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 2022ون ج 19یکشنبه                                                             یده نوریفر             

 مجادله و مقابلۀ طالبان بر ضد

 شورشیان داخلی 

  Dr. A. Giustozziنویسنده: 

 مترجم: فریده نوری 

مختص به خود شان را برای مقابله با    شیوۀ بعد از تصاحب قدرت در افغانستان، طالبان باید یک  

،  کابل را تصرف کردند   2021اگست    مشورشیان داخلی انکشاف بدهند. زمانیکه به تاریخ پانزده

 . شوند می  طالبان می دانستند که احتماالً به یک مخالفت مسلحانه در ماه های که پیشرو دارند، مقابل  

-ISیک قومندان طالب، که رهبران طالب پیشنهاد عفو برای دولت اسالمی خراسان )  اظهارات قرار  

K) (l’Etat Islamique du Khorasan   نمودند، که از طرف دولت اسالمی خراسان یا د )  اعش

 رد گردید. 

بعد از یک آرامی تقریباً در حدود دو هفته که دولت اسالمی خراسان هیچ نوع حمله مسلحانه بر علیه  

به صورت گسترده از سر گرفتند. هدف حمالت شان هم   نکردند، عملیات خود را  دولت طالبان 

  روریستی کورکورانه علیه افراد ملکی بود. طالبان و هم حمله های ت

گو ها با یک تعداد از هواداران جمهوری اسالمی از آن  و   مان طالبان به یک سلسله گفت در عین ز

جمله احمد مسعود، شروع کردند. الکن احمد مسعود باالی پنجاه فیصد قدرت پافشاری نمود چیزیکه  

 رد نمودند.  آنراطالبان 

یت پنجشیر به راه انداختند و  ، طالبان عملیاتی را برای کنترول وال2021سپتامبر    م به تاریخ پانزده

 در ظرف یک هفته تمام ادارۀ پنجشیر بدست طالبان افتاد.

عملیات ضد شورشی طالبان در این دره خشن تعریف گردید، یقیناً که خشن بوده باشد، به همه حال  

 یم که طالبان در عملیات های ضد شورشی خود موفق خواهند بود. ئ هنوز وقت است تا بگو 

خپلواکی            استقالل    
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 RAND  1  « Research and Development » fondée en 1948  )   Randمطالعات 

Corporation ) 

قبول می کند که در اکثر اوقات در درگیری ها بین شورشیان و ضد شورشیان، اکثراً ضد شورشیان  

 به شدت سرکوب می شوند، مثال های زیاد موجود است:

بالتیک در سال های   ایران در سال  کردستا   19۵0ـ    19۴۴اوکراین و کشور های  تبت  19۷9ن 

ـ کردستان  19۷9ـ  19۶8ین  ا نتارج   19۷0ـ، 19۶۷، بیافرا  199۶ـ    19۶0، گواتیماال  19۷۴ـ    19۵9

 . 1999ـ 198۴ترکیه 

 نمودیم.   ها یادآورکه تنها از یک تعداد آن 

باید عالوه نمود که یک تعداد زیاد این سرکوب شدن های بی رحمانه موفق شدند تا ریشۀ مخالفان یا  

تر دوباره ظاهر شدند. از نظر قدرتمندان سیاسی آن  ح مخالف را از بین ببرند، الکن چند نسل بعد جنا

 زمان فکر کردند که سرکوب ها موفقانه انجام پذیرفت. 

الرحمن در سال های  عبد   در این لیست می توانیم سرکوب نمودن شورشیان توسط پادشاه افغانستان 

جمهور    ایساب افغانستان ُمدرن را گذاشت، هم از طرف رئکه تهد    عالوه کنیم،را   1901ـ  1880

قبلی افغانستان و هم از طرف طالبان سلطنت وی به نام بنیانگزار اعالن گردید. در حقیقت احتمال  

آن نمی رود که طالبان به یک ُمدل ضد شورشی خارج از جغرافیه افغانستان روی بیاورند، بلکه  

  م می گیرند.واضح ست که از عبدالرحمن الها 

اگر طالبان    هم آنوجود  سال به این طرف قرار دارد، با   ۴۳افغانستان در یک حالت درگیری مداوم از  

موفق شوند که برای چند سال و شاید برای چندین دهه ثبات را بیاورند. بسیاری در افغانستان آن را  

ا دوامدار و یا یک »قرار  د، حتی اگر احتماالً به صلح دایمی دراز مدت ینیک موفقیت تلقی می کن

 داد اجتماعی« جدید منجر هم نشود. 

