
  
  تاريخ مداخله خارجی و تغييرو تحوالت اجتماعی - افغانستان

 ديويد ميظر: نوشته  
 ٢٠٠٣  سال٣۴ شماره  »کريتيک«نشريه 

   ياسمين ميظر :ه ترجم
  

در پی دخالت نظامی اياالت متحده آمريکا در افغانستان و سرنگونی سريع طالبان، حضور 
 اين حضور نظامی شرايطی .است ترش پيداکردهای گس سابقه  بینظامی غرب در آسيای مرکزی به حد

 . رای مردم اين منطقه در بردارد بی غير قابل پيش بينیرا بوجود آورده است که نتايج
برای افغانها، حمله نظامی آمريکا آخرين تهاجم درليست طوالنی از مداخه های خارجی است 

البته بايد گفت . دخالت بريتانيا برميگرددار کشور افغانستان در پی که منشا آن به دوره تشکيل و استقر
تنها سنت طوالنی در مقاومت عليه آنها نه . شه های خارجيان نبوده اندافغانها معموال قربانيان ساکت نق

از دخالت خارجيان به  خ اين کشور، برخی گروههااشغالگران خارجی دارند، بلکه مکرر در تاري
تکه شده بهره گرفته اند و به کرات ضربه اين  کشوری تکهمنظور تثبيت يا تقويت موقعيت خويش در 

شکست استراتژی پاکستان برای بهره گيری از . بر اشغالگران خارجی وارد شده است» اتحادها«
، آخرين نمونه از اين کوششها بود و غانستان به يکی از اقمار پاکستانطالبان به منظور تبديل کردن اف
  . ست چنين طرح هايی خواهيم بوديگری از شکاحتماال ما شاهد نمونه های د

 
  اختراع افغانستان

  )ضرب المثل فارسی(» ليسی ها استهمه اش تقصير انگ« 
 به دربار امير کابل ١٨٠٩ که به عنوان اولين سفير بريتانيا در سال اسکاتلندی شخصيتی

  -)  ١(» امی برای کشورشان ندارندن«: فرستاده شد در گزارش خود اينگونه نوشت 
که توسط خود » مرزهای علمی«، افغانستان هم نام داشت و هم مرز، يک قرن پس از آن 

پادشاه افغانستان، که بريتانيا خرجش را ميداد و حمايتش ميکرد، کوشش . انگليسها کشيده شده بود
ساکن با اينهمه بسياری ازمردم . ی پياده کندای وقوم پر از اختالفات قبيلهداشت نظم را در کشوری 
 نميدانستند، اگر چه در پی دو دهه درگيری با بريتانيا، خصوصا دو »افغان«افغانستان همچنان خود را 
  . آغاز شده بودا، کوشش برای دستيابی به يک هويت مشترکجنگ افغانها با انگليسه

  
رچه مشخصا اگ). ٢(» افغانستان هم توسط بريتانيا شکل گرفت هم عليه آن «از اينرو ميشود گفت  

 ميگفتند،» بازی بزرگ«ليسها به آن افغانستان هيچگاه مستعمره نبود اما پيدايش اين کشور در آنچه انگ
 در ، در قرن نوزدهم وروسيهت و توطئه مشترک دو قدرت استعمارگر، بريتانيا و نتيجه مستقيم رقاب

ور افغانستان بر پايه فسانه ها و داستانهای تاسيس کشا.  دوره ای با طبقه حاکمه محلی بودهمکاری
  .ی شده استتاريخ مبارزه عليه استعمار روس و انگليس پايه ريز

   
  (Durrani) رانیامپراطوری د 

 ١٧۴٧بدالی در سال اتحاد قبيله پشتون ا)  شواری عالی(براساس اين افسانه، لويا جرگه 
 لويا جرگه  )٣.(ندنا نهخان بتشکيل شد و اعضای آن تصميم گرفتند پادشاهی خود را به رهبری احمد 

 دعوای ء عرصهن سرزمياينکه  قرنها بود.  ديده ايم٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ای که تقليدی از آن را درسالهای 
درشرق بود، دو امپراطوری که هريک مدافعان  امپرطوری صفوی در غرب و امپراطوری مغول

ين دو امپراطوری وارد مراحل  ا١٨اما در اواسط قرن .   قبايل مزدور پيدا کرده بودندخود را در ميان
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به  را) بدالی هانام جديد ا( در غياب آنها ، احمد شاه رهبری درانی ها .  شده بودند خودسقوط پايانی
به شکلگيری  اين پروسه. يدمعموال پراکنده درانی کش) ۴(ميان قبايل عهده گرفت و اين امر به اتحادی 

مقاومت خارجی، خصوصا توسط سيک ها   .)۵ (نجاميدا هند ارانی از ايران تامپراطوری قبيله ای د
مپراطوری جلوگيری کرد و باالخره آنرا را وادار به بازگشت به ادر شرق ، از گسترش فراتر اين 

.  درونی و جنگهای داخلی گشتیاين به نوبه خود زمينه ساز قيامها. مرزهای اوليه اش نمود
، وجه شدند که در ورای مراسم دربارزمين رسيدند متهنگاميکه انگليسها برای اولين بار به اين سر

 توسعه راههای بازرگانی دريايی باعث شده  .امپراطوری در حال زوال و سرنگونی آشکار استآثار
بسياری ازاين . بود نقش شهرهای افغان که از طريق بازرگانی زمينی ثروتمند شده بودند افت پيدا کند

ها کنترل مناطق ثروتمند در هندوستان را که » رانید«.  شده بودندنشهرها در پی يورش مغولها ويرا
 اختالفات سياسی به جايی رسيده بود که .)۶ (از دست داده بودندبود منبع سه چهارم باج و ماليات 

های مالی  بگيرند و اين خود باعث شد کمکپادشاهان افغان نميتوانستند از خانهای قدرتمند ماليات
) منابع زمينی يا کشاورزی(، افغانستان کااليی از نظر اقتصادی. عتر پذيرا گردندانگليس ها را سري

جواهر (قعيت استراتژيک آن بود ميان هند برای اهدا به بريتانيا نداشت اما اهميتش در رابطه با مو
  . از سوی ديگر آنس درمرزهای جنوبیاطوری رو و گسترش امپراز يکسو )امپراطوری بريتانيا

  
  نگليسهاجنگ با ا

، انگليسها به ادی ميان ايران و روسيه شکل گرفت، اتح١٨٣٠، هنگاميکه در دهه  در نتيجه
 کمتر مدافع  را که به نظر ميرسيد از شاه کنونیافغانستان حمله کردند تا کانديدای مورد نظر خود

ـ افغان بود لين جنگ انگليس اين زمينه ساز او. تحميل کنند است، بر تاج و تخت افغانستان روسيه
مذهبی جهاد » یعلما«پادشاه در هند در تبعيد بود و افغانها در قيامی به رهبری ). ١٨۴٢ـ١٨٣٩(

در حاليکه به سوی جالل » ارتش هندو« کابل را ترک کنند و بريتانيايی ها مجبور شدند. اعالم کردند
هزار نفر ارتش بريتانيا در ١۶ از تنها تعدادی. شد نشينی بود به دست افغانها نابود آباد در حال عقب
  . جان سالم بردند١٩ستشان درقرن اين بزرگترين شک

 و رهبران قبايل ی تبعيدند نقشی تعيين کننده تر از شاهی مذهبی نشان داددراين درگيری، علما 
ميزان اعتقادات مذهبی در ميان افغانها و قدرت علما در تاثير گذاری بر زندگی روزمره همگی . دارند
کليه رهبران افغان .  درصدشان سنی٨٠ همه افغانها مسلمان هستند و .)٧ ( آزمايش قرار گرفتدمور

 حقانيت يش کوشيدند با ارائه تصويری از خود به مثابه مدافع مذهب، به حکومت خو١٩در قرن 
 مجبور بودند به سياستهای خود رنگ و ، خلقی های کمونيست١٩٧٨ی سال حتی پس ازکودتا. بخشند
يٍت  روحان برعکٍس ايراٍن شيعه،البته افغانستان کشوری عمدتا سنی است و.  مذهبی بدهندزبان

 اساتيد مذهبی خارج از ساختار قبيله ای)  ديوانه به گفته انگليسهامالهای(علما . ای ندارد سازمانيافته
ی ش سياس اسالم توانسته است نق خصوصا در دوره حمله نظامی خارجی،اما در مواقع حساس،. هسنند

 اين .)٨( مردمی پراکنده پديد آوردرای اختالفات قبيله ای اتحاد ميانمهمی ايفا کند چرا که ميتواند و
ايفا کرد و شخصيتهای جديدی ١٩٧٩ سال  روسيه درهمان نقشی بود که مذهب در پی حمله نظامی

ت دائمی بود و اکثر ، آنهم در شرايطی که شاه در ايتاليا در تعطيالدبرای رهبری مقاومت مطرح شدن
امت ز  خارجی برای آنها جنگی در دفاع ااما مبارزه با استعمار. اشراف کشور را ترک کرده بودند

