبــق اذعــان علــی میثــم نظــری 
ســخنگوی جبهــه مقاومــت، قریــب به 9 هــزار نیروی نظامی 

نیــز ذیــل ایــن جبهــه فعــال هســتند.
جبهــه مقاومــت ملــی ایــن روزهــا دوبــاره جــان گرفتــه اســت، 
از مجاهدیــن نســل اول مبــارزات در برابــر شــوروی گرفتــه 
تــا یــاران تــازه نفــس احمــد مســعود پرچــم ایــن جبهــه را 
بــاال برده انــد. رســانه های اروپایــی نیــز از وی حمایــت کــرده 
امــا  ترســیم می کننــد.  از وی  را  یــک قهرمــان  و چهــره ی 
بایــد توجــه داشــت کــه هرچنــد بــا تســلط دوبــاره ی طالبــان 
در افغانســتان، جبهــه مقاومــت ملــی نیــز مجــددا فعــال 
شــده اســت؛ امــا اکنــون در موضــع دفــاع قــرار گرفتــه و 
حــوزه ی تســلط آن محــدود بــه دره ی پنجشــیر اســت. ایــن 

آیا فرزند اسطوره ی افغان، می تواند ورق را برگرداند؟آیا فرزند اسطوره ی افغان، می تواند ورق را برگرداند؟
زينب شوندی
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محدودیــت شــرایطی حصرگونــه بــرای مجاهدین این جبهه 
ایجــاد کــرده اســت و آن هــا بارهــا و بارهــا اعــام کرده انــد 
کــه نیــاز بــه کمک هــای غذایــی بــرای نظامیــان و پناهنــدگان 

ســاکن در پنجشــیر  و کمک هــای تســلیحاتی دارنــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه برآوردهــای رســمی ایــاالت متحــده 
در ســال 2014 جنگجویــان فعــال طالبــان را 20 هــزار نفــر 
تخمیــن زده بــود. در یکــی از سیســتماتیک ترین مطالعاتــی 
ــدازه نیروهــای  ــه ان ــن ســو( راجــع ب کــه )از ســال 2017 بدی
اســت  نتیجه گیــری شــده  گرفتــه، چنیــن  انجــام  طالبــان 
کــه تعــداد کل نیــروی انســانی طالبــان بیــش از 200.000 
نفــر اســت کــه حــدود 60.000 نفــر آنهــا جنگجویــان اصلــی 
هســتند، حــدود 90.000 تــن شــبه نظامی محلــی و ده هــا 
هــزار نفــر نیــز عناصــر تســهیل کننــده و حمایــت کننــده 

می باشــند. 
چندگونی برنج...! 

بــا توجــه بــه برتــری نظامــی و تســلیحاتی طالبــان بــر تمــام  
گروه هــای مبــارز فعــال در افغانســتان، احمــد مســعود نیــز 
بایــد ماننــد پــدر، بــه ایجــاد وحــدت حداکثــری بــا گروه هــای 
نزدیــک بــه رویکــرد خــود بپــردازد، امــا انتخــاب طــرف مــورد 
وحــدت بایــد هوشــمندانه و واقع بینانــه انجــام شــود. او بــه 
خوبی دریافته است که برای ایستادگی در مقابل طالبان، 
بــه ظرفیتــی فراتــر از تــوان کنونــی نیــاز دارد و تنهادرصورتــی 
می توانــد بــه مقاومــت ادامــه دهــد کــه یــا حامیانــی جــدی 
داشــته باشــد و یــا از درون خــود را تقویــت کنــد. او  در 
ِــوی فرانســوی می خواهد  نامــه ای خطــاب بــه برنــارد هانــری ل
کــه او ســخنگوی آنــان نــزد مقامــات و مــردم فرانســه باشــد. 
ِــوی کــه رادیــو بین المللــی  ناگفتــه نمانــد برنــارد هانــری ل
فرانســه از او بــه عنــوان« فیلســوف و اندیشــمند نزدیــک 
بــه احمدشــاه مســعود« یــاد کــرده اســت، بــه پــدر معنــوی 
ــی معــروف اســت و بســیاری او را از  ــار عرب انقاب هــای به
حافظــان جــدی منافــع رژیــم صهیونیســتی می داننــد. او در 
ــدون آنکــه دوســتش  ــوان »جنــگ، ب کتــاب خــود تحــت عن
داشــته باشــیم«، از اینکــه توانســته نیکــوال ســارکوزی را بــه 
مداخلــه نظامــی در لیبــی وادار کنــد و هواپیما هــای جنگــی 
موشــک باران  را  لیبــی  در  مختلــف  اهــداف  کشــور  ایــن 
کننــد، بــه خــود افتخــار می کنــد. بــه عــاوه احمــد مســعود 
در مقالــه ای کــه در روزنامــه آمریکائــی واشــنگتن پســت 
بــه چــاپ رســید نیــز از کشــورهای غربــی درخواســت کمــک 

