چگونه طالبان بعد از حمالت  11سپتامبر و
شکست تقریبی آنها دوباره موفقانه ظهور کردند؟
انعطافپذیری آنها ناشی از دو عامل است:
منابع اجتماعی و توانایی آنها برای سازگاری نظامی.
بررسی امنیت ملی تکزاس /تئو فارل
ترجمه :حمید بامیک
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شــورش و طغیــان بهســختی
خامــوش میشــود .الاقــل ظهــور
دوبــارهی طالبــان افغانــی ایــن
مســأله را ثابــت کــرده اســت.
گزارشهــای تهیهشــده دالیــل
ظهــور دوبــارهی طالبــان را کوتاهــی
در تالشهــای کشــورهای غربــی
و دولــت افغانســتان بــرای نابــودی
شورشــیان و حمایــت پاکســتان از
طالبــان میداننــد .بــا ایــن حــال،
ایــن گزارشهــا افشــا نمیکننــد
کــه چگونــه طالبــان توانســتند زنــده
بماننــد .بــا در نظرداشــت بررســی
تحقیقــات اصلــی در مــورد طالبــان،
در ایــن مقالــه راجــع بــه چگونگــی
موفقیــت طالبــان از طریــق عوامــل
داخلــی یعنــی منابــع اجتماعــی
کــه حفــظ ایــن گــروه را تضمیــن
میکنــد و توانایــی گــروه طالبــان
بــرای ســازگاری نظامــی پرداختــه
شــده اســت .ســقوط رژیــم طالبــان
در افغانســتان ســریع و بیرحمانــه
بــود .بالفاصلــه بعــد از حمــات
تروریســتی  11ســپتامبر ،ایــاالت
متحــده علیــه القاعــده و میزبــان
آن-طالبــان -در افغانســتان جنــگ
را شــروع کــرد .نیروهــای طالبــان در
یــک جنــگ برقآســا بــر اثــر عملیات
ویــژهی نیروهــای هوایــی ویــژهی
امریــکا و متحــدان افغــان آن کشــته
شــدند .درواقــعبیشــتر نیروهــای
طالبــان توســط نیروهــای هوایــی
ایــاالت متحــده از بیــن رفتنــد.
نیــروی هوایــی ایــاالت متحــده
 18000بمــب را بــر پایگاههــای
طالبــان در افغانســتان پرتــاپ کــرد
کــه از آن مقــدار  10هــزار بمــب بــه
اهــداف تعیینشــده اصابــت کــرده
بــود .تعــداد دقیــق کشتهشــدگان
طالبــان معلــوم نیســت امــا بــر
اســاس یــک بــرآورد ،شــمار تلفــات
طالبــان بــه  8000تــا  12000نفــر
تخمیــن زده شــده اســت .تــا اوایــل
ســال  ،2002موجودیــت فیزیکــی
امــارت طالبــان از بیــن رفتــه بــود
و رهبــر آن ،مــا محمدعمــر ،بــه
پاکســتان فــرار کــرده بــود.
بــه هرحــال ،در ظــرف پنــج ســال،
طالبــان مجــددا ً گــرد هــم آمدنــد و
تعــداد زیــادی از آنهــا بــه جنــوب
و شــرق افغانســتان بازگشــتند .یــک
دهــه پــس از ســقوط حکومــت
طالبــان ،دولــت جدیــد افغانســتان و
حامیــان غربــی آن قــادر بــه متوقــف
کــردن شــورش طالبــان نشــدهاند و
نفــوذ طالبــان بــه گونــهی پیوســته
در سراســر کشــور هــر روز بیشــتر
میشــود .در ســال  ،2017طالبــان

بــرای دومیــن بــار شــهر کنــدز را در
شــمال افغانســتان تصــرف کردنــد.
یکســال پیــش از آن در  2016نیــز
شــهر کنــدز را تصــرف کــرده بودنــد.
همچنــان طالبــان در موقعیتــی
اســتثنایی قــرار گرفتهانــد کــه
مراکــز والیــت هلمنــد و ارزگان در
جنــوب و فــراه در غــرب را تصــرف
کننــد .در مــاه مــی ســال ،2016
فرماندهــی نیروهــای ایــاالت متحــده
در افغانســتان اظهــار داشــت کــه
تنهــا  65درصــد از  407ولســوالی
افغانســتان تحــت کنتــرل دولــت
افغانســتان میباشــد .ایــن مســأله
نشــان میدهــد کــه طالبــان بعــد
از شکســت کامــل شــان دوبــاره
موفقانــه ظهــور کردهانــد.
بیــن ســالهای  2001تــا ،2016
ایــاالت متحــده  800میلیــارد دالــر
بــرای جنــگ در افغانســتان مصــرف
کــرده و جامعـهی بینالمللــی حــدود
 240میلیــارد پونــد اضافــی بــرای
مجهــز و توانمندســازی نیروهــای
امنیتــی افغانســتان نیــز پرداختــه
اســت .در ســال  ،2010در اوج
تالشهــای نظامــی بینالمللــی در
افغانســتان ،فقــط بیــش از 100000
نیروهــای ایــاالت متحــده و حــدود
 40000نیــرو از پنجــاه کشــور

دیگــر مســتقر بودنــد .بــا وجــود
تمــام ایــن توانمنــدی نظامــی و
گســتردگی حمایــت بینالمللــی،
طالبــان شکســت نخوردنــد .ایــن را
چطــور میشــود توضیــح داد؟ تــا بــه
امــروز ،مطالعــات مربــوط بــه جنــگ
عمدت ـاً بــر عــدم تــاش و مشــكالت
نظامــی بینالمللــی بــا دولــت
افغانســتان متمركــز بــوده و دالیــل
عــدم موفقیــت در شکســت دادن
طالبــان در شکســتهای رهبــری
و اســتراتژی غربــی ،درگیریهــا و
ناســازگاری تالشهــای بینالمللــی
و نواقــص در تاکتیکهــا و عملیــات
ضدشــورش ،گفتــه شــده اســت.
فســاد در ادارات افغانســتان بــه
میــزان قابــل مالحظهیــی گســترش
یافتــه و ســرازیر شــدن کمکهــای
زیــاد بینالمللــی باعــث تشــدید
آن شــده و ســرانجام ایــن رونــد
موجــب تضعیــف مشــروعیت و
کارآیــی دولــت و نیروهــای امنیتــی
افغانســتان شــده اســت.
بســیاری از تحلیلگــران بــه
حمایــت پاکســتان از گــروه طالبــان
در توضیــح مانــدگاری و موفقیــت
ایــن گــروه در افغانســتان ،تأکیــد
کردهانــد .مــرز طوالنــی و غیــر
قابــل کنتــرل بیــن افغانســتان و

بین سالهای  2001تا  ،2016ایاالت متحده
 800میلیارد دالر برای جنگ در افغانستان
مصرف کرده و جامعهی بینالمللی حدود 240
میلیارد پوند اضافی برای مجهز و توانمندسازی
نیروهای امنیتی افغانستان نیز پرداخته است.
در سال  ،2010در اوج تالشهای نظامی
بینالمللی در افغانستان ،فقط بیش از 100000
نیروهای ایاالت متحده و حدود  40000نیرو
از پنجاه کشور دیگر مستقر بودند .با وجود
تمام این توانمندی نظامی و گستردگی
حمایت بینالمللی ،طالبان شکست نخوردند.
این را چطور میشود توضیح داد؟ تا به امروز،
مطالعات مربوط به جنگ عمدتاً بر عدم تالش و
مشكالت نظامی بینالمللی با دولت افغانستان
متمركز بوده و دالیل عدم موفقیت در شکست
دادن طالبان در شکستهای رهبری و استراتژی
غربی ،درگیر یها و ناسازگاری تالشهای
بینالمللی و نواقص در تاکتیکها و عملیات
ضدشورش ،گفته شده است .فساد در ادارات
افغانستان به میزان قابل مالحظهیی گسترش
یافته و سرازیر شدن کمکهای زیاد بینالمللی
باعث تشدید آن شده و سرانجام این روند
موجب تضعیف مشروعیت و کارآیی دولت و
نیروهای امنیتی افغانستان شده است.

پاکســتان (کــه در آن مــردان ،مــواد
و پــول بــا ســهولت انتقــال داده
میشــود) ،اســتفاده از اردوگاههــای
پناهنــدگان در پاکســتان بهعنــوان
پایگاههــای امــن و کمــک نظامــی
قابــل توجــه ارتــش پاکســتان
بــدون شــک در ظهــور دوبــارهی
شورشــیان در افغانســتان مهــم بــوده
اســت .ســازمان اســتخبارات ()ISI
ارتــش پاکســتان در بخــش تنظیــم
و انســجام دوبــارهی گــروه طالبــان
نقــش مرکــزی را بــازی کــرده و از
طریــق نماینــدگان مخفــی خــود،
طرفــداران غیرنظامی ،پیمــانکاران و
افســران بازنشســته در افغانســتان تــا
حــد زیــادی موفــق بــه پنهانکــردن
دخالــت خــود در درگیریهــای
افغانســتان شــده اســت .آنعــده از
طالبــان کــه بــا رســانهها مصاحبــه
کردهانــد دربــارهی نقــش پاکســتان
در مبــارزه بــا طالبــان محتاطانــه
اظهــار نظــر کردهانــد .بنابرایــن ،در
خــارج از دنیــای اســتخبارات ،تنهــا
میتــوان از چشــمانداز کمــک ISI
بــه موفقیــت دوبــارهی طالبــان در
افغانســتان نــگاه کــرد .در عینحــال
گــروه طالبــان حمایــت مالــی
قابــل توجهــی را از ســوی شــورای
همــکاری خلیــج فــارس (و از منابــع
مختلــف در کشــورهای عضو شــورای
همــکاری خلیــج فــارس) و برخــی
کمکهــای نظامــی ،منابــع مالــی،
آمــوزش و تجهیــزات نظامــی را از
ایــران و احتمــاالً روســیه و پاکســتان
بهدســت مــیآورد .بــه گفتــهی
ســتیف کــول ،روزنامهنــگار ،در ســال
 2008بــرای ارتــش امریــکا آشــکار
شــده بــود کــه ارتــش پاکســتان
از آمــوزش و پــرورش نیروهــای
طالبــان در خــاک پاکســتان گرفتــه
تــا اســتقرار آنهــا در افغانســتان
و بازگشــت آنهــا بــه پاکســتان
جهــت اســتراحت و احیــای مجــدد
حمایــت میکند.آقــای کــول حتــا
یــادآور میشــود کــه «نیروهــای
ارتــش پاکســتان و نیروهــای
مــرزی آن در مــرز پاکســتان بــاالی
پســتههای نیروهــای امریکایــی در
مــرز پاکســتان و افغانســتان شــلیک
میکــرده تــا اینکــه طالبــان
بتواننــد بــه آســانی از خاک پاکســتان
وارد خــاک افغانســتان شــوند .بــه
هرحــال ،اینکــه طالبــان چگونــه
موفقانــه دوبــاره ظهــور کردهانــد
کمتــر مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
اســت .در رابطــه بــه ریشــههای
گــروه طالبــان ،سیاســت ،فرهنــگ و
جنــگ آنهــا قبــل از ســال 2002
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کتابهــای زیــادی نوشــته شــده
اســت .آقــای آنتونیــو جیستوســی
یکــی از کســانی میباشــد کــه در
مــورد ســازماندهی ،فرمانروایــی و
تاکتیکهــای بــهکار گرفتــه شــده
توســط گــروه طالبــان پــس از
ســال  2002مطالعــه کــرده اســت.
بــا اینحــال هنــوز یــک توضیــح
جامــع بــرای انعطافپذیــری قابــل
توجــه طالبــان در افغانســتان وجــود
نــدارد .طالبــان چگونــه توانســتند
از زیــر حمــات قویتریــن نیــروی
نظامــی جهــان جــان ســالم بــهدر
ببرنــد؟
در ایــن مقالــه ،مــن در دو حــوزهی
تئــوری مطالعــات امنیتــی بحــث
خواهــم کــرد :یکــی دربــارهی
ریشــهی شــورش و دیگــری در
ســازگاری نظامــی .حــوزهی نخســت
ماهیــت بحرانــی منابعــی را در
اجتمــاع مشــخص میکنــد کــه
انعطافپذیــری را بــرای شــورشگران
ایجــاد میکنــد؛ خاصــه قــدرت
شــبکههای افقــی در درون شــورش
و ارتباطــات عمــودی بــا جوامــع
میزبــان .حــوزهی دوم عواملــی را
کــه بــرای ارتــش ســازگاری بیشــتر
بــا چالشهــای در حــال تغییــر در
جنــگ را مهیــا میســازد ،مشــخص
میکنــد .هنگامیکــه از تئــوری
مطالعــات امنیتــی در مــورد طالبــان
افغانســتان اســتفاده میشــود،
چیــزی کــه کشــف میشــود
نوعــی از شــورشگری اســت کــه
دارای منابــع عمیــق اجتماعــی
میباشــد و در طــول زمــان
توانایــی خــود را بــرای نــوآوری و
ســازگاری بهبــود میبخشــد .بنــا ًء
هــردو حــوزهی تئــوری مطالعــات
امنیتــی بــه دو عامــل اشــاره
میکننــد :انعطافپذیــری بلنــد و
شکســتناپذیری توســط مبــارزهی
نظامــی .ایــن یافتههــا بــرای
اســتراتژی دولــت ترمــپ کــه بــر
تشــدید تالشهــای نظامــی علیــه
طالبــان در افغانســتان متمرکــز
اســت تأثیــرات حیاتــی دارد.
• تئــو فــارل اســتاد و رییــس
دیپارتمنــت حقــوق ،علــوم انســانی
و هنــر در دانشــگاه وولونگونــگ
اســترالیا اســت .او قبــا پروفســور
جنــگ در دنیــای مــدرن و رییــس
بخــش مطالعــات جنگــی در کالــج
کینــگ لنــدن بــود .وی یکــی از
اعضــای آکادمــی علــوم اجتماعــی
بریتانیــا میباشــد و رییــس ســابق
انجمــن مطالعــات بینالمللــی
بریتانیــا بــود.

