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 فصل ششم
(Chapitre VI) 

در شروع سخنرانی های ضد دولتی شورشیان، اکثریت گروپ های جامعه  نسبت  به شورشیان، 

 .خود را به دولت نزدیک تر و موافق فکر می کردند
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شان می طالبان افغان دارای وسایل اطالع رسانی مختلف می باشند، که از جملۀ وسایل ارتباطی 

 .توانیم از سایت های انترنتی یاد نماییم، که شهرت زیاد در بین هواداران القاعده در دنیا دارند

انواع دیگر وسایل ارتباطی و اطالعاتی شان، پخش نمودن شب نامه ها، قرطاسیه فروشی ها و 

 .ها می باشد DVD ها و CD توزیع نمودن ویدو ها مانند

نظر به نوعیت شان یک اندازه مبهم و ُگنگ می باشند، زیرا این دو  این نوع ابزار های اطالعاتی

نوع  ابزار تبلیغاتی شان که تقریری و سمعی و بصری می باشد به موانع بر می خورد به دالیل 

 :ذیل

 .عدم سواد کافی بین اکثریت مردم، و دیگر آن عدم موجودیت برق می باشد

 DVDو CDلیغاتی که عبارت از نشرات چاپی و به صورت بسیار واضح و گویا این وسائل تب

 :می باشند که در آنصورت شناسایی با فرهنگ سیاسی شورشیان الزم است

توسط نشرات چاپی و سخنرانی های مذهبی که سبب مشروعیت دادن به خشونت ها می گردد، 

ند، ضرورت به انتشار داده می شود فلهذا مردماِن که توسط این نوع پروپاگند ها هدف گرفته شده ا

 .داشتن فرهنگ سیاسی آن ها دارند

اما در اثر این سه دهه جنگ و کشمکش مردم در حال کم سوادی شعور سیاسی کسب نموده اند و 

و . با استفاده از رادیو ها با استفاده از بطری ها، رادیو های محلی و بین المللی را می شنوند

ی شورشیان می باشد و به این ترتیب مردم را وسیلۀ دیگر وعظ مال ها و پروپاگند های شفای

 .طرفدار خود می سازند

تمام این وسایل کمکی، شورشیان را در موقعیت قوی در درگیری علیه دولت و قوای ائتالف بین 

هدف شورشیان، مشروعیت دادن مذهبی به فعالیت های شورشی  برعالوه. المللی قرار می دهد

 .ق و تلفات شان را شهادت در راه دین وانمود می نمایندشان می باشد، حمالت شان را بر ح

اوالً با نشر نمودن مصاحبات رهبران مختلف شورشیان در مجله ها، و با دادن ریفرنس های به 

 .اسالم باالی ایدیولوژی خود روشنی می اندازند

سته است نشان ثانیاً صحنه هائی که در مناطق قبایلی پاکستان توسط طالبان پاکستانی به وقوع پیو

داده می شود و ایدیولوژی تحریک طالبان پاکستانی را مشخص می سازد که داللت به اعدام ها، به 

نام جاسوسی که اکثریت آن ها را جوانان تشکیل می دهد و بعضاً اشخاص مسن تر نیز در بین 

باشند به  که ملک ها می« رهبران قبایل»شان به نظر می خورد، به این ترتیب خشونت ها علیۀ 



بزرگان قومی که از مشروعیت « سپین گری»و یا . این دلیل که از طرف دولت گمارده شده اند

 .سنتی برخوردار هستند

بعد از هر حمله شورشیان از طریق سخنگویان شان توسط رسانه های محلی یا بین المللی 

 .مسئولیت حمالت و انفجارات را می گیرند

میالدی با انکشاف ساحات حمالت و انفجارات و بلند  5002سال  بلند رفتن شدید درگیری ها از

رفتن تلفات سنگین  جانی و تأثیرات آن، به صفت ابزار قوی جهت تضعیف ساختن روحیه مخالفین 

 .یعنی دولت از یک طرف و دادن انگیزه برای اعضائ شان از طرف دیگر استفاده می گردد

شورشیان و تلفات ناشی از آن که از طریق رسانه  نشر نمودن خشونت های مسلحانه: طور مثال

های بین المللی و تأثیرات آن باالی افکار عامۀ کشور های عضو ناتو، زمینه امتیاز و بهره 

 .برداری را برای شورشیان بیشترمهیا می سازد

به صورت موضعی در ساحه داخلی شدت درگیری باالی وظایف قوای امنیتی افغان که عبارت از 

 :پولیس ملی و اردوی ملی می باشد تأثیرات زیاد دارد

اوالً باالی وفاداری شان در مقابل حمایت گران و هدایت کنندگان شان یعنی ائتالف بین المللی با 

 . نشان دادن درجۀ انگیزه شان

 ثانیاً ارتباطات رسانه یی که تشدید فوق العاده زیاد درگیری ها را انعکاس می دهد، برای تحریک 

طالبان اجازه می دهد تا خود شان را در مؤقف قوی در مقابل مخالفین شان قرار بدهند، و از این 

سبب باعث تأثیرات مثبت باالی بینندگان بیرونی درگیری داشته و به تعداد هواداران شان می 

 .افزاید

 یک انالیز منظم و سیستمتیک وسایل کمکی پروپاگند نمودن شورشیان، ستراتیژی عمومی

اوالً قسمت زیاد این پیام ها قابل اعتماد نیست، مشکل است تا منشاء . شورشیان را توضیح نمی دهد

همچنان نشرات خبر ها توسط مجله ها و از . خبر باالی انترنت دانسته شود زیرا ثابت نیست

 .نیز صادق نمی باشد( CD , DVD)طریق سمعی و بصری 

زیادی خود را به نام نطاقان طالبان معرفی نموده و  میالدی تعداد 5005از طرف دیگر از سال 

 .اخبار پخش می کنند، که بعداً اکثراً خالف آن پخش می شود

باالخره در مناطِق که طالبان عملیات می نمایند و داخل تماس با مردم محل می شوند، یک قسمت 

 .بزرگ سخنرانی به دست آمده اکثر اوقات خبر های دست دوم می باشد



ارتباط گرفتن شورشیان با گروپ های مختلف مربوط می شود به طریقِۀ که شورشیان  طریقۀ

فلهذا طریقۀ که شورشیان با محیط اطراف . نسبت به محیط خود، موقعیت خود را مشخص می کنند

خود تماس بر قرار می کنند به صورت بسیار قوی نه تنها به محیط، بلکه به شیوۀ مؤقف گرفتن 

و نظر به سخنرانی و پروپاگند اعضای تحریک طالبان و همچنان مربوط به  شان نظر به محیط

فلهذا این طرز مؤقف . گروپ شنوندگاِن می باشد که چگونه سخنرانی های آن ها را تحلیل می کنند

گرفتن شان، فعالیت های شان و اعمال شان باالی جامعه تأثیر روانی زیاد دارد، مانند حمالت 

پس این آخرین ها مربوط می شود به همان اندازه .  ؤلیت آن توسط شورشیانانتحاری و گرفتن مس

مانند میتود های عملی نمودن به صورت ( گرفتن مسئولیت حمله)به استعمال وسایل ارتباطی 

 .و یا به عباره دیگر شناسایی موجودیت تحریک طالبان( توسل به حمالت انتحاری)عمومی 
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