دان م جنگهای دولتمردر قرن نوزده. از ميهن پرستی نوعی دولت ملهم در دفاع ازاسالمی  بود نه 
کردن و دولتی کردن قدرت علما م ارای بلکه در جهت  افغان نه فقط به منظور تضعيف قيام های قبيله

  .و اسالم صورت گرفت
  
گرفتند و به جای کوشش برای تحميل شاه مورد  انگليسها از شکستشان از افغان ها ياد 

در بازگشتش از هند » دوست محمد«. های الزم خريداری کردند، پادشاه موجود را با کمکرشاننظ
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در ). ٩(پوند در سال قطع کند  ٢٠٠٠٠٠عادل حاضر بود هر ارتباطی با روسيه را در ازای کمکی م
 آتی او و جانشينانش کوشيدند کنترل بر کشور ءطی چند دهه. طول جنگ اتوريته اودرهم شکسته بود

  .و غرب پياده کنندرا خصوصا درمناطق غير پشتون شمال 
   
                                                                                           خان لرحماناعبد

، بريتانيا را متقاعد ساخت که ١٨۶۵کشورگشايی های تزاری در منطقه آسيای مرکزی پس از سال  
ن آغاز دومين دوره جنگ بريتانيا ـ  دست به اشغال افغانستان بزند و اي١٨٧٨بار ديگردر سال 

تحقير آميز  وادار کرد قرارداد  انگليس افغانها را، در پی اين جنگ.)١٨٨٠ـ١٨٧٨ (افغانستان بود
 سال تحت الحمايه ۴٠ عمال افغانستان را به مدت قراردادی که را بپذيرند؛(Gandamak)  »قندماک«

اما اگرچه بريتانيا موفق شد برخی شهرها را اشغال کند، علمای مذهبی بار ديگر مردم . انگليس ميکرد
آنها پادشاه جديدی به نام . مجبور شدند عقب نشينی کنندماه  ١٨انگليسها بعد از . را به قيام فراخواندند

 سال به ٢٠» امير آهنين «.لرحمان خان را به رسميت شناختند و به او پول و اسلحه دادندا عبد
 او عناصری از يک ارتش .های قبيله ای و تضعيف قدرت رهبران مذهبی پرداختسرکوب شورش

اما . کرد  دوام پيدا١٩٧٠ تا سالهای که  برجای گذاشتمتمرکز و بوروکراسی و ادارات دولتی از خود
داری را آسان  سعه سرمايه به مثابه يک طبقه تضعيف نمايد يا تو راتمرکز نتوانست قدرت اشراف

  .سازد
  

مان در داخل نظم برقرار ميکرد، انگليسها در پی مذاکراتی با روسها، حردر حاليکه عبد ال
مرزهايی که در قرارداد روس و انگليس در سال . کردند ميمرزهای شمالی افغانستان را ترسيم

عالوه بر اين انگليسها سر خود مرزهای افغانستان . ، رسميت پيدا کردرت با افغانها بدون مشو١٩٠٧
بين مرزهای تعريف ميکرد که اين مرزها افغانستان را چون سپری . با ايران و هند ترسيم کردندرا 

اين مرزها کامال بر اساس منافع استراتژيک تعيين شده . وس قرار ميگرفتدو امپراطوری بريتانيا و ر
سيونهای گوناگون تعيين مرز يک يکم. بود و ربطی به مرزهای تاريخی يا ملی که کسی بشناسد نداشت

 اکن غلط، و ما همچنان با عواقب در کشيدن خط مرزی در امنوعی نبوغ«: ه مشترک داشتندنقط
   .)١٠(» تيم روبرو هسشانها تصميم

 برای تعيين ١٨٩٣ بود که در سال (Durand Line) »دن ورايخط د«از همه جنجالی تر 
کشيده شده بود که » مرزهای علمی« بر اساس تئوری  اين خط. مرز بين افغانستان و هند کشيده شد

های  تقسيم قبيله ، آنءنتيجه). ١١(بود » قابل دفاعترين مرز برای هندوستان«تعبير نهايی آن 
 به اين مرزها بی اعتنا م قرن بيست رويهمرفته طی بخش عمده ای از بود اما اينانپردردسر پشتون

اين امر که بر افغانها تحميل شده بود، .  به نفعشان بود، مثال برای قاچاقبودند مگر در مواقعی که
مينه خواست ز، ١٩۴٧هيچگاه مورد پذيرش آنها قرار نگرفت و پس از شکلگيری پاکستان در سال 

  .  امروز تقويت شدنستاٍنازهای افغدر مر» پشتونستان«افغانها برای تشکيل سرزمين متحد 
  

  ها يت قوم
  شيعهتنها. م مرزهای اين کشور است، نتيجه شيوه ترسييتها در افغانستانرکيب پيچيده قومت

 دروٍن درتماما) ١٢) ( ميليونی کشور٢٠ تا١۵از جمعيت درصد  ١۵ـ١٠حدود (» هزاره«های 
درصد از کل  ۵٠ تا۴٠ ميليون پشتون يعنی ٩  تا٨حدود . مرزهای امروزی افغانستان زندگی ميکنند

در صد جمعيت  ٣٠. عداد مشابهی آنسوی مرز درپاکستاندر افغانستان زندگی ميکنند با ت قوم اين 
 بزرگ يا در تاجيکها هستند که به زبان فارسی صحبت ميکنند ولی سنی مذهب هستند و در شهرهای

و ترکمنها در شمال سکنی )  در صد١٠(گروههای ترک زبان مانند ازبکها . شمال زندگی ميکنند
. مرزهای افغانستان زندگی ميکننددرون ی در  گروه قوم۵۵ای اخير نشان ميدهد که بررسی ه. دارند
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ضد بلشويکی  در پی شکست جنبش ،با ورود و اقامت پناهندگان و مهاجرين از اتحاد شوروی سابق
 جمعيت غير پشتون کشور ١٩٣٠ و در فرار از کشاورزی کلکتيو در دهه ١٩٢٠در دهه » باسماچی«

که عمدتا در شمال افغانستان ساکن بودند با  از اين رو بديهی بود بسياری از اين مليتها. افزايش يافت 
  .هر تبليغ سوسياليستی ضديت داشته باشند

   
اژه های پشتون و ر سرتاسر تاريخ افغانستان، پشتونها غالب بودند و مدتها والبته بايد تاکيد کرد که د 

دولتی که پس ازسال . از همه قوی تر است پشتون ها ای در ميان ساختار قبيله. بودافغانستان مترادف 
متعلق به  افغانستان ان رهبر١٩٧٨  تاا٨۴٧از   شکل گرفت، دولت عشيره ای بود و١٨۴٧

 همه اين رهبران ١٨١٨از سال . ١٩٢٩پشتون بودند بجز دوره کوتاهی در  قبايل کنفدراسيون درانٍی
 بر سٍر قدرتاين بدين معنی نيست که . بودند» کزایابار«از ايل » محمدزای«از اعضای عشيره 

 تاريخ جدايی ها، قيامهای قبيله ای ١٨۴٧ تاريخ فئوداليزم افغان پس از سال ،برعکس. دمشاجره نداشتن
البته اگرچه در . ت برای تحميل قدرت مرکزی اسر و معموال شکست خورده دولت مکریو کوششها

، اين بدان معنی يت يا تعلق ايلی يک شخص بخش جدايی ناپذيری از هويت اوستزندگی روزمره قوم
بر عکس تنها در مقاطع .  سياسی در افغانستان بوده استداوی در کشمکشهای هميشه نيست که قوميت
  . اين مسئله اهميت پيدا ميکند١٩٨٩نشينی شوروی در سال   پس از عقبخاصی، مثال

    
. مت سرچشمه ميگيرداز اين تاريخ مقاو) سرزمين ياغيگری(» ياغستان«شهرت افغانستان به 

 پشتون ها در تقابل با«: نويسد مورد چنين می از جامعه شناسان معتبر در اين یيک» بارت«
) سرزمين آزادی و شورش(اند و ياغستان  )هء دولتی سازمانيافتهسرزمينهايی تحت ادار" (حکومت"

 مقاومت عليه شورش به ندرت ديده می شود وشامل دشتهايی است که در آن ديکتاتوری حاکم است و 
بهره . يک مقاومت طبقاتی نيست ) ياغيگری(ياغستان ) . ١۶. ( است کوهها ممکناستبداد هميشه در

د ن عهده دارتامين آب و حيوانات را بر که  رابطه با مالکان زمين است وخدمات کاری دراجاره (کشی
قدرت ياغستان . سنگينتر است) دشتها(ی دهقانان معموال از بدهی در مناطق مسطح کار بدهنيزو
 آنها قادراما اين منطقه ميتوانند قيام کنند، در  اگرچه نيروهای ساکن قدرت منفی است يعنی) ياغيان(

ی پيوسته درپی درگيريهای بين قبايل و گروههای قوم اگرچه .)١٧ ( بديلی پديد آورندنيستند جامعهء
بهره گيری از دولت در خدمت منافع خود ميباشند، ايدئولوژی ياغستان نشان دهنده فاصله عميق بين 

