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طالبان و جهادیسم بین الملل؛ 
آیا رهبر طالبان به رهبری 

جهانی می اندیشد؟

طالبان در ننگرهار یک  
عروس را به گلوله بستند

عفو  بین الملل:

اتهام تجاوز جنسی اعضای طالبان فوراً بررسی شود

والیت  در  محلی  منابع  ننگرهار:  ۸صبح، 
ننگرهار می گویند که اعضای طالبان یک  عروس 

را در یک ایست بازرسی کشته اند.
امروز  چاشت   ۱:۰۰ ساعت  حوالی  رویداد  این 
ولسوالی  )جمعه، ۱۹ حوت(، در روستای شگی 

کوز کنر به وقوع پیوسته است.
این عروس پس از آن  کشته شده است که طالبان 
صدای  که  آنان  موتر  بر  بازرسی  ایست  یک  در 
موسیقی اش بلند بوده  است، گلوله باری کرده اند.

عروس  سر  بر  گلوله  منابع،  اطالعات  براساس 
اصابت کرده است.

لفظی  از تنش  منابع می گویند که طالبان  پس 
در حالی که موتر حامل شاه و عروس در ایست 
گلوله  به  را  عروس  بود،  کرده  توقف  بازرسی 

بسته اند.
بازداشت شده  قتل  به  متهم  فرد  گفته می شود 
مورد چیزی   این  در  طالبان  حال،  این  با  است؛ 

نگفته اند.
سال گذشته نیز طالبان یک  عروس را در سرخ 

رود این والیت به گلوله بسته بودند.

تجاوز  اتهام  از  گزارش ها  نشر  پی  در  ۸صبح،  کابل: 
جنگ جویان طالبان بر اعضای یک خانواده در والیت 
سرپل، اکنون سازمان عفو  بین الملل گفته است که این 

قضیه و دیگر موارد مشابه باید فوراً بررسی شود.
زمان سلطانی، محقق بخش جنوب آسیا در سازمان 
عفو بین الملل، روز جمعه، ۱۹ حوت، در اعالمیه  این 
نهاد گفته است: »جزییاتی که از تجاوز گروهی طالبان 
بر یک زن و دخترانش آشکار شده، وحشت ناک ترین 
که  است  آن  تاریخ  در  بشر  حقوق  نقض  از  درجه ای 

جامعه ای را که طالبان می خواهند، چیزی نیست که 
مردم افغانستان هم آن را بخواهند. به همین دلیل، 

ساختن چنین جامعه ای، آسان نیست. طالبان همین 
اول راه مجبور شده اند به چوب و چماق و حتا گلوله 

و زندان متوسل شوند تا گام های...

در بحبوحه  گفت وگوهای صلح میان افغانستان و گروه 
طالبان، تعداد زیادی از البی گران داخلی و بین المللی 

این گروه تالش داشتند که این فرضیه را تقویت کنند 
که طالبان تغییر کرده اند و...

شاهد هستیم.«
بالفعل  مقام های  به  عنوان  طالبان  که  است  گفته  او  
افغانستان باید این رویداد را محکوم کرده و بالفاصله 
تحقیقات مستقل، شفاف و بی طرفانه را در مورد آن 

آغاز کنند.
عفو بین الملل از طالبان خواسته است تا عامالن این 
رویداد طبق قوانین و استندردهای بین المللی حقوق 
به مجازات  بشر در محاکمات عادالنه و بدون توسل 

اعدام، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.
خشونت های  تداوم  که  کرده  خاطرنشان  سلطانی 
افزایش  را  نگرانی ها  طالبان،  اعضای  از سوی   جنسی 

می دهد.
گفتنی است که در یک  نوار تصویری نشرشده، یک 
سوزمه قلعه  ولسوالی  خانقاه  روستای  باشنده  ـ  زن 
والیت سرپل ـ ادعا می کند که اعضای طالبان بر وی  
و  دو  دختر خردسالش تجاوز  جنسی کرده اند. طالبان 
چیزی  نشر شده  تصویری   نوارهای  مورد  در  کنون  تا 

نگفته اند.
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امارت طالبان دو پایتخت رهبری و اداری دارد. کابل به دلیل وجود نهادها، 
زیرساخت های اداری و سنت تاریخی اش، در نظام طالبان نیز پایتخت اداری 

باقی مانده است؛ اما مال هبت اهلل به پیروی از مال عمر، در قندهار پایتخت 
دیگری به وجود آورده که در آن نظام امارتی )خان، امیر یا شاه-رعیتی( حاکم 

است. سیستم و زیرساخت های موجود در کابل که صدها سال سابقه دارد و 
به خصوص در یک  سده اخیر توسعه یافته...

چگونه مالها بر خان ها پیروز شدند؟ 3

جهاد اداری مال هبت اهلل 
علیه رقیبان امارتی اش

هبت هللا آخوندزاده؛ 
از مف�ت انتحارکننده گان 

تا ره�ب طالبان

جامعه رویا�ی طالبان

طالبان از مالعمر 
تا مال هبت هللا

پشتون ها و نبرد رهبری؛
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۸صبح، کابل: منابعی در قندهار تأیید کرده اند 
که پس از ترور مولوی محمدداوود مزمل، والی این 
گروه برای والیت بلخ، مال هبت اهلل، رهبر طالبان، 
مسوولیت پیش برد کارهای والیت بلخ را به  والی 

قندهار سپرده است.
منابع شام روز جمعه ۱۹، حوت، به روزنامه ۸صبح 

این  موضوع را تأیید کرده اند.
به  طالبان،  گروه  رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل  مال 

والی قندهار وظیفه سپرده است که تا تعیین والی 
جدید برای بلخ، امور این والیت را به  پیش ببرد.

والیت  بر  افزون  وفا  محمدیوسف  این،  از  پس 
رسیده گی   نیز  بلخ  والیت  کارهای  به  قندهار، 
پیشین  والی  مزمل،  محمدداوود  کرد.  خواهد 
طالبان در بلخ، روز پنج شنبه، ۱۸ حوت، در یک 
حمله انتحاری در دفترش کشته شد و مسوولیت 

آن را داعش برعهده گرفت.

رهبر طالبان 
امور والیت بلخ را به والی قندهار سپرده است

طالبانبرایجنگبیرونمرزی 
آمادهمیشوند

تعهد هبت اهلل به جهاد جهانی؛
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از مفتی انتحارکننده گان تا رهبر طالبان

است. سراج الدین  داده  نشان  را  شده، چهره  خود 
گذشته  دهه  دو  در  شبکه  حقانی،  رهبر  حقانی، 
را  انفجاری  و  انتحاری  عملیات های  خونین ترین 
در کشور انجام داده که صدها غیر نظامی کشته و 
اما رهبر غایب طالبان، در چنین  زخمی شده اند. 
سازمانی  و  کشور  هیچ  تعقیب  تحت  و  فهرست 
نیست. از سوی دیگر او مسوولیت رهبری گروهی را 
برعهده دارد که در حال حاضر بر افغانستان حاکم 
است و مردم حق  دارند بدانند که در پس این همه 

فرمان و وضع ممنوعیت چه چهره ای نهفته است.
در این نوشته تالش شده صحبت های شماری از 
منابع که در مورد هبت اهلل  آخوندزاده، رهبر طالبان، 
نگارنده با آن ها گفت وگو کرده، نیز گنجانده شود. 
یک منبع آگاه در صحبت با نویسنده تایید می کند 
این  برگشت  از   پیش  طالبان  کنونی  رهبر  که 
گروه به قدرت مسوولیت صدور فتواهای عملیات 
این  به گفته  نیز برعهده داشته است.  را  انتحاری 
نزدیکی شهر  او در منطقه »کوچالک« در  منابع، 
در  پاکستان،  بلوچستان  ایاالت  مرکز  کویته، 
آموزش های  تدریس  مصروف  الحج«  »مسجد 
اسالمی بوده است. رویترز نیز در یک گزارش این 
موضوع را بازتاب داده است. رهبر طالبان در این 
مورد  در  دینی،  مسایل  تدریس  کنار  در  مسجد، 
صادر  نیز  دینی  فتواهای  انتحاری  حمالت  انجام 
کرده است. او کسانی را که آماده انتحار می شدند، 
یک  است.  می بسته  را  کمرشان  و  می داده  دعا 
تایید می کند کسانی که برای  منبع ارشد و آگاه 
اجرای حمالت »خودکشی« آماده می شدند، پیش 
از آن که برای انتحار کردن به افغانستان فرستاده 
شوند،  هبت اهلل  آخوندزاده در آن مسجد در صحبت 
با آن ها حمالت انتحاری را مطابق »معیارات قرآن 
و احادیث« می دانسته و می گفته است: »بروید خدا 
همراه شما است و جنت منتظرتان است.« منبع 
که اشراف خوبی بر اوضاع بلوچستان پاکستان نیز 
دارد، می گوید: »تشویق کننده حمالت انتحاری این 
آدم ]هبت اهلل  آخوندزاده[ بوده، نقش رهبری کننده 
بر عهده  را  انتحاری  حمالت  جبهه  مسوولیت  و 
داشته است.« یک منبع دیگر از پاکستان می گوید: 
سال  چندین  ]هبت اهلل  آخوندزاده[  شخص  »این 
وظیفه اش این بوده است که بچه هایی را که برای 
حمالت خودکشی آماده می شدند، پیش از رفتن 
به افغانستان، نزد آخوندزاده می رفتند، او برای شان 
قرآن شریف می خوانده، از حدیث شریف می گفته 
و تاریخ اسالم را برای شان تشریح می کرده است.«

و  غرب  که  می کنند  تایید  نگارنده  به  منابع 
مال  فتواهای  و صدور  بود وباش  محل  از  پاکستان 
اما  بودند،  آگاه  طالبان ،  رهبر  هبت اهلل  آخوندزاده، 
هیچ گاه محل اختفای او را افشا نکردند. این منابع 

به عنوان  طالبان،  رهبر  هبت اهلل  آخوند زاده،  مال 
و  رسانه ای  جامعه  میان  در  مرموز  چهره  ای 
در  افغانستان  مردم  می شود.  شناخته  شهروندان 
یک ونیم سال گذشته نتوانسته اند قبول کنند که 
سرکوب گرانه  و  زن ستیزانه  فرمان های  پس  در 
سیاسی  دگراندیشان  و  معترضان  منتقدان، 
قرار  ستم  معرض  در  همه روزه  که  فرهنگی   و 
می گیرند، چه چهره ای نهفته است. در این مدت 
تا  ارایه نکرده اند  از رهبر غایب شان سند  طالبان  
برای همه صنف های مختلف اجتماعی و اکثریت 
شهروندان قابل پذیرش باشد. رهبر غایب طالبان 
پس از برگشت این گروه به  قدرت، همواره با پشت 
در شورای  او حتا  است.  زده  مردم سخن  با   خود 
طالبان  نشست  بزرگ ترین  که  گروه  این  علمای 
در این مدت بود و به قول طالبان، علما از جایگاه 
نمایان  را  نیز چهره  خویش  برخوردارند،  ویژه  هم 
نساخت و تصویری هم که از جریان این نشست در 
رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد که پشت او به 
 سوی اشتراک کننده گان است. آخوندزاده تا پیش 
از مرگ مال اختر منصور، دومین رهبر طالبان که 
توسط هواپیماهای بی سرنشین امریکا در مرز ایران 
و پاکستان کشته شد، چهره  شناخته شده و مطرح 
رهبران  که  است  معمول  جهان  در  است.  نبوده 
مجرمان  و  حرفه  ای  دزدان  مافیایی،  گروه های 
متکرر به دلیل بازداشت، بازجویی و شناخته شدن، 
چهره های شان را پنهان می کنند. این راز پوشیده گی 
و پنهان نگه داشتن، در میان گروه های تروریستی 
نیز کاربرد دارد. اما اکثریت رهبران طالبان تصاویر 
و چهره های شان رسانه ای شده و از زمان تاسیس 
این گروه تاکنون صدا و سیمای بیشتر افراد کلیدی 
طالبان را مردم افغانستان شنیده و دیده اند. اما از 
گذشته و حال هبت اهلل آخوندزاده، تنها یک عکس 
این عکس  است. در  در سال ۲۰۱۶ منتشر شده 
رهبر طالبان با لنگی سفید و ریش بلند خاکستری 
هیچ  دیگر  و  می شود  دیده  دوربین  مقابل  در 
سخنرانی تصویری از او وجود ندارد که داللت بر 
چهره  حقیقی اش کند. شماری از مسووالن ارشد 
این  به  افغانستان  پیشین  حکومت  ملی  امنیت 
باورند که رهبر فعلی طالبان وجود خارجی ندارد 
دستگاه های  آخوندزاده،  خیالی   چهره  عقب  در  و 
سیاسی  جامعه  از  بخشی  دارد.  قرار  استخباراتی 
هبت اهلل  آخوندزاده  مال  که  معتقدند  نیز  کشور 
وجود فزیکی ندارد و اگر وجود خارجی می داشت، 
آنان  استدالل  بود.  نمایان ساخته  را  تاکنون خود 
این است که سراج الدین حقانی، وزیر داخله طالبان 
با وجود  انتحاری های مشهور است،  که به خلیفه 
این که ۱۰ میلیون دالر جایزه برای پیدا کردن محل 
تعیین  امریکا  فدرال  پولیس  سوی  از  او  زنده گی 

هبت اهلل  مال  برکناری  زمان  که  می دهند  احتمال 
رسیده  فرا  طالبان  گروه  رهبری  از   آخوندزاده 
باشد؛ چون معتقد ند که چهره  واقعی او روزبه روز 
افشا می شود و دستگاه های استخباراتی که او را به 
این مسند رسانده اند، نگران افشا شدن رازهایی اند 
که با رهبر طالبان داشته اند. از نظر منابع، مرموز 
در  نیست  این که حاضر  و  آخوندزاده  بودن چهره 
را  او  که  کسانی  به  یا  یابد  حضور  دوربین  مقابل 
مالقات می کنند، روی خود را نشان بدهد، نیز ربط 
مستقیم به سیاست های دستگاه استخباراتی دارد. 
به گفته یک منبع: »اگر چهره رهبر طالبان افشا 
شود، برای پاکستان خطرناک تمام می شود؛ چون 
متخصص اصلی انتحاری است و چیزی برایش باقی 

نمی ماند.«
دارند،  مردمی  اقتدار  که  مشروع  نظام های  در 
نظام  آن  اساسی  اولویت های  از  زعیم  شناختاندن 
است؛ چون مردم باید کسی را که به آن ها فرمان 
بدانند  و  بشناسند  می کند،  نهی  و  امر  و  می راند 
که از چه اوصاف و توانایی هایی در حکومت داری 
اما طالبان به کسب مشروعیت و  برخوردار است. 
توزیع قدرت باور ندارند و مردم از نظر آن ها مکلف 
به رعایت فرامین این گروه اند و هیچ جایگاه حقوقی 
و کالمی برای اعطای مشروعیت به حاکم و سهم 
قانونی در قدرت ندارند. نظام تک ساخت و توتالیتر 
امروزی جامعه  واقعیت های  با مردم و  که نسبتی 
ندارند و از همین  رو سودا و دغدغه رضایت مردم 

نیز برای شان اهمیت ندارد.
چهره های  منطقه،  تاریخ  به ویژه  بشر  تاریخ  در 
مرموز فراوان آمدند و رفتند که کسی چهره شان 
از  شماری  نداشته اند.  فزیکی  واقعیت  یا  ندیده  را 
چهره های تاریخی و مذهبی دیگر که وجود خارجی 
نیز داشته اند، حتا حاضر نبوده اند که مردم عادی 
نسبت به جای دفن شان هم اطالعات حاصل کنند. 
این دسته حتا در زمان زنده گی خود نیز با عده ای 
معدود دادوستد داشته  و از پذیرش همه  خودداری 
می ورزیده اند. حسن صباح، چهره مشهور مذهبی 
و تاریخی، یکی از کسانی است که روزانه در قلعه 
الموت، پیروان خویش را نمی دیده و صرف در نماز 
است:  گفته  او  است.  می زده  سخن  مردم  با  شام 
دفن  کجا  در  من  جسد  که  بفهمد  نباید  »کسی 
شده، چون اگر مدفن مرا بدانند، به مناسبت این که 
دشمنان بسیار دارم ممکن است قبر مرا نبش کنند 
یا  بسوزانند  و  بیاورند  بیرون  گور  از  را  جسدم  و 
این که در مزبله بیندازند.« وقتی حسن صباح مرد، 
بزرگ امید، جانشین  او، صرف چند فرد نزدیک و 
اسراردار را از مرگ حسن صباح مطلع کرده و گفته 
است: »به همه بگویید که امام استراحت کرده و رو 

به  بهبودی است.«

امین کاوه

هبت اهلل آخوندزاده؛  

فتح  ادعای  شد،  ظاهر  طالب  ملیشه ای  گروه   ۱۹۹۴ در  که  زمانی 
افغانستان را داشت، اما هیچ سند مکتوبی به شکل اعالمیه و بیانیه و 
یا اساس نامه و منشور صادر نکرد، بلکه با علم کردن شریعت و بیان 
این که در اسالم همه چیز روشن است، با فرمان های شفاهی و نامه های 
قلمی که بیشتر مواقع مهر و امضا هم نداشتند )معروف به پرزه(، روابط 
درونی و تماس های بیرونی خود را تنظیم می کرد. وقتی در سال ۱۹۹۶ 
کابل را گرفتند، حداقل شکلیات رسمی را پذیرفتند و در چوکی ها و 
مناصب موجود نشسته امارتی را اعالم کردند که ستون فقرات اداری و 
حقوقی اش فرمان و دستورهای شفاهی بود، اما به مهر و امضا، سرنامه 
و چاپ هم روی آوردند. از آن سال ها در حافظه وزارت عدلیه کشور 
تنها یک جریده رسمی شامل فرامین مال عمر و چند سند مکتوب از 
مقام های درجه دوم طالبان باقی مانده است. در آن مجموعه فرامین با 
نظام روبه رو نمی شوید، حکومت و اداره ای را نمی بینید، با جهان بینی 
شمایل  و  شکل  که  را  حقوقی  چارچوب  و  نیستید  روبه رو  نظام مند 
قابل سنجش و تعریف شدنی داشته باشد، پیدا نمی توانید. در عمل اما 
گروه طالبان وزارت خانه ها، ریاست ها و دستگاه هایی داشت و در قالب 
از  باقی مانده  مقررات  و  قوانین  آن که  بدون  سابق،  نظام  و  تشکیالت 

گذشته را رسماً تایید کند، اعمال قدرت می کرد.
نیز  خارجی  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری  با  جنگ  سال  بیست  در 
طالبان اسناد تیوریک عرضه نکرد. اداره موازی داشت و در سال های 
آخر جنگ دستگاه نام نهاد کاملی را در سایه شکل داده بود، محاکم 
برگزار می کرد، عشر و مالیات می گرفت و در مناطق تحت تسلطش 
زندان داشت و اعدام می کرد، اما منابع حقوقی و اداری اش کتاب های 
سنتی مدرسه ای، سلیقه و قضاوت فرد یا افراد بود. این امر به طالبان 
ظاهر یک دست می داد، طوری که همه آنانی که در گوشه و کنار کشور 
مشغول گردآوری عشر، برگزاری محاکم، اعدام، جنگ و سربازگیری 
بودند، به رغم اعمال سلیقه و تفاوت فراوان در شیوه کار، زیر عنوان 
کلی شریعت و امارت اقدامات خود را توجیه می کردند. زمانی که آن 
و  اداری  پیچیده  به مراتب  با دستگاه  برگشت،  قدرت  به  دوباره  گروه 
حقوقی مواجه شد و دولتی پرشاخ وبرگ و جامعه بسیار متحول شده 
را تسلیم گرفت که با پرزه و فرمان شفاهی مدیریت آن آسان نبود. 
با وجود این، طالبان اقدام به معرفی قانون اساسی تازه نکردند و سند 
جامع حاوی اصول دولت داری و نظام طالبانی، به دست ندادند. از یک 
 سو تمام قوانین و مقرره های دوران جمهوریت به گفته مال هبت اهلل 
»به فرمان شریعت« لغو اعالم شد، از سوی دیگر و به دلیل نیازهای 
عملی، به چارچوب حقوقی و اداری سابق به طور گزینشی اتکا کردند. 
این امر طالبان را دچار دردسر ساخت. نیروی اجرایی و آنانی که با 
مسایل عملی سروکار داشتند، نیازمند چارچوب تعریف شده بودند و 
ضرورت نظام را به  خاطر حفظ و تقویت جایگاه خود درک می کردند، 
ولی گروه دیگر که به تعهدات مدرسه ای و عقیدتی می اندیشیدند و در 
پی »شرعی» و »امارتی« کردن جامعه بودند، با صدور فرمان و پرزه 
مشغول حذف و »اصالح« آن چه از گذشته مانده بود، شدند، بی آن که 
جای گزینی معرفی بتوانند. تعدادی از فرمان های مال هبت اهلل نه تنها 
برای مردم، بلکه برای گروهی از مسووالن طالب نیز غافل گیرکننده 
بوده است. مال هبت اهلل به دلیل جایگاهی که در اداره طالبان دارد، 
با  را در هم دستی  امارت  اداری و حقوقی  می کوشد چارچوب  ظاهراً 
مولوی ها و مالهای هم سویش معرفی کند. برای این کار موانع بزرگ 
بسیار  است،  مانده  از گذشته  آن چه  و  موجود  نظام  دارد.  راه  سر  بر 
ریشه دار، پرشاخه و فراگیر است. او بدون ویران کردن دستگاه حقوقی، 
نظام و ارزش های پذیرفته شده )تحصیل، کار، حقوق بشر، آزادی زن، 
آزادی مطبوعات و امثال آن( نمی تواند امارت خود را بنا کند، و ویران 
کردن این همه سهل نیست. امارتی که او در ذهن دارد، نوعی نظام ضد 
دولت است. در امارت او عنصر مردم حذف می شود و جای آن را امت 
می گیرد. جای دادن مفهوم امت در قالب امارتی که مرز و محدوده 
جغرافیایی داشته باشد، چالشی بزرگ است و طالبان را بین هویت 
امارت حذف  در  که  دیگری  عنصر  می کند.  شقه  دو  دولتی  جهادی 
می شود، خدمات است. دولت به معنای امروزی با خدمات معنا می یابد 
و در واقع مشروعیت خود را از ضرورت عرضه خدمات می گیرد، اما 
امارتی که مال هبت اهلل و اطرافیانش در پی ساختن آن هستند، خدمات 
را از لیست مسوولیت های اداره حاکم حذف می کند و رابطه مردم و 
امارت را به اطاعت )سرباز و عشر و مالیات دهی( محدود می کند. این 
تناقضات باعث شده است که هم خود طالبان ندانند و نتوانند بگویند 
که کیستند، در پی چیستند و چه می خواهند و هم مردم و مخالفان 

در شناخت آن گروه دچار سردرگمی و سوء تفاهم باشند.
اخیراً  می کوشیم.  طالبان  تحلیل  و  نقد  معرفی،  به  ۸صبح  در  ما 
صورت جلسه ای نسبتاً مفصل از دیدار مال هبت اهلل در اختیار ۸صبح 
اداره، دولت داری،  او در  از دیدگاه های  قرار گرفته است که تصویری 
جهاد و نیز اختالفات درونی طالبان به دست می دهد. ضمن تحلیل 
آن صورت جلسه، کوشیده ایم با استناد به منابع معتبر، مجموعه ای از 
گزارش، تحقیق و تحلیل نسبتاً جامع را به فارسی، پشتو و انگلیسی 

تهیه کنیم. این بسته تحقیقی امروز نشر می شود.

طوق دولت به گردن ملیشه های 
طالب

طالبان به کسب 
مشروعیت و توزیع 
قدرت باور ندارند 
و مردم از نظر آن ها 
مکلف به رعایت 
فرامین این گروه اند 
و هیچ جایگاه حقوقی 
و کالمی برای اعطای 
مشروعیت به حاکم و 
سهم قانونی در قدرت 
ندارند.
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ون مرزی  طالبان برای جنگ بیر
آماده  می شوند

امر خود  تحت  آینده جنگ جویان  در  دارند، می خواهند 
را به حمایت از سایر گروه های افراطی بین المللی بسیج 
موثق،  معلومات  براساس  که  است  حالی  در  این  کنند. 
همین اکنون اعضای طالبان به دستور هبت اهلل برای جنگ 
در پاکستان، وارد آن کشور می شوند. همچنان برخی از 
افراد این گروه که سابقه سال های نبرد در کشور را دارند، 

با هویت اصلی و جعلی به سایر کشورها می روند.
گروه  رهبر  هبت اهلل،  مال  دفتر   ،۱۴۰۱ جدی   ۱۷ در 
بشری  منابع  رییسان  به  نامه ای  فرستادن  با  طالبان، 
وزارت ها و نهادهای مستقل اداری تحت کنترل این گروه، 
خواستار تشکیل یک نشست در قندهار شد. این نشست 
در ۲۰ جدی برگزار شد و براساس گزارش ۱۲ صفحه ای 
که نسخه ای از آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته 
است، برای اشتراک در آن ۳۲ تن از رییسان منابع بشری 
نهادهای زیر کنترل طالبان سه روز پیش از جلسه به گونه 
رسمی و شخصی به قندهار فراخوانده شدند. این افراد که 
همه اعضای طالبان هستند، پیش از دیدار با مال هبت اهلل، 
یک روز کامل وقت گذاشتند تا مشکالت شان را یادداشت 
توحید  گروه،  این  رهبر  به  ارایه  برای  را  راه حل هایی  و 
کنند. پیشنهادات این افراد تالش برای مستحق ساختن 
براساس  که  بود  شامل  را  امتیازاتی  از  گروه  این  اعضای 
افراد مقرر شده حکمی داده نمی شود.  قوانین ملکی، به 
مورد مهم دیگر، روشن کردن تکلیف کارمندان زن ادارات 
دولتی بود. خالف تصور عموم مبنی بر این که تنها حلقه 
رهبری گروه طالبان با تحصیل و کار زنان مخالف اند، همه 
رییسان منابع بشری این گروه در پیشنهادات شان گفته اند 
که در صورت استخدام نشدن مرد خانواده به جای کارمند 
زن یا تبدیل نشدن به اداره هایی که کارمندان زن اجازه 
کار دارند، همه بست های این کارمندان تنقیض شود. این 
پیشنهاد بدون توجه به نیازهای زنان نفقه آور خانواده و 
تاکید بر برگشت شان به اداره ها، مطرح شده است و در 
واقع، عمومی بودن نگرش زن ستیزانه در صفوف طالبان 

را ثابت می کند.
نهادهای  و  وزارت خانه ها  بشری  منابع  رییسان  ادامه،  در 
مربوط به طالبان چالش ها و راه حل های پیشنهادی شان 
را به گونه کتبی با مال هبت اهلل شریک کرده اند. در گزارش 

رهبر طالبان در نشست با رییسان منابع بشری چه 
گفت؟

در نشست رهبر طالبان با رییسان منابع بشری نهادهای 
زیر کنترل این گروه، او دست کم ۲۰ مورد را به اعضای 
نشست توضیح داده است. تأکید بر مصالح نظام طالبان، 
گروه  این  طبیعت  با  که  افرادی  برکناری  از  جلوگیری 
سازگار نیستند ]تلویحاً اشاره به کارمندان ملکی حکومت 
روی  از  نااهل  افراد  استخدام  شمردن  خیانت  پیشین[، 
آشنایی، رد مفکوره استعفا بدون »دلیل شرعی«، نادیده  
گرفتن انتقاد مخالفان طالبان، مشورت با مالها در تمام 
امور، اتکا بر شریعت به عنوان نظام کامل و بی نیاز، تجدید 
قوانین و مقرره ها، طالبانی سازی تشکیل اداره ها و برخی از 
نکات پندآمیز دیگر را مال هبت اهلل به رییسان منابع بشری 

گوش زد کرده است.
از مسایل مهم که جهان بینی و  به برخی  این میان،  در 
می کند،  بیان  را  طالبان  رهبر  جهان گشایی  برنامه های 
اشاره شده است. هبت اهلل در مهم ترین مورد، به رییسان 
منابع بشری ادارات طالبان دستور داده است که در کنار 
استحکام »شریعت« در داخل افغانستان، برای حاکم کردن 
طالبان  که  است  گفته  او  آماده شوند.  نیز  در جهان  آن 
اکنون پس از مسلمان ساختن مردم دهات، از صحرا به 
شهر آمد ه اند و باید مردم شهر را به دین اسالم فراخوانند 
تا به گفته وی، هیچ فردی با این گروه و ایدیولوژی اش 
مخالفت نکند. به گفته رهبر طالبان، همه شهروندان باید 
»مسلمان واقعی و مخلص« شوند تا این گروه بتواند نظام 
اسالمی را در تمام جهان حاکم کند. هبت اهلل تصریح کرده 
است که روزی دستور اعزام اعضای طالبان به سایر نقاط 

جهان را صادر می کند.
در بخشی از سخنرانی رهبر طالبان برای رییسان منابع 
بشری وزارت ها و نهادهای مستقل زیر کنترل این گروه 
آمده است: »اینک که به شهرها آمده اید، مردم شهرها را 
هم به دین اهلل متعال فرا خوانده و آنان را تا جایی با دین 
آشنا کنید که در تمام افغانستان حتا یک فرد هم مخالف 
باقی نماند؛ بلکه همه باید طوری مسلمان واقعی و مخلص 
شوند و شما را آن قدر حمایت کنند تا بتوانید نظام اسالمی 
را در تمام جهان حاکم سازید. هر زمانی که همه مردم 
افغانستان آماده قربانی برای دین شدند، در آن  صورت هر 
کجا که امر اعزام را برای تان صادر نمودم، شما باید آن جا 
بروید. اگر واقعاً خواهان حاکمیت دین و شریعت هستید، 

پس آماده قربانی شوید و زره را بپوشید.«
اعضای  فرستادن  مورد  در  هبت اهلل  صحبت  با  همزمان 
این  که  می گویند  آگاهان  جهان،  نقاط  سایر  به  طالبان 
انگیزه دهنده  و  حامی  مهم ترین  به  در حال حاضر  گروه 
آینده  گروه های جهادیست در منطقه تبدیل شده و در 
مختلف جهان  نقاط  در  بزرگی  دردسرهای  است  ممکن 
جهادیان  از  طالبان  حمایت  می شود  گفته  کند.  خلق 
القاعده،  با  این گروه  نزدیک  ارتباط  به  با توجه  خارجی، 
باور  به  رفت.  خواهد  فراتر  منطقه  مرز  از  زمان  مرور  به 
و  هبت اهلل  مال  روزنامه نگار، صحبت های  کاوش،  فردوس 
جنگی  ماشین  بودن  فعال  بیانگر  وی  موقف گیری های 
طالبان است. او می گوید که این گروه در حال حاضر از 
تحریک طالبان پاکستان حمایت می کند و تی تی پی نیز 
با بیعت با مال هبت اهلل، از جغرافیای طالبان در افغانستان 

علیه پاکستان کار می گیرد.

