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ــدون  ــان ب ــامِی« طالب ــارت اس ــارۀ »ام ــور دوب ــرداد 1400 و ظه ــتان در 24 م ــت افغانس ــقوط دول س
مقاومــت جــدی از ســوی نیروهــای نظامــی، غیرمنتظره تریــن رویــداد ســال بــود. پرســش ایــن اســت 
ــیوۀ  ــه ش ــر ب ــش حاض ــرد؟ در پژوه ــل ک ــان را تحلی ــارۀ طالب ــری دوب ــوان قدرت گی ــه می ت ــه چگون ک
ــه  ــن پرســش پاســخ دهیــم. ب ــه ای توصیفی تحلیلــی تــاش می کنیــم در طــرح واره ای چندســویه، ب
 این منظــور ایــن فرضیــه را مبنــا قــرار می دهیــم کــه جنبــش قومی مذهبــی طالبــان بــا اتــکا بــه عنصــر 
عصبیــت، در بســتر جامعــه ای گسســته و دولــت ورشکســته و تقــارن بــا شــرایط مناســب بین المللــی، 
ــارۀ حکومــت در افغانســتان شــد. در توجیــه ایــن فــرض، امکانــات تحلیلــی  موفــق بــه تســخیر دوب
ــه کار  ــی ب ــری ترکیب ــوب نظ ــک چارچ ــب ی ــی در قال ــی انقاب ــارۀ دگرگون ــف  را درب ــای مختل نظریه ه
می گیریــم. اضــاع ایــن چارچــوب نظــری عبارت انــد از: مفهــوم عصبیــت در نظریــۀ ســنتی دگرگونی 
ــط  ــش محی ــته و نق ــت ورشکس ــوم دول ــته، مفه ــۀ گسس ــع در جامع ــیج مناب ــۀ بس ــی، نظری انقاب
ــاد  ــت  بنی ــجام عصبی ــه )انس ــل چهارگان ــینی عوام ــر هم نش ــی. در اث ــوالت انقاب ــل در تح بین المل
جنــش طالبــان، ازهم گســیختگی اجتماعــی جامعه، ورشکســتگی دولت افغانســتان و مــدارا و کمک 
ــیوۀ  ــت. ش ــت گرف ــدرت را به دس ــدی ق ــت ج ــا مقاوم ــه ب ــدون مواجه ــان ب ــی( طالب ــران خارج بازیگ
وقــوع ایــن تحــول، به لحــاظ شــکلی بــه ســبک انقاب هــای شــرقی )پیشــَروی از پیرامــون( شــباهت 
داشــت. نتیجــه اینکــه، علــت موفقیــت طالبــان در بازیابــی حاکمیــت خــود بــر افغانســتان را می تــوان 
در تقــارن جنبــش قــوی و دولت ملــت ضعیــف دانســت: ضعف هــای متعــدد دولــت افغانســتان و نبــود 

یکپارچگی ملی به موازات انسجام ناشی از وحدت قومی مذهبی طالبان.
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محسن عباس زاده مرزبالی و همکار. طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت ملت ضعیف.

1. مقدمه
ــه  ــود ک ــیده ب ــتان نرس ــوز تابس ــت. هن ــر گذاش ــت س ــختی را پش ــای س ــال 2021 روزه ــتان در س افغانس

والیــات آن زیرفشــار نیروهــای جنگنــدۀ طالبــان قــرار گرفتنــد و ســپس دومینــو وار یکــی پــس از دیگــری 

گوســت و  ســقوط کردنــد تــا اینکــه نیروهــای طالبــان بــه دروازه هــای کابــل رســیدند. ســرانجام در نیمــۀ آ

ــار قــدرت را در  ــن ب ــرای دومی ــق شــد ب ــان موف ــان پایتخــت ســقوط کــرد و طالب ــان شــگفتی جهانی در می

افغا نســتان در دســت بگیــرد و دگرگونــی ســریع در نظــام سیاســی افغانســتان را در جهــت احیــای امــارت 

ــه  ــتند ک ــل هس ــی دخی ــی عوامل ــن دگرگون ــوع ای ــد. در وق ــاز کن ــال 2001 آغ ــده در س ــامی ساقط ش اس

ــام  ــردد: 1. اع ــر می گ ــکا ب ــه آمری ــر ب ــی دیگ ــتان و بخش ــت افغانس ــه دول ــا ب ــی از آن ه ــئولیت بخش مس

خــروج آمریــکا از افغانســتان؛ 2. ضعــف و شــکاف عمیــق در رهبــری حکومــت افغانســتان؛ 3. شــکاف 

ــواد  ــی از م ــادزای ناش ــای فس ــدگاری درآمده ــوری؛ 4. مان ــگری و کش ــت های لش ــان سیاس ــق می عمی

مخــدر و همچنیــن افزایــش درآمدزایــی طالبــان از منابــع محلــی؛ 5. انــکار مشــکات فــراوان در ســازمان، 

ــو  ــه بعــد از ســوی آمریــکا، نات آمــوزش، تجهیــزات و رهبــری نیروهــای افغــان حداقــل از ســال 2007 ب

ــای  ــه نیروه ــتگی ب ــل وابس ــتان به دلی ــش افغانس ــی ارت ــن آمادگ ــطح پایی ــتان؛ 6. س ــت افغانس و حکوم

آمریکایــی؛ 7. وابســتگی نیروهــای افغــان در تجهیــزات بــه پیمانــکاران؛ 8. تمرکــز اشــتباه آمریــکا و ناتــو 

 تهدیــد تروریســتی و نظامــی طالبــان به جــای ارزیابــی دالیــل پیشــروی فزاینــدۀ آن هــا، 9. تمرکــز 
ً
بــر صرفــا

فقــط بــر شــهرها و مراکــز پرجمعیــت و رهاکــردن روســتاها و حومــه؛ 10. توجه نکــردن بــه راهبــرد طالبــان 

کــه هم زمــان بــا مذاکــرات صلــح در حــال آماده شــدن بــرای پیشــروی گســترده به ســمت شــمال و دیگــر 

 .) Cordesman, 2021: 3-12( ــود ــق ب مناط

ایــن تحــول تاکنــون از دیدگاه هــای مختلفــی تحلیــل شــده اســت، ماننــد بررســی علــل ضعــف دولــت 

ــدات  ــه ای و تهدی ــط منطق ــتان، رواب ــدۀ افغانس ــر آین ــر آن ب ــی، تأثی ــای خارج ــش قدرت ه ــتان، نق افغانس

ــی  ــل چرای ــر تحلی ــز ب ــازد، تمرک ــز می س ــر را متمای ــش حاض ــه پژوه ــران. آنچ ــرای ای ــای آن ب و فرصت ه

ــه،  ــن زمین ــت. در ای ــی« اس ــی انقاب ــای دگرگون ــر »نظریه ه ــی از منظ ــی سیاس ــن دگرگون ــی ای و چگونگ

ــرد؟  ــل ک ــان را تحلی ــارۀ طالب ــری دوب ــوان قدرت گی ــه می ت ــه چگون ــود ک ــرح می ش ــش مط ــن پرس ای

ــر یکــی از  ــوده  اســت کــه تصلــب ب ــه ای ب ــر در افغانســتان به گون ماهیــت و بســتر دگرگونــی سیاســی اخی

ــم  ــع فه ــی و ... ( مان ــگ داخل ــا، جن ــاب، کودت ــی )انق ــول انقاب ــواع تح ــج از ان ــیم بندی های رای تقس

ابعــاد مختلــف و پیچیدگی هــای ایــن دگرگونــی می شــود. بــر ایــن مبنــا، پژوهــش حاضــر بــر ایــن فرضیــه 

ــد در  ــم و جدی ــای قدی ــی از نظریه ه ــتلزم ترکیب ــداد مس ــن رخ ــری ای ــل نظ ــه تحلی ــرد ک ــکل می گی ش
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مــورد منطــق دگرگونــی سیاســی اســت. در ایــن معنــا، جنبــش قومی مذهبــی طالبــان بــا اتــکا بــه عنصــر 

ــت  ــته و دول ــۀ گسس ــزه ای از جامع ــی آمی ــتان، یعن ــت در افغانس ــت مل ــران دول ــرایط بح ــت، در ش عصبی

ورشکســته و تقــارن بــا شــرایط مناســب بین المللــی، بــدون مواجهــه بــا مقاومــت جــدی از ســوی جامعــه، 

ــن  ــوع ای ــیوۀ وق ــد. ش ــتان ش ــود در افغانس ــت خ ــی حاکمی ــه بازیاب ــق ب ــی موف ــران خارج ــت و بازیگ دول

ــت،  ــخیر پایتخ ــا تس ــون ت ــَروی از پیرام ــرقی، پیش ــای ش ــبک انقاب ه ــه س ــکلی ب ــاظ ش ــول، به لح تح

شــباهت داشــت. 

ــری  ــوب نظ ــک چارچ ــب ی ــت، در قال ــود. نخس ــکیل می ش ــش تش ــد بخ ــر از چن ــش حاض پژوه

ترکیبــی، امکانــات نظــری نظریه هــای قدیــم و جدیــد در جهــت طراحــی عناصــر یــک الگــوی مفهومــی 

ــرِی  ــوب نظ ــن چارچ ــک از ارکان ای ــق هری ــا و مصادی ــد داللت ه ــای بع ــود. در گام ه ــته می ش برجس

ــت  ــت عصبی ــب، اهمی ــه ترتی ــم. ب ــان می دهی ــان را نش ــارۀ طالب ــری دوب ــل قدرت گی ــرای تحلی ــی ب ترکیب

ــکل  نگرفتن  ــر ش ــی ب ــت مل ــود دول ــی و نب ــیختگی اجتماع ــر ازهم گس ــان، تأثی ــی طالب ــجام گروه در انس

ــان،  ــدرت. در پای ــی ق ــی در جابه جای ــب بین الملل ــرایط مناس ــا ش ــارن ب ــان و تق ــر طالب ــیج در براب ضدبس

ــا بهره گیــری آزاد از ســبک انقاب هــای شــرقی، فــرم وقــوع ایــن دگرگونــی )نحــوۀ پیشــروی طالبــان( را  ب

توضیــح می دهیــم.

2. پیشینۀ پژوهش
ــتان را از  ــی در افغانس ــی سیاس ــه دگرگون ــددی ک ــای متع ــا پژوهش ه ــز ب ــد، در تمای ــر آم ــه پیش ت چنانک

ــت افغانســتان، نقــش قدرت هــای خارجــی،  ــد بررســی علــل ضعــف دول چشــم اندازهای مختلفــی مانن

ــی  ــران ارزیاب ــرای ای ــای آن ب ــدات و فرصت ه ــه ای و تهدی ــط منطق ــتان، رواب ــدۀ افغانس ــر آین ــر آن ب تأثی

ــط  ــی توس ــدرت دولت ــت گرفتن ق ــی به دس ــی و چگونگ ــل چرای ــی تحلی ــر در پ ــش حاض ــد، پژوه کرده ان

ــا جایــی کــه جســت وجو کردیــم، طــرح وارۀ  ــان از منظــر »نظریه هــای دگرگونــی انقابــی« اســت. ت طالب

مشــابهی در ادبیــات موضــوع ندیدیــم. بــا ایــن  حــال، می تــوان بــه پژوهش هایــی اشــاره کــرد کــه بعضــی 

ــد.  ــی پژوهــش حاضــر را شــکل داده ان ــا یکدیگــر عناصــر طــرح وارۀ ترکیب از آن هــا در هم نشــینی ب

ــز داود )2022(  ــم. ماالی ــاره می کنی ــه اش ــه دو مقال ــی ب ــای خارج ــان پژوهش ه ــه، در می ــرای نمون ب

ــدِی  ــر کارآم ــر تصوی ــز ب ــا تمرک ــی ب ــی یعن ــر ایجاب ــدرت را از منظ ــه ق ــان ب ــت طالب در نوشــتاری، بازگش

ــای  ــورد چالش ه ــی در م ــه گمانه زن ــه ب ــن زاوی ــد. از همی ــی می کن ــروه بررس ــن گ ــجاِم ای ــی از انس ناش

ــل  ــی دالی ــار )2021( در ارزیاب ــان دولتی ــد خ ــردازد. احم ــده می پ ــان در آین ــت طالب ــِل حکوم محتم
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بازیابــی قــدرت طالبــان بــه عواملــی ماننــد فســاد، قوم گرایــی و نبــود حاکمیــت قانــون در دولــت مســتقر، 

تغییــرات تاکتیکــی از ســوی طالبــان، و مماشــات جامعــۀ بین الملــل بــا طالبــان اشــاره می کنــد. چنانکــه 

