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 سيد سليم شهزاد :نوشته
 

 طالبان چگونه حمله را از سر گرفتند؟
  »نبرد عليه تروریسم« پنج سال 

 
این     . به لبنان آغازگر سومين جبهه نبرد عليه تروریسم بود   اسرائيل ۀ، حمل »جورج دبليو بوش« پرزیدنت ۀبنا به گفت

 شود، با دخالت نظامي در افغانستان آغاز و    در نظر گرفته مي٢٠٠١ سپتامبر١١حمالت  نبرد آه به عنوان پاسخي به
است آه ایدئولوژي   اما پنج سال. عراق ادامه یافت آه هر دوي آنها جز برپائي آشوب حاصل دیگري نداشتند    در

 .درشكل گيري روابط بين المللي موثر بوده است    بنيادیشان، آه ساخته و پرداخته محافظه آاران نوین آمریكائي است،
 

افغانستان فرضيه حمله بهاري عليه طالبان را در ناحيه     یك فرمانده آمریكائي مستقر در جنوب غربي سه سال پيش 
 هرساله، اندیشه این حمله بهاري باعث.  ساده طالبان را به فكر فرو برد ۀاین اشار .تحت فرماندهي خود مطرح آرد

 و  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣وجود سالهاي  با این. مي شود) هر سال شدیدتر ازسال قبل(تهدید به انتقام جوئي از نيروهاي غربي 
 دست به این ٢٠٠٦سرانجام، طالبان بودند آه دربهار   مذآورسپري شدند ولي ۀ بدون آوچكترین اثري از حمل ٢٠٠٥

 .حمله زدند 
 را به آماده سازي مقدمات این حمله     ٢٠٠٥بخش سال   فرماندهي طالبان مستقر در جنوب غرب افغانستان، بيشترین

 به ویژه گروهي از مبارزین مجرب مقاومت عراق برگزارمي شد، به جلسات تمرین آه با حضور . ودمشغول ب
نواحي    منطقه اي در پاآستان واقع در مرز افغانستان آه از (انتشارمي یافت » وزیرستان«در ستراتژي وحشت آه باید

          گروههاي . خط مشي نویني بخشيد   قرار دارد،١»نوار دوراند «قبيله نشين تشكيل شده و درقلب منطقه پرمنفذ  
در دسامبر  » قندهار«عرب، ازبك و چچني از زمان سقوط  مزدوران  تا دندان مسلح و گروههائي متشكل از  » پشتون«

 .در وزیرستان شمالي و جنوبي مستقر هستند ، در پایگاههاي محقري واقع٢٠٠١
عمومي   ِ غرب افغانستان را مدنظر داشت تا ایجاد شورش       ب بيشتر، تقویت شبكه هاي طالبان در جنو  ٢٠٠٦ بهارۀحمل

     هدف   . اما با این حال موجب گردهمائي و جنبش جناح هاي به ظاهر متفرق شد   .»حامد آرزاي«عليه دولت آقاي  
جنوب  تضعيف روحيه ارتش نيرومند و مجهز آمریكا، اعالم موجودیت در  ) رهبر ارشد طالبان(» عمر مال محمد«

 .طالبان به نيروي عظيم محلي بود  ۀان و مناطق قبيله نشين همجوار در پاآستان و به بياني دیگر تبدیل دوبار افغانست
پایگاههاي وزیرستان، روابط نيروهاي   فرماندهي طالبان در ۀ  به ظاهربي اهميت فرستاد، مالقاِت٢٠٠٦اواخرمه 

 مدبر  رمانده تك پاي حدودا چهل ساله آه سياستمداري ، ف»مال داداهللا «جمله نيروي  از.  متحول ساختمحلي را اساسًا
 .نيزبوده و با محاسن انبوهش رعب آورترین فرمانده نظامي منطقه است 

مرآز بلوچستان، بزرگترین (» آویته« در  ١٩٩٤قندهاراست، در سال   در نزدیكي» هيلمند « اهل ایالت   او آه اصالتاً 
 او بسيار زود و در ابتداي آارش به جنبش طالبان. ي را دیدیك دوره سخت آموزش اسالم  (استان غربي پاآستان

پاداش، فرماندهي جبهه  سپس به نشانه.  نزدیك آابل از دست داد» ميدان شهر«او پاي خود را در جبهه . ملحق شد
شكست سختي به مبارزان   » آوندوز« ، در  ٩٠دهه   او در اواخر    .  شمالي با حدود دوازده هزار سرباز به وي محول شد      

