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 شود؟ یاش موفق م ینظام یتیژطالبان چگونه در استرا

و در مورد  میاوریب ادیب میرا که دوست ندار یها زیچ یحت یهکند که گا یبه ما حکم م ینظام یها یتیژاسترا

موارد  نیدشمن جزء هم یها ییها و توانا تیموفق یو قبول کردن برخ یی. شناسامیبه خرج بده یآن دقت کاف

و  ییدشمن را شناسا یها ییتوانا میریاگزن میو مؤثر بردار دهیخود را سنج تیموفق یگام ها نکهیا یاست. ما برا

 میکن میتنظ یخود را طور ینظام یها یتیژصورت، ممکن است استرا نیا ری. در غمینسبت به آن اعتراف کن

 ییالزم است که عالوه بر شناسا یحت ینظام یها یتیژکه سرانجام باعث شکست مان گردد. عالوه برآن در استرا

 ینقطه ها میتا بتوان میاز آن دقت کن شترینقاط ضعف خود را ب یحت یخود، گاه یها ییو درک درست ازتوانا

گردد  یم که باعث شکست ما یناگوار یها طیشرا یفراتر از آن، برا ی. حتمیکن یریگ شیرا  به موقع پ بیآس

سخن مشهور است که گفته است؛ فرمانده خوب آن  نیسبب ا نی. به هممیرا در نظر گرفته بتوان لیبد یراه ها

 .ردیدر نظر بگ زیخود را ن یروهاین ینیعقب نش ریمس یروزیپ ریاست که قبل از گشودن مس یدهفرمان

باعث شده است که  یزیچه چ یکه به راست میشیندیب شتریموضوع ب نیتا به ا میآن مطرح کرد یمقدمه را برا نیا

خود  یروهایدر افغانستان جبهات و ن دیمد انیمرتبط با طالبان توانسته اند در مدت سال یگروه ها گریطالبان و د

با  اریهم بس یبه رخ مردم بکشانند و گاه یگاه اهخود را گ ینظام یبتوانند مانورها یرا نگهدارند و به راحت

 قابل انتظار عرض اندام کند؟ ریقدرت غ

توانند در برابر  ینباشد نم نیاز منابع قدرت وصل است. اگر چن یبرخ که طالبان به میریبپذ دیکه با نستیا پاسخ

 .کشور قدعلم کنند و از خود مقاومت نشان بدهند یرسم ینظام یرویحکومت و ن کی

ومؤثر  یفن یها وهیش یریو به کارگ یریسربازگ در تیمؤثر، موفق یروان غاتیگفت که تبل توانیم یطور کل به

منابع  نیا میتوان یم کردیرو نیشوند. حال با ا یمحسوب م ینظام یها یتیژاز جمله منابع کسب قدرت در استرا

 .میقرار بده یجا مورد بحث و بررس نیدر ا یرا به صورت مورد

 کیکه طالبان  رفتیپذ دیخالصه کرد. با یاسیس ایو  ینهاد نظام کیتوان تنها به  یشک طالبان را نم بدون

خاص خودش را دارد.  تیاز مناطق افغانستان تاهنوز مؤثر و جذاب یاریدر بس یطالبان ۀشیاست و اند شهیاند

افغانستان جستجو  یدر فرهنگ عموم شتریمرتبط با طالبان، اقبال شان را ب یعالوه بر آن طالبان و گروه ها

فراهم و آسان  اریطالبان بس یغاتیتبل تیموفق یرا برا نهیدر افغانستان زم یکه فرهنگ سنت داستی. ناگفته پکندیم

 یغرب یو مدرن که عموما برخاسته از آموزه ها دیجد یافغانستان آموزه ها یاساس فرهنگ سنت ساخته است. بر

ر ت یتر وسنت کیشود. هرچه فرهنگ کالس یمحسوب م گانهیفرهنگ ب کیبعنوان  اناست تا هنوز در افغانست
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است. در افغانستان  رشیقابل پذ شتریب یمردم سنت شهیواند هیانس دارد و در روح شتریباشد با عنعنات افغانستان ب

آن به  رشیپذ یدارد و در اذعان عموم یسنت یاسالم یبا آموزه ها یهمخوان شتریب رمدرنیو غ یفرهنگ سنت