ــان  ــد. از می ــکل می دهن ــز ش ــر را نی ــش حاض ــِی پژوه ــاختمان تحلیل ــای س ــل پاره ه ــن عوام ــم، ای می بینی

پژوهش هــای داخلــی نیــز بــه چنــد مقالــه اشــاره می کنیــم. مهربــان دافســاری و میراحمــدی )2018( بــا 

ــری  ــوۀ قدرت گی ــح نح ــرای توضی ــت آن ب ــی کاربس ــی ارزیاب ــدون در پ ــت ابن خل ــوم عصبی ــی مفه بازیاب

داعــش برآمده انــد. مقالــه حاضــر نیــز ایــن تمهیــد نظــری را ابــزار مناســبی بــرای فهــم و توضیــح برآمــدن 

دوبــارۀ طالبــان افغانســتان می پنــدارد. باقــری دولت آبــادی و همــکاران )2019( در مقالــه ای نقــش 

هویــت قومــی پشــتون را در بازتولیــد قــدرت طالبــان محــور بحــث خــود قــرار داده انــد. حمیــد هادیــان 

ــد  ــز می کن ــتان تمرک ــازی در افغانس ــاختاری دولت ملت س ــای س ــر ضعف ه ــود ب ــۀ خ )2019( در مقال

ــانی دارد. ــا آن هم پوش ــر ب ــش حاض ــی از پژوه ــه بخش های ک

3. چارچوب نظری 
در ایــن پژوهــش بــر ایــن باوریــم کــه بــا اســتفاده از امکانــات نظــری چنــد نظریــه و ادغــام آن هــا در قالــب 

یــک چارچــوب نظــری ترکیبــی می تــوان بــه الگویــی بــرای تحلیــل دگرگونــی سیاســی اخیــر در افغانســتان 

دســت یافــت. عناصــر ایــن چارچــوب تحلیلــی عبارت انــد از:

3-1. عصبیت، بنیاد انسجام و غلبه

ــد.  ــه ای می دان ــۀ قبیل ــا در جامع ــکیل دولت ه ــوا و تش ــیج ق ــی بس ــل اصل ــت را عام ــدون عصبی ابن خل

براســاس نظریــۀ او، عصبیــت وابســتگی هایی اســت کــه بیــن انســان ها وجــود دارد. کار ایــن اجتماعــات 

 Pooladi,( ــود ــت می ش ــه دول ــر از جمل ــات بزرگ ت ــکل گیری اجتماع ــای ش ــد و مبن ــهیل می کن را تس

ــه  ــش در هــر اجتماعــی ب ــن صــورت کــه انســان ها به واســطۀ سرشــت انســانی خوی 121 :2016(، بدی

حاکــم یــا نیــروی فرمانروایــی احتیــاج دارنــد کــه آنــان را از تجــاوز بــه حقــوق یکدیگــر بــازدارد و آن نیروی 

حاکمــه ناگزیــر بایــد در پرتــو نیــروی عصبیــت بــر مــردم غلبــه یابــد. بنابرایــن عصبیــت بــا ســازمان دهی و 

ایجــاد تمرکــز قــدرت از چارچــوب طایفــه و قبیلــه فراتــر مــی رود و بــه منبــع هرگونــه داعیــۀ کســب قــدرت 

سیاســی تبدیــل می شــود، زیــرا وقتــی عصبیــت شــکل گرفــت، حامــان آن بــه منزلــِت دســت یافته بســنده 

ــکیل  ــه تش ــا ب ــد ت ــعه می یاب ــت توس ــد. عصبی ــر می آین ــود ب ــدرت خ ــش ق ــال افزای ــد و به دنب نمی کنن

ــا  ــن پیونده ــاوندی و قوی تری ــی و خویش ــای خون ــۀ پیونده ــر پای ــت ب ــن عصبی ــد. نیرومندتری ــت برس دول

ــان بادیه نشــینان شــکل می گیــرد. در همــان  حــال، عصبیــت ایــن قابلیــت را دارد کــه به وســیلۀ  هــم در می
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ــاوند  ــای غیرخویش ــف(، گروه ه ــوگندی )حل ــی )والء( و هم س ــون هم پیمان ــه ای همچ ــازوکارهای قبیل س

را نیــز دربرگیــرد )Mehraban Dafsari & Mirahmadi, 2018: 146-147(. بنابرایــن در جامعــۀ 

قبیلــه ای کســانی می تواننــد بــر صاحبــان عصبیــت حکومــت کننــد کــه از َنســِب آن هــا باشــند. اگــر افــراد 

یــا گروه هــای خــارج از تبــار قبیلــه بــه حکومــت برســند از ســوی جامعــۀ قبیلــه ای پذیرفتــه نخواهنــد شــد 

 .)Mahmoodi, 2021: 207(

3-2. بسیج منابع در جامعۀ گسسته

ــیج  ــای بس ــد مبن ــی می توان ــواداران زمان ــدت ه ــی( وح ــی )قومی مذهب ــۀ پیشاسیاس ــۀ ران ــت به مثاب عصبی

گســترده شــود کــه بســتر اثرگــذاری آن وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن ســاختار جامعــه، متغیــر تعیین کننــده  

ــد تعــارض در هــر جامعــه ای وجــود دارد، امــا شــرایط مناســب  ــی ابرشــال می گوی اســت. چنانکــه آنتون

بــرای شــکل گیری یــک جنبــش، در جامعــه ای بــا قشــربندی وســیع و ســاختار گسســته بیشتراســت. جامعــۀ 

ــار و  ــات، اقش ــن طبق ــاط بی ــه ارتب ــت ک ــم اس ــدا از ه ــای ج ــه گروه ه ــده ب ــه ای تجزیه ش ــته، جامع گسس

ــد  ــروه می توان ــت. گ ــر اس ــیار قوی ت ــی بس ــط رودرروی درون گروه ــا رواب ــم، ام ــیار ک ــای آن بس گروه ه

ــد  ــازمان می توان ــن س ــد. بنابرای ــه باش ــک جامع ــای ی ــواع زیرمجموعه ه ــا ان ــر ی ــه، قش ــه، قبیل ــک ناحی ی

براســاس ســاخت های ســنتی ماننــد قبیلــه، خویشــاوند، قــوم و روســتا شــکل گیــرد. در نتیجــه، در یــک 

اجتمــاع ســنتی نیــز، در صــورت »پیدایــش فرصــت عمــل« بــرای رهبــران بســیجگر، زمینــه بــرای ظهــور 

ــی  ــکاف های اجتماع ــور ش ــر مح ــده  ب ــۀ تجزیه ش ــک جامع ــه، در ی ــه اینک ــد. نتیج ــم می آی ــش فراه جنب

ــن  ــود ای ــۀ وج ــه در نتیج ــی ک ــای اجتماع ــک از بخش ه ــادی، هری ــا اقتص ــی( ی ــی )قومی مذهب و فرهنگ

ــور  ــۀ ظه ــن زمین ــد، بنابرای ــی بیابن ــازمان خاص ــت و س ــت هوی ــن اس ــد، ممک ــد می آین ــکاف ها پدی ش

رهبــران بســیجگری در آن هــا فراهــم شــود کــه به ســادگی اعضــای گــروه را برمبنــای روابــط درون گروهــی 

 .)Panahi, 2017: 331-332; Bashirieh, 2005: 92-91( بســیج می کننــد

3-3. دولت ورشکسته و بحران های چهارگانه

ــاال مــی رود کــه حکومــت مســتقر در موضــع  ــش ب ــق جنب ــی احتمــال توفی ــه، زمان ــت پیش گفت در وضعی

ــپس  ــن( و س ــتقر و معارضی ــم مس ــه )رژی ــت دوگان ــت حاکمی ــدا وضعی ــه، ابت ــد. در نتیج ــدار نباش اقت

فروپاشــی حاکمیــت مســتقر روی خواهــد داد. یــک دولــِت ورشکســته به شــدت در معــرض مواجهــه بــا 

ــی و انجــام کارکردهــای  ــی بازنمای ــی اســت کــه توانای ــرار دارد. دولــت ورشکســته، دولت ــن وضعیــت ق ای

ــات و امنیــت، ایجــاد شــرایط  ــرای حفــظ ثب ــرد زور مشــروع ب ــد انحصــار کارب معمــول یــک دولــت مانن
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رشــد اقتصــادی و تأمیــن خدمــات عمومــی بــرای شــهروندان را نــدارد )Ehrnreich, 2005: 1160(. در 

ایــن معنــا، تحــول نظــام سیاســی فقــط نتیجــۀ کودتاهــا، اصاحــات بــزرگ یــا فتوحــات خارجــی نیســت، 

ــای  ــتمرار رژیم ه ــت. اس ــز هس ــا نی ــی رژیم ه ــی تدریج ــف، زوال و فروپاش ــد ضع ــول فراین ــه محص بلک

ــوژی(،  ــروعیت )ایدئول ــی مش ــا یعن ــدرت آن ه ــۀ ق ــای چهارگان ــتحکام پایه ه ــه اس ــتگی ب ــی بس سیاس

ــتگاه  ــی( و دس ــع خصوص ــن مناف ــلط )تأمی ــۀ مس ــا طبق ــط ب ــی(، رواب ــع عموم ــن مناف ــدی )تأمی کارآم

ســلطه و اجبــار دارد و بحــران در هــر یــک یــا همــۀ ایــن پایه هــا ممکــن اســت موجــب تحــول درونــی یــا 

 کســری مشــروعیت، ناکارایــی، از دســت رفتن پایگاه هــای 
ً
فروپاشــی کامــل نظــام سیاســی شــود. معمــوال

ــد،  ــی دست به دســت هــم دهن ــت وقت ــت اجتماعــی و ضعــف در ســرکوب و اعمــال ســلطه در دول حمای

ــا  احتمــال فروپاشــی کامــل افزایــش می یابــد. ایــن احتمــال وقتــی قطعیــت می یابــد کــه چنــان دولتــی ب

نیروهــای مخالــف ســازمان یافته ای مواجــه باشــد کــه دارای ایدئولــوژی، رهبــری و توانایــی بســیج سیاســی 

 .)Bashirieh, 2013: 191-192( باشــند

3-4. نقش عوامل بین المللی در دگرگونی  داخلی

ــه  ــرد. چنانک ــورت نمی گی ــه ص ــِط ایزول ــک محی ــا در ی ــگان و دولت ه ــردم، نخب ــۀ م ــن عام ــط بی رواب

صاحب نظرانــی ماننــد جــک گلدســتون و جــان فــورن متذکــر شــده اند، »قدرت هــای خارجــی 

ــر  ــند. اگ ــته باش ــی داش ــوالت انقاب ــی و تح ــِی داخل ــای سیاس ــی در دگرگونی ه ــش اساس ــد نق می توانن

ــر  ــا اگ ــد ی ــک کنن ــم کم ــان رژی ــلح کردن مخالف ــازماندهی و مس ــه س ــر ب ــای دیگ ــا گروه ه ــا ی ملت ه

ــد  ــوا می توان ــوازن ق ــد، ت ــود بردارن ــم موج ــت از رژی ــت از حمای ــم دس ــین رژی ــی پیش ــدان خارج متح

به شــکل تعیین کننــده ای به ســود مخالفــان شــروع بــه تغییــر کنــد. زمانــی کــه تــوازن قــوا بــه زیــان رژیــم 

تغییــر کنــد، نیروهــای حکومــت بــه رژیــم پشــت خواهنــد کــرد و کارآمــدی و روحیــۀ نظامــی رژیــم بیــش 

ــی،  ــام جهان ــاِز نظ ــت ب ــع، وضعی ــد )Goldstone, 2017: 52(. در واق ــد ش ــف خواه ــش تضعی از پی

ــت  ــن اس ــی ممک ــن وضعیت ــق چنی ــد؛ تحق ــم می کن ــی فراه ــدرت خارج ــوذ ق ــارت و نف ــرای نظ راه را ب

نتیجــۀ آشــفتگی در اقتصــاد قدرت هــای مرکــزی، رهنمودهــای متفــاوت بــه دیکتاتورهــای جهــان ســومی 

..)Foran, 2007: 302-303( و انشــعاب در سیاســت خارجــی کشــور در هنگامــۀ خیــزش مــردم باشــد

3-5. تسخیر کشور به سبک انقالب های شرقی

ســاموئل هانتینگتــون تفکیــک معروفــی در خصــوص دو نــوع انقــاب دارد، انقاب هــای غربــی و شــرقی: در 