این مقاله به بررسی
تحقیقات مربوط به
ریشههای اجتماعی
شورشیان ،استفاده
از آن در مورد طالبان
افغانستان و همچنین
بررسی پژوهشهای
مربوط به سازگاری
در جنگ میپردازد.
همچنان از تحقیقات
متذکره در مورد
فعالیتهای طالبان
در افغانستان استفاده
شده .بخش پایانی
این مقاله به تأثیرات
استراتژی جدید ایاالت
متحدهی امریکا باالی
جنگ افغانستان
اختصاص یافته است.
• حمیــد بامیــک دانشــجوی
ماســتری در رشــتهی آمــوزش
رهبــری و تحلیــل پالســی در
دانشــگاه میســوری کلمبیــا اســت.
ایــن مقالــه عــاوه بــر ارائــهی
دیدگاههــای جدیــد از طریــق
نظریهمحــور ،بــر تعــداد زیــادی از
مصاحبههــای اصلــی بــا رهبــران،
مقامــات و فرماندهــان منطقــهی
طالبــان افغانســتان اشــاره میکنــد.
جهــت حصــول اطمینــان از
عــدم سوءاســتفاده از اطالعــات
مصاحبهشــوندهها ،پروتکلهــای
دقیــق بیــن مصاحبهشــوندهها و
مرکــز بررســی امنیــت ملــی تکــزاس
انجــام شــده .مطمئنــاً از آنچــه
کــه اعضــای طالبــان میگوینــد
قابــل ســوال و تامــل میباشــد .در
برخــی مــوارد ،مصاحبهشــوندههای
طالبــان در اظهارشــان اغــراق
میکننــد (مثــ ً
ا ســطح حمایــت
عمومــی از گــروه طالبــان در
افغانســتان) ناچیــز نشــان دادن
حمایــت بیرونــی (مثــ ً
ا نقــش
اســتخبارات پاکســتان در حمایــت
از گــروه طالبــان) .بــرای بــه حداقــل
رســاندن خطــر اطالعــات نادرســت
کــه تجزیــه و تحلیــل را تحتالشــعاع
قــرار میدهــد ،یافتههــای اصلــی از
مصاحبههــای متعــدد و در صــورت
لــزوم بــا مراجعــه بــه اســناد و
نوشــتههای منتشــر شــده دربــارهی
طالبــان ،تهیــه شــده اســت.
ایــن مقالــه بــه بررســی تحقیقــات
مربــوط بــه ریشــههای اجتماعــی

شورشــیان ،اســتفاده از آن در مــورد
طالبــان افغانســتان و همچنیــن
بررســی پژوهشهــای مربــوط بــه
ســازگاری در جنــگ میپــردازد.
همچنــان از تحقیقــات متذکــره
در مــورد فعالیتهــای طالبــان در
افغانســتان اســتفاده شــده .بخــش
پایانــی ایــن مقالــه بــه تأثیــرات
اســتراتژی جدیــد ایــاالت متحــدهی
امریــکا بــاالی جنــگ افغانســتان
اختصــاص یافتــه اســت.
شورش و منابع اجتماعی
حتــا اگــر شــرایط بــرای شــورش
آمــاده باشــد ولــی بازهم ســازماندهی
آن بســیار آســان نیســت .بــه گفتهی
جرمــی وینســتین ،دانشــمند علــوم
سیاســی ،رهبــران شورشــی بــا
چالشهــای متعــددی روبــهرو
هســتند ،مثــل کنتــرل شورشــیان
– بهخصــوص بهدلیــل افزایــش
شورشــیها و فراهــم کــردن منابــع
(بهعنــوان مثــال ،وجــوه ،امکانــات
و اســتخدام افــراد) بــدون بیثبــات
ســاختن زندگــی مــردم محــل.
بعضــی از گروههــای شورشــی
بــرای اعمــال نظــم و انضبــاط
درون صفــوف خــود بــه تــرور رو
میآورنــد و تــاش میکننــد کــه
از ایــن طریــق مــردم محــل را مطیــع
خــود بســازند .دولــت اســامی عــراق
و ســوریه ( )ISISتمرینکننــدهی
برجســتهی ایــن تاکتیکهــا
میباشــد .حتــا فجیعتریــن
نــوع چنیــن جنبــش انقالبــی کــه
همــان جنبــش انقالبــی متحــده
بــود کــه جنایاتــش در ســیرالئون
در دهــهی  1990شــامل ربــوده
شــدن کــودکان و تبدیــل آنهــا
بــه قاتــان سادیســتی و شــکنجه
دادن و کشــتن هــزاران غیرنظامــی
میشــد .مشــکل اســتفاده از تــرور
بهعنــوان یــک تاکتیــک ایــن اســت
کــه «میتوانــد مخالفــت را خنثــا
کنــد امــا نمیتوانــد وفــاداری و
حمایــت غیرنظامیــان را حصــول
کنــد ».گروههــای شورشــی کــه
میخواهنــد در جامعــه بــرای
خودشــان یــک پایــگاه مشــخص
ایجــاد و از آن نگهــداری کننــد
بــا مقاومــت ســخت مــردم محــل
مواجــه میشــوند .بــرای بســیاری از
شورشــیان ،رضایــت مــردم نیــز بــه
انــدازهی اعمــال جبــر باالیشــان
بهخاطــر حفــظ کنتــرل داخلــی
گــروه و حمایــت مــردم محــل،
اهمیــت دارد.
آقــای وینســتین بــه اهمیــت
«کمکهــای اجتماعــی» در بســیج

مــردم بــرای پیوســتن یــا حمایــت
از جنبشهــای شورشــی اشــاره
میکنــد .کمکهــای اجتماعــی
شــامل شــبکههای پیشــین ،هویــت
مشــترک ،اعتقــادات مشــترک
و هنجارهــای متقابــل اســت.
کمکهــای اجتماعــی موجــب
همــکاری و اقــدام جمعــی ،بهویــژه
در شــرایطی بــا هزینههــای
کوتاهمــدت و تنهــا وعــدهی ســود
بلندمــدت میشــود .پــاول اســتانیلند
در مطالعــهی مهــم خــود دربــارهی
انســجام ســازمانهای شورشــی،
نقــش شــبکههای اجتماعــی قبــل
از جنــگ را نیــز برجســته میســازد
و اشــاره میکنــد کــه رهبــران
شورشــی اغلــب «از ســاختارهای
موجــود کــه بــرای اقدامــات
جمعــی و فعالیــت جدیــد اجتماعــی
مناســب میباشــد» اســتفاده
میکننــد .اســتانیلند بیــن دو نــوع
ســاختار :شــبکههای افقــی و روابــط
عمــودی – تفــاوت قایــل میشــود.
شــبکههای افقــی ،افــرادی را کــه
ممکــن از نظــر جغرافیایــی پراکنــده
باشــند ،از طریــق اعتقــادات و
ایدئولــوژی مشــترک یــا هویتهــای
حرفهیــی پیونــد میدهنــد .احــزاب
سیاســی یــک نمون ـهی بــارز چنیــن
شــبکهها میباشــد .جنبشهــای
شورشــی اغلــب از احــزاب سیاســی
تشــکیل شــده یــا شــامل آنهــا
میشــوند .شــورش شــبهدهقانی در
نپــال کــه از ســال  1996تــا 2006
فعــال بــود و از جنــاح مائوئیســت
حــزب کمونیســت نپــال انشــعاب
شــده بــود – میتوانــد یــک مثــال
از چنیــن شــبکهها باشــد .از ســوی
دیگــر روابــط عمــودی عبــارت از
ارتباطــات پیشــین بیــن گروههــای
شورشــی و مــردم محــل میباشــد
کــه اغلــب بــر اســاس شــبکههای
قومــی ،قبیلهیــی و خانوادگــی
اســتوار اســت .روابــط عمــودی بــرای
گروههــای شورشــی ایــن امــکان
را میدهــد کــه جوامــع محلــی را
بــه خــود متصــل کننــد و منابــع را
بــه نفــع خودشــان اســتخراج کــرده
و مــردم محــل را تحــت کنتــرل
خــود داشــته باشــند .بنابرایــن
«روابــط خانوادگــی و خویشــاوندی»
بــرای موفقیــت ناکســالیتها در
بســیج پشــتیبانی دهقانــان بــرای
شــورشهای مائوئیســت در شــرق
هنــد بســیار مهــم بــود .اســتانیلند
اســتدالل میکنــد کــه تفــاوت در
انســجام و انعطافپذیــری شــورشها
ممکــن بــا میــزان تفــاوت در
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تأســیس آنهــا توضیــح داده شــود
و گروههــای شورشــی میتواننــد
از هــر دو شــبکهی افقــی و روابــط
عمــودی بــه نفعشــان اســتفاده
کننــد.
بــا گذشــت زمــان ،بســیاری از
شورشــیان فرایندهــا و ســاختارهای
حکومتــی را بــرای ارائ ـهی خدمــات
بــرای غیرنظامیــان در ســرزمینی
کــه تحــت کنتــرل آنهــا اســت،
توســعه میدهنــد .ایــن کار ایجــاب
میکنــد کــه گروههــای شورشــی
منابعــی را کــه ممکــن اســت در
مبــارزات مســلحانه علیهشــان
اســتفاده شــود ،در کنتــرل خــود
داشــته باشــند .همچنــان ایــن
کار گروههــای شورشــی را مجبــور
میســازد کــه منافــع غیرنظامیــان
را در نظــر بگیرنــد حتــا اگــر از
منافــع خودشــان متفــاوت باشــند.
مواضــع شورشــیان جداییطلبانــه
بــا انگیــزهی حکومــت کــردن واضــح
اســت زیــرا آنهــا بــرای دســتیابی
بــه اســتقاللیت مبــارزه میکننــد.
امــا مواضــع ســایر گروههــای
شورشــی (بهویــژه گروههــای
شورشــی مائوئیســت) فــرق
میکنــد چــون آنهــا بهلحــاظ
ایدئولوژیــک مســتلزم کنتــرل
مناطــق و جمعیتهایــی هســتند
کــه بــاالی آن کنتــرل دارنــد .بــرای
اکثــر حکومتهــای شورشــی ،ایجــاد
ابزارهایــی بــرای نظــارت بــر مــردم و
حلوفصــل اختالفــات ،در اولویــت
قــرار دارد .ارائــهی ســایر خدمــات
عمومــی ماننــد آمــوزش و پــرورش و
مراقبتهــای بهداشــتی معمــوال در
درجـهی دوم قــرار دارد .بــه هرحــال،
ایجــاد حکومتــداری در جامعــه
در درازمــدت بــرای شورشــیان
جهــت تــداوم حمایــت مــردم
محــل حائــز اهمیــت اســت .ایجــاد
حکومتــداری در جامعــه میتوانــد
بــه نوبـهی خــود ،منجــر بــه اعتــدال
دولتهــای شورشــی ایدئولوژیــک
شــود .شورشــیان صرفنظــر از
میــزان و اثربخشــی حکومــت خــود،
اغلــب ســمبولهای نمادیــن از
دولــت را بــه نمایــش میگذارنــد و
مثــل یــک دولــت عمــل میکننــد.
همانطــور کــه زاکاریــا مپلیلــی
یــادآور میشــود« ،شورشــیان
رفتــار دولــت مــدرن را شبیهســازی
میکننــد و بــه دنبــال ایجــاد یــک
قــدرت سیاســی بــا مشــروعیت قابــل
مقایســه کــه دولتهــای ملــی از
آن برخــودار میباشــند ،هســتند».
چنیــن رفتــاری ممکــن اســت در

در هستهی جنبش طالبان یک شبکهی افقی
نهفته است که بر مبنای آموزش مشترک مذهبی
و تجربهی نظامی استوار میباشد و برای گروه
یک ایدئولوژی و جهانبینی قوی و متحدکننده
به ارمغان میآورد .جنبش طالبان در شبکهی
مدارس دیوبندی در پاکستان تأسیس شد و
کادرهای رهبری آن در همان شبکه آموزش دیده
است .هزاران مرد جوان از این مدارس برای
مبارزه با شوروی در صفوف مجاهدین در دههی
 1980پیوستند .گروههای مبارزین مجاهدین با
شبکههای بزرگتری به نام «جبهه» هر کدام به
رهبری یک رهبر بزرگ که قادر به تمویل منابع
نظامیشان از طریق دونرهای خارجی بودند،
یکجا شدند .بر اساس یک مطالعهی مهم در
مورد ریشههای طالبان« ،در بیشتر قندهار ،در
آن زمان صدها فرمانده طالبان و دهها جبههی
طالب وجود داشت  ...طالبان بهدنبال آن بودند
که خود را از دیگر گروههای مجاهدین تفکیک
کنند چون آنها تصور میکردند که جهادشان
نسبت به جهاد مجاهدین واقعیتر است».
جنگجویان طالبان جوان پیوندی قوی با جنبش
و یکدیگر خود با تحمل سختیها در صفوف
مجاهدین ایجاد کردند.
حفــظ ادعاهــای سیاســی یــک گــروه
شورشــی مهــم باشــد.
هنگامیکــه مســألهی طالبــان پیــش
میآیــد ،در ایــن رابطــه دو ســوال
مطــرح میشــود .اول ،چقــدر نقــش
شــبکههای افقــی و روابــط عمــودی
در توســعهی شــورشطالبان پــس از
ســال  2002مهــم میباشــد؟ دوم
اینکــه چگونــه طالبــان بعــد از
ســال  2002در ایجــاد ســاختارهای
دولتــی و ارائــهی خدمــات عمومــی
موفــق بودهانــد؟
ریشــههای اجتماعــی شــورش
دوبــارهی طالبــان
در هســتهی جنبــش طالبــان یــک
شــبکهی افقــی نهفتــه اســت کــه بــر
مبنــای آمــوزش مشــترک مذهبــی و
تجربــهی نظامــی اســتوار میباشــد
و بــرای گــروه یــک ایدئولــوژی و
جهانبینــی قــوی و متحدکننــده بــه
ارمغــان مــیآورد .جنبــش طالبــان
در شــبکهی مــدارس دیوبنــدی در
پاکســتان تأســیس شــد و کادرهــای
رهبــری آن در همــان شــبکه
آمــوزش دیــده اســت .هــزاران مــرد
جــوان از ایــن مــدارس بــرای مبــارزه
بــا شــوروی در صفــوف مجاهدیــن در
ده ـهی  1980پیوســتند .گروههــای
مبارزیــن مجاهدیــن بــا شــبکههای
بزرگتــری بــه نــام «جبهــه» هــر