مال هبت اهلل کیست؟
گروه  کنونی  رهبر  به عنوان  آخوندزاده  هبت اهلل  مال  از 
طالبان یاد می شود. ۸صبح از طریق منابع موثق محلی و 
نیز مرور اسناد و گزارش هایی که تاکنون از سوی طالبان 
و منابع غیرطالب نشر شده، در مورد هویت مال هبت اهلل 
تحقیق کرده است. بر اساس این منابع، او حدود ۵۷  سال 
سن دارد و در قریه ناخونی ولسوالی پنجوایی قندهار زاده 
شده است. پدر او اصالتاً از قوم نورزایی است. خانواده رهبر 
طالبان در اصل باشنده ولسوالی تخته پل قندهار بوده و 
از آن جا به ولسوالی پنجوایی کوچیده است. هبت اهلل در 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمده است و پدر و پدرکالنش 
شماری  با  وی،  پدر  محمدخان،  مولوی  بوده اند.  مال  نیز 
دیگر در قیام ۱۳۵۷ علیه حکومت نورمحمد تره کی در 
قندهار نقش داشته است. خانواده هبت اهلل در آن زمان 
برای مدتی به ساحه ریگ، از مربوطات عینو مینه امروزی 
قندهار رفته بود. پس از حمله قشون شوروی و مرگ پدر 
کمپ  در  و  رفته  پاکستان  به  خانواده اش  با  او  هبت اهلل، 

جنگل پیر علی زی ایالت بلوچستان سکونت یافته بود.
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مال هبت اهلل، رهبر گروه طالبان، به اعضای این گروه دستور 
کشور  از  خارج  در  جنگ  پیش برد  برای  که  است  داده 
آماده گی بگیرند. این موضوع در گزارش نشست هبت اهلل 
با رییسان منابع بشری نهادهای زیر کنترل طالبان تصریح 
یافته است. نسخه ای از این گزارش که به روزنامه ۸صبح 
رسیده است، نشان می دهد که هبت اهلل زیر دستانش را 
گفته  به  تشویق می کند.  فرامرزی  برای گسترش جنگ 
او، جنگ جویان طالبان باید زره های شان را بر تن کنند و 
برای حاکم  کردن شریعت در سراسر جهان آماده شوند. 
هبت اهلل تصریح کرده است که روزی اعضای طالبان را به 
دیگر نقاط جهان اعزام خواهد کرد. این سخنان در حالی 
مطرح می شود که براساس توافق طالبان با غرب، به ویژه 
نمی دهد  اجازه  گروهی  هیچ  به  گروه  این  رژیم  امریکا، 
آگاهان  کند. هرچند  تهدید  را  سایر کشورها  امنیت  که 
معتقدند که طالبان در حال حاضر توانایی لشکرکشی را 
ندارند، اما با توجه به داشتن جغرافیایی برای محافظت از 
اعضای گروه های افراطی بین المللی، هم اکنون به عنوان 
حامی و الهام دهنده این گروه ها عمل می کنند. باورها به 
به جهاد جهانی  تعهد  که  طالبانی  آن عده  که  است  این 

گرفته شدن  از  پس  شده  دعوت  افراد  که  یافته  تصریح 
نام شان در »حاضری«، »رهنمایی های مهمی« در مورد 
نشست با هبت اهلل دریافت کردند و سپس نزد وی رفتند. 
مهم  گزارش شان  این  در  طالبان  که  رهنمایی هایی  از 
اعضای  نشست،  جریان  در  است.  نشده  یاد  خوانده اند، 
آن سهم خاصی نداشته اند. چنان چه این نشست پس از 
چاشت نیز ادامه یافته و هبت اهلل در کنار موعظه به آنان، 
پرسش هایی را در مورد روند کاری شان مطرح کرده است. 
اعضای نشست تنها به این پرسش ها پاسخ ارایه کرده اند. 
استخدام  روند  که  داده  هدایت  ادامه  در  طالبان  رهبر 
اعضای طالبان آسان و به خلص سوانح یک فرد که در 
تذکره درج شده است، بسنده شود. هبت اهلل در نشست 
خواستار دریافت قانون عزل و نصب کارمندان شده است 
پایان  تغییر، تصویب کند. در  و  بررسی  از  را پس  تا آن 
نشست، سهم ۳۲ رییس دعوت شده تنها مصافحه با رهبر 
طالبان و معرفی خودشان بوده است. در جریان ساعت ها 
دیدار، آنان تنها به عنوان مخاطب حضور داشته اند و هیچ 
دیدگاه، نقد، پیشنهاد یا نگرانی ای از سوی  آن ها مطرح 

نشده است.

می دهد  نشان  دعوت شده  افراد  با  برخورد  از  این شیوه 
بیشتر  و  نمی شنود  حرفی  جلسات  در  طالبان  رهبر  که 
منابع  میان می گذارد.  در  اعضای جلسه  با  را  ایده هایش 
معتبر به روزنامه ۸صبح می گویند که مراجعه کننده گان 
وفا،  با محمدیوسف  باید  با مال هبت اهلل،  از مالقات  قبل 
والی قندهار که شخص مورد اعتماد وی است، دیدار کنند 
تا هماهنگی انجام شود. این کار در واقع بخشی از بایدهای 
رهبر طالبان است؛ زیرا او با هر فردی مالقات نمی کند. 
پس از موافقت والی و آشنایی با چگونه گی دیدار با رهبر 
طالبان، زمینه یک مالقات کاماًل یک جانبه برای آنان در 
فرد  که  دیداری  می شود؛  فراهم  قندهار  مندیگک  قصر 
نمی تواند چهره رهبر طالبان را ببیند. شماری از افرادی 
که با مال هبت اهلل دیدار کرده اند، می گویند که او شبیه 
حکیمیه  مسجد  در  سخنرانی اش  یا  لویه جرگه  نشست 
قندهار، حتا در مالقات فردی و محدود نیز از حضار روی 
می گرداند. مهم تر این که رهبر طالبان تا کنون تنها با افراد 
مشخص، از جمله اعضای کابینه طالبان، برخی فرماندهان، 
شماری از تاجران، تعدادی از قاضیان و برخی از بزرگان 
قومی مالقات داشته است. این شیوه از دیدارها احتمال 
این که فرد مورد نظر مال هبت اهلل واقعی نیست را تقویت 
می کند، مگر این که در ادامه با حضور او در انظار عمومی، 

این مساله روشن شود.

حسیب بهش

هبت اهلل از کودکی پی گیر 
درس های دینی شده و 

دوره حدیث را نزد برخی 
از مالها، از جمله مال 

حبیب اهلل، وزیر کنونی 
معارف طالبان، تکمیل کرده 

است. او در زمان جنگ با 
شوروی، در رخصتی های 
ساالنه از بلوچستان به 

قندهار می آمده و در 
جبهه مال حاجی محمد آخوند 

می جنگیده است.

مال هبت اهلل آخوندزاده حدود 
۵۷  سال سن دارد و در قریه 

ناخونی ولسوالی پنجوایی قندهار 
زاده شده است. پدر او اصالتاً از 
قوم نورزایی است. خانواده رهبر 
طالبان در اصل باشنده ولسوالی 
تخته پل قندهار بوده و از آن جا 
به ولسوالی پنجوایی کوچیده 
است. هبت اهلل در خانواده ای 

مذهبی به دنیا آمده است و پدر 
و پدرکالنش نیز مال بوده اند. 
مولوی محمدخان، پدر وی، با 
شماری دیگر در قیام 13۵۷ 

علیه حکومت نورمحمد تره کی در 
قندهار نقش داشته است. 

تعهد هبت اهلل به جهاد جهانی؛ 



سال شانزدهم
شماره 3860
شنبه
20 حوت 1401
11 مارچ 2023

4

نکته اصلی که از مرور صورت 
جلسه مال هبت اهلل با رییسان 

منابع بشری می توان گرفت، 
تالش امیر طالبان و هم دستانش 

در انحصار صالحیت های مالی، 
نظامی، استخباراتی، قانونی و 

استخدام است. او برای تماس 
با الیه های مختلف مسووالن 

امارت هیچ محدودیت و 
سلسله مراتبی قایل نیست و از 

رییس الوزرا تا رییس عمومی 
استخبارات و رییس منابع 

بشری و سارنوال نظامی همه را 
ملزم به پاسخگویی مستقیم به 

دفتر خود می داند.

علیه رقیبان امارتی اش

عبدالرحمان  چون  مطلق العنانی  امیر  می خواهد  بلکه 
استخباراتی،  نظامی،  امور  جزئیات  بر  که  باشد  خان 
قضایی، اداری، مالی و حتا استخدام نظارت داشته باشد. 
بسیار  امروز  تا  خان  عبدالرحمان  زمان  از  افغانستان 
تفاوت کرده و اداره کشور با مشت آهنین فردی، حتا اگر 
آن مشت به سنت دیرینه مذهبی و پشتوانه شبکه های 
تروریستی اتکا داشته باشد، آسان نیست. مال هبت اهلل 
برای تبدیل شدن به مطلق العنان بی رقیب چالش های 
بسیار پیش  رو دارد. او در راس اتحادیه ای از شبکه های 
در  واقعی  سهم  خواهان  هرکدام  که  دارد  قرار  پرمدعا 
قدرت  است و از امیرشان انتظار دارند به  جای انحصار 
کامل صالحیت های حقوقی، مالی و اداری در دفترش، 
بازی کند  امارت طالبان  برای  و معنوی  نمادین  نقش 
و زمینه اتحاد بازیگران و شبکه های جهادی جمع شده 
زیر چتر طالب را فراهم سازد. اما هبت اهلل تا کنون به 
انتظارات متحدان و شبکه های قدرت مند زیر فرمانش 

وقعی نگذاشته است.
اعالمیه های  و  فرامین  خبرها،  اخیر  سال  یک ونیم 

و  طالبان  محلی  مسووالن  با  دیدار  مشغول  و  آمده 
تعیینات است. گفته شده بود که مال هبت اهلل به کمک 
استخبارات پاکستان وارد افغانستان شده و نخست به 
هلمند و از آن جا به فراه رفته بود تا »والی ها، ولسوال ها 

و فرماندهان نظامی« تازه را تعیین کند.
از  مدتی  شدند،  تسلیم  را  قدرت  طالبان  که  زمانی 
از  صحبت  بیشتر  و  نبود  خبری  چندان  هبت اهلل  مال 
چوکی های  تصاحب  برای  که  می شد  زدوبندهایی 
حقانی  سراج الدین  یعقوب،  مال  برادر،  مال  میان  کابل 
مال  نام  به تدریج  وقتی  اما  داشت؛  امثال شان جریان  و 
هبت اهلل در رسانه ها سر زبان ها افتاد، بخش عمده اخبار 
مربوط به او به دیدارش با مسووالن اداری، عزل و نصب و 
صدور فرمان های محدودکننده برای ادارات و توده مردم 
اختصاص داشت. در خبرها و اعالمیه ها می خواندیم که 
او حتا در تعیینات و امور اداری والیتی دخالت می کند. 
به تاریخ ۲۴ قوس ۱۴۰۰، خبرگزاری باختر که چند ماه 
قبل به کنترل طالبان در آمده بود، گزارش داد که مال 
هبت اهلل روز قبل )۲۳ قوس( با رییسان ادارات طالبان 
در قندهار دیدار نمود و برخی دساتیر را به آنان صادر 
کرد. در آن دیدار والی طالبان هم حضور داشته بود. او 
از همان آغاز، دستوراتش را به رییسان ادارات، از طریق 
مال حسن، وزیران و حتا والی ها نمی فرستاد، بلکه خود 
رییسان را به دفترش احضار کرده امر و نهی می کرد. 
با  جلسه  گزارش  در  که  آن گونه  نیز  نهی اش  و  امر 
رییسان منابع بشری امارت طالبان )نشرشده در ۸صبح( 
می خوانید، تنها امور دینی و اعتقادی نیست، بلکه او به 

جزییات امور چون استخدام نیز دخالت می کند.
نیز  به قندهار، ۲۵ آگست ۲۰۲۱،  او  اولین خبر ورود 
ذبیح اهلل  طالبان،  سخنگوی  بود.  همراه  اداری  پیام  با 
مجاهد، به رسانه ها گفته بود که مال هبت اهلل به قندهار 
رسیده و با اعضای ارشد طالبان در مورد تشکیل دولت 
»گفت وگو«  کلمه  البته  است.  کرده  گفت وگو  جدید 
طالب  قدرت مندان  رویارویی  آغاز  که  زمان  آن  در 
برای تقسیم قدرت و امکانات بود، حکایت از ابهام در 
جایگاه مال هبت اهلل داشت. بعدها دیگر در خبرها او در 
جایگاه گفت وگو نه، بلکه در مقام دستور و هدایت قرار 
گرفت. بعد از مجلس مشهور مالها در تاالر لویه جرگه و 
سخنرانی جهادی مال هبت اهلل در آن مجلس، اطاعت از 
امیر بیشتر از پیش بر سر زبان ها افتاد. اطاعت، در بیرون 
امارت طالبان وسیله هم دستی آن گروه تعبیر می شد 
به  وجود چنان رسمی میان طالبان  و گاهی مخالفان 
اطاعت سکوت  بر  اتکا  با  غبطه می خوردند که چگونه 
و یک دستی را میان گروه پر از تناقض و اختالف حفظ 
می کنند. اما در درون طالبان، تاکید بر اطاعت حکایت 
از درگیری و یخن کشک بر سر منابع و صالحیت ها بود. 
آن گونه که دیدیم، تنش ها پرده اطاعت را درید و درزها 

به سطح نیز ظاهر شد.
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کابل  دارد.  اداری  و  پایتخت رهبری  دو  امارت طالبان 
سنت  و  اداری  زیرساخت های  نهادها،  وجود  دلیل  به 
باقی  اداری  پایتخت  نیز  طالبان  نظام  در  تاریخی اش، 
اما مال هبت اهلل به پیروی از مال عمر، در  مانده است؛ 
قندهار پایتخت دیگری به وجود آورده که در آن نظام 
امارتی )خان، امیر یا شاه-رعیتی( حاکم است. سیستم 
و زیرساخت های موجود در کابل که صدها سال سابقه 
دارد و به خصوص در یک  سده اخیر توسعه یافته، برای 
دولت داری ساخته شده و هر نیرویی که آن را تصاحب 
کند، بخواهد یا نخواهد، در مسیری می افتد که شرایط 
دولت داری معاصر بر آن حاکم است. حتا اگر گروهی از 
افراد صحرانشین آن  را تصاحب کنند که ترجیح دهند 
تسبیح یا تعویذ به  گردن آویزند و تف دانی و قطی نسوار 
دِم دست داشته باشند، بازهم دفاتری از پیش ساخته، 
که  موجود  بروکراسی  و  سیستم  تعبیه شده،  میزهای 
تصاحب شان شرط تثبیت حاکمیت و قبضه قدرت است، 
بر چهره صاحب شونده گان رنگ دولت می پاشد. قندهار 
چنین نیست. آن جا، امیر با شرایطی از پیش تعیین شده 
روبه رو نیست و می تواند با اتکا بر سنت های قبیله ای یا 
مذهبی، امارتی فاقد بروکراسی دولتی بسازد که شبیه 
دربار باشد. آن جا امیر چون خاِن خان ها یک سویه دستور 
نظام  بین  تفاوت  می کند.  صادر  »فرمان«  و  می دهد 
اداری حاکم بر کابل و قندهار یکی از عوامل اختالف 
بین زورمندان این دو پایتخت است؛ اختالفاتی که به 
رغم پنهان کاری بسیار و تاکید بر اطاعت، در این اواخر 
به رسانه ها درز کرده است. اعتراض سراج الدین حقانی 
به انحصار قدرت در قندهار و موضع گیری مال یعقوب 
علیه اطاعت کورکورانه، دو نمونه خبرساز این اختالفات 
است که تعدادی را در میان رده های پایینی مسووالن 
طالب نیز جرئت ابراز مخالفت علنی داده است. به طور 
مثال، مولوی عبدالقدیر مرادی، رییس سارنوالی طالبان 
در بلخ، در سخنرانی علنی اش در ولسوالی شولگره این 
والیت با ذکر نام مال هبت اهلل، از او انتقاد کرد و گفت 
که امیر طالبان به مردم و زیردستانش نزد خدا پاسخگو 
خواهد بود. او که مال هبت اهلل را با لحن تند و ضمیر تو 
خطاب قرار داد، به حاضران گفت که از کسی نمی ترسد.

از رفتار مال هبت اهلل با مقام های اداری امارتش پیدا است 
که او خود را امیر، به مفهوم پیشوا یا رهبری نمی بیند که 
در تعیین خطوط کالن سیاسی و مذهبی دخالت کند، 

ولسواالن،  وزیران،  با  او  برخورد  و  دیدار  از  بسیاری 
قاضی ها، قوماندان های نظامی و رییسان استخبارات به 
کار  شیوه  آن ها  مرور  با  می توان  که  است  رسیده   نشر 
مال هبت اهلل و نقش او را در امارت طالبان ارزیابی کرد. 
یکی از این اسناد، صورت جلسه امیر طالبان با رییسان 
ریاست های مستقل است  و  وزارت خانه ها  منابع بشری 
که به تاریخ ۲۰ ماه جدی امسال برگزار شده بود. این 
صورت جلسه دوازده صفحه ای که در ۸صبح نشر شده 
است، معلومات بسیاری از دیدگاه های سیاسی، مذهبی و 
اداری او به  دست می دهد. در این مقاله با اتکا بر آن سند 
و تعدادی از اخبار و گزارش های دیگر، شیوه اداره و روش 
و  می کنیم  مرور  را  امور حکومت داری  در  مال هبت اهلل 
می بینیم که چگونه کش مکش بر سر تقسیم قدرت، مال 

هبت اهلل را با متحدان قدرت مندش درگیر کرده است.

سر امارت در قندهار است
با  هبت اهلل  مال  جلسه  صورت  مرور  از  که  اصلی  نکته 
رییسان منابع بشری می توان گرفت، تالش امیر طالبان 
مالی، نظامی،  انحصار صالحیت های  و هم دستانش در 
تماس  برای  او  است.  استخدام  و  قانونی  استخباراتی، 
محدودیت  هیچ  امارت  مسووالن  مختلف  الیه های  با 
و سلسله مراتبی قایل نیست و از رییس الوزرا تا رییس 
سارنوال  و  بشری  منابع  رییس  و  استخبارات  عمومی 
نظامی همه را ملزم به پاسخگویی مستقیم به دفتر خود 

می داند.
مال هبت اهلل از همان آغاز وقتی به رهبری طالبان رسید، 
به  احتماالً  او  بود.  بسته  کمر  اداری  نفوذ  اعمال  برای 
دلیل نداشتن نفوذ نظامی و نیز از آن جایی که از اداره و 
مسجد به رهبری رسیده بود، نه از میدان جنگ، برای 
کنترل  و  نمادین  رهبر  به  شدن  تبدیل  از  جلوگیری 
بلندپروازی های رقیبانی چون سراج الدین حقانی و مال 
یعقوب که دارای شبکه های نظامی اند و در زمان رهبری 
مال اختر منصور آنان نیز چون مال هبت اهلل معاون امیر 
بودند، به چند تاکتیک متوسل شده است. اول( چون 
او قاضی طالبان و مالی مدرسه بوده است، از توانایی 
استفاده  نفوذ  اعمال  برای  مالیی اش  سواد  و  خطابه 
می کند. دوم( او پشت دین و شریعت نشسته و با اتکا بر 
دین و اقوال و نیز جمع بزرگی از مالهای هم سو، برای 
گسترش نفوذش کار می کند. سوم( به دلیل سابقه کار 
دفتری در دور اول امارت و نیز صالحیت های اداری که 
در زمان مال منصور به او داده شده بود، تالش دارد با 
تماس مستقیم با سطوح مختلف ادارات، اعمال قدرت 

کند.
تعیینات  در  هبت اهلل  مال  دخالت  خبر  که  باری  اولین 
و اعمال نفوذ اداری در رسانه ها نشر شد، سال ۲۰۱۷ 
بود. آن زمان او تازه، بعد از مرگ مال اخترمحمد منصور 
)۲۱ می ۲۰۱۶(  به رهبری طالبان رسیده بود. در ماه 
امینی، رییس شورای والیتی  سپتامبر ۲۰۱۷، جمیله 
فراه، به رسانه ها گفته بود که مال هبت اهلل به آن والیت 

جهاد اداری مال هبت الله

یونس نگاه

از رفتار مال هبت اهلل با مقام های اداری امارتش پیدا است که او خود را امیر، به مفهوم پیشوا یا رهبری نمی بیند که در تعیین خطوط کالن سیاسی و مذهبی 
دخالت کند، بلکه می خواهد امیر مطلق العنانی چون عبدالرحمان خان باشد که بر جزئیات امور نظامی، استخباراتی، قضایی، اداری، مالی و حتا استخدام نظارت 
داشته باشد. افغانستان از زمان عبدالرحمان خان تا امروز بسیار تفاوت کرده و اداره کشور با مشت آهنین فردی، حتا اگر آن مشت به سنت دیرینه مذهبی 

و پشتوانه شبکه های تروریستی اتکا داشته باشد، آسان نیست. 
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اعضای طالبان گفته بودند که او برای آخرین بار امام 
مسجد الحج در ساحه کچالغ کویته بود و پس از تعیین 
شدن به عنوان معاون گروه طالبان، آن  مسجد و در ادامه 
محل را ترک کرد. در ادامه خبرهایی در مورد مرگ وی 
نشر شد. در انفجار مسجد حاج محمد حسنی کویته در 
سال ۱۳۹۸ که منجر به مرگ برادر مال هبت اهلل شد، 
نیز کشته  طالبان  رهبر  که  داشت  وجود  گمانه زنی ها 
شده است. این خبر در ادامه از سوی طالبان رد شد. 
فارن پالیسی در سال ۲۰۲۰ گزارش داد که احتماالً مال 
هبت اهلل به دلیل ابتال به بیماری کرونا جان باخته است. 
طالبان در آن زمان ابتالی مال هبت اهلل به کرونا را تأیید 
کردند، اما گفتند که وی دوباره صحت یاب شده است. 
در آخرین مورد، منابع در سال ۱۴۰۰ گفتند که مال 
هبت اهلل و شماری دیگر از اعضای برجسته طالبان در 
انفجار خانه حافظ عبدالمجید واقع در چالو باولی کویته 
کشته شده اند. طالبان این خبر را نیز رد کردند و گفتند 

که رهبر آنان زنده است.
بر  به قدرت، هرچند تصور  این گروه  برگشت  از  پس 
این بود که مال هبت اهلل در انظار عمومی ظاهر خواهد 
شد، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. در این جریان 
تنها خبرهایی از حضور فردی زیر نام هبت اهلل، آن هم 
تنها در یک جمع معدود، نشر شده است. طالبان در 
نیمه های سال گذشته اعالم کردند که رهبر این گروه 
برای اولین بار در مدرسه حکیمیه در شهر قندهار ظاهر 
ادامه  در  است.  کرده  برای حاضران سخنرانی  و  شده 
هنگام برگزاری نشست مالهای طالبان در کابل که در 
سرطان سال روان صورت گرفت، این گروه از شرکت 
مال هبت اهلل در لویه جرگه خبر داد. حضور رهبر طالبان 
در آن نشست به علت این که گویا مال هبت اهلل پشت 
است، خبرساز شد. هرچند  کرده  به حضار سخنرانی 
طالبان مدعی شدند که مال هبت اهلل در تاالر لویه جرگه 
با اشتراک کننده گان روبه رو شده بود. در ادامه نیز بارها 
از شرکت وی در نشست های مختلف، از جمله نشست 
کابینه طالبان در قندهار خبرهایی نشر شد، اما تا کنون 
طالبان  رهبر  واقعی  هویت  تثبیت  برای  مدرکی  هیچ 
ممکن  که  متعقدند  آگاهان  بیشتر  است.  نشده  ارایه 
طالبان  گروه  هبت اهلل،  مال  نام  زیر  دیگر  فردی  است 
و  برای شهروندان  هنوز  که  مساله ای  کند؛  رهبری  را 
آگاهان امور نیز مبهم است. پیش از این، پژوهشگران 
گفته بودند که معلومات کافی در مورد مال هبت اهلل در 
دسترس نیست و طالبان پس از مرگ و کشته شدن دو 
رهبر پیشین شان، تالش می کنند به منظور جلوگیری 
از آشفته گی در صفوف شان، هویت رهبر خود را حفظ و 

معلومات در مورد وی را پنهان کنند.