انقاب هــای شــرقی نبردهایــی میــان یــک گــروه انقابــی و نظــام مســتقر روی می دهــد؛ ســپس نهادهــای 
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ــاخص  ــی ش ــوند. ویژگ ــرنگون می ش ــونت س ــا خش ــین ب ــای پیش ــود و نهاده ــاد می ش ــد ایج ــی جدی سیاس

ایــن نــوع انقاب هــا وجــود یــک دوران طوالنــِی »قــدرت دوگانــه« اســت؛ در همــان زمــان کــه حکومــت 

ــای  ــدار نهاده ــه و اقت ــز پهن ــون نی ــد، انقابی ــه می ده ــی اش را ادام ــر فرمانروای ــی دیگ ــق جغرافیای در مناط

ــه دور از  ــک نقط ــون در ی ــه انقابی ــت ک ــن اس ــر ای ــی دیگ ــد. ویژگ ــترش می دهن ــان را گس فرمانروایی ش

پایتخــت منطقــه ای را تحــت نظــارت خودشــان در می آورنــد و بــا ارعــاب و تبلیغــات در پــی جلــب پشــتیبانی 

ــان را  ــات نظامی ش ــد و عملی ــترش می دهن ــان را گس ــۀ اقتدارش ــدک پهن ــدک ان ــد. ان ــتاییان بر می آین روس

به تدریــج از حــد حمــات تروریســتی فــردی بــه ســطح جنگ هــای چریکــی، منظــم و ســرانجام، اشــغال 

ــه  ــز ب ــتون نی ــک گلدس ــابه، ج ــکلی مش ــانند )Hantington, 1991: 395-397(. به ش ــت می کش پایتخ

بررســی »پیشــروی از پیرامــون« به منزلــۀ یکــی از الگوهــای ســقوط دولــت می پــردازد. در ایــن الگــو، طیفــی 

از نخبــگان کــه در پــی ســرنگونی حکومــت مســتقر هســتند بــرای پیشــبرد هــدف خــود در نقاطــی از کشــور 

پایگاه هایــی را ایجــاد و در مواقــع مقتضــی تــاش می کننــد از ضعــف حکومــت و نارضایتــی مــردم نهایــت 

اســتفاده را بــرده و بــه جــذب افــراد روی بیاورنــد. در ایــن وضعیــت، هســتۀ مقاومــت گســترش می یابــد، زیــرا 

انقابیــون طرفــداران جدیــدی به دســت می آورنــد، در حالــی کــه هم زمــان حمایــت از رژیــم فعلــی کاهــش 

ــه زدِن  ــتایی و ضرب ــی روس ــدن در نواح ــی، متفرق ش ــگ چریک ــه جن ــت ب ــن اس ــیان ممک ــد. شورش می یاب

متنــاوب بــه نیروهــای دولتــی بــرای نشــان دادن ضعــف حکومــت روی آورنــد. آن هــا بــه یــک نیــروی نظامــی 

مرســوم تبدیــل می شــوند کــه می توانــد جنگــی داخلــی راه انــدازد تــا از ایــن راه، پایتخــت را در اختیــار گیــرد. 

در اینجــا، موضــع قدرت هــای خارجــی نقشــی کلیــدی دارد، زیــرا می توانــد در تغییــر تــوازن قــوا نقــش ایفــا 

)Goldstone, 2017: 51-52(. ــد کن

3-6. جمع بندی و الگوی کاربست

ــای  ــه جنبش ه ــید ک ــلی رس ــوی تحلی ــن الگ ــه ای ــوان ب ــری می ت ــای نظ ــن پاره ه ــتن ای ــا کنارهم گذاش ب

مبتنــی بــر ســازماندهی و همبســتگی بــاالی درون گروهــی، در بســتر یــک جامعــۀ گسســته و در شــرایطی 

ــا دولــِت ورشکســته مواجــه باشــند و شــرایط بین المللــی نیــز به نفــع جنبــش مربوطــه رقــم خــورده  کــه ب

ــو را  ــن الگ ــه ای ــم ک ــن باوری ــر ای ــد. ب ــی می یابن ــدرت سیاس ــخیر ق ــرای تس ــی ب ــت مغتنم ــد، فرص باش

ــت.  ــه کار گرف ــان ب ــارۀ طالب ــی دوب ــتان و قدرت یاب ــتقر در افغانس ــت مس ــقوط دول ــل س ــوان در تحلی می ت

ــای  ــده از ویژگی ه ــِت برآم ــر عصبی ــه ب ــا تکی ــی ب ــش اجتماع ــک جنب ــۀ ی ــان به منزل ــا، طالب ــن معن در ای

ــه   و  ــتگی جامع ــِل ازهم گسس ــه در مقاب ــرد ک ــه می ک ــی تکی ــی باالی ــجام درون ــر انس ــی، ب قومی مذهب

ــا بهره گیــری از  بحــران اقتــدار و کارآمــدی حکومــت مســتقر در افغانســتان قــرار می گرفــت. در نتیجــه، ب
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بحــران در نظــام دولت ملــت افغانســتان، بــه بســیج پیــروان خــود در شــرایط انفعــال جامعــه و حکومــت 

مســتقر پرداخــت. هم ســو بــا ایــن رونــد، سیاســت های کشــورهای اثرگــذار در صحنــۀ داخلــی افغانســتان 

ــت  ــا مقاوم ــه ب ــدون مواجه ــان ب ــَروی طالب ــداوم پیش ــرای ت ــبی ب ــۀ مناس ــه زمین ــورد ک ــم خ ــه ای رق به گون

ــه  ــرم، ب ــت و بازیگــران خارجــی فراهــم کــرد؛ پیشــروی ای کــه به لحــاظ ف جــدی از ســوی جامعــه، دول

ــت.  ــباهت داش ــت( ش ــخیر پایتخ ــا تس ــون ت ــت از پیرام ــرقی )حرک ــای ش ســبک انقاب ه

4. انسجام عصبیت  بنیاد جنبش طالبان 
ریشــۀ موفقیــت طالبــان در بســیج گســتردۀ هــواداران و پیشــروی موفقیت آمیــز در فراینــد کســب قــدرت را 

می تــوان در انســجام گروهــی بــاالی آن به منزلــۀ یــک جنبــش دانســت. در تحلیــل علــت ظهــور و بــروز 

عناصــر اصلــی یــک جنبــش منســجم )ایدئولــوژی، رهبــری، ســازمان( در گــروه طالبــان، می تــوان بــرای 

عصبیــت جایــگاه محــوری قائــل شــد، عصبیــت گروهــی ای کــه از قومیــت پشــتون و سلفیســم دیوبنــدی 

ــد. ــه می کن تغذی

4-1. پشتونیسم 

طالبــان جنبــش خــود را از قندهــار، یکــی از مراکــز اصلــی قومیــت پشــتون آغــاز کــرد. ایــن برجســتگِی 

ــرار داد  ــویه ق ــل دوس ــتان در تعام ــۀ افغانس ــترده ای از جامع ــش گس ــا بخ ــان را ب ــی، طالب ــتگاه قوم خاس

)Karimi Hajikhademi, 2016: 33(. پشــتون ها آداب و رســوم ویــژه ای دارنــد کــه »پشــتونوالی« 

خوانــده می شــود. ایــن گــروه احســاس تعلــق شــدیدی نســبت بــه هم تبــاران خــود داشــته  و همیــاری را از 

وظایــف رســمی قبیلــه ای خــود می دانــد. چنیــن ویژگــی موجــب شــد بــا وجــود نزاع هــای ممتــد داخلــی، 

ــت  ــه سرنوش ــوط ب ــوع مرب ــت در موض ــور موق ــته  و به ط ــار گذاش ــاس کن ــرایط حس ــا را در ش خصومت ه

 .)Arefi, 1999: 208( مشــترک گــرد هــم آینــد

ــوام  ــایر اق ــه س ــبت ب ــاص، نس ــور خ ــان  به ط ــام و طالب ــور ع ــتون ها به ط ــژادِی پش ــری ن ــور برت تص

ــل  ــانه ای و جع ــای افس ــه در روایت ه ــت ک ــه  ای   اس ــی و قبیل ــگ    قوم ــن فرهن ــارز ای ــی ب ــتان، ویژگ افغانس

اســطوره بازتــاب یافتــه  اســت. بــر ایــن اســاس، پشتونیســم کــه بــرای آن هــا در حکــم ملی گرایــی افغــان 

ــوام را  ــر اق ــه دیگ ــدرت ب ــال ق ــود و انتق ــوب می ش ــرزمین محس ــر س ــت ب ــق حاکمی ــالودۀ ح ــت، ش اس

 Mir-Ali & Mohseni,( به منزلــۀ نوعــی تابوشــکنی و تــاراج میــراث  اجــدادی  جلوه گــر می کنــد

190-189 :2018(. نظامیگــری، ویژگــی دیگــری اســت کــه از اهمیــت غیــرت، شــجاعت و مردانگــی 
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در میــان پشــتون ها برمی خیــزد؛ ویژگــی کــه گفت وگــو را به منزلــۀ سازشــگری، تــرس و بزدلــی بــه 

تصویــر کشــیده و بــه عــادت وارۀ برنتابیــدن تفاهــم بــا مخالفــان شــکل می دهــد. برتردانســتن رئیــس قبیلــه 

ــان نیــز  ــه حکــم او از دیگــر عادت واره هــای قــوم پشــتون اســت کــه در منــش طالب و التــزام غیرانتقــادی ب

 .)Bagheri Dolatabad and others, 2019: 87-89( محســوس اســت

4-2. سلفیسم دیوبندی 

تأثیرپذیــری طالبــان از فرهنــگ قبیلــه ای پشــتون، در نــوع  تفســیر آن هــا از مفاهیــم  و قوانیــن دینــی نیــز 

ــامی  ــرای اس ــای بنیادگ ــن جریان ه ــروزه از مهم تری ــه ام ــدی ک بن ــن دیو ــت. آئی ــوس اس  محس
ً
ــا کام

ــب  ــت. در قال ــته اس ــان داش ــر طالب ــی را ب ــر ایدئولوژیک ــن تأثی ــت، عمده تری ــد اس ــارۀ هن ــبه ق در ش

ــی  ــد، حکمران ــب می دان ــدنی از مذه ــزو جداناش ــت را ج ــه سیاس ــدی  ک بن ــب دیو ــه های مکت اندیش

ــار  ــادی در اختی ــد زی ــا ح ــی ت ــکام نهای ــود و اح ــور می ش ــردی تص ــی ف ــۀ حکمران ــامی به منزل اس

 Danesh,( ــد ــب می کنن ــد نص ــل و عق ــل ح ــورای اه ــه را ش ــت. خلیف ــن اس ــا امیرالمؤمنی ــه ی خلیف

79-69 :2019( مهم تریــن گام در تأثیــر فرهنــگ قبیلــه ای بــر اندیشــۀ دینــی طالبــان را در نــوع گزینــش 

ــه، اگرچــه مــدل  ــرای نمون ــد. ب ــوان  دی ــه  آن می ت الگــوی نظــام سیاســی و راه هــای مشروعیت بخشــی ب

ــوان تنهــا  ــان در اصــل مدلــی اســامی اســت، انتخــاب آن به عن نظــام خافــت در تفکــر سیاســی طالب

مــدل مشــروع حکومــت از میــان ســایر مدل هــای موجــود در جهــان اســام و دنیــای جدیــد از منابــع 

ــی  ــه نقش ــت ک ــه در رأس حکوم ــردی خودکام ــن ف ــه، قرارگرفت ــه اینک ــت. چ ــه اس ــر پذیرفت ــری تأثی دیگ

ــتایی  ــع روس ــوم در جوام ــتی قبیله ای مرس ــام ریاس ــدل نظ ــه م ــت، ب ــل نیس ــت قائ ــراد مل ــایر اف ــرای س ب

 .)Mirlotfi & Bakhshayeshi, 2011: 44( پشــتون ها بســیار شــبیه اســت

ــلط  ــوز تس ــه هن ــین( ک ــی )پشتون نش ــق جنوب ــام در مناط ــان از اس ــۀ طالب ــیر متعصبان ــن تفس همچنی

مــردان بــر زنــان را امــری عــادی و حتــی نیکــو می پنــدارد، می توانســت جــذاب باشــد. طالبــان بــا اســتفاده 

ــز و  ــود را تجهی ــت خ ــه ای توانس ــای قومی قبیل ــری از درگیری ه ــب و بهره گی ــی مناس ــتر اجتماع ــن بس از ای

ــزه ای از آداب و رســوم  ــان آمی ــد طالب ــد )Karimi Hajikhademi, 2016: 33( در واقــع، عقای تقویــت کن

قومی قبیلــه ای پشــتون و برداشــت ســطحی از شــریعت اســامی اســت و دولــت دینــی آن هــا بیــش از اینکــه 

ــت )Zarei, 2021: 13(. در  ــازگار اس ــتون« س ــاِم پش ــا »اس ــد ب ــته باش ــبتی داش ــی« نس ــام حنف ــا »اس ب

مجمــوع، ویژگی هــای زندگــی مــردم افغانســتان، به ویــژه پشــتون ها، افــراد را به ســمت انســجام قبیلگــی یــا 

بــه تعبیــر ابن خلــدون، عصبیــت می بــرد و ایــن عصبیــت بــا انگیزه هــای قــوی دینــی تقویــت شــد و قــدرت 
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ــی  ــرت قومی مذهب ــتفاده از نف ــا اس ــا ب ــید )Zahedi, 2021: 143-147( ت ــش بخش ــن جنب ــه ای ــادی ب زی

نســبت بــه دخالــت عوامــل خارجــی در سرزمینشــان، بــرای بازیابــی حاکمیت شــان اقــدام کننــد.