 انقالب از  يکعليه  بود مقاومتء اين مسئله زمينه.)١٨ ( زندگی روزمره دهقانان افغان استدولت و
  .ظامی اين کشور توسط شورویو اشغال ن» جمهوری دمکراتيک خلق افغانستان «:باال

    
اين بار امير جديدی به نام .  افغانستان درگرفت  سومين جنگ بريتانيا ـ١٩١٩ ماه مه در

 جهاد خاص خود را عليه ١٧۴٧و مانند  استفاده کرد امپراتوری انگليساز ضعف » نامان اهللا خا«
اين درگيری به نتيجه خاصی نرسيد، و برای اولين . غانستان آغاز کرد÷الم استقالل افاعبريتانيا و 

برای انگليس تا آنجا جنگ رفته ، اما رويهم قرار کرفتندبمباران هوايی در معرض بار شهرهای افغان 
 دولت مالی بهکمک اگرچه همزمان بريتانيا  ( را بپذيردهاافغانمجبور شد حاکميت  که اين کشور دبد بو

   .)قطع کردرا 
  

  کمونيستها و اسالميها 
رهبر بزرگمان اين حقيقت را دريافت که ازانجا که د رکشورهای در حال توسعه طبقه « 

 نظام فئودالی و  هست که می تواندکارگر به يک نيروی سياسی تبديل نشده است ، نيروی ديگری
  »  بودارتش، اين نيرو ر را سرنگون سازد و در افغانستانسرکوبگ
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  ١٩٧٩ ظ اهللا امينيفح
 که جنبش دانشجويی افغان با استفاده »فئودالی« ميالدی مخالفت جدی با نظام ١٩۶٠تا دهه  

شايد رفرميستهای بالقوه از ابتال به . ميکرد، وجود نداشتاصطالحات غربی آ̃ن را محکوم از 
  کهشکی نيست. گرفته بودنددرس عبرت  ١٩٢٠اهللا در دهه  شاه امان» ديکتاتور روشنفکر«سرنوشت 
  .و مصر بودند آنرا تکرار نکنند اين شکست را پيوسته مد نظر داشتند کمونيستها

د ، کوشيد کشور را با معيارهای غربی آشنا کن١٩١٩پس از به قدرت رسيدن در سال امان اهللا 
ايران،  رفرمهای با دنباله روی از آتاتورک در ترکيه و رضا شاه در . سازد» مدرن«و از باال آنرا 

گسترده ای در عرصه سياسی ، اجتماعی و اقتصادی پيشنهاد کرد تا سواد آموزی و آموزش را به همه 
، نظام سياسی را  دهد، اصالحات ارضی را پياده کندافراد جامعه برساند، به زنان حق برابر

و ان زمين بری مالک يورش های قبيله ای به رهاما . د و دولت را از دين جدا سازدتيزه کندمکرا
در . به يک قيام سراسری تبديل شد» علما» «جهاد«، در پی اعالم خانها، که مخالف اصالحات بودند

، درحاليکه قدرت دولت رو به اضمحالل بود، شاه مجبور به تبعيد شد و يکی از رهبران ١٩٢٩سال 
کمک انگليسها او را از ، ايلهای پشتون با هشت ماه بعد. درت را به دست گرفتتاجيک در کابل ق

  .)١٩(رت برکنار و اعدامش کردند قد
  

پادشاه ظاهر شاه، . بر افغانستان حکومت کردند» مصاحبان«اعضای خانواده ، ١٩٧٨ تا ١٩٢٩    از 
 ليا در ح١٩٣٣درسال ) ردانده شد به افغانستان برگله نظامی اخير اياالت متحدهکه پس از حم(کنونی 

. » سلطنت کرد نه حکومت«بر تخت سلطنت نشست و بيش از سه دهه ت نداش که هنوز بيست سال
  از، نخست وزير داوود خاناش  را در دست داشتند و پسر دايی قدرت١٩۵٣دايی هايش تا سال 

 که به بهانهء ١٩٧٣ او در سال  ده سالهءحاکميت مستقيم.  قدرت را دست داشت١٩۶٣تا  ١٩۵٣
 قحطی برکشور حاکم بود و صاحب منصبان در اين هنگام. ان يافت فرار کرد، پايبه ايتاليا» معالجه«

و بازرگانان از فروش کمکهای غذايی کشورهای خارجی در بازار سياه ثروتهای کالن به جيب 
 در يک کودتای غير خونين ، داوود،ين اقامتش در ايتاليا دريافت که پسر دايی اش حشاه افغان. ميزدند

  . کرده استطنت را ملغیفته و سلقدرت را به دست گر
.  جهان باقی ماندی، يکی ازفقيرترين کشورهادان مصاحبان حکومت خانافغانستان در دورهء

 از زمين داران  رادولت ماليات. بود، اين کشور به قدرت اشرافيت پشتون متکی از آغاز شکلگيری
زم بود، از  نظامی ال، درآمدی که خصوصا برای بودجهو به منظور دستيابی به درآمد ملیحذف کرد 

به ، افغانستان پس از جنگ جهانی دوم. يات ميگرفت مالبازرگانان و خصوصا تجارت خارجی
 و پس از اينکه اين کشور  روی آورد اياالت متحده آمريکابرآمد، اول بهوامهای خارجی جستجوی 

ملی از کمکهای خارجی تقريبا نيمی از درآمد .  تقاضا کردتمايلی نشان نداد از اتحاد جماهير شوروی
.  سازد، نظام حکومتی را پشتونیدولت کوشيد با انتصاب پشتونها به پستهای حساس. به دست ميآمد

به . قراردادهای دولتی به پشتونها داده شد و توسعه اقتصادی عمدتا در مناطق پشتون صورت گرفت
برای . ت ميگرفتصنعتی در حداقل ممکن صورمدرنيست دولت، توسعه سخنان پرطمطراق رغم 
  .)٢١ ( هزار نفر بود۵٠ نيروی کار صنعتی کمتر از ۶٠ در دهه مثال،

  
  حزب دمکراتيک خلق افغانستان`

در پی انقالب سال . )٢٢ ( تاسيس شد١٩۶۵حزب دمکراتيک خلق افغانستان در سال  
 و در تی در افغانستان شکل نگرفته بودسروسيه بر عکس ديگر کشورهای آسيايی، حزب کموني١٩١٧

برخی از اعضای پايه . نداشتوجود جنبش کارگری يا دهقانی راديکالی داخل مرزهای اين کشور، 
ن گذار حزب دمکراتيک خلق افغانستان در جنبش رفرميست کوچکی شامل تعدادی از روشنفکرا



 6

سم سنت مارکسي يا تبعيد شده بودند ، اما افغانستان افغان فعاليت داشتند و به همين خاطر دستگير
  .، به نظر ميرسيد اتحاد جماهيرشوروی راضی است از امان اهللا حمايت کند١٩٢٠در دهه . نداشت

   
مبارزهء مبارزه امير افغان برای استقالل افغانستان يک « :  استالين دراينمورد نوشت ١٩٢۴در سال  

باعث تضعيف، رزه به رغم ديدگاههای سلطنتی امير و نزديکانش، اين مبابالقوه انقالبی است چرا که 
  ).٢٣ (»...تفرقه و تقليل قدرت امپريالسيم ميشود

  
 اقتصادی  ـهژمونی سياسی«اهداف بالواسطه حزب دمکراتيک خلق افغانستان سرنگونی  
 :داری بود  از راه رشد غير سرمايه از طريق يک انقالب ملی دمکراتيک و پيروی)٢۴ (»ئودالطبقه ف

، بالفاصله پس »خلق «،روزنامه حزب.  در سراسر جهان سومویطنينی از صدای احزاب مدافع شور
 و بر هبود» چپ «عده ای روزنامه را محکوم کردند که زيادی . از شروع به انتشار ممنوع اعالم شد

 حزب صورت گرفت که به شکل گيری دو تشکل  کميتهء مرکزی انشعابی در،اساس اين اختالف
 بود و جناح ظ اهللا امينيفه رهبری آن با نور محمد ترکی و حق کخليکی : کامال جدا از يکديگر انجاميد

  .»ببرک کارمل«پرچم به رهبری 
هايشان نشان ا زپيروی از استراتژی و  اين دو سخت بود چرا که اعالميهبين تشخيص تفاوت  

 طبقه» مترقی«کمی رفرميست تر بود و ميخواست با جناح »  پرچم«رفته،رويهم . کيک مشابه ميدادتا
حزب پرچم پس از آنکه ظاهر شاه را . بود» قيام«فکر  بيشتر» خلق«حاکم کار کند در حاليکه 

مشهور بود  ،عالوه بر اين. مشهور شد» حزب کمونيست سلطنتی«ترين پادشاه آسيا خواند به  مترقی
برک  چون ب»پرچم«اعضای .  مطيع حزب کمونيست اتحاد جماهيرشوروی استکه پرچم،  برده وار،

» امين«و » ترکی«هايی چون » خلقی«درحاليکه منسوب بودند، » درانی«مل، به خانواده اشرافی ارک
.  بودند منسوب»رانید«رقبای سنتی خانواده » غيلزای « ايلتری بودند و به متوسطاز خانواده های 

