پدیده ای به
نام طالبان
رضا عطایی

تندیس بودا در بامیان

پرچم طالبان
نام طالبان به عنوان یک گروه جدید مسلح در افغانستان نخستین بار در سال ۱۹۹۴
در گزارشها دیده شد که ت ّوسط «م ّ
محمد ُع َمر» در قسمت جنوبى افغانستان
ال ّ
در شهر «قندهار» تأسيس شد و از سال  ۱۹۹۶تا سال  ۲۰۰۱قسمت معظم كشور
افغانستان را تحت سيطره خود داشت .طالبان با پیشوندهایی چون جنبش ،تحریک،
تنظیم ،حرکت ،دسته و گروه معرفی شده اند .مال محمد عمر ،رهبر طالبان در سال
 ۱۹۶۱یا  ۱۹۵۹در دهکده نوده در اطراف قندهار (یا به روایاتی در ارزگان) متولد
شد.
حركت ا ّوليه طالبان به صورت ضعيف در سال هاى بين  ۱۹۷۹تا  ۱۹۸۵شكل گرفت.
در آن ايّام ميان افغانستان و شوروى جنگ در گرفته بود و هرج و مرجى كه در
فضاى افغانستان حاكم بود ،فرصتى را براى حركت طالبان بوجود آورده بود .البته هم
شخص مال محمد عمر و هم بسیاری از نیروهای اولیه طالبان در دهه  ۱۹۸۰میالدی
_که در افغانستان به دوران جهاد با شوروی معروف است_ در جبهه های جنگ و
جهاد حضور داشتند؛ مالعمر در این زمان خود یکی از فرماندهان حزب «حرکت
مال محمد عمر
انقالب اسالمی» مولوی محمد نبی محمدی بود .در جریان جنگ با نیروهای اتحاد
شوروی ،بر اثر انفجار راکت در  ،۱۹۸۸یک چشم خود را از دست داد.
طالبان ابتدا از چند صد طلبه افغانی و پاکستانی تشکیل شد و بعدا تعداد آنان رو
به فزونی نهاد و در پیشاور پاکستان پایگاههای نظامی و عقیدتی ایجاد کردند .آنان
در سال  ۱۹۹۵موفق به پیشرفتهای سریعی در بسیاری از مناطق افغانستان چون
هرات و ده استان _در افغانستان به استان« ،والیت» میگویند_ دیگر نایل آیند و
کابل را محاصره کنند .سرانجام به تاریخ  ۶مهر  ۲۷( ۱۳۷۵سپتامبر  )۱۹۹۶بر شهر
کابل پایتخت افغانستان مسلط شدند .طالبان برای اداره کشور یک شورای ده نفره
تشکیل دادند که در راس آن مال عمر قرار داشت .ولی مقر اصلی طالبان همچنان در
شهر قندهار باقی ماند ،چرا که مال عمر رهبر طالبان در آن شهر بود .طالبان حکومت
افغانستان را «امارت اسالمی افغانستان» نام نهاده و مال عمر رهبر خود را به عنوان
امیرالمومنین یاد می کردند.

نیروهای طالبان عموما طلبه های علوم دینی و مدارس مذهبی بودند.
آنها ریش بلند و لنگوته (عمامه) های بزرگ سیاه و سفید داشتند و در
مدارس دینی اهل سنت در پاکستان و بیشتر در مدارس موالنا فضل
الرحمان ،رهبر جمعیت اسالم و سمیع الحق ،مدارس جماعت اسالمی
به رهبری قاضی حسین احمد تحصیل می کردند.
اولین اقدام طالبان پس از تسخیر کابل ،حمله به دفتر سازمان ملل
در کابل در شامگاه  ۲۶سپتامبر ، ۱۹۹۶دستگیر کردن دکتر نجیب
اهلل رییس جمهور رژیم سابق و بیرون آوردن او از دفتر سازمان ملل
بود که نقض قوانین بین الملی هم محسوب می شد .طالبان  ،نجیب
را پس از دستگیری به باد کتک گرفتند؛ سپس زندانیاش کردند و
تحت شکنجه قرار دادند و بعد او را به طرز فجیعی به قتل رساندند
و او را به همراه جسد برادرش در  ۲۷سپتامبر به یکی از ستون های
برق در کابل حلقآویز کردند تا در معرض دید و عبرت همگان قرار
گیرد .مردم کابل سرآغاز حکومت طالبانی را با اعدام یک ریس جمهور
یافتند .از این رو ترس و وحشت سراسر جامعه را فراگرفت .پس از
آن تاریخ هر روز مردم کابل شاهد اعدامهای علنی و قطع شدن دست
و پای افرادی بودند که از سوی محکمه طالبان مجرم شناخته می
شدند .طالبان که بیشترشان افراد بیگانه بودند ،برای پنهان کردند

چهره اصلی خود ترفند عجیبی به کار بستند .این گروه ،عکاسی ،فیلم
برداری ،تلویزیون و ویدیو را حرام اعالم کردند و در نشریات چاپ
عکس ممنوع شد .مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شد و
زنان و دختران رسما از رفتن به ادارات و کار در بیرون خانه ممنوع
شدند .مردان مجبور شدند که ریش بگذارند و زنان به اجبار باید در
خانه میماندند و از خانه بیرون نمی شدند .زن حق نداشت بدون
شوهر خود (یا پدر و برادر) حتی نزد پزشک برود .حمامهای زنانه
کامال مسدود و سینما و تمامی مراکز تفریحی بسته شد.
طالبان اگرچه در ابتدا مدعی بود که با تولید مواد مخدر در افغانستان
مبارزه می کند ،اما بنا به گزارشها افزون بر کمکهای خارجی بخش
مهمی از درآمد خود را از راه تولید خشخاش به دست میآورد .گزارش
های سازمان ملل نشان می دهد که در سال  ۱۹۹۶در مناطق تحت
کنترل طالبان بین  ۵۵تا  ۶۸هزار هکتار زمین به کشت خشخاش
اختصاص داشته است و طالبان در همین سال  ۲۲۵۰تن تریاک خام
تولید کرده است ،درآمد حاصل از این قاچاق به صدها میلیون دالر می
رسید .بر اساس برخی گزارشها ،گروه طالبان در اوایل سال ۱۳۷۶
(اواسط  )۱۹۹۷بیش از پنجاه هزار نفر نیروی مسلح ۳۰۰ ،تانک،
تعداد زیادی نفربر زرهی و یک اسکادران جنگنده میگ داشته است.