چرا جهان باید تهدید هبت اهلل را جدی بگیرد؟
طالبان،  رهبر  هویت  مورد  در  گمانه زنی ها  وجود  با 
طالبان  صفوف  داخل  در  او  تصامیم  و  موقف گیری ها 
است.  خبرساز  همواره  افغانستان  داخل  مسایل  در  و 
بیشتر مردم وی را چالشی جدی فراراه آینده روشن 
و  دخترانه  مکاتب  شدن  بسته  می دانند.  فرزندان شان 
می شود  شمرده  مواردی  از  زنان،  کار  و  تحصیل  منع 
این  به چالش کشیده است.  را  آینده نسل جدید  که 
تصامیم سبب شده است که حتا در بدنه طالبان، افراد 
رهبری  و  موقف گیری  مال هبت اهلل  علیه  گروه هایی  و 
از  کنند،  تصور  گروه خطرساز  این  آینده  برای  را  وی 
جمله مال برادر آخوند، معاون رییس الوزرای طالبان، مال 
محمدیعقوب، وزیر دفاع این گروه و سراج الدین حقانی، 

وزیر داخله و مسوول شبکه حقانی.
از  طالبان  رهبران  سایر  نگرانی   میزان  حال،  این  با 
برنامه های جهان گشایی هبت اهلل که برای آینده طالبان 
خطرساز تلقی می شود، از چشم همه پنهان مانده است. 
شواهد نشان می دهد که هبت اهلل و گروه طالبان بعد 
افغانستان تالش برای گسترش دامنه  از تسلیم گیری 
افزایش  را  جهان  حتا  و  منطقه  به  گروه  این  فعالیت 
داده اند. براساس یافته های روزنامه ۸صبح، طالبان در 
در  پاکستانی  طالب  هزار   ۱۰ حدود  از  میزبانی  کنار 
ننگرهار،  بتی کوت  و  لعل پوری  گوشته،  ولسوالی های 

حرکت  و  شرقی  ترکستان  اسالمی  حرکت  اعضای 
با  و  دارند  حضور  افغانستان  در  اوزبیکستان  اسالمی 
حمایت طالبان، برای تغییر وضعیت در مناطق مورد 
نظرشان در چین تالش می کنند. صحبت های محتاطانه 
عبدالسالم الترکستانی، معاون حرکت اسالمی ترکستان 
شرقی، در گفت وگویی با یک نهاد تحقیقاتی بریتانیایی 
آن  با  و  کنترل  این گروه  بر  نشان می داد که طالبان 
رابطه دارند. در گزارش آن نهاد آمده است که حرکت 
را حفظ  طالبان  با  ترکستان شرقی همکاری  اسالمی 
کرده و با توجه به دوری  جستن از القاعده، ارتباطش 
را از طریق طالبان برقرار می کند. همچنان تاجیکستان، 
ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان به دلیل احتمال 
با  کشورها  آن  در  افراطی  گروه های  از  برخی  فعالیت 

حمایت طالبان افغانستان، نگران اند.
آگاهان باور دارند که طالبان به هیچ عنوان مانع فعالیت 
کار  این  و  نمی شوند  منطقه  در  جهادیست  گروه های 
سرانجام ناامنی را برای کشورها در پی دارد. به گفته 
سبب  گروه ها  سایر  فعالیت  با  طالبان  مخالفت  آنان، 
ایجاد تضاد ایدیولوژیک می شود که رهبران این گروه 
حامی آن گزینه نیستند. کاوش افزود که هرچند در 
اما  می شود،  مطرح  تی تی پی  بحث  تنها  حاضر  حال 
به سهم داشتن در  تنها  نمی توان  را  تحرکات طالبان 
فعالیت آن گروه خالصه کرد. او افزود: »به نظر می رسد 
که جهادیست های سایر کشورهای همسایه زیاد فعال 
نیستند و کشورهای همسایه دیگر، به غیر از پاکستان، 
اساسی  و  جدی  بسیار  به صورت  را  موضوع  هنوز  تا 
رسانه ای نکرده اند، ولی بعید نیست که در آینده این 
قلمرو  از  جهادیست ها  استفاده  دلیل  به  هم  کشورها 
افغانستان علیه آن کشورها، وارد فاز تقابل دیپلماتیک 

با طالبان شوند.«
فراتر از منطقه، طالبان با گروه القاعده نیز قول و قرارهایی 
دارند و با وجود توافق در راستای عدم فعالیت این گروه 
در افغانستان، گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح در مورد 
وابسته گی  عمق  الدن  بن  به  الظواهری  نامه  آخرین 
شرایطی  در  به خصوص  می کند،  برجسته  را  گروه  دو 
که رهبران القاعده به امارت طالبان وفادار مانده اند و 
امیر قبول دارند. همچنان  این گروه را به عنوان  رهبر 
مهم ترین تهدید طالبان برای جهان این است که آنان 
خالف سایر گروه های افراطی، یک جغرافیای خاص را 
اشغال و گروه های افراطی و تروریستی مختلف را در 
کنارشان حفظ کرده اند؛ موردی که احتمال می رود آنان 
برای عملی کردن ایدیولوژی جنگ فرامرزی شان، از این 
گروه ها به عنوان یک تشکیل برای درگیری بیرون مرزی 

استفاده کنند و به جمع آنان، افراد خود را بیفزایند.
برای  آماده گی  به  را  طالبان  حالی  در  هبت اهلل  مال 
این  رهبران  دیگر  فرامرزی دستور می دهد که  جنگ 
گروه در پی توافق با سایر کشورها برای دوام حاکمیت 
رژیم شان اند. پیش از این، الظواهری در نامه اش تنها از 
حلقه نزدیک به مال محمدعمر، از جمله مال هبت اهلل، 
ابراز رضایت کرده بود. او از افرادی زیر نام طالبان معتدل 
به عنوان »خاین« نام برده و گفته بود که این افراد وارد 
مذاکره با غرب شده اند. مشخص نیست که کشورهای 
منطقه و جهان با توجه به تهدید روزافزون گروه های 
افراطی، به این دستور مال هبت اهلل چه واکنشی خواهند 

داشت.
رهبر طالبان در مورد قوانین و شرایط برخی کشورها 
نیز موقف گیری تند داشته است. او ماه گذشته قوانین 
تحریک  خواند.  غیرشرعی  و  غیراسالمی  را  پاکستان 
طالبان پاکستان )تی تی پی( در هشتم دلو نوار صوتی 
مورد  در  امیرالمومنین«  »نظر  عنوان  زیر  را  هبت اهلل 
»قوانین کفری در پاکستان« نشر کرد. زمان ضبط آن 
نوار مشخص نبود. هبت اهلل در آن نوار صوتی گفته بود 
می کنند  تالش  امریکا  جمله  از  غربی،  کشورهای  که 
و  اسالم  افغانستان،  در  سیکوالر  نظام  شکل گیری  با 
حکومت را از هم جدا کنند. او گفته بود که اگر طالبان 
ضعیف شوند، قانونی عملی خواهد شد که اکنون در 
پاکستان حاکم است. او قانون حاکم در پاکستان را قانون 
انگلیس خوانده بود. پیش از این، طالبان با تبلیغ این که 
به جنگ شان  است،  افغانستان خالف شریعت  قوانین 
ادامه دادند و دوباره به قدرت برگشتند. تاریخچه جنگ 
و امارت طالبان، موضع گیری ها و سیاست رژیم کنونی 
آن گروه، و در راس مال هبت اهلل، همه حکایت از آن 
دارد که طالبان به جهادی های خارجی در برافروختن 

شعله های جهاد بین المللی کمک خواهند کرد.

هبت اهلل از کودکی پی گیر درس های دینی شده و دوره 
حدیث را نزد برخی از مالها، از جمله مال حبیب اهلل، وزیر 
کنونی معارف طالبان، تکمیل کرده است. او در زمان 
جنگ با شوروی، در رخصتی های ساالنه از بلوچستان 
به قندهار می آمده و در جبهه مال حاجی محمد آخوند 
می جنگیده است. در آن جبهه، مال اخترمحمد منصور، 
رهبر پیشین طالبان و مال محمدحسن، رییس الوزرای 
در  این جبهه  داشته اند.  نیز حضور  گروه،  این  کنونی 
اوایل بخشی از تشکیالت حزب حرکت انقالب اسالمی 
حزب  به  پسان ها  و  بوده  محمدی  محمدنبی  مولوی 
خالص  محمدیونس  مولوی  رهبری  تحت  اسالمی 
پیوسته است. براساس معلومات، هبت اهلل زمانی در آن 

جنگ ها زخمی شده بوده است.
رهبر کنونی طالبان در زمان ایجاد این تحریک تحت 
او قرار گرفته و عضو  رهبری مال محمدعمر، در کنار 
محکمه نظامی طالبان در قندهار می شود. او در ادامه 
پس از حاکمیت دور اول طالبان، در سال ۱۳۷۵ اول 
مسوول  سپس  و  تعیین  کابل  نظامی  محکمه  رییس 
محکمه نظامی زون شرق در ننگرهار می شود. پس از 
دو سال، وی به وظیفه قبلی اش بازمی گردد و تا پایان 
حاکمیت اول طالبان، رییس محکمه نظامی کابل باقی 
می ماند. هبت اهلل پس از سقوط رژیم طالبان، در کنار 
برخی افراد دیگر، مسوولیت ارشاد و دعوت برای انسجام 
رییس  نیز  مدتی  و  می گیرد  برعهده  را  طالبان  گروه 

محاکم طالبان باقی می ماند.
او در سال ۱۳۹۴ پس از اعالم مرگ مال محمدعمر و 
انتخاب مال اخترمحمد منصور به عنوان جانشین وی، 
ماه   ۱۰ تنها  و  می شود  انتخاب  طالبان  گروه  معاون 
در  ادامه، مال هبت اهلل  در  باقی می ماند.  پُست  آن  در 
کنار امامت در مسجد »حاج محمد حسنی« و سپس 
»مسجد الحج«، مسوولیت تنظیم صفوف طالبان را بر 
از  اختالفاتی،  با  زمان  آن  در  طالبان  می گیرد.  دوش 
جمله انشعاب گروه مال محمدرسول دست وپنجه نرم 
این  رهبران  کنار متحد کردن  می کردند. هبت اهلل در 
در  نیز  را  طالبان  جنگ جویان  از  زیادی  شمار  گروه، 
آن جا تربیه می کند. با کشته شدن اختر محمد منصور 
در جوزای ۱۳۹۵، هبت اهلل در میان مخالفت ها، رهبر 
یعقوب،  مال  از  زمان  آن  در  است.  شده  طالبان  گروه 
پسر مال محمدعمر، به عنوان گزینه جانشین مال منصور 
به عنوان  کنونی شان  رهبر  از  طالبان  می شد.  برده  نام 
فردی خاموش نام می برند و دلیل انتخاب او را تالش 
می کنند.  عنوان  گروه  این  صفوف  متحدسازی  برای 
نگرش  نگاه  از  طالبان،  تعریف  خالف  او  حال،  این  با 
افراطی  به شدت  دارد،  که  سابقه ای  به  توجه  با  دینی 
ایدیولوژی  باور خودش، خالف  به  که  تعاملی  و  است 
مکاتب  بستن  روی  تاکید  نمی پذیرد.  را  باشد  طالبان 
بیشتر  را  موضوع  این  دختران،  روی  به  دانشگاه ها  و 

برجسته کرده است.
یک  تنها  طالبان،  رهبران  بیشتر  خالف  هبت اهلل  مال 
دختر  سه  و  پسر  پنج  ازدواجش  حاصل  و  دارد  زن 
است. از میان پسرانش، دو پسر او در صفوف طالبان 
کشته شده اند. یک پسر هبت اهلل در گرشک هلمند بر 
داد. پسر دیگر  انجام  انتحاری  پیشین حمله  نظامیان 
او در حمله طیاره بی سرنشین نیروهای امریکایی جان 
باخت. یک تن از پسران او در انفجاری در کویته زخمی 
شد. در آن رویداد که هدف اصلی آن مال هبت اهلل بود، 
مال احمداهلل، برادر وی، با سه تن دیگر کشته شدند. 
گفتنی است که خانواده او در حال حاضر در شهرک 
کماندو واقع در حوزه دهم امنیتی شهر قندهار زنده گی 
نیروهای  خانواده های  گذشته  در  که  جایی  می کند؛ 

امنیتی در آن سکونت داشتند.
گفتنی است که در جریان سال های اخیر، با توجه به 
حمالت پیهم علیه رهبران طالبان، هویت فردی زیر نام 
هبت اهلل که اکنون این گروه را رهبری می کند، پوشیده 
مانده و تا کنون ثابت نشده که فرد کنونی در چهره رهبر 
طالبان، همان مال هبت اهلل واقعی است یا خیر. رویترز 
مال  که  داد  گزارش  بار  اولین  برای  پیش  سال  شش 
هبت اهلل در مسجدی در پاکستان امامت داشته است. 

افرادشان را برای آموزش جنگ جویان تحریک طالبان 
پاکستان )تی تی پی( و جنگ در کنار آنان، به پاکستان 
می فرستند. منابع موثق می گویند که هم اکنون شمار 
زیادی از اعضای تی تی پی در ساحه سالله، ماماخیل، 
زیارت داگ، ژیری و اوگری مربوط به ولسوالی گوشته 
این  از  شماری  می شوند.  محافظت  و  دارند  سکونت 
آن جا  در  خانواده های شان  با  تی تی پی  جنگ جویان 
حضور دارند و مانند باشنده گان عادی محل، اجناس 
خریداری  گوشته  ولسوالی  بازار  از  را  نیازشان  مورد 
می کنند. همچنان طالبان در صورت هدف قرار گرفتن 
اعضای تی تی پی در این مناطق توسط حمالت هوایی 

نیروهای پاکستانی، آنان را در کابل مداوا می کنند.
به گفته منابع، این جنگ جویان در نقاط نزدیک به خط 
راحت  به گونه  همان جا  از  و  می کنند  زنده گی  دیورند 
ساحه  حال،  این  با  می   روند.  پاکستان  به  جنگ  برای 
می شود  محافظت  طالبان  سوی  از  تی تی پی  حضور 
منبع  یک  بروند.  آن جا  به  نمی توانند  عادی  مردم  و 
نزدیک به طالبان به روزنامه ۸صبح گفت: »از لعل پوری 
بیشتر به خیبر پختون خوا رفته اند. من یک فرمانده را 
می شناسم که در روزهای اخیر با ۳۰ نفر رفته است. آن 
فرمانده باشنده سپین تنکی خیبرپختون خوا است که 
نام اصلی وی ناصر است و به قهرمان شهرت دارد. دیگر 
فرماندهان بسم اهلل و عنایت اهلل هستند. یکی دیگر به نام 
مالی پیران شهرت دارد که اصل باشنده سوات است و 
در حال حاضر در کاشکوت و گوریک زنده   گی می کند. 
حاال امارتی ها )طالبان افغانستان( نیز مهر تحریک را به 
خود می زنند و به خیبرپختون خوا می روند، می گویند 
که جهاد می کنیم. این حرف فرمانده تی تی پی بود که 
می گفت طالبان )افغانستان( علیه پاکستان جهاد اعالم 

کرده اند.«
آگاهان معتقدند که نقش طالبان در حمایت مستقیم 
فعالیت  مانع  آنان  و  است  انکار  غیرقابل  تی تی پی  از 
این گروه در افغانستان نخواهند شد. به گفته فردوس 
پاکستان،  طالبان  تحریک  برای  دادن  زمینه  کاوش، 
تحوالت  با  جهان  سطح  در  را  طالبان  رژیم  می تواند 
مرتبط نگه دارد؛ زیرا او معتقد است که دخیل بودن 
در ایجاد مشکالت امنیتی برای پاکستان به عنوان کشور 
دارنده سالح اتمی، رژیم طالبان را در سیاست جهانی 
می گوید  کاوش  موضوع،  این  کنار  در  می کند.  مطرح 
که حمایت طالبان از تی تی پی عامل سیاسی نیز دارد. 
او گفت: »دست باز دادن به تحریک طالبان پاکستانی 
یک عامل سیاسی هم دارد و آن این است که با توجه 
به تجربه ۴۲ سال اخیر افغانستان، هر نیرویی اگر در 
مخالفت با پاکستان قرار گیرد، در داخل صاحب اعتبار 
به  رنج اند،  در  ناحیه  این  از  طالبان  می شود.  سیاسی 
دلیل این که افکار عمومی در افغانستان این ها را یک 
نیروی برخاسته از پاکستان و مورد حمایت آن کشور 

می داند.«
در سطح منطقه، چین و کشورهای آسیای میانه در 
همسایه گی افغانستان نیز با خطر تهدید ایده های مال 
هبت اهلل و فعالیت گسترده طالبان روبه رویند. از جمله، 

ون مرزی... طالبان برای جنگ بیر
مال هبت اهلل در حالی طالبان را به آماده گی برای جنگ فرامرزی دستور می دهد که دیگر رهبران این گروه در پی 

توافق با سایر کشورها برای دوام حاکمیت رژیم شان اند. پیش از این، الظواهری در نامه اش تنها از حلقه نزدیک به مال 
محمدعمر، از جمله مال هبت اهلل، ابراز رضایت کرده بود. او از افرادی زیر نام طالبان معتدل به عنوان »خاین« نام برده و 

گفته بود که این افراد وارد مذاکره با غرب شده اند.
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لیست شامل بوده اند. آنان وقتی به قندهار رسیده اند، یک 
روز در مهمان خانه امیرشان جلسه داخلی بدون حضور 
مال هبت اهلل گرفته اند تا با تشریفات دیدار آشنا شوند و در 
عین  حال پیشنهادهای خود را توحید کنند. روز بعد، در 
مسجد مهمان خانه مال هبت اهلل گردهم آمده توصیه های 
مسوول تشریفات دربار را در مورد اصول مالقات با امیر 
شنیده اند. بعد از آن، نزد مال هبت اهلل برده شده اند و آن جا 
بعد از مانده نباشی چهار بار در کل جلسه اجازه صحبت 
دوم  کرده اند،  معرفی  را  خود  که  زمانی  یکی  یافته اند. 
زمانی که نماینده شان قرآن تالوت کرده، سوم زمانی که 
بیعت خود را تازه کرده اند و چهارم، در پایان جلسه زمانی 
که مال هبت اهلل استنطاق گونه آنان را متهم به کارشکنی 
در استخدام مالها کرده و سوال هایی پرسیده است. باقی 
تمام روز، در دو دور، یکی قبل از نماز ظهر و دیگری بعد 

از نماز، مال هبت اهلل وعظ کرده و دستور داده است.
متن اصلی گزارش جلسه بحث روی استخدام و شنیدن 
نیازها و مشکالت رییسان منابع بشری نبوده است. البته 
در گزارش جلسه درج است که دعوت شده گان، در روز 
اول لیست طوالنی از شکایات و پیشنهادها را مطرح و 
توحید کرده اند، اما در آن مجلس فرصت بیان آن نکات 
نبوده است، و در عوض یک نسخه کتبی آن را به امیر 

خود داده و برگشته اند.
نکات عمده سخنان آن روز مال هبت اهلل در بیست فقره 
گزارش شده است. محور اصلی موعظه  او اطاعت از امیر، 
ضرورت  و  قربانی  زره  پوشیدن  جهاد،  برای  آماده گی 
با علما )نماینده گان مال هبت اهلل( در تمام امور  مشوره 
بوده است. او در این صورت جلسه قصه گوی ماهری به 
 نظر می رسد. در تمام بیست فقره گزارش، مال هبت اهلل 
روایتگر کالم خدا، پیامبر، صحابه و دیگر بزرگان مذهبی 
است. با یک مرور سرسری بیست و دو مورد روایت، آیت 
و داستان گذشته گان را در گزارش سخنان او شمردم. 
هبت اهلل خود را ظاهراً پیام آور بزرگان و مجری شریعت 
مذهبی  بزرگان  و  اهلل  نام  پشت  و  است  زده  جا  خدا 
مطرح  قربانی  و  اطاعت  جلب  برای  را  خواسته هایش 

می کند.

شخص زدایی و تزریق حس ماموریت جمعی
بشری،  منابع  رییسان  پیشنهادهای  فهرست  در 
خواسته های مسلکی و بسیار شخصی مطرح است. آنان 
در روز اول مثل ماموران اداری معمول نشسته و موانع 
کار و خواسته های خود را فهرست کرده اند. بیشتر طالبان 
با  افرادی  گروه،  آن  دستگاه  در  پایین رتبه  و  میان رتبه 
آنان  و شخصی اند.  زمینی  بسیار  خواسته های  و  عالیق 
در  احتماالً  مقام و صالحیت می خواهند.  معاش، خانه، 
میان شان مامورانی از دوران جمهوری اسالمی هم حاضر 
راه  حل های  و  چالش ها  دو ستونی  جدول  در  و  بوده اند 
بسیار  کرده اند. شکایات شان  توحید  را  پیشنهادی خود 
اصول  و  مقررات  گفته اند  است.  بوده  معمولی  و  اداری 
نصب و عزل وجود ندارد، برنامه ای برای ارتقای ظرفیت 
امتحان مقرر  بدون  و  با حکم  نیست، »مجاهدانی« که 
شده اند با کار آشنا نیستند و امتیازات شان نیز محدود 
قوماندانان طالب که در زمان جنگ مقام  برخی  است، 
توظیف  تشریفات  بدون  پست های  در  اکنون  داشته اند 
شده و باید برای شان از بخش رجال برجسته محافظ و 
امتیازات داده شود، پست های زنان خانه نشین شده خالی 
وجود  هماهنگی  بشری  منابع  مسووالن  میان  و  است 

ندارد.

افغانستان را چنان آماده قربانی کنند که هر طرف دستور 
دهد، به راه افتند. تاکید بر تسهیل پروسه استخدام مالها 
و جنگ جویان طالب نیز، خواست کاماًل شخصی و قشری 
به هدف توسعه نفوذ خود و فراکسیونش است تا رقیبان 
درون امارتی اش را به  حاشیه براند و حاکم بالمنازع گردد.

او مجلس اداری با رییسان منابع بشری را به محفل تبلیغ 
و ذهن شویی بدل کرده است و در پایان نیمه اول روز از 
همه خواسته است تا انفرادی و با گرفتن دستش، به او 

تجدید بیعت کنند.

از من است
اوایل ماه اسد امسال مال هبت اهلل تمام والیان را به  در 
دفترش فراخوانده و از آنان اطاعت و بیعت گرفته بود. 
طالب  قدرت مند  جناح های  بین  والیان  که  آن جایی  از 
تقسیم شده اند، گفته می شود مال هبت اهلل برای گسترش 
تاکتیک های  کنترل حریفان،  تحت  مناطق  در  نفوذش 
گوناگون به  کار می بندد. یکی از تاکتیک ها، بیعت گیری 
تا  گرفته  والی  از  ادارات،  مسووالن  با  رویاروی  دیدار  و 
رییس و قاضی می باشد. تاکتیک دیگر پر کردن اطراف 
والیان، وزیران و رییسان با مالهای وابسته به  خود است. 
هبت اهلل البته تنها نیست و از یک قشر در نظام طالبان 
قوماندان  که  مولوی هایی  و  مالها  می کند:  نماینده گی 
نبوده اند و از مدارس و مساجد به امارت آمده اند. کسانی 
چون سراج الدین حقانی و مال یعقوب قدرت نظامی در 
اختیار دارند و رهبری شبکه های انتحاری و جنگ جویان 
در دست شان است. تعدادی چون مال برادر در کنار نفوذ 
بر قوماندانان و متنفذان، روابط خارجی دارند. کسانی به 
منابع مالی چون قاچاق و مساعدت های جهادی دسترسی 
دارند. اما جمعی از مالیان فاقد این امکانات و منابع، دور 
مال هبت اهلل جمع شده اند و با اتکا بر جایگاه و نفوذ او، 

برای فتح منابع مالی، نظامی و اداری کشور می جنگند.
مال هبت اهلل گاه علنی فرمان می دهد که فالن بخش از من 
است! به تاریخ ۱۸ میزان امسال، او رییسان استخبارات 
مجلس  آن  در  بود.  خواسته  دفترش  به  را  والیت   ۳۴
مولوی عبدالحکیم، قاضی القضات و یکی از نزدیک ترین 
اداره  رییس  انور،  نورالحق  شیخ  هبت اهلل،  مال  به  افراد 
امور و مال تاجمیر جواد، معاون اپراتیفی ریاست عمومی 
که  گزارشی  در  بوده اند.  حاضر  نیز  طالبان  استخبارات 
در صفحه ریاست دفتر رییس الوزرای طالبان نشر شده، 
آمده است که مال هبت اهلل بعد از گفتن سخنان معمولش 
در مورد تطبیق شریعت، اهمیت اطاعت و توصیه هایی 
به قربانی و ازخودگذری، به آنان دستور داده است که 
برایش حساب بدهند. او حتا در آن مجلس از مسووالن 
امارت طالبان خواسته است تا »فرمان و حکم را به هر 
قیمت سرشان تطبیق کنند.« چنین خواستی بی پیشینه 
نیست و با درد که جوانان بسیاری سروجان خود را در راه 
تطبیق فرمان های طالبان گذاشته  و کشتار و ویرانی های 

بسیاری را مرتکب شده اند.
نفوذ  حوزه  را  استخبارات  مجلس،  آن  در  هبت اهلل  مال 
شخصی خودش خوانده و از دخالت دیگران هشدار داده 
است. او با صراحت گفته است: »استخبارات ارگانی است 
همین جا  از  آنان  می شود.  رهبری  مربوط  مستقیماً  که 
می بخشند،  تحکیم  را  نظام  پایه های  می گیرند،  هدایت 
پالن های دشمنان را از بین می برند و پالن های شومی 

را که دشمن بر علیه ما دارند، کشف و خنثا می نمایند.«
آن مجلس نیز چهار ساعت طول کشیده بود و در گزارش 
مفصلش جز سخنان مال هبت اهلل از هیچ کسی نقل قول 
منابع  رییسان  با  مثل مجلس  نظر می رسد  به  و  نشده 
بشری، او تنها سخنران مجلس بوده و دیگران فقط هنگام 
پاسخ به سوال امیرشان، خواندن آیت و اعالم بیعت حق 

داشته اند دهان بگشایند.
است،  شده  علنی  این  روزها  که  نارضایتی  اصلی  علت 
خالف آن چه برخی تحلیل گران می گویند، سیاست های 
تندروانه مال هبت اهلل علیه مردم از جمله حذف غیرطالبان 
محدودیت های  اعمال  و  زنان  تحصیل  منع  ادارات،  از 
به  حاشیه  راندن  برای  او  بلکه تالش  ضدبشری نیست، 
رقیبان داخلی و دخالت های بیش ازحدش در امور اداری 
است. آیا مال هبت اهلل و حلقه مالهایش قادر خواهند شد 
تنها مرجع رهبری  و  امارت  به سر  به راستی  را  قندهار 
وحدت  آیا  آنگاه  شود،  چنین  اگر  کنند؟  بدل  طالبان 
درونی امارت را حفظ خواهند توانست؟ سوال آخر این که 
آیا حاصل جمع تنش های داخلی بر سر تقسیم قدرت و 
منابع، با نارضایتی روزافزون مردم و فشارهای بین المللی، 

چه بر سر امارت تاریک طالبان خواهد آورد؟

در شروع سال جاری هجری شمسی، مال هبت اهلل کابینه 
امارت را به قندهار فراخواند و برای سه روز با آنان جلسه 
گرفت. در اعالمیه  تاریخ ۴ حمل امسال طالبان آمده بود 
که مال هبت اهلل »به وزیران و مسووالن در مورد کارهای 
الزم  هدایات  و  توصیه ها  مختلف...  شعبه های  و  ادارات 
را صادر کرد.« او در آن جلسه نیز سلسله مراتب کابینه 
امارتش را نادیده گرفته و به وزیران و معاونان مال حسن 
مستقیم دستوراتی داده بود. در نظام های دموکراتیک و 
حکومت هایی که قانون دارند، رعایت سلسله مراتب، اصلی 
مهم برای احترام به تخصص و نیز صالحیت مسووالن 
مستقیم  تماس  و  اصل  این  رعایت  عدم  است.  مربوطه 
رهبران حکومت با رده های پایینی اداره، خلع صالحیت 
مقام های مسوول تلقی می شود. براساس اعالمیه طالبان، 
جداگانه  حسن  مال  معاونان  از  هریک  به  هبت اهلل  مال 
هدایت مشخصی را صادر کرده بود. احتماالً سکوت مال 
حسن در این یک سال و نشنیدن نام او در فرمان ها و 
خبرها، حکایت از پادرهوا ماندن او دارد. او باالتر از خود 
مال هبت اهلل را دارد که به رییسان ادارات مستقیم فرمان 
می دهد و در پایین سراج الدین حقانی، مال برادر و مال 
امیر و  یعقوب را دارد که هر کدام در حوزه نفوذ خود 

خلیفه است.
تا این جا مال هبت اهلل موفق به  نظر می رسد. او از امتیاز 
برای  امارت  طالبانی  سنت  نیز  و  مذهبی اش  جایگاه 
امیر مطلق العنان و مرجع شرعی  تثبیت مقامش چون 
سود برده است. او برای رساندن این پیام به طالبان، مردم 
افغانستان و نیز جهانیان که سر امارت در قندهار است و 
اداره کابل تن و مجری فرامین است، تمام ابزارش را به  
کار بسته است. شکایت و اعتراض بازوان زورمند و رقیبان 

درون امارتی اش نیز حکایت از موفقیت او دارد.