 کمی مستقل تر به خود بگيرند و از سياست شوروی» چپگرايی«ه هها عالقه داشتند وج» خلقی«
 ١٩٧٩در سال  شده باشد، ير مدافعان روستحمی بايست باعث  در عباراتی که  حفيظ اهللا امين.اشندب

  :اعالم کرد
اما پس از . روی کندقبل از انقالب ما، طبقه کارگر همه جا ميخواست از انقالب کبير اکتبر دنباله « 

قدرت از فئوداليزم به طبقه  برای انتقال زحمتکشان ميدانند که) ١٣۵٧ ارديبهشت(انقالب کبير ثور 
  .)٢۵(»د و انقالب ما اين را ثابت کرد وجود دار ميانبریکارگر

ربطی به قيام طبقه های تحت ستم نداشت، بلکه قيام نيروهای » پرش از مراحل«البته اين  
  !نظامی بود

رهبر بزرگمان اين حقيقت را دريافت که ازآنجا که د رکشورهای درحال توسعه طبقه « 
نظام فئودالی و هست که ميتواند ر به يک نيروی سياسی تبديل نشده است، نيروی ديگری کارگ

  ).٢۶(١٩٧٩ امين ظ اهللايفح» ارتش بود، اين نيرو ر را سرنگون سازد و در افغانستانسرکوبگ
   

  غالبًااعضای خود را» پرچم«و » خلق «، قه کارگری خرد و دهقانان بی خيالدر برابر طب
 انیهر دو جريان همچنين از ميان ارتشي. ويان، معلمان و کارمندان دولت پيدا ميکردنداز ميان دانشج

در شوروی بودند، عضوگيری هنوز آنها  در حاليکه  در شوروی آموزش ديده بودند، گاهکه عمدتا
نشان کمتر مدافع سوسياليسم و لغو طبقات بودند و بيشتر مدافع اا و هوادارض اع رفتهرويهم. ميکردند

مهمترين سد در برابر دستيابی به اين هدف تنها عقب افتادگی . درنيسم و غلبه بر عقب افتادگی بودندم
 بر محبوبيت شوروی ناشی از کنترل دولت آن.  هم بودرژيم نبود بلکه عقب افتادگی و ناآگاهی مردم

  .ی روشنفکر در دولت بود و نقش رهبری بورکراتهایاقتصاد، قدرت بورکراسی دولت
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اش، فعاليت پارلمانی و باالخره  بود که قوی شد، باروزنامه قانونی» پرچم« کوتاه مدت در
 اين جريان موفق شد از ميان دانشجويان، کارمندان دولتی و ارتشيانی .مهمتر از همه حمايت شوروی

دستيابی به مقام های » پرچم«پاداش .  داوود دخالت داشتند، عضوگيری کند ١٩٧٣که در کودتای 
حزب خلق در اما. ها تا حدودی منزوی شده بودند» خلقی« حاليکه   در.لتی در وزراتخانه ها بوددو

  . فعاليت خود درون ارتش را دوچندان کردنتيجهء پيروزی کودتای داوود، 
 از ، داوود خود زير نفوذ کشورهای نفت خيز و ثروتمند خاورميانه چون ايران١٩٧٠در دهه 

  اتحاد جماهير شوروی 
ليرتبه اولين عؤمس. له گرفت و روابط خود را پيرامون مسله پشتون با پاکستان حل کردفاص

از نظر اتحاد جماهيرشوروی داوود خان . ش موقعيتهای خود را از دست دادنددر دولت و ارت» پرچم«
مانند صدام در عراق يا سادات در مصر ، ديکتاتور جهان سومی بود که از دامنه نفوذ شوروی داشت 

اما . شد» خلق«و » پرچم« اتحاد جماهير شوروی ميانجی صلح بين ١٩٧٧ درسال ٠صله ميگرفتفا
از همان .  جذابيت بيشتری دارد کهسه برابر پرچم عضو داشت و واضح بود» خلق«در اين مرحله 

آوريل  ٢٧   در . در پی کودتايی برای سرنگونی دولت داوود خان بودند» خلق« ارتشيان مدافع ،موقع
انقالب کبير «ين آن چيزی بود که ، قدرت را به دست گرفت و ااز طريق کودتا» خلق«، ١٩٧٨

  . اميدندن »)١٣۵٧ ارديبهشت(ورث
  

  اسالمی ها 
 و دانشکده فقه دانشگاه کابل برميگردد، ۵٠مبدا جنبش اسالمی در افغانستان به سالهای دهه 

در سال . )٢٧( مصر قرار گرفته بودند سلمينتحت تاثير افکار اخوان الم) علما(برخی از اساتيد
مذهبی و ساختن مساجد ، اقدام به ترويج ته های مخفی مطالعاتی تشکيل داده دانشجويان هس١٩۶٠
و هم وابستگی دولت به ...) استفاده از مشروبات الکلی، بی حجابی زنان (هم غربگرايی اينان . نمودند

به نفوذ مارکسيسم در ميان ديگر دانشجويان اعتراض . اتحاد جماهير شوروی را مورد حمله قراردادند
 »ها اخوانی «آنها رامخالفانشان اين جمع، که . يان حمله ميکردندداشتند و به تظاهرات چپگرا

ند و درمحيطهای دانشگاهی حمايت از آنها به فعاليت داشت» جنبش جوانان مسلمان«ند، در ميان ميناميد
  .)٢٨ ( را ببرند١٩٧٠نشجويی سال حدی بود که توانستند انتخابات دا

  
 مخالفانشان آنها را به مثابه  که، باعث شدای ارتجاعيشان خصوصا درقبال زنانسياسته

ما جنبش افغان بخشی از جنبش گسترده تر و مدرن اسالم ا. مورد حمله قرار دهند» داليستها وئف«
  .)٢٩( تغيير داد ٧٠ و ۶٠های  ههسياسی بود که نقشه سياسی خاورميانه و آسيا را درد

اين اسالميها شديدا مخالف غربگرايی در فرهنگ بودند، اما مدافع کسب علم و تکنولوژی 
 اسالمی، به مثابه کليد اسالمی کردن یژی سياسی ميدانستند و مبلغ ايجاد دولتلووايدئاسالم را . غربی

 چرا که آنها اگرچه ندر داشتتر در تناقض قرا های سنتی از اينرو اين جمع با اسالمی. جامعه بودند
 اما برای اين منظور نه منتظر دولت اسالمی بودند و نه الزاما نددرپی اسالمی کردن جامعه بود

، يه مدرنيسم در جوامع اسالمی نبودتنها عکس العملی عله اين نوع اسالميسم ن. خواهان چنين دولتی
  .)٣٠(»  اضافه برق است بهم شريعتاسالميس« :بلکه در حقيقيت زاييده آن بود

  
. ای عمدتا دهقانی بود  اسالميسم پديده ای دانشجويی در جامعهدر نتيجه در افغانستان نيز

، اما در داشت روستايی ء پيشينهاين جمع .)٣١ (اين جنبش از طبقه حاکمه نبودهيچيک از مبارزين 
ن جنبش اسالمی در اکثر دانشجويان اي. س سنتیارمدارس دولتی آموزش ديده بودند و نه در مد

آنها از دختران . دانشکده های تکنيکی و فنی تحصيل ميکردند، نه در دانشکده فقه و علوم دينی
اگرچه (ان عضوگيری ميکردند و شديدا مدافع آموزش دبيرستانی و دانشگاهی برای دختر دانشجوهم
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ش را در تضاد با سنتگريان نکته ای که بعدها فعالين اين جنب(. بودند) دارس دخترانه و با حجاب در م
 رژيم را متهم ميکرد که متحد و توجيه گر» علما«اين جنبش اسالمی ). اسالمی و طالبان قرارداد

بسياری از . حکوم ميکردندبودن م» غير قانونی«و » فساد«آنها سلطنت و دولت را به اتهام . هستند
نستند چرا که او را مدافع ميدا) نتیخانوده سلط(» مصاحبين«را بهتر از » امان اهللا « حتی اينان

 همچنين ناسيوناليسم سکوالر آنان). ٣٢(هد و بری از فساد ميدانستند ، از نظر سياسی غير متعپيشرفت
 باعث محبوبيتشان در متحد بودند و اين» ونستانپشت«افغان را محکوم ميکردند و مخالف تشکيل 

  :ردن جامعه در فعاليت سياسی بودمی ککليد اسال» اسالميها«برای اين . دولت پاکستان شد
   
صادی افغانستان نظام اقت - شکل نميگيرد) به اسالم(مردم بر اساس اعتقادات شيوه زندگی « 

  .)٣٣(»  نظامهای غير اسالمی است کليهءروندهای فاسد، استبدادی و ناعادالنهمجموعه ای از همه 
  
 برای اسالميها، مبارزه طبقاتی .)٣۴(» شرط اصالح جامعه و فرد است ، پيشرفرم دولت«
ترکيبی ) آنچه وجود داشتمثل  (برنامه اقتصادی آنها. رد شده استای بيگانه بود که از خارج وا مقوله