 یو مخالف بافت و ساختار سنت گانهیب دهیپد کی دیباشد با د دیجد ۀ. برعکس هرچه آموزردیگ یصورت م یراحت

 نیشان هم اکنون از ا غاتی. طالبان در تبلگرددیم یبرانداز تلق انیکند و بن یمردم جلوه م یو فرهنگ عموم

در زمان حکومت امان هللا خان در  یندارد. حت یتازگ ستانامر در افغان نیو ا کندیاستفاده م یبه خوب کردیرو

خلق  یجد یها عکس العملداد  یگرا انجام م که آن سلطان تجدد یدینو و جد یضوابط از قواعد و یبرابر برخ

 یگرفتند و به مردم القا م یم گریدست د کیرا به  یدست و قانون مدن کیو مخالفان او قرآن را به  دیگرد یم

 یقانون بشر کی یقانون مکتوب اله یعنیدر برابر قرآن  یغرب یاز کشور ها دیخان به تقل هللاکردند که امان 

قرآن و  انیاز م یداد به راحت یقرار م دهیپد نیکه مردم خود را در برابر ا یرا وضع کرده است. وقت گرید

افکار  نیدر برابر ا زین نستدا یآنان که موضوع را م یگرفت و حت یامان هللا خان جانب قرآن را م یقانون مدن

 یکه تنها در افغانستان صورت گرفته باشد. حت ستین یزیچ تیواقع نیتوانست. ا یکرده نم یکار چیه یعموم

شبه قاره، قرآن و  یهندوها تیانتخاب مسلمانان و جمع اریمع زیپاکستان و هندوستان ن یطلب یئدر زمان جدا

شبه قاره به ناچار  یمختلف اجتماع یها فیاز اقوام و ط یاریبس بیترت نیکتاب مقدس هندو ها قرار گرفت و بد

 .دیادغام گرد یبند میدو تقس نیدر ا

طالبان  یافراط یگروه ها م،ی. عالوه برآن چه که گفتمیگرد یمثال ها، دوباره به اصل موضوع برم نیذکر ا با

کنند و خلق هللا را به  یفاده مفراوان سوء است اریبس زین یاسالم یهمفکر آنان، از آموزه ها یگروه ها گریود

چندان  گرید یامروز طیکه آن قرائت در شرا ینید یقرآئت از آموزه ها کیدارند. براساس  یوا م دیشک و ترد

 یکند و به مردم القا م یم یساز ریپررنگ تصو اریندارد، طالبان قرائت داراالسالم و دارالکفر را بس یگاهیجا

باشد مورد جوالنگاه کفار قرار گرفته است. حال  یاز داراالسالم م یافغانستان که بخش یاسالم نیکند که سرزم

 یقرائت ها گرید ،یاسیس لیبه مسا یو زمان یمکان طیو دخالت دادن شرا یاسیبه اسالم س یخیرتا دیآن که باد

براساس   یاسالم یکشور ها داده اند که هم اکنون تمام دیجد یاسیخود را به قرارداد ها  و توافقات س یگذشته جا

 نیشده اند و مهمتر یو نظام یاسیس یاز کشور ها وارد توافقات و قراداد ها یاریزمان خود با بس یها ازین

که عبارت از  یاصل عقال کیاند که براساس  دهیآنان منعقد گرد انیم یاسیو س یاقتصاد ،ینظام یها مانیپ

کشور مستقل  کیبه عنوان  زیها باورمند و معتهد اند. افغانستان ن مانیباشد، نسبت به آن پ یبه تعهدات م یوفادار

و  یمردم سنت یکشور ها شده است که طالبان با سوء استفاده از اذهان عموم گریبا د ینظام یها مانیوارد پ

 هیعل زیو  ن یخارج مانانیمپه هیدارد و مردم را به جهاد عل یوا م دیافغانستان، آنان را به شک و ترد نیمتد

 .کند یم قیحکومت افغانستان تشو

 یمکرر از آموزه ها یسال جنگ و خشونت و سوء استفاده ها یاز س شتریخاطر نشان ساخت که ب دیبا البته