کــرده اســت.
بــا  وحــدت  رویکــرد  در  ملــی  مقاومــت  جبهــه  مواضــع 
گروه هــای مختلــف، پذیــرش مذاکــره حتــی بــا طالبــان و 
درخواســت کمــک از جهــان بــه ویــژه غــرب، تــا کنــون بســیار 
نزدیــک بــه رویکــرد احمــد شــاه مســعود بــوده اســت. امــا 
بایــد دقــت داشــت کــه در متــن نامــه احمــد مســعود بــه 
ــه منتشــر شــده در واشــنگتن پســت، او از  فرانســه و مقال
بــاور مــردم افغانســتان بــه ارزش هــای غربــی  و از  تاریــخ 
طوالنی، مشترک و مثبت غرب و افغان ها سخن می گوید. 
درصورتــی کــه تجربــه تاریخــی نشــان داده کــه منافــع ملــی 
سیاســت  ســال ها  ایــن  در  کــه  اســت  غربــی  کشــورهای 
آن هــا را در برابــر کشــورهای ثالــث تعییــن کــرده اســت، 
نــه روحیــه ی خیررســانی. در حقیقــت درخواســت هایی ایــن 
چنیــن، چنــدان نزدیــک بــه واقعیــت بــه نظــر نمی رســد. تــا 
جایــی کــه حتــی پــدر او احمــد شــاه مســعود، در نشســت 
ــد کــه اوج کمک هــای نهادهــای  ــان می کن ــا بی پارلمــان اروپ
بین المللــی بــه آوارگان افغــان، چندگونــی برنــج بــوده اســت! 
احمــد مســعود بایــد بدانــد چنیــن درخواســت هایی حتــی 
در صــورت اجابــت نیــز، بــرای او و کشــورش تبعــات خواهــد 

رضــای  محــض  کــه  نیســت  گربــه ای  غــرب،  و  داشــت 
ــر امــور خارجــه  خــدا مــوش بگیــرد! هیــاری کلینتــون، وزی
اســبق آمریــکا نیــز نیــز بارهــا اذعــان کــرده اســت کــه ایــن 
ــود کــه گروه هــای افراطــی هم چــون  ــی ب سیاســت های غرب
القاعــده و طالبــان را بــرای تضعیــف شــوروی بــه وجــود آورد 
و بــه محــض نیــل بــه هــدف، ســگ هــار شــده ی گروه هــای 
ــرای  افراطــی در منطقــه رهــا شــد بی آنکــه ســازندگان آن ب
بــرای  گروه هــا  ایــن  دهنــد.  انجــام  مفیــدی  کار  آن  مهــار 
ــه شمشــیر در غــاف شــباهت دارد  طــرف غربــی بیشــتر ب
کــه هــر وقــت الزم باشــد آن را بــه جهتــی کــه بایــد حرکــت 
خواهنــد داد. بــا نگاهــی دقیق تــر بــه ســیر سیاســت های 
آمریکائــی و اروپائــی بــه وضــوح می تــوان دریافــت کــه ایــن 
درخواســت  بــه  بیشــتر  مســعود،  احمــد  درخواســت های 
کمــک مقتــول از قاتــل شــباهت دارد و همان قــدر بی فایــده 

و ســاده انگارانه اســت.

