
 چرا افغانستان با طالبان معامله شد؟

 

 همقدم

تعبیر کردند. درحالیکه افغانستان با یک تجهیز لجستیکی و « تصرف»های زیادی به قدرتگیری طالبان را رسانه

های ، تحویل طالبان شد. شخصیت«داخل»شده از طلبیِ مهندسیو یک تسلیم« خارج»تسلیحاتی و دیپلماتیک از 

ای برای ارتش و نیروهای محلی ارادهمحلی زیادی در روزهای گذشته شهادت دادند که چطور هرجا در بدنۀ 

مقاومت وجود داشت، متحدان دولتی طالبان با دستور از باال آنان را منع و واگذاری قدرت به طالبان را به آنان 

ها زیادند: از نمایندۀ فراه در پارلمان که روایت کرد چگونه در گیر و دار مقابله با طالبان، کردند. نمونهتحمیل 

؛ ]1[دهد که در برابر طالبان مقاومت نکنندگیرد و فرمان میملی افغانستان شخصاً با والی تماس می مشاور امنیت

؛ تا وزیر دفاع وقت که گفت ]2[تا نمونۀ والیت غزنی، که با همکاری والی و بگو و بخند تحویل طالبان شد

 ]3[.«های ما را از پشت بسته بودنددست»

آن هم در حالی که دو سال قبل از این در ]4[ -تحویل دادن میلیاردها دالر تجهیزات نظامی آمریکایی به طالبان

نشان ]5[- موقعیت مشابهی آمریکا هنگام بیرون کشیدن از مرز کوبانی تجهیزات نظامی خود را بمباران کرده بود
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دهد که خواست و ارادۀ امریکا این بوده که حتی اگر هم در شهرهایی مقاومت مسلحانه علیه طالبان صورت می

 .عت در هم بشکندگیرد، به سر

اما این ائتالف خارج و داخل برای بازگرداندن طالبان به قدرت، یک شبه رخ نداد. این دسیسه، ثمرۀ ده سال 

همکاری و مذاکرات محرمانه و پشت پرده یا علنیِ آمریکا، چین، روسیه، پاکستان، ترکیه و ایران با طالبان بود که 

 .گرفت در کنفرانس دوحه صرفاً شکل رسمی به خود

های منطقه و جهان که ندرتاً بر سر امر مشترکی توافق چرا افغاستان به طالبان تحویل داده شد؟ چرا قدرت

 کنند، این بار در یک ائتالف جامع کمک کردند تا طالبان قدرت در افغانستان را به دست گیرد؟می

 .در افغانستان داشته باشیمسازی مدرن قبل از ورود به این بحث، بهتر است نگاهی به تاریخ دولت

 سازی از بیرونملت-دولت

ای است که با ارادۀ استعمار انگلیس و روس از دل شدهتاریخ معاصر افغانستان، روایتی از کشورسازی مهندسی

بیرون کشیده شد. از دو قرن پیش حائل بودن این سرزمین بین مرزهای دو ]6[ اقلیم چندقومیتی افغانستان

های جهانی شود: سه غانستان، زمین تنازع بیرونی ابرقدرتامپراتوری انگلستان )هند( و روس باعث شد که اف

و ( ۱۹۸۹-۱۹۷۹؛ بعدها تنازع شوروی و آمریکا در زمین افغانستان )(۱۹۱۹و  ۱۸۷۸و  ۱۸۳۹جنگ انگلستان )

-هند، ایران-روسیه، پاکستان-ناتو به افغانستان و تبدیل این کشور به زمین تنازع آمریکا ۲۰۰۱در آخر حملۀ 

 .های دیگرحسابربستان و تسویۀ خردهآمریکا و ع

داری جهانی برای پیوستن به سرمایه« دولت ملی»به مدت صد سال است که مسألۀ اصلی این سرزمین، ایجاد 

کشی، تغییر های قومی و دینی تا مرز نسلبا سرکوب اقلیت ۱۹بوده است. اگر عبدالرحمان خان در اواخر قرن 

محقق کرد،  -«سرکش»یعنی یکپارچگی ملی و تسلیم اقوام -ام مهم این پروژه را قومیتی و غیره، گ-بافت جمعیتی

سازی ارتش، قضا، آموزش و اهلل خان و ظاهرشاه( سعی داشتند با مدرنهای پس از او )اماندر عوض دولت

