
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :مقاالتارسال 

  

 ۳۰/۰۸/۲۰۱۹                                                                                                   مرجان کمال

 تحریک طالبان
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم

 قسمت دوم

 
 

 ه زد و ُگل پرپر شدگباد پائیز به نا ج کشیدم که ُگلی پروردمـها رنـسال
 مضطر شدکه ز هجران تو هر دم دل من  رفتی ز برمـده ام از چه بـر شـر پـُگل پ

 
 

 
 
 

 :میالدی 2002کشمکش در سال آغاز یک درگیری و 

که با رانده شدن طالبان و القاعده  ،رهبری تحریک طالبان افغان بهسر نگونی سریع امارت اسالمی افغانستان 

و طالبان پاکستانی در منطقۀ  شبکۀ القاعدهطالبان افغان، ، و به این ترتیب انجامیدبه مناطق قبایلی پاکستان 

رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا، ویران  اظهارات هدف حمالت هوایی به قرار. قبایلی پاکستان جمع گردیدند

ی سنمودن قرارگاه های القاعده و ویران نمودن زیربنا های کمپ های تمرینات نظامی و دستگیری رهبران اسا

 .و عمدۀ این جنبش بود

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/marjan_kamal_107_tahrik_talibaan_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/marjan_kamal_107_tahrik_talibaan_2.pdf
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 رژیم و «کافر ها»میالدی مال محمد عمر آخند جهاد علیۀ حضور قدرت های خارجی  2002در ماه مارچ 

 .اعالن نمود را دمنافق که توسط آن ها حمایت می ش

، که شامل جنگ چریکی آشوبگرانه شکل گرفت کجهت اتخاِذ تدابیر ستراتیژی ،یک پیوند نوین بین بازیگران

در داخل خاک، جنگ فرسایشی، به ُستوه آوردن قوت های  مشخصات مختلف از قبیل نفوذ و رخنه نمودن

 .متخاصم توسط حمله های هدفمندانه و برقرار نمودن یک منطق افزیش سریع خشونت ها

 .با یک ایدیولوژی رادیکال شدن شدید همرایی گردید جنبشفلهذا تشکیل دوباره 

یک پارچگی ایدیولوژیکی یا عقیدتی انسجام و »: (Gilles Dorronsoro)به قرار مشاهدۀ جیل دورانسورو 

 .دیگر وجود ندارد« و اجتماعی طالبان اولی

ایدیولوژی  جدیدِ پیوند سه جانبه یا مثلثی همرای گلبدین حکمتیار و القاعده به یک رادیکالیزم و یک نوع 

 .انجامید

ندی یک رول سرنوشت ساز و اساسی در شبکه های مدرسه و مسجد دیوب( A. Gisutozzi)توزی برای جیسُ 

 .بازی نمودندمیالدی  2002و  2002هنگام وسعت یابی جنبش، بین سال های 

شدید اسالمی  ۀموعظه کردن مال ها در مدرسه ها در حقیقت برای جلب و جذب جنگجویان جوان که با عقید

 .تدریس و آماده شده اند، رول به سزای را بازی می کند

از یک طرف استقرار و پخش . دلیل ایجاد نمی کند به دوهیچ نوع موانع و مشکل  جدیداید موجودیت این عق

آشوب توسط شبکه های اجتماعی برخواسته از جهاد علیه شوروی ها که متضمن ارتباطات محلی برای عملیات 

نامیده و ملی دفاع دادن درگیری، که آن را جهاد چوکات قرارو از طرف دیگر در بین چهار. باشدها می 

 .بدست می آورندی شبکه را و پارچه های خارج از اعضا افرادحمایت تعداد زیاد 

 .دارند توافقباالی این دو نقطه با هم ( Gisutozzi)و جیسوتوزی  (Dorronsoro)دورانسورو  ،دو مؤلف

دلیل بزرگ به مستقر نمودن محلی آشوب باالی شبکه های اجتماعی برخواسته از جهاد علیه شوروی ها یک 

 .ناکامی کشانیدن دستگاه و افزار ضد آشوبگری قوت های ائتالف می باشد

دست داده اند تحت  زقوت های ائتالف می کوشند تا آشوبگران را از مردم با به دست آوردن مناطق ای که ا

 .کنترول خود درآورده و در آن جا ادارات دولتی محلی را ایجاد نمایند، جدا سازند

قرار آن جنگجویان از حمایت  غلط گذاشته شده است، که  زکه تهداب این ستراتیژی باالی یک سرآغا یدر حال

مستقر شدن شان در محل از حمایت بزرگ  با که بر عکس یدر حال. آن منطقه برخوردار می  گردندمردم کم 

به راه انداختن جنگ های چریکی از بهره برداری  کیبنیاد ستراتیژی گذاشتن .می باشندبهره مند اهالی محل 