و  جبهــه  ایــن  مســتقیم  مذاکــرات  شــهریورماه  یکــم  از   
طالبــان آغــاز شــده اســت. هرچنــد تــا پیــش از ایــن ذبیح هللا 
مجاهــد ســخنگوی طالبــان بیــان کــرده بــود کــه 80 درصــد 
مشــکل طالبــان بــا مقاومــت شــکل گرفتــه در پنجشــیر از 
طریــق گفت وگــو قابــل حــل اســت و احمد مســعود نیز بیان 
کــرده بــود کــه بــرای صلــح از خــون پــدر خــود نیــز خواهــد 
گذشــت، امــا بــه نظــر نمی رســد کــه در صــورت پافشــاری 
ــا خــود و تاکیــد  ــه بیعــت احمــد مســعود ب ــان ب فعلــی طالب
احمــد مســعود بــه شــکل گیری یــک حکومــت فــدرال بــه 
ــدر و خــود، توافقــی حاصــل شــود.  ــن پ ــوان آرمــان دیری عن
بایــد منتظــر بــود و دیــد کــه طرفیــن حاضــر بــه پرداخــت چــه 
میــزان بهایــی بــرای جلــب نظــر هــم خواهنــد بــود. جبهــه ی 
مقــاوت ملــی درصورتــی می توانــد بــرای طالبــان بــه طــور 
جــدی و طوالنــی مــدت ایجــاد مشــکل کنــد و در مذاکــرات 
بیشــتر  حــرف خــود را بــه کرســی بنشــاند کــه از حامیــان 
سرســخت بین المللــی برخــوردار باشــد یــا   بتوانــد از داخــل 
افغانســتان بدنــه بیشــتری از مــردم را بــا خــود همــراه کنــد و 
بــه بیشــترین میــزان وحــدت برســد. بــه عــاوه او می توانــد 
بــا هوشــمندی خــود در نحــوه جنگیــدن خــا کمبــود نیــرو را 
جبــران کــرده و بــر کمیــت و کیفیــت نیروهــای خــود اضافــه 
کنــد. تاکنــون حمایــت رســمی و چشــم گیری را از ایــن جبهه 
شــاهد نبودیــم و در صــورت ادامــه ایــن شــرایط طالبــان در 
ــان دســت  ــز هم چن ــه جنــگ نی ــی در صحن مذاکــرات و حت

برتــر را خواهــد داشــت. 
وظرفیت هــای  رهبــران  نادرســت  انتخاب هــای 
فراموش شــده ی ملــت افغانســتان کنونــی بیــش از هــر چیــز 
بــه جوشــش ســرمایه های درونــی خــود احتیــاج دارد، بــه 
رهبــری کــه بتوانــد جامعــه قومــی و قبیلــه ای افغان هــا را 
ذیــل یــک پرچــم واحــد گــردآورد. بــه وجــود آرمــان مشــترک 
و جامعــه ای کــه خواهــان ایــن آرمــان و آمــاده مقاومــت، 
ایســتادگی و پرداخــت هزینه هــای ســنگین بــرای تحقــق آن 
باشــد احتیــاج دارد. احمــد مســعود و هــر جنبــش مقاومــت 
دیگــری کــه می خواهــد در مقابــل طالبــان کنونــی بایســتد 
بــه مولفه هــای  مذکــور بــرای تقویــت جبهــه ی خــود نیــاز 
دارد. ملتــی دارای ایــن ویژگی هــا می توانــد ورق معــادالت را 
برگردانــد و بــر صاحبــان ادوات نظامــی و شــمار کثیــر نیروها 
نیــز پیــروز شــود. مســئله، مســئله ی انتخاب هــای نادرســت 
رهبــران و ظرفیت هــای فعــال نشــده ی ملــت افغانســتان 
اســت و در صــورت اصــاح ایــن دو امــر  اســت کــه می تــوان 
گروه هــای  وجــود  بــدون  افغانســتان  موفــق  آینــده ی  بــه 
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پــس از گذشــت قریــب بــه ۲۰ســال از دوره پنج ســاله ســلطه 
طالبــان و تبدیــل حاکمیــت افغانســتان بــه جمهــوری، از جملــه 
ســواالتی کــه در افــکار عمومــی ایجــاد می شــود ایــن اســت کــه 
یــک جریــان بنیادگــرای افراطــی کــه تجربــه موفقیــت آمیــزی نیــز 
از دوران گذشــته قــدرت خــود در افغانســتان نداشــته و حتــی 
خاطرات تلخ آن دوره هنوز در حافظه تاریخی ملت افغانستان 
باقــی مانــده و فاقــد مقبولیــت مردمیســت چگونــه توانســته بــا 
ایــن ســرعت دولــت را ســاقط کــرده و بــر مســند قــدرت بنشــیند؟