کــدام بــه رهبــری یــک رهبــر
بــزرگ کــه قــادر بــه تمویــل منابــع
نظامیشــان از طریــق دونرهــای
خارجــی بودنــد ،یکجــا شــدند.
بــر اســاس یــک مطالعــهی مهــم
در مــورد ریشــههای طالبــان« ،در
بیشــتر قندهــار ،در آن زمــان صدهــا
فرمانــده طالبــان و دههــا جبهــهی
طالــب وجــود داشــت  ...طالبــان
بهدنبــال آن بودنــد کــه خــود را از
دیگــر گروههــای مجاهدیــن تفکیــک
کننــد چــون آنهــا تصــور میکردنــد
کــه جهادشــان نســبت بــه جهــاد
مجاهدیــن واقعیتــر اســت».
جنگجویــان طالبــان جــوان پیونــدی
قــوی بــا جنبــش و یکدیگــر خــود
بــا تحمــل ســختیها در صفــوف
مجاهدیــن ایجــاد کردنــد.
خــروج شــوروی از افغانســتان
در ســال  1989و ســقوط رژیــم
حمایتگــر شــوروی در کابــل
ســه ســال بعــد ،باعــث از بیــن
رفتــن پیوندهــای مشــترک کــه
احــزاب مختلــف مجاهدیــن را
بــا یکدیگــر متحــد کــرده بــود،
گردیــد و جنــگ داخلــی بــهزودی
آغــاز شــد .در جنــوب افغانســتان،
جنگجویــان محلــی آزاد بودنــد.
آنهــا غیرنظامیــان را شــکنجه
میکردنــد  ،بــاالی مــردم محــل

جریمههــای خودســرانه اعمــال
زمینهایشــان
میکردنــد،
را غصــب میکردنــد ،و مــردم
محــل را بهخاطــر گرفتــن پــول و
سوءاســتفادهی جنســی اختطــاف
میکردنــد .در والیــت قندهــار،
در ســال  ،1994تحــت رهبــری
مالعمــر ،طالبــان مســلح شــدند تــا
امنیــت و عدالــت را بــرای مــردم
پشــتون تأمیــن کننــد .در طــی
چهــار ســال جنگجویــان طالبــان
در سراســر افغانســتان مســتقر
شــدند و تمــام رقبــای خــود را
یــا شکســت دادنــد و یــا بــا پــول
خریدنــد .تــا ســال  ،1998تنهــا
چنــد جبهــهی مقاومــت باقــی
مانــده بــود ،بهویــژه اتحــاد شــمال
کــه در کوههــا در شمالشــرق
افغانســتان مســتقر شــده بودنــد.
طالبــان پــس از در اختیارگرفتــن
کنتــرل کشــور ،امــارت اســامی
افغانســتان را تأســیس کردنــد امــا
بهخاطــر نداشــتن بودجــهی کافــی
(بــا بودجــهی ســالیانه حــدود 80
میلیــون دالر) و مهارتهــای الزمــه
بــرای ادارهی امــور قــادر بــه ارائ ـهی
خدمــات عمومــی در سرتاســر
افغانســتان نبودنــد .عــاوه بــر ایــن،
گــروه طالبــان قوانیــن ســخت و
وحشــیانهیی را بــاالی مــردم اعمــال
کردنــد مثــل جلوگیــری از رفتــن
زنــان بــه کار و رفتــن دختــران بــه
مکاتــب .برایــن اســاس ،ســقوط
حکومــت طالبــان در اواخــر ســال
 2001و اوایــل ســال  2002توســط
بســیاری از افغانهــا مــورد اســتقبال
قــرار گرفــت.
حکومتــداری فراتــر از کابــل و
جلوگیــری از بازگشــت جنــگ
داخلــی چالشــی عمــده بــرای
حکومــت موقــت افغانســتان تحــت
رهبــری حامــد کــرزی در ســال
 2002بــود .کــرزی بــرای اینکــه
از آغــاز دوبــارهی جنــگ داخلــی
جلوگیــری کنــد بــه جنگســاالران
مختلــف در دولــت جدیــد افغانســتان
پســتهای دولتــی داد .بــه ایــن
ترتیــب ،جنگســاالران فاســد کــه
در دهــهی  1990توســط طالبــان
شکســت خــورده و از قــدرت بــه دور
مانــده بودنــد ،دوبــاره بعــد از ســقوط
حکومــت طالبــان بهعنــوان والــی،
فرمانــده پولیــس ،و فرمانــده امنیــه
در والیــات مقــرر شــدند .ایــن دفعــه
جنگســاالران در مقــام دولتــی
و رســمی بــار دیگــر امــوال مــردم
محــل را بــه ســرقت بــرده و آنهــا را
مــورد آزار و اذیــت قــرار میدادنــد.
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بنــا ًء ایــن کار بــه نوبــهی خــود
زمینـهی بازگشــت تدریجــی طالبــان
را در جنــوب و شــرق افغانســتان در
ســال  2004مســاعد ســاخت .بــه
گفتــهی یکــی از بــزرگان محلــی
والیــت هلمنــد« :روزب ـهروز مــردم از
ایــن دولــت خســته شــده و از آمــدن
طالبــان بــه مناطــق خــود اســتقبال
میکردنــد».
ایــاالت متحــده در ســالهای 2001
و  2002مذاکــرات صلــح بــا طالبــان
را رد کــرد و کــرزی نیــز در طــی این
مــدت بــه پیشــنهادات طالبان پاســخ
نــداد .در عــوض ،نیروهــای عملیــات
ویــژهی ایــاالت متحــده ،طالبــان
– «تروریســتها» – را دســتگیر
کــرده و در بازداشــتگاههای بگــرام
افغانســتان و گوانتانامــو نگــهداری
میکــرد .بســیاری از مــردم
عــادی ،طوریکــه طالبــان آنهــا را
غیرنظامیــان محلــی میگوینــد ،نیــز
در عملیــات ویــژهی ایــاالت متحــده
دســتگیر شــدند .چنانکــه مایــک
مارتیــن خاطرنشــان میکنــد،
امریکاییهــا «نفهمیدنــد کــه
تعییــن جایــزهی نقــدی بهخاطــر
دســتگیری یــک نفــر میتوانــد
موجــب گــردد تــا مــردم هــر کســی
را کــه بــا آنهــا دشــمنی داشــته
باشــد و یــا حتــا افــراد بیگنــاه را
بهحیــث فــرد مظنــون شــناخته
و پــول تعیینشــده را بهدســت
آورد ».بیعدالتــی در عملیــات
ضدتروریســتی ایــاالت متحــده

همــراه بــا بازگشــت جنگســاالران
سوءاســتفادهجو در قــدرت،
طالبــان را مجبــور ســاخت کــه
مجــددا ً بســیج شــود .بــا توجــه بــه
دیــدگاه چندیــن مصاحبهشــوندهی
طالبــان ،یکــی از آنهــا اشــاره کــرد:
«زمانیکــه کــرزی رییسجمهــور
شــد ،طالبــان نمیجنگیدنــد .آنهــا
در خانههــای خــود بودنــد ...امــا
زمانیکــه امریکاییهــا و دولتهــای
افغانســتان بــه خانوادههــای طالبــان
حملــه کردنــد و آنهــا را مــورد آزار
و اذیــت قــرار دادنــد ...ایــن کار
ســبب شــد کــه طالبــان دوبــاره بــه
مبــارزه بپردازنــد ».در اواخــر ســال
 2002و  2003گروههــای طالبــان
در والیــات جنوبــی ارزگان ،هلمنــد
و قندهــار و والیــات شــرقی پکتیــا
و خوســت فعالیــت خــود را آغــاز
کردنــد.
افــراد ارشــد طالبــان نیــز در
پاکســتان دوبــاره بســیج شــدند و
در مــاه مــارچ  2003ســران طالبــان
شــورای رهبــری طالبــان را در شــهر
کویتــه ایجــاد کردنــد .شــورای
رهبــری طالبــان در بیــن طالبــان بــه
نــام شــورای رحمانــی یــاد میشــود
امــا در غــرب بــه نــام شــورای کویتــه
مشــهور اســت .در ســالهای پــس
از آن ،طالبــان دوبــاره موفقانــه یــک
حکومــت را در تبعیــد تشــکیل
دادنــد .در آن زمــان طوریکــه مــا
عمــر مخفــی بــود و مــا عبدالغنــی
بــرادر ،معــاون وی شــورای کویتــه

حکومتداری فراتر از کابل و جلوگیری از بازگشت
جنگ داخلی چالشی عمده برای حکومت موقت
افغانستان تحت رهبری حامد کرزی در سال
 2002بود .کرزی برای اینکه از آغاز دوبارهی
جنگ داخلی جلوگیری کند به جنگساالران
مختلف در دولت جدید افغانستان پستهای
دولتی داد .به این ترتیب ،جنگساالران فاسد
که در دههی  1990توسط طالبان شکست
خورده و از قدرت به دور مانده بودند ،دوباره
بعد از سقوط حکومت طالبان بهعنوان والی،
فرمانده پولیس ،و فرمانده امنیه در والیات مقرر
شدند .این دفعه جنگساالران در مقام دولتی
و رسمی بار دیگر اموال مردم محل را به سرقت
برده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار میدادند.
بناء این کار به نوبهی خود زمینهی بازگشت
ً
تدریجی طالبان را در جنوب و شرق افغانستان
در سال  2004مساعد ساخت .به گفتهی یکی
از بزرگان محلی والیت هلمند« :روزبهروز مردم
از این دولت خسته شده و از آمدن طالبان به
مناطق خود استقبال میکردند».

را رهبــری میکــرد .گــروه طالبــان
تعییــن والــی بــرای والیــات و
ولســوال بــرای ولســوالیها را در
ســال  2003و  2004از والیــت
کندهــار و هلمنــد شــروع کــرد و در
ســال  2005بــرای والیــات جنــوب و
شــرق افغانســتان والــی تعییــن کــرد.
دوازده کمیتــهی ملــی در پاکســتان
(نظامــی ،سیاســی ،مالــی ،فرهنگــی،
بهداشــتی و غیــره) تأســیس شــد که
هــر کــدام بهطــور موثــر بهعنــوان
ادارات دولتــی در مناطــق تحــت
کنتــرل طالبــان فعالیتهایشــان
را آغــاز کردنــد.
دوبــاره متحــد شــدن جبهههــای
طالبــان در جنــوب افغانســتان تحــت
رهبــری شــورای کویتــه ،بیانگــر یــک
شــبکهی افقــی قدرتمنــد میباشــد.
بهطــور غیرقابــل جلوگیــری رقابــت
میــان برخــی از افــراد ارشــد طالبــان
و جبهههــای تحــت رهبــری آنهــا،
بهوجــود آمــد .بهویــژه رقابــت
میــان مــا بــذر و مــا داداهلل آغــاز
شــد .طالبــان شــرقی همچنیــن
از ســلطهی قــوم کندهــاری در ایــن
جنبــش خشــمگین شــدند کــه ایــن
کار منجــر بــه ظهــور دو شــورای
رهبــری دیگــر شــد کــه بــا شــورای
کویتــه رقابــت میکردنــد .نخســتین
شــورای تــازه ایجادشــدهی شــورای
میرانشــاه بــود کــه تحــت رهبــری
شــبکهی حقانــی در مــاه اوت 2007
اســتقاللیت خــود را از شــورای کویته
اعــام کــرد .دومیــن شــورای تــازه
ایجادشــده شــورای پیشــاور بــود کــه
در ســال  2009اســتقاللیت خــود را
از شــورای کویتــه اعــام کــرد .هــر
دو شــورا بهطــور مســتقيم کنتــرل
جبهههــا و رهبــری مبــارزات گــروه
خودشــان را در دســت گرفتنــد.
بههــر حــال ،ظهــور هــر دو شــورا
بهطــور آشــکار برتریــت شــورای
کویتــه را بــا چالــش مواجــه نکــرد.
بنــا ًء بــه چالشنکشــیدن برتریــت
شــورای کویتــه بهطــور نمادیــن
مهــم و هماهنــگ بــا ایدئولــوژی
طالبــان بــود چــون ایــن کار بــر
اطاعــت از محوریــت امیــر – مالعمــر
اشــاره میکــرد .همچنیــن ایــن
کار نشــاندهندهی وفــاداری
اعضــای گــروه طالبــان بــه مالعمــر
میباشــد .تمــام اعضــای طالبــان
بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه
در چــه جبههیــی قــرار دارنــد بــه
مالعمــر وفــادار بودنــد.
پیوندهــای عمــودی بــرای ایجــاد
شــورش طالبــان بــه انــدازهی
شــبکههای افقــی اهمیــت داشــت.