رکزی و های بعدی این پروژه را تکمیل کنند، اما به دلیل ضعف حکومت مپرورش، مؤسسات حکومتی و غیره، گام

چربید و اغلب این اصالحات یا با شورش قبایل و ، زور مالکان و قبایل بر شاه می]7[شکاف عمیق شهر و روستا

اهلل( یا در بهترین حالت محصور به پایتخت و چند شد )براندازی اماندهقانان از روستاها به سمت پایتخت لغو می

 .ماند )ظاهرشاه(شهر بزرگ می

 پروژۀ اصالحات ارضی و حزب دموکراتیک خلق

اهلل خان برای ایجاد یک دولت مدرن، افغانستان هنوز به عنوان یک جامعۀ عمدتاً بعد از اقدامات امان پنجاه سال

عزم آن  ۱۹۷۵بود، تا آنکه داوودخان در  ای با شکاف عمیق بین پایتخت و مناطق روستایی ماندهدهقانی و قبیله

 %۷۰داران بزرگ، بیش از از زمین %۲ن بگشاید. در آن زما« اصالحات ارضی»کرد که این قفل را با اجرای 

اراضی کشاورزی افغانستان را در اختیار داشتند. به محض شروع طرح، مخالفت گستردۀ مالیان و خوانین با این 

اصالحات، باعث تزلزل موقعیت داودخان شد و در کمتر از دو سال از شروع اصالحات ارضی، این بار حزب 
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امی بر سر کار آمد تا اصالحات ارضی داود را با سرعتی بیشتر از سر گیرد )از دموکراتیک خلق با یک کودتای نظ

ماُلها  .(بدون پرداخت غرامت جمله مصادرۀ اراضی مازاد بر سقف مالکیت خوانین و مازاد اراضی نهادهای مذهبی

روستاها علیه  شوراندند. مجدداً شورش ازها نابودی دین است، دهقانان را با این شعار که هدف این سیاست

 .پایتخت کلید خورده بود

کردن علیرغم اصالحات مهم دو دورۀ داودخان و حزب دمکراتیک خلق خصوصاً در حوزۀ زنان )مثل طرح اجباری

سوادآموزی به دختران، لغو ازدواج اجباری و...( اما این اصالحات در روستاها با موفقیت اجرا نشد. برخی معلمان 

هایی شدند. روایترفتند، با تحریک مالها کشته میبه دختران و زنان به روستاها می زن که برای سوادآموزی

شدۀ وجود دارد که بسیاری از دهقانان به خاطر سرسپردگی ذهنی و عاطفی به خان، حتی از قبول اراضی تقسیم

رای قانون اصالحات زدند. از طرفی نقل شده که بسیاری از مأموران حکومتی که برای اجخوانین هم سر باز می

توانستند تکلم کنند. نتیجه آنکه برخالف انتظار، این رفتند حتی به زبان روستاییان نمیارضی به روستاها می

 .علیه حکومت مرکزی انجامید اقدامات به جای جلب حمایت دهقانان به سمت حکومت، به شورش

توان به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم را میدالیل ناکامی برنامۀ اصالحات ارضی و سایر اصالحات مشابهش 

گردد. این حزب برخالف نامش یک حزب برمی« حزب دموکراتیک خلق»کرد. دلیل اول به ماهیت طبقاتی خود 

ای )از نوع کارگری یا دهقانی( نبود. این حزب از دل جامعۀ روشنفکری کابل، کارگزاران دولت، نظامیان و توده

ترین قشر هوادار حزب در اران تجاری نحیف کابل زاییده شده بود؛ معلمان شاید کارگریدحتی بخشی از سرمایه

 .اش باسواد بودجمعیت روستایی %۲جمعیتِ شهرنشین و  %۵ای که فقط شهر بودند؛ آن هم در جامعه

بل در بدنۀ ها قنزدیکی بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق به حکومت سلطنتی افغانستان به قدری بود که از سال

داودخان نقش داشتند. نفوذ این حزب در حکومت داودخان )به -اجرایی نظام سیاسی و اصالحات دورۀ ظاهرشاه

امتداد  کودتای ثور دلیل نزدیکی داود به شوروی( از چند سال قبل تشدید شده بود. اغراق نیست اگر گفته شود