5. بحران دولت ملت در افغانستان
عــاوه بــر انســجام درون گروهــِی جنبــش طالبــان، دیگــر عنصــر مؤثــر بــر قدرت یابــی دوبــارۀ طالبــان را 

بایــد در آســیب پذیری جامعــه و دولــت افغانســتان در برابــر طالبــان دیــد. در تعریــــف و گونــه شناســــِی 

ــود  ــه نب ــف« ب ــت ضعی ــت. »مل ــا اس ــف« راهگش ــت ضعی ــف، دول ــت ضعی ــر »مل ــت، تعبی ــن وضعی ای

اســتحکام ملـــی و تقدم وفـاداری هـــای قومی مذهبی به وفـاداری هـــای ملـــی سیاسی اشــاره دارد و »دولت 

ضـــعیف« بـــه نبــود اقتــدار مرکــزی، ضـــعف ســـاختاری در کنتــرل تمامیــت ارضــی و بحــران کارآمدی.

5-1. جامعۀ گسسته

ــی  ــت؛ وضعیت ــال( دانس ــر ابرش ــه تعبی ــته« )ب ــۀ گسس ــک »جامع ــارز ی ــداق ب ــوان مص ــتان را می ت افغانس

برآمــده از دولــت مصنوعــی )بــرون زا( کــه نتوانســت بــه دولتــی ملــی تبدیــل شــود. »دولت ملت ســازی« 

ــا انباشــت قــدرت  ــد ب ــا فراینــدی اســت کــه در آن جامعــۀ سیاســی تــاش می کن ــد ی از دیــد راجــرز رون

ــا  ــظ و ارتق ــب، حف ــود را کس ــت خ ــتقال و حاکمی ــازی(، اس ــادی )دولت س ــای نه ــعۀ ظرفیت ه و توس

دهــد؛ چنیــن هدفــی، به شــدت وابســته بــه افزایــش همبســتگی ملــی و ثبــات سیاســی )به ویــژه در مفهــوم 

ــوان  ــت به عن ــتر دول ــه بیش ــل هرچ ــدی، تکام ــن رون ــدف چنی ــت. ه ــک( اس ــای دموکراتی ــعۀ نهاده توس

نهــادی نیرومنــد و ملــت به عنــوان ســازۀ اجتماعــی یکپارچــه و دارای هویــت واحــد و پیونــد هرچــه بیشــتر 

ــده  ــاختی در هم تنی ــت، س ــی، دولت مل ــگاه بین الملل ــت در ن ــه در نهای ــه ای ک ــت، به گون ــن دو اس ــان ای می

و تجزیه ناپذیــر بــه تصویــر در آیــد یعنــی ملــت، دولــت را از خــود بدانــد. بســیاری از کشــورها در جهــان 

ــد، امــا در عمــل، بســیاری از آن هــا  ــه، شــکل ظاهــری دولت ملــت را دارن امــروز، از جملــه در خاورمیان

ــکافی از  ــن ش ــود دارد. چنی ــدی وج ــکاف ج ــت، ش ــت و مل ــن دول ــد و بی ــتحکم ندارن ــی مس ــت مل هوی

ــت و بحــران شــدید مشــروعیت  ــه دول ــل  توجهــی از ملــت نســبت ب ــه بی اعتمــادی بخــش قاب یک ســو ب

ــه و  ــی در جامع ــی و مذهب ــدید قوم ــای ش ــه تنش ه ــر ب ــر، منج ــوی دیگ ــت؛ از س ــده اس ــی انجامی سیاس

.)Sardarnia, 2013: 28-30( بحــران هویــت و بحــران یکپارچگــی شــده اســت

دربــارۀ افغانســتان ایــن وضعیــت ریشــه در ایــن واقعیــت دارد کــه در لحظــۀ تأســیس ایــن کشــور به عنــوان 

ــتقال  ــه اس ــی ب ــته از ارادۀ مل ــر و برخاس ــت درون زای معتب ــه عل ــی، هیچ گون ــی مل ــت سیاس ــک موجودی ی
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ــزرگ«  ــازی ب ــتان در »ب ــرزمین افغانس ــودن س ــش حائل ب ــل نق ــکل گیری آن به دلی ــه ش ــت، بلک ــود نداش وج

ــا  ــک آن ه ــت ژئوپلیتی ــح  رقاب ــا و مصال ــا و پیامده ــوری بریتانی ــزاری و امپرات ــیۀ ت ــان روس ــم می ــرن نوزده ق

بــود. زمانــی کــه نیــروی درون زایــی وجــود نداشــته باشــد، نمی تــوان از دل گروه هــای فرهنگــی، مذهبــی و 

زبانــی متفــاوت، یــک ملــت شــکل داد. بــه همیــن دلیــل، افغانســتان، ورای آنکــه چــه نــوع حکومتــی بــر آن 

حکمفرمــا بــوده، همــواره دچــار ایــن ســه مشــکل هویتــی بــوده اســت: 1. هویــت دولــت،1 یعنــی افغانســتان 

ــوده  ــی  ب ــر زمان ــی کمت ــام،2 یعن ــت نظ ــت؛ 2. هوی ــوده اس ــکل ب ــار مش ــواره دچ ــت هم ــک دول ــوان ی به عن

اســت کــه حاکمیــت مســتقر در کابــل، بــر تمــام افغانســتان حکمرانــی کنــد؛ 3. هویــت ملــی،3 یعنــی مفهوم 

ــای پشــتون  ــه معن ــع ب ــا اوغــان در واق ــک ملــت امــری مبهــم اســت و واژۀ افغــان ی ــوان ی افغانســتانی به عن

ــا،  ــادات، قرلق ه ــا، س ــان، ازبک ه ــا، ترکمان ــا، هراتی ه ــا، هزاره ه ــد تاجیک ه ــر مانن ــوام دیگ ــا اق ــت، ام اس

.)Reisinezhad, 2021( ــدند ــناخته نش ــمیت ش ــا به رس ــتانی ها و قزلباش ه نورس

ــق و  ــی را کم رم ــترك مل ــوام و دوام روح مش ــای ق ــی، زمینه ه ــی و مذهب ــی، زبان ــای قوم چندگانگی ه

ــاری و تابوســاختن  ــر پایبندی هــای قبیلــه ای، خرده فرهنگ هــای تب ــد ب کی ــرا تأ ضعیــف ســاخته اســت، زی

ــان »روح  ــی و نقص ــکار پرورش نیافتگ ــای آش ــی، از جلوه ه ــمبل های مل ــای س ــیره ای به ج ــای عش نماده

ــان  ــل کان در می ــریان های تعام ــدن ش ــه بسته ش ــار، ب ــاختار بیم ــن س ــداوم ای ــی رود. ت ــمار م ــی« به ش مل

عناصــر ملــی و تجزیــۀ هرچــه بیشــتر اقــوام و ارکاِن تشــکیل دهندۀ ســاختار اجتماعــی جامعــۀ افغانســتان 

ــك  ــی ی ــط درون ــه و رواب ــك قبیل ــراد ی ــزی اف ــتگی غری ــت )Norian, 2015: 122(. پیوس ــده اس انجامی

ــازمان  ــل س ــی در داخ ــت اجتماع ــربندی های ثاب ــله مراتب و قش ــی سلس ــترك، نوع ــی مش ــط زندگ محی

قبیلــه ای ایجــاد کــرده اســت کــه در عمــل ارتبــاط و تبــادل آموزه هــا را بیــن پیــروان و بســتگان قبایــل بســته 

اســت. به عنــوان یــک نظــام بســته و خودمحــور، ویژگــی ایــن نظــام، فرافکنــی و درون گرایــی ای اســت کــه 

بی اعتمــادی را نســبت بــه محیــط بیرونــی در ذهــن و بینــش جامعــه پــرورش می دهــد. بنابرایــن فرهنــگ 

ــای  ــا ممیزه ه ــر ب ــوی دیگ ــت و از س ــل اس ــدرن در تقاب ــی م ــانه های زندگ ــا نش ــو ب ــه ای از یك س قبیل

 .)Faraji-Rad and others, 2011: 121-122( ــارض ــی در تع ــگ میان قوم فرهن

5-2. دولت ورشکسته

 در چـــارچوب تحلیلـــی دولــــت ورشکــــسته می گنجــد. شــرایطی کــه 
ً
وضعیــت دولــت افغانســتان دقیقــا

1. state identity 
2. regime identity
3. national identity
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دولــت مرکـــزی به دلیــل ازدســت دادن اقتـــدار داخلـــی خــود قــادر بــه حمایـــت از شـــهروندان و حفــظ 

حاکمیــــت ســــرزمینی در مقابـــل تهدیـــدات داخلـــی و خـــارجی و ارائۀ خدمات اساســی مانند آموزش 

و بهداشـــت نیســت. چنانکــه گفتیــم، این شــرایط محـــــصول جبــر جغرافیا یــا موقعیـــــت جغرافیـــــایی 

داخلـــــی و منطقـــه ای افغانستان به عنوان کشوری حایـــل اســـت. کـــشورهای حایــــل نقــــشی بــــسیار 

ــزرگ  ــای ب ــن قدرت ه ــواره بی ــد و هم ــی دارن ــه ای و بین الملل ــت منطق ــه در سیاس ــعیف و منفعانــ ضــ

دارای وضـــعیت ساندویچ هـــستند و استقال و تمامیـت ارضــی آن هــا تــــابع رقابــت هــای منطقــه ای 

و فرامنطقــه ای می شــود.4 افــزون بــر ایــن، جغرافیــای قومــی نیــز ایــن کـــشور را بــدون اســتحکام ملــی و 

حاکمیــت ســرزمینی کــرده اســت. در نتیجــه، در افغانســتان کــه از زمــان اشــغال 1978 از ســوی اتحــاد 

ــوب و  ــۀ آش ــکننده و جامع ــی ش ــا دولت ــد ب ــه بع ــال 2002 ب ــا در س ــغال آمریکـ ــژه اشـ ــوروی و بـه ویـ ش

ــی اســت،  ــت کــه نمــاد وحــدت مل ــوده اســت، دول ــه رو ب ــی و تروریســم روب ــگ داخل آســیب زده از جن

بـه تـــدریج تـــابع وحـــدت قـــوم پــــشتون شــــده و در بــــستر قبیله گرایِی پشــتونی بـــه ادارۀ ملـــی کشــور 

پرداختــه اســت. در واقــع، اگرچــه بقــای کشــور افغانســتان در ایــن بســتر جغرافیـــایی تـــاریخی، در گــرو 

محوریــــت قــوم پــــشتون بــــوده اســــت، در همــان حــال، نبــود وفاداری هــای ملــی بــر تشــدید ضعــف 

.)Hadian, 2009: 143- 147( ســـاختاری دولــت افــزوده و بــه دولـــت ملت ضعیــف انجامیــده اســت

افغانســتان در تأســیس نظــام و شــکل گیری حکومت هــای  رعایت نکــردن واقعیت هــای عینــی 

ــس  ــده در کنفران ــِی پایه ریزی ش ــی و سیاس ــم حقوق ــه نظ ــا ک ــود. از آنج ــت ب ــر عل ــد ب ــی مزی فراقانون

ــتان  ــۀ افغانس ــی جامع ــای عین ــا واقعیت ه ــاطالبان، ب ــتاِن پس ــی افغانس ــون اساس ــور قان ــوان مح ــن، به عن ب

هم خوانــی چندانــی نداشــت، به جــای حــل مشــکل افغانســتان ســبب بحــران سیاســی شــد5 و نتوانســت 