در دورهی حکومتــداری حامــد
کــرزی یــک سیســتم سیاســی بســته
توســعه یافــت کــه منابــع دولتــی
عمدتــاً در اختیــار شــبکههای
خانوادگــی و جنگســاالران گماشــته
شــده در ادارات دولتــی ،قــرار
گرفــت .بســیاری از افــراد کــه
توســط دولــت بــه حاشــیه رانــده
شــده بــود بــرای مبــارزه بــا توزیــع
نابرابــر منابــع و فســاد مقامــات
جنگســاالر ،بــه طالبــان پیوســتند.
افــراد کــه باالیشــان ظلــم شــده
بــود هــم بــا طالبــان هماهنــگ
شــدند تــا حمایــت شــبهنظامیان
سوءاســتفادهجو طرفــدار دولــت را
بهدســت آوردنــد .در بعضــی مــوارد،
طالبــان از نارضایتــی مــردم محــل از
طریــق حمایــت بــزرگان و مالهــای
محلــی کــه خواســتار شــورش و
خامــوش کــردن مخالفیــن طالبــان
بودنــد ،بهطــور ماهرانــه اســتفاده
کردنــد.
طالبــان همچنــان مخالفتهــای
مردمــی را بــا حضــور خارجیهــای
آوردنــد.
بهوجــود
مســلح
بســیجکردن مــردم بــرای مخالفــت
بــا حضــور خارجیهــا بــا توجــه بــه
افزایــش خشــم افغانهــا نســبت بــه
حمــات شــبانهی ایــاالت متحــده
در خانههــا و همچنیــن تلفــات
غیرنظامیــان ناشــی از حمــات
هوایــی ایــاالت متحــده ،دشــوار نبود.
در رابطـهی خشــم مــردم نســبت بــه
حمــات هوایــی ایــاالت متحــده
بــا تعــداد زیــادی از بــزرگان قــوم
و روســتاهای افغانســتان مصاحبــه
شــده مث ـ ً
ا یکــی از بــزرگان محلــی
در والیــت غزنــی در ایــن رابطــه
اظهــار داشــت کــه «بهدلیــل ظلــم
و ســتم امریكاییهــا از بازگشــت
طالبــان در منطقــه مــا خوشــحال
هســتم ».عملیــات بریتانیــا در والیت
هلمنــد کــه بــه ســختی انجــام شــد
و مــردم آنجــا وقتــی فهمیدنــد کــه
بریتانیــا محصــوالت کوکنارشــان را
هــدف قــرار میدهــد خشــمگین
شــدند .بهخاطــری کــه محصــوالت
کوکنــار تأمینکننــدهی اصلــی
معیشــت اکثــر مــردم محــل بــود.
بنــا ًء عملیــات بریتانیــا موجــب قیــام
مردمــی در والیــت هلمنــد در ســال
 2007شــد .یــک گــروه از بــزرگان
محلــی بعــدا ً راجــع بــه عملیــات
بریتانیــا یــادآور شــد« :مــا بــه ایــن
عقیــده رســیدیم کــه بریتانیــا تــاش
میکــرد مــا را بــا گرســنگی تلــف
کنــد – آنهــا تريــاک مــا را نابــود
کردنــد ،امــا بــه مــا یــک افغانــی
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هــم ندادنــد ،بــه همیــن دلیــل مــردم
تصمیــم گرفتنــد کــه بــه طالبــان
بپیوندنــد بهخاطــری کــه مــردم
بــه یــک نفــر نیــاز داشــتند کــه از
آنهــا دفــاع کنــد ».در واقــع ،بریتانیا
جبــران خســارات کشــت کوکنــار را
پرداخــت کــرد ،امــا کشــاورزان هیــچ
پولــی دریافــت نکردنــد زیــرا ایــن
طــرح توســط مقامــات فاســد محلــی
تطبیــق میشــدند.
در بســیاری از نقــاط افغانســتان،
شــورش بــر روی رقابــت قبیلهیــی
موجــود ایجــاد شــد .یــک نمونــهی
بــارز آن رقابــت بیــن قبیلــهی
اســحاقزی در منطق ـهی ســنگین در
هلمنــد میباشــد .بــرای نســلها،
علیــزی و علیکــوزی در شــمال
والیــت هلمنــد بــا اســحاقزی
رقابــت داشــتند .در دوران حاکمیــت
طالبــان ،اســحاقزی تعــدادی از
پســتهای کلیــدی دولــت ،از
جملــه حاکمیــت والیــت هلمنــد را
در اختیــار داشــت .زمانیکــه کــرزی

والیــان نامنهادشــان قــرار دادنــد.
بههــر صــورت ،طالبــان منابــع و
مهــارت زیــادی بــرای شبیهســازی
دولــت نداشــتند .بــرای بســیاری از
مــردم محــل و فرماندهــان طالبــان
در هلمنــد ،ایجــاد یــک «دولــت
ســایه» بهعنــوان بخــش عمدهیــی
از تالشهــای مبــارزات طالبــان
پنداشــته نمیشــود .تنهــا خدماتــی
را کــه طالبــان توانســتند بــرای مردم
محــل ارائــه دهنــد ،در راســتای
اجــرای عدالــت بــود .بــا توجــه
بــه موجودیــت اختالفــات زیــاد در
روســتاها در مــورد زمیــن ،تجــارت
و مســائل خانوادگــی تقاضــای زیــاد
بــرای خدمــات طالبــان – اجــرای
عدالــت وجــود داشــت .در ابتــدا،
شــورای کویتــه تــاش کــرد تــا
سیســتم دادگاه امــارت اســامی در
دهـهی  1990را دوبــاره تکــرار کنــد
کــه شــامل دادگاههــای بــا درجــات
پایینتــر و باالتــر داد .طالبــان در
هلمنــد توانســتند یــک سیســتم

دادگاه طالبــان بهطــور گســترده
مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت،
زیــرا در مقایســه بــا دادگاههــای
دولتــی ،دادگاههــای طالبــان عدالــت
را بــرای همــه بهطــور ســریع و
بــدون فســاد تأمیــن میکننــد .بــه
گفتهیــی یکــی از بــزرگان محــل،
«طالبــان میتواننــد در مــدت دو یــا
ســه ســاعت اختالفــات مــردم را حل
کنــد حتــا اگــر اختالفشــان بــاالی
بیــش از یــک جریــب زمیــن باشــد.
امــا در حــال حاضــر در لشــکرگاه،
اگــر شــما بــا یــک شــخص بــاالی
بیــش از یــک جریــب زمیــن اختالف
داشــته باشــید ،مجبــور هســتید کــه
 ۲۰جریــب زمیــن خــود را بفروشــید
و پــول آن را بهخاطــر حلوفصــل
یــک جریــب زمیــن خــود بــه دادگاه
دولتــی بدهیــد».
 ...ریشــههای اجتماعــی
طا لبــا ن
در نهایــت ،طالبــان هرگــز بهطــور
کامــل در بازســازی امــارت اســامی

پیوندهای عمودی برای ایجاد شورش طالبان به اندازهی شبکههای افقی اهمیت
داشت .در دورهی حکومتداری حامد کرزی یک سیستم سیاسی بسته توسعه یافت
که منابع دولتی عمدتاً در اختیار شبکههای خانوادگی و جنگساالران گماشته شده
در ادارات دولتی ،قرار گرفت .بسیاری از افراد که توسط دولت به حاشیه رانده
شده بود برای مبارزه با توزیع نابرابر منابع و فساد مقامات جنگساالر ،به طالبان
پیوستند .افراد که باالیشان ظلم شده بود هم با طالبان هماهنگ شدند تا حمایت
شبهنظامیان سوءاستفادهجو طرفدار دولت را بهدست آوردند .در بعضی موارد،
طالبان از نارضایتی مردم محل از طریق حمایت بزرگان و مالهای محلی که خواستار
شورش و خاموش کردن مخالفین طالبان بودند ،بهطور ماهرانه استفاده کردند.
یــک جنگســاالر علیــزی را بهعنــوان
والــی والیــت و یــک جنگســاالر
علیــزی را بهعنــوان رییسپولیــس
مخفــی والیــت هلمنــد منصــوب
کــرد ،معادلــهی رقابــت بیــن قــوم
اســحاقزی و علیــزی را تغییــر
داد .همانطــور کــه مارتیــن
مینویســد ،جنگســاالران «بــا
اســتفاده از مقامهــای دولتیشــان
بــه جمــعآوری مالیــات از قبیلــهی
اســحاقزی شــروع کــرده و آنهــا
را مــوردآزار و اذیــت قــرار دادنــد».
یکــی از علیکوزیهــا در ســال
 2007پذیرفــت کــه «اســحاقزی
هیــچ گزینهیــی جــز مبــارزه بــا
آنهــا نداشــت».
طالبــان پــس از گرفتــن کنتــرل
بخــش قابــل توجهــی از مناطــق
افغانســتان تــاش کردنــد تــا یــک
امــارت اســامی را در افغانســتان
تأســیس کننــد .بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف ،رهبــران طالبــان
بودجــهی مناســبی را در اختیــار

دادگاه امــارت اســامی را دوبــاره
ایجــاد کننــد ،امــا در اکثــر نقــاط،
عدالــت توســط والیــان «دولــت
ســایه» ،مالهــا و فرماندهــان نظامــی
مدیریــت میشــد .بــه گفتــهی
تومــاس جانســون و متــی دوپــی،
«سیســتم عدالــت»« ،دولــت ســایه
طالبــان بــه راحتــی بــه یکــی از
محبوبتریــن و محترمتریــن
عنصــر در شــورش طالبــان در
بیــن روســتاها ،بهویــژه در جنــوب
افغانســتان تبدیــل شــد ».طالبــان
تحــت فشــار رو بــه افزایــش عملیــات
نیروهــای بینالمللــی ()ISAF
در ســال  2009از یــک شــورش
معلــق بــه دادگاههــای موثــر جهــت
اجــرای عدالــت در هلمنــد تبدیــل
شــدند .طــوری کــه یکــی از بــزرگان
محــل میفرمایــد« :قضــات پنهــان
میشــوند؛ آنهــا گاهــی اوقــات در
خانههــای مــردم ،گاهــی اوقــات در
کوههــا ،گاهــی در مســاجد بــا مــردم
مالقــات میکننــد ».بههرحــال،

خــود در افغانســتان ســرمایهگذاری
نکردنــد ،در عــوض مبــارزات نظامــی
مقــدم دانســته شــد .نســخهی 2010
قانــون طالبــان (الیحــه) ســاختار
دولــت ســایه طالبــان را در ســطوح
واليتــی و ولســوالیها مشــخص
میکنــد و حتــا بــرای انتصــاب
مقامــات غیــر طالبــان مناســب
اســت .در حقیقــت ،در بســیاری از
مــوارد فرمانــده محلــی غیــر رســمی
طالبــان عمــ ً
ا بهعنــوان والــی
«دولــت ســایه» عمــل میکنــد.
طوریکــه یکــی از بــزرگان محــل
در موســیقلعه اشــاره میکنــد،
«در موســیقلعه یــک ولســوال
طالبــان وجــود داشــت ،امــا نفــوذ
زیــادی نداشــت .برعکــس بیشــتر
قــدرت را فرماندهــان کــه معمــوالً
تعــداد زیــادی جنگجــو داشــتند،
در اختیــار داشــتند ».ایــاالت متحــده
و نیروهــای بینالمللــی مبــارزهی
خــود را بــا هــدف قــرار دادن رهبــری
طالبــان تشــدید کردنــد کــه منجــر