سواد در  زانیطالبان فراهم ساخته است و ضعف آموزش و نازل بودن م غاتیتبل یرا برا نهیزم شتریب ینید

 .گردد یغات طالبان میتبل تیمسئله دخالت دارد که سرانجام همه باعث موفق نیدر ا زیافغانستان ن

مرتبط به آنان  یهاگروه گریمانند طالبان و د ییادگرایبن یکه گروه ها دیگرد یادآورینوشته  نیا باالیبخش  در

گونه هم  نی. واقعا همرندیگیافغانستان به نفع خودشان بهره م یو سنت یفرهنگ عموم یها هیما چگونه از درون

 یعموم یو مردمان معتقد به باورها نانیوستانشر انیشان را از م نیمخاطب شهیهم ادگرایبن یهست. گروه ها
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دور در  یقدرت خود را از شهرها از دست داد دوباره به روستاها گاهی. طالبان هم آن زمان که پاکنندیانتخاب م

 .دور دست افغانستان عبور و مرور دارند یدر روستاها زیقلمرو دور دست افغانستان پناه برد و هم اکنون ن

 یاز مردم برا یکه طالبان پس از آن که در افکار برخ میرا عالوه کن نیا میخواه ینوشته، م نیبخش ا نیا در

تا افکار  ردیگ یم شیبرنامه مشخص و هدفمند در پ کیرا به صورت  یبه دست آورد چه رفتار یگاهیود جاخ

 خود قرار بدهند؟ ریکه در صف مخالف با طالبان قرار دارند را تحت تأث یآنان یو حت یعموم

را از  یکار عمومکه اف ستیدر صدد آن ن چگاهیو دهشت افگن، ه یافراط یتنها طالبان بلکه تمام گروه ها نه

که در صف  یافراد ایگو دئولوژگ،یا یگروه ها نیغالب ا دگاهیبراساس د رایفتح کنند. ز بیراه اقناع و ترغ

شهروند، باب گفتگو و تفاهم با آنان  ایو  نانسا کیارزش آن را ندارند که بعنوان  گریمخالف آنان قرار دارند د

 .ردیآنان شکل بگ انیم یوارد مفاهمه شود و ارتباطات گزاره  یزشیانگ ایو  یاقناع یفضا کیگشوده شود تا در 

 یسطح نم نیدر ا یشان را حت نیخلق افغانستان مخالف کیمانند حزب دموکرات دئولوگیا یهامیرژ گرید یحت

را درک و  سمیفتگو گردد. به نظر آنان هر آن کس که تاهنوز نتوانسته بودند که کمونپنداشتند که با آنان وارد گ

و زنده ماندن را از  یارزش زندگ گرید کهشدند  یم یتلق یدر ساحت آن تشرف حاصل کنند، به منزله بدبختان

کمتر  کردندیم ریشان را زنده دستگ نیکه مخالف یزمان هاستیبود که کمون بیترت نیخود سلب کرده اند. به هم

کنند.  یمعرف یآنان را در زمان محاکمه به سارنوال ایشدند که با آنان وارد گفتگو شود و  یرا متقبل م نیزحمت ا

شان از آنان  یفرصت زندگ نیبردند که به زودتر یم یپس از بازداشت به محل میصورت مستق هبلکه آنان را ب

از ارزش  قتیآنان باشد در حق یدئولوژیکه مخالف ا یهرانسان دئولوگیا یانسان ها دگاهیدر د رایشد. ز یگرفته م

 یانسان یآن حقوق گرید هدر زمان محاکم یو حت گرددیمحروم م کیبه صورت اتومات یو حقوق انسان تیانسان

 .انسان در مراحل محاکمه دارد آنان ندارد کیکه 

و  یدئولوژیانسان به همان ا کیارزش  دئولوگیا یهاگروه این و انسا کی دیکه از د نستیمسئله هم ا نیا لیدل

 یرسم یدلوژیهمان ا زیاعتبار ن یمحترم و دارا یدئولوژیکند. ا یخود حمل م وابسته است که آن را با یدهیعق

گونه کرامت  چیبرخوردار نباشد سزاوار ه یدئولوژیا نیصورت است که هرکس که از ا نیباشد. به ا یحاکم م