 .است به وجود آمدهاشتباهات دشمن 

اندازۀ کافی هنوز منافع و مؤقف مناسب به دست نیاورده اند که موفقیت دوباره برگشت قطعی را به شورشیان 

 : به دست بیاورند

ن قابلیت تاساساً از دو نوع منافع برخوردار می باشند، یکی شناسایی فوق العاده از ساحه و دیگر داش نشورشیا

ی دولتی، که در مقابل افکار عامه عضل با حمله های مکرر علیه اردوبسیار قوی برای خلق نمودن مشکل و مُ 

که به گراف خشونت سیر  نهتخریبگرا و از جانب دیگر با استفاده ازفعالیت های. اشندبجواب گوی می 

 .صعودی می دهد
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رنجش، کدورت و نارضایتی مردم یک وسیلۀ خوب و مناسب جهت حمایت فعال و یا غیر فعال از شورشیان 

دمان های نا مناسب و نا بجا و بمبار یضد شورشی مانند پالیدن خانه ها، بندی نمودن هااشتباهات . گردیده است

درگیری در چهار چوکات جهاد دفاع ملی از . ز شورشیان کمک نموده استحمایت ا عملمردم عامه به این 

مانند  ،اندمرتکب شده  که قوای ائتالف اهمیت زیاد و خاص برخوار می باشد و اجازه می دهد تا اشتباهاتِ 

 ........خانه های مردم پالیدن  به صورت غیر مناسبِ  بمباردمان های هوایی،

ی شعار های مانند دفاع از ارزش هاها برای شورشیان فرصت های مناسب داد تا مردم را با دادن تمام این خطا

 .که نزد مردم خیلی ها اهمیت دارد، بسیج نمایند

 که در اثربه این ترتیب چهار چوکات  دفاع ملی برای شورشیان اجازه داد تا از نارضایتی های مردم محل 

احیاء مجدد حکومت دالیل مشروع برای  عملیۀمده است و برعالوه ناکامی ت قوای ائتالف به وجود آاشتباها

 .می باشدعبور به خشونت های مسلحانه 

 یوجودی که شورش مسلحانه علیه دولت از بسیارو با 1790ور از سال های بزرگ کش علی الرغم تحول

همرای قطعات مختلف  را دجدی  دسته جمعی که بازیگرانو ارتباط  نقاط نظر نشان دهندۀ رابطۀ تخصصی 

که از نظر تاریخی باالی تاریخ کشور هک یا نصب شده ( schéma)در یک طرح یا   ،مردم پیوند می دهد

 . است

 :ی تاریخیُبعد یا دور نما

 ,Islam and politics in Afghanistan( )اسالم و سیاست در افغانستان) (Olesen Asta)اولسن استه 

Richmond : Curzon Press, 1995 :3).  

یک  به رول اسالم داده که به حیث یک منبع کلتوری و سمبولیک ُبعد تاریخیرا مؤلف در این طرِح بسیج شدن 

تشکیل دولت مدرن از نظر مؤلف از زمان . )مشروعیت سیاسی از زمان تشکیل دولت مدرن بازی نموده است

  (.می باشد میالدی 1880امیر عبد الرحمن خان 

 :از ستدفاع شده است عبارت ااز آن اساسی که توسط مؤلف  پیشنهاد

ختلف انکشاف سیاسی کشور مذهبیون از استعمال اقتدار مذهبی شان در موقع بحران به قسمی م رادوادر 

و مورد استفاده قرار می دهند، و به این استفاده می کنند که توسط آن محرومیت اجتماعی را جستجو نموده 

امید و رنج دیده را باهم در یک پیوند پ های ناوکی اسالم گرند تا در زیر بیرق ایدیولوژیترتیب مؤفق می شو

 .یک هدف و منظور مشترک یکجا نماینده مؤقتی ب

نمودن منابع کلتوری و  اجازه به بسیج ساحۀ مذهبی بازیگرانگذر و عبور به اعتراضات سیاسی  توسط 

سیار قوی که اسالم می باشد به و به این ترتیب از یک وسیلۀ ب. سمبولیک که توسط اسالم ایجاد گردیده است

 .یک عمل دسته جمعی عبور می کند سویرضایی سیاسی و اجتماعی مشروعیت داده شده و به نا

 :نین بر می آیدچبا وجود آن از تحلیل اولسن استه 

روش سخنرانی های اقتدار دولتی از یک جانب و سخنرانی های مخالفین  از جانب دیگر، به آدرس  که شیوۀ و 

نظر برداشت از هر دو نوع سخنرانی مربوط به دانش افکار سیاسی شنوندگان بوده و . مردم صورت می گیرد

 .دارد  د ارتباطنکه از این سخنرانی می نمای یسنتیز و تحلیل به
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و یا واحد نبوده و نظر به کتگوری های اجتماع و نظر به دوره های مختلف قابل  سجممن افکار معمولی مردم

    .تغییر می باشد

 ادامه دارد
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