ــی و  ــای قوم ــن رو، گروه ه ــد. از ای ــع کن ــت جم ــر حکوم ــر چت ــی را زی ــی و سیاس ــای قوم ــام گروه ه تم

ــه  ــان ب ــت از طالب ــرحد حمای ــا س ــد، ت ــت نمی دیدن ــان را در حکوم ــعاع وجودی ش ــه ش ــی ای ک سیاس

تخریــب حکومــت بــر آمدنــد. عامــل دیگــری کــه مشــروعیت حکومــت را تضعیــف می کــرد، برگــزاری 

ــای  ــاد حکومت ه ــه ایج ــه ب ــود ک ــال های 2009، 2014، 2019 ب ــب در س ــا تقل ــراه ب ــات هم انتخاب

از نفوذ  به دنبال جلوگیری  افغانستان در دوران »سیاست های بازی بزرگ« حایل بین بریتانیا و روسـیه تـزاری بود. روسیه  در این رابطه،   .4
بریتانیـا در آسیای مرکزی بود و بریتانیا در پی سدکردن نفوذ روس ها به هـرات و هندوسـتان. این نقش در دوران جنـگ سـرد بـه ویــژه بــا 

اشــغال افغانستان از ســوی شــوروی و پــس از آن نیــز ادامــه داشت.
5. برای نمونه، بنابر ساختاری که زلمی خلیل زاد، نماینده و سفیر وقت آمریکا در افغانستان، در ایجاد آن نقش داشت، رئیس دولت باید پشتون 
و معاونان او از دیگر اقوام باشند. اما سمبلیک بودن نقش معاونان و تفویض نکردن صاحیت رئیس دولت به معاونان منجر به بی ثباتی سیاسی 

شده بود، زیرا هر معاون در کنار انتخاب شدن توسط مردم از نظر سیاسی یک قوم را نمایندگی می کردند.
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ــه دار در   ریش
ً
ــا ــترده و عمیق ــئله ای گس ــز مس ــاد نی ــد )Dawlatyar, 2021: 440(. فس ــی انجامی فراقانون

افغانســتان بــوده اســت. رشــوه  اغلــب    بخشــی از فراینــد درخواســت شــغل، تعامــل بــا دفاتــر فرمانــداری 

ــات  ــتفاده از امکان ــس(، اس ــا پلی ــان ی ــه، مرزبان ــرای نمون ــی )ب ــات امنیت ــه، خدم ــوۀ قضایی ــتانی، ق و اس

بهداشــتی درمانی و حتــی پذیــرش در مــدارس و دانشــگاه ها بــوده اســت. در کنــار فســاد، ســطح بیــکاری  

بــاالی 50 درصــد و ســطح  ســواد )خوانــدن  و نوشــتن( زیــر 40 درصــد قــرار داشــتند. جوانــان بــه محــض 

.)Bak, 2019( ــد ــده بودن ــکار مان ــد مــدرن بی ــود ابزارهــای تولی ــل نب فراغــت به دلی

همان طــور کــه از مباحــث پیش گفتــه پیداســت، دولــت اشــرف غنــی را می تــوان مصــداق بــارز ایــن 

تحلیــل دانســت کــه تحــول نظــام سیاســی تنهــا نتیجــۀ کودتاهــا، اصاحــات بــزرگ یــا فتوحــات خارجــی 

نیســت، بلکــه ممکــن اســت نتیجــۀ فراینــد ضعــف و زوال و فروپاشــی تدریجــی رژیم هــا باشــد. فســاد 

گســترده و ناکارآمــدی ایــن دولــت در بهبــود اوضــاع معیشــتی مــردم و مشــکات آنــان منجــر بــه کاهــش 

مشــروعیت رژیــم و عــدم بهره منــدی از حمایــت مردمــی و ســازمانی در مواجهــه بــا اپوزیســیون منســجم 

و در حــال پیشــَروی طالبــان شــد.

6. مدارا و کمک محیط بین الملل در جابه جایی قدرت 
یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در قدرت یابــی دوبــارۀ طالبــان را می تــوان تقــارن عوامــل داخلــی، 

ــب  ــرایط مناس ــا ش ــت ب ــف دول ــه و ضع ــیختگی جامع ــر ازهم گس ــان در براب ــش طالب ــجام جنب انس

ــران  ــوی بازیگ ــده از س ــه ش ــت های به کار گرفت ــۀ  سیاس ــه مجموع ــا ک ــن معن ــت، بدی ــی دانس بین الملل

خارجــی منجــر شــد کــه در برابــر پیشــَروی طالبــان، مقاومــت جــدی ای صــورت نگیــرد و در مــواردی 

ــود. ــهیل ش تس

6-1. بازیگران فرامنطقه ای

ــت  ــری در تقوی ــش مؤث ــتان نق ــو در افغانس ــت های نات ــوص سیاس ــو در خص ــای نات ــن اعض ــکاف بی ش

موقعیــت و پیشــَروی طالبــان داشــت، زیــرا مانــع به کارگرفتــن سیاســتی منســجم می شــد. در ایــن زمینــه 

آلمــان، هلنــد و فرانســه دیدگاه هــای متفاوتــی نســبت بــه آمریــکا، انگلیــس و کانــادا داشــتند. بــرای نمونــه، 

ــا  ــو بایــد در چارچــوب عملیــات آزادی پایــدار وارد جنــگ ب ــود نات در حالــی کــه آمریــکا ابتــدا معتقــد ب

طالبــان شــود، آلمــان وظیفــۀ ناتــو را شــرکت در عملیــات بازســازی و ایجــاد ثبــات ارزیابــی می کــرد، زیــرا 

ناتــو قصــد حضــور بلندمــدت در افغانســتان را نداشــت. همچنیــن هلنــد بــا آمریــکا بــر ســر نــوع رفتــار بــا 
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زندانیــان  جنگــی اختــاف نظــر داشــت و خواســتار تحویــل اســرای جنگــی فقــط بــه دولــت افغانســتان 

تحــت چارچــوب قوانیــن بین المللــی بــود و فرانســه نیــز بــر ســر کشــتار غیرنظامیــان کــه بــه بیــزاری افــکار 

 .)Shafiee, 2010: 111-112( ــه ناتــو منجــر می شــد عمومــی در افغانســتان و جهــان نســبت ب

ــا  ــواره ب ــتان هم ــت افغانس ــۀ سیاس ــِی صحن ــر خارج ــن بازیگ ــوان مهم تری ــکا به عن ــرد آمری عملک

ــی از  ــتان، بعض ــت در افغانس ــات و امنی ــاد ثب ــۀ ایج ــود داعی ــا وج ــه ب ــت ک ــوده اس ــه ب ــاد مواج ــن انتق ای

ــد.  ــان انجامی ــی طالب ــه قدرت  یاب ــئله ب ــن مس ــرد و همی ــل می ک ــوس عم ــت معک ــت های آن در جه سیاس

بــرای نمونــه، آمریــکا بــه صراحــت  اعــام می کــرد کــه هدفــش از حضــور در افغانســتان مقابله با تروریســم 

ــد،  ــروی جدی ــتخدام نی ــکان اس ــد کان ام ــع درآم ــن منب ــه، ای ــدر. در نتیج ــا موادمخ ــارزه ب ــه  مب ن
 
ــت اس

ــا  ــن، ب ــان فراهــم می کــرد. همچنی ــرای  طالب ــت بی ثبات ســازی افغانســتان را ب ــدار اســلحه و در نهای خری

ــن  ــکا، در مجمــوع چنی ــه بازســازی افغانســتان از ســوی آمری وجــود اختصــاص کمک هــای اقتصــادی ب

ــگاه  ــک پای ــد ی ــور )در ح ــی و امنیت مح ــتان نظام ــه افغانس ــکا ب ــرد آمری ــه رویک ــد ک ــت می ش برداش

نظامــی منطقــه ای( اســت نــه اقتصادمحــور. ایــن سیاســت واقع بینانــه  می نمــود، امــا از آنجــا کــه اقتصــاد 

و امنیــت دو روی یــک ســکه اند، تــداوم مشــکات اقتصــادی به منزلــۀ تــداوم ناامنــی و شکســت سیاســت 

کان بــود )Hoseinkhani, 2011: 227-228(. چنانکــه در عمــل، ناکامــی حکومــت طرفــدار غــرب، 

ــش  ــت کاه ــدن سیاس ــا غالب ش ــه، ب ــد. در نتیج ــم ش ــی و تروریس ــی سیاس ــترش بی ثبات ــه گس ــر ب منج

ــا  ــح ب ــق صل ــاد تواف ــت انعق ــنگتن سیاس ــتان، واش ــکا در افغانس ــی آمری ــی و غیرنظام ــای نظام هزینه ه

 Hedayati Shahidani and others, 2021: 143-( طالبــان و خــروج از افغانســتان را در پیــش گرفــت

145(. سیاســتی کــه مؤلفــه ای مهــم از بازگشــت واشــنگتن بــه راهبــرد »بازموازنــه« در جهــت بســیج منابــع 

در مناطــق حیاتــی جدیــد اســت.

 در واقــع، بازتوزیــع قــدرت در نظــام بین الملــل، آمریــکا را بــه بازتعریــف منبــع تهدیــد )از تروریســم 

ــه آســیای شــرقی( واداشــت   از آســیای غربــی ب
ً
ــا ــون تهدیــد )عمدت ــه هژمونیک گرایــی قدرت هــا( و کان ب

ــد  ــک در چن ــا رقبــای هژمونی ــکا فرصــت رویارویــی ب ــتان بــه دو روش بــه آمری و خــروج از افغانس

ــات  ــع و امکان ــکا از امــکان انتقــال مناب ــارس را می دهــد: نخســت، آمری ــج ف ــا و خلی منطقــۀ آســیا، اروپ

ــکا در  ــی آمری ــر امنیت ــدِن چت ــود؛ دوم، برچیده ش ــوردار می ش ــق برخ ــن مناط ــه ای ــتان ب ــود از افغانس خ

ــت  ــد از آن در جه ــنگتن می توان ــد و واش ــق می انجام ــن مناط ــی در ای ــی و ناامن ــه بی ثبات ــتان ب افغانس

محدودســازی راهبــردی ســه قــدرت منطقــه ای )بــه ترتیــب اولویــت: چیــن و روســیه و ایــران( بهــره ببــرد 

ــوص  ــد )Soleimani Pourlak, 2022: 253(. در خص ــت یاب ــا از راه دور دس ــازِی رقب ــه موازنه س و ب
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ــه  ــی توج ــای سیاس ــه واقعیت ه ــد ب ــده بای ــت های آین ــه در سیاس ــت ک ــنگتن دریاف ــز واش ــتان نی افغانس

ــدرت در افغانســتان را داشــته باشــد،  ــوان به دســت گیری ق ــه ت ــا هــر گروهــی ک ــان دهــد و ب بیشــتری نش

تمــاس برقــرار کنــد.

6-2. بازیگران منطقه ای

رقابــت هنــد و پاکســتان بــرای نفــوذ در افغانســتان به طــور تاریخــی، نقــش مهمــی در بی ثباتــی افغانســتان 

ــتان  ــوذ در افغانس ــان نف ــردی خواه ــق راهب ــت عم ــب سیاس ــتان در قال ــی پاکس ــای امنیت ــت. نهاده داش

ــن  ــد. بنابرای ــتان بوده ان ــاک افغانس ــدن از راه خ ــری از محاصره ش ــد و جلوگی ــد هن ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ب

طــرح اســتقرار حکومــت پشــتون بــه رهبــری طالبــان بــرای مقابلــه بــا نفــوذ هنــد و ســرکوب جنبش هــای 

جدایی طلــب در مناطــق شــمالی هم مــرز بــا افغانســتان را می تــوان در راســتای همیــن سیاســت و 

ــۀ  ــی در منطق ــری نظام ــه درگی ــوع هرگون ــورت وق ــد در ص ــر هن ــد در براب ــی نیرومن ــاد اهرم ــور ایج به منظ

 .) Rafi & Bakhtiari Jami, 2014: 45( ــت ــمیر دانس ــاف کش ــورد اخت م

عــاوه بــر هنــد و پاکســتان، تحــوالت افغانســتان، در هــر شــرایطی و بــا حضــور هــر قومــی در قــدرت، 

به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر امنیــت ملــی ایــران تأثیــر می گــذارد. در نتیجــه، ایــران از گفت وگــو 

بــا طالبــان ابتــدا به دنبــال ترغیــب آن هــا بــه مذاکــرات صلــح و گفت وگــوی مســتقیم بــا دولــت افغانســتان 

بــدون دخالــت عوامــل خارجــی بــود و در تحلیــل کان، در پــی تصریــح ایــن امــر بــود کــه رونــد صلــح 

 Mashreq News( ــود ــق ش ــامی محق ــوری اس ــارت جمه ــک و نظ ــدون کم ــد ب ــتان نمی توان افغانس

Website: 29. 12. 2018(. در ایــن معنــا، مشــارکت طالبــان در قــدرت این گونــه ارزیابــی می شــد کــه 

برقــراری ثبــات نســبی و کاهــش حمــات تروریســتی و نظامــی در افغانســتان ضریــب امنیــت را در ایــن 

کشــور تاحــدودی بهبــود می بخشــد و بــا توجــه بــه مجــاورت جغرافیایــی بــا ایــران، می توانــد بــر تقویــت 

ــا  امنیــت مرزهــای مشــترک، کاهــش قاچــاق مــواد مخــدر، کاهــش مهاجرت هــای غیرقانونــی، مقابلــه ب

 .)Rohi, 2022( تروریســم تکفیــری داعــش و هرگونــه اشــغالگری خارجــی، تأثیــر مثبتــی داشــته باشــد

کیــد بــر نقش آفرینــی خــود بعــد از خــروج آمریــکا بــود، انتقــال داعــش  مهم تــر از همــه، ایــران در پــی تأ

بــه افغانســتان را سیاســت آمریــکا علیــه خــود ارزیابــی می کــرد. امــا ترجیــح داد بــدون رویکــرد نظامــی  و 

از راه مذاکــره بــا طالبــان از قدرت گرفتــن داعــش در افغانســتان جلوگیــری  کنــد.