 اگر طالبان بتوانند ثبات را در افغانستان بیاورند: 

الرحمن خان برای کنترول افغانستان این بود که اطمینان  یکی از اجزای کلیدی این دستور العمل عبد 

سیه و امپراطوری انگلستان(  حاصل نماید که هیچ یک از همسایگانش در آن زمان )ایران، تزار رو

  الرحمن حتی سعی نمود انگیزۀ برای مداخله در امور داخلی پادشاهی وی نداشته باشد. در واقع عبد 

امپرطوری انگلستان را تشویق نماید که از سلطنت وی به صورت    ،که خطرناکترین همسایه اش

 فعاالنه حمایت کند، )که انگلیس ها انجام دادند(. 
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همسایه های شان،    بایک طریقۀ بتوانند به یک نوع توافق دراز مدت    ا کوشند تا بطالبان نیز می  

 دریافت نمایند. آنها تأثیر گذار ترین   بامخصوصاً  

سرحدات به وقوع پیوست که مورد  ایران و پاکستان برخورد قابل توجهی در    با در همین نزدیکی ها  

 انتقاد شدید شف سخنگوی طالبان و دیگر رهبران طالبان به صورت بسیار آشکار قرار گرفت. 

خود را  معضلۀ دیگریکه طالبان به آن روبرو هستند که باید طالبان دیگر اعضا و زیر گروپ های  

تحت کنترول بیاورند. چیزیکه واضح ست که طالبان به سیاست خارجی شان حق اولویت داده می  

خواهند اقالً روابط مناسب و آبرومندانه همرای همسایه های افغانستان برقرار و آن ها را قناعت  

والیات    بدهند که یگانه راه برای شان از بین بردن هرج و مرج و کنترول زیر گروه های شان در 

 است.

قرار استدالل یک تعداد زیاد ناظران و مفسرین، که نقص اصلی و اساسی ناتو ـ امریکا در مقابله با  

 . غافل ماندند ، که از پناهگاه های شورشیان در پاکستان و ایران آن بود  شورش

گر چه سیاست طالبان هنوز در حال شکل گرفتن است و با مشکالت زیادی مواجه می باشند، اما  

ت اسالمی طالبان نظر به جمهوری اسالمی می کوشند تا از ایجاد  چنین به نظر می رسد که امار

 هرگونه مخالفت مسلحانه در کشور های همسایه جلوگیری کنند. 

آن فعالیت شورشیان را نشان می دهد از رسانه ها خواهش  ی که در  ئطالبان از نشر راپورتاژ ها

عالیت های جنایتکارانه  فنمودند که به ترتیبی نشان داده شود که در حقیقت این عملیات ها بر علیه  

مانند دزدی، اختطاف، قتل وغیره می باشند. و همچنان طالبان می کوشند تا دولت اسالمی خراسان  

نع شوند که از رسانه ها به حیث افزار پروپاگند، سربازگیری و  و دیگر گروپ های مخالف را ما

نند. با  اچه جلو شبکه های اجتماعی را گرفته نمی تونمایند. گرجلب و جذب نمودن نیرو استفاده  

وجودیکه این تصمیم از نظر آزادی مطبوعات و آزادی رسانه ها "وحشیانه" تلقی می شود، اما می  

 شد. تواند تا اندازۀ مؤثر با

است تا جنبه های سیاسی ضد شورشی طالبان ارزیابی شود، هنوز دانستن این که آیا ستراتیژی    مشگل

داخلی ضد شورش طالبان موفق است یا خیر بسیار زود است. به همه حال عملیات طالبان در والیت  

 ه است. پنجشیر ظاهراً موفقانه بود 

جشیر طالبان یک موقعیت سیاسی بزرگ  موفقیت تنها نظامی نبود: با شکستاندن فوری مقاومت در پن

با بی روحیه ساختن گروه هایی که می خواستند به مقاومت پنجشیر بپیوندند، به دست آوردند، روحیه  

و با نیرو    ه شان را از مقاومت مسلحانه و آشکار ضعیف ساختند. طالبان مرکز ثقل مقاومت را دریافت
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عوض این که به تعقیب گروپ های کوچک    های کافی و بصورت سریع موضوع را حل نمودند، به 

که با آن ها ارتباط داشت و یا هواداران و خوش باوران شان در سراسر کشور باشند. الکن عین  

عملکرد را در مقابل دولت اسالمی خراسان یا داعش تطبیق نکرده اند و برای آن یک دلیل خوب و  

ان در مناطق دور افتاده و در دره های به  محکم دارند، زیرا پایگاه های اساسی دولت اسالمی خراس