برخــاف تصــور بســیاری از افــراد و رســانه ها مبنــی بــر پذیــرش 
جریــان طالبــان و رضایــت مــردم، آنــان هنــوز مقبولیــت الزم و 
ادعــا، خیزش هــا و مقاومــت  ایــن  گــواه  ندارنــد؛  را  حداکثــری 
مردمــی در برابــر پیشــروی طالبــان در والیــات مختلــف و نیــز 
تــرس و وحشــت بــی بدیــل شــهروندان و تــاش بــرای فــرار از 

پایتخــت پــس از تصــرف بــه دســت ایــن گــروه اســت.
دیــدگاه مرســوم دربــاره اشــرف غنــی ایــن اســت کــه دولتــش 
تحصیــات  او  آمریکاســت.  سیاســت های  اِعمــال  عهــده دار 
در  کلمبیــا  و  بیــروت  آمریکایــی  دانشــگاه  در  را  دانشــگاهی  
نیویــورک گذرانــده و مدتهــا در دانشــگاه های ایــاالت متحــده 
مشــغول بــه تدریــس بــوده و تــا ســال ۲۰۰۱ میــادی در آمریــکا 
بــه عنــوان مشــاور اقتصــادی بانــک جهانــی و کارشــناس مســائل 

سیاســی افغانســتان در آمریــکا فعالیــت داشــته اســت. 
پــس از حادثــه ۱۱ســپتامبر۲۰۰۱ و تجــاوز آمریــکا بــه افغانســتان 
بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم، غنــی نیــز بــه کشــورش بازگشــت. 
مدتــی بــه عنــوان مشــاور ارشــد رئیس جمهــور حامــد کــرزی، وزیــر 
مالیــه و رئیــس اداره هماهنگ کننــده کمک هــای بین المللــی 
انتخــاب شــد. در ســال ۱۳۹۳ بــا ایجــاد حکومــت وحــدت ملی به 
عنــوان رئیس جمهــور در کنــار عبــدهللا عبــدهللا )رئیــس اجراییــه 

حکومــت( تعییــن گردیــد.
درباره علل ســقوط ســریع دولت و شکســت ارتش، کارشناســان 
و تحلیلگران دیدگاه های متعددی دارند. برخی ضعف و توطئه 
داخلــی و زدوبندهــای بیــن طالبــان و گروه هــای درون حکومــت 
را عامــل اصلــی ســقوط زودهنــگام دولــت و ارتــش می داننــد، 
برخــی دیگــر معتقدنــد کــه آمریــکا نقشــی تعیین کننــده در ایــن 
خصــوص داشــته اســت؛ چراکــه فســاد حاکــم بــر دولــت و نفــوذ 
آمریــکا در درون آن موجبــات نارضایتــی مــردم و ســقوط دولــت 

را فراهــم کــرده اســت.
دولــت تــاش می کــرد بــرای برقــراری صلــح فراگیر بــا طالبان وارد 
ــی  ــا تصمیــم لویه جرگــه مشــورتی، ۵۰۰۰ زندان مذاکــره شــده و ب
طالبــان را بــه عنــوان پیش شــرط آنــان بــرای ادامــه مذاکــرات آزاد 
نمایــد. ولــی طالبــان بــا ایجــاد ناامنــی، حملــه بــه مراکــز آموزشــی 

و دولتــی و ایجــاد رعــب و وحشــت میــان مــردم، عمــا توافــق 
آتش بــس و تشــکیل دولــت مشــارکتی را نادیــده گرفــت.