 بر عهده داشت،    ٣»گلبدین حكمتيار« آن را نخست وزیر قدرتمند وقت  آه رهبري٢جرب حزب اسالمي افغانستانم
آه  منطقي استً نتایج باعث توجيه اعتماد مالعمر سرسخت به مهارت سياسي متحدش شد و آامال   این . وارد ساخت
 .ده باشد  طالبان ایفا آرۀ نقشي حياتي را در آماده سازي حمل ٢٠٠٥وي در سال 

آه آشكارا متحد آمریكا و یا ال اقل مخالفين (آابل   با عناصر گوناگون حكومتي در٢٠٠٥طالبان درطول سال  
همه  از . نيمه مستقل گسيل داشتند» جنگ افروزان«و فرستادگان جدیدي را به  ارتباط برقرار آردند  ) وفاداربودند
افغانستان   خاك   گروههاي مجاهدین آه ارتش شوروي را از   ژیكي با دو جناح مهم يروابط حياتي وسترات  مهمترآنكه

مال «دیگري حزب روحاني متعصب  حزب اسالمي به رهبري آقاي حكمتيار و: بيرون رانده بودند، برقرار آردند  
 .»محمد یونس خالص 

براي آنها درچارچوب اتحاد ضد آرزي، موفقيتي عظيم  با توجه به نفرت موجود ميان این دو حزب، آسب حمایت
 موفقيت دیگر این سياست، جلب حمایت فرماندهان پشتون، ازبك و تاجيك بود    .سياست جدید طالبان به شمارمي رود

 .عملياتشان را با عمليات نيروهاي طالبان در جنوب غرب افغانستان همگام آردند  آه
  سریعاً  «: آرد آه در آن آمده بود      نامه مالعمر را توزیع مي  مال داداهللا طي گذرخود ازدو ناحيه وزیرستان، نسخه یك       

اشتباه گرفته  این مبارزات آشفته نباید با جهاد واقعي اسالمي. ۴نيروهاي پاآستان متوقف آنيد درگيري هایتان را با
آمریكائي ها و متحدان آافرشان در افغانستان     به جاي آن، به ما براي مبارزه با . جهاد در افغانستان جریان دارد    . شوند

مالعمر بر تمامي گروههاي طرفدارطالبان، همگي آنها از این اوامر اطاعت    با توجه به نفوذ وسيع . »یدملحق شو
اعالم آتش   آن شد آه بيست و هفت هزار جنگ جو در شمال و سيزده هزار در جنوب، به ارتش پاآستان نتيجه. آردند
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در شمال و آوههاي » غالم خان«وههاي آ واقع در» بيرمال«و » شوال«بس آردند و گروههاي طالبان درشهرهاي 
 .در جنوب گردهم آمدند» شاآاي«

ابومصعب « هيئتي سه نفره از سوي  ٢٠٠٦ چدر مار: آرد  مال داداهللا ازمالقات هایش به نحو احسن بهره برداري   
مرد (» هريایمن الظوا «، »اسامه بن الدن«به افغانستان گسيل شده و با آقایان ) درعراق رهبر القاعده(» الزرقاوي

عنوان رهبر مقاومت درعراق و    و مالعمر دیدار داشتند آه طي آن این افراد مالعمر را به ) شماره دو القاعده
 .افغانستان معرفي آردند

مردم به شدت مومن و معتقد   . استفاده مي آردند این هيئت از نوارهاي ویدئوئي براي توجيه حمالت انتحاري 
دانند و به رغم آنچه آه در گذشته رخ داد و طي آن چند انتحارگر خود را قرباني  گناه مي انتحار را افغانستان، عمدتًا

دهها نوار ویدئوئي نشان  رایج آردن آن، در بنابراین مال داداهللا به منظور . این عمل در افغانستان رواج نيافت آرد،
وزیرستان، تاجيكستان، ازبكستان و   گروههاي  داد آه چگونه مقاومت عراق از این عمل سود برده است و توانست        

 .سازد شهرهاي گوناگون پاآستان را متقاعد
 ی شكل گرفت آه هفتاد تن از آنان را زنان» آونار«دره  در نتيجه نخستين گروه انتحاري چهارصد و پنجاه نفري در

  خود را درافغانستان و یا  برخي از آنها والدین. آسياي ميانه بودند تشكيل مي دادند  اهل آشورهاي عربي یاآه اآثرًا
اما این پایان آار  . تشویق شدند وزیرستان از دست داده بودند و برخي دیگر توسط همسران و یا پدرانشان به این آار 