ــئلۀ  ــز مس ــی و نی ــای افراط ــری نیروه ــتان و قدرت گی ــر افغانس ــان ب ــلط طالب ــه تس ــود اینک ــا وج ب

قاچــاق مــواد مخــدر می توانــد تهدیــد گســتردۀ امنیتــی بالقــوه بــرای آســیای مرکــزی و در نتیجــه روســیه 
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ــد. هم ســو  ــدات برآمدن ــن تهدی ــی کاهــش ای ــان در پ ــا طالب محســوب شــود، روس هــا از راه همــکاری ب

بــا ایــن بازیگــران، چیــن از ســال 2014 کــه رهبــران  طالبــان  از پکــن  بازدیــد کردنــد ، در عمــل موقعیــت 

ــوان یــک  ــن به عن ــه  اســت. چی ــی افغانســتان پذیرفت ــوان یکــی از ســهام داران سیاســت داخل  آن هــا را به عن

بازیگرجهانــی عملگــرا امنیت افغانســتان را عامــل  مهمــی بــرای منافــع اقتصــادی، امنیتــی و راهبــردی خــود 

ــرای  ــوه ب ــدی با لق ــد  تهدی ــتان  می توان ــی درافغانس ــام گرایان افراط ــونت  اس ــه خش ــژه اینک ــد. به وی می دان

ــم در  ــر مه ــک متغی ــوان ی ــتان را به عن ــز، افغانس ــادی نی ــر اقتص ــد. از نظ ــن باش ــین کیانگ چی ــتان س اس

اقتصــاد بین الملــل خــود می بینــد، زیــرا ثبــات افغانســتان بــرای حفاظــت  از طــرح »ابتــکار یــک کمربنــد، 

.)Attannayake، 2021 ( ــت ــدی اس ــک راه« کلی ی

7. به دست گرفتن قدرت، بدون مواجهه با مقاومت
ــدی  ــت ج ــدون مقاوم ــان ب ــش طالب ــط جنب ــور توس ــخیر کش ــه، تس ــر پیش گفت ــینی عناص ــل هم نش حاص

از ســوی جامعــه، دولــت و بازیگــران خارجــی بــود. شــکل ایــن تصــرف، بــه ســبک انقاب هــای شــرقی 

بــه مفهــوم هانتینگتونــی بــود. یعنــی طالبــان حرکــت خــود را از پیرامــون آغــاز کــرد و در مــدت کوتاهــی 

ــی را در دســت  ــدرت دولت ــه تصــرف در آورد و ســرانجام ق توانســت بســیاری از شــهرهای افغانســتان را ب

بگیــرد. در خصــوص ایــن رونــد دو مرحلــه را بایــد متمایــز کــرد: در ســال های 2001 تــا 2004 به منزلــۀ 

ــه  ــت ب ــیر بازگش ــۀ مس ــا 2021 به منزل ــال های 2015 ت ــاره و در س ــورش دوب ــاز ش ــا آغ ــقوط ت دوران س

.)Thomas, 2021( ــدرت ق

7-1. انزوا، بازیابی، خیزش

گــروه طالبــان بعــد از ســال 2001 کــه آمریــکا دولتــش را ســرنگون کــرد، بــه مناطــق دوردســت افغانســتان 

گریخــت. در ابتــدا گمــان می شــد کــه آمریــکا توانســت طالبــان را نابــود کنــد. امــا ایــن تصــور اشــتباه بــود، 

زیــرا آمریــکا موفــق بــه ســرنگونی »دولــت« طالبــان شــده بــود نــه »جنبــش« طالبــان کــه بعــد از شکســت 

و مدتــی زیســتن در انــزوا تاش هــای خــود بــرای بازیابــی قــدرِت از دســت رفتــه را آغــاز کــرد. بــا ظهــور 

ــد )ضعــف حکومــت مرکــزی در ایجــاد نظــم و  ــم جدی مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســِی رژی

امنیــت، خدمات رســانی و توســعۀ اقتصــادی و نیــز فســاد گســتردۀ دولتــی( کــه کاهــش مشــروعیت دولــِت 

پســاطالبان و به دنبــال آن اعتراضــات گاه وبیــگاه مردمــی را در پــی داشــت. گــروه طالبــان کــه در همــه جــای 

کشــور در پــی بســیج پیــروان بالفعــل و بالقــوۀ خــود بــود، از ایــن شــرایط به عنــوان نردبانــی بــرای صعــود 

دوبــاره اســتفاده کــرد. در واقــع، هــر روز کــه از اعتبــار و جایــگاه دولــت کــرزی و غنــی کاســته می شــد، 
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ــه  ــی ک ــژه از هنگام ــد؛ به وی ــزوده می ش ــی اف ــل چشم پوش ــدرِت غیرقاب ــوان ق ــان، به عن ــار طالب ــه اعتب ب

توانســتند بعــد از بازیابــی انگیــزه و تــوان خــود یکــی پــس از دیگــری مناطــق را فتــح کنــد.6 

در نتیجــه، بــا نمایــش تــوان غلبــه، طالبــان توانســت خــود را به عنــوان یکــی از نیروهــای مهــم کشــور 

ــر  ــی ب ــا هشــدارهای مکــرر مبن ــان ب ــد. هم زمــان، فعــاالن رســانه ای طالب ــل کن ــه دولــت مســتقر تحمی ب

کیــد می کردنــد کــه هیــچ نیــروی سیاســی اجتماعی بــه جــز  احتمــال وقــوع »جنــگ همــه علیــه همــه« تأ

آن هــا، بــه اســتناد دوران حکمرانی شــان )1994-2001( به منزلــۀ تنهــا دوران ثبــات در افغانســتاِن پــس از 

هجــوم اتحــاد شــوروی، خواســت و توانایــی حکمرانــی بــا ثبــات در کشــور را نــدارد. در نتیجــه، طالبــان 

ــت  ــر سیاس ــر ب ــی مؤث ــران خارج ــه بازیگ ــود، ب ــت خ ــد و قابلی ــۀ تعه ــح را به منزل ــدۀ صل ــت وع توانس

افغانســتان بــا قیمتــی گــزاف بفروشــد؛ وعــده ای کــه انســجام ســازمانی، کارآمــدِی عملیاتــی و حکمرانــی 

ــدۀ  ــا وع ــا ب ــل، آن ه ــرد. در اص ــت می ک ــی آن را تقوی ــرض تحقق یاب ــۀ 1990 ف ــا در ده ــرق آن ه غیرمتف

ایجــاد یــک »لویاتــان هابــزی« به منظــور تضمیــن صلــح در پــی تأمیــن اصــل مشــروعیِت )نداشــتۀ دهــۀ 

 .)Daud, 2022: 1( بــرای خــود بودنــد، حتــی اگــر در کام ایــن موضــوع را تصدیــق نکننــد )1990

ــدرو  ــه رو و تن ــان میان ــان طالب ــتن می ــال تمایزگذاش ــتان به دنب ــکا و پاکس ــد، آمری ــن رون ــا ای ــو ب هم س

برآمدنــد. در صحنــۀ داخلــی نیــز در دوران حکومــت کــرزی و غنــی، پیوســته تاش هایــی بــرای بازشناســی 

ــه  ــی ک ــا جای ــت؛ ت ــته اس ــود داش ــدرت وج ــا در ق ــهیم کردن آن ه ــان و س ــه رو از درون طالب ــان میان جری

Farmanian and oth-( شــماری از افــراد منتســب بــه طالبــان در کابینــۀ ایــن دولت هــا حضــور داشــتند

ers, 2021(. آمریــکا بعــد از 19 ســال جنــگ و نزدیــک بــه 2 ســال رایزنــی و مذاکــره در 29 فوریــۀ 2021 

در دوحــۀ قطــر توافق نامــۀ صلحــی بــا طالبــان امضــا کــرد کــه بنابــر آن، شــمار نظامیــان آمریکایــی حاضــر 

ــد  ــتی مانن ــای تروریس ــردن از گروه ه ــان و حمایت نک ــات طالب ــف حم ــتان در ازای توق ــاک افغانس در خ

An- ــدند  ــه می ش ــز مبادل ــان نی ــماری از زندانی ــن ش ــت و همچنی ــمگیری می یاف ــش چش ــده کاه )القاع

ــرای خــروج از افغانســتان،  ــکا ب ــردی آمری ــم راهب ــه هــر صــورت، در راســتای تصمی darabi, 2018(. ب

ــه در  ــح، منازع ــرات صل ــاز مذاک ــا آغ ــه ب ــد ک ــته ش ــوع برجس ــن ن ــازانه ای از ای ــای تصمیم س تحلیل ه

افغانســتان وارد مرحلــۀ جدیــدی شــده اســت کــه فهــم خــاص خــود را می طلبــد. بدیــن معنــا کــه اکنــون 

افغانســتان کمتــر بــه کمــک ایــاالت متحــده نیــاز دارد و بایــد مســئولیت اصلــی بــرای آینــدۀ خــود را بــه 

عهــده گیــرد )Afghanistan Study Group, 2021: 59(. ایــن در شــرایطی بــود کــه  جامعــۀ افغانســتان 

6. بنابر نقشه ای در سال 2017 حدود 50 درصد از خاک افغانستان در دست طالبان بود.
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در چندپارگــی شــدید پــس از انتخابــات قــرار داشــته و نخبــگان سیاســی افغانســتان بیــش از پیــش درگیــر 

ــد.  ــدۀ افغانســتان بودن ــرای مشــخص کردن وضعیــت دولــت آین تــاش ب

7-2. تجربۀ یادگیری یا عمل گرایی تاکتیکی؟

رونــد پیش گفتــه، موازنــۀ قــوا را به نفــع طالبــان تغییــر داد، به گونــه ای کــه بــه مــوازات کاهــش مشــروعیت 

ــا  ــت. آن ه ــت می یاف ــق حاکمی ــر آن مناط ــل ب ــان در عم ــتان ها، طالب ــر اس ــتن آن ب ــت و کنترل نداش دول

ــی  ــه گام مناطــق پیرامون ــا دولــت مرکــزی، از تصــرف گام ب ــل و درگیــری ب ــه کاب ــۀ ابتدایــی ب به جــای حمل

آغــاز کردنــد و هم زمــان خواهــان مذاکــره بــا دولــت مســتقر بــرای انتقــال مســالمت آمیز قــدرت شــدند، 

ــروج  ــا خ ــان ب ــود را هم زم ــت خ ــان حرک ــد و طالب ــر ش ــنج آمیز بی ثم ــای تش ــل فض ــرات به دلی ــا مذاک ام

ــت را  ــی پایتخ ــای خارج ــل نیروه ــروج کام ــا خ ــرانجام ب ــاز و س ــتان آغ ــی از افغانس ــای آمریکای نیروه

تســخیر کــرد و امــارت اســامی خــود را بنــا نهــاد. 