بــه فــرار بســیاری از فرماندهــان
دولــت ســایه بــه پاکســتان شــد و
آنهــا از پاکســتان از طریــق تلفــن
گروههــای شــان را در افغانســتان
رهنمایــی و رهبــری میکردنــد.
ایــن کار باعــث بیشــتر شــدن قــدرت
فرماندهــان محلــی طالبــان شــد.
یکــی از بــزرگان محــل در مرکــز
هلمنــد وضــع موجــود را در ســال
 2011چنیــن توضیــح میدهــد:
«هنگامــی کــه مــردم میخواهنــد
یــک مســأله را حلوفصــل کننــد،
پیــش فرمانــده محلــی [طالبــان]
میرونــد .چــون مــردم نمیداننــد
کــه ولســوال کــی اســت».
طالبــان بــر مبــارزات نظامــی تمرکــز
میکننــد ،یعنــی بــه اســتثنای
اجــرای عدالــت ،آنهــا قــادر بــه
ارایــه خدمــات عمومــی بــه مــردم در
مناطــق تحــت کنترل شــان نیســتند.
ایــن کار ،همــراه بــا افزایــش شــدت
تنشهــا ،بــه مــرور زمــان موجــب
کاهــش حمایــت مــردم از طالبــان
در بســیاری از مناطــق افغانســتان
شــده اســت .برعــاوهی روســتاها و
گروههــای قبیلهیــی کــه بــا طالبــان
متحــد بودنــد ،بســیاری از کشــاورزان
فقــط میخواســتند کــه در صلــح
زندگــی کننــد .در شــرق افغانســتان،
طالبــان بــاالی رفتوآمــد غیــر
نظامیــان محدودیــت وضــع کردنــد
و از افــراد محلــی کــه مظنــون و
جاســوس بــه نظــر میرســیدند،
بازجویــی میکردنــد .ایــن کار ســبب
شــکاف بیشــتر بیــن طالبــان و مــردم
شــد .شــورای کویتــه والیــان «دولــت
ســایه» طالبــان را رهبــری میکــرد
تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه آنهــا
اقدامــات الزم را در روســتاها ،ماننــد
ممنوعیــت اعدامهــای خودســرانه
و محــدود کــردن حمــات بــه
معلمــان و مقامــات بهداشــتی انجــام
میدهنــد .نســخههای  2007و
 2010الیحـهی طالبــان بــرای مــردم
محــل ایــن امــکان را داد کــه اگــر از
طــرف والیــان و ولســوالهای دولــت
ســایه طالبــان مــورد آزار و اذیــت
قــرار بگیرنــد و متوجــه فســاد آنهــا
شــوند ،شــکایت شــان را بــه شــورای
کویتــه ارایــه کننــد .در ســال 2009
در ولســوالی ســنگین والیــت هلمنــد
دو تــن از والیــان طالبــان تبدیــل
شــدند؛ یکــی بهخاطــر اجــازه
دادن بــه جنگجویــان طالبــان
بــرای حملــه بــه کشــاورزان محلــی
کــه کمکهــای کشــاورزی دولتــی
را دریافــت کــرده بودنــد و دیگــری
بــه خاطــر ســختگیری در اجــرای
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عدالــت .طالبــان همچنــان بــرای
تقویــت زنجیــرهی نظامــی و نهادینــه
ســاختن دســتورالعملهای صــادر
شــده توســط شــورای کویتــه در
مناطــق تحــت کنتــرل شــان یــک
سلســه اقدامــات را اتخــاذ نمودنــد
(ایــن موضــوع در بخــش بعــدی مورد
بحــث قــرار میگیــرد) .بــا آنکــه
حمــات بــه مــدارس و قتلهــای
غیرقانونــی در ســال  2010و 2011
کاهــش یافــت امــا بهطــور کامــل از
بیــن نرفــت.
طالبــان از منابــع اجتماعــی
گســتردهیی در ایجــاد شــورش
پــس از ســال  2002بهــره بردنــد.
آمــوزش مشــترک ،ایدیولــوژی و
تجربــه نظامــی همــه دارای یــک
شــبکه افقــی قدرتمنــدی بودنــد
کــه بــه طالبــان کمــک کــرد تــا
گروههــای جنگــی خــود را بســیج
و انســجام جنبشــی را کــه شــامل
بســیاری از جبهههــا و شــوراهای
رقیــب بــود ،حفــظ کننــد .طالبــان
نیــز قــادر بــه توســعه و بهرهبــرداری
از ارتباطــات عمــودی بــا روســتاهای
ناراضــی و قبایــل محــروم شــده
بودنــد؛ کاری کــه بــه ایــن گــروه
کمــک کــرد تــا مناطــق روســتایی را
از کنتــرل جنگســاالران طــرفدار
دولــت خــارج کنــد .کامیابــی
طالبــان در ایــن رابطــه ناشــی از
موفقیــت آنهــا در ارایــه خدمــات و
ایجــاد ســاختارهای مشــروع شــبیه
ســاختارهای دولتــی میباشــد.
طالبــان بــه دنبــال تشــکیل مجــدد
امــارت اســامی در مناطقــی بودنــد
کــه کنتــرل میکردنــد و همچنــان
مراقــب نگرانیهــای مــردم محــل
بودنــد .امــا توانایــی گــروه بــرای
ایجــاد یــک حکومــت بهخاطــر
بــروز تنشهــا کاهــش یافــت.
طالبــان فقــط قــادر بــه اجــرای
عدالــت بودنــد کــه توســط مــردم
محــل مهــم پنداشــته میشــد.
ترویــج روحیــه شورشــی و حمایــت
عمومــی از مهمتریــن تبلیغاتــی
طالبــان بــود کــه شــامل انــواع
مختلــف از رســانهها مثــل مجــات
جهــادی ،رادیــو ،نامههــای شــبانه و
اســتفادههای ماهرانــه از رســانههای
اجتماعــی میشــد .همچنــان ایــن
تبلیغــات شــامل روایتهایــی
میشــد کــه بــرای افغانهــا و
پاکســتانیها و مخاطبــان جهانــی
طراحــی شــده بــود.
سازگاری نظامی در جنگ
جنــگ شــامل یــک مبــارزهی پویــا
بیــن دو طــرف یــا بیشــتر احــزاب

طالبان از منابع اجتماعی گستردهیی در ایجاد شورش پس از سال  2002بهره
بردند .آموزش مشترک ،ایدیولوژی و تجربه نظامی همه دارای یک شبکه افقی
قدرتمندی بودند که به طالبان کمک کرد تا گروههای جنگی خود را بسیج و
انسجام جنبشی را که شامل بسیاری از جبههها و شوراهای رقیب بود ،حفظ
کنند .طالبان نیز قادر به توسعه و بهرهبرداری از ارتباطات عمودی با روستاهای
ناراضی و قبایل محروم شده بودند؛ کاری که به این گروه کمک کرد تا مناطق
روستایی را از کنترل جنگساالران طرفدار دولت خارج کند .کامیابی طالبان در
این رابطه ناشی از موفقیت آنها در ارایه خدمات و ایجاد ساختارهای مشروع
شبیه ساختارهای دولتی میباشد.
مســلح اســت کــه هــر کــدام تــاش
میکننــد دیگــران را دور بیندازنــد.
طبیعتـاً جنــگ ایجــاب میکنــد کــه
کســانی کــه در ایــن مبــارزه خونیــن
شــرکت دارنــد ،خــود را بــرای
هماهنگــی بــا محیــط و اســتراتژی
و تاکتیکهــای یکدیگــر آمــاده
کننــد .تاریــخ جنــگ از نمونههایــی
مثــل چگونگــی مبــارزه در میــدان
جنــگ در شــرایط تحــت فشــار و
همچنیــن چگونگــی بهرهگیــری
از فنآوریهــای جدیــد موجــود،
پُــر اســت .آن دســته از نظامیانــی
کــه قــادر بــه ســازگاری ســریع
در میــدان جنــگ نمیباشــند ،در
معــرض خطــر بیشــتری قــرار دارنــد
و زود میفهمنــد کــه حتــا اگــر در
میــدان جنــگ برنــده هــم شــوند،
بــرای پیــروزی قیمــت زیــادی
را پرداخــت خواهنــد کــرد .بــا
درنظرداشــت واقعیتهــای مربــوط
بــه ســازگاری نظامــی در میــدان
جنــگ ،ســازمانهای نظامــی قــادر
بــه تغییــر ســریع در شــیوههای
جنگــی شــان نمیباشــند .ایــن بــدان
علــت اســت کــه ســازمانهای نظامی
از طریــق آمــوزش ،برنامهریــزی و
تجهیــزات بــاالی نیروهــای نظامــی
شــان ســرمایهگذاری میکننــد
تــا در میــدان نبــرد از روشهــای
ویــژه جنــگ اســتفاده کننــد .عــدم
توانایــی در آوردن تغییــرات ســریع
در شــیوههای جنــگ در میــدان
نبــرد ،بــه نوبــه خــود ،یــک شــکاف
را در شایســتگی نظامیــان ایجــاد
میکنــد .بدیــن ترتیــب تغییــر دادن
روشهــای مبــارزه در میــدان جنــگ
بــرای نظامیــان دشــوار میشــود.
پــس چگونــه و چــه زمانــی نظامیــان
میتواننــد خــود شــان را بــا میــدان
جنــگ ســازگار بســازند؟ ادبیــات
مربــوط بــه ســازگاری نظامــی
«شــوک شکســت» را بهعنــوان
یــک عامــل کلیــدی بــرای آوردن
تغییــرات در روشهــای جنــگ،
مشــخص میکنــد .گرچــه

نیروهــای نظامــی انگیزههــای
قــوی بــرای ســازگاری را بــر اســاس
شکســتهای خــود در میــدان
جنــگ دارنــد ،امــا بعضــی اوقــات
نمیتواننــد بــر اســاس درسهــای
آموختــه شــده در میــدان جنــگ
عمــل کننــد .ایــن مســأله بــه یکــی
دیگــر از عوامــل کلیــدی در ادبیــات
ســازگاری نظامــی اشــاره میکنــد:
یعنــی رهبــری ســازمانی مؤثــر.
هنگامــی نوآوریهــا میتوانــد در
ردههــای پاییــن نظامی-مثــ ً
ا در
میــدان جنــگ -بــه وجــود آیــد
کــه رهبــران ارشــد ســازمانهای
نظامــی از آمــدن تغییــرات الزم در
سراســر ســازمان حمایــت کننــد .در
بعضــی مــوارد ،نوآوریهــا از بــاال
بــه پاییــن بهوجــود میآینــد .مثــ ً
ا
زمانــی کــه رهبــران ارشــد از تغییــر
ســازمانی حمایــت میکننــد تــا
تکناولــوژی جدیــد را در جنــگ بــه
کار گیرنــد و یــا نظامیــان درسهــای
نظامــی خارجــی را فراگیرنــد یــا
بهخاطــر پاســخ دادن بــه یــک خــط
مشــی سیاســی جدیــد تغییــرات در
ســازمان بهوجــود میآینــد.
در یــک مطالعــه کــه در ســال 2010
در مــورد عملیــات نظامــی بریتانیــا
در افغانســتان منتشــر شــد ،مــن دو
عامــل کلیــدی ســازگاری نظامــی
را شناســایی کــردم :اول ،میــزان
متمرکــز بــودن یــک ســازمان
اســت .در اینجــا متمرکــز بــودن
ســازمان بــه معنــای برقــراری تعــادل
درســت در ســازمان میباشــد.
ســازگاری نظامــی مســتلزم تفویــض
صالحیــت کافــی بــه فرماندهــان
در میــدان جنــگ میباشــد تــا
آنهــا بتواننــد تاکتیکهــای
جدیــد را امتحــان کننــد ،بــه
محــض اینکــه تاکتیکهــای
کهنــه بیاثــر میشــوند .ایــن کار
همچنــان مســتلزم تمرکــز کافــی
بــاالی بــه کارگیــری منابــع ســازمان
جهــت حصــول اطمینــان از اینکــه
تاکتیکهــای جدیــد در میــدان

جنــگ اســتفاده شــده و تجهیــزات
الزم بــرای روشهــای جدیــد تهیــه
میشــود .دومیــن عامــل کلیــدی،
تغییــر و تبدیــل افــراد اســت :افــراد
تــازه وارد در ســازمان میتواننــد
ایدههــای تــازه را بــا خــود بیاورنــد.
ایــن موضــوع بــه خوبــی در کســب
و کار–در آنچــه در بســیاری از
بخشهــا در جوامــع بــه نــام شــکار
اســتعداد معــروف اســت-قابل درک
میباشــد .موضــوع فــوق در زمینــه
نظامــی بــا تغییــرات فرماندهــی
و چرخــش واحدهــا بــه داخــل
و خــارج در چارچــوکات نظامــی
اســتفاده میشــود.
در تصحیــح مــدل تیــوری خــود
بایــد بگویــم کــه آقــای کریســتن
هارکنیــس و مایــکل هونزکــر
مالحظــات سیاســی را بهعنــوان
یــک عامــل مهــم دیگــر در ارتقــای
ســازگاری نظامــی میپندارنــد.
پژوهشــگران در بررســی ناکامــی
مبــارزه بریتانیــا بــر علیــه شــورش
در جنــوب کامــرون در ســالهای
کــه
دریافتنــد
،1960-60
«سیاســتمداران بریتانیــا تصمیــم
گرفتنــد کــه اثربخشــی نظامــی
را بــرای منافــع اســتراتژیک و
سیاســی گســتردهتر قربانــی
کننــد ».بنابرایــن ایــن کار ســبب
از بیــن رفتــن ســازگاری از رده
پاییــن بــه رده بــاال شــد .تحقیقــات
آنهــا اهمیــت رهبــری سیاســی
را در تعییــن اهــداف کلیــدی
بــرای مبــارزات نظامــی برجســته
میســازد ،یعنــی وضــع محدودیــت
عملیاتــی در ســطح بــاال و تخصیــص
منابــع الزم بــرای ســازگاری.
تــا کنــون ،تحقیقــات در مــورد
ســازگاری نظامــی بــر حــاالت
نیروهــای مســلح ،متمرکــز
بــوده اســت؛ یعنــی عملیــات و
فعالیتهــای ســازمانهای مقتــدر و
متمرکــز اســتوار بــر سلســله مراتــب
رســمی بــوده و بــه زیرمجموعههــای
عملیاتــی تقســیم میشــوند .در
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واقــع ،ارتشهــای دولتــی در سراســر
جهــان از زمــان قــرن نوزدهــم
از طریــق فراینــد شبیهســازی
فراملــی از هنجارهــا و شــیوههای
حرفهیــی ،ســاختار ســازمانی بســیار
مشــابه را اتخــاذ کردهانــد .بــه
هرصــورت ،بازیگــران نظامــی غیــر
دولتــی بیشــتر ناهمگــن هســتند.
برخــی از گــروه نظامیــان غیــر
دولتــی ،واحدهــا و لبــاس نظامیــان
دولتــی را بــه درجــات متفــاوت
بهخاطــر نشــان از وفــاداری شــان
تقلیــد میکننــد .بعضــی دیگــر از
گــروه نظامیــان غیــر دولتــی دارای
یــک ســاختار هیبریــد ()hybrid
دوگانــه هســتند .مثــ ً
ا تشــکیل
واحدهــای منعکسکننــده شــرایط
محلــی و سلســله مراتــب کمتــر
متمرکــز و غیــر رســمی کــه در آن
قــدرت اغلــب از طریــق شــبکههای
قبیلــوی اعمــال میشــود .ایــن
تغییــرات در اواخــر دهــه  90میالدی
در نیروهــای نظامــی جنگســاالران
مهــم افغانســتان دیــده میشــود،
بهویــژه در ســاختار و سلســه
مراتــب جنگجویــان اســماعیل خــان
و نیروهــای محلــی و نیمــه منظــم
جنــرال عبدالرشــید دوســتم.
در جنگهــای عــراق و افغانســتان،
فرماندهــان نظامــی ایــاالت
متحــده هنگامــی کــه در شــرایط
نامســاعد قــرار داشــتند نیــاز بــود
تــا شــیوههای جنگــی شــان را
تغییــر میدادنــد ،امــا بهخاطــر
سلســه مراتــب طوالنــی و وســیع
و ســاختارهای شــبکهیی موجــود
نتوانســتند تغییــرات الزم را در
تاکتیکهــای جنگــی شــان در
میــدان نبــرد بهوجــود آورنــد.
بنابرایــن گروههــای شورشــی
بــه راحتــی از ایــن ضعــف آنهــا
اســتفاده کردنــد .بدیهــی اســت کــه
روش کمتــر ســختگیرانه و سلســله
مراتــب غیــر رســمی بــه گروههــای
شورشــی ایــن امــکان را میدهــد
کــه موانــع اجتماعــی و ســازمانی را
بــرای آزمایــش روشهــای جنگــی
شــان کاهــش دهنــد .در عیــن
حــال ،همانطــور کــه در بــاال
ذکــر شــد ،ســازگاری نظامــی نیــاز
بــه ظرفیــت ســازمانی کافــی بــرای
شناســایی مشــکالت عملیاتــی و
توســعه راهحلهــای تاکتیکــی
و تکنالوژیکــی دارد .ارتشهــای
مــدرن منابــع قابــل توجهــی را بــرای
توســعهی چنیــن ظرفیتهایــی
اختصــاص میدهنــد در حالــی
کــه شورشــیان ایــن توانایــی را