نفوذش در ارتش، در یک جابجایی ناگهانی قدرت به  ها و سیاست دورۀ داودخان بود. این حزب به خاطربرنامه

ظاهرشاه و بعدها « سازیپارلمان»خان و اهللامان« خواهیمشروطه»شیوۀ کودتایی به قدرت رسید. همانطور که 

داودخان )همگی از اعضای خانوادۀ سلطنتی( حاصل مبارزۀ طبقاتی و فشار از پایین نبود، نوع « خواهیجمهوری»

 ]8[.های حزب خلق نیز به همان صورت ناشی از مبارزه و دینامیسم جامعۀ افغانستان نبودبرنامه گیری وقدرت

ها را با گلولۀ کادرهایش جبران کرد و به همین خاطر هم حزب خلق، ضعف ناشی از نداشتنِ قدرت انقالبی توده

انیکی گرفتند، به زور و اجبار مکصورت می« ایپشتوانۀ توده»هایی که الزاماً باید به اتکای برای اجرای برنامه

های کودتایی )به جای انقالب از پایین( بارها با هدایت شوروی در اقمار سازیمتوسل شد. مشابه این نوع دولت

اش شکل گرفته بودند. ناگفته پیداست این سیاست شوروی بدون حذف و تصفیه و کشتار انقالبیون نیافتهتوسعه

 .گرفتمستقل صورت نمی

به « دولت»اقماری شوروی که با همین روش به کمپ شوروی پیوسته بودند، نیافتۀ در عموم کشورهای توسعه 

های شوروی و مستقل از ارادۀ طبقاتی جامعه از باال در آن عنوان یک دستگاه بوروکراتیک، سرسپردۀ سیاست

ی تقسیم های درونی براگرفت. از این مرحله به بعد نیز انواع و اقسام دعواها و ترورها و تسویهجوامع قرار می
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ای و صندلی قدرت، بازتابی از جنگ مافیایی بوروکراسی حاکم بود و نه حاصل ستیز طبقاتی یا اختالفات برنامه

 .های درونی حزب دمکراتیک خلق(اصولی )نگاه کنید به نحوۀ حذف و تسویه

بنابراین وقتی که  .کرد« انقالب»را جایگزین « کودتا»و « طبقه»را جایگزین « ارتش»به طور خالصه حزب خلق، 

بدون پشتوانۀ « خلقیِ »های وسیع دهقانی را برای شورش بسیج کردند، رژیمِ تودهداران و مالیان، ائتالفی از زمین

، فقط زور اسلحۀ ارتش را برای نگه داشتن قدرتش داشت. نتیجۀ این ماجراجویی سیاسی، جنایاتی بود که «خلقی»

گرای منتقد( تمام شد. دعوت رژیم به اِشغال )از جمله هزاران نیروی چپبه اسم کمونیسم علیه مردم و مخالفان 

 .نظامی افغانستان از سوی شوروی، صرفاً امتداد منطقی سیاستی بود که با کودتای دو سال قبلش کلید خورده بود

سایکلون( و اما عامل بیرونی دیگر را به جز نقش شوروی، باید در کارکردی جست که آمریکا )در قالب عملیات 

های میالدی )خصوصاً پس از حملۀ شوروی به خاک افغانستان(، مقاومت ۷۰در افغانستان ایفا کرد. در اواخر دهۀ 

های جنگ سرد، این خودجوش مردمی در برابر سربازان روس صورت گرفت؛ اما آمریکا در چهارچوب رقابت

ها دالر پول و سالح آمریکایی از مجاری رسمی و تقویت کرد. میلیارد« جهاد»های پراکنده را زیر بیرق مقاومت

غیررسمی به نیروهای بنیادگرای مجاهد اختصاص داده شد )به همین نسبت و بیشتر دالرهای سعودی(. در عرض 

خواه و چپ از صحنۀ سیاسی افغانستان حذف شدند و در خواه، مشروطهگرا، جمهوریچندسال، تمام نیروهای ملی

دی )مجاهدین( عین قارچ از داخل و خارج سبز شدند و با تجهیز و تسلیح و آموزش نظامی عوض بنیادگرایان جها

 .گیر کردن شوروی در خاک افغانستان شدندهای جهادی، موفق به زمینو آتش ایده

زدند و شده را آتش میهای توزیعزمانی که مجاهدین قدرت یک منطقه را به دست گرفتند، اسناد مالکیت زمین