برای فهم بیشتر تحوالت ،علل رشد پدیده طالبان و موفقیت های آن
از  ۱۹۹۴تا  ۲۰۰۱را میبایست در سه تحلیل ملی (جامعه افغانستان)،
منطقهای (به ویژه ،با توجه به نقش پاکستان و تا حدی عربستان و
امارت متحده عربی) و بین الملی (به ویژه قدرت های بزرگ) مورد
بررسی قرار داد .بدیهی است که تحوالت در هر یک از سه تحلیل در
یکدیگر تداخل و تاثیر متقابل دارند و نمی توان آنها را کامال جدا از
یکدیگر تجزیه و تحلیل کرد .در بحث پیرامون عوامل موثر در سطح
تحلیل اجتماعی می توان به ناتوانی رهبران جهادی و گروههای افغان
در برقراری یک دولت فراگیر پس از خروج شوروی و در نتیجه عدم
استقرار ثبات سیاسی و امنیت داخلی در کشور ،و همچنین عامل
پایداری سنتهای مذهبی و عامل گسترش فقر اقتصادی و فرهنگی و
عامل قومی اشاره کرد.
عوامل منطقهای نظیر سیاستهای پاکستان ،رقابت عربستان با ایران و
خصومت امارت متحده عربی با ایران در منطقه نقش مهمی در رشد و
تقویت طالبان ،پیش از تهاجم آمریکا و فروپاشی رژیم مال عمر ،بازی
می کرد .پاکستان در سازمان دهی و هدایت سیاسی طالبان نقش
اصلی را ایفا کرده و عربستان و امارات متحده عربی ،حمایت مالی
اصلی از این گروه را به عهده داشت.
به منظور درک علل و عوامل ظهور و رشد پدیده طالبان ،افزون بر
تحوالت در سطح داخلی و منطقهای ،متغیرهای موثر در سطح نظام
بین المللی را نیز باید مورد بررسی قرار داد .از آن جا که نظام بین
المللی متشکل از بازیگران عمدهای است که در شکلگیری و طراحی
قواعد بینالملل بسیار موثر بودهاند ،بررسی سیاست قدرت های بزرگ
در رابطه با تحوالت افغانستان و پدیده طالبان الزم به نظر می رسد.
در این رابطه ،سیاست های آمریکا و روسیه بیش از دیگر کشورهای
بزرگ اثر گذار بوده است.

احمد وحید مژده که خود مسئولیتهایی را در دوران طالبان در
بخش های مختلف وزارت امورخارجه بر عهده داشته است در کتاب
«افغانستان و پنج سال سلطه طالبان» می گوید؛ کسانیکه جریانات
سیاسی افغانستان از کودتای ثور _اردیبهشت_ ۱۳۵۷( ۱۹۷۸ش) تا
امروز را شاهد بودهاند به خوبی می دانند که هیچ حرکت نظامی بدون
پشتوانه و حمایت خارجی و دخالت دست یا دست هایی از بیرون،
مجال تبارز و عمل در افغانستان را نداشته است .ظهور طالبان در
افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده است« .بی نظیر بوتو» که
هنگام ظهور طالبان صدر اعظم پاکستان بود پس از واقعه  ۱۱سپتامبر
اظهار داشت؛ طالبان طرح مشترک انگلیس ،آمریکا و ( ISIآی .اس.
آی سازمان استخبارات نظامی پاکستان) بوده است.
سرانجام دولت طالبان _یا به تعبیر خودشان امارت اسالمی
افغانستان_ پس پنج سال سلطه و حکمرانی بر کشور افغانستان
( )۲۰۰۱ _ ۱۹۹۶به علت اتحاد با «اسامه بن الدن» رهبر تروریست
های القاعده ،در زمره تروریستها قلمداد شد .بعد از حادثه ۱۱
سپتامبر  ۲۰( ۲۰۰۱شهریور  ،)۱۳۸۰ریس جمهور آمریکا ،اسامه بن
الدن را مسول این عمل تروریستی معرفی کرد و متعاقب آن ،نیروهای
متحد آمریکا و انگلستان و پیمان ناتو ،افغانستان را مورد حمله قرار
دادند آن هم در طلیعه قرن  ۲۱که «گفتگوی بین تمدنها» نامگذاری
و آغاز شده بود.
با اینکه سلطه طالبان در اواخر آبان  ۱۳۸۰از سراسر افغانستان
برچیده شد ،اما آثار خرابی و وحشیگری این جریان برای همیشه در
سراسر افغانستان باقی است .فرزندان یتیم ،زنان بیوه ،مادران فرزند از
دست داده ،هزاران معلول و مجروح و خانواده های دختر و پسر گم
کرده ،خانه های سوخته و باغ های ویران شده ،همه و همه از قساوت،
بی رحمی و ددمنشی طالبان قدرت و جهالت حکایت می کند.