در یک مطالعه که در سال  2010در مورد عملیات نظامی بریتانیا در افغانستان
منتشر شد ،من دو عامل کلیدی سازگاری نظامی را شناسایی کردم :اول ،میزان
متمرکز بودن یک سازمان است .در اینجا متمرکز بودن سازمان به معنای برقراری
تعادل درست در سازمان میباشد .سازگاری نظامی مستلزم تفویض صالحیت
کافی به فرماندهان در میدان جنگ میباشد تا آنها بتوانند تاکتیکهای جدید را
امتحان کنند ،به محض اینکه تاکتیکهای کهنه بیاثر میشوند .این کار همچنان
مستلزم تمرکز کافی باالی به کارگیری منابع سازمان جهت حصول اطمینان از اینکه
تاکتیکهای جدید در میدان جنگ استفاده شده و تجهیزات الزم برای روشهای
جدید تهیه میشود .دومین عامل کلیدی ،تغییر و تبدیل افراد است :افراد تازه
وارد در سازمان میتوانند ایدههای تازه را با خود بیاورند .این موضوع به خوبی در
کسب و کار–در آنچه در بسیاری از بخشها در جوامع به نام شکار استعداد معروف
است-قابل درک میباشد .موضوع فوق در زمینه نظامی با تغییرات فرماندهی و
چرخش واحدها به داخل و خارج در چارچوکات نظامی استفاده میشود.
ندارنــد کــه بفهمنــد کــه آنهــا
ممکــن اســت بــه دلیــل نداشــتن
مهــارت و دانــش کافــی بــا اســتفاده
از تاکتیکهــای مــدرن و ادغــام
فنآوریهــای جدیــد در روشهــای
جنگــی شــان ،دچــار مشــکالت و
ســختی شــوند.
بنابرایــن ادبیــات مربــوط بــه
ســازگاری نظامــی در هنــگام بررســی
طالبــان ،ســواالت ذیــل را پیــش
میکشــد :اوالً طالبــان چگونــه بعــد
از عقــب نشــینیها ،خــود شــان را
بــا میــدان جنــگ ســازگار ســاختند؟
دوم ،نقــش رهبــری طالبــان  -نظامی
و سیاســی -در ایجــاد ایــن ســازگاری
چیســت؟ ســوم اینکــه چقــدر طالبان
متمرکــز اســت و چگونــه ســاختار
ســازمانی گروهــی بــر ســازگاری
نظامــی آن تاثیــر گذاشــته اســت؟
و بالخــره ،طوریکــه طالبــان رشــد
کردهانــد ،پــس آیــا شــواهدی
وجــود دارد کــه نشــان دهــد کــه
اندیشــههای جدیــد در مــورد
مســایل نظامــی تأثیــر قابــل توجهــی
بــر طالبــان داشــته اســت؟
بــر اســاس مصاحبههــای گســترده
بــا فرماندهــان و مقامــات طالبــان،
آقــای جیســتو چســکی نشــان
میدهــد کــه چگونــه طالبــان
برعــاوهی اســتفاده از تاکتیکهــای
جدیــد ،توانســتند از «نوآوریهــای
تکنولوژیــک» شــامل اســلحههای
ســنگین ضدهوایــی ،تســلیحات
ســنگینی مثــل هــاوان ،ســاحهای
ضــدزره پیشــرفته و تفنگهــای
تکتیرانــداز و دســتگاههای
انفجــاری دستســاز ( )IEDsعلیــه
نبرویهــای دولتــی و خارجــی در
میدانهــای جنــگ اســتفاده کننــد.
مصاحبهشــوندگان طالبــان اعتــراف
کردنــد کــه تجهیــزات نظامــی

را از ایــران دریافــت کردهانــد
و بعضــی آنهــا میگوینــد کــه
گــروه طالبــان تجهیــزات نظامــی
را از روســیه دریافــت کردهانــد.
امــا مصاحبهشــوندگان طالبــان
دربــارهی اینکــه آیــا ارتــش
پاکســتان از گــروه طالبــان حمایــت
میکنــد یــا خیــر بســیار محطاطانــه
صحبــت میکننــد .بــا وجــود ایــن،
احتمــال دارد که پاکســتان پروسـهی
نوآوریهــای
فراهمســازی
تکنولوژیکــی و تجهیــزات را بــرای
طالبــان تســهیل ســاخته و طــرز
اســتفادهی آنهــا را بــرای گــروه
طالبــان آمــوزش داده باشــد.
مهمتریــن ســازگاری نظامــی
طالبــان بــا فنآوریهــای جدیــد،
اســتفاده از دســتگاههای انفجــاری
دستســاز ( )IEDمیباشــد.
طالبــان بــرای مدیریــت ایــن
تالشهــای جدیــد جهــت اســتفاده
از فنآوریهــای مــدرن در
کویتــه و پیشــاور کمیســیونهای
ماینســازی را ایجــاد کردنــد .در
ســال  ،2006حــدود  30درصــد
از تلفــات در اثــر اســتفاده از
دســتگاههای انفجــاری دستســاز
( )IEDsبــوده اســت .یــک ســال
بعــد ،رقــم تلفــات  IEDsتقریبــاً
بــه  40درصــد افزایــش یافــت.
از ســال  2008تــا IED ،2010
باعــث کشتهشــدن بیــش از نیمــی
از نیروهــای ائتــاف شــد .تــا اواخــر
ســال  ،2008اســتفاده از  IEDهــا
در هلمنــد از ســال قبــل چهــار برابــر
افزایــش یافتــه بــود .در تابســتان
ســال  2009اســتفاده از موادهــای
منفجــره  IEDاز  100درصــد در
یــک مــاه بــه بیــش از  450درصــد
در یــک مــاه رســید ( 80درصــد
نیــروی هــای انگلیــس توســط IED

کشــته شــدند) .اســتعمال  IEDدر
ســال  2010افزایــش یافــت مثــ ً
ا
در مــاه فبــروری  2010اســتفاده آن
بــه  600درصــد و در مــاه مــارچ بــه
 700درصــد رســید.
در ابتــدا ،طالبــان بیشــتر مــواد
منفجــرهی دستسازشــان را بــا
اســتفاده از ماینهــای باقیمانــدهی
شــوروی و موادهــای منفجرناشــدهی
 ISAFمیســاختند .امــا بــرای
تولیــد بیشــتر مــواد منفجــره،
طالبــان مجبــور شــدند کــه از کــود
تولیــده شــده بــرای ســاخت مــواد
منفجــره در پاکســتان اســتفاده
کننــد .تــا ســال  ،2009طالبــان
 80درصــد از  IEDهــا را از نــوع
مــواد منفجــرهی خانگــی (تولیــده
شــده در پاکســتان) میســاختند.
نیروهــای غربــی بــه حمــات
طالبــان بــا جابهجــا ســاختن
وســایط نقلی ـهی زرهــی بــا قابلیــت
حمــل بیشــتر پاســخ دادنــد .مــواد
منفجــرهی خانگــی طالبــان در برابــر
وســایط نقلیــهی زرهــی نیروهــای
غربــی تقریبــاً بیســت برابــر قــدرت
تخریبــیاش کمتــر بــود .گــروه
طالبــان قــادر بــه ســاخت IED
هــای بــا قــدرت بلنــد کــه بتواننــد
وســایط نقلیــهی زرهــی نیروهــای
غربــی را از بیــن ببرنــد ،نبودنــد.
نیروهــای ایــاالت متحــده و بریتانیــا
همچنــان بیشــتر بــاالی تشــخیص
تواناییهــای  IEDســرمایهگذاری
کردنــد .طالبــان محتــوای مــواد
فلــزی کــه در ســاخت IED
اســتفاده میشــود را کاهــش دادنــد
تــا نیروهــای غربــی نتواننــد بــه
آســانی آنهــا را تشــخیص دهنــد.
تــا ســال  ،2011طالبــان  IEDرا در
والیــات هلمنــد ،کندهــار و خوســت
تولیــد میکردنــد .ایــاالت متحــده
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و نیروهــای ائتــاف شــکار کــردن
ســازندگان  IEDرا دراولویــت
کاریشــان قراردادنــد .یــک منبــع
طالبــان بــه بررســی تأثیــر مبــارزه
علیــه  IEDبــه شــبکهی حقانــی
میگویــد :طالبــان تقریبــاً 100
ســازنده  IEDرا در ســال  2013و
حــدود  75ســازندهی دیگــر را در
ســال  2014از دســت دادنــد .بــا
توجــه بــه منابــع طالبــان ،ایــران
بــرای گــروه طالبــان در ســال 2010
مــواد منفجــره کــه از راه دور قــادر
بــه تخریــب وســایط نقلیـهی زرهــی
نیروهــای غربــی بــود را کمــک کــرد
و در ســالهای  2011و 2012
کمکهــای ایــران بــرای ایــن گــروه
در بخــش مــواد منفجــره افزایــش
یافــت.
چنیــن اســتفادهی گســتردهیی از
 IEDهــا توســط گــروه طالبــان
عرصــه را بــرای رفتوآمــد وســایط
نقلی ـهی ایــاالت متحــده و نیروهــای
ائتــاف در والیــات هلمنــد ،خوســت
و کندهــار بهطــور فزایندهیــی
تنــگ کــرد .در ســال ،2006-2007
بریتانیــا تنهــا دو تیــم بــرای دفــع
 IEDدر کل والیــت هلمنــد داشــت.
تــا اواخــر ســال  2008ایــن رقــم بــه
شــش تیــم و تــا اواخــر ســال 2009
بــه چهــارده تیــم افزایــش یافــت .امــا
هنــوز هــم ایــن تیمهــا بــرای دفــع
 IEDکافــی نبــود .یــک بازنگــری
نظامــی در مــورد تهدیــد IED
نشــان میدهــد کــه « IEDیــک
ذهنیــت دفاعــی» را در نیروهــای
بریتانیایــی ایجــاد کــرده بــود کــه
نیروهــای بریتانیایــی بهطــور
فزایندهیــی روی آن تمرکــز کــرده
بودنــد و نمیتوانســتند بهراحتــی
از شــر آن وضعیــت فــرار کننــد .بعــد
از اســتقرار وســایط نقلیــهی زرهــی
جدیــد ،آمــوزش بهتــر و تجهیــزات

بــرای تشــخیص  IEDو هــدف
قــرار دادن تولیــد  ،IEDوضعیــت
بــرای ایــاالت متحــده و نیروهــای
بینالمللــی بــه تدریــج بهبــود
یافــت .تــا ســال  ،2011میــزان
تلفــات نیروهــای ائتــاف کــه اکثــرا ً
توســط مــواد منفجــره  IEDکشــته
میشــد ،بیشــتر از  50درصــد
کاهــش یافــت .تلفــات بــه اثــر مــواد
منفجــره  IEDدر ســال  2012بــه
 30درصــد رســید کــه ایــن رقــم
یــک کاهــش قابــل مالحظهیــی را
نشــان مــیداد .مأموریــت ائتــاف
در مــاه دســامبر  2014بــه پایــان
رســید .بــا بیــرون شــدن نیروهــای
غربــی ،بــار جنــگ بــا طالبــان بــه
دوش نیروهــای امنیتــی افغانســتان
افتــاد .از آنجاییکــه ارتــش
افغانســتان توانایــی مبــارزه بــا IED
را نداشــتند و همچنــان مجهــز بــا
وســایط زرهــی پیشــرفته نبــود بنــا ًء
بیــرون شــدن نیروهــای ائتــاف
ارتــش افغانســتان را در مقابــل گــروه
طالبــان بســیار آســیبپذیر ســاخت.
باالبــردن مهــارت جنگــی شورشــیان
توســط شــورای پیشــاور ،از جملــه
تصویــب کمیســیونهای نظامــی
توســط شــورای کویتــه ،بــرای بــاال
بــردن توانایــی طالبــان در جهــت
ســازگاری نظامــی بســیار مهــم بــود.
تغییــر در تاکتیکهــای جنگــی
شورشــیان یــک رژیــم نظامــی
جدیــد را بیــن گروههــای طالبــان
ایجــاد کــرد و ایــن رونــد توســط
دســتورالعملهای شــورای کویتــه
و پیشــاور تقویــت میشــد .ایــن کار
فرماندهــان گــروه طالبــان را مجبــور
بــه آمــوزش و مشــاورهی منظــم در
مــورد تاکتیکهــای چریکــی کــرد.
یکــی از فرماندهــان طالبــان در
هلمنــد در اوایــل ســال  2012چنین
میگویــد« :اکنــون همــهی مــا