 توام با دولتی گاه ( انگيزهء کسب منفعتصی وذهنی از بانکداری اسالمی، دفاع از مالکيت خصو
  . و عدالت اجتماعی برای فقرا بود)کردن

  
به تقليد .  اسالميها تصميم گرفتند خارج از دانشگاهها و کالجها فعاليت کنند٧٠دهه در اوايل 

 و برای  ند، خصوصا در بخش آموزشی و نظامیکمونيستها، کوشيدند درسيستم اداری دولتی نفوذ کن
. خود از اسالم را بر خالف ميل رهبران سنتی مذهبی، به مناطق روستايی بردندبرداشت  ،اولين بار

) ١٩٧٣(نرو برای اولين باردچار سرکوب دولتی شدند، سرکوبی که پس از کودتای داوود خان ازي
 د اسالميها کوشش کردن١٩٧۵ در ژوئيهء در پاسخ به اين سرکوب و با حمايت پاکستان، . تشديد يافت

با اين قيامها همه به علت عدم حمايت روستاييان . قيامهای نظامی در مناطق روستايی سازمان دهند
 جنبش اسالمی از باال نتوانست در ميان روستاييان حاميان بيشتری از مدافعان. شکست روبرو شد

 آن دسته از رهبران و مبارزانی که توانستند از اعدام و زندان فرار. سوسياليسم از باال بدست آورد
  .ند، مجبور به تبعيد در پاکستان شدندکن

  
ی دو سازمان جدا از هم ش باعث انشعاب و شکلگيراينجا اختالفات قديمی ميان فعالين جنب

به ، يکی از فعالين جنبش دانشجويی بود که از قيامهای نظامی شکست خورده گلبدين حکمتيار. شد
اين حزب که درميان پشتونها قوی بود يکی از . او حزب اسالمی را تشکيل داد. شدت دفاع ميکرد

.  ـ ساالران افغانستان يار از مشهورترين جنگنيروهای عمده جنبش مقاومت اسالمی شد و حکمت
به » اتحاد شمال«رهبر يس جمهور افغانستان شد و ئ بعدها رکه معتدل تر بود» نیبرهان الدين ربا«

زبانان غير  برای گروه خود حفظ کرد و عمدتا از فارسی  را»جمعيت اسالمی« نام او. حساب ميآمد
بودند اما کودتای نطامی وبعد حمله ارتش در انزوا عيد و  هر دو جريان د رتب. پشتون عضوگيری کرد

  -کردارجی موقعيتشان را دگرگون خ
  
  م افغانی  مائوئيس
 حزب دمکراتيک خلق افغانستان و حمله ١٩٧٨ که با کودتای چپگراي افغانیتنها نيروهای  

 آنها بارها با ١٩۶٠ در دهه .)٣۵ (، مائوئيستها بودنددنظامی اتحاد جماهير شوروی مخالفت کردن
سم پشتون يکی از ويژگيهای مائوئيستهای افغانی مخالفتشان با ناسيونالي. اسالمی ها رودرو شده بودند

يا  که اقليت مذهبی شيعه  بودند بسياری از رهبران اين جنبش از مناطقی.)٣۶ (بودآن و برتری طلبی 
ها بودند، و  بل هم از تاجيکها و هزارهبسياری ازکارگران مقيم کا. ندی زندگی ميکنديگر اقليتهای قوم
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 در دهه .)٣٧ (حزب دمکراتيک خلق و اسالميها بودفعاليت در ميان آنها برای مائوئيستها آسانتراز
  . ی نداشتندقيت کوشش کردند در ميان دهقانان فعاليت کنند اما در اين رابطه موف١٩٧٠

امی شوروی را  تقلبی محکوم کردند و حمله نظ را به مثابه انقالبی از باال و١٩٧٨تای سال آنها کود 
 مدافع مسکودولتهای  قربانی کشتارهای  به همين دليل تعداد زيادی از آنها. عملی امپرياليستی دانستند

مناطق  که به  را مائوئيستهايیميها غالب اسال  . بودندبه قدرت رسيده ١٩٧٨از سال  که شدند
 ٨٠به نظر ميرسد اکثر سازمانهای مائوئيستی تااوايل دهه . دند به قتل رسانروستايی فرار کرده بودند

موفق شدند » سازمان انقالبی کار افغانستان«برخی مائوئيستها ، مثال مدافعان . از بين رفته بودند
) راوا(بی زنان افغانستان و سازمان انقال) ٣٨( خود ادامه دهند ه حياتخارج از مرزهای اين کشور ب

د گرايی اردوگاههای پناهدندگان افغان درپاکستان فعاليت گسترده دارد، هم با بنيدر اکه هم اکنون 
اسالمی و هم با حمله نظامی روسيه مخالف بود و در نتيجه تعداد زيادی از فعالين اين سازمان جان 

  .ادندخود را از دست د
  

  حمله نظامی و مقاومت
ا مشتی خاک وطن تنه. م استبرای اسالبلکه جهاد امروز برای دفاع از وطن نيست ، «

 »است
   ١٩٨۶ اسالمی افغان 

   
 اتحاد جماهير شوروی به خاک افغانستان حمله نظامی کرد تا رژيم حزب ١٩٧٩در سال 

دولت افغان قادر به مقابله با قيامهای روستايی . جات دهددمکراتيک خلق افغانستان را از سرنگونی ن
حمله نظامی اتحاد جماهير  در  .رتش را به بار آورده بودنبود و فرار ارتشيان اضمحالل تدريجی ا

را » پرچم«ل رهبر ارمبرک کند و روسها بامين و اکثر رهبری جناح خلق کشته شد ظ اهللايفشوروی ح
تا زمانی که روسها يک دهه بعد . تاده شده بود به قدرت نشاندندها به تبعيد فرس» خلقی«که توسط 
 .خود را از دست داده بودند، حدود يک ميليون افغان جان ن را ترک کنندجبور شدند افغانستاباالخره م

به قتل ) ت پاکسازی  سياساعمالدر(بمباران هوايی ارتش روسيه  بودند که در اکثر آنها غير نظاميانی
درون مليون افغان به ايران و پاکستان پناهنده شده بودند و دو ميليون افغان ديگر  ۵. رسيده بودند
  .بودند افغانستان بی خانمان مرزهای

   
 افغانستان را ترک کرد، اتحاد جماهير شوروی اولين ١٩٨٩الخره در سال اهنگاميکه ارتش شوروی ب 

شک تحقير ناشی از اين شکست در  بی.  جنگ جهانی دوم را متحمل شده بودشکست نظامی پس از
 پيروزی مردم غالبا روستايی ،ظاهررد شکستی که ونی کل دولت شوروی نقش مهمی داشت؛سرنگ

 که  بود پيروزی برای اياالت متحده آمريکا يکهمچنين.  آمد میدر برابر يک ابرقدرت به حساب
  ایالخره پيروزیادرافغانستان کرده بود و ب» مقاومت«دالر خرج مسلح کردن نيروهای ميلياردها 

يت ی جنگ را پرداخته بودند و هم حمابود برای نيروهای اسالمی بين المللی که هم برخی از هزينه ها
  .نداز آنرا سازمان داده بود

  
 در افغانستان به  خونين و قومییلکمتر از يک دهه پس از آن، طالبان در پی يک جنگ داخ

 ءدر پی حمله. جنبش اسالمی در تضاد بود» مدرنسيم« با ادعای ايدئالهای اينان. حکومت رسيدند
اياالت متحده .  جوان از هم گسسته بودمجاهدينان کشورهای عربی و صدام به کويت، اتحاد بين رهبر

  . جنگ بودحال  درهم اکنون آنها کمک کرده بود،با همان نيروهای اسالمی که به تشکيل و بسيج 
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   روستاییهایقيام
 اشغال افغانستان توسط نيروهای روس، گروههای تبعيدی اسالمی افغان، با همه در جريان

نتی محلی خارج ت رهبران سق شدند رهبری را از دسه ميان خودشان وجود داشت، موفيی کاختالفها
  .کنند

اولين .  پيش نيامده بودام غير منتطره ای عليه دولت جديد، قي١٩٧٨ کودتای زپس ا
آنها با حمايت ارتش و . درگيريهای نظامی درپی ورود اعضای حزب به مناطق روستايی پيش آمد

» داوود خان«ت ارضی را تحميل کنند، مدرسه بسازند و مدافعان اودند اصالحنيروهای مسلح آمده ب
سياستهای رفرم روستايی که پياده کرد . حزب هيچ سابقه فعاليت ميان دهقانان نداشت. را دستگير کنند

از ديد دهقانان )  آموزش اجباریهی روستاييان، از بين بردن شيربهای عروس،تقسيم زمين، لغو بد(
  . نداشتقويت قدرت دولتترجی بود که هدفی جز نابودی ساختارهای سنتی اجتماعی توسط دخالت خا
   

 عليه دخالت )قومی و قبيله ای همبستگی اهل ده يا(محلی » قوم« اولين قيامها دفاع از ،در نتيجه 
پس از درگيری با .  ميکردرا دنباليری نظامی روند سنتی جنگهای قبيله ای درگ. نظامی دولت بود