امیر کامل و متکلم وحده است
و  است  پرده  پشت  هنوز  هبت اهلل  مال  آن که  با 
شک وگمان هایی در مورد هویتش وجود دارد، اما در این 
یک ونیم سال خبرهای بسیاری از تماس او با الیه های 
مختلف اداره طالبان نشر شده است. در این خبرها، مال 
هبت اهلل دایم هشدار می دهد و توصیه می کند که شریعت 
کامل است، علمای دین )مالها و مولوی های زیر نفوذش( 
امیر  او  خود  و  خدایند  نماینده گان  و  شریعت  حافظان 
واجب االطاعت می باشد. او شبکه مالها را در تمام ادارات 
گسترده و دلیل اصلی احضار رییسان منابع بشری نیز 
ابراز نارضایتی از کندی استخدام مالها در ادارات و تاکید 
به  او  است.  بوده  مولوی ها  استخدام  جریان  تسهیل  بر 
سخنان زیردستانش اگر گوش هم دهد، وقعی نمی گذارد 
و با خواندن آیات و احادیث، تاکید بر کامل بودن شریعت 
و به  رخ کشیدن اشراف خود بر شریعت، به آنان می گوید 
اطاعت  امیر،  یعنی  از شریعت،  و  باشید  که دستورپذیر 

کنید.
در گزارش مفصل جلسه دو روزه او )۲۰-۲۱ جدی سال 
جاری( با رییسان منابع بشری، تشریفات اداری دفتر مال 
شاهان  دربار  را شبیه  آن  و  یافته  انعکاس  نیز  هبت اهلل 
تشریفات  مامور  و  انتظارگاه  مهمان خانه،  صاحب  قدیم 
و  می کنند  تبلیغ  طالبان  آن چه  نه  است،  داده  نشان 
بی تشریفات  و  ساده  زنده گی  رهبران شان  که  مدعی اند 
مال  دفتر  جلسه،  آن  رسمی  گزارش  بر اساس  دارند. 
منابع  رییسان  تمام  متحدالمال،  اطالعیه  طی  هبت اهلل 
بشری وزارت خانه ها و ادارات مستقل را به قندهار دعوت 
کرده است. رییسان دفتر مال حسن و اداره امور نیز در 

با درک  احتماالً  او  رفته اند،  نزد مال هبت اهلل  زمانی که 
روحیه ماموران امارتش، سخن را از پیروزی و فتح آغاز 
کرده، سوره النصر را خوانده و فوراً با گفتن این که کار و 
ماموریت آنانی که در امارت طالبان وظیفه دارند، شخصی 
نیست، آب سرد روی دستان رییسان منابع بشری ریخته 
است. از آن پس بیشتر روز با آیت، روایت و توصیه به 
مزمت منافع شخصی و دنیوی و تمجید منافع امارتی و 
اخروی به سرکوب تمایالت شخصی آن جمع کوشیده 
است. البته خود مال هبت اهلل خواسته های بسیار شخصی 
و قشری از مامورانش دارد و منافع جمعی و اندیشیدن 
به بعد از مرگ ابزاری برای تبدیل آنان به گروهی مطیع 
و فرمان بر است. در فقره دوم صورت جلسه مال هبت اهلل 
آمده است که در عزل و نصب، منافع شخصی مد نظر 
گرفته نشود، بلکه منافع ملت و نظام در نظر گرفته شود. 
در  که  کسی  به  خداوند  که  است  آمده  سوم  فقره  در 
انجام مسوولیت هایش اندیوالی می کند، لعنت می فرستد. 
اما در فقره نوزدهم به تفصیل توصیه می کند که پشت 
مقرره، سند و تحصیالت نگردید و تا می توانید مجاهدین 
)اندیوالن( را استخدام کنید. او تمام دعاها و روایات را 
برای همین جمع بندی، به خورد ماموران داده بود. در آن 
فقره او آشکارا دستور می دهد که باید »تمام بدنه نظام 
از مجاهدین« تشکیل شود. مجاهدین او مسلکی نیستند 
و صالحیت فنی کار در ادارات را ندارند. این را خودش 
نیز می داند، از همین  رو فوراً افزوده است که اگر مجاهد 
را »به خاطر مسلکی نبودن استخدام نمی کنید« اشتباه 
می کنید؛ چرا که »مجاهد و طالب زیرک تر از همه اند… 
تو برایش موقع بده و استخدامش کن، مطمیناً او بیش 
از هر کس دیگر مسوولیت ها و وظایف خویش را خواهد 
آموخت.« مال هبت اهلل  می گوید که رییسان منابع بشری 
اگر اندیوالی کرده دوستان خود را استخدام کنند، خدا 
به آنان لعنت می فرستد، ولی اگر آدم های مسلکی را از 
ادارات اخراج کرده، اندیواالن و مطیعان مال هبت اهلل را 

نصب کنند، خداوند آفرین می گوید!
او در پایان روز، با تاکید دستور می دهد: »پروسه تقرر 
مجاهدین را آسان کنید!« در نیمه دوم روز، وقتی پروسه 
شخصیت زدایی و تزریق حس اطاعت پایان می یابد، مال 
هبت اهلل مثل آدم سیاسی بی مالحظه خواسته هایش را 
بی پرده و مستقیم به رییسان منابع بشری می گوید. او 
استنطاق گونه  سوال های  پرسیدن  با  را  خواسته ها  این 
مطرح می کند. مثاًل می پرسد چرا قانون عزل و نصب را 
برای تصویب به من ارسال نمی کنید؟ چرا مجاهدین را 
هنگام استخدام در ادارات سرگردان و خسته می کنید؟ 
فورمه ها  در  چرا  را  مجاهدین  زنان  و  دور  دوستان  نام 
مطلق  »به صورت  که  می دهد  دستور  بعد  می خواهید؟ 
کار غیرشرعی نکنید«، و »استخدام مجاهدین را آسان 

سازید!« شریعت یعنی سهولت و امتیاز مال و طالب.
و  غیرقانونی  خواسته های  چنین  طرح  رغم  به  او 
می دهد  دستور  بشری  منابع  رییسان  به  اندیوال بازی، 
که گوش های خود را به  روی سخنان منفی »دشمنان 
و  طالبان  کمبودهای  از  را  آن چه  و  ببندند  اسالم« 
امارت شان گفته می شود، نادیده بگیرند )جزء الف، فقره 
۱۷( و در فکر حاکمیت شریعت در سراسر زمین باشند، 

زره بپوشند و آماده قربانی گردند! )فقره ۱۴(
آن همه آیت خوانی، روایت گویی و تبلیغ جهاد و تشویق 
برای کنترل ذهن  تاکتیک های سیاسی  به فتح جهان، 
که  است  این  هبت اهلل  مال  خواست  است.  زیردستان 
مردم  همه  و  شوند  او  مطیع  مبلغاِن  امارتش  ماموران 

در گزارشی که در صفحه ریاست 
دفتر رییس الوزرای طالبان نشر 

شده، آمده است که مال هبت اهلل بعد 
از گفتن سخنان معمولش در مورد 

تطبیق شریعت، اهمیت اطاعت و 
توصیه هایی به قربانی و ازخودگذری، 
به آنان دستور داده است که برایش 

حساب بدهند. او حتا در آن مجلس از 
مسووالن امارت طالبان خواسته است 

تا »فرمان و حکم را به هر قیمت 
سرشان تطبیق کنند.«

از صفحه 4

جهاد اداری مال هبت الله...
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از نظر طالبان، رابطه با گروه های جهادی تنها 
برای مانور دادن نیست، بلکه شبکه بین المللی 
جهادیسم با مهارت ها، امکانات و توانایی های 
مختلفی که دارد، در جایگاه ذخیره استراتژیک 
طالبان است که می تواند در شرایط سخت 
به کمکش بشتابد. اکثریت گروه های جهادی 
در دنیا به این باورند که از نظر شرعی تنها 
گذاشتن یگانه حکومت اسالمی و مطابق با 
باورهای شان در این عصر، به هیچ صورت 
جایز نیست و باید هر چه در توان دارند، برای 
تحکیم و تقویت آن انجام بدهند.

آن جا با اندیشه های اخوان المسلمین، به ویژه سید قطب 
و ابو االعلی مودودی آشنا شدند. شماری از آنان پس از 
بازگشت به کشور، شروع به نشر آن ایدیولوژی کردند و 
آنان  بود،  ایجاد کرده  تقابلی که جنگ سرد  در فضای 
در برابر احزاب کمونیستی و نفوذ شوروی در افغانستان 
کشورهای  که  شد  سبب  کار  این  و  گرفتند  موضع 
هم پیمان غرب، مانند پاکستان، عربستان سعودی، مصر 
و دیگران به این جریان به عنوان هم پیمانان احتمالی خود 
در افغانستان نگاه کنند. در همان زمان روابط این جریان 
با گروه های بنیادگرای پاکستان مانند جماعت اسالمی 
رابطه  سعودی  دولت  با  آنان  از  شماری  و  شد  برقرار 
اخوان  گرفت  تصمیم  انور سادات  که  هنگامی  گرفتند. 
زندان ها  از  را  مسلمان  بنیادگرایان  سایر  و  المسلمین 
آزاد و زمینه فعالیت شان را مساعد گرداند، روابط میان 
به عنوان  المسلمین  اخوان  و  افغانستان  اسالمی  نهضت 
بزرگ ترین جنبش اسالمی جهان عرب قوی تر شد و در 
با  این راستا کمال سنانیری، شوهر خواهر سید قطب، 
سفر به پاکستان به عنوان رابط میان بنیادگرایان عرب و 
بنیادگرایان افغانستان وارد عمل گردید. در خود جهان 
عرب، میان اخوان المسلمین و برخی گروه های تندروتر 
اختالف  االسالمیه  الجماعه  و  االسالمی  الجهاد  مانند 
و  افغانستان  مورد جهاد  در  اما  داشت،  نظرهایی وجود 
ضرورت حمایت از آن همه اتفاق نظر داشتند. حمایت 
ایاالت متحده امریکا، پاکستان و اکثریت کشورهای عربی 
از جهاد افغانستان راه را برای ورود عناصر رادیکال عرب 
به این عرصه باز کرد و چهره های مشهوری مانند عبد اهلل 
عزام، اسامه بن الدن و ایمن ظواهری، در کنار هزاران 
تبدیل  قضیه  این  عمده  بازیگران  به  دیگر  جنگ جوی 
شدند. آنان به این نظر بودند که شرایط محلی، منطقه ای 
و بین المللی برای برپایی حکومتی اسالمی در افغانستان 
فراهم شده است و چنین شرایطی نه در فلسطین مساعد 
گروهی  زمان  آن  تا  دیگری.  در هیچ کشور  نه  و  است 
به نام طالبان وجود نداشت، اما افغانستان برای فعاالن 

اسالم گرای عرب اهمیت استراتژیک پیدا کرده بود.
نیروهای  اکثریت  که  جهادی  سلفی  گروه های  نظر  از 
القاعده و داعش از این طیف هستند، دین داری عامیانه 
مردم افغانستان با بدعت ها و کاستی هایی آمیخته بود و 
توقعات آنان را برآورده نمی کرد. این موضوع در همان 
سال های دهه ۸۰ در حلقات عرب مطرح شد، اما نظر 
تیوری پردازان این گروه ها این بود که این امر در مقایسه 
با مزایای فراوان این کشور برای جهادیست ها، در حدی 
نیست که روی برنامه های استراتژیک شان تاثیر بگذارد و از 
اهمیت افغانستان برای شان بکاهد. از نظر آنان افغانستان 
استراتژیک  اهداف  کار  به  که  داشت  ویژه گی هایی 
جهادیست ها می آمد. از یک سو موقعیت جغرافیایی آن 
زمینه برپایی اردوگاه های آموزشی و پایگاه های جنگی 
از  برای جنگ جویان شان مساعد می کرد،  را  نفوذ ناپذیر 
با مناطق قبایلی پاکستان  دیگرسو وجود مرز مشترک 
دشوار  شرایط  در  را  جنگ جویان شان  شدن  پنهان  راه 

ایاالت متحده امریکا و سایر هم پیمانانش افغانستان را به 
فراموشی سپردند. گروه طالبان از طریق حفظ رابطه با 
القاعده و سایر گروه های جهادی، توانست همیشه خود 
را مهم جلوه بدهد، هم در چشم دولت های مختلف و هم 

در چشم گروه های جهادی در سطح دنیا.
برای  تنها  جهادی  گروه های  با  رابطه  طالبان،  نظر  از 
با  بین المللی جهادیسم  بلکه شبکه  نیست،  مانور دادن 
در  دارد،  که  مختلفی  توانایی های  و  امکانات  مهارت ها، 
جایگاه ذخیره استراتژیک طالبان است که می تواند در 
گروه های  اکثریت  بشتابد.  کمکش  به  سخت  شرایط 
تنها  شرعی  نظر  از  که  باورند  این  به  دنیا  در  جهادی 
گذاشتن یگانه حکومت اسالمی و مطابق با باورهای شان 
در این عصر، به هیچ صورت جایز نیست و باید هر چه در 
توان دارند، برای تحکیم و تقویت آن انجام بدهند. افزون 
بر آن، آنان می دانند که هیچ سرزمینی مانند افغانستان 
فراهم  را  آنان  گسترش  و  رشد  برای  ایده آل  شرایط 
نمی آورد؛ یعنی هم عامل ایدیولوژیک و هم عامل تبادل 
پیوند کمک  این  تقویت  به  متقابل  وابسته گی  و  منافع 
می کند. نکته دیگر این است که قطع رابطه طالبان با این 
گروه ها در قدم اول بسیاری از جنگ جویان معتقد آن را 
ناراضی کرده و به طرف سایر گروه های جهادی خواهد 
راند و در قدم دوم حمایت این گروه ها را از طالبان تبدیل 
به خصومت و دشمنی خواهد کرد و آن را در موقعیتی 
خواهد نشاند که حکومت پیشین افغانستان قرار داشت. 
رهبری طالبان از این واقعیت به خوبی آگاه است و عاقالنه 
نمی داند که در بدل دریافت مبلغی پول از سوی ایاالت 
متحده و هم پیمانانش، ذخیره استراتژیک خود را به منبع 

تهدیدی برای خود تبدیل کند.
تداوم  و  سیاسی  تعامل  طریق  از  امیدوارند  که  کسانی 
استراتژی  تغییر  به  را  بتوانند آن  این گروه  به  کمک ها 
وادار کنند، خطای شان ناشی از یک پیش فرض سست 
سایر  همانند  طالبان  سلطه  گویا  این که  آن  و  است 
دید  از  تنها  که  است  متعارف  سکوالر  حکومت های 
منافع ملی به مسایل می نگرد. طالبان از اساس جریانی 
ایدیولوژیک با ساختاری استخباراتی - تروریستی است و 
نگاه آن به مسایل داخلی و خارجی در گام نخست ریشه 
در ایدیولوژی و عقیده مذهبی دارد. این گروه پیروزی 
خود در افغانستان را پیوسته نتیجه نصرت الهی می داند 
که در اثر استقامت در برابر کفار از سوی خدا نصیبش 
شد و آن چه را تحلیل گران سیاست و روابط بین الملل 
نمی دهد.  اهمیت  جو  یک  می دانند،  زمینه  این  در 
بر اساس چنین دیدگاهی، پیروزی این گروه بر امریکا و 
هم پیمانانش در ناتو، آن را در موقعیتی یگانه قرار داده 
است که هیچ گروه جهادی دیگر در دنیا ندارد. اگر از این 
موقعیت با درایت بهره بگیرد، می تواند رهبری گروه های 
جهادی را در سطح در دنیا به دست گرفته و به قدرتی 
و  پاکستان  از  نفوذش  ساحه  که  شود  تبدیل  جهانی 
جنوب آسیا تا آسیای مرکزی، قفقاز، خاور میانه و شمال 
افریقا گسترش یابد. رؤیای به دست گرفتن رهبری جهان 
اسالم از آرزوهایی است که بسیاری در گذشته سودای 
آیت اهلل  تا  از جنرال ضیاء الحق  داشته اند،  را در سر  آن 
خمینی، اسامه بن الدن، ابوبکر بغدادی و بسیاری دیگر. 
در  را  خود  که  است  موقعیتی  در  طالبان  رهبر  اکنون 
چند قدمی رسیدن به این مقام می داند و این موضوع به 
حد کافی وسوسه برانگیز است و نمی توان به ساده گی از 

کنارش گذشت.

ادامه در صفحه ۸

تروریسم  رهبران  مهم ترین  که  می داند  دنیا  تمام 
بین المللی، اسامه بن الدن، ایمن ظواهری و ابو مصعب 
زرقاوی، سال ها در کنار طالبان قرار داشتند و گروه های 
مختلف تروریستی منطقه و جهان به نحوی با طالبان در 
پیوند بوده اند. اما پرسشی که در این زمینه بی پاسخ مانده 
پیوند  این  ماهیت  نشده،  روشن  بسیاری  برای  هنوز  و 
است که آیا طالبان یکی از شاخه های جریان جهادیسم 
بین المللی است و به  رغم اولویت های محلی اش، در کلیت 
خود زیر رهبری آن جریان قرار دارد، یا قضیه بر عکس 
است و جهادیسم بین الملل، بنا بر نداشتن سرزمین تحت 
این که  یا  است؟  طالبان  شاخه های  از  یکی  حاکمیت، 
اساساً این دو جریان در جدایی کامل و استقالل تام از 
ناگزیری های  بنا بر  یک دیگر قرار دارند و همکاری شان 
اما  پذیرفته،  تاکتیکی صورت  به شکل  بوده که  مقطعی 
هم پیمانی استراتژیک و پیوند ارگانیک میان آن ها وجود 
ندارد؟ روشن شدن این موضوع می تواند به شناخت بهتر 
از این گروه و همزمان به انتخاب موضع درست در برابر 
آن، به ویژه از سوی کسانی که وظیفه سیاست گذاری را 

بر دوش دارند، کمک کند.
طالبان خود در این باره ساکت اند و در خالل سه دهه 
عمر خود ترجیح داده اند که این قضیه را مبهم نگه دارند. 
مطالعه رویدادها داللت بر این دارد که اتخاذ چنین موضع 
ناروشنی در برابر چنین موضوع مهمی، کار بسیار زیرکانه 
سقوط  از  پس  را  طالبان  روش  همین  زیرا  است؛  بوده 
حاکمیت نخستین این گروه از نابودی کامل نجات داد 
و سپس همین شیوه کمک کرد تا این گروه در جنگ 
بیست ساله اش بر ناتو پیروز شود و در پایان به عنوان طرف 
به میز  امریکا در دوحه  ایاالت متحده  با  اصلی مذاکره 
مذاکره حاضر شود، خواسته های خود را بر آن بقبوالند 
رابطه  زیر حاکمیت خود درآورد. حفظ  را  افغانستان  و 
محکم با جهادیسم جهانی و پنهان نگه داشتن ماهیت این 
رابطه، به این گروه فرصت انعطاف پذیری فراوانی می دهد؛ 
زیرا از یک سو امکان چانه زنی آن را افزایش می بخشد و از 
دیگر سو برای گذار از تنگناهای سخت کمکش می کند. 
اختیار  در  خاصی  اسناد  ما  موضوع،  این  بررسی  برای 
نداریم که از سوی خود طالبان صادر شده باشد و نوع 
رابطه میان طالبان و جهادیسم بین المللی، به ویژه القاعده 
روابط  تاریخچه  ولی  بدهد،  توضیح  را  شاخه هایش،  و 
طالبان با این گروه ها که به گزارش های فراوانی در این 
باب تکیه دارد، می تواند به ما بگوید که این رابطه از چه 

نوع است و در آینده به کجا خواهد انجامید.
برای این که طبیعت رابطه میان طالبان و جهادیست های 
بین المللی را بهتر درک کنیم، باید به گذشته برگردیم، 
دهه  در  عرب،  بنیادگرای  جنگ جویان  که  زمانی  به 
برای  افغانستان  اهمیت  به  گذشته،  قرن  میالدی   ۸۰
میان  ارتباط  چه  اگر  بردند.  پی  آینده شان  برنامه های 
افغانستان و جهان عرب یک دهه زودتر آغاز یافته بود، 
جوان  استادان  و  دانشجویان  از  شماری  که  هنگامی 
در  و  رفتند  به مصر  تحصیل  ادامه  برای  کابل  دانشگاه 

در  نفوذ  برای  را  زمینه  سویی  از  و  می گردانید  مساعد 
آسیای میانه فراهم می آورد. عالوه بر این، روحیه قوی 
مذهبی در میان مردم افغانستان، عادت داشتن شان به 
محیط ناهموار و شرایط دشوار، پایین بودن استندردهای 
اولیه زنده گی و کمبود امکانات رفاهی، زمینه سربازگیری 
برای  را  ناچیز  بسیار  قیمت  به  خدمات  دریافت  و 
جهادیست ها امکان پذیر می کرد. به همین جهت بود که 
چه در جنگ های داخلی سازمان های مجاهدین در آغاز 
دهه ۹۰ میالدی و چه زمانی که طالبان به عنوان یک 
جنبش محلی از جنوب افغانستان پا به صحنه گذاشت، 
جنگ جویان عرب و پاکستانی حضور خود را در صحنه 
حفظ کردند. آنان از این طریق با جغرافیا، مردم و شرایط 
توانستند  و  آشنا شدند  به خوبی  افغانستان  در  زنده گی 
هسته گذاری،  تا  جذب  و  جلب  از  را  خود  فعالیت های 
شبکه سازی، آموزش و اجرای عملیات با توانایی و تسلط 

به پیش ببرند.
اهمیت استراتژیک افغانستان، از آن زمان تا امروز، برای 
همه  به  رغم  پاکستان  و  عرب  جهان  افراطی  نیروهای 
پا بر جا  است،  داده  و جهان رخ  تحوالتی که در منطقه 
اهمیت  یاد شده،  عوامل  بر  عالوه  آن چه  است.  مانده 
چند  بین المللی  جهادی  گروه های  برای  را  افغانستان 
برابر می کند، تضادهایی است که میان منافع قدرت های 
منطقه ای و جهانی در این نقطه از جهان وجود دارد، از 
رقابت های پاکستان و هند، تا ایران و سعودی و تا روسیه، 
چین و امریکا، و همه این ها دست به دست هم داده این 
کشور را به محیطی طالیی برای فعالیت های تروریستی 

تبدیل می کند.
برای  افغانستان  اهمیت  به  معطوف  شد،  گفته  آن چه 
گروه های  مقابل،  طرف  در  اما  بود،  جهادی  گروه های 
جهادی نیز برای بنیادگرایان افغانستان اهمیتی همانند 
توانستند  گروه ها  این  میالدی،   ۸۰ دهه  در  داشته اند. 
موضوعی  به  محلی  موضوعی  از  را  افغانستان  قضیه 
بود  طریق  آن  از  کنند.  تبدیل  بین المللی  و  منطقه ای 
که شهرت و اهمیت جهاد افغانستان مرزها را در نوردید 
یافت و محبوبیت  و در سرتاسر جهان اسالم گسترش 
مجاهدین افغانستان از پاکستان و جنوب آسیا تا جهان 
عرب، شمال افریقا، آسیای میانه، قفقاز، بالکان و تمام 
آن  قهرمانان  به  را  آنان  و  یافت  گسترش  میانه  خاور 
زمان تبدیل کرد. البته رویکرد مساعد کشورهای غربی 
بی تاثیر  زمینه  این  در  نیز  رسانه ای شان  بنگاه های  و 
با شروع جنگ های داخلی  اگر چه آن محبوبیت  نبود. 
و  کرد  پیدا  کاهش  مدتی  برای  دهه ۹۰  در  مجاهدین 
این جنگ ها برای شماری از هواداران این گروه ها مایه 
تلخ کامی گردید، اما ظهور طالبان در صحنه به زودی آن 
امیدوار  آن  به  نو  از  افراطی  گروه های  و  کرد  را جبران 
شدند. همان بود که در مدت کمی هزاران جنگ جوی 
تازه نفس، به ویژه اعضای القاعده و هواداران آن، به سوی 
افغانستان سرازیر شدند. گروه طالبان از همان زمان تا 
منابع  تسلیحاتی،  منابع  مالی،  منابع  از  بخشی  امروز، 
این  از  را  خود  عملیاتی  جدید  تجربه های  و  آموزشی 
گروه ها به دست آورده و با تکیه بر آن امکان مانور در 
مقیاس منطقه ای و جهانی را پیدا کرده است. اگر ارتباط 
نمی بود،  و سایر گروه های جهادی  القاعده  با  این گروه 
توجه  مورد  نمی توانست همزمان  طالبان هیچ گاه  گروه 
ایاالت متحده امریکا، اروپا، روسیه، چین، ایران، و جهان 
عرب قرار بگیرد. این را هنگامی بهتر می توان درک کرد 
که سال های نخست حکومت مجاهدین پس از سقوط 
این که چگونه  بگیریم؛  نظر  را در  رژیم داکتر نجیب اهلل 

طالبان و جهادیسم بین الملل؛ 

محمد محق

آیا رهبر طالبان به رهبری 
جهانی می اندیشد؟
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چگونه مالها بر خان ها 
شدند؟ وز  پیر پاکستان در کالن روایت 

و عمیق استراتژیک 
)کرسین فیر، 13۹۶( 
خود با هر ابزاری در صدد 
جلوگیری از نفوذ هند در 
افغانستان است. پاکستان 
می بایست از نیروهایی 
حمایت می کرد که از نظر 
دینی دشمنی خاص با 
هندی ها داشته باشند. 