که بزرگترین منتفع اصالحات ارضی ]9[ )زمینگرداندند. بررسی آمار دهقانان بیرا به مالکان برمیاراضی 

 :دهدسازی این سیاست را نشان میمیالدی تصویری از نحوۀ معکوس ۹۰تا  ۷۰بودند( از دهۀ 

 
 زمین افغانستان در دو دههمقایسه آمار دهقانان بی -۱جدول 

 

ها تحت ین به نقل از خبرنگار روزنامۀ واشنگتن پُست )و قبل از آنکه پروژۀ سفیدسازی آنهای جنگی مجاهدروش

ها برای تاکتیک محبوب آن»چنین نقل شده بود:  ۱۹۷۹کلید بخورد( در ]10[ «خواهمبارزان آزادی»عنوان 

 ]11[.«هاستشکنجه، بریدن بینی، گوش و آلت تناسلی اُسرا و سپس کندن پوست آن
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حمایت مالی و لجستیکی بیشتری از  جنگید،تر میرحمانهتر و بیای از مجاهدین که خشندر واقعیت هر فرقه

های ها قبل با اسیدپاشیگرفت، از آن جمله فرقۀ گلبدین حکمتیار بود که از سالآمریکا و متحدانش می

 .شدحجاب شناخته میاش بر زنان کمسریالی

امروز دیگر دهند، درحالیکه عموماً حمایت آمریکا از مجاهدین را به پس از حملۀ شوروی به افغانستان نسبت می

 ورود شوروی به خاک افغانستان آغاز شده بود« پیش از»ها شش ماه فاش شده که حمایت آمریکا از جهادی

 ]13[. و]12[ 

خالصه آنکه این جنگ ده ساله زهدانی شد برای خلق نسخۀ هیوالواری از اسالم سیاسی که تا پیش از این هرگز 

طلبی جنگی خود های توسعهبه این شکل در خاک افغانستان جایی نداشت. بعد از آن که شوروی مغلوب سیاست

 .افغانستان شد و بیرون کشید، اینک نوبت آزمون این نوزاد اسالم سیاسی جدید رسیده بود: مجاهدیندر 

 (۱۹۹۰ساالران )دهۀ سازی در اقلیم هزار دولت جنگپروژۀ دولت

کرد. حاال تر از آن بود که آمریکا تصورش را میتثبیت یک دولت اسالمگرای واحد اما در عمل سخت

های سابق بر سر تقسیم غنائم با یکدیگر به مشکل بر خورده و هر کدام بر سر یک گردنه، اعالم حکومت جهادی

الران شده بود و دولت اخوانی کابل ساکردند. افغانستان تبدیل به اقلیم هزار دولت و بهشتِ جنگخودخوانده می

 سوی از اراضی مصادرۀ کشتار، غارت، تجاوز،. داشت کوتاهی عمر هم( مسعود احمدشاه –الدین ربانی )برهان

در  ساالرانجنگ این اصلی درآمد منبع. بود دوران این وضعیت خالصۀ جنگل قانون کالم یک در و ساالرانجنگ

تن در سال  ۱۰۰ر بود. در عرض یک دهه تولید مواد مخدر در افغانستان از این دوره، کشت و فروش مواد مخد

 ]14[.تن در ابتدای دهۀ نود رسیده بود ۲۰۰۰)دهۀ هفتاد( به 

های سابقاً مجاهد )به رهبری مال عمر( مجهز به یک ایدئولوژی در چنین شرایطی بود که تعدادی از جهادی

های سازی جزم کردند. مالعمر سربازانش را از میان کمپشان را برای دولت)طالبانیسم( عزم« تر»بنیادگرا

ان، جوانان و نوجوانان یتیمی بودند که به ها در پاکستان برگزید؛ بسیاری از سربازان طالبپناهندگی افغانستانی

های پناهندگی پاکستان گذشته بود. سال جنگ داخلی افغانستان، عمرشان در کمپ ۱۵های عنوان زائده

 افغانستان اجتماعی فرهنگ با نه و شناختندمی را افغانستان در روستایی زندگی و زمین روی بر کار و کشاورزی نه