برخــی ایــن فرضیــه را مطــرح کرده انــد که در پشــت پرده اجاس 
دوحه بین غنی، رهبر طالبان و آمریکا ســناریویی وجود داشــته 
کــه در ازای واگــذاری تعــدادی از والیــات بــه طالبــان، آنان متعهد 

بــه تشــکیل دولت وحــدت ملی گردند.
از طرفــی، خــروج زودهنــگام نیروهــای نظامــی آمریــکا بــه بهانــه 
عــدم دخالــت در سرنوشــت مــردم همزمــان بــا وعده هــای تــداوم 
پشــتیبانی از نیروهــای دفــاع ملــی و امنیتــی درحالــی رخ داد 
کــه طالبــان علیرغــم اهــداف مذاکــرات بین االفغانــی، حمــات 
و پیشــروی های خــود را آغــاز کــرده بودنــد، درنتیجــه ســطحی از 

بی ثباتــی و ضعــف امنیتــی بــر افغانســتان چیــره شــد.
ناکارامــدی دولــت مرکــزی، ضعــف ارتــش، تســلیم کــردن والیــات 
بــا  کــه  مردمــی  مقاومت هــای  و شکســتن  مســئولین  توســط 
حداقــل امکانــات موجــود در شــرایط بحرانــی جنــگ و فقر شــکل 
گرفتــه بودنــد، درکنــار وعده هــای طالبــان مبنــی بــر عفوعمومــی 
و توجــه بــه حقــوق اجتماعــی و مدنــی زمینه ســاز ســقوط ســریع 

دولــت گردیــد.
برخــی خــروج اشــرف غنــی از کشــور همزمــان بــا ورود طالبــان بــه 
کابــل را مویــد همــان ســناریوی پشــت پــرده می داننــد و بعضــی 
از کشــورها از جملــه روســیه خواســتار محاکمــه غنــی بــه علــت 

اشــتباهاتش در اداره کشــور و خیانــت بــه مــردم هســتند.
طالبان وعده عفو وی را در صورت بازگشــت به کشــور داده بود 
امــا غنــی پــس از اســتقرار در امــارات، خبــر فــرار خــود را تکذیــب 
و هــدف از خــروج از افغانســتان و تســلیم نمــودن دولــت بــه 

طالبــان را جلوگیــری از کشــتار و خونریــزی اعــام کــرده اســت.
در  حضــور  ۲۰ســال  از  پــس  آمریــکا  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
افغانســتان، سیاســت تــازه ای را در پیــش گرفتــه کــه آغــاز آن بــا 
خــروج نظامــی و برچیــده شــدن ســاختار جمهوریــت می باشــد.

در کنــار تمامــی تحلیل هــا بایــد بــه ایــن واقعیــت توجــه کــرد 
هــر جریانــی کــه گوهــر گم شــده ی امنیــت و ثبــات را بــه جامعــه 
افغانســتان بازگرداند_فــارغ از گرایشــات سیاســی، مذهبــی و 
قومــی_ می توانــد پذیــرش و اقبــال مردمــی را نیــز جلــب نمایــد.

امــا اظهارنظــر قطعــی دربــاره صحــت تغییــر و تعدیــل رویکــرد 
اصاحــات  وعــده  عملی ســازی  گذشــته،  بــه  نســبت  طالبــان 
ازســوی آنــان و نیــز چگونگــی تعامــل آنــان بــا آمریــکا وغــرب در 
وضعیــت ناپایــدار کنونــی افغانســتان ممکــن نیســت و نیــاز بــه 

مشــاهده نحــوه عمــل آنــان در آینــده دارد.

مهره ســــــوختهمهره ســــــوخته
معصومه مطهری
دانشکده بین المللی هدی)قم(
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