تغییرات ساختاری در بستر جوامع انسانی همواره دالیل 
اجتماعی، انگیزه های سیاسی و از همه مهم تر علت های 
اقتصادی دارند که آن را می شود در ابعاد داخلی و خارجی 
مطالعه کرد. این که چرا و چگونه مالها توانستند در نبرد 
ساختارهای  افغانستان،  سیاسی  قدرت  سر  بر  بی پایان 
را  خان ها  و  داده  تغییر  را  پشتون  قبیله های  پیچیده 
شکست بدهند، خودش می تواند در فهم وضعیت اکنون 
و  خان ها  نبرد  که  است  مدعی  نوشته  این  کند.  کمک 
مالها بر سر رهبری قبیله های پشتون را تبیین کرده و 
دالیل پیروزی مالها را در ابعاد داخلی و خارجی بررسی 
به  مالها  اکنون  که  است  این  نگارنده  فرض  می کند. 
بازی می کنند  را  جای خان ها نشسته اند و همان نقش 
که روزی خان ها برعهده داشتند. آن ها جنگ جو دارند، 
لباس  در  اکنون  که  شاه  به  و  می کنند  ارتزاق  مردم  از 

»امیر المومنین« درآمده، مشروعیت سیاسی می دهند.
در واژه نامه قبیله  ای پشتون ها، خان به عنوان یک پایگاه 

پشتون نقش کلیدی داشت . اکنون اما بعد از نزدیک به سه 
قرن کش مکش و خشونت بر سر به دست آوردن قدرت 
سیاسی افغانستان، مال هبت اهلل، رهبر پرده نشین طالبان، 
ابدالی  در همان جای نشسته است که روزی احمدشاه 
و شهزاده های پشتون نشسته بودند. تفاوتش اما در این 
است که ابدالی و بعد شهزاده های درانی مشروعیت شان 
استعماری  قدرت های  پشتی بانی  و  خان ها  اتحاد  از  را 
وقت و مال هبت اهلل مبنای مشروعیتش را از اتحاد مالها 
و حمایت ضمنی امریکا بر اساس توافق نامه دوحه گرفته 
است. اکنون این پرسش اساسی به میان می آید که مالها 
چگونه جای خان های پشتون را در ساختار قدرت سیاسی 

گرفتند و این تغییرات چگونه ایجاد شد؟

خان  کیست و مال از کجا آمد ؟
ریشه یابی معنایی - تاریخی واژه خان به حمله و میراث 
 - ترکی  ریشه  که  می رسد  تاریخی  ایران  در  مغول ها 
از  این جا مراد نگارنده  مغولی دارد )کیاوند، ۱۳۶۸(. در 
ملک های  تا  گرفته  قبیله  رهبران  بزرگ ترین  از  خان، 
در  که  می شود  شامل  را  روستایی  اربابان  و  محلی 
ساختار میانه قدرت سیاسی - اجتماعی حضور دارند. در 
که  می شود  تعریف  شاه  اصلی  متحدان  افغانستان خان 
قدرت نسبی محلی دارد؛ آن ها به نیابت از شاه مالیات 
 )۲۰۱۷ )شاران،  شبکه  ای  به گونه  و  کرده  جمع آوری 
در  را   )۱۳۹۹ )ابراهیمی،  روستایی  مرکزگریز  جوامع 
کنار شاه جمع می کردند. در واقع شاه وفا داری خان ها 

و  میانه   ساختارهای  در  مضاعف  برجسته گی  اجتماعی 
باالیی قدرت - ثروت افغانستان به خصوص جامعه جنوب 
خدمه،  محلی،  نفوذ  اقتصادی،  منابع  دارای  خان  دارد. 
 )Dictator( دیکتاتور  یک  خاص  موارد  در  و  جنگ جو 
تمام عیار است که قابلیت های فوق العاده دارد. به صورت 
هم  باز  باشد،  هم  شاه  تابع  هرچند  قبیله  یک  عمومی 
بیشتر از خان   قبیله اطاعت می کند )الفنستون، ۱۳۷۳(. 
وقتی احمد شاه درانی در قرن هژدهم به قدرت سیاسی 
اتحاد خان ها  از  را  مبنای مشروعیت خود  یافت،  دست  
گرفت. هرچند جاناتان  لی، تاریخ نگار و افغانستان شناس، 
نحوه به قدرت  رسیدن احمد شاه ابدالی را یک کودتای 
و  قومی  کابلی، جرگه  و وجود صابرشاه  نظامی می داند 
ناسیونالیست های  ذهنی  برساخته های  را  گندم  خوشه 

پشتون عنوان می کند که واقعیت تاریخی ندارند.
صرف نظر از این که ابدالی مشروعیتش را از اتحاد خان ها 
گرفته یا کودتای نظامی، فهم این نکته مهم است که در 
فردای بعد از احمد شاه ابدالی، حمایت خان ها و پشتی بانی 
انگلیس  و روسیه تزاری در به قدرت رسیدن شهزاده های 

رهبر طالبان با آن که بسیار کم در عرصه عمومی اظهار 
نظر می کند، اما در چند نوبت معدودی که سخنانش 
به بیرون نشر شده است، به این موضوع اشاره کرده و 
اهمیت گسترش جهاد در سطح جهان را مورد تاکید 
 ۱۰ تاریخ  در  که  سخنرانی ای  در  او  است.  داده  قرار 
جمع  برای   ۲۰۲۲ جوالی   ۱ با  برابر   ۱۴۰۱ سرطان 
ایراد  کابل  در  گروه  این  طرف دار  علمای  از  بزرگی 
کرد، چنین گفت: »جنگ ما با کافران دنیا به خاطر 
روی  ما  با  آنان  جنگ  بلکه  نبود،  خاک  و  سرزمین 
خاموش  را  ما  آواز  و  عقیده  که  بود  نظریه  و  عقیده 
کنند. آن جنگ هنوز به پایان نرسیده است، بلکه روان 
نه من  پایان نمی رسد...  به  قیامت هم  تا روز  و  است 
نه  و  کنند  نافذ  را  خویش  قوانین  آنان  که  می گذارم 
آنان ما را می گذارند که شریعت خود را نافذ کنیم، ما 
سالمناهم منذ حاربناهم« )یعنی از زمانی که جنگ با 
آنان را شروع کردیم صلح در کار نبوده است(. ممکن 
نوع  از  را  این سخنرانی  تحلیل گران  از  است شماری 
پروپاگندای سیاست مداران برای تهییج طرف داران شان 
می دهند،  انجام  عمومی  مجامع  در  گاهی  که  بدانند 
تاریخ ۲۰ جدی  به  که  جلسه ای خصوصی  در  او  اما 
۱۴۰۱ برابر با ۱۰ جنوری ۲۰۲۳ تنها با رییسان منابع 
آن  گزارش  و  داشته  قندهار  در  دولتی  ادارات  بشری 
را مولوی احمد شاه شاکر، رییس منابع بشری وزارت 
مالیه طالبان به ثبت رسانده است، به صورت واضح تری 
اهلل  که  »همان گونه  می دهد:  توضیح  را  رویکرد  این 

و غرب این دنیا رساندند، همیشه آماده قربانی بودند و 
قربانی می دادند... اگر شما هم خواهان این هستید تا 
تاریخ را برنده شوید، آماده قربانی شوید، چون برنده 

شدن تاریخ کار آسان و ساده نیست.«
قاضی القضات طالبان نیز همین نظر را دارد و در کتابش 
که به تایید مال هبت اهلل رسیده، می گوید: »پس از این 
رو برای مجاهدان امارت اسالمی روا نیست که جهاد را 

به محض خروج امریکا و متحدانش ترک کنند.«
خود  طالبان  رهبر  برای  امیر المومنین  لقب  انتخاب 
به  اعتقاد  و  گروه  این  بلندپروازی  از  جدی  نشانه ای 
اجندای جهانی است؛ زیرا این لقب در تاریخ اسالم نه 
برای پادشاهان به کار می رفته است و نه برای رهبران 
مذهبی، بلکه بر کسی اطالق می شد که باالترین مقام 
در جهان اسالم به شمار می رفت و هم پادشاهان ملزم 
به اطاعت از وی بودند و هم مقام های مذهبی. از این رو 
در سنت اسالمی جایز نبود تا در یک زمان دو نفر به نام 
امیر المومنین خوانده شوند. در عصر حاضر نیز هیچ یک 
نکرده  اسالمی جرئت  بلندپرواز کشورهای  رهبران  از 
است که چنین لقبی را از آن خود بگرداند، نه شاهان 
سعودی که لقب خادم الحرمین الشریفین را دارند و 
از این نظر دارای جایگاه ویژه ای هستند و نه رهبران 
ایران که خود را ولی امر مسلمین می خوانند. تنها دو 
گروه این لقب را برای رهبر خود انتخاب کرده اند؛ یکی 
طالبان و دیگری داعش. داعش آشکارا قصد براندازی 
نظام های کنونی کشورهای مسلمان را دارد و اجندای 

با  نیز  طالبان  نمی کند.  پنهان  از کسی  را  جهانی اش 
گروه های  به  خود،  رهبر  برای  لقبی  چنین  انتخاب 
جهادی پیام می فرستند که خالفت اسالمی در آستانه 
پیدایش است و جایگاه رهبر یگانه ای که در گذشته به 
نام امیر المومنین خوانده می شد و رمز وحدت و قوت 
جهان اسالم به حساب می آمد، اکنون در حال اعاده و 
بازسازی است. انتخاب این لقب از روی تصادف نیست، 
زیرا دیگر گروه ها پیشاپیش برای احیای مقام خالفت 

زمینه سازی نظری کرده اند.
به  که سال ۲۰۱۰  نامه ای  آخرین  در  ایمن ظواهری 
اسامه بن الدن پیش از مرگش نوشته، به این رابطه 
استراتژیک میان طالبان و القاعده اشاره کرده و تاکید 
کرده است که به  رغم وجود برخی از عناصر غیر قابل 
اعتماد در صفوف طالبان، رهبری این گروه ـ در آن 
زمان مال عمر ـ در پیمانش با القاعده صادق و وفادار 
است و او تعداد قابل توجهی از عناصر طالبان را از این 
کتگوری دانسته است. شناخت ظواهری از گروه طالبان 
شناخت بسیار دقیقی بوده و به همین جهت تا آخر 
در کنار آنان ماند تا آن که به تاریخ ۲۵ جوالی ۲۰۲۲ 
در کابل به قتل رسید. اعتماد متقابل میان طالبان و 
القاعده چنان استوار است که حتا پس از قتل ظواهری، 
که طبق گمانه هایی به همکاری عناصری از داخل گروه 
طالبان انجام شد، پیوندشان کما فی السابق مستحکم 
ماند و سبب نشد که القاعده اعتمادش را به طالبان از 

دست بدهد.

نموده،  اعطا  شما  و  ما  به  جامع  و  کامل  دین  متعال 
باید برای نظام اسالمی قوانین اداری را هم همان گونه 
کامل و جامع تدوین نماییم تا تمامی نظام های جهان 
به آن محتاج باشند، نه این که ما محتاج قوانین دیگران 
باشیم... در فکر حاکمیت شریعت در سراسر زمین اهلل 
بودید،  در صحرا ها  باشید. همان گونه که شما  متعال 
در آن جا امامت و جهاد انجام می دادید... پس شما به 
سبب علم، وعظ و نصیحت تان مردمان صحرا ها را تا 
جایی با دین آشنا نمودید که عاشق این دین شدند، 
به خاطر این دین آماده هر گونه قربانی شدند، شما را 
حمایت نمودند، تا این که حمایت و قربانی های قاطع 
آن ها شما را آن قدر قدرت مند ساخت که تمامی کفر 
را شکست داده و نظام اسالمی را حاکم نمودید. اینک 
که به شهرها آمده اید، مردم شهرها را هم به دین اهلل 
متعال فرا خوانده و آن ها را تا جایی با دین آشنا نمایید 
که در تمام افغانستان حتا یک فرد هم مخالف باقی 
نماند، بلکه همه باید طوری مسلمان واقعی و مخلص 
شوند که شما را آن قدر حمایت نمایند تا بتوانید نظام 
اسالمی را در تمام جهان حاکم سازید. هر زمان که 
شدند،  دین  برای  قربانی  آماده  افغانستان  مردم  همه 
در آن صورت هر کجا که امر اعزامی را برای تان صادر 
نمودم، شما باید آن جا بروید... این یک موقع است که 
تاریخ بهتر را برنده شوید. تاریخ بهتر را برنده شدن، 
یک سلسله قربانی  می طلبد... عزم قربانی داشته باشید، 
اصحاب کرام تاریخ را که برنده شدند و اسالم را تا شرق 

را می خواست و خان وفاداری توده های مردم را که منافع 
دوام  سال  صدها  ساختار  این  داشتند.  با هم  مشترک 
کرد و اکنون فروپاشیده است. در آن دوران حتا مالها 
در  و  خان ها  دستورات  تابع  محلی  ساختارهای  در  نیز 
کالن شهرها مطیع اوامر خود شاه بودند و به نامش خطبه 
نماز جمعه می خواندند که نشان دهنده صالبت خان ها و 

قدرت سیاسی شاهان است.
ساختار اقتصادی سنتی و زمین محور افغانستان خان ها 
بود.  نشانده  سیاسی  و  اقتصادی  برجسته     جایگاه  در  را 
یک سو  از  که  داشتند  ملوک الطوایفی  شبکه های  آن ها 
و  اقتصادی  ساختارهای  و  کرده  پادشاه  از  نماینده گی 
به  دیگر  از سوی  و  کنترل می کردند  را  محلی  سیاسی 
به  را  آن ها  صداهای  و  خواسته ها  مردم  از  نماینده گی 
دربار شاه انتقال داده و یک رابطه دو سویه را به نمایش 
می گذاشتند. مزید بر این، خان ها مالهای محلی را نیز 
در کنترل خود داشته و آن ها را مدیریت می کردند. تمام 
این رابطه ها به گونه نانوشته و سنتی و بر مبنای منافع دو 
طرف شکل می گرفت. هم رابطه خان و مردم و هم رابطه 
خان و دولت مبنای منافع مشترک داشت و ساختارهای 
محلی در نظم قبیله  ای آن را ایجاب می کرد. بعد اقتصادی 
در این میان بسیار اهمیت داشت و خان ها شریان های 
اقتصاد محلی را در دست داشتند و از آن طریق اعمال 

حاکمیت می کردند.

ادامه در صفحه ۹

ابومسلم خراسانی

انتخاب لقب امیر المومنین برای رهبر طالبان خود نشانه ای جدی از بلندپروازی این گروه و اعتقاد به اجندای جهانی است؛ زیرا این لقب در تاریخ اسالم نه برای پادشاهان به کار می رفته است و نه 
برای رهبران مذهبی، بلکه بر کسی اطالق می شد که باالترین مقام در جهان اسالم به شمار می رفت و هم پادشاهان ملزم به اطاعت از وی بودند و هم مقام های مذهبی. از این رو در سنت اسالمی 

جایز نبود تا در یک زمان دو نفر به نام امیر المومنین خوانده شوند.

پشتون ها و نبرد رهبری؛

آیا رهبر طالبان...
از صفحه ۷



سال شانزدهم
شماره 3860

شنبه
20 حوت 1401
11 مارچ 2023

9

اسالم گرایی گذاشتند. دلیل نخست مبارزه علیه گسترش 
می دانستند  غربی  کشورهای  بود.  کمونیسم  روزافزون 
که هیچ  نیرویی به اندازه اسالم  سیاسی در مبارزه علیه 
اسالم گرایی  از  لحاظ  این  از  و  نیست  موفق  کمونیسم 

حمایت کردند.
از  حمایت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  روی کار آمدن 
حمایت  تحت  دولت  برابر  در  افغانستان  مجاهدین 
از  جهانی  حمایت های  نمونه های  کابل،  در  شوروی 
اسالم گرایی در مبارزه علیه کمونیسم است. دلیل دوم 
بیستم موجی  قرن  اواخر  در  است.  پیچیده تر  اما کمی 
ناسیونالیسم و پان عربیسم در میان کشورهای  از تفکر 
لیبیا،  مانند  عرب  قدرت مند  کشورهای  جوشید.  عربی 
عراق، سوریه و مصر در منطقه قدرت مضاعف داشتند 
و تفکر ناسیونالیسم می توانست سبب اتحاد مسلمان های 
عرب شده و خطر جدی برای کشور تازه تاسیس اسراییل 
و  بود  ناسیونالیسم  پادزهر  اسالم گرایی  باشد.  داشته 
می توانست عرب ها و مسلمان ها را شقه شقه کرده و آن ها 
را به دام افراطیت بکشاند. با این روش، هم میدان های 
نفتی به دست قدرت های بزرگ نیو استعماری می افتاد و 
منافع آن ها تامین می شد و هم عرب ها و مسلمان ها به 
یک اتحاد قدرت مند نمی رسیدند که برای اسراییل، این 
نماد قدرت غرب در خاورمیانه، مشکل جدی ایجاد شود 
)عطوان، ۱۳۹۶(. حمایت از اسالم گرایی در سطح جهانی 
محیط  و  کرد  فراهم  را  مالها  قدرت گیری  زمینه های 
خشونت گستر  و  قدرت خواه  سیاسِی  روحانیت  برای  را 

مساعد ساخت.

سطح منطقه  ای؛ پاکستان و پشتون ها
در کالن روایت جهانی مالها و نیروهای افراطی برای این 
کوتاه مدت  در  که  گرفتند  قرار  جهانی  توجه   محور  در 
منافع بلوک ضد کمونیستی را فراهم می کردند. در سطح 
منطقه  ای نیز پاکستان از این روش برای سرکوب تفکر 
و  پشتون ها  رابطه  کرد.  استفاده  پشتونی  ناسیونالیسم 
پاکستان در کالن روایت  پیچیده است.  بسیار  پاکستان 
از گسترش تفکر ناسیونالیسم پشتونی هم در افغانستان 
را  ابزارهایش  تمام  و  است  نگران  پاکستان  در  هم  و 
در سطح  اما  کند؛  خنثا  را  تفکر  این  تا  می برد  کار  به 
اقوام دیگر  با  افغانستان و در مواجهه پشتون ها  داخلی 
ناسیونالیسم  تفکر  و  پشتون گرایی  به  تاجیک ها،  مانند 
می کند.  تحریک  را  پشتون ها  و  می زند  دامن  محلی 
ارتش  قبلی  رییس  مشرف،  پرویز  جنرال  همین  برای 
پاکستان، احمدشاه مسعود را دشمن پشتون ها معرفی 
کرده و از حضور تاجیک ها در قدرت انتقاد می کند. او 
در مصاحبه ای بیان می کند که پاکستان باید پشتون ها 
را دوباره پیروز بسازد. از نظر او، پاکستانی ها می خواهند 
افغانستان  در  هند  پشتونی ضد  اسالم گرای  دولت  یک 
مانند طالبان روی کار شود و اساس سیاست طالبان در 
افغانستان با توجه به مساله هند تعریف و صورت بندی 

می شود.
این  به  حالی  در  پاکستانی  جنرال های  دیگر  و  مشرف 
تفرقه ها دامن می زنند که در کشور خودشان پشتون ها 
مورد تبعیض سیستماتیک قرار دارند. ارتش پاکستان و 
ساختارهای نظامی این کشور متشکل از پنجابی ها و اقوام 
دیگر است. در جای دیگر مشرف در مصاحبه تلویزیونی با 
هارون نجفی زاده، خبرنگار وقت بی بی سی فارسی، بیان 
می کند که افغانستان باید یک دولت پشتون داشته باشد 
و ارتش افغانستان متشکل از تاجیک ها است. پاکستان 
با چنین سیاستی از یک سو مانع خلق یک روایت کالن 
پشتونی مبتنی بر تفکر ناسیونالیسم در امتداد خطوط 
در  پشتون ها  تحریک  با  دیگر  سوی  از  و  شد  قبایلی 
افغانستان به تفرقه دامن زد که این خود سبب  داخل 
قدرت گیری مالها و سرنگونی خان ها شد. منظور پشتین، 

دست به استراتژی هایی زدند که بتواند قدرت آن ها را 
تداوم ببخشد. نخست آن ها شبکه به هم پیوسته از مالها 
را ایجاد کردند. این شبکه که هرچند نظام مند و دارای 
سلسه مراتب بروکراسی نیست، اما در این که باید مالها 
از  عده  آن  دارند.  نظر  توافق  بزنند،  سیاست  به  دست 
اقوام  از  یا  داشتند،  اختالف  شبکه  این  با  که  مالهایی 
دیگر بودند که می توانستند تاثیرگذاری داشته باشند و 
قدرت این شبکه را به تحلیل ببرند را ترور کردند. در 
سال ۱۳۹۴ روزنامه ماندگار گزارش داد که در ۱۴ سال 
گذشته بیش از ۱۰۰ عالم دینی که به نظر می رسد با 
شبکه مالها مخالفت داشتند، ترور شده اند. این ترورها 
بود.  کرده  پیدا  چشم گیری  افزایش  اخیر  سال های  در 
صدها عالم دین به دست طالبان ترور شدند تا صف های 
طالبان پاک و فضا برای قدرت گیری شبکه مالها آماده 
اکثریت علمای ترور شده در بستر دولت زنده گی  شود. 

می کردند.
که  نیرویی  آن  هر  طالبان  شبکه،  این  ایجاد  از  بعد 
به  را  مالها  قدرت  محلی  ساختارهای  در  می توانست 
تحلیل ببرد، ترور و حذف کردند که بخش بزرگ این 
روند شامل ترور و از میان برداشتن خان های قدرت مند 
قبیله ها در مناطق پشتون نشین بود. طالبان به رهبری 
مالها روند ترور خان ها را بعد از سال ۲۰۰۶ آغاز کرده 
و تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره شان در ۱۵ آگست 
از  نقل  به  باال  در  که  همان طور  کردند.  تکمیل   ۲۰۲۱
منظور پشتین، رهبر تحفظ پشتون های پاکستان یاد شد، 
نه تنها در افغانستان، بلکه در مناطق قبایلی نیز موجی 
از خان کشی و ترور افراد صاحب نفوذ آغاز شد تا مالها 
تنها نیرو باقی مانده از ساختارهای سنتی را نیز از میان 
بردارند. هرچند هیچ آماری در دست نیست که نشان 
دهد طالبان چه تعداد از خان ها و افراد با نفوذ محلی را 
ترور کرده اند. پاکستانی ها در این میان تالش حداکثری 
افغانستان  در  هم  پشتون،  جوامع  کلیت  در  که  کردند 
قدرت  بر سر  مالها  پاکستان،  قبایلی  مناطق  در  هم  و 
این قشر منافع استراتژیک پاکستان را  بیایند؛ چرا که 

تامین می کند.
اما به نظر می رسد که به گونه کامل طالبان تا پیش از 
در  قدرت مند  خان های  دوباره شان،  رسیدن  قدرت  به 
مناطق پشتون نشین را ترور کرده اند. طالبان در مناطق 
ارباب های  نیز  شمال  والیت های  در  جمله  از  دیگر 
محلی، قوماندان های جهادی و مالهای مخالف خود را 
ترور کردند و اکنون بدون هیچ رقیب جدی در کلیت 
افغانستان حاکمیت می کنند. مالها توانسته اند با حمایت 
داخل،  در  شبکه  ای  انسجام   سیاسی،  اسالم  از  جهانی 
خان های  پاکستان،  حمایت  و  ترور  به  شدن  متوسل 
پشتون را از اقتدار به زیر بکشند و خود به اقتدار برسند. 
البته در این میان پول های کمکی به جهاد و جنگ در 
اقتصادی و سیاسی روند  افغانستان، تغییر ساختارهای 
موجود را تسریع بخشیده و تمام این مولفه های کمک 
کرد تا شرایطی به وجود بیاید که امروزه ما شاهد آن 
حیات  به  قدرت مند  رقیب  بدون  اکنون  مالها  هستیم. 
سیاسی خود ادامه می دهند. آن ها در صدد تحکیم قدرت 

سیاسی خود هستند.

نژاد(،  فرهنگ،  )افغان ها، جای،  م، ۱۳۷۶  الفنستون،   -
ترجمه آصف فکرت، تهران.

- کیاوند، ع، ۱۳۸۰ )سیاست، حکومت، عشایر( تهران: 
نشر صنم.

حسن  ترجمه  شبکه ای(  )دولت   ۱۳۹۶ ت،  شاران،   -
رضایی، کابل: نشر واژه.

در  سیاسی  توسعه  )دشواری   ،۲۰۲۰ ی،  ابرهیمی،   -
افغانستان( کابل، روزنامه ۸صبح.

- صالحی، ع، ۲۰۱۹، )روحانیت و شاه امان اهلل؛ از همیاری 
تا هماوردی( هرات: نشر آنالین.

- یعقوبی، ع، ۱۳۹۱ )معناشناسی واژه روحانیت( تهران: 
مجله معرفت اجتماعی.

- پهلوان، چ، ۱۳۷۷، )عصر مجاهدین و برآمد طالبان(، 
تهران: نشر قطره.

رضا  ترجمه  دیجیتال(  )خالفت   ،۱۳۹۶ ع،  عطوان،   -
الفت، تهران: نشر کالغ.

تا آخرین نفس(، ترجمه  )نبرد  - کرستین ف، ۲۰۱۷، 
خالد خسرو، کابل: انتشارات امیری.

- جیوستوزی، آ، ۱۳۹۲، )افغانستان، جنگ، سیاست و 
جامعه(، ترجمه اسداهلل شفاهی، کابل.

روحانیت نیز یک جایگاه مذهبی - اجتماعی است که 
پیشینه آن به ورود اسالم در افغانستان بر می گردد. مال، 
افرادی  به  همه  پیش نماز  و  امام مسجد  قاری،  مولوی، 
می پردازند  دینی  علوم  تحصیل  به  که  می شود  اطالق 
در  که  ویژه ای  افراد  به  روحانیت  یا   )۱۳۹۸ )صالحی، 
آموزشگاه های خاص به آموزش دین می پردازند و اطالق 
معنایی آن به روح بر می گردد )یعقوبی، ۱۳۹۲(. به صورت 
عموم، مالها یک قشر قدرت مند اجتماعی در افغانستان 
آموزش،  به  مذهبی  نسق  و  نظم  بر  عالوه  که  است 
قانون گذاری و قضاوت مشغول بوده و در قدرت سیاسی 
نیز دخیل بوده اند. خصوصاً بعد از آن که مالها حکومت 
توسعه پسند امان اهلل خان را ساقط کردند، به عنوان یک 
قشر قدرت مند بی رقیب ظاهر شدند که انسجام نسبی 
توده ها و  توانایی بسیج  از همه مهم تر  و  داخلی داشته 

سرنگونی حکومت های را داشته و دارند.
در  مشروعیت بخش  قشر  به عنوان  مالها  هرچند 
اما  داشتند،  تصرفی  و  دخل  نیز  سیاسی  ساختارهای 
روابط  و  اقتصادی  بزرگ  شبکه های  نداشتن  نسبت  به 
بیرون مرزی نمی توانستند از اوامر محلی خان و دستورات 
رژیم  حاکمیت  از  پیش  تا  آن ها  کنند.  سرپیچی  شاه 
کمونیستی در افغانستان کمتر رو به سیاست می آوردند 
و فقط در پی منافع خود بودند که باید حکومت ها آن 
را مد نظر بگیرند و به شماری از خواسته های آن ها ارج 
بگذارند. در واقع تا آن زمان مالها هنوز تابع دستورات 
خان ها بودند. به عنوان نمونه مالهایی که بر ضد امان اهلل 
خان شورش کردند، همه پیرو خان های مالیات گریزی 
به  می کردند.  سرپیچی  مالیات  پرداخت  از  که  بودند 
عبارت دیگر، شورشی که امان اهلل را برانداخت، شورش 
که  بود  مالهایی  و  مالیات گریز  خان های  مشترک 
مشروعیت و مقبولیت خود را در جهت مخالف اصالحات 
کار  روی  مالها می خواستند حکومتی  امانی می دیدند. 
بیاید که منافع آن ها را تامین کند، نه این که خود در 

راس حکومت قرار بگیرند.
قدرت گیری کمونیست ها به گونه ناخواسته سبب انسجام 
بیشتر مالها و نیروهای شورشی دیگر شد )جیوستوزی، 
۱۳۸۷(. این  نیروها که مسلح به ایدیولوژی اسالم سیاسی 
بودند و بعدها کابل را به تصرف خود درآوردند، سبب 
تغییرات بسیار اساسی در ساختار سیاسی، نظم محلی، 
دگرگونی اقتصادی و از همه مهم تر نظم اجتماعی شدند 
)پهلوان، ۱۳۷۷(. کمونیست ها و بعد به تعقیب آن دوره 
جنگ های داخلی و عصر مجاهدین و برآمدن طالبان از 
دل آن جنگ ها، تغییرات بسیار بزرگی را در افغانستان 
آورد. یکی از آن تغییرات، این بود که مالها را بر جایگاه 
خان ها نشاند و قدرت سیاسی - اقتصادی خان ها را به 
تحلیل برد. مالها تا پیش از کمونیست ها در پی ایجاد 
و  کمونیست ها  حاکمیت  شروع  با  اما  نبودند؛  حکومت 
تحوالت جهانی که منجر به حمایت اسالم سیاسی شد، 
به  برآمدند که یک نسخه آن طالبان  در پی حاکمیت 
رهبری مال عمر و اکنون به رهبری مال هبت اهلل است؛ اما 
این تغییر چگونه صورت گرفت و چه عواقبی در پی دارد؟

سطح جهانی؛ ناسیونالیسم یا اسالم گرایی؟
در سطح جهانی قرن بیستم عصر تخاصم ایدیولوژی ها، 
ظهور ناسیونالیسم و جنگ های بسیاری بود که جهان 
در مواجه با آن رویکردها و سیاست های متفاوت داشته 
است. مراد نگارنده از جهان در این نوشته جهان غرب و 
کشورهای قدرت مند است که در عرصه محیط بین الملل 
سنگینی خود را دارند. در گیر و دار این وضعیت جهان 
آزاد به دو دلیل اساسی که می توان دالیل فرعی نیز به 
ناسیونالیسم در  برابر  از اسالم گرایی در  آن اضافه کرد، 
امکانات  و  کردند  حمایت  عرب   - مسلمان  کشورهای 
خدمت  در  را  سیاسی  و  اقتصادی  تبلیغاتی،  گسترده 

رهبر تحفظ پشتون ها، در یک سخنرانی خود می پرسد 
که کی ها یک هزار و ۴۰۰ بزرگ و خان پشتون را  ترور 
کرده اند که به نظر می رسد طرف اتهام، دولت پاکستان با 

همکاری اسالم گراها و مالها باشد.
)کرسین  استراتژیک  عمیق  و  کالن روایت  در  پاکستان 
فیر، ۱۳۹۶( خود با هر ابزاری در صدد جلوگیری از نفوذ 
هند در افغانستان است. پاکستان می بایست از نیروهایی 
حمایت می کرد که از نظر دینی دشمنی خاص با هندی ها 
سکوالرهای  نخست  پشتون  خان های  باشند.  داشته 
سنتی بودند که هندی ها در بینش آن ها نه تنها شیطان 
نیست، بلکه می توانند با آن ها روابطه دوستانه، رفت وآمد 
بر  مزید  و  باشند  داشته  درازمدت  و  معنادار  روابط  و 
این قدرت مندان محلی بودند که سبب گسترش تفکر 
ناسیونالیستی در کالن روایت شده و سبب همبسته گی 
پشتون های دو طرف دیورند می شدند. این دو عامل توجه 
پاکستان به مالها و این نیروی قدرت مند در افغانستان 
را افزایش داد که با روی کار آمدن و قدرت گیری شان در 
ساختارهای سیاسی و اجتماعی، تخم ستیز با هند و عدم 
در  پشتون محور  ناسیونالیستی  کالن روایت  شکل گیری 

امتدام خطوط شکننده قبایلی ضمانت می شد.