هایی که با پول خانههای پناهندگی گذشته بود )مکتبهای مذهبی کمپخانهها در مکتبنآ عمر تمام. بودند آشنا

شد(. جذابیت ایدئولوژی ناب ای از اسالم سلفی در آنجا آموزش داده میسعودی و کمک دولت پاکستان نسخه

بود. جنگ طالبان با طالبانی برای ایجاد یک مدینۀ فاضلۀ اسالمی، این کودکان جنگ را به دور خود جمع کرده 

بردند و کارشان تجاوز و غارت و ها، روستاها و شهرها یورش میساالران افغانستان )که هر یک به جادهجنگ

قانونی، در ابتدا باعث جلب حمایت مردم یغمای مردم بود( و تحمیل حکمرانی قانون )ولو خشن( در جنگل بی

آمد که مُشت آهنین طالبان که با خودش وعدۀ ایجاد یک ر آن میتر به نظبرخی روستاها از طالبان شد. اما مهم

زدنی، کاندیداهای سابقش برای برهمتر باشد، به طوری که در چشمداد برای آمریکا جذابدولت یکپارچه را می

 شاه مسعود( را بفروشد و مؤتلف جدیدش را این بار در قامت طالبان بیابد. ارزیابی-سازی )ربانیپروژۀ دولت

آمریکا آن بود که ایدئولوژی طالبانی، پتانسیل تحقق سریع یک دولت یکپارچه و تأمین امنیت سرمایه در 

مسعود(، با عجز و -ساالران مجاهدِ وفادار به آمریکا )ربانیافغانستان را دارد و چنین هم شد. درحالیکه جنگ
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احکام خشن شریعت طالبان به  یکه گزارشکردند که به آنان پشت نکند و درحالناباوری از آمریکا تقاضا می

ها درز کرده بود، سخنگوی امور خارجۀ آمریکا با سیگنال دادن به متحدان جدیدش، اجرای احکام شریعتِ رسانه

نمایندۀ عضو کمیسیون روابط خارجۀ سنای آمریکا نیز با استقبال از ]15[ .خواند« ایرادبی»طالبان در افغانستان را 

ابراز خشنودی « نیرویی توانسته یک حکومت در افغانستان بسازد»فتح کابل از سوی طالبان، از اینکه باألخره 

 ]16[.کرد

از آن سو درحالیکه فعاالن حقوق زنان در خاک آمریکا با برپایی تظاهرات و طومار و... صدای اعتراض علیه 

های نفتی آمریکایی را به ، دولت کلینتون نقداً شرکت]17[همدستی دولت آمریکا با طالبان را بلندکرده بودند

در زمان فتح کابل به دست طالبان، این  Unocal ییسمت معامله با طالبان سوق داده بود. مدیر شرکت آمریکا

در افغانستان خوانده بود. اندکی بعد « دولت یکپارچه»درآمد ارزیابی کرده و آن را پیش« بسیار مثبت»واقعه را 

اش در آسیای میانه وارد گفتگو بر سر انتقال خط لوله با میلیارد دالری ۴.۵همین شرکت برای پیشبرد پروژۀ 

کرد. عالوه بر این شرکت یونوکال و میلیون دالر درآمد نصیب طالبان می ۱۰۰ای که ساالنه تا د. معاملهطالبان ش

دادن دو جناح مجاهدی و طالبانی برای ایجاد یک دولت ، البیگر آشتی«صلح»اش با اسم رمز شرکای نفتی سعودی

 .واحد شدند )که البته به سرانجام نرسید(
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 (1997گذاران شرکت نفتی آمریکایی یونوکال )دسامبر حضور نمایندگان طالبان در تگزاس برای مذاکره با سرمایه

 

سبز آمریکا اش از خاک پاکستان و این دو بدون چراغ نفس طالبانیرَوی مالعمر بدون ورود جنگجویان تازهپیش

ای شدند که کنندۀ مالی پروژهممکن نبود. آمریکا در مقام استراتژیست، پاکستان مجری و عربستان سعودی تأمین

 .از یک دهه قبل جهادیسم و حاال طالبانیسم را به افغانستان گره زده بود

آمریکا در کنیا و تانزانیا( یعنی در زمان حملۀ بن الدن به سفارت ) ۱۹۹۸حمایت ضمنی آمریکا از طالبان تا سال 