 ...نبود و گروههاي دیگري نيز شكل گرفت 
   سرتا  پراآنده خود و با اتحاد با جنگ افروزان در      همزمان، طالبان بطورجسته گریخته با چندین هزارعضو  

نيروي چهل هزار نفري وزیرستان آمك قابل توجهي به حمله بهاري تحت رهبري   .سرافغانستان، حمله را آغاز آردند 
 .با تجربه، نمود» حقاني جالل الدین  «

در  » ماتون«پيروزي وي در .  ارتش شوروي در دست دارد    رآورد پيروزي را بر ) فرمانده نحيف و آوتاه قد (حقاني 
هنگام  .  به شمار مي رفت ١٩٩٢روس و تصرف آابل توسط مجاهدین در سال     ف درگيري هاي نقطه عط ١٩٩١سال 
 را تحویل) ماتون(، او تنها آسي بود آه بدون چون و چرا منطقه تحت رهبري خود   ١٩٩٤ طالبان در سال  ظهور

وي با این  .  مي شدطرد با این همه او خود به هيچ وجه عضو گروه طالبان نبود چرا آه در این صورت  . طالبان داد 
گاه در امور سياسي مورد مشورت قرار   وزیر مرزها بود اما هيچ) ١٩٩٦-٢٠٠١(آه در زمان حكومت طالبان 

 .نگرفت
برابر ارتش آمریكا و متحدانش، به تمامي مبارزین فراري   در ٢٠٠١آقاي حقاني هنگام عقب نشيني طالبان در سال  

 .  دست وي را آزاد گذاشته بود     ٢٠٠٦مالعمر به هنگام حمله سال .  اه داد شمالي پن در مامن خود واقع در وزیرستان  
تمامي گروهها در افغانستان از   او با. بنابراین آقاي حقاني پس از مالعمر مهمترین فرد افغانستان به شمارمي رود

 فرماندهان محلي آه ن تازه را به نزد اوي بسياري از داوطلب  .ازبك و تاجيك گرفته تا پشتون ها ارتباط برقرار آرد
 . ، فرستاده است)،حلقه هاي ضعيف شبكه طالبان»لغمان«و» دوگار«در ایاالت هرات،  ( اغلب عضو طالبان نيستند  

محلي پرداخت مي » اربابان « بنابراین آقاي حقاني براي افرادش پيشنهاد ساخت مامن هائي توسط مبالغ هنگفتي آه به
 .شد، را داد  

آه باید » پكتيكا«و » پكتيا«به مناطق مرزي قندهار، هيلمند،  رزیني را تربيت آرده و آنها رااو همچنين گروههاي مبا
دست به   این گروهها تنها باید. دیگري را براي نبردي نفس گير استخدام مي آردند، ارسال آرد در آنجا مبارزین

 .حمالت انتحاري و آن هم تنها عليه نيروهاي ائتالف مي زدند 
مالعمرتوسط یك   . ل یك منطقه بودند شكل گرفت   ومسئو فرماندهي ده نفره آه هرآدام از اعضاي آن    بنابراین یك 

 .تمامي آنها را زیر نظر داشت) » عبيداهللا آخوند  مال«وزیردفاع سابقش (فرستاده دائمي 
ات انتحاري با  از آابل به قندهار پيشروي آرده اند و عملي عميقًاجوالی  ن ووجبه نظر مي رسيد طالبان در ماههاي 

نيروهاي ائتالف عمليات خود را به داخل شهرهاي بزرگ   . آشوبي عظيم به راه انداخت  تحریك نيروهاي ائتالف،
ورود به صحنه جنگ در   مال داداهللا با   .  به دنبالش بود ٢٠٠٣آردند و این همان چيزي بود آه طالبان از سال    محدود 

و هيلمند را تحت اشغال خود در   » زابل«، »اوروزگان«ت قندهار، جنوب غربي افغانستان، بسياري از نواحي ایاال
 بيرون راند و این نشان رجعت طالبان براي طرفدارانشان بود و دوباره حمایت هاي محلي آورده و فرماندهان آنها را

) »ننگرهار «ت و ایال(پكتيا  ۀ حفاظت شد آقاي حقاني نيز به نوبه خود قدرت را در منطقه بشدت    .  از آنان به عمل آمد  
با این آه مال آبير فاقد خصوصيات نظامي بود اما آقاي   .تفویض آرد) »مال عبدل آبير«(به فرمانده سابق طالبان 