و  جنگی  اقتصاد  ساختارها،  تغییر  داخلی؛  سطح 
مالها

برآمدن  و  عصر جهاد  اشاره شد،  باال  در  که  همان طور 
اسالم گرایی در افغانستان ساختارها را به گونه کلی تغییر 
داد. اقتصادی سنتی و مبتنی بر زمین، بر خان و دهقان 
تکیه داشت، اما جهاد و ورود پول های سیاه از تمام جهان 
در عوض جهادی ها،  و  زیر کشید  به  را  دهقان  و  خان 
مالها و جنگ ساالران را در محور ساختارهای اجتماعی 
با  که  نبود  خان  دیگر  دایره  این  در  آورد.  سیاسی   -
مالیات گیری و نفوذ محلی ساختارها را کنترل کند، بلکه 
راه جنگ  از  بودند که  جهادی ها، مالها و جنگ جویان 
را  از جنگ جویان  پیچیده ای  و شبکه های  ارتزاق کرده 
مالها  بیشتر شان  که  قوماندان ها  این  می کردند.  تنظم 
بودند،  روایت جهاد  و  اسالم سیاسی  به  وابسته  افراد  و 
قدرت محلی را از خان های پشتون گرفتند و آن ها را به 
حاشیه بردند. دیگر شاه وجود نداشت که از هم پیمانان 
محلی خود حمایت کند و دهقان و زمین و گندم نیز 
ارزش خود را از دست داده بود؛ چرا که میلیون ها دالر 
در بسته های کمکی از کشورهای جهان وارد افغانستان 
می شد و ساختارهای اقتصادی محلی از هم پاشیده بود.

اسالم  خالص تر  نسخه  که  مالها  رهبری  به  طالبان 
به  را  تیر خالص  هستند،  قبیله ای  کودهای  و  سیاسی 
حضور خان ها در بستر قدرت اجتماعی و سیاسی زدند. 
هبت اهلل  مال  و  قندهار  خان های  بازمانده  را  کرزی  اگر 
را نماینده مالها فرض کنیم، در این نبرد هبت اهلل بود 
که پیروز شد و جایگاه سنتی خان در جامعه پشتون را 

تصاحب کرد.
تغییرات اجتماعی یک امر حتمی در گستره تاریخ است 
که تابع عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتا دخالت 
کشورهای بیرونی است. مسیری که مالها پیمود، دقیقا 
جهانی  سیاست های  چگونه  که  است  این  بیان کننده 
می تواند در بستر داخلی کشورها تغییر ایجاد کند. اکنون 
طالبان پولی را که خان ها به نام مالیات می گرفتند، به نام 
زکات و عشر می گیرند، جایگاه قومی خان ها را به نام عالم 
دین و حل و فصل کننده دعواها تصاحب کرده اند و از همه 
مهم تر صاحب نفوذ محلی، مجراهای اقتصادی و جایگاه 
امروز »امیر المومنین«  اندازه ای که  به  سیاسی شده اند؛ 
تعیین می کنند و بعد از خیمه لویه جرگه فتوا می دهند 
که هر کس از ما اطاعت نکند، باغی و سزاوار مرگ است.

طالبان به رهبری مالها بعد از این که شرایط قدرت گیری 
شد،  فراهم  داخلی  و  منطقه  ای  جهانی،  نظر  از  آن ها 

از صفحه 8

چگونه مالها...

طالبان به رهبری مالها بعد از این که شرایط قدرت گیری آن ها از 
نظر جهانی، منطقه  ای و داخلی فراهم شد، دست به استراتژی هایی 
زدند که بتواند قدرت آن ها را تداوم ببخشد. نخست آن ها شبکه 

به هم پیوسته از مالها را ایجاد کردند. این شبکه که هرچند نظام مند 
و دارای سلسه مراتب بروکراسی نیست، اما در این که باید مالها 

دست به سیاست بزنند، توافق نظر دارند.
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طالبان نیز به بقای رژیم خود 
باور محکمی ندارند، هرچند 

تمامی سازوکارها را برای تحقق 
این امر به خدمت گرفته اند. 
نشانه های بسیاری در رفتار 

این گروه دیده می شود که خود 
باوری به پایداری نظام شان 
ندارند. این که پیوسته بر 

بردن کشور به گذشته تاکید 
می کنند، در حالی که پیش رفت 
سرنوشت محتوم تمامی جوامع 

انسانی است، نشان از این 
دارد که آن ها نه می توانند خود 
را با عصر حاضر انطباق بدهند و 
نه می خواهند این کار را بکنند.

طالبان
جامعه رویایی 

نیست که  را که طالبان می خواهند، چیزی  جامعه ای 
دلیل،  همین  به  بخواهند.  را  آن  هم  افغانستان  مردم 
ساختن چنین جامعه ای، آسان نیست. طالبان همین 
اول راه مجبور شده اند به چوب و چماق و حتا گلوله 
برای  را  نخستین  گام های  تا  شوند  متوسل  زندان  و 
طالبانی ساختن جامعه بردارند. با این حال جامعه علیه 
این وضعیت مقاومت می کند. دختران و زنان بسیاری 
تعلیم  مشغول  دانشگاه ها  و  مکاتب  آنالین  صنوف  در 
تحصیلی  بورسیه های  گرفتن  برای  یا  تحصیل اند  و 
از  در بیرون از کشور برنامه می ریزند. زنان هنوز پس 
یک ونیم سال خفقان و سرکوب شدید، به جاده می آیند 
و اعتراض می کنند. مردم نه از کشور دست کشیده اند 
و نه از حقوق شان. از جانبی، انتظار از طالب هم ندارند 
که تغییر کنند و به اصطالح »طالبان خوب« شوند تا به 
حداقل های حقوق اساسی انسان ها احترام بگذارند و از 
جمله حق آموزش و کار زنان را به رسمیت بشناسند. 
تغییرناپذیری  به  علم  با  و  انتظاری  چنین  غیبت  در 
آموزش  برای  تکاپو  ادامه  طالب،  عمل کرد  و  رفتار 
دور  نه چندان  پایان  به  مردم  که  است  این  معنای  به 
»امارت دوم« چشم دوخته اند؛ به روزهایی که بتوانند 
از حقوق خود برخوردار شوند. به همین دلیل، از حاال 
برنامه ریزی می کنند. چیزی که مردم پیش روی خود 
می بینند ـ هرچند در آینده نزدیک نباشد ـ جامعه آزاد 

و غیرطالبانی است.
ندارند،  محکمی  باور  خود  رژیم  بقای  به  نیز  طالبان 
به  امر  این  تحقق  برای  را  سازوکارها  تمامی  هرچند 
خدمت گرفته اند. نشانه های بسیاری در رفتار این گروه 
دیده می شود که خود باوری به پایداری نظام شان ندارند. 
این که پیوسته بر بردن کشور به گذشته تاکید می کنند، 
در حالی که پیش رفت سرنوشت محتوم تمامی جوامع 
انسانی است، نشان از این دارد که آن ها نه می توانند خود 
را با عصر حاضر انطباق بدهند و نه می خواهند این کار را 
بکنند. در غیبت این خواست و توان، ظرفیت پیش رفت 
جامعه را برای همیشه سد شده نمی توانند.  هیچ قدرتی 
نمی تواند مانع پیش رفت جامعه ای شود. عقب مانده ترین 
چند  به  نسبت  نیز  افغانستان  جامعه  جمله  از  جوامع 
دهه پیش و صد سال پیش، پیش رفت های چشم گیری 
داشته اند. قدرت های واپس گرا تنها کاری که می توانند و 
انجامش هم می دهند، این است که پیش رفت و توسعه 
را به تاخیر می اندازند، نه این که بتوانند مانع آن شوند. 
دانشگاه  و  کتاب  از  مدرن،  پدیده های  با  دشمنی  این 
گرفته تا رسانه و هنر، شنای خالف جریان آب است. 
دوری  آینده  به  که  برمی آید  کسی  از  رفتاری،  چنین 

چشم نمی دوزد و چشم انداز روشنی در مقابلش ندارد.

معنای  به  که  گفته اند  سخن  جهانی«  »جهاد  از 
در  آن  از  پیش  و  جهان  تمام  در  خالفت/امارت  ایجاد 
سرزمین های اسالمی است. این مساله، تمامیت ارضی و 
حاکمیت کشورهای اسالمی از جمله پاکستان را هدف 
رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل  مال  هم  باری  می دهد.  قرار 
طالبان افغانستان، قوانین نافذه پاکستان را غیراسالمی 
آن چه  برای  در حقیقت دست مایه ای  است که  خوانده 
»جهاد«  اسالم گرا  افراطی  گروه های  دیگر  و  تی تی پی 
طالبان  دیگر،  سوی  از  می کند.  خلق  می کنند،  عنوان 
افغانستان به طالبان پاکستان پشت نمی توانند و آن گروه 
علیه دولت پاکستان عملیات های سنگینی را راه اندازی 

می کند. این مورد، اسالم آباد را عاصی کرده است.
در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ اگر از آغاز تا فرجام پاکستان 
پشت طالبان ماند، به دلیل این بود که اسالم آباد تصور 
می کرد این گروه می تواند منافع همسایه جنوبی اش را 
تامین کند؛ اما این بار منافع پاکستان و طالبان افغانستان 
منافع،  تضاد  این  می کند.  پیدا  تضاد  تی تی پی  سر  بر 
میزان حمایت اسالم آباد از طالبان افغانستان را پایین 
می آورد. به هر میزانی که تی تی پی در پاکستان عملیات 
انجام دهد، به همان میزان روابط قندهار و اسالم آباد 
متشنج می شود. این تضاد منافع )وجود تی تی پی( به 
نیز  بنابراین، روابط  و  بین رفتنی نیست  از  این زودی 

متناسب با فعالیت این گروه گرم و سرد خواهد شد.
غرب  برای  مزدوری  به  را  پاکستان  طالبان  همچنان 
»تصاویری  در  ضعیف  عبدالسالم  مال  می کنند.  متهم 
از گوانتانامو« وقتی می خواهد جریان بازداشت شدنش 
به  تحویل دهی اش  و  پاکستان  نیروهای  دست  به 
نیروهای امریکایی را روایت کند، با نقل یک خواب ـ 
که از نظر من به طور مضحک صحنه پردازی شده است 
ـ پاکستان را برادری می خواند که به او خیانت کرده 
است. او در همین جا ماموران دولت پاکستان را با الفاظ 
جایی  در  می خواند.  »مزدور«  و  می کند  زشت خطاب 
»انسان فروش«  و  »ظالم«  را  پاکستان  دولت  دیگر، 
را  پاکستان  با کنایه  بعد  خطاب می کند. چند صفحه 
»مجبورستان« لقب می دهد و می گوید مجبور است از 
برداشت  این جا چنین  از  امریکایی ها اطاعت کند. من 
به  دیگری  کشور  هر  یا  پاکستان  قدر  هر  که  می کنم 
طالبان نیکی کرده باشند، نباید انتظار تشکر از این گروه 
را داشته باشند. در عمل هم تنش های مرزی در چهار 

طرف را می بینیم.
مال ضعیف در ادامه در مورد یک مامور دولت پاکستان 
به  وقاحت  کمال  با  بی رحم،  مزدور  آن  »اما  می گوید: 
من گفت که برای ما امروز قانون و اسالم مهم نیست، 
بلکه تنها و تنها منافع پاکستان مطرح است و بس.« 

)تصاویری از گوانتانامو، ص ۲۵( همین بخش از کتاب 
دو  برای  که  می دهد  نشان  به خوبی  طالب،  مقام  یک 
طرف منافع شان مهم است، نه اسالم و نه چیزی دیگر 
و حال؛  مالی گذشته  یا حمایت های  قبیل خدمات  از 
و منافع دو طرف بر سر تی تی پی باهم تالقی می کند 
به مسوولیت های  توجه  با  قرار می گیرد.  تعارض  در  و 
پای  ایستادن  کشورهای شان،  قبال  در  »دولت« ها 

منافع شان درست هم است.

طالبان و مردم افغانستان
از آن جایی که طالبان مانند یک حکومت قانونی عمل 
نمی کنند، از عمومی ترین فضا تا خصوصی ترین حریم 
افراد را مورد تجاوز قرار داده اند. حتا برای خصوصی ترین 
حریم افراد یعنی بستر خواب آن ها امر و نهی می کنند 
و فرمان می دهند. برای نمونه، آن ها استفاده از داروهای 
جلوگیری از بارداری توسط زنان را منع کرده اند. طالبان 
جنگ جویان  به  جهانی«  »جهاد  پی گیری  برای  شاید 
زنده گی  تمامی حوزه های  باشند.  داشته  نیاز  بیشتری 
در افغانستان به شدت از سوی طالبان کنترل می شود، 
ولی در این یادداشت به سه حوزه مذهبی، سیاسی و 

فرهنگی اشاره می گردد. 

طالب و مذهب
آن جایی  از  می دانند.  حنفی مذهب  را  خود  طالبان 
دینی  مدارس  در  طالبان  رهبران  از  بزرگی  بخش  که 
نزدیکی  ارتباط  و  پاکستان تحصیل کرده اند  دیوبندیه 
دارند،  پاکستان  در  دیوبندی  سیاسی  جریان های  با 
عنوان  نیز  دیوبندی  مکتب  پیرو  به عنوان  گروه  این 
مذهب  آموزه های  به  نه  طالبان  اما  عمل  در  می شود. 
دیوبندی.  مکتب  سنت  به  نه  و  دارند  اعتنایی  حنفی 
رهبر جریان اصلی مکتب دیوبندی در پاکستان، موالنا 
فضل الرحمان است که یک ضلع دموکراسی پاکستان را 
تشکیل می دهد و رهبری زن را نیز در کشورش پذیرفته 
است؛ اما طالبان با همه این مظاهر مخالف اند. طالبان 
زن را ناقص العقل و دموکراسی را نظامی کفری می دانند.  
همین حاال که فضل الرحمان در ایتالف با حزب مسلم 
این کشور  بر  پاکستان  نواز و حزب مردم  لیگ شاخه 
حکومت می کند، یکی از اعضای دیوان عالی این کشور 
زن است، در حالی که طالبان با قضاوت زن مخالف اند. 
دیوبندیه هند اما خیلی معتدل تر است و حتا تا آن جا 
برای هند یک ضرورت  را  رفته که سکوالریسم  پیش 

دانسته است. )انصاری، ۱۳۹۱: ۳۷(
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به  توجه  با  که  می پردازیم  این  به  یادداشت  این  در 
عمل کرد طالبان، جامعه آرمانی این گروه چگونه است. 
از آن جایی که افغانستان از منطقه متاثر است و بر آن 
نیز  طالبان  بیرونی  روابط  به  نگاهی  می گذارد،  تاثیر 

انداخته می شود.
چگونه گی مواجهه با طالبان، هم برای تعدادی از مردم 
افغانستان یک مساله نامشخص است و هم برای بسیاری 
از کشورهای درگیر مساله کشور. مواجهه طالبان اما با 
مردم افغانستان تقریباً روشن است. این گروه مردم را 
یک  مانند  حاال  است. همین  گرفته   گروگان  به  نوعی 
به  مثاًل  دولت.  نه یک  تروریستی عمل می کند،  گروه 
تاریخ ۲ حوت ۱۴۰۱ پسر نوجوان و یکی دیگر از اقارب 
فرمانده قند را از والیت پروان گروگان گرفتند تا این 
چنین  کند.  تسلیم  را  خود  پولیس  پیشین  فرمانده 
بالیوود  و  هالیوود  محصوالت  در  را  گروگان گیری ها 
فراوان می بینیم، ولی از سوی یک گروه مدعی حکومت 
صنایع،  صحت،  آموزش،  وضعیت  نه.  دولت داری،  و 
تجارت، معادن، بانک داری، زراعت و وضعیت اجتماعی 
طالبان  دارد.  اوضاع  وخامت  از  نشان  همه  فرهنگی  و 
در دور اول زعامت خود، ۲۰ سال جنگ با جمهوریت 
مردم  با  پیوسته  دوم شان  امارت  عمر  و یک ونیم سال 
آن  ها محدودیت وضع  بر  و  را کشته   آن ها  و  جنگیده 

کرده اند.
همیشه  خارجی ها  با  گروه  این  مواجهه  حال،  این  با 
از  مقاطعی  در  که  کشورهایی  است.  نبوده  یک دست 
کرده اند،  حمایت  آشکارا  یا  نهان  به صورت  گروه  این 
در  برخورده اند.  مشکل  به  گروه  این  با  اکنون  اکثراً 
سال های اخیر جمهوریت، ایران و اوزبیکستان بسیار به 
گروه طالبان نزدیک شدند و بارها اسلحه ایرانی از نزد 
طالبان به دست نیروهای دولتی افتاد. اوزبیکستان هم 
از مقام های طالبان ـ پیش و بعد از سقوط جمهوریت 
ـ میزبانی کرده است. اکنون همین دو کشور همسایه 
مشکالت فراوانی از جمله درگیری مرزی با طالبان دارند 

و خاک شان مورد تهدید قرار گرفته  است.
نقش  مواردی  در  که  است  پاکستان  دیگر،  سوی  در 
سخنگوی طالبان را بازی می کند و طی نزدیک به سه 
دهه از ظهور طالبان تاکنون اصلی ترین حامی این گروه 
بوده است. اکنون همین کشور نیز با طالبان به مشکل 
برخورده  است.  رفت وآمدهای دیپلماتیک و نظامی هم 
نتوانسته است. یک روز درگیری  هنوز مشکل را حل 

مسلحانه دارند و روزی دیگر مرزها را می بندند. 
اگر به صورت نمونه فقط به مواجهه طالبان با پاکستان 
نگاه کنیم، به نظر می رسد که آینده متشنجی خواهیم 
داشت. تاکنون طالبان از جمله مال هبت اهلل در مواردی 
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طالبان
جامعه رویایی 

طالبان جامعه را از لحاظ مذهبی شبیه خود می خواهند: 
کاماًل یک دست و تندرو. رهبر کنونی طالبان در جلسه 
این گروه  ادارات زیر کنترل  با رییسان منابع بشری 
گفته است که باید مردم چنان »مسلمان« شوند که 
کردن  مسلمان  باشد.  نداشته  وجود  مخالفتی  هیچ 
مسلمانان، چیزی جز تندرو ساختن و تغییر آن ها به 
دلیل،  به همین  باشد.  نمی تواند  طالبان  مسیر گروه 
این گروه مذاهب رسمی کشور از جمله شیعه را هم 
به رسمیت نمی شناسد. هرچند خود را پیرو مذهب 
حنفی می دانند و در فرمان های شان نیز بر تطبیق فقه 
حنفی تاکید دارند، اما در عمل خالف آموزه های این 
احمدی،  امین  دکتر  قول  به  می کنند.  رفتار  مذهب 
عنصر مدارا در تمامی مذاهب اسالمی از جمله مذهب 
حنفی وجود دارد؛ ولی طالبان هیچ انعطاف و مدارایی 
را قبول ندارند، نه در مسایل مذهبی و نه در مسایل 
سیاسی و نظامی. بنابراین، طالبان را نه می توان پیروان 
برحق مذهب حنفی دانست و نه نماینده گان برحق 

مکتب دیوبندیه.
این  طالبان«  »مذهب  کتاب  در  انصاری  بشیراحمد 
نسخه ای  و  کرده  بررسی  اعتقادی  لحاظ  از  را  گروه 
»ریشه های  می گوید:  او  است.  دانسته  »خوارج«  از 
اعتقادی طالبان تنها به یک گروه مذهبی در تاریخ 
ظهورشان  نشانه های  که  می شود  منتهی  مسلمانان 
در عصر خود پیامبر اسالم»ص« به چشم می خورد؛ 
حاصل  شهرت  »خوارج«  نام  به  سپس  که  گروهی 
نمود. اگر نیک نگریسته شود، طالبان چیزی جز کاپی 
طبق االصل خوارج نیستند، چه طالبان خود را مربوط 
به این شجره اعتقادی بدانند و یا ندانند و چه خود 
آن را احساس نمایند و یا احساس ننمایند...« )همان، 

ص۱۵(
انصاری در ادامه مثال هایی از برخورد تندروانه خوارج 
پیامبر  از  عادل تر  و  مسلمان تر  را  خود  که  می آورد 
قرآن  دستور  خالف  زیادی  موارد  در  و  می دانستند 
و پیامبر اسالم امر و نهی می کردند. از نظر انصاری، 
خشم،  »تهور،  او  دارند.  رفتاری  چنین  نیز  طالبان 
تعصب، خشونت، افتخار، عدم تحمل، معیشت از راه 
خون ریزی، غارت و اسارت« را از عناصر اصلی روحیه 
بدوی می داند که به گفته وی خوارج بر آن آب و رنگ 

درشت دینی افزودند. )انصاری،
از  سخت گیرانه تر  بسیار  زنان،  با  طالبان  مواجهه 
مواجهه ای است که پیامبر اسالم داشته است، از جمله 
در مورد کار، آموزش و سفر. آن چه را انصاری به عنوان 
مشخصه های خوارج فهرست کرده است، نیز می شود 
در رفتار طالبان به وضاحت دید، از تعصب و خشونت 
گرفته تا افتخار و عدم تحمل و خون ریزی و... که همه 
آرمانی  جامعه  بنابراین،  می دهند.  هم  دینی  رنگ  را 
گروه طالبان از لحاظ مذهبی، شبیه جامعه ای است 
که خوارج در قرن اول هجری می خواستند، اما موفق 
به ایجاد آن نشدند.  من معتقدم که طالبان نیز هرچند 

رییسان منابع بشری وزارت خانه ها(
روشن  که چشم انداز  گروهی  برای  جامعه ای،  چنین 
سیاسی ندارد و ظرفیت ساختن حکومت قانون را در 
قانون،  خود نمی بیند، تنها گزینه است. در حکومت 
پذیرفته شده  و  معتبر  رویه  یک  براساس  چیز  همه 
صورت می گیرد، اما طالبان در آن رویه خود را پیدا 
نمی توانند و به گفته یونس نگاه این گروه خود را از 
یک گروه جنگ جو و جهادی به یک سازمان سیاسی 
ارتقا داده نتوانسته است. گروه طالبان استاد دانشگاه را 
براساس تعداد ماین های کارگذاری  کرده اش استخدام 
می کند و رتبه علمی می دهد، اما در حکومت قانون، 
چنین چیزی ممکن نیست. حتا در توزیع سند ۱۲ 
گسترده  به صورت  اکنون  که  ماستری  و  لیسانس  و 
جریان دارد، اگر قانون حاکم باشد، دست طالبان کوتاه 
اشخاص  به  نمی دهد که  اجازه  قانون  می شود؛ چون 
مکتب نرفته و دانشگاه ندیده سند لیسانس یا ماستری 
در  قانون  لحاظ،  این  از  شود.  توزیع  تحفه  به عنوان 
حقیقت نقطه ضعف طالبان است. طالبان نمی توانند 
قانونی بسازند که براساس آن کسی بدون داشتن سند 
لیسانس رییس دانشگاه شود؛ اما در غیبت قانون، با 
حکم یک مال چنین امری میسر است. بنابراین، حتا 
می توان گفت که قانون در نقطه مخالف تداوم سلطه 
طالب قرار دارد؛ به عبارتی، وجود قانون، عدم طالب 

است.
نتوانسته اند آینده سیاسی روشنی را  طالبان تاکنون 
ترسیم کنند، نه برای گروه خود و نه برای کشور. این 
گروه گذشته قابل دفاعی ندارد و چشم انداز روشنی هم 
برای آینده خلق نتوانسته است، برای همین رهبران 
آینده  و  خود  گذشته  مورد  در  کمتر  مقام هایش  و 
کشور صحبت می کنند. آن ها اگر در مورد گذشته هم 
حرف می زنند، گذشته خودشان نیست؛ برخی اتهام  
مورد  در  گاهی هم  اگر  است.  آن  و  این  به  بستن ها 
تشکیل  چگونه گی  به  می زنند،  حرف  خود  گذشته 
تحریک شان می پردازند، نه به عمل کرد سیاسی شان 
طی نزدیک به سه دهه فعالیت. تنها چیزی که برای 
آینده افغانستان هم تاکنون گفته اند، جمالت ناروشن 
و سراسر ابهام در مورد »جامعه دینی« است، الغیر. 
وقتی صحبت از آینده شود، به چند دعا و آرزو ختم 
می شود و همین عبارت »جامعه دینی«. عبدالسالم 
ضعیف، سفیر طالبان در پاکستان در دور اول و یکی 
از  خاطراتش  کتاب  پایان  در  گوانتانامو،  زندانیان  از 
حل  برای  من  »نظر  عنوان  تحت  بحثی  گوانتانامو، 
مشکالت افغانستان« دارد. این بحث اکثراً شعارهای 
اتحاد و هم دیگرپذیری و پذیرفتن ارزش های دینی و 
عنعنات ملی است و برخی از آرزوها. پس از فهرست 
]تحقق  کار  »این  که  است  گفته  آرزوهایش،  کردن 
آرزوهایش[ در سایه رحمت یک نظام اسالمی میسر 
است و بس.« )ضعیف، صفحه ۱۴۲( حتا افرادی مانند 
را  و خود  برخوردارند  نسبی  از سواد  که  مال ضعیف 
آینده  برای  طالب متفکر جا می زنند، هیچ تصویری 

افغانستان ترسیم نمی توانند.
آصف ژمن در کتاب »د یوویشتمی پیری امیرالمومنین 
عبدالحی  از  یادداشتی  مجاهد«  محمدعمر  مال 
که خالصه ای  می آورد  عمر،  مال  مطمین، سخنگوی 
است.  قندهار  در  طالبان  بنیان گذار  سخنرانی  دو  از 
سخنرانی اول فردای بیعت یک هزار و ۵۰۰ مال با او 
در شهر قندهار ایراد شده است و سخنرانی دوم دو روز 
بعد در جمع علمای اسپین بولدک. مطمین گفته است 
که او در آن سخنرانی ها حضور داشته و خالصه آن ها 
را نوشته است. وقتی متن آن سخنرانی ها را بخوانیم، 
اکثر بخش های آن مربوط به چگونه گی آغاز تحریک 
طالبان و نطفه بندی آن است و روایتی از خواب دیدن 
یک مال. در آن چیزی از آینده نمی توان یافت. مال عمر 
در حالی که به تازه گی »امیرالمومنین« طالبان شده و 
حکومت تشکیل داده است و باید در مورد آینده و نظم 
برای  اما هیچ چشم اندازی  پیش رو سخن می گفت، 
آینده ترسیم نمی کند. همان گونه که در خاطرات مال 
عبدالسالم ضعیف هم آمده است، بخشی از سرنوشت 
جامعه افغانستان در گرو خواب هایی است که رهبران 