 طالبان امتناع با و کرد را طالبان دولت سوی از الدنبن تسلیم درخواست آمریکا حمالت، این ادامه داشت. پس از

 .شد شکرآب طالبان و آمریکا روابط او تودیع از

تا  ۲۰۰۱سازی جدید در افغانستان )بازگشت به پروژۀ دولت

۲۰۱۰) 

ساالران و جنگ« وفادارترین»چینی از ان، دستراندن طالبسازی بعد از عقبپروژۀ دولت آمریکا برای ۲۰۰۱از سال 

صادراتی  عبداهلل(، در کنار تعدادی تکنوکرات -های سابقاً مؤتلفش را به دور هم جمع کرد. امثال این قماش )کرزایجهادی

بانک جهانی( شاکلۀ هیأت حاکمۀ جدید کابل را شکل های جنگی اروپا و آمریکا )مانند اشرف غنی کارمند سابق از دانشکده

 .دادند

 مثل درست) «کابل» به محدود و ساختهدست دولتِ این که شد ثابت آمریکا به تا کشید منتها یک دهه طول

 .در سطح کشوری نیست« دولت»میالدی( قادر به تحقق کارکردهای یک  ۹۰ دهۀ

به  ۲۰۰۱انتی )ساالران سابق به یک طبقۀ نوکیسۀ رتبدیل جنگ

 بعد(

های امروز، منهای دالری دیروز و بیزنسنشاندۀ کابل بعد از سقوط طالبان )یعنی همان جهادیدولت دست

، غارت و تصرف و مصادرۀ اراضی و کشت تریاک و تولید مواد ۹۰ها که بزرگترین منبع درآمدشان در دهۀ همان

و « وام»ا مناسب دوشیدنِ دالرهایی دیدند که به اسم مخدر بود(، حاال با رسیدن به کاخ ریاست، فرصت ر

های ها و دزدیها و اختالسشد. رشوهبه افغانستان پمپاژ می« بازسازی»و « برنامۀ فقرزدایی»و « کمک»

های ترقیِ کسب صدر فهرست فساد دولتی دنیا رساند! موضوع به شان، افغانستان را به سرعت به پلهنجومی

مردان افغانستانی مثل کرزای چنان پرتجمل و که حتی سفرهای خارجی عادی سیاسی دولتقدری لوث شده بود 

 .گرفتهای اروپایی قرار میشد که بارها سوژه و دستمایۀ تمسخر روزنامهلوکس برگزار می

به  از آنجاییکه اقتصاد غیرصنعتی شهرهای افغانستان کامالً وابسته به نظام توزیع دولت بود، این فساد دولتی

معنای بلعیدن سهم خدمات شهری و در نتیجه فقیرسازی شهرنشینان بود. حاال بعد از فقط چند سال از شروع 

ای برای حملۀ آمریکا به افغانستان، یک طبقۀ نوظهور و نوکیسۀ رانتی دولتی شکل گرفته بود که نه انگیزه و اراده

ها اتفاقاً تداوم جنگ، ضامن از خاک افغانستان. برای آنجنگ با طالبان داشت و نه اصالً تمایلی به خروج آمریکا 



شان واریز یکراست به جیب« پیمانکاری برای ارتش آمریکا»یا « های مالی خارجیکمک»هایی بود که به اسم رانت

 .شدمی

ه ساالر سابق و جنایتکار جنگی کدهد؛ یک جنگمثال ملموسی در این مورد به دست می« آغا شیرزیگل»نمونۀ 

اِی آموزش دیده بود. شیرزی بعد از ورود آمریکا به افغانستان، یک آیزیر نظر سی ۹۰به همراه کرزای در دهۀ 

تا فروش سوخت و  بیزینس سودده پیمانکاری برای رفع نیازهای ارتش آمریکا به راه انداخت: از اجارۀ زمین

های قدرت دولتی )از مشاور ها، صندلیآمریکایی ها. به خاطر اعتمادمصالح و جور کردن کارگران مزدی برای آن

و وزیر تا والی( به او داده شد. عملکرد او به عنوان والی قندهار به خوبی مشت نمونۀ خروار از کارنامۀ 

 .دادنددهد که دولت رسمی افغانستان را شکل میهای افغانستان را نشان میمنبیزنس-ساالرجنگ