همينکه سرزمين . ی دولتی حمله کنندمحلممکن بود به يک پست » مجاهد«ييان ا حزبی، روستفعالين
  .ميشد، درگيری به پايان ميرسيد» آزاد«قوم محلی 
   

  . و درگيری شدت پيدا کرددستگيری، شکنجه و کشتارها رواج يافت: داما دولت انتقامجويی ميکر 
، يعنی مناطقی که تنها شروع شد» ها هزاره«و درميان » نتانورس«قيامها در مناطق غير پشتون چون 

 عليه رژيمی که به نظر ميرسيد در رل دولت مرکزی قرار گرفته بودند، قيامدر قرن گذشته تحت کنت
پس از آن بود که اين درگيريها مناطق فارسی زبان و تاجيک زبان . آن عمدتا پشتون ها غالب هستند

  .ايالتی پشتون نيز رسيد قيام به مناطق ١٩٧٩ر سال در اواخ. شمال را دربرگرفت
   

های  ها عمدتا چهرهاما رهبران شورشمالکان زمين بود حفظ منافع خدمت البته اين قيام ها در 
 عليه اشغالگر اجنبی اقدام ، جهاد تدافعیبودند که به سنت معمولی) ۴٢(ا  مالهو غالبا) ۴١(محلی 
بسياری فرار کرده بودند در حاليکه بقيه آرامش و . ن فعال نبودندزمينداران و خانها چندا. ميکردند

نيروهای مسلح از اسلحه های به غارت برده شده يا اسلحه های . سازش را به قيام ترجيح ميدادند
گاه با افزودن درآمد  (اهالی محلو فرماندهانشان متکی به کمک مادی خود قديمی استفاده ميکردند و 
اما انتقامهای دولت و ادامه جنگ . بودند) ۴٣) (ری برسر جاده هاگي  ا مالياتاز طريق قاچاق و ي

ي محلی به دنبال احزابی که در تبعيد تشکيل ا گروهه کههمين باعث شد. اسلحه و پول بيشتر ميطلبيد
  .  منابع مالی خارجی آنها باشندشده بودند و

  
  احزاب اسالمی 

سيل وار وارد خاک کشورش ميشدند، دست به دامن پاکستان به منطور کنترل پناهندگانی که 
ی ها کمکدريافت کنندگان اصلیاين احزاب .  در تبيعد بودند١٩٧٠که از سالهای شد احزاب اسالمی 

ور دستيابی به اسلحه و کمک ، به منظفرماندهان محلی. ه از خارج سرازير بودکشدند مالی شايانی 
 حزب اسالمی و جمعيت ،با کمک پاکستان. ا انتخاب کردندمالی راه وابستگی به يکی از اين احزاب ر

  . اسالمی به سرعت رهبری گروههای تبعيدی را از آن خود کردند 
جهاد کنونی «:  ملی نبود بلکه مسئله مبارزه برای اسالم بود آزاديبخشها اين يک جنگ  برای اسالمی 

  .)۴۴ (» وطن تنها مشتی خاک است.نه برای وطن بلکه برای اسالم است
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 پاکستان حاضر نشد  .زجنبش کنار گذاشته شدند که با اين هدف همسويی نداشتند اکسانی
گروههای مائوئيست . را به رسميت بشناسد) »ملت افغان«از گروه (ليستهای سکوالر پشتون ناسونا

، اگرچه با نيروهای های مخالف دولت» خلقی«. ارگرفتندخود مورد حمله جريانهای اسالمی قر
افعان سلطنت و مدافعان مشخصا مد. قاومت ارتباط داشتند اما کسی تشويقشان نکرد به آن بپيوندندم

. ای برخوردار بودند، عمدتا منزوی ماندند ، اگرچه در ميان پناهندگان از حمايت گستردهنظام قبلی
دد برای  کوششهای متع .پاکستان از ورود اعضای خانواده سلطنتی به خاک اين کشور جلوگيری کرد

  و مخالفت پاکستان به جايی نرسيدبا سلطه سنتی ها به علت اختالفات گروهی» لويا جرگه«برگزاری 
هايی را که از سالح  گروه تبعيدی سنی را به رسميت ميشناخت و ميان آنها پول و ٧ پاکستان .)۴۵(

ی گرفتن کمک بايد کليه فرماندهان محلی برا. ده و عربستان سعودی ميگرفت پخش ميکردحاياالت مت
 مدافع  می آمدندحساببه » معتدل«يا » سنتی«که سه گروه .  ميشدندبه يکی از اين جريانها وابسته

چهارگروه . عمدتا به معنی برگشت شاه بوداين برگشت به دوران پيش از داوود خان بودند، و 
 تشکيل دولت اسالمی  خواهانهبودند که با بازگشت سلطنت مخالف بود» اسالميست«يا » بنيادگرا«

ی خارجی را از آن گروههای اسالميست ، خصوصا حزب حکمتيار بخش اصلی کمک های مال. بودند
  در نتيجه موقعيت گروههای سنتی و سلطنت طلب افت کرد و گروههای.)۴۶ (خود کرده بودند

  .)۴٧ (اسالميست روز به روز قويتر شدند
. متحد گروههای اسالميست بودندنيز ن افغان ميآمدند خارجی که برای کمک به مجاهدي» مجاهدين « 

 اخوان  فکر نيروهای افغان نبود ، بلکه سعودی ها و،ابتکار استفاده از داوطلبان غير افغان در جهاد
ت ميبردند و سازمان جاسوسی اياال پيشبه اين نظر را ) جماعت اسالمی(المسلمين و پاکستانی ها 

 خارجی در کنار مجاهدين افغان  مجاهد٣۵٠٠٠حدود . يدا حمايت ميکردد از اين ابتکار ش)سيا(متحده 
ديگر به افغانستان آمدند تا ارتش شوروی ميجنگيدند و پس از خروج ارتش شوروی بسياری با 
  . بخوانند يا از مجاهدين حمايت کنند» درس«

   
  دوستان خارجی 

 تا ١٠٠، بين ١٩٨٠ويل دهه تا ا.  بين دو ابر قدرت بود»به واسطه«جنگ افغانستان جنگ 
هزار نيروهای ارتش شوروی درافغانستان مستقر بودند، تعدادی به مراتب باالتر از ارتش افغان ١۵٠

شوروی دولت و ارتش را هزاران مشاور سياسی و نظامی . تسرباز نداش ٣٠٠٠٠که بيش از 
  در اوايل دهه .ميگرداندند، گاهی با کمک اعضای حزب توده ايران

) ۴٩. ( جماهيرشوروی خرج داشت دالر برای اتحاد ميليارد۵جنگ افغانستان سالی  ، ٨٠
سط اميليون دالر در سال در او ۶٠٠به ميليون دالر  ٣٠کمک مالی اياالت متحده به مجاهدين افغان از 

  .)۵٠ (ن مبلغ را دوبرابر کردند افزايش يافت و سعوديها اي١٩٨٠دهه 
  

کمک اياالت .  به افغانستان مستقيما به حزب ودولت ميرسيدکمک مالی اتحاد جماهير شوروی
الت متحده از طريق پاکستان پخش اطرف کمک اي از يک.  بودحده به مخالفان دولت غيرمستقيممت

ميشد و از طرف ديگر عربستان سعودی قبول کرده بود در ازای هر دالر کمک آمريکا، يک دالر 
ود را برای پخش کمک مالی و گسيل داوطلبان خارجی در بپردازد و عربستان سعودی شبکه ويژه خ

ايی که بر آينده افغانستان ه طرح. های خاص خود را دنبال ميکردند هر دو رژيم طرح. اختيار داشت
  . شت ولی گروههای اسالميست پشتون از کمک هر دو رژيم بهره ميبردندامستقيم گذتاثير

، دولتی که انستان بررسی ميکرد در افغ راتحد خوداز آغاز جنگ، پاکستان امکان تشکيل دولت م 
به دعوای پاکستان با هند بدهد » عمق استراژيک«له پشتون را يکبار برای هميشه حل کند و ئبتواند مس

در نتيجه پاکستان هم عالقه ای به سلطنت طلبان و نيروهای سکوالر پشتون نداشت چرا که ) . ۵١(
اگرچه کمک پاکستان . متحد در افغانستان بودند» پشتونستان«ری اين گروهها در گذشته مدافع شکلگي
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از نوع ( به تشکيل جبهه واحد درون مرزهايش  گروه مختلف تقسيم ميکرد ولی عالقه ای٧ به  رامالی
 » خدمات متبادل اطالعاتی«مديريت . نداشت)  عرفاتسازمان آزادی بخش فلسطين به رهبری

  .و نظامی به گروه حکمتيار برسد  مالیهای کمکءمواظب بود که عمده
 

  بر جهان اسالم رارهبری خودادعای عربستان سعودی از مسئله افغانستان استفاده کرد تا 
عربستان در جهت دادن به مبارزات جوانان  . از انقالب اسالمی ايران تکرار کندخصوصا پس

ی ديگر از اهداف مهم  يک.)۵٢ (نقش مهمی داشت) جای اياالت متحدهبه (مسلمان عليه شوروی 
پول عربستان سعودی عمدتا به جريانهايی . اياالت متحده محدود کردن نفوذ ايران در جهان اسالم بود