طالبان می بینند یا می سازند.
در  سخنرانی  یک  هم  آخوندزاده  هبت اهلل  مال  از 
لویه جرگه عالمان دینی طرف دار طالبان پخش شد. 
در آن سخنرانی نیز برنامه ای برای آینده نمی توانیم 
بیابیم. تنها چیزی که در دقیقه ۱۷ سخنرانی خود در 
مورد آینده می گوید، این است که »جهاد تا روز قیامت 
ادامه دارد.« هرچند او در آن سخنرانی از پایان جنگ 
هم سخن می گوید، اما چند دقیقه بعد بر ادامه جهاد 
تا روز قیامت تاکید می کند. از این سخنان متناقض 
همین را می شود درک کرد که طالبان برنامه جهاد 
جهانی را دنبال می کنند و سمپاتی آن ها با گروه های 
جهادی جهانی مانند القاعده نیز در همین راستا معنا 

می شود.
از شبکه حقانی ساخته شده  بدنه طالبان  از  بخشی 
طالبان  داخله  وزیر  اکنون  شبکه  آن  رهبر  که  است 
هم  او  می کند.  مطالبه  درصدی   ۵۰ قدرت  و  است 
برای خود لقب »خلیفه« را برگزیده است تا به صورت 
از  بگوید.   سخن  جهانی اش  برنامه  از  نیمه عریان 
کشور  یک  جغرافیای  به  خلیفه  قلمرو  که  آن جایی 
محدود نمی شود، می توان به این نتیجه رسید که او 

نیز مانند مال هبت اهلل جهاد جهانی را مد نظر دارد.
سخنگوی  پیشین  معاون  سمنگانی،  انعام اهلل  باری 
این  رژیم  رسانه های  مرکز  رییس  اکنون  و  طالبان 
که  گفت  نیوز  طلوع  تلویزیون  با  مصاحبه  در  گروه، 
او  و  است  جهان  کل  »امیرالمومنین«  طالبان  رهبر 
از جمله ایران و پاکستان را قلمرو امیر خود خواند، 
هرچند بعداً گفت که »فعاًل« با توجه به نیرویی که 

دارند، کشورهای دیگر را با خود دشمن نمی سازند.
بیگاری  سیاست  هم  رسانه ها  با  طالبان  مواجهه 
قانون  که  کردند  ادعا  هرچند  طالبان  است.  گرفتن 
رسانه های همه گانی دولت پیشین را قبول دارند، اما 
عماًل خالف آن قانون پیش از نشر خبر و گزارش آن 
رسانه ها  از  طالبان  که  انتظاری  می کنند.  سانسور  را 
کنند.  حمایت  آن ها  رژیم  از  که  است  این  دارند، 
در  نشستی  در  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
دانشگاه کابل، می گوید رسانه هایی که از خارج کشور 
فعالیت می کنند و به نقاط ضعف و اشتباهات طالبان 
را  رسانه ها  این  او  دشمن اند.  رسانه های  می پردازند، 
به جاسوسی متهم می کند؛ یک تاکتیک پرکاربرد و 
کلیشه ای در افغانستان. مجاهد در هنگام شرح پالیسی 
طالبان برای رسانه ها، در اوایل صحبت هایش می گوید 
چندین  سپس  باشد،  آزاد  و  مستقل  باید  رسانه  که 
چارچوب برایش تعیین می کند و در نهایت می گوید 

که رسانه باید از »نظام« )رژیم طالبان( حمایت کند .
مواجهه طالبان با رسانه ها، همان مواجهه ای است که 
این گروه در اواخر دهه ۹۰ داشت. وحید مژده در مورد 
رییس الوزرای  آخوند،  محمدحسن  مال  با  مالقاتش 
طالبان  رژیم  اول  دور  رییس الوزرای  معاون  و  فعلی 
می گوید، مال محمدحسن آخوند برنامه داشته که با 
مال عمر صحبت کند تا جلو چاپ و نشر روزنامه های 
هیواد و انیس را بگیرد، زیرا از نظر او مردم افغانستان 
بی سوادند و »رادیو شریعت« برای آن ها کافی است. 
مژده می نویسد: »در یکی از اعیاد که من به دیدنش 
رفتم، او از این ناراحت بود که هنگام پختن کیک از 
استفاده  انیس  و  روزنامه های هیواد  کاغذ  پارچه های 
قندهار  به  که  عید  از  بعد  که  گفت  وی  است.  شده 
می رود، با مال عمر در مورد ممنوعیت چاپ روزنامه و 
جراید در افغانستان صحبت خواهد کرد، زیرا به قول 
وی اکثریت مردم افغانستان از سواد بی بهره اند و برای 
او همچنان گفت  است.  کافی  »رادیو شریعت«  آنان 
که خود من در زنده گی حتا یک مقاله از روزنامه ای 
را نخوانده ام، زیرا به جای این که وقت خود را ضایع 
کنم، چند صفحه از قرآن مجید را می خوانم.« )مژده، 
افغانستان در پنج سال سلطه طالبان، ص ۵۰( حاال 
ضایع  وقت  روزنامه  خواندن  »برای  که  همین کسی 
برای  و  است  مسلط  کشور  سرنوشت  بر  نمی کند« 

رسانه ها خط ونشان می کشد.
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تمامی منابع را برای ساختن چنین جامعه ای به کار 
مقاومت  انواع  نمی رسند.  به هدف شان  اما  گرفته اند، 
مبین  افغانستان،  خارج  و  داخل  در  گروه  این  علیه 

همین مساله است.
طالبان هرچند با پیروان سلفیت بسیار خشن برخورد 
می کنند و در یک ونیم سال اخیر بارها مالهای آن ها را 
کشته اند، اما خود به نحوی برگشت به گذشته و صدر 
اسالم را از جمله اهداف خود می دانند و در این امر با 

سلفیت بسیار نزدیک اند.
بنابراین، از لحاظ مذهبی جامعه آرمانی طالب، جامعه 
یک دست حنفی مذهب البته با خوانش طالبانی است: 
خشن ، نفی کننده و دنبال جهاد جهانی. از نظر انصاری، 
جامعه  ایده آل طالب از لحاظ مذهبی، جامعه ای است 

شبیه آن چه خوارج می خواستند.

از لحاظ سیاسی
همان طور که طالبان پیوسته ادعا می کنند، آن ها یک 
جامعه دینی و یک کشور بدون قانون می خواهند. مال 
اسد   ۵ تاریخ  به  طالبان،  رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل 
۱۴۰۱ در قندهار در جلسه ای با والیان گروهش، گفت 
که قوانین ساخت بشر دیگر در افغانستان قابل اجرا 
براساس شریعت  را  این گروه تصامیم خود  نیست و 
می گیرد. پس از آن هم وزارت عدلیه این گروه گفت 
روز  یک  و  است  ممنوع  سیاسی  احزاب  فعالیت  که 
پس از آن اعالم کرد که هر وقت مردم افغانستان با 
به  فعالیت  جواز  دوباره  احزاب  شوند،  آشنا  سیاست 
طالب،  آرمانی  کشور  بنابراین،  آورد.  خواهند  دست 
کشور بدون قانون است؛ جایی که هر عسکر این گروه 
بتواند هم قانون باشد، هم سارنوال، هم قاضی و هم 
مجری قانون و جزادهنده مجرم/مظنون.  در آن کشور، 
هیچ گروه سیاسی رقیب هم نباید وجود داشته باشد. 
به گفته مال هبت اهلل، حتا یک فرد مخالف هم وجود 
نداشته باشد. )بند ۱۴ صورت جلسه مال هبت اهلل با 

از صفحه 1۰

طالبان خود را حنفی مذهب 
می دانند. از آن جایی که بخش 

بزرگی از رهبران طالبان 
در مدارس دینی دیوبندیه 
پاکستان تحصیل کرده اند و 
ارتباط نزدیکی با جریان های 

سیاسی دیوبندی در پاکستان 
دارند، این گروه به عنوان 
پیرو مکتب دیوبندی نیز 

عنوان می شود. در عمل اما 
طالبان نه به آموزه های مذهب 

حنفی اعتنایی دارند و نه به 
سنت مکتب دیوبندی.
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طالبان
جامعه رویایی 

از نظر طالبان، رسانه در نشر مطالب به نفع این گروه 
آزاد است و اگر خالف آن باشد، معاند و دشمن است 
باید  افغانستان  این یعنی جامعه  نابود شود.  باید  که 
بی صدا باشد و رسانه هم به جای این که صدای مردم 
را بازتاب دهد، چماقی به دست طالبان باشد و اعمال 
این گروه را توجیه کند. با این روش، یک جامعه کاماًل 
ساکت و بی صدا می خواهند، هرچند با توجه به امکانات 
عصر کنونی، نمی توانند به این خواست خود برسند. 
حاال طالبان نه فضای سایبری را کنترل می توانند و 
نه رسانه های آزاد را. روش شهروندـ خبرنگاری هم فضا 
را به نفع رسانه های آزاد و علیه طالبان رقم زده است.

از لحاظ فرهنگی
نمی شناسند،  رسمیت  به  را  فرهنگی  تنوع  طالبان 
چنان چه تنوع مذهبی و گرایش های سیاسی را هم 
قبول ندارند. یکی از تلخ ترین مواجهه طالبان با مظاهر 
فرهنگی و تاریخی کشور، انفجار تندیس های بودا در 
بامیان است. این بار نیز این گروه مجسمه های بسیاری 
را شکسته اند، از مجسمه عبدالعلی مزاری در بامیان تا 
و سایر  مادر  دایکندی، مجسمه  در  مجسمه شیرین 
مجسمه ها در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل و 

مجسمه امیرعلی شیر نوایی در مزار شریف.
است،  مخالف   باشد،  غیرطالبانی  آن چه  با  گروه  این 
حتا اگر آن مکتب و دانشگاه باشد. منع آموزش زنان 
در پنج سال حاکمیت دور اول این گروه و یک ونیم 
سال حاکمیت دور دوم، بخشی از رویکرد ضدفرهنگی 
این گروه است. آن ها آن جایی که اجازه آموزش هم 
استخدام  می کنند.  طالیبانیزه  قباًل  را  آن  می دهند، 
دانشجویان،  و  استادان  وعظ  برای  دانشگاه ها  در  مال 
با  آن ها  جای گزینی  و  دانشگاه ها  رهبری  برکناری 
مالهایی که پیش از این دانشگاه را ندیده اند، تغییر 
نصاب دانشگاه ها و سه برابر کردن واحد درسی ثقافت، 
و  گسترده  مدرسه سازی های  معارف،  نصاب  تغییر 
پایگاه سازی مکتب و کتاب خانه و یا در مواردی آتش 
آموزش  با  گروه  این  مواجهه  دیگر  رخ  آن ها،  زدن 

به عنوان یک امر فرهنگی است.
در نوع نگاه رهبران طالبان، هیچ تغییری نسبت به 
حقوق  و  مدرن  آموزش  جمله  از  مدرن  پدیده های 
بشر به وجود نیامده است. همان استدالل هایی را که 

همه امکانات و خدمات محروم خواهند بود و تعامل 
آن ها با حاکمیت براساس ترس خواهد بود، نه عرضه 
محرومیت  دلیل  به  قدرت.  در  مشارکت  یا  خدمات 
از منابع، حتا از کمک های بشردوستانه، فقر تشدید 
افزایش خواهد یافت. ترس  خواهد شد و گرسنه گی 
به عنوان اساسی ترین ابزار حاکمیت طالبان بر سر مردم 
سایه سنگین خواهد داشت؛ چنان چه عمل کرد خشن 
است.  بوده  راستا  همین  در  گروه  این  یک ونیم ساله 
منابع در آن آینده، کاماًل در انحصار طالبان خواهند 
بود و بخشی از آن در راستای گسترش تفکر این گروه 
به مصرف خواهد  تاسیس مدارس دینی  با  از جمله 
به مصرف  نمایشی  برای چند کار  اندکی هم  رسید. 
خواهد رسید تا دستاویزی برای دفاع از کارنامه خود 
بسازند. بودجه این پروژه ها از جیب فقیرترین مردم به 
زور کشیده خواهد شد. »حق« در چنان آینده چیزی 
است که طالب تعیین می کند. مردم در جامعه آرمانی 
طالبان، حق دارند که از طالبان اطاعت کنند، اما غیر 
آن حقی وجود دارد؛ شبیه وضعیتی که مال عبدالسالم 
ضعیف از بالک چهارم زندان گوانتانامو روایت می کند: 
»زندانی فقط حق دارد تا جزا ببیند و هیچ حق دیگری 

ندارد.«)تصاویری از گونتانامو، ص ۸۷(
اختالفات قومی و مذهبی تشدید خواهد شد. طالبان 
قدرت  انحصار  درگیرند.  همه  با  مذهبی  لحاظ  از 
همیشه از اصلی ترین دالیل منازعه افغانستان است. 
این انحصار تا نشکند، نزاع پایان نمی گیرد. اکنون اما 
انحصار در شدیدترین نوع آن وجود دارد و طالب هم 
به این روش ادامه خواهد داد. زیر فشارهای داخلی و 
نهایت چند  خارجی ممکن طالبان مجبور شوند در 
چهره غیرطالب را در ساختار رژیم خود جای دهند، 
اما این کار هیچ گرهی را نمی گشاید و هیچ مشکلی 
را حل نمی کند؛ چه این که خود نوعیت نظام مشکل 
اصلی است. گمارش چند چهره غیرطالب نیز نمی تواند 
سد انحصار را بشکند یا ماهیت رژیم »امارت« را تغییر 

دهد و آن را مدرن و کارا بسازد.
رژیم اند.  خدمت  در  همه  طالب،  آرمانی  جامعه  در 
تعامل »دولت« با ملت، تعامل دادوگرفت و دوجانبه 
نیست. این طوری نیست که مردم مالیات بپردازند و 
در بدل آن حقوق خود را به دست آورند و خدمات 
امیر  طالب  طالبان،  آرمانی  آینده  در  کنند.  دریافت 
در خدمت  همه  مردم  و  می کند  نهی  و  امر  و  است 
اویند. »امارت« دولت قانون نیست و در خدمت مردم 
هم قرار ندارد؛ این مردم اند که باید در خدمت طالبان 
و امارت آن ها قرار داشته باشند. آن  که چنین نباشد، 
و  و جاسوس خواهد خورد  باغی  و  برچسب محارب 
حذف خواهد شد. هرچند تحقق کامل چنین جامعه 
اما  کوتاه مدت،  برای  حتا  نیست،  ممکن  آرمانی ای 
طالبان برای رسیدن به آن سخت تالش می کنند و 

همه منابع راـ  غیر از چیزی که به جیب خود می زنند 
ـ در همین راستا به کار گرفته اند.

روابط در جامعه طالبانی، دستور و اطاعت است؛ چیزی 
که آن ها در مدارس دینی آموخته اند. در آن مدارس، 
ندارد و فقط »بلی قربان گوی«  دانش آموز هیچ حقی 
است. آن ها با ساختن هزاران مدرسه، تالش می کنند 
روابط اجتماعی را نیز مانند روابط دانش آموز و مولوی 
یا شیخ در مدرسه های دینی بسازند. آن ها جامعه ای را 
می خواهند که در آن چیزی به نام انتقاد وجود نداشته 
باشد. مردم در جامعه طالبانی، صدا ندارند. آن ها آرام 
و ساکت اند، حق نمی خواهند، درس نمی خوانند )مگر 
مشارکت  ندارند،  نیاز  خدمات  طالبانی(،  مدرسه  در 
سیاسی و آزادی های مدنی مطالبه نمی کنند و همواره 
در  می پردازند.  پول  مختلف  نام های  به  طالبان  به 
گزارش جلسه رییسان منابع بشری وزارت های طالبان 
با رهبر این گروه در قندهار، هم به نقل از مال هبت اهلل 
آمده است که طالبان مردم دهات را آموزش داده و 
مردم  باید  بار  این  و  گماشته اند  در خدمت »جهاد« 
 ۱۴ بند  در  کنند.  تربیت  همان گونه  نیز  را  شهری 
گزارش می خوانیم: »همان گونه که شما در صحرا ها 
بودید، در آن جا امامت و جهاد انجام می دادید، علم با 
شما بود و این هستی بزرگ است، پس شما به سبب 
علم، وعظ و نصیحت تان مردمان صحرا ها را تا جایی با 
دین آشنا نمودید که عاشق این دین شدند، به خاطر 
این دین آماده هر گونه قربانی شدند، شما را حمایت 
نمودند، تا این که حمایت و قربانی های قاطع آن ها شما 
را آن قدر قدرت مند ساخت که تمامی کفر را شکست 
به  که  اینک  نمودید.  حاکم  را  اسالمی  نظام  و  داده 
شهرها آمده اید، حاال مردم شهرها را هم به دین اهلل 
متعال فرا خوانده و آن ها را تا جایی با دین آشنا نمایید 
که در تمام افغانستان حتا یک فرد هم مخالف باقی 
نماند، بلکه همه باید طوری مسلمان واقعی و مخلص 
بتوانید  تا  نمایند  حمایت  آن قدر  را  شما  که  شوند 
این  سازید.«  حاکم  جهان  تمام  در  را  اسالمی  نظام 
دستورهای رهبر طالبان، در راستای یک دست سازی 
با  اکنون  همین  که  است  جامعه  طالبانی سازی  و 
روش های مختلف از جمله ساختن مدرسه های دینی 
دنبال می شود. از سوی دیگر، نشان می دهد که طالبان 

به جهاد جهانی می اندیشند.
جامعه  در  اگر  منابع  از  اندکی  طالبانی،  جامعه  در 
مصرف هم بشود، برای مدیریت جامعه است، نه برای 
عرضه خدمات به جامعه یا توسعه کشور. همین حاال 
و ۹۷ درصد مردم گرسنه گی  بیداد می کند  فقر  که 
از  بخشی  اشتغال زایی،  جای  به  طالبان  می کشند، 
کاسبی ها را »غیرشرعی« تشخیص داده و بسته اند و 
منابع را نیز در راستای آن چه امر به معروف و نهی از 

منکر عنوانش می کنند، به مصرف می گیرند.

با مجله  مال عمر در مورد آموزش زنان در مصاحبه 
است،  کرده   ۲۰۰۰ سال  در  االسالمیه«  »االماره 
تاکنون سخنگویان این گروه همان را به خورد مردم 
می دهند . هنوز ادعا می کنند  که آن ها مخالف آموزش 
زنان نیستند، اما شرایط برای این کار فراهم نیست. به 
نظر می رسد این »وخامت شرایط« برای آموزش زنان، 
به اندازه عمر رژیم طالبان طوالنی خواهد بود. در دور 
اول هم پنج سال تمام همین بهانه ها را تکرار کردند 
و هیچ وقت از نظر آن ها »زمینه آموزش زنان فراهم 

نشد« تا این که رژیم ساقط شد.
دخالت در حوزه های خصوصی در امر فرهنگی نیز در 
دستور کار طالبان است. آن ها در نامه های رسمی و 
اداری شان به مردم دستور می دهند که صورت خود را 
چگونه اصالح کنند یا چند سانتی متر ریش بگذارند. 
پوشیدن کاله و لنگی برای مردان و چادری یا حجاب 
و  نهادها  در  حداقل  است،  شده  اجباری  زنان،  برای 

اماکن عامه.
که  است  دارند، چیزی  نظر  مد  طالبان  که  فرهنگی 
دولتی  ادارات  در  می دهند.  انجامش  آن ها  عماًل 
می کنند،  برخورد  گزینشی  آموزش  با  می خوابند، 
رسانه ها را سانسور و محدود می کنند، هنر و موسیقی 
را حرام می دانند و زبان های غیرپشتو را کنار می زنند. 
هرچند وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان در روز زبان 
مادری از احترام به تنوع زبانی در کشور سخن گفت، 
اما در عمل تمامی لوحه هایی را که در دانشگاه ها و 
ادارات دولتی به زبان فارسی نوشته شده بود، حذف 
کرده اند. براساس گزارش ها، در نیمروز لوحه هایی که 
به زبان بلوچی نوشته شده بود نیز به لوحه های پشتو 
بدل شده اند. اگر به سخنرانی های رهبران طالبان نیز 
گوش دهیم، عمداً از صحبت با زبان فارسی خودداری 
هبت اهلل  مال  مثاًل  جمله.  یک  حد  در  حتا  می کنند، 
آخوندزاده که خود را امیر کل افغانستان می داند، با 
زبان بخش بزرگی از مردم افغانستان صحبت نمی کند 
و این بخش مردم افغانستان گپ های او را نمی فهمند. 
را  نمی فهمند  پشتو  که  نفری  میلیون  چند  اصاًل  او 

مخاطب صحبت هایش نمی داند.
منع  را  کتاب ها  از  تعدادی  فروش  و  نشر  حتا  آن ها 
کرده اند تا جامعه از لحاظ فکری برای طالبانی شدن 

آماده شود.
بنابراین، جامعه ایده آل »امارت« از لحاظ فرهنگی باید 
مظاهر طالبانی داشته باشد، شبیه طالبان بیندیشد و 
در چارچوبی فکر کند که از سوی این گروه تعیین 
می شود. فراتر از آن نه حق دارد بخواند، نه حق دارد 

بیندیشد و نه حق دارد عمل کند.

نتیجه گیری
با  طالبان  مواجهه  آمد،  باال  در  آن چه  به  توجه  با 
جهان دوستانه نخواهد بود. از نظر طالبان، کشورهای 
غیراسالمی همه بد و مردودند، غیر از دالرهای شان. در 
حلقه کشورهای اسالمی هم روابط حتا با نزدیک ترین 
نبوده  دوستانه  چندان  پاکستان،  مانند  دوستان شان 
فعالیت  از جمله  مختلف  دالیل  به  روابط  این  است. 
هم  متشنج تر  افغانستان،  در  تروریستی  گروه های 

خواهد شد.
آینده ای را که طالبان برای افغانستان در نظر دارند، 
آینده،  آن  در  است.   ۹۰ دهه  وضعیت  شبیه  چیزی 
زنان از هیچ حقی برخوردار نخواهند بود. آن ها زیر نام 
»احترام به زنان« در کنج آشپزخانه ها خواهند ماند و 
از  به زاد ولد خواهند پرداخت. مردان غیرطالب هم 
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بخشی از بدنه طالبان از 
شبکه حقانی ساخته شده 
است که رهبر آن شبکه 
اکنون وزیر داخله طالبان 
است و قدرت ۵۰ درصدی 
مطالبه می کند. او هم 
برای خود لقب »خلیفه« را 
برگزیده است تا به صورت 
نیمه عریان از برنامه 
جهانی اش سخن بگوید.  از 
آن جایی که قلمرو خلیفه به 
جغرافیای یک کشور محدود 
نمی شود، می توان به این 
نتیجه رسید که او نیز مانند 
مال هبت اهلل جهاد جهانی را 
مد نظر دارد.
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یکی از مواردی که طالبان در هر دو دوره در مورد آن با مشکل مواجهه شده اند، تعامل و ارتباط برقرار کردن با جهان است. در دوره مالعمر، طالبان روابط 
محدودی با چند کشور معدود داشتند و توسط بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده بودند. یکی از عوامل اصلی ای که خیلی از 

کشورهای جهان، طالبان را به رسمیت نشناختند، روابط عمیق و گسترده این گروه با شبکه القاعده بود.

طالبان از مالعمر تا مال هبت اهلل

فرمان وجود دارد. مال هبت اهلل همان فرمان مال عمر 
مفصل تر  صورت  به  را  موضوع  و  کرده  بازنویسی  را 
و  است  یکی  فرمان  دو  هر  ماهیت  است.  داده  شرح 
در به موضوعاتی چون میراث و ازدواج پرداخته شده 
است. از سویی، هردوی آن ها تاکید کردند که زنان در 
پرتو شریعت حقوق فراوان دارند و حقوق آن ها باید 
تامل است، هر  قابل  طبق شریعت داده شود. آن چه 
دو امیر طالبان هیچ اشاره ای در مورد کار و آموزش 

زنان نکرده اند.

2- تعامل با جهان
مواردی که طالبان در هر دو دوره در مورد  از  یکی 
آن با مشکل مواجهه شده اند، تعامل و ارتباط برقرار 
کردن با جهان است. در دوره مالعمر، طالبان روابط 
توسط  و  داشتند  معدود  کشور  چند  با  محدودی 
بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل به رسمیت 
شناخته نشده بودند. یکی از عوامل اصلی ای که خیلی 
از کشورهای جهان، طالبان را به رسمیت نشناختند، 
روابط عمیق و گسترده این گروه با شبکه القاعده بود. 
در دوران مال عمر، القاعده در داخل افغانستان پایگاه 
نظامی داشت و مال عمر از سپردن بن الدن به ایاالت 
متحده خودداری کرد. حاال هم مال هبت اهلل از دادن 
اندروو  می کند.  امتناع  پاکستان  به  تی تی پی  سران 
اسمال در کتاب محور چین و پاکستان؛ ژیوپلیتیک 
جدید آسیا می نویسد: »سفیر چین سرانجام در اواخر 
سال ۲۰۰۰ با مال عمر در قندهار مالقات کرد. بیجینگ 
شبه نظامیان  به  پناه دادن  که  می خواست  طالبان  از 
جنبش  با  افغانستان  در  می شد  گفته  که  را  اویغور 
کند.  متوقف  می کنند،  کار  شرقی  ترکستان  اسالمی 
در بدل رهبران طالبان امیدوار بودند که چین دولت 
طالبان را به رسمیت بشناسد و با تحریم های بیشتر 
این  اما  کند؛  مخالفت  متحد  ملل  سازمان  جانب  از 
معامله عملی نشد. مال عمر با این که فعالیت جنبش 
اسالمی ترکستان شرقی را محدود کرد، اما آن ها را از 
با  بیجینگ هم  از آن طرف،  و  نکرد  افغانستان اخراج 
تحریم های سازمان ملل علیه طالبان مخالفت نکرد، 
بلکه فقط رای ممتنع داد.« به نظر می رسد که پناه 
دادن به تروریستان بین المللی به یک رویه در میان 
رهبران طالبان مبدل شده است. مالعمر به بن الدن 

پناه داد و هبت اهلل به نور ولی محسود. 

3- تریاک
مال هبت اهلل در ۱۴ حمل سال ۱۴۰۱ فرمان داد که 
این کار مال  ممنوع است.  اکیداً  تریاک  کشت و زرع 
هبت اهلل سبب شد که نرخ تریاک در بازارهای جنوب 
افغانستان چندین برابر افزایش یابد. این کار و فرمان 
مال هبت اهلل بسیار شبیه به فرمان مال عمر در سال 
۲۰۰۱ بود. مال عمر نیز در سال ۲۰۰۱ کشت تریاک 

زمان کندهار به شدت ناراضی و دنبال حمایت مالی و 
تسلحیاتی بودند. در این موقع یکی از قاچاق بران بزرگ 
مواد مخدر جنوب افغانستان ]حاجی بشر نورزی[ که 
او هم از دست باج گیرِی ایست های بازرسی به تنگ 
آمده بود، به طلبه هایی که دنبال حمایت مالی بودند، 
این  افراد درشت طالبان عضو  سالح و پول می دهد. 
حلقه بودند. مالعمر، نخستین رهبر طالبان، مالبرادر 
ضعیف  مالعبدالسالم  و  طالبان  رئیس الوزرای  معاون 
را   حلقه  این  عضویت  ندارد،  رسمی  سمت  فعاًل  که 
از مالعمر می خواهد که  نورزی  داشتند. حاجی بشر 
برای  را  شاهراه  امنیت  باید  اسلحه  و  پول  مقابل  در 
کاروان های مواد مخدر او تأمین کند.« رابطه  طالبان 
با مواد مخدر از همین جا آغاز می شود و این کشت و 
قاچاق مواد مخدر به منبع اصلی عایداتی طالبان مبدل 
می شود. طالبان در کنار کشت و قاچاق مواد مخدر از 
سایر کشاورزان نیز عشر و زکات جمع می کردند که 
یک منبع مالی دیگر برای این گروه بود. در طول ۲۰ 
سال گذشته آن چه که موتور جنگی طالبان را در کنار 
سایر عوامل روشن نگه داشته بود، پول عاید از کشت و 

قاچاق تریاک بود.
آن چه روشن است این است که هم فرمان مال عمر 
جنبه تبلیغاتی داشت و هم فرمان مال هبت اهلل جنبه 
این  با صدور  تا  تبلیغاتی دارد. هر دو تالش داشتند 
فرمان ها شناسایی بین المللی گروه طالبان را تسهیل 
کنند. در حال حاضر افغانستان هنوز هم مرکز کشت و 
قاچاق مواد مخدر در جهان است. براساس آخرین آمار 
سازمان ملل، افغانستان ۸۵ درصد مواد مخدر جهان را 
تولید می کند. پر واضح است که این فرمان طالبان در 
هر دو دوره حکومت شان صوری بوده و هیچ نوع جنبه 

عملی نداشته است.
از سوی دیگر، مال عمر در آن زمان یک فرمان جنجالی 
دیگر نیز صادر کرده بود. او فرمان داده بود که کشت 
چرس ممنوع است؛ چون استفاده داخلی دارد. او در 
چون  مخدر  مواد  کشت  که  بود  گفته  فرمان  ادامه 
مصرف بیرونی دارد، جواز دارد. البته این فرمان پیش 
از فرمانی صادر شده بود که کشت تریاک را محدود 

کرد.
مال  به  مشابه  نیز  دیگر  فرمان  چندین  هبت اهلل  مال 
مال  پای  جای  پا  که  کرده  تالش  و  است  داده  عمر 
عمر بگذارد و همان قوانین سخت و خشک مذهبی 
را اجرایی کند. فرمان مال هبت اهلل در مورد نظافت و 
نگه داشتن بچه های خرد سن در پایگاه ها، بسیار شبیه 

به مال عمر است.