ار از طالبان، حکمرانی آن را به شیرزی سپرد. در مدت حکمرانی او کشت و آمریکا پس از پس گرفتن قنده

درصدی کرد )خود او منتفع اصلی تجارت مواد مخدر بود(،  50قاچاق مواد مخدر نسبت به دورانِ طالبان رشد 

او ]18[ .درحالیکه وضعیت امنیت عمومی مردم در سایۀ دزدی، قاچاق و تجاوز به زنان و کودکان بدتر شد

گیری خودساخته )غیرقانونی( از تجار، طبق تخمین همچنین در طول مدت مسئولیتش با ایجاد یک نظام مالیات

میلیون دالر اختالس و درآمدزایی کرده بود. به همین ترتیب در مقام والی ننگرهار، دالرهای  ۳۰۰دولت آمریکا 

های پیمانکاری د را به سمت قرارداد با شرکترسیهای بازسازی میخارجی که به اسم کمک مالی برای پروژه

کرد. در والیت ننگرهار هم باز همان روش بابا( هدایت میسازی جمالخودش )از جمله شرکت ساختمان

گیری( از تجار را هم پیاده کرد. وقتی با افشای اخبار فسادش، دولت مرکزی بندی غیرقانونی )یا خراجمالیات

اش را سپر کرد تا از آن طفره رود و در های غیرقانونی را داد، شیرزی حامیان محلیدیبنفرمان توقف این مالیات

به  -با حفظ کارکرد-ها را نهایت هم برای اینکه رسوایی بیشتر ادامه پیدا نکند، منابع مالی ناشی از این مالیات

 !تغییر داد]19[ اشخیریۀ شخصی

قدیم( به آمریکا و متقابالً آمریکا  ساالرانگان جدید )جنگوار این نوکیسهنمونۀ شیرزی تصویری از وابستگی انگل

شان پوشیده های افرادی مثل شیرزی و کرزی هرگز بر متحدان غربیها و دزدیدهد. غارتها را نشان میبه آن

خط »گان برای آمریکا مادامی که اند، فسادهای این نوکیسهنبوده، اما چنانکه پیش از این بارها به صراحت گفته

 ]02[.را رد نکنند، قابل اغماض استسیاسی آمریکا « قرمز

را در خاک افغانستان « مسألۀ اصلی»نشاندگان، این اغماض البته مادامی برای آمریکا معنا داشت که این دست

برای آمریکا حل کنند )یعنی ایجاد دولت یکپارچه(! منتها بعد از یک دهه جنگ فرسایشی و میلیاردها دالر هزینه 

سازی )یعنی سلطۀ طالبان است و مسألۀ دولتدید که هنوز نیمی از خاک افغانستان در دست آمریکا می

های سرزمینی، قانون و ارتش واحد( در نقطۀ صفر یا فقط کمی جلوتر قرار دارد. در همین زمان با شروع خیزش

تری )لیبی و سوریه( برای دخالت های جدیدتر و زودبازدهمردمی خاورمیانه )بهار عربی(، توجه ناتو به سمت جبهه

در دولت افغانستان را در دستور « شمول طالبان»های فکر آمریکا استراتژی ر اینجا بود که اتاقنظامی جلب شد. د

 .کار قرار دادند
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 به دولت رسمی« دولت در سایه»تبدیل طالبان از 

چنانکه گفتیم تحویل دادن افغانستان به طالبان، ثمرۀ حداقل ده سال مذاکرات محرمانه و پشت پردۀ آمریکا و 

 .یش بود که در کنفرانس دوحه صرفاً شکل رسمی و علنی به خود گرفتدیگر رقبا

، یعنی بعد از تقریباً یک دهه جنگ، آمریکا به این نتیجه رسید که قدرت دولتی را بین طالبان و ۲۰۱۰سال 

ۀ های مختلف مجاهدین تقسیم کند. به عبارتی حاال که یک فرقه از مجاهدین به تنهایی قادر به ادای وظیففرقه

سازی افغانستان ها )از حکمتیار و مالبرادر تا کرزای و...( مسألۀ دولتنبود، اینک ائتالفی از این فرقه« سازیدولت»

عبداهلل که در ولع تثبیت قدرت بودند، از همان سال -هایی مثل کرزایرا در شراکت با هم حل کنند. نوکیسه