البته کمک عربستان سعودی به گروه حکمتيار . داشتندشيعه  ضد» وهابی « قویتقسيم ميشد که ديدگاه
سعودی ها همچنين . نی داشتهم ميرسيد چرا که گروه او سکتاريسم خاصی عليه گروههای غيرس

. خرج تشکيل مدرسه های اسالمی برای پناهندگان داخل و خارج از مرزهای افغانستان را ميپرداختند
 ايران از مجاهدين افغان ايزوله شد و ، اين وقايعءدر نتيجه. ان از اين مدارس نشات گرفتندگروه طالب

 و حتی وقتی از اين گروهها ناراضی ميشد، کمکهای مالی خود را تنها به گروههای شيعه ميپرداخت
 . داد ميمانهای مطيع خود را تشکيلساز

 
 اخلی د جنگ

رد واين گروهها کنترل مسلح ک» ستينگر«وقتی اياالت متحده مجاهدين افغان را به موشکهای 
عالوه بر اين برخی گروهها .  را بدست آوردند، شکست اتحاد جماهير شوروی آغاز شدنظامی هوايی

ون احمد شاه مسعود اشکال جديد جنگ چريکی را جايگزين جنگهای سنتی کردند و اين هم در چ
  با اينهمه وقتی نيروهای نظامی اتحاد جماهير شوروی.)۵٣ (پيروزی نظامی نهايی نقش داشت

 را ترک کردند مجاهدين هنوز حتی يک شهر عمده يا شهرک را در افغانستان به کنترل خود افغانستان
  . اهللا و مدافعانش در حزب وطن بودند اينها همه همچنان زير کنترل نجيب. اورده بودنددر ني

نام خود را تغيير داده » آشتی ملی«حزب وطن نام جديد حزب دمکراتيک خلق افغانستان بود که با ديد  
 .  کمک نظامی اش از روسيه ميآمدبود اما همچنان پول و

ی زيادی داشتند شهرهای  ی نبودند، پاکستانيها عالقهاگرچه مجاهدين افغان آماده جنگ سنت
 اما کوششهای مديريت خدمات متبادل.  کنندافغانستان را بدست آورند تا نفوذ خود را در آنها پياده

، الل آباددر ج.  برای فشار آوردن به مجاهدين برای تسخير شهرها به فاجعه انجاميد)ISI(اطالعاتی 
باالخره در .  جنگ بودم تلفات يک درگيری در، که باالترين رقدادندفر از دست ن ١٠٠٠٠مجاهدين 

در اتحاد با ازبکهای گروه  ، شاه مسعود که عمدتا تاجيک بودند، جمعيت اسالمی احمد١٩٩٢آوريل 
 . بل را به تسخير خود درآوردند ها، کا» هزاره«و » دستم«

 نبوده و خ اين کشور تعيين کننده در تاريی مسئله قومي در افغانستان، قوميتبه رغم پيچيدگ
 الزاما اساس و پايهء

اما تسخير کابل پروسه جدايی و خصومت ميان . اقدامات سياسی به شمار نميرفته است
زمينه های اين جنگ .  جديدی کرد که به جنگ داخلی انجاميدءگروههای مجاهدين را وارد مرحله

  . جنگ با روسيه شکل گرفته بودداخلی در دوره
  
قيام در مناطق . ی شکل گرفته بوداساسی درتوازن قوا بين گروههای قوم جنگ تغييرات طی 

، ازبکها و های فارسی زبان تاجيکها يا سنی(  اين گروهها ،ر طی جنگ د.غير پشتون آغاز شده بود
عده (پشتون ها به مراتب پراکنده تر بودند . توانايی سياسی و نظامی خودرا نشان داده بودند) هزاره ها

توسط احمد شاه پس از تسخير کابل . )۵۴) (ه ای مدافع گروههای اسالمی عد،ای مدافع سلطنت
ياف با کمک نظامی و مالی عربستان و پاکستان شهر کابل را محاصره کردند تا مسعود، حکمتيار و س
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ايسه  مق١٩٢٩ با جنگ سال پشتونها اين شرايط را. ی مسعود را از قدرت برکنار کنندجمعيت اسالم
، اکثر آنها قربانی بمبارانهای  نفردر کابل کشته شدند۵٠٠٠٠طی سه سال جنگ داخلی . ميکردند

از ( در آن همه گروهها شرکت داشتند صدها نفر در درگيريهای قومی که. هوايی گروه حکمتيار بودند
  .جان خود را از دست دادند)  هاپشتونها تا جميعت اسالمی تا هزاره

 
ی با فروپاش. ين وابسته به خود داشتيل جديدی برای تسريع پيروزی متحداما پاکستان دال

های جديد التاسيس آسيای ميانه امکان آنرا پيداکرده  جمهوری ١٩٩١اتحاد جماهير شوروی در سال 
اياالت . گذارندببودند تا نفت و گاز خود را از جنوب به آبهای بين المللی برسانند و روسيه را کنار

 از همان UNOCAL کرده بود و يک کمپانی آمريکايی ن لوله از خاک ايران را وتومتحده کشيد
 پاکستان ،اينعالوه بر.  را طرح ريزی کرده بود لوله کشی از طريق افغانستان و خاک پاکستان،موقع

 منطقه با هوريها باز کند و نميخواست جنگ ساالرانميخواست راههای بازرگانی را بين اين جم
هر دو . اندازند را به خطر  اين موقعيتنی يا غير قانونی برحمل و نقل،قانو» اج مافيايیب«استقرار 
 مخالف جنگ  پاکستان از اين رو.وامنيت در افغانستان برقرار شود صلح  ايجاب ميکرد کههدف،

  .داخلی بود
 

 در . حکمتيار در تسخير کابل باعث شد حامی اصلی او پاکستان از او سلب اميد کندناتوانی
متوجه شکلگيری گروه جديدی از ميليتانتهای مسلمان شدند که رهبری آنها ) پاکستانيها (  آنها ،عوض

رانی های پشتون بودند و هم با حکمتيار و هم با خودشان عمدتا از د.  مجاهدين بودبا اعضای سابق
 افغنستان و پايگاهشان درميان دانشجويان پشتون مدارس اسالمی در مرز. ربانی خصومت داشتند

پول، :  به اين جريان رساندپاکستان کمکهای همه جانبه ای. بودند» طالبان«اين ها . پاکستان بود
آموزش نظامی و طرح برای » خلقی«، عضوگيری از رهبران سابق مجاهدين و افسران سابق اسلحه

ک مالی بيدريغ از کمطالبان که در مدت دو سال، نيروهای کامال مسلح . )۵۶ (یريزی عمليات نظام
طالبان از نارضايتی مردم از دست . ، تمام افغانستان را تحت کنترل خود درآوردندبرخوردار بودند

 .جنگ ساالران استفاده کردند برخی از آنان راشکست دادند و سکوت برخی ديگر را با پول خريدند
  .بل را به تسخير خود درآوردند طالبان کا١٩٩۶در سپتامبر 
  

ی برای پاکستان به شمار موفقيترقبای غيرپشتونشان بود و  بر)۵٧ (»انتقام پشتونها« ،اين پيروزی 
شاه مسعود و اتحادی از نيروهای غير پشتون توانستند احمد  پيروزی کامل نبود چرا که اما .ميرفت

را که اياالت متحده در آغاز از به قدرت رسيدن طالبان استقبال کرد چ. درشمال افغانستان باقی بمانند
ت  برای شروع کار ساختمان لوله گاز و نفت شرک راموضع ضد ايرانی آنها مطلوب بود و امنيت الزم

در اسالم طالبان » مسئله مورد اختالفی«اياالت متحده هيچ  .)۵٨ (آمريکايی امکان پذيرميکردند
اد مخدر استوار است ت متحده متوجه شد اقتصاد طالبان بر پايه صدور موتنها پس از آنکه اياال. نميديد
البان  ط کشف کرد که) نورجه کلينتوزير خا( بن الدن را مخفی کرده اند، خانم آلبرايت اينکه آنهاو

  .)۵٩ (زنان را خوار و پست می شمارند
  

  سنتی یا اسالمگرا؟
 ارتش شوروی عمدتا شهرها را تحت سلطه خود داشت و درگيری عمدتا ١٩٨٠در سالهای 

پيروزی مجاهدين تا .  روستاييان بودند که جان خود را از دست ميدادندغالبا. ی بودستايدر مناطق رو
 آنها چون حجاب ءاما پيروزی طالبان و سياستهای تبليغ شده. حدی پيروزی دهقانان بر شهرنشينها بود

 درخانه، جلوگيری از  آنها اجباری زنان، زندانی کردن 
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 ، نشانه های  بادبادک هوا کردن موسيقی يا منع،بريدن دست دزدمدرسه رفتن دختران، 
  .بر شهر نبودپيروزی اسالم سنتی دهقانی 

  
د،  آن مخالفتشان با سلطنت و اشرافيت قديمی بومهمترين نمود. رايی بريده بودندطالبان خود از سنت گ 