نقطه  همان  در  طالبان  ایستایی  پایانی؛  سخن 
نخستین

حاال که نسخه شماره دوم حکومت طالبان روی کار 
است و قدرت را در افغانستان در دست دارند، دیده 
حکومت داری  شیوه  در  زیادی  تغییرات  که  می شود 
طالبان نیامده است. فرمان های مال هبت اهلل مشابه به 
مال عمر است و او تالش زیاد دارد که همان فرمان ها 

را با لحن جدیدتر بیان کند.
آن چه واضح است این است که طالبان تغییر نکرده اند 
و هنوز در همان نقطه ای که بودند، هستند. مال حسن 
طالبان  گروه  مورد  در  عمر  مال  به  شیبه  نیز  آخوند 
صحبت می کند. او می گوید که این یک فرصت الهی 
است برای این گروه که مردم را به راه راست هدایت 
کنند.)؟( این حرف مال حسن آخوند شباهت به حرف 
مال عمر دارد که گفته باید برای برپایی حکومت الهی 

تالش کنند.
آن چه سبب ایستایی طالبان در همان نقطه اول شده 
 است، فهم خشک، سطحی و سخت آن ها از شریعت 
و دین است. طالبان هنوز به سنت های دیرینه افغانی 
دین باوری  و  سنت گرایی  زیاد  حدود  تا  دارند.  باور 
این گروه تغییر  افراطی طالبان سبب شده است که 

زیاد نکند و در بعضی موارد حتا بنیادگراتر شوند.

و  افغانستان  میان  صلح  گفت وگوهای  بحبوحه   در 
و  داخلی  البی گران  از  زیادی  تعداد  طالبان،  گروه 
بین المللی این گروه تالش داشتند که این فرضیه را 
تقویت کنند که طالبان تغییر کرده اند و آن ها دیگر 
آن گروه متحجر، عقب گرا، سنتی و ایدیولوژیک دهه 
استدالل  این  ارایه  با  طالبان  البی گران  نیستند.   ۹۰
پای بند  بین المللی  هنجارهای  به  این بار  طالبان  که 
می مانند، حقوق زنان و حقوق بشر را رعایت می کنند 
و با جهان رابطه حسنه خواهند داشت، سعی می کردند 
را  این گروه  ارایه کنند و  از طالبان  که چهره  جدید 
از  سال  یک و نیم  حدود  که  حاال  کنند.  سفید سازی 
تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد، دیده می شود که 
در رفتار، گفتار و ایدیولوژی این گروه تغییری نیامده 
و حتا در بسی موارد این گروه تندروتر و افراطی تر از 

گذشته شده است.

گفتمان طالبانیسم
اگر قرار باشد که به گفتمان طالبان در دو دوره، یعنی 
دوره مال محمدعمر و مال هبت اهلل نظر بیندازیم، متوجه 
می شویم که هیچ تغییری در گفتمان ایدیولوژیک این 
و  هبت اهلل  مال  دوره  طالبان  عملکرد  و  نیامده  گروه 

طالبان مال محمدعمر شیبه به هم است.

1- زنان
در گفتمان طالبان مال عمر زنان به شی تقلیل داده 
در  زنان  برای  فعالیت  هیچ گونه  اجازه  و  بودند  شده 
بیرون از خانه داده نشده بود. حاال که حکومت طالبان 
مال  که  می شویم  متوجه  می بینیم،  را  هبت اهلل  مال 
هبت اهلل عین رفتار با زنان را دارد که مال عمر داشت. 
در حکومت فعلی طالبان زنان مانند دوره قبلی از تمام 
حقوق شان محروم هستند. طالبان در چهار حوزه، زنان 
افغانستان را به صورت سیستماتیک از صحنه حذف 
کرده اند. طالبان با صدور فرمان های معتدد زنان را از 
سیاست، حضور در اجتماع و فضای عمومی، آموزش 
طالبان  زنان،  آموزش  زمینه  در  کردند.  منع  کار  و 
در نخست دختران باالی صنف ششم را از رفتن به 
مکتب منع، در ادامه صنوف دانشگاه ها را برای پسران 
و دختران مجزا و سپس دختران را از رفتن به دانشگاه 
مورد هم  تازه ترین  در  منع کردند.  آموزشی  مراکز  و 
طالبان به دختران فارغ از رشته طب اجازه حضور در 
دیده  آموزش  قسمت  در  ندادند.  را  خروجی  امتحان 
به حکومت  تغییری نسبت  می شود که طالبان هیچ 
قبلی نکرده  و در قسمت هایی افراطی تر عمل کرده اند. 
کارمندان زن در  تمام  به  زنان، طالبان  کار  مورد  در 
ادارات دولتی اعالن کردند که تا »امر ثانی« به محل 
کار نیایند و فقط خانم هایی که کارشان توسط همکار 
بیایند.  کارشان  به  می توانند  نیست  انجام پذیر  مرد 
فرمانی صادر کرده  نیز طالبان چنین  قبلی  در دوره 
فقط یک خانم  مژده،  روایت وحید  براساس  و  بودند 
چون  بیاید؛  کارش  به  داشت  اجازه  ملی  آرشیف  در 
کسی دیگر قادر نبود کار او را انجام بدهد. برای اثبات 
این ادعا که رویکرد طالبان در این مورد هیچ تغییری 
نکرده، کافی است به فرمان مال عمر و مال هبت  اهلل در 

مورد زنان نظر بیندازیم.

فراوانی میان هر دو  چنان که دیده  می شود، شباهت 

را ممنوع اعالم کرد و این کار مال عمر سبب افزایش 
نجومی قیمت تریاک در افغانستان شد. طالبان در آن 
زمان، تریاک از بازارها به قیمت ناچیز خریداری کردند 
رابطه  رساندند.  فروش  به  باالتر  قیمت  به  سپس  و 

طالبان با تریاک یک رابطه ای دو سویه است.
جنوب افغانستان که خاستگاه و موطن اصلی طالبان 
است، مرکز اصلی کشت مواد مخدر نیز می باشد. خاک 
رود  لطف  به  کندهار  و  هلمند  حاصل خیز  و  وسیع 
هلمند و ارغنداب، این منطقه را به بهشتی برای کشت 
و قاچاق تریاک مبدل کرده است. پول حاصل شده از 
کشت تریاک آن قدر فریبنده است که هر کشاورزی 
را ترغیب می کند تا دست به کشت این گیاه درآمدزا 

بزند.

در مورد شکل گیری طالبان، فرضیه های متفاوت مطرح 
است؛ احمد رشید، روزنامه نگار پاکستانی، معتقد است: 
به  که  تجارتی ای  کاروان های  آن که  از  پس  »طالبان 
راه  مسیر  در  و  بودند  روانه  مرکزی  آسیای  سمت 
داشتند،  فعالیت  هنور  که  جهادی  گروه های  توسط 
به  می کردند،  باج گیری  آن ها  از  و  می شدند  متوقف 
شکل افسانه گونه ای وارد عمل شدند و این کاروان ها 
باال  طالبان  که  است  همین جا  از  می کردند.  آزاد  را 
می آیند و قدرت بیشتر می گیرند.« متغییر دیگری در 
این مورد، وجود نارضایتی عمومی از گروه جهادی و 
درگیری های روزانه  آن ها است. مالعبدالسالم ضعیف، 
یکی از موسسان این گروه، در کتاب خود چنین روایت 
می کند: »وضعیت امنیتی کندهار به شدت خراب بود 
و در هر طرف شهر ایست بازرسی از هر گروه وجود 
داشت و مردم را به شدت اذیت و آزار می کردند. او 
]مالعمر[ و سایر طلبه ها تصمیم گرفتند که علیه این 
گروه ها قیام کنند و کنترل مناطق خود را به دست 
بگیرند.« بتی دام که زنده گی نامه  مالعمر، رهبر طالبان 
را نوشته است، روایت جالبی دارد که با موضوع بحث 
این نوشته نیز مرتبط است. وی در جایی از کتابش 
می نویسد: »گروهی از طلبه ها از وضعیت اسفناک آن 

علی سجاد موالیینویسنده:

جنوب افغانستان که خاستگاه و 
موطن اصلی طالبان است، مرکز 

اصلی کشت مواد مخدر نیز 
می باشد. خاک وسیع و حاصل خیز 

هلمند و کندهار به لطف رود 
هلمند و ارغنداب، این منطقه را 

به بهشتی برای کشت و قاچاق 
تریاک مبدل کرده است.
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غنی  آقای  دارد.  غنی  اشرف  به  شباهت هایی  هبت اهلل  مال 
آدمی درس خوانده و کتابی بود. او با فرمول های ذهنی، تالش 
به سرعت صاحب »نظام عادل« سازد،  را  افغانستان  داشت 
»دولت درمانده اش« را اصالح کند و مشکالت فراوانش را 
در سه الیه داخلی، منطقه ای و جهانی دسته بندی کرده حل 
سازد تا در عرض چند سال آب کشور به قیمت نفت به بازار 
عرضه گردد، برقش به هند و پاکستان صادر شود، شاهراه 
ترانزیتی داشته باشد و دهلیزهای هوایی اش محدودیت های 
صاحب  او  چون  نیز  هبت اهلل  مال  کند.  رفع  را  ترانزیتی 
فرمول های ذهنی است و برای افغانستان در سه الیه داخلی، 
منطقه ای و جهانی برنامه هایی مطرح می کند. او نیز از نظام 
عادل سخن می گوید و در دیدارش با رییسان منابع بشری که 
گزارش و صورت جلسه اش در ۸صبح نشر شده، اشرف غنی 
را به  خاطر سر دادن شعار »کاذب« عدالت عمری، شماتت 
از  عادل، سخن  نظام  ایجاد  برای  است. مال هبت اهلل  کرده 
قانون، انکشاف اقتصادی، تعلیم و ایجاد جای کار نمی گوید، 
بلکه کلید را تطبیق شریعت می داند. در دیداری که به  تاریخ 
۱۸ میزان امسال با رییسان استخبارات ۳۴ والیت داشته، 
گفته است که تمام مسووالن باید به او حساب بدهند که 
تطبیق  را  شریعت  مقدار  چه  حکومت داری  سال  یک   در 
کرده اند. او از مسووالن ادارات زیر فرمانش نخواسته است تا 
از پیش رفت اقتصادی، رشد تعلیم، افزایش تولیدات صنعتی، 
کاهش بیکاری و تطبیق قانون گزارش دهند. خط کش او 
برای پیمایش »پیش رفت« تطبیق شریعت است؛ شریعتی 
که در عمل به امر به معروف و نهی از منکر و جهاد خالصه 
می شود. او در دیدارش با رییسان منابع بشری وزارت خانه ها 
نیز گفته است که شریعت کلید حل تمام مشکالت است 
و باید در هر کاری با علما )مالها( مشورت شود؛ »چرا که 
تعیین  را  درست  راه  چیز  هر  برای  و  است  کامل  شریعت 
کرده است.« در سطح داخلی ایده آل او جامعه ای است که 
همه با شریعت چنان آشنا باشند که »هیچ مخالفی باقی 
نماند.« او افغانستان یک دست، پر از افراد گوش به فرمان و 
آماده جهاد را پیش رفته می داند. در سطح منطقه ای نیز مال 
هبت اهلل مثل اشرف  غنی افغانستان را عضو فعال می خواهد، 
اما او به صدور آب و برق به منطقه و تبدیل وطن به چارراه 

مشهور  نام های  نیز   )۱۷۹۶-۱۷۶۲( روسیه  دوم  کاترین  و 
در گروه حاکمان مستبد ند. اینان هرکدام در کشورش علیه 
شورش ها و انارشیسم با مشت آهنین ایستاده بودند، ولی 
در عین حال اصالحات اقتصادی و اجتماعی و در مواردی 
استقالل محاکم و آزادی عقیده را تشویق می کردند. صفت 
منور، به دلیل همین رویکرد اصالحی و تمایل به ترقی به 

آن دیکتاتورها داده شده بود.

به  دموکراسی  برای  تالش  که  جوامعی  در  نیز  اکنون 
و  ثبات  انارشیسم منتهی می شود، شورشگری مانع جدی 
فرصت  عقب مانده گی  و  فقر  و  می گردد  دموکراسی  تحقق 
مشارکت معنادار را به مردم نمی دهد، تمایل به استبداد منور 
زنده می شود، به امید آن که جامعه از بی ثباتی و شورشگری 
از یک سو و فقر و عقب مانده گی از سوی دیگر نجات یابد. 
تحصیل کرده گان و سیاست پیشه گانی که در انتخابات سال 
۲۰۱۴ از اشرف  غنی حمایت کردند و آنانی که در هفت سال 
حکومت او، القاب متفکر دوم جهان و بابا را برایش دادند، از 
این طیف بودند. گروهی بعد از انتخابات و زمانی که اشرف 
 غنی کوشید مشتش را تثبیت کند، از او بریدند و تعدادی 
تا پایان کنارش ماندند. کسانی از دوستان و نزدیکان من در 
انتخابات سال ۲۰۱۴ به او رای دادند، چون فکر می کردند 
که آدمی جدی )مستبد( و فهمیده )منور( است؛ اما گذشت 
زمان نشان داد که شرایط افغانستان پیچیده تر از آن است 
که با ایستادن پشت فردی »جدی« و »فهمیده« حل شود. 
با  امروز حتا  و  تفاوت بسیار دارد  با قرن هجدهم  ما  عصر 
نسخه امان اهلل خان نمی توان مشکالت ملی را مداوا کرد. هر 
نظامی که به مردم نقش منفعل قایل شود و در پی تطبیق 
کتاب،  در  سر  که  گردد  افرادی  یا  فرد  ذهنی  نسخه های 
پریزنتیشن، دعا و تاریخ دارند و به اتفاقات روز و خواسته های 
مردم چشم می بندند، حتا اگر به نیت ترقی خواهانه باشد، به 

ناکامی می انجامد.
طالبان نیز در خالی نظام دموکراتیک و تمایل عمومی به 
مشت آهنین منور، به قدرت رسیده اند. در کنار حمایت های 
خارجی، تمایل مردم به ثبات و نظم - حتا به قیمت کاهش 
است.  داشته  نقش  گروه  آن  قدرت گیری  در   - آزادی ها 
طالبان، امارت خود را استبداد منور تبلیغ می کنند، با این 
برای رفاه و آسایش  آنان تنویر و روشنگری را  تفاوت که 
باورهای  از  با سوء استفاده  بلکه  این جهانی الزم نمی دانند، 
و  می دهند  فریب  آن جهانی  نسیه های  به  را  مردم  دینی، 
روشنگری را به امر به معروف و نهی  از منکر تقلیل داده و 
مردم را موظف به اطاعت و قربانی می دانند. مال هبت اهلل در 
جلسه با رییسان منابع بشری گفته است: »اگر واقعاً خواهان 
حاکمیت دین و شریعت هستید، پس آماده قربانی شوید، 
زره را بپوشید.« از مسووالن منابع بشری که مناصب کاماًل 
تا ماموریت  تخصصی مدیریتی دارند، خواسته شده است 
اصلی خود را تطبیق شریعت قرار دهند و برای قربانی در راه 
جهاد جهانی آماده شوند. تنها مال هبت اهلل چنین ماموریت 
ذبیح اهلل  چون  افرادی  بلکه  نمی کند،  تبلیغ  را  »تنویری« 
مجاهد نیز می کوشند سانسور، استبداد و مشت آهنین را با 
عقبی اندیشی توجیه کنند، در حالی که خودشان مشغول 
بر سر توزیع قدرت  جمع آوری پول، تجارت و کش مکش 
به  که  سخنرانی ای  در  مجاهد  هستند.  »دنی«  دنیای  در 
 تاریخ ۱۲ ماه جاری )فبروری( از او در تلویزیون ملی تحت 
کنترل طالبان نشر شده، برای توجیه سانسور و جلوگیری از 
آزادی بیان گفته است که انسان بنده خدا است و نمی تواند 
مطلق آزاد باشد. به گفته او انسان »مطلق به  خاطر زیستن و 
زنده گی کردن آفریده نشده، چون دنیا جای زیستن نیست. 
باز موت  ناتوانی و  مشکالت، مسایل و همچنان طفولیت، 
تمام در این دنیا می آید سر آدم. این جای زنده گی نیست، 
جای زنده گی به باور مسلمانان آخرت است. جای زنده گی 
جنت است که اصاًل نهایت ندارد، نعمت هایش پایان ندارد 
و زنده گی اش هم آخر ندارد. دنیا یک مرحله امتحانی است. 
که  بیازماید  را  شما  تا  آفریده  را  موت  و  زنده گی  خداوند 
کدام تان عمل بهتر و نیک تری را انجام می دهید. پس این جا 
ما مکلف استیم در برابر دین، در برابر خدا. هر کسی که هر 
جایی وظیفه دارد، باید این مکلفیت را حس کند. نمی توانیم 

مطلق آزاد باشیم.«
مال هبت اهلل دچار این وهم است، یا حداقل در سخنرانی ها 
و موضع گیری هایش چنان می نماید که گویا امارت طالبان 
فرمول  بی نیازند،  فکری  نظر  از  او  خود  آن  راس  در  و 

خوش بختی را می دانند و مادر علم ها را در اختیار دارند. از 
این رو، استبدادی را که بر مردم افغانستان تحمیل می کنند 
و دوست دارند آن را به کشورهای منطقه و جهان نیز صادر 
کنند، منور و به سود انسان ها است. به  همین دلیل، گفته 
جمهوریت  مقرره های  و  قوانین  تمام  او  اداره  در  که  است 
یک سره و بدون استثنا از سوی شریعت لغو ند و حتا برای 
اعالم لغو آن ها »به فرمان نیز نیاز نیست.« برای او سال ها 
تجارب اندوخته شده در نظام جمهوریت هیچ ارزشی ندارد، 
و  آزمون  با  و  مقرراتی که طی دهه های طوالنی  و  قوانین 
خطای بسیار به وجود آمده، حتا ارزش بازبینی ندارند و باید 
چون اوراق فرسوده و چتل نویس دور انداخته شوند. او گفته 

است: »شریعت به چیزی محتاج نیست.«
این بی احتیاجی شریعت را هبت اهلل آخوندزاده و امارتی هایش 
نیز تعمیم می دهند. بی احتیاجی  اداری و سیاسی  امور  به 
و  مشورت  به  هبت اهلل  مال  بی احتیاجی  معنای  به  شریعت 
امارت  او  است.  نظام  و  او در قدرت  حضور غیرخودی های 
مالها را بی نیاز از همکاری آدم های متخصص و فنی می داند 
و حکومتش را نیازمند گفت وگو با مردم، اخذ رای، پارلمان 
و نماینده گی نمی داند. او متفکر اول جهان است و امارتش 

بی نیاز از هر گونه تعامل فکری و تبادل تجربه و تخصص.
مال هبت اهلل در ادامه توصیه هایش به رییسان منابع بشری 
گفته است: »چون دین کامل داریم، باید برای نظام اسالمی 
نظام های  تمام  که  بسازیم  کامل  و  جامع  قوانین  چنان 
جهان به آن محتاج باشند.« او ساختن چنان قوانین کامل 
را ارزیابی نیازهای مردم، مطالعه تجارب ملت های دیگر و 
و  اداری  به متخصصان بخش های گوناگون حیات  مراجعه 
سیاسی نمی داند، بلکه شاه کلیدش در قندهار و پیش شورای 
به وزیران خود می گویم  مولوی ها است. »به همین خاطر 
شما در هر کار باید با علما مشوره کنید، چرا که شریعت 
کامل است و برای هر چیز راه درست را تعیین کرده است.«

این استبداد نامنور، زنده گی را بر مردم افغانستان جهنمی 
نظم  آن  در  که  جهنمی  شاهدیم.  امروز  که  است  ساخته 
دنیوی  رنج  و  است  ایده آل  اطاعت  و  سکوت  گورستانی، 
که همراه با اطاعت باشد و آدم ها را به مجاهدان زره پوش 
که  چرا  است؛  خوب  و  پذیرفتنی  کند،  بدل  قربانی  آماده 
به گفته ذبیح اهلل مجاهد، این جهان جای زنده گی نیست! 
برای مستبدان تاریک اندیش و مرگ خواه، تعلیمی که زنان 
و مردان را با »زیور« اطاعت و زره مرگ خواهی مجهز نسازد، 
مال  چنگ  از  را  انسان  که  آرامشی  و  سیری  ندارد؛  ارزش 
و گرسنه گی  است  بکشد شر  بیرون  و همتایانش  هبت اهلل 

برتر از آن می باشد.
نکته »روشن« در استبداد منور تاریخی که در دانشگاه ها و 
محافل سیاسی از آن بحث می شود، دوری از عقبی اندیشی 
و مرگ خواهی بود. آن مستبدان که اثرات عصر روشنگری را 
در جامعه شاهد بودند و می دانستند مردم شعارهای دینی 
و نسیه های اخروی را نمی خرند، اعالم می کردند که برای 
اعمال قدرت از آسمان و دین دستور نمی گیرند، بلکه نیاز 
به خیر عمومی و ترقی اجتماعی حاکمیت استبدادی آنان 
را توجیه می کند. برخی  به این باورند که در آن عصر و برای 
جوامع آن زمان غربی، آن استبداد منور مفید تمام شد و نظم 
رو به ترقی زمینه پیش رفت و در نتیجه گسترش آزادی ها را 
تسهیل کرد. البته، تمایل جوامع دچار بی ثباتی و انارشیسم 
به مشت  آهنین منور، محدود به گذشته و غرب نیست، بلکه 
همان طوری که در شروع این متن هم گفته شد، امروز نیز 
گرفتار  وقتی  دموکراتیک،  ابزار  و  نهادها  فاقد  ناچار،  مردِم 
معامله گران  بی اصول،  قراردادی های  سرگردنه،  دزدهای 
شوند،  اختطاف چی ها  و  تروریستان  و  مردم  حقوق  و  رای 
قدم  چند  خود  بشری  حقوق  و  دموکراتیک  آرمان های  از 
عقب نشینی کرده و حاضر می شوند مشت آهنین را تحمل 
کنند، به امید آن که آن نظم منور ایجاد شود و محیطی برای 
تامین نان و آب، آرامش و تعلیم و صلح و کار ایجاد گردد و 
در نتیجه جامعه فرصت یابد تا صاحب نهادهای قدرت مند 
اجتماعی و آماده عبور از استبداد شود. استبداد جهادی که 
زنده گی را شر ناگزیر تبلیغ می کند و به نیازهای مادی مردم 
ارزش قایل نیست، ممکن مدتی از تمایل جامعه برای گریز 
از انارشیسم بهره گرفته امارتی بسازد، ولی دیر نمی پاید؛ چرا 
که آدم ها برای مدت طوالنی نمی توانند از نان، آب، تعلیم و 
آرامش خود به امید جهاِن بعد از مرگ چشم بپوشند. مردم 
نمی توانند باور کنند که جهان جای زنده گی نیست و باید 

همه کفن پوشیده برای آخرت بجنگند.

ترانزیت کاال باور ندارد، بلکه تبلیغ می کند که کشور را به 
چارراه تجارت و ترانزیت جهادگرایی تبدیل خواهد کرد تا از 
آن طریق کشورهای همسایه و جهان اسالم زیر چتر امارت 
یا خالفت قرار گیرند. در سطح جهانی نیز او تخیالتی دارد 
و می گوید ماموریت باشنده گان افغانستان آماده گی و قربانی 
برای پیروزی جهاد در کل جهان است. او از مردم افغانستان 
انتظار دارد که همه زره پوشیده آماده فرمان جهاد باشند 
تا برای ایجاد نظام اسالمی در کل جهان، هرجا او دستور 
داد بروند )فقره ۱۴، صورت جلسه مال هبت اهلل با رییسان 

منابع بشری(.
انتخابات  که  زمانی  اسالمی،  جمهوری  اول  دهه  اواخر  از 
منجر شد،  تنش های شرم آور  به  ریاست جمهوری ۲۰۰۹ 
دزدی آرا و تقلب کار را به میانجی گری خارجی و تشکیل 
حکومت مصلحتی غیرانتخابی، بر اساس جورآمد کشید، در 
از ضرورت  محافل سیاسی و میان درس خوانده ها صحبت 
آن  راس  در  که  می شد  منضبط  مرکزی  نظام  به  کشور 
داشته  قرار  ترقی  و  تعلیم  حامی  تحصیل کرده،  شخصی 
تروریسم،  تهدید  دلیل  به  افغانستان  آنان می گفتند  باشد. 
دموکراسی  فرهنگ  نداشتن  ریشه  سیاسی،  عقب مانده گی 
و نبود احزاب قوی آماده پذیرش نظام دموکراتیک نیست 
صاحب  اما  مترقی  دیدگاه های  با  شخصی  است  بهتر  و 
صالحیت های فراوان به قدرت بیاید تا نظم و انضباط الزم 
را برای تسهیل ثبات و ترقی فراهم کند. از همین  رو، گاهی 

سخن از استبداد منور به  میان می آمد.
تاریخ نویسان و سیاست دانان، به مجموعه ای از حکومت های 
ویژه گی های  می شود  گفته  که  هجدهم  قرن  استبدادی 
عبور  زمینه  و  داشتند  خردگرا  و  ترقی خواهانه  سکوالر، 
عنوان  فراهم ساختند،  فیودالی  از عصر  را  غربی  ملت های 
استبداد منور یا دیکتاتوری روشن داده اند. مستبدان منور 
که در پی تحوالت عصر روشنگری، قدرت خود را به آسمان 
و مشیت الهی پیوند نمی دادند، بلکه مدعی بودند که برای 
رفاه و خوش بختی توده مردم اعمال قدرت می کنند و تمایل 
ناپلیون را  تاریخ نویسان  به اصالحات و روشنگری داشتند. 
-۱۷۴۰( ترزا  ماریا  می خوانند.  منور  مستبد  مشهورترین 

فریدریش دوم پروس )۱۷۸۶-۱۷۴۰(  اتریش،  ۱۷۸۰( در 

استبداد نامنور
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طالبان نیز در خالی نظام دموکراتیک و تمایل عمومی به مشت آهنین 
منور، به قدرت رسیده اند. در کنار حمایت های خارجی، تمایل مردم 

به ثبات و نظم - حتا به قیمت کاهش آزادی ها - در قدرت گیری 
آن گروه نقش داشته است. طالبان، امارت خود را استبداد منور 

تبلیغ می کنند، با این تفاوت که آنان تنویر و روشنگری را برای رفاه 
و آسایش این جهانی الزم نمی دانند، بلکه با سوء استفاده از باورهای 

دینی، مردم را به نسیه های آن جهانی فریب می دهند و روشنگری 
را به امر به معروف و نهی  از منکر تقلیل داده و مردم را موظف به 

اطاعت و قربانی می دانند.