اربابان محلي وفادار به آقاي حقاني و . آرد آه به آساني به پيروزي دست یافت حقاني چنان خوب او را هدایت
 .ح طالبان به شمار مي رود خطرناآترین سال» پنجابي ها«وفاداري  همچنين

اینكه به محض شروع عمليات نيروي هوائي آمریكا، به   ژي جدیدي مورد استفاده طالبان است و آن     ياآنون سترات
هنگامي آه نيروهاي ائتالف با همياري نيروهاي افغان وارد عمل مي شوند،      سپس . مناطق امن عقب نشيني مي آند 

شكست   ن آشته هاي بسياري براي ائتالف به همراه مي آورد آه از هنگامو حمالت انتحاري طالبا بمب هاي مخفي
 . بر خود ندیده بود   ٢٠٠١طالبان در سال  
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آه همواره مخالف تهاجم بيگانگان  » نورستان«ایاالت آنر و   .در شرق افغانستان اما اوضاع به گونه اي دیگر است    
آه اآثریت  چرا ن حال براي تبليغات طالبان مناسب نبودند ، با ای)نتوانستند نورستان را اشغال آنند روس ها(بودند 

اآثر مردم آن   .  در تضاد است   ٥طالبان  با ایدئولوژي حنفي مردم آنر و نورستان، سني هاي سلفي هستند آه آامالً  
 .حكمتيار و یا احمدشاه مسعود بودند   ، آقاي»شيخ جميلور رحمان«مناطق تابع 

حكمتيار وفاداربوده و همواره جو نفرت را عليه طالبان توسعه   به آقاي) »يرخانآشم«آقاي (نيرومندترین رهبر آنان 
 حكمتيار از ایران بازگشت، آقاي خان عليه نيروهاي ائتالف اما بطور پراآنده مبارزه مي  هنگامي آه آقاي . مي داد

حال آقاي حقاني به لطف واسطه     نبا ای.  آه طالبان به وي اعتماد نداشتند و او نيز مایل نبود بدانها بپيوندد      آرد چرا
 .مستقر آند را در آنر» محمد اسماعيل«گرانش توانست فرمانده 

 آنها هر. در جنوب افغانستان به پيروزي هائي دست یابد  موفق شده ٢٠٠٦ جون  اواسط به نظر مي رسد آه طالبان از
  مسلماً . صرف خود در مي آورند  را تحت ت » پنجواي«و یا  » سگين«، » موسي آال«  روزه مناطق جدیدي از جمله  

براي مدت مدیدي   اما این قایم موشك بازي نمي تواند. ائتالف نيز قادرند پایگاههاي خود را بازپس گيرند نيروهاي
را تا پيش از زمستان به تصرف خود   د بطرزي حساب شده، جنوب غرب افغانستان نطالبان قصد دار . دوام بياورد

 ...د ندرآور
 
 

 : پي نوشت ها
تعيين سرحدات افغانستان و هندوستان به مدت صد سال،     به منظور١٨٩٣در نوامبر » نوار دوراند « قرارداد   -١

 .شناسد مرزها را آه امروزه به مرز افغانستان و پاآستان تغيير یافته، به رسميت نمي افغانستان این . به امضا رسيد
٢ HIZ : Hezb-e-Islami Afghanistan - 
پاآستان را آه   » پيشاور« شوروي مبارزه مي آرد، عمليات  عليه اتحاد جماهير  ١٩٧٩يار آه از سال  آقاي حكمت  -٣

.  آرد ، رهبري مي) خود یكي از اعضاي اصلي آن بود و (Central Intelligence Agency (CIA) در آنجا مورد حمایت
بر سر   » احمدشاه مسعود « با ١٩٩٢سال   گردید و از  ١٩٨٩او بعدها وزیر امور خارجه دولت انتقالي افغان در سال    

، با آقاي ١٩٩٥سالح نيروهایش توسط طالبان در سال   او پس از شكست و خلع  . بدست گيري قدرت، اختالف پيدا آرد
  و احمد شاه مسعود براي مبارزه با طالبان متحد      )  نخست وزیر او شد  ١٩٩٦ جون٢٦آه از (» برهان الدین رباني «

 .شد 
با ایاالت متحده و ائتالف جهاني مبارزه عليه تروریسم      همكاري بي سابقه اي را٢٠٠١سپتامبر  ١١پاآستان از  -٤

 .داشته است 
 در آسياي ميانه، هند، چين و ترآيه رواج  آه خصوصًا آئين حنفي یكي از چهار ایدئولوژي اصلي سني ها است   - ٥

 .رسمي حكومت به شمار مي رفت دارد و همچنين در افغانستان، دین 
 