. ندود حداقل بیمدافع دولتت طلبان دفاع ميکردند چرا که اينان در حاليکه نيروهای سنتی از سلطن
 بيشتری تسامح) مسلمان و غير مسلمان(ذهبی ی و من سنتی هميشه نسبت به اقليتهای قومافغانستا
. ند شان نسبت به اقليتها محبوبيتی نداشتا وهابيها هميشه دقيقا به خاطر تحمل کم و سختگيریداشت ام
 سعی ميکردند اهبه عنوان پشتون های شونيست، گ. د سنی خصومت داشتن شيعه ها و تصوفطالبان با

 هميشه مورد ستم و توهين قرارگرفته » ايهاهزاره«اگرچه . مانع فارسی صحبت کردن مردم شوند
  در مزار شريف صورت گرفت در تاريخ افغانستان١٩٨٩ نوع قوم کشی که در سال  امابودند،

  امر اين.)۶٠ (، يک سنت افغانی نيست حتی در مناطق روستايیهمچنين پوشيدن برقع،. بيسابقه بود
 ن دختران جوان توسط طالبان در مأل ريشه در خانواده دارد، و کتک زددر جوامع سنتی پدرساالر

ان خانواده شان را بارمرد  خشم و اعتراض خشونتگاه) بحجابی يا پوشش نامناس به دليل بد(عام 
  .انگيختبرمی 

  
ی شی از تربيت در اردوگاههاپديده ای بود نااسالم طالبان زاييده ی جامعه سنتی نبود بلکه 

درس ميآموختند که ترکيبی از اسالم ی دينی  در مدارسدر آنجا اين جماعت. پناهندگی پاکستان
 از اسالم که آميزه ای سختگرا و بی انعطاف. سم سعودی را ترويج ميکردندوباندی و وهابيئپاکستانی د

در افغانستان اين اسالم به . داشتتاکيد  دولت اسالمی خالص  بازگشت به کتب مقدس و برپايیبر
نظری  تعريف از اسالم اتفاقدر   نيزارد باال ودر مو. تبديل شد) و نه متحد کننده ( تفرقه افکننيرويی 

 .  الدن وجود داشتبين طالبان و بن
 

 انشعابهای اسالم گرایی
آن سالميها بود، بايد گفت پس از  بزرگترين پيروزی ا١٩٨٩ه در سال ياگر شکست روس

  زمانيکه صدام حسين به کويت حمله ١٩٩٠ اوت ٢وحدت اسالمی روز . يروزی چندانی نداشته اندپ
، ديدگاههای سياسی در مراه با پاسخ نظامی اياالت متحده اين مسئله ه.)۶١(کرد درهم شکسته شد

تنها از اياالت متحده ه از يک طرف، عربستان سعودی ن. کردقطب بندی سراسر خاورميانه را 
از . حمايت کرد بلکه به ارتش آمريکا اجازه داد از خاک عربستان برای حمله به عراق استفاده کند

تهای عرب جنگ افغانستان بيش از پيش ضد غرب شده بودند و با حکومسربازان قديمی طرف ديگر 
بيشتر  شداعث مي نوعی محافظه کاری اجتماعی و ايديولوژيک داشتند که باما غالبا. اختالف داشتندنيز 

 تدوين برنامه  بر تاکيد داشته باشند تا خلوص اسالمی و پيروی از شريعت، حفظبر اخالقيات فردی
 و مصر دخالت ، الجزاير بوسنیدرسربازان قديمی  اين ١٩٩٠در دهه . اجتماعی اقتصادی راديکال

نها را از نسل شان آاقدامات حيرت انگيز. ق ماندگار شوندکردند بدون آنکه درهيچيک از اين مناط
البته تاثيرات . ميکردبود منزوی ) ۶٢(می جوانی که بيشتر مدافع اصالحات تدريجی و دخالت عمو

  .سياسی اين برخورد تدريجی هم هنوز مشهود نيست
  

کنند در ميان  توانستند پناهی پيداتنها جايی که طرفداران بن الدن، که غالبا از طبقه متوسط بودند،  
با تشويق . زرگ شده بودند بپناهندگان افغانیهای ن فقيری بود که در اردوگاهوستاييافرزندان ر
 به افغانستان برگشتند و برای پاکستان در جنگ کشمير و برای طالبان ١٩٩۶  در ماه مه، آنهاپاکستان

وزارت امر به ( در افغانستان اين جمع سازمان اطالعات و پليس مذهبی . جنگيدند» اتحاد شمال«عليه 
 يا به علت توانايی شان يا به دليل باجی که ميپرداختند  آنها.را اداره ميکردند) روف و نهی از منکرمع
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 آنها از .کردند نفوذ پيدا  و درسياست خارجی و دفاع بيش از پيش ميان رهبری طالبان جا بازکردند
 ٢٠٠١ سپتامبر ١١ل از ماههای قبدر . اينکه محبوبيتی عام حتی در بين طالبان داشته باشند دور بودند

ديگری  ملی گرا که قصدش بازسازی کشور بود و ، يکیبان حتی در سطح رهبری به دو جناحلاط
 . ن الدن را مپذيرفت تقسيم شدند بیی انترناسيوناليستاهاه  از پيش ديدگشکه بيملی گرا غير 

 
 پس از طالبان 

، کم شدن محبوبيتشان در تحده حمله نظامی گستردهء اياالت مءسرنگونی طالبان در نتيجه
 کمکی که قدرت طالبان بر پايه آن ؛ نظامی پاکستان رخ دادگهانی کمکميان مردم عادی و قطع نا

آسيای  اياالت متحده در  نظامی ـ نقش سياسیتحولزيادی به   آينده افغانستان تا حد٠استوار بود
.  به موقعيت حاشيه ای خود برگردد اين کشور کهامکان دارد ومرکزی و خاور ميانه مربوط ميشود 

نبع قدرت و ثروت در ، دو م و اکنون بمباران گسترده امريکا،گ پس از دو دهه جن کهاما واضح است
 .کمک مالی غرب و مواد مخدر:  خواهد داشت طالبان وجودافغانستان پس از

 لويا در. اهد بودمترقی خواز نظر اجتماعی  طالبان نه الزاما دمکراتيک و نه افغانستان پس از
، فراخواند نمايندگان مدافع غرب در خانواده های اشرافی هات افغانجرگه ای که رژيم جديد به سن

مچنين تعداد زيادی از اين تجمع ه. ، سلطه داشتندو شاه به مثابه رهبران سمبليک آنقديمی با کرزای 
  .خصوصا اتحاد شمال را در بر داشت از سراسر کشور جنگ ساالران

  
هايی از کمک غرب ممکن است به  رهزير نفوذ برخی سازمانهای ياری رسانی غير دولتی غربی ، قط 

تمرکز کمک غرب و اما . بخشهايی از جمعيت افغانستان که عمدتا در روستاها زندگی ميکنند، برسد
با . د بيش از پيش به فاصله بين پايتخت ومناطق فقير روستايی خواهد افزو،رکابلآزانسهای رسمی د

به قدرت رسيدن اشراف قديمی و تکرار روشهای سنتی فساد مالی به منظور کسب ثروتهای عظيم در 
خوانده شهر نشين، کارهای درآمد پايين  درسنخبگان و معدودی کارگزارانشان در ميان خودشان جيب 

ناپذير ب مخالفت و درگيری روستاييان با چنين حکومتی اجتنا. وندان خواهد ماندربرای باقی شه
 ٠است

حتی اگر دولت و همچنين در برابر تمرکز قدرت دولتی مقاومت ميکند، اقتصاد مواد مخدر 
رجی و  همزمان از کمک خان بخش بهره مالی ببرند و حتی اگر جنگ ساالرانسياست مداران از اي

رت پراکنده ظام سنتی قد بازتوليد ناقتصاد مواد مخدر. بهره مند شوند مشارکت در تجارت مواد مخدر
کسانی که .  از نوع جديد ميشوندامی که درآن قاچاقچيان مواد مخدر جنگ ساالراننظ. را ميطلبد

اين مسئله اکنون شامل ايران و پاکستان وديگر . » محلی عمل ميکنند اما جهانی فکر ميکنند«
  باجنگ عليه هر کوشش اياالت متحده برای آغاز مقاومت. ی آسيای مرکزی نيز هستجمهوری ها
 .جنوبی به سرعت سياسی خواهد شدريکای م، درافغانستان، با تکرار مدل آمواد مخدر

 که قدرت سياسی اياالت متحده به تازگی هژمونی بدست آورده است ، حتی در منطقه ای
 با چالش های هبا کمک مالی غرب به قدرت رسيدافغانی که  طبقه حاکم  يکديری نخواهد گذشت که

                                                                     .شودای روبرو  خلی و منطقهدر سطح داجدی 
                                    

 Institute for نشريه کرتيک وابسته به انستيتوی مطالعات مربوط به شوروی  :يادداشت
Soviet Studies  منتشر شده است و از همکاری چهره ١٩٧۴از سال ) انگليس(در دانشگاه گالسکو 

  .های شناخته شده چپ جهانی به عنوان عضو يا مشاور تحريريه برخوردار بوده است
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