متمرکــز بــاالی آموزشهــای ،IED
ســاخت شــبکههای انتحــاری،
آمــاده کــردن انتحــاری و چریکهــا
هســتیم ».بــه گفتــهی یکــی دیگــر
از فرماندهــان طالبــان ،واحدهــای
طالبــان هــر چهــار مــاه یکبــار
« 15یــا  »20روز تمریــن نظامــی
میکننــد .یــک مصاحبهشــوندهی
دیگــر طالبــان در ولســوالی
ســنگین میگویــد کــه طالبــان
«تصمیــم گرفتنــد مراکــز آموزشــی
جدیــدی را بــرای مجاهدیــن بــاز
کننــد ».بــا توجــه بــه عملیــات
نظامــی ارتــش ایــاالت متحــده و
بریتانیــا ،یــک مصاحبهشــوندهی
دیگــر در ایــن رابطــه نظــر متضــاد
و بیشــتر قانعکننــده دارد« :مــا
بــرای آمــوزش خــود مــکان امــن
نداریــم .یــک روز مــا در یــک
منطقــه آمــوزش میبینیــم و روز
دیگــر در یــک منطقــهی دیگــری
آمــوزش میبینیــم ».بســیاری
از مصاحبهشــوندگان طالبــان در
هلمنــد میگوینــد کــه «طالبــان
خارجــی» (طالبــان پاکســتانی) برای
مــدت یــک یــا دو هفتــه اینجــا
میآینــد تــا بــرای شورشــیان
آمــوزش نظامــی بدهنــد .طالبــان
کــه بــرای ارای ـهی آمــوزش نظامــی
از پاکســتان میآینــد بــه احتمــال
زیــاد عضــو تیمهــای آمــوزش ســیار
هســتند کــه از کویتــه یــا پیشــاور
حرکــت میکننــد و از یــک روســتا
بــه روســتای دیگــر میرونــد.
ظاهــرا ً مشــاوران نظامــی پاکســتان
و ایــران بهطــور قابــل توجهــی از
آمــوزش گــروه طالبــان حمایــت
میکننــد .تمرکــز بــاالی آمــوزش
گــروه طالبــان ظرفیــت آنهــا را
در یادگیــری اســتعمال ســاحهای
جدیــد وســاخت بمبهــای
پیشــرفته و کارگیــری آنهــا در

مهمترین سازگاری نظامی طالبان با فنآور یهای جدید ،استفاده از دستگاههای
انفجاری دستساز ( )IEDمیباشد .طالبان برای مدیریت این تالشهای
جدید جهت استفاده از فنآور یهای مدرن در کویته و پیشاور کمیسیونهای
ماینسازی را ایجاد کردند .در سال  ،2006حدود  30درصد از تلفات در اثر
استفاده از دستگاههای انفجاری دستساز ( )IEDsبوده است .یک سال بعد،
رقم تلفات  IEDsتقریباً به  40درصد افزایش یافت .از سال  2008تا IED ،2010
باعث کشتهشدن بیش از نیمی از نیروهای ائتالف شد .تا اواخر سال ،2008
استفاده از  IEDها در هلمند از سال قبل چهار برابر افزایش یافته بود .در تابستان
سال  2009استفاده از موادهای منفجره  IEDاز  100درصد در یک ماه به بیش
از  450درصد در یک ماه رسید ( 80درصد نیروی های انگلیس توسط  IEDکشته
مثال در ماه فبروری 2010
شدند) .استعمال  IEDدر سال  2010افزایش یافت
ً
استفاده آن به  600درصد و در ماه مارچ به  700درصد رسید.

جنــگ افزایــش داده اســت.
توانایــی ســازگاری نظامــی کلیــد
موفقیــت شــورش طالبــان میباشــد.
طالبــان تاکتیکهــای اولیــه را در
جنــگ شــوروی یــاد گرفتنــد ،مثــل
بــه تلهانداختــن مأموریــت نظامــی
دشــمن و حملــه بــه پایگاههــای
آنهــا ،انجــام حمــات انتحــاری در
برابــر توپخانههــا و نیــروی هوایــی
غــرب .موجودیــت ســاختار کمتــر
ســختگیرانه در شــبکهی طالبــان،
توانایــی ایــن گــروه را بــرای حمــات
تهاجمــی و دســتیابی بــه نتایــج
محســوس در میــدان جنــگ بــه
میــزان قابــل توجهــی کاهــش داد.
طالبــان عمــدا ً دو روش را اتخــاذ
کردنــد :روش اول – اول معرفــی
فرماندهــی گروههــای مبــارز
نســبتاً متمرکــز از طریــق سیســتم
کمیســیونهای نظامــی در ســطح
والیــات و کمیســیونهای نظامــی
در ســطح ولســوالیها؛ و دوم،
بــا روی آوردن بــه تاکتیکهــای
چریکــی و جلوگیــری از جنــگ
مســتقیم بــا نیروهــای دشــمن .روش
دوم ،افزایــش در اســتفاده از مــواد
منفجــرهی  IEDبــود کــه بهطــور
قابــل مالحظهیــی مانــع رفتوآمــد
نیروهــای امنیتــی بینالمللــی و
افغــان میشــد.
مــا میتوانیــم قــدرت و انگیــزهی
ســازگاری نظامــی را در ســازگاری
نطامــی طالبــان ببینیــم .تلفــات
زیــاد اعضــای طالبــان در
میدانهــای جنــگ باعــث شــد
تــا طالبــان بــرای یافتــن راههــای
جدیــد روی آورنــد تــا بتواننــد در
مقابــل نیروهــای دولتــی و خارجــی
مبــارزه کننــد .هنگامیکــه مــا
ذاکــر رهبــری کمیســیون نظامــی
کویتــه را در ســال  2009ایجــاد
کــرد ،تالشهــای گــروه طالبــان
بــرای یافتــن راههــای جدیــد مبــارزه
شــدت یافــت .رهبــری سیاســی
طالبــان ،طرفــداران قدیمــی شــورای
کویتــه ،بــه ذاکــر و اصالحــات
ســازمانیاش عالقهیــی نداشــت،
امــا حمایــت شــورای پیشــاور از
ذاکــر کــه توســط پاکســتان تمویــل
مالــی میشــد ،ایــن اختالفــات و
نگرانیهــا را از بیــن بــرد .ســاختار
غیرمتمرکــز طالبــان بــه فرماندهــان
محلــی در چگونگــی جنــگ – مث ـ ً
ا
چــه وقــت ،بــا کــی و چگونــه جنــگ
کننــد ،آزادی بیشــتر داده بــود.
تحــت رهبــری ذاکــر سیســتم
متمرکــز گــروه طالبــان بیشــتر
بــاالی شــبکهی اصلــی طالبــان –
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داشــت .ایــن کار بــا گذشــت زمــان،
گــروه طالبــان را قــادر ســاخت تــا
از پیشــرفت تاکتیکهــای جدیــد،
آمــوزش ،فنآوریهــای جدیــد
نظامــی و ســاخت بمــب بیشــتر بهــره
ببــرد .ســرانجام ایدههــای جدیــد
بــا آمــدن افــراد جدیــد در گــروه
طالبــان ظاهــر شــد :نوآوریهــای
ســازمانی و تاکتیکــی نهتنهــا از
ســوی  ISIپاکســتان (همانطــور
کــه قبــ ً
ا تصــور میشــد) بــه
گــروه طالبــان تجهیــز و آمــوزش
داده میشــد بلکــه هنگامیکــه
یــک جنــاح متزلــزل حــزب اســامی
در جنبــش طالبــان جــذب شــد و
شــورای پیشــاور را تشــکیل کــرد،
باعــث آمــدن تغییــرات در روشهــای
جنگــی گــروه طالبــان گردیــد.
مشــکل
نتیجهگیــری:
اســتراتژی ایــاالت متحــده
انعطافپذیــری در یــک شــورش
اساســاً توســط منابــع اجتماعــی و
توانایــی آن بــرای ســازگاری بهوجــود
میآیــد .اهمیــت ایــن عوامــل در
ادبیــات تیوریــک مرتبط با ســازگاری
نظامــی شــناخته شــده و ایــن مســأله
در مــورد طالبــان افغانســتان نیــز
مشــهود اســت .گــروه طالبــان بــر
روی یــک شــبکهی افقــی قدرتمنــد
تأســیس شــد .بــه هرحــال ،طالبــان
توانســتند از ارتباطــات عمــودی در
روســتاهای میزبانشــان در ایجــاد
یــک شــورش پــس از ســال ،2002
نیــز بهــره ببرنــد .ایــن گــروه در
تالشهــای خــود بــرای بازســازی
امــارت اســامی افغانســتان موفــق
نبــود امــا توانســتند کــه از کارآیــی
مشــروعیت
دادگاههایشــان
کســب کننــد .طالبــان نیــز در
عرصــهی فراگیــری تاکتیکهــا
و فنآوریهــا و همچنیــن در
فرماندهــی گروههــای جنگجویــان
شورشــی توانســتند ســازگاری نظامی
پیــدا کننــد .پیشــرفتهای اخیــر در
زنجیرهــی فرماندهــی طالبــان و
حرفهییشــدن روشهــای جنگــی
آنهــا تحــت رهبــری طالبــان
شــرقی ،همچنــان توانایــی گــروه را
بــرای ســازگاری تاکتیکــی افزایــش
داده اســت .مطالعــات قبلــی بیشــتر
اهمیــت حمایــت خارجــی از طالبــان
و توانایــی آنهــا بــرای کار در
پناهگاههــای پاکســتان را برجســته
کــرده .ترکیبــی از منابــع اجتماعــی
گروهــی ،توانایــی ســازگاری و
حمایتهــای فرامــرزی ،شــورش
طالبــان را آنطــور کــه ضعیــف

توانایی سازگاری نظامی کلید موفقیت شورش
طالبان میباشد .طالبان تاکتیکهای اولیه را در
جنگ شوروی یاد گرفتند ،مثل به تلهانداختن
مأموریت نظامی دشمن و حمله به پایگاههای
آنها ،انجام حمالت انتحاری در برابر
توپخانهها و نیروی هوایی غرب .موجودیت
ساختار کمتر سختگیرانه در شبکهی طالبان،
توانایی این گروه را برای حمالت تهاجمی
و دستیابی به نتایج محسوس در میدان
جنگ به میزان قابل توجهی کاهش داد.
ً
عمدا دو روش را اتخاذ کردند :روش
طالبان
اول – اول معرفی فرماندهی گروههای مبارز
نسبتاً متمرکز از طریق سیستم کمیسیونهای
نظامی در سطح والیات و کمیسیونهای
نظامی در سطح ولسوالیها؛ و دوم ،با روی
آوردن به تاکتیکهای چریکی و جلوگیری از
جنگ مستقیم با نیروهای دشمن .روش دوم،
افزایش در استفاده از مواد منفجرهی IED
بود که بهطور قابل مالحظهیی مانع رفتوآمد
نیروهای امنیتی بینالمللی و افغان میشد.
پنداشــته میشــد ،شکســتناپذیر
ســاخته و همــه را شــگفتزده کــرده.
در نهایــت ،شورشــیان ،بهویــژه
هنگامــی کــه بــا قــدرت بــزرگ
خارجــی روبــهرو میشــوند،
بــا اســتفاده از انگیــزهی نبایــد
باخــت ،برنــده میشــوند .در
واقــع ،شورشــیان فقــط نیــاز دارنــد
کــه بــرای شــکار خارجیهــای
مداخلهگــر کمــی بیشــتر انتظــار
بشــکند تــا کــه موقــع شــکار برســد.
ایــن اســتراتژی اساســی طالبــان
بــوده .تحــت رهبــری رییسجمهــور
ترمــپ ،ایــاالت متحــده تصمیــم
گرفــت کــه تالشهــای خــود را
در افغانســتان بــا مبــارزه علیــه
شورشــیان دو برابــر کنــد .یکــی
از عناصــر اســتراتژی «جدیــد»
ترمــپ ،برخــورد ســخت و قاطــع
بــا پاکســتان بــرای شکســت دادن
طالبــان اســت .بــه تاریــخ  1جنــوری
 ،2018رییسجمهــور ترامــپ در
صفحــهی تیوتــر خــود نوشــت کــه
پاکســتان بــا دادن «پناهــگاه امــن
بــرای تروریســتهایی کــه مــا
در افغانســتان شــکار میکنیــم»،
ایــاالت متحــده را «احمــق»
ســاخته اســت .نظــرات او موجــب
توقــف فــوری کمــک نظامــی
ایــاالت متحــده بــه پاکســتان شــد.
فشــارهای ادارهی «ترمــپ» بــاالی
پاکســتان – قطــع کمکهــای
نظامــی امریــکا  -بــه اســامآباد

ایــن فرصــت را داد کــه بــرای
ایجــاد چالشهــای بدتــر از طریــق
دخالــت در مســیرهای تدارکاتــی
ایــاالت متحــده از طریــق پاکســتان
و افزایــش حمایــت از طالبــان اقــدام
کنــد بنــا ًء ایــن کار ترمــپ یــک قمار
بــزرگ بــرای امریــکا اســت .حتــا اگر
ارتــش پاکســتان حمایــت خــود را از
طالبــان افغانســتان قطــع کنــد کــه
بعیــد میباشــد ،بــاز هــم ایــاالت
متحــده هنــوز مجبــور اســت بــا
یــک شــورش کــه دارای ریشــههای
اجتماعــی قــوی و قــدرت ســازگاری
نطامــی میباشــد ،مبــارزه کنــد.
تنــش بیــن امریــکا و پاکســتان در
حالــی بــاال میگیــرد کــه اســتراتژی
ترمــپ بــرای تشــدید نســبی
تالشهــای نظامــی ایــاالت متحــده
در افغانســتان بــا مشــکل مواجــه
شــده اســت .حــدود  11000ســرباز
امریکایــی در افغانســتان مســتقر
هســتند کــه  8400تــن از آنهــا
متعهــد بــه حمایــت از مأموریــت
پشــتیبانی ناتــو بــرای آمــوزش،
مشــاوره و کمــک بــه نیروهــای
امنیتــی افغانســتان هســتند .در
مــاه آگســت  ،2017ترمــپ ،اعــزام
 3900نیــرو دیگــر را بــه افغانســتان
تصویــب کــرد .ژنــرال جــوزف وگل،
رییــس فرماندهــی مرکــزی ایــاالت
متحــده ،اعــام کــرد کــه در ســال
 2018نیروهــای ایــاالت متحــده «در
عملیــات تهاجمــی تمرکــز خواهنــد