در آنجا ها نسبت به پنجشیر مشکالت زیاد برای  ارتفاع بلند کنر و نورستان واقع می باشد و عملیات  

طالبان پیش می نماید. رهبران بلند پایه طالبان به این عقیده هستند که تا اندازۀ که امکان دارد عملیات  

 شدید و دقیق باشد.  های ضد شورشی باید هدفمند،

دلیل دیگریکه طالبان عجله ندارند که قوت ها و منافع خود را برای یک حملۀ بزرگ بر علیه پایگاه  

های دولت اسالمی خراسان بسیج نمایند، ارتباط می گیرد به ارزش ایکه تهدید دولت اسالمی خراسان  

کردند که تنها آن ها می توانند  نشان  برای امارت اسالمی می دهد. طالبان برای همسایه ها خاطر 

یگانه دفاع در برابر دولت اسالمی خراسان باشند، فلهذا سزاوار حمایت مناسب هستند. در نتیجه به  

عوض اینکه یک حملۀ بزرگ بر علیه مراکز ثقل شان در کنر و نورستان بپردازند، زیادتر مناطق  

فعالیت دارند و همچنین شهر های بزرگ  روستایی ننگرهار که در آن جاه ها دولت اسالمی خراسان  

 که توسط حمالت توریستی شان مخصوصاً کابل و جالل آباد پرداختند. 

پتامبر در  اطالعات در مورد سرکوب داعش توسط طالبان در ننگرهار و به طور خاص در ماه س

 کنر نسبتاً کورکورانه به نظر می رسد. 

العمل  ت اسالمی تمام مساجد و مدادر کنر والی امار رس سلفی ها را بسته نمود که سبب عکس 

 بزرگ گردید، رهبری طالبان والی را تبدیل و اوامرش را لغو نمودند. 

در ننگرهار ادعا های وجود دارد که طالبان به افرادی که مشکوک و مظنون می شدند که با داعش  

این نوع اقدامات رو به    ارتباط دارد بدون محاکمه و شواهد حکم اعدامش را صادر می کردند، فعالً 

 کاهش است. 

در دیگر جاه ها چنین معلوم می شود که طالبان در سرکوب کردن شورشی ها بسیار دقیق عمل می  

آن رهبران بلند پایۀ طالبان را عقیده بر این است که مجادله بر ضد شورشیان باید دقیق    وجود کنند. با

 هدفمند و شدید باشد. 

بری طالبان به این موافقه رسیده اند که حمالت کورکورانه مؤثر نمی  چنین معلوم می شود که ره

 باشد و سبب عضویت مردم به گروپ های مخالف می گردد و یک انتخاب خوب نیست. 
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مشکل بزرگ و واقعی این است که آیا طالبان می توانند افراد خود را تحت کنترول آورده و آن ها  

وی نمایند، زیرا خطر آن می رود که افراد شان تالش بر ضد  را وادار نمایند که از راه آن ها پیر 

 بدهند.  چرخ ع خود ف شورشیان را جهت منا

رهبران طالب که قدرت را به صورت غیر مترقبه بعد از بیست سال مبارزه و شورش و تلفات زیاد  

 به دست آوردند، به درستی مجهز نیستند تا بتوانند مانع منافع شخصی گردند. 

    ________________________________________________________________ 

 معلومات در مورد: مترجم: 

Rand Corporation ( Research and Development )  

برای مشوره دادن به اردوی امریکا گذاشته   Douglas Arcraft Company   توسط  19۴8تهداب آن در سال  

مناسب    گرفتن تصامیم توسط تحقیقات  پروسۀ شد. این مؤسسه امریکایی مشوره و تحقیق، هدفش اصالحات سیاسی و  

 تحلیل ستراتیژیک می باشد. و

بعداً ساحه فعالیت خود را با کار نمودن برای دولت های دیگر، بنیاد ها و مؤسسات شخصی، در مورد سواالتی  

 مربوط به دفاع و امنیت و همچنان اقتصاد صنعتی گسترش داد. 

لویزی  Randرند   امریکا )کلیفورنیا و  ما نادر  استرلیا  انگلستان و در  بلجیم، در  دارد، به حیث یک  (، در  وقعیت 

البراتوار نظر دهی امریکایی در خدمت تصامیم سیاسی و اقتصادی محسوب می شود. توسط دولت امریکا، کمک  

 های شخصی، شرکت ها و پوهنتون ها تمویل می شود. 

  دیا.گرفته شده از ویکی پ                                                                

 