های غربی، طالبان را ال دیگر اینجا و آنجا کرزای در رسانهبا آغوش باز به استقبال این پروژه رفتند. حا ۲۰۱۰

کرزای داللِ جوش دادن این معامله در ]21[ .«که مشکلی با آمریکا ندارند»کرد خویش خطاب می« برادران»

شد. خبرهایی از « شورای عالی صلح»با عنوان « هاساالران، مالیان و تروریستجنگ»قالب مجمعی متشکل از 

 ۲۰۱۰اهای ناتو از پاکستان به کابل برای مشارکت در مذاکرات سال اسکورت محرمانۀ رهبران طالبان با هواپیم

بودند برای به دست های منطقه که از مذاکرات محرمانۀ آمریکا و طالبان مطلع شدهدولت]22[ .به گوش رسید

 .گرفتندگرفتن ابتکار عملِ دوستی با طالبان از یکدیگر سبقت می

المللی با طالبان شد. در  مذاکرات بینکردنِپیشگام چندجانبه« کنفرانس استانبول»، با ایجاد ۲۰۱۱ترکیه در سال 

های آسیا )از تشد، ابرقدراین کنفرانس که از همان زمان به شکل ساالنه با حضور نمایندگان طالبان برگزار می

های منطقه )ترکیه و سعودی و ایران و پاکستان( مستقیماً وارد گفتگو و مشاوره با جمله چین و روسیه( و قدرت

 .ان به عرصۀ حکمرانی افغانستان شدندطالبان برای ورودش

-)یعنی باند کرزای« برادران طالبان»ترین طلبای به کمک فاسدترین و فرصتهای جهانی و منطقهاین قدرت

 .گرفتندغنی( پشت درهای بسته برای تعیین سرنوشت مردم افغانستان تصمیم می-عبداهلل

میزبان رهبران طالبان در  ۲۰۱۴تاح کرد. چین در سال دفتر رسمی طالبان در دوحه را افت ۲۰۱۳قطر در سال 

گلبدین حکمتیار را از لیست تروریستی درآورد. سپس دو سال بعد  ۲۰۱۶آمریکا در سال ]23[ .پکن شد

مالبرادر )بنیانگذار و رهبر فعلی طالبان( و انس حقانی )از دیگر از رهبران طالبان( و تدریجاً هزاران عضو طالبان و 

الیکه حمالت انتحاری طالبان در میان مردم عادی )و نه سربازان نظامی( فرماندهانشان را از زندان آزاد کرد. درح

هایش دیگر حتی به خود زحمت نشاندهبود که دست« بستن معامله»هنوز ادامه داشت، آمریکا چنان مشتاق 

فشردند و دادند. پشت درهای بسته دست در دست طالبان میشان را هم نمیدروغ و بزک کردن چهرۀ ارتجاعی

شرط توقف یعنی بدون پیش]24[ )گفتندبا طالبان می شرطبدون پیش وی صحنه آشکارا از گفتگویجل

 ی و....ش حق زنان یا پذیرش قانون اساسها یا پذیرگذاریبمب

دولت در »روسیه هم میزبان رهبران طالبان در مسکو شد. حاال دیگر طالبان به مثابۀ یک  ۲۰۱۸در همان سال 

المللی به قدری گرم شده بود که اش را پیدا کرده بود. پشت طالبان به این متحدان بینالمللیمتحدان بین« سایه

المللی شد و همین امر نیز اتفاق افتاد! های بینخواهان حذف رقیب افغانستانی )هیأت حاکم( در این دست نشست

های دیپلماتیک غنی نشست-عبداهلل-های دنیا با طالبان بدون حضور هیأت حاکمۀ کرزیاین بار دیگر قدرت
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کلید خورده بود  گذار از دولت فشل و ناکارامد حاکم بر افغانستان به یک دولت مقتدر طالبانی گذاشتند. طرحمی

 !چنین طرحی باخبر بودند، اال خودِ مردم افغانستان و همۀ طرفین از

ها قبل دریافته بودند، به غنی و سایر تبهکاران و دزدان حاکم که تغییر جهت باد را از مدت-عبداهلل-باند کرزای

تان گونه بود که افغانسدیدند. بدیندرستی بُرد، بقا و حفظ منافع خود را در گروی همکاری همه جانبه با طالبان می

 .با یک همدستی خارجی و داخلی، تحویلِ طالبان شد