کــرد  ...و تالشهــای بزرگــی
را بــرای بهدســت آوردن ایــن
ابتــکار روی دســت خواهیــم گرفــت
طوریکــه مــا وارد فصــل جنــگ
میشــویم ».اینکــه افزایــش تعــداد
نیروهــای زمینــی ایــاالت متحــده
در افغانســتان بتوانــد در ســرکوب
شورشــیان تأثیــر بهســزایی داشــته
باشــد خیلــی دشــوار میباشــد.
ارتــش امریــکا بــرای از بیــن بــردن
گــروه طالبــان در اواخــر ســال 2009
و اوایــل ســال  2010آخریــن تــاش
خــود را کــرد .ایــن دقیقــاً زمانــی
بــود کــه حــدود  100هــزار نیــروی
ایــاالت متحــده و حــدود  40هــزار
نیــرو از طــرف شــرکای ائتــاف در
افغانســتان حضــور داشــتند .نیروهای
افغانســتان بــا در نظرداشــت
تواناییهایــی کــه تــا ســال 2010
کســب کــرده بودنــد ،بهســختی
میتواننــد جــای نیروهــای غربــی
را بعــد از خروجشــان پــر کننــد .در
واقــع ،نیروهــای امنیتــی افغانســتان
از ســال  2014بهبعــد بهطــور
مــداوم در سراســر کشــور میــدان
جنــگ را باختهانــد در حالیکــه
طالبــان در آن ســال بخشهــای
زیــادی از خــاک افغانســتان را در
جنــوب (والیــت هلمنــد و ارزگان)،
شــرق (والیــت غزنــی ،وردک،
کاپیســا و لوگــر) و شــمال (والیــت
کنــدز) تصــرف کردنــد .براســاس
گــزارش بــازرس ویژهــی امریــکا
بــرای بازســازی افغانســتان ،حــدود
 70درصــد از  407ولســوالی در
افغانســتان در اواخــر ســال 2015
تحــت کنتــرل دولــت بــود .دو
ســال بعــد ایــن رقــم بــه 70
درصــد کاهــش یافــت یعنــی دولــت
افغانســتان تقریبــا بــاالی بیشــتر از
نصــف ولســوالیهایش حاکمیــت
داشــت.
خــوب اســت کــه در اینجــا یــک
درس آموزنــده را از تاریــخ ذکــر
کنیــم :هنگامیکــه ایــاالت متحــده
در جنگهــای پیچیــده در برابــر
ارتــش روســتایی در کوریــا و ویتنــام
زمینگیــر شــد ،دســت بــه حمــات
هوایــی بــزرگ بــرای شکســتن
بنبســت زد .امــا ایــن اقدامــات در
هــر دو جنــگ موثــر واقــع نشــد .در
افغانســتان ،تاریــخ تکــرار میشــود.
در مــاه دســامبر  2017ژنــرال
جــان نیکلســون ،فرمانــده نیروهــای
امریکایــی در افغانســتان ،اعــام
کــرد کــه یــک مبــارزهی عمــده
نیروهــای هوایــی ایــاالت متحــده
حــدود  500آزمایشــگاه مــواد

11
مخــدر طالبــان در مناطــق جنــوب
را هــدف قــرار داده اســت .بنــا ًء رقــم
تعــداد حمــات هوایــی در ســال
 2017ســه برابــر بیشــتر از حمــات
هوایــی انجــام شــده در ســال
 2016بــود .قربانــی اصلــی حمــات
هوایــی در افغانســتان غیرنظامیــان
میباشــند .ســازمان ملــل متحــد
گــزارش داده اســت کــه در ســال
 ،2017در مقایســه بــا ســال قبــل،
میــزان تلفــات غیرنظامیــان ناشــی
از حمــات هوایــی افزایــش یافتــه
اســت.
بــا وجــود تلفــات غیرنظامیــان،
ایــاالت متحــده در حــال دنبــال
کــردن یــک مبــارزهی حمــات
هوایــی هدفمنــد میباشــد.
نیکلســون بــا اشــاره بــه اینکــه
طالبــان ســاالنه حــدود 200

متحــده بــر درآمــد طالبــان کمتــر
از آن اســت کــه فرماندهــان نظامــی
ایــاالت متحــده ادعــا میکننــد.
آقــای ســت جــی .جونــز در مقالهیــی
کــه«در فــورن افیــرس(Foreign
 » )Affairsدر مــاه جنــوری
 2018بــا عنــوان «چــرا طالبــان
در افغانســتان برنــده نمیشــوند»
اســتدالل میکنــد کــه «اگــر چــه
طالبــان توانایــی شــگفتانگیزی
بــرای زنــده مانــدن و انجــام حمــات
برجســته در شــهرهایی ماننــد کابــل
داشــته ،امــروز آنهــا ضعیفتــر از
گذشــتهاند ».آقــای جونــز تــا
حــدی درســت میگویــد .وی
بــا اشــاره بــه نظرســنجیهای
مختلفــی کــه در افغانســتان انجــام
شــده میگویــد کــه حمایــت
عمومــی از طالبــان بهدلیــل

برخــی از رهبــران طالبــان مدتهــا
ایــن واقعیتهــا را درک کردهانــد و
پیشبینــی میکننــد کــه طالبــان
تنهــا بهوســیلهی یــک توافــق در
مــورد قــدرت میتواننــد وارد دولــت
افغانســتان شــوند .ایــن روزهــا
مشــکل اصلــی طالبــان ،کاهــش
محبوبیــت گــروه نیســت بلکــه
کاهــش وحــدت بیــن آنهــا اســت.
در مــاه نوامبــر ســال ،2016
آقــای مایــکل ســمپل و مــن طــی
یــک هفتــه بــا هفــت عضــو ارشــد
طالبــان مصاحبــه کردیــم .افــراد
مصاحبهشــونده شــامل دو معــاون
ســابق ،یــک والــی ســابق و دو
فرمانــده ارشــد ســابق طالبــان
بودنــد .چیــزی کــه مــا کشــف
کردیــم مــا را شــگفتزده کــرد .مــا
فکــر میکردیــم کــه اعتمادبهنفــس

احتماال به دستاوردهای
اعزام نیروهای بیشتر ایاالت متحده به افغانستان
ً
کوتاهمدت میدان جنگ منجر میشود .مهم این است که حضور یک نیروی دریایی
در هلمند از سقوط مرکز والیت هلمند به طالبان جلوگیری میکند .به هر صورت،
این افزایش ناچیز در سطوح مبارزات نطامی ،بنبست استراتژیک را در افغانستان
نخواهد شکست – زمانیکه نیروهای نظامی عظیم ایاالت متحده در سال 2010
نتوانستند این کار را انجام دهند .برعکس ،ارسال نیروهای بیشتر و انجام حمالت
هوایی بیشتر ممکن است طالبان را قویتر کند .در عینحال ،نابود کردن امکانات
پروسس و تولید مواد مخدر نهتنها طالبان ،بلکه هر کس که در زمینهی تولید
تریاک مشغول به کار است ،یعنی به هر کشاورز در والیت هلمند ،صدمه خواهد
زد .این کار یک بار مردم محل را مجبور به پیوستن در گروه شورشیان خواهد کرد.
ً
ظاهرا بیپروایی های نظامی ایاالت
قبال گفتیم ،تلفات غیرنظامیان و
همانطور که ً
متحده به احتمال زیاد نگرانیهای مردم را افزایش داده و کاسهی صبر آنها به سر
آمده است .در نهایت ،تالش ارتش امریكا در افغانستان باعث میشود كه نیروهای
طالبان از اهداف خود پیروی كنند و متحدانه جنبش را آغاز كنند كه ممكن است
غیر قابل شکست باشد .اگر ایاالت متحده در این رابطه دقیق عمل نکند ،ممکن
است حمالت هوایی در افغانستان با شکست مواجه شود.
میلیــون دالــر درآمــد خــود را از
طریــق مالیــات بــر تجــارت تریــاک
بهدســت مــیآورد ،اعــام کــرد:
«مــا بــه طالبــان ضربــه میزنیــم،
نقطــهی آســیبپذیری طالبــان،
همــان امــور مالــی آنهاســت ».وی
افــزود« :طالبــان ســه انتخــاب دارند:
صلــح کــردن ،منــزوی شــدن و یــا
مــرگ ».بــه گفتــهی آقــای دیویــد
منســفلد ،تحلیلگــر شناختهشــده
در تجــارت تریــاک افغانســتان،
فرماندهــان نظامــی ایــاالت متحــده
دربــارهی توانایــی طالبــان در
جمـعآوری مالیــات و میــزان کشــت
کوکنــار کــه در اثــر حمــات هوایــی
ایــاالت متحــده نابــود شــده ،بیــش
از حــد اغــراق میکننــد .آقــای
منســفلد بــر ایــن عقیــده اســت
کــه تأثیــر حمــات هوایــی ایــاالت

ایدئولــوژی افراطــی ،تاکتیکهــای
وحشــیانه و وابســتگی بــه تجــارت
مــواد مخــدر و حمایــت پاکســتان،
کاهــش یافتــه اســت .بــه هرحــال،
آقــای جونــز درک نمیکنــد کــه
رأیگیــری دربــارهی حمایــت
مــردم از طالبــان در افغانســتان بــه
هیچوجــه قابــل اعتمــاد نیســت
چــون دریافــت دیدگاههــای عمومــی
دربــارهی طالبــان در مناطــق تحــت
کنتــرل طالبــان بســیار دشــوار
اســت .آقــای جونــز اســتدالل
میکنــد کــه تعــداد کمــی از مــردم
غیرپشــتون ،مشــروعیت طالبــان
تحــت ســلطهی پشــتون را بــه
رســمیت میشناســند و همچنــان
جمعیــت رو بــه افزایــش شهرنشــینی
در افغانســتان ،ایدئولــوژی افراطــی
اجتماعــی طالبــان را از بیــن میبــرد.

طالبــان بــا در نظرداشــت موفقیــت
اخیــر آنهــا در میدانهــای جنــگ
افزایــش یافتــه اســت .در عــوض،
کســانیکه بــا مــا مصاحبــه کردنــد
از تخریــب گســترده در جنبــش و در
رهبــری طالبــان و جنگــی ظاهــرا ً
بیپایــان حــرف میزدنــد .چنــد
تــن از مصاحبهشــوندگان بــه مــا
گفتنــد کــه بســیاری از اعضــای
طالبــان احســاس میکننــد کــه
پــس از خــروج نیروهــای خارجــی،
جنــگ دیگــر جهــت و هــدف خــود
را از دســت داده .مــا حبیــباهلل
آخونــدزاده ،رهبــر فعلــی طالبــان،
بیــش از حــد بهعنــوان یــک رهبــر
غیرمؤثــر و بــدون آن اقتــدار اخالقــی
کــه بنیانگــذار گــروه طالبــان مــا
عمــر داشــت ،دیــده میشــود.
ایــن امــر ســنگبنای ایدئولوژیــک

طالبــان را تضعیــف میکنــد ،یعنــی
اطاعــت از امیــر .فعــ ً
ا چندیــن
جنــاح در حــال رقابــت بــرای قــدرت
در جنبــش هســتند ،بهویــژه
شــبکهی منصــور کــه تحــت نظــارت
اســحاقزی مســتقر در شــمال
هلمنــد (بــه رهبــری مــا رحیــم،
فرمانــدار طالبــان هلمنــد) اســت.
بنابرایــن ،در حالیکــه طالبــان
ارتباطــات عمــودی قــوی بــا جوامــع
روســتایی دارد کــه از ســال 2014
بــه دســتاوردهای در میــدان جنــگ
دســت یافتهانــد ،شــبکهی افقــی
کــه شــورش را بــه هــم متصــل
میکنــد ،در حــال تضعیــف شــدن
اســت.
اعــزام نیروهــای بیشــتری ایــاالت
متحــده بــه افغانســتان احتمــاالً بــه
دســتاوردهای کوتاهمــدت میــدان
جنــگ منجــر میشــود .مهــم ایــن
اســت کــه حضــور یــک نیــروی
دریایــی در هلمنــد از ســقوط مرکــز
والیــت هلمند بــه طالبــان جلوگیری
میکنــد .بــه هــر صــورت ،ایــن
افزایــش ناچیــز در ســطوح مبــارزات
نطامــی ،بنبســت اســتراتژیک را
در افغانســتان نخواهــد شکســت –
زمانیکــه نیروهــای نظامــی عظیــم
ایــاالت متحــده در ســال 2010
نتوانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد.
برعکــس ،ارســال نیروهــای بیشــتر
و انجــام حمــات هوایــی بیشــتر
ممکــن اســت طالبــان را قویتــر
کنــد .در عینحــال ،نابــود کــردن
امکانــات پروســس و تولیــد مــواد
مخــدر نهتنهــا طالبــان ،بلکــه
هــر کــس کــه در زمینهــی تولیــد
تریــاک مشــغول بــه کار اســت،
یعنــی بــه هــر کشــاورز در والیــت
هلمنــد ،صدمــه خواهــد زد .ایــن کار
یــک بــار مــردم محــل را مجبــور
بــه پیوســتن در گــروه شورشــیان
خواهــد کــرد .همانطــور کــه
قبــ ً
ا گفتیــم ،تلفــات غیرنظامیــان
و ظاهــرا ً بیپروایــی هــای نظامــی
ایــاالت متحــده بــه احتمــال زیــاد
نگرانیهــای مــردم را افزایــش داده
و کاســهی صبــر آنهــا بــه ســر
آمــده اســت .در نهایــت ،تــاش
ارتــش امریــكا در افغانســتان باعــث
میشــود كــه نیروهــای طالبــان
از اهــداف خــود پیــروی كننــد و
متحدانــه جنبــش را آغــاز كننــد كــه
ممكــن اســت غیــر قابــل شکســت
باشــد .اگــر ایــاالت متحــده در ایــن
رابطــه دقیــق عمــل نکنــد ،ممکــن
اســت حمــات هوایــی در افغانســتان
بــا شکســت مواجــه شــود.