ــی آن  ــو، برخ ــت. از یک س ــن زده اس ــی دام ــای متعارض ــه ارزیابی ه ــق ب ــی موف ــوی عملیات ــن الگ ای

ــۀ یادگیــری و تعدیــل مواضــع می کننــد، زیــرا در ایــن مســیر، طالبــان به جــای الگــوی  را حمــل بــر تجرب

وحشــت آفریِن حملــۀ آغازیــن بــه کابــل و درگیــری بــا دولــت مرکــزی )کــه در کابــل، قوی تــر و از حمایــت 

برخــی دولت هــا و نهاد هــای خارجــی برخــوردار بــود( بــه تصــرف گام بــه گام امــا ســریع والیــات مــرزی 

ــل  ــتقر در کاب ــی مس ــای خارج ــا و دولت ه ــا نهاده ــری ب ــا از درگی ــد ت ــق پرداختن ــایر مناط ــپس س و س

اجتنــاب کننــد و در عــوض تمــام مســیرهای مــرزی کشــور را بــه تســلط خــود درآورده و حلقــۀ محاصــره 

ــل در  ــار، حداق ــل رفت ــی از تعدی ــا ظهــور جلوه های ــن ب ــد )Zolgharpor, 2021(. همچنی ــل کنن را تکمی

ــی  ــه در پ ــکال ک ــارف و رادی ــش غیرمتع ــک جنب ــۀ ی ــان به منزل ــی طالب ــان، گوی ــی از ارکان رهبری ش برخ

پاســداری از همــۀ جنبه هــای حیــات اجتماعــی و مذهبــی اســت در حــال هم سوترشــدن بــا دغدغه هــای 

احــزاب ســنتی اســام گرای محافظــه کار، ماننــد اخوان المســلمین مصــر یــا جماعــت اســامی پاکســتان 

ــد،  ــت باش ــادۀ فضیل ــرای اع ــازی ب ــِی دولت س  مذهب
ً
ــا ــزۀ کام ــه انگی ــش از اینک ــرک آن بی ــت و مح اس

ــت  ــته اس ــت وابس ــای دول ــامی بومی به ج ــِت اس ــتقرار دول ــغالگران و اس ــروج اش ــِی خ ــزۀ سیاس انگی

)Osman& Gopal, 2016: 25, 30(. در مقابــل، عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه شــیوۀ بازگشــت طالبــان 

 بــا تاکتیک هــای عمل گرایانــۀ جنــگ چریکــی فرسایشــی هم خوانــی دارد: کمپیــن مخفیانــۀ 
ً
کامــا

حمــات نظامــی بــزن و در رو،7 کشــتارهای گزینشــی بــرای تضعیــف روحیــۀ رقبــا، و اقدامــات تروریســتی 

7.  hit-and-run
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ــن اســت کــه  ــار مــردم محلــی. تفــاوت در ای به منظــور تضعیــف حکومــت و ایجــاد جــو تســلیم خفت ب

ــی(  ــبکۀ حقان ــد ش ــونت طلب )مانن ــادی خش ــای جه ــا گروه ه ــراکت ب ــظ ش ــن حف ــان در عی ــار طالب این ب

ــا حکومــت و بازیگــران  ــی8 ب ــا مذاکــرات انحراف ــِی همــراه ب ــن عموم ــک کمپی ــه ی ــان ب به صــورت هم زم

ــی اســت  ــر درون ــی تغیی ــکال، بلکــه اهــل مذاکــره و حت ــه رادی ــد کــه ن ــا تظاهــر کن خارجــی دســت زد ت

 .)Anderson, 2021(

در هــر صــورت، در ارزیابــی علــت واکنــش منفعانــۀ بقیــۀ اقشــار جامعــه در مقابــل پیشــَروی طالبــان 

نمی تــوان نگاهــی تک بعــدی داشــت، زیــرا دالیــل و انگیزه هــای متفاوتــی در پــس کنــش اقشــار مختلــف 

جامعــه قابــل  شناســایی اســت. در برخــی، منشــأ ایــن امــر بــه بی تفاوتــِی ناشــی از نارضایتــی و در نتیجــه، 

ــردم از  ــت م ــه حمای ــتاها ک ــه، در روس ــرای نمون ــردد. ب ــر می گ ــزی ب ــت مرک ــه دول ــتن ب دلبستگی نداش

طالبــان آشــکارتر بــود، دلیــل حمایتشــان بیشــتر امیــد بــه حــل مشــکات روزمــره به دســت طالبــان بــود تــا 

گرایش هــای ایدئولوژیــک )Kabul Hasht-e Subh Daily: 14. 10. 2021(. در شــرایطی کــه فســاد 

 در همــۀ ارکان نظــام سیاســی افغانســتان به ویــژه نهادهــای قضایــی بــارز بــود، طالبــان بــا راه انــدازی 
ً
تقریبــا

ــن  ــر ای ــد دیگ ــد. بع ــیدگی می کردن ــردم رس ــکات م ــه مش ــوه ب ــت رش ــدون دریاف ــی ب ــای محل دادگاه ه

ــۀ دور  ــه در تجرب ــه ریش ــی ک ــت، ترس ــرس یاف ــی از ت ــه کاری ناش ــوان در محافظ ــردن را می ت مقاومت نک

اول حکومــت طالبــان داشــت. طالبــان بــا قرائــت خــاص خــود از اســام، احــکام ســخت گیرانه را اجــرا 

و محدودیت هــای زیــادی را بــر شــهروندان )به ویــژه زنــان( تحمیــل کــرده بودنــد. خاطــرۀ ایــن تجربــه و 

واهمــه از دســت اندازی مبــارزان طالبــان بــه جــان، مــال و نامــوس مــردم )بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه 

مبــارزان طالبــان بیشــتر روســتاییاِن ناآشــنا بــا فرهنــگ شــهری بودنــد( ســبب تبعیــت انفعالــی بخش هایــی 

ــا انقاب هــای شــرقی کــه انقابیــون در  ــز ب ــود )Arzhang, 2021(. بنابرایــن در تمای از جامعــه شــده ب

ــم: در  ــری مواجهی ــت پیچیده ت ــا وضعی ــوده ای مواجــه می شــدند، در اینجــا ب ــال ت ــا اقب مســیر پیشــَروی ب

ــر  ــده از قش ــان برآم ــن تابع ــان و همچنی ــش طالب ــی جنب ــواداران قومی مذهب ــال و ه ــا فع ــال اعض ــار اقب کن

خاکســتری، بایــد ســهم ویــژه ای بــرای انفعــال نخبــگان دولتــی متفــرق، گروه هــای اجتماعــی مأیــوس از 

دولــت و مــردم عــادی هراســان از خشــونت ورزی طالبــان در نظــر گرفــت.

8. نتیجه 
گــروه طالبــان کــه بعــد از ســال ها خیــزش در صحنــۀ میدانــی افغانســتان و مذاکــره بــا طیــف گســترده ای 

8. decoy negotiations
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ــن  ــد، در ای ــی ش ــدرت دولت ــت گرفتن ق ــه به دس ــق ب ــت 2021 موف گوس ــی، در آ ــران بین الملل از بازیگ

ــرده  ــکا ک ــی ات ــی و بین الملل ــاظ داخل ــه لح ــتقر، ب ــت مس ــای دول ــود و ضعف ه ــای خ ــر قوت ه ــیر ب مس

ــِت برآمــده از ویژگی هــای  ــر عصبی ــه ب ــا تکی ــۀ یــک جنبــش اجتماعــی ب ــان به منزل ــود. از یک ســو، طالب ب

قومــی )پشتونیســم( و مذهبــی )سلفیســم دیوبنــدی( موفــق بــه ایجــاد انســجام درونــی شــد، انســجامی 

کــه در مقابــِل گسســتگی جامعــه و بحــران اقتــدار و کارآمــدی دولــت افغانســتان قــرار می گرفــت. طالبــان 

ــاری و  ــوی رفت ــه الگ ــت، ب ــود  دولت مل ــرایط نب ــه در ش ــرآورد ک ــر ب ــفته س ــته و آش ــۀ گسس از درون جامع

ــود.  ــه ب ــت نیافت ــنگی دس ــن هم س ــای وحدت آفری ــه، بنیان ه ــده  و در نتیج ــی نهادینه ش ــری مل جهت گی

ــی  ــب نارضایت ــه موج ــی ک ــاد گســتردۀ نهادهــای دولت ــف و فس ــان از ضع ــی، طالب ــتر اجتماع ــن بس در ای

عظیمــی در جامعــه شــده بودنــد، بهره بــرداری کــرد و بــه بســیج پیــروان خــود در شــرایط انفعــال جامعــۀ 

ــت. ــته پرداخ ــت ورشکس ــیخته و دول ازهم گس

آن هــا در ایــن خیــزش جدیــد تــا حــدودی تصویــری از تجربــۀ یادگیــری و درس آمــوزی از گذشــته بــه 

ــی و  ــران داخل ــا بازیگ ــره ب ــه مذاک ــو، ب ــه« از یک س ــکلی »عمل گرایان ــن به ش ــتند. بنابرای ــش گذاش نمای

ــد و از ســوی دیگــر، در پیشــَروی های  ــۀ سیاســت افغانســتان می پرداختن ــر در صحن ــژه خارجــی مؤث به وی

ــرایط  ــا ش ــد ب ــن رون ــد. ای ــل کنن ــود را تعدی ــونت طلب خ ــرۀ خش ــدی چه ــا ح ــد ت ــاش می کردن ــود ت خ

ــا کــه سیاســت های مجموعــه ای از کشــورهای اثرگــذار در  مســاعد بین المللــی تقــارن یافــت، بدیــن معن

صحنــۀ داخلــی افغانســتان، اعــم از بازیگــران فرامنطقــه ای و منطقــه ای، به گونــه ای رقــم خــورد کــه زمینــۀ 

مناســبی بــرای تــداوم پیشــَروی طالبــان بــدون مواجهــه بــا مقاومــت جــدی فراهــم کــرد. آمریــکا، روســیه، 

ایــران، پاکســتان  و کشــورهای دیگــر دریافتنــد کــه طالبــان بخشــی جدایی ناپذیر از کشــور افغانســتان اســت 

و بــا توجــه بــه ضعــف دولــت اشــرف غنــی، پذیــرش ضمنــی و مذاکــره بــا طالبــان به عنــوان قــدرت بالفعــل 

حاکــم بــر افغانســتان اجتناب ناپذیــر اســت. در ایــن معنــا، دگرگونــی در قــدرت، از ســنخ بازگشــت دوبــارۀ 

طالبــان بــه حکومــت، بــدون ایــن مــدارا و کمــک بین المللــی )چــه بــه مفهــوم دست کشــیدن از حمایــت 

ــر  ــره( امکان پذی ــب مذاک ــیون در قال ــوی اپوزیس ــایی دوفاکت ــوم شناس ــه مفه ــه ب ــتقر و چ ــت مس از دول

نمی شــد.

بــا ایــن حــال، بــه اقتضــای شــرایط داخلــی و منطقــه ای، افــق پیــِش رو بــرای حکومــت طالبــان مبهــم 

ــت و  ــی اس ــان باق ــاره همچن ــۀ چندپ ــک جامع ــرِی ی ــئلۀ حکومت ناپذی ــی، مس ــاظ داخل ــه لح ــت. ب اس

لویاتــاِن طالبانــی، افــزون بــر کارکــرد حفــظ ثبــات، بــا تقاضاهــای متعــدد و چنــد ســویه از ســوی جامعــۀ 

جــوان و فرقــه اِی افغانســتان مواجــه اســت. بنابرایــن ناگزیــر از به کارگرفتــن مشــی فراگیرتــر و بدیــن منظــور، 
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نیازمنــد تدویــن نظریــۀ منســجم دولــت و ســازوکارهای متناســب خواهــد بــود. نظریــه ای کــه در مرحلــۀ 

ــوده  ــد آن ب ــون فاق ــان تاکن  طالب
ً
ــا ــته و اساس ــود نداش ــح آن وج ــه تصری ــدی ب ــزام ج ــی ال ــش اجتماع جنب

اســت. ایــن به ویــژه از آن روســت کــه طالبــان بــرای انجــام کارکردهــای معمــول دولتــی پایــدار، به شــدت 

ــی  ــوع حکمران ــا ن ــود ب ــۀ خ ــه به نوب ــت ک ــی اس ــایی بین الملل ــعه ای و شناس ــای توس ــد کمک ه نیازمن

طالبــان ارتبــاط خواهــد داشــت. در کنــار ایــن، بــرای حفــظ مزیــت نســبی خــود )توانایــی برقــراری ثبــات 

ــت؛  ــام گرایان تندروس ــادی و اس ــای جه ــال گروه ه ــت هایی در قب ــن سیاس ــد به کارگفت ــت( نیازمن و امنی

ــان خواهــد  ــی از حکومــت طالب ــه ای و بین الملل ــۀ منطق ــی بلکــه مطالب ــۀ مل ــه فقــط مطالب ــن مســئله ن ای

بــود. در همــان حــال، بــا وجــود نوعــی هم ســویی بین المللــی در پذیــرش ضمنــی طالبــان، ادامــۀ کار آن 

 بــا ایــن مزیــت همــراه نخواهــد بــود، زیــرا بازیگــران خارجــی مؤثــر در سیاســت افغانســتان، هــر 
ً
لزومــا

یــک منافــع و به طبــع انتظــارات متعارضــی از آن خواهنــد داشــت. تأمیــن هــر یــک از ایــن انتظــارات بــدون 

ایجــاد  اصطــکاک بــا منافــع دیگــران چالــش بســیار مهمــی بــرای حکومــت طالبــان خواهــد بــود. 