 .نخواهد بود

 چیوجود داشته باشد، در نگاه آنان انسان ها به حکم انسان بودنش ه یبه آدم دگاهیگونه د نیکه ا ینیهر آئ در

انسان ها  نکهیا لیباشد که او به آن معتقد است. دل یم یدئولوژیرا ندارد بلکه تمام کرامت شان به همان ا یکرامت

 .مسئله است نیگردد، هم یم رالدمو مهدو اتیسلب ح دئولوگیا یدر نظام ها یراحت نیبه هم

 یمخالف آنان را دارا م دهیکه عق یدهشت افگن به انسان ها یگروه ها گریمبنا است که طالبان و د نیبا هم قایدق

 میبه تسل ایو در صدد آن هستند که آنان را اگر بتوانند حذف کنند و  ستندین لیقا یو کرامت ذات یتیاهم چیباشد ه

شود  یمعنا م یوسط ب نیدر ا یو تکثر گرا رشیبه نام مدارا، پذ یزیاست که چ دگاهیو د وهیش نیدارند. با ا وا

نام گفتگو به  یزیجا است که چ نیباشد. در ا یو قرائت واحد م میماند همان حذف، تسل یم یکه باق یو تنها روش

 .گرددیو مفاهمه کال از صحنه غائب م

 یدهشت افگن یدر نظر گروه ها یتوجه به افکار عموم یحت ایو  یجاست که احترام به افکار عموم نیهم از

در  یافکار عموم رایباشد. ز یمفهوم م یب یزیچ کی یبه کل یافراط یگروه ها گریمانند طالبان و داعش و د

که تمام توجه  یصورت هنگام نیا ریمطرح بحث است که موضوع مفاهمه و اقناع مد نظر باشد. در غ یزمان
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سبب است که  نی. به همگرددینمودن محض معطوف شود روش کار کامال متفاوت م لمیتس ایها به حذف و 

 گریطالبان و د یروش برا نیکه ا نستیا تیکند. واقع یطالبان از روش کامال منحصر به خودشان استفاده م

 .دهشت افگن فوق العاده مؤثر بوده است یگروه ها

 یسبب است که طالبان برا نی. به همیروش مؤثر همانا عبارتست از خلق وحشت و دهشت در افکار عموم نیا

گذارد که  یرا به اجرا م یبیو غر بیعج یوهایوحشت و دهشت، سنار هیبا درونما یغاتیتبل امیپ کیو نشر  هیته

در قفس آتش زدن  ایمادر و  کی دنافکن نیدختر جوان و از کوه به پائ کی دنیعبارتست از زنده به آتش کش

 نیا یدئویو یها پیو کل ریکامال وحشتناک و نشر تصاو یصحنه ها نیخلق ا شان. داعش و طالب با رانیاس

 جهینت نیتر کم مؤثر یلیخ مصرفبرند که به  یم شیشده و مؤثر را دارند به پ دهیامر سنج کیصحنه ها، کامال 

توانند  یوامکانات م مصرف نیکنند با کمتر یرا تصرف م ییجا کی یقت. طالبان و داعش ورندیگ یرا از آن م

دوباره را  یدلخراش در آن مناطق کامال جرأت حرکت ها ۀفاجع نیهمچن کیبا خلق  رایکنند ز یاز آن نگهدار

 .کنند یاز مردم سلب م

 یمجاز یمخصوصا شبکه ها یرسانه ا غاتیدر چرخه تبل نهیهز نیطالبان و داعش با کمتر یغاتیحرکت تبل نیا

ند، کن فیبخواهند حکومت را تضع یدهند. مخصوصا آن گاه که مخالفان حکومت مرکز یخود ادامه م انیبه جر

 یآن که حکومت مرکز یبرا متحکو نیبخواهد کمتر نشر شود بازهم مخالف ایاگر حکومت آن را منکر شود و 

دهشت افگن  یگروه ها گریطالبان و د غاتیکنند و چرخه تبل یرا رسوا کنند با تمام توان به بازنشر آن تالش م

 یخود موفق م ینظام یتیژدهشت افگن در استرا یگونه است که گروه ها نیبرند. ا یم شیبه پ گانیرا کامال را

 .شود

 پایان

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