 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

126

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

محسن عباس زاده مرزبالی و همکار. طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت ملت ضعیف.

References

Afghanistan Study Group (1. 2. 2021). "Afghanistan Study Group Final Report: A 
Pathway for Peace in Afghanistan", The United States Institute of Peace, 
Last Visited: 20 July 2022, https://www.USIP.org

Andarabi, Mojahed (10. 11. 2018). “The Causes and Factors of Taliban`s Power 
in Afghanistan”, International Peace Studies Center, Last Visited: 10. 03. 
2022, https://peace_ipsc.org/fa/ [In Persian]. 

Anderson, Jon Lee (13. 8. 2021), “The Return of Taliban”, New Yorker, Last Vis-
ited: 21 July 2022, https://www.newyorker.com/news/daily-comment/ 

Arzhang, Mojib (17. 08. 2021). “The People`s Welcoming to Taliban: Fear or 
the Reality of the Society”, Subh-e Kabul Daily, Last Visited: 18. 03. 2022, 
https://subhekabul.com/  [In Persian]

Arefi, Mohammad-Akram (1999). “The Religious- Ethnic Foundations of Tali-
ban”, A Scientific Research-based Quarterly Political Science, 1 (4): 191- 
212. [In Persian]

Attanake, Chulanee, (25 August 2021), “Understanding China in Taliban-led 
Afghanistan”, Journal of Indo-Pacific Affairs: https://www.airuniver-
sity.af.edu/JIPA/Display/Article/2746135/understanding-china-in-tali-
ban-led-afghanistan/  [In Persian]

Bagheri Dolatabad, Ali; Bagheri, Mohammad; Nahaj, Alireza (2019). “The Role 
of Pashtun Ethnic Identities in Reproducing Taliban Power”, Quarterly 
Journal of Political Research, 5 (11): 75- 103. [In Persian]

Bak, Mathias (2019). “Corruption in Afghanistan and the Role of Development 
Assistance”, U4 Helpdesk Answer, 7.

Bakhshayeshi, Ahmad; Mirlotfi, Parviz (2011). “Role of Political Socialization in 
Forming Talibanism in Afghanistan”, Research Letter of International Re-
lations, 4 (14): 29-56. [In Persian]

https://www.USIP.org
https://peace_ipsc.org/fa/
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-return-of-the-taliban
https://subhekabul.com/
https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2746135/understanding-china-in-taliban-led-afghanistan/
https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2746135/understanding-china-in-taliban-led-afghanistan/
https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2746135/understanding-china-in-taliban-led-afghanistan/


 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

127

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

محسن عباس زاده مرزبالی و همکار. طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت ملت ضعیف.

Bashiriyeh, Hossein (2005). Revolution and Political Mobilization, Tehran: 
University of Tehran Press, 6th ed. [In Persian]

Bashirieh, Hosein (2013). Educating the Political Knowlge, Tehran: Negah-e- 
Moaser. [In Persian]

Cordesman, Anthony. H (17. 8. 2021). “The Reasons for the Collapse of Afghan 
Forces”, Center for Strategic & International Studies, Last Visited: 22 July 
2022, https://www.csis.org/analysis. 

Danesh, Ahmadreza (2019). “The Intellectual- Ideological Foundations of Tal-
iban (Islamic Fundamentalism and Deobandi School), Quarterly of Con-
temporary Thought, Andisha Foundation Press, 18: 59- 76. [In Persian]

Daud, Malaiz (1. 6. 2022). “Talinan’s Achilles’ Heel: The Leviathan Trap in Af-
ghanistan”, CIDOB Opinion, 721, Last Visited: 21 July 2022, https://www.
cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/

Dawlatyar, Ahmad Khan (2021). “The Factors that Led to the Taliban’s Return 
to Power and the Future of Afghanistan”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 5 
(2), 433- 455. [In Persian]

Ehrnriech, Rosa (2005). “Failed States or the State as Failure”, The University 
of Chicago Lam Review, 72 (4): 1159-1196.

Faraji-Rad, Abdolreza; Darkhor, Mohammad; Sadati, Seyed Hadi (2011). “Re-
viewing the Process of Nation-State Building in Afghanistan and the Obsta-
cles”, Encyclopedia: Journal of the Islamic Azad University, 4 (2): 113-133. 
[In Persian]

Farmanian, Mehdi. et all. (20. 08. 2021). “Taliban: from the Past to the Now”, 
Howzah News Agency, Last Visited: 11. 03. 2022, https://www.haw-
zahnews.com/news/973986/ [In Persian]

Foran, John (2007). Theorizing Revolutions, Farhang Ershad (Trans.), Tehran: 
Ney Publication. 3rd ed. [In Persian]

https://www.csis.org/analysis
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/taliban_s_achilles_heel_the_leviathan_trap_in_afghanistan
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/taliban_s_achilles_heel_the_leviathan_trap_in_afghanistan
https://www.hawzahnews.com/news/973986/
https://www.hawzahnews.com/news/973986/


 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

128

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

محسن عباس زاده مرزبالی و همکار. طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت ملت ضعیف.

Goldstone, Jack. A (2017). Revolutions: A Very Short Introduction, Abbas Ha-
tami (Trans.), Teharn: Kavir Publication. [In Persian]

Hadian, Hamid (2019). “Structural Weakness of Nation-State Building in Afghani-
stan”, The Scientific Journal of Strategy, 17 (2): 133- 152. [In Persian]

Hantington, Samuel (1991). Political Order in Changing Societies, Mohsen 
Salasi (Trans.), Tehran: Elm Publication. [In Persian]

Hedayati Shahidani, Mehdi; Salmanzadeh; Milad; Babaei, Mohammad-Reza 
(2021). “Analysis of Trump's foreign policy towards Afghanistan with em-
phasis on the 2020 peace agreement with the Taliban”, Journal of Politics 
and International Relations, 4 (8): 137- 152. [In Persian]

 Hoseinkhani, Elham (2011). “The Security of Afghanistan and the Problem of 
Taliban’s Taking into Power”, Quarterly of Political Science, 16: 240- 250. 
[In Persian]

Kabul Hasht-e Subh Daily (14. 10. 2021). “Look Back Falling Factors”, 
)،https8//:am.af/look-back-falling-factors   /[In Persian].

Karimi Hajikhademi, Maziar (2016). Stemming of Excommunicated (Takfirist) 
Streams, Consideration the Taliban Movement in Afghanistan, Journal of 
Islamic Awakening Studies, 9: 9-44. [In Persian]

Mahmoodi, Zahra (2021). “Perspectives and Scenarios of the Taliban's Position 
in Future Afghanistan's Governance (with Emphasis on Media Approach-
es)”, Journal of International Media Research Letter, 5 (2): 203- 225. [In 
Persian]

Mashreq News Website (29. 12. 2018). “Why Iran Publicized its Negotiation 
with Taliban?”, Last Visited: 7 April 2022, https://www.mashreghnews.ir/
news/ [In Persian]

 Mehraban Dafsari, Ahmad; Mirahmadi, Mansor (2018). “Neo- Asabiyyah; con-
ceptual development of Ibn-Khaldun's notion of Asabiyyah regarding the 
formation process of ISIS”, Research in Theoretical Politics, 24 (13): 139-

https://8am.af/look-back-falling-factors/
https://8am.af/look-back-falling-factors/
https://www.mashreghnews.ir/news/
https://www.mashreghnews.ir/news/


 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

129

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

محسن عباس زاده مرزبالی و همکار. طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت ملت ضعیف.

172. [In Persian]

Mesbah, Mohammad-Taghi (28. 02. 2008). “Deobandi, Pashtunism, Talibanism”, 
Fars News Agency, Last Visited: 07. 03. 2022. https://www.farsnews.ir/
news/ [In Persian]

Mir-Ali, Mohammadali; Mohseni, Mohammad (2018). “The Characteristics of 
Pashton Ethnicity and its Impact on the Formation of Taliban”, Historical 
Studies of the Islamic World, 6 (11): 181- 202. [In Persian]

Norian, Seyyed Mohammad-Ali (2015), “The Origins and Effects of Neighbor-
hood with Failed States: Afghanistan and the failure of Nation-State Build-
ing and Peace”, Political Science Quarterly, 11 (31): 115- 136.

Osman, Borhan; Gopal, Anand (7. 2016). “Taliban Views on a Future State”, 
Center on International Cooperation, NYU. Last Visited: 20 July 2022, 
https://cic.nyu.edu/sites/default/files/taliban_future_state_final.pdf

Panahi, Mohammd-Hosein (2017). Theoris of Revolution: Outbreak, Process 
and Outcomes, Tehran: SAMT. [In Persian]

Pooladi, Kamal (2016). History of Political Thought in Iran and Islam, Teh-
ran: Markaz Publication. [In Persian] 

Rafi, Hosein; Bakhtiari Jami, Mohsen (2015). “The Challenge of Peace in Afghan-
istan”, Central Asia and The Caucuses Journal, 88: 33- 58. [In Persian]

Reisinezhad, Arash (09. 09. 2021). “The Black Box of the Collapse of Afghan-
istan”, Donya-e Eqtesad Newspaper, 526, Last Visited: 20. 07. 2022, 
https://donya-e-eqtesad.com/ [In Persian]

Rohi, Mohammad (12. 08. 2022), “Islamic Republic of Iran`s Position towards 
Taliban”, IRIB News Agency, Last Visited: 8 April 2022, https://www.irib-
news.ir/fa/news/3190836/ [In Persian] 

Sardarnia, Khalil (2014). Introduction to Political Sociology of Middle East, 
Tehran: Mizan Legal Foundation. [In Persian]

https://www.farsnews.ir/news/8611200113%20%20%20%20/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%85-
https://www.farsnews.ir/news/8611200113%20%20%20%20/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%85-
https://cic.nyu.edu/sites/default/files/taliban_future_state_final.pdf
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3796881-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3190836/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3190836/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86


 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

130

سال چهارم، شمارۀ 13، پاییز 1401

محسن عباس زاده مرزبالی و همکار. طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت ملت ضعیف.

Shafiee, Nozar (2010). “Reproduction of Power in Afghanistan: An Account of Tal-
iban's Rising Power”, Central Eurasia Studies, 3 (2): 107- 118. [In Persian]

Soleimani Pourlak, Fatemeh (2022). “US Withdrawal from Afghanistan; Reflec-
tion of Rebalancing Strategy”, Political and International Approaches, 13 
(2): 233-258. [In Persian]

Thomas, Clayton (2. 11. 2021). “Taliban Government in Afghanistan: Back-
ground and Issues for Congress”, Congressional Research Service, Last 
Visited: 22 July 2022, https://crsreports.congress.gov.R46955

 Zahedi, Bahram (2021). “The Ethno-Religious Sociology of Taliban”, Quarterly 
of Strategic Studies of Muslim World, 22 (3): 129-150. [In Persian]

Zarei, Saadullah (2021) “The future study of Tehran-Kabul relations”, Strategic 
Studies of Islamic World, 22 (2): 5- 42. [In Persian]

Zolghadrpor, Islam (09. 10. 2021), “The Danger of Rising of Eastern Spring”, 
Iranian Diplomacy, Last Visited: 17 March 2022, http://irdiplomacy.ir/fa/
news/2006694/ . [In Persian]

Zahedi, Bahram (2021). “The Ethno-Religious Sociology of Taliban”, Quarterly 
of Strategic Studies of Muslim World, 22 (3): 129-150. [In Persian]

https://crsreports.congress.gov.R46955
http://irdiplomacy.ir/fa/news/2006694/
http://irdiplomacy.ir/fa/news/2006694/

