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و چند شهر ديگر افغانستان طور چشمگيري توجهات جهاني را نسبت بـه مسـائلبهدر هفته گذشته حمالت گسترده طالبان به كابل

را به قدرت رسيدن مجـدد طالبـان احتمال ويژه از حيثبه افغانستانخصوص آيندهدرهانيو نگرا برانگيختو تحوالت اين كشور 

از ماه فروردين27ظهر روز يكشنبهها براساس گزارش.افزايش داد ناحيه مهم هدف حمالت هماهنـگ طالبـان قـرار چند شهر كابل

علم«و» ريز گرد«،»آباد جالل«همزمان شهرهاي. گرفت كـامالً،داد حمـالت بودند كـه نشـان مـي گروه طالبان نيز شاهد حمالت» پل

مي به امـا عمليـات،توسـط نيروهـاي امنيتـي تـا عصـر همـان روز سـركوب شـد تحركـات اين هرچند.رسد طور هماهنگ به انجام

.پاكسازي تا روز بعد ادامه پيدا كرد

و يونـانيبر در اين رشته حمالت عالوه انگلـيس هـدفو هـاي آمريكـا خانهسـفارتو پارلمان افغانستان، مقر نيروهـاي تركـي

و غير تير گ اندازي مستقيم كـه در نزديكـي كـاخ» وزيـر اكبـر خـان«شدت حمـالت در منطقـه ديپلماتيـك. رفتندمستقيم طالبان قرار

. ها از انتقال حامد كرزي به نقطه امن ديگري خبر دادند جمهوري افغانستان قرار دارد، به حدي بود كه برخي رسانه رياست

د، در كنار نيروهاي امنيتـي افغانسـتان بـه نظاميان به مقر اين نها شبهدر همين حال اعضاي پارلمان افغانستان در زمان حمله

.در نهايت اين حمالت با كشته شدن نيروهاي مهاجم به پايان رسيد. دفاع از آن پرداختند

و امنيتي جاري افغانسـتان بـه حسـابهطور كلي مجموع به تحركات اخير طالبان نقطه عطف مهمي در فرآيند تحوالت سياسي

كهي پيامتحوالت روزهاي اخير حاو. آيد مي و نكات مهمي است و نيروهاي سياسي ايـن كشـور بايدها مورد اعتناي دولت مركزي

بابررسي دقيق اتفاقات روزهاي اخير واقعي. قرار گيرد و فرآيندهاي مسلطي را ميهت : كند شرح ذيل به ذهن متبادر

و مؤثر يافته ترين، سازمان اين حمالت گسترده.1 طا ترين رو ايـناز.اسـت هاي اخير بوده لبان طي سالترين حمالت گروه

و اقدامات نيروهاي اشغالگر افغانستان براي مبارزه با ايـن گـروه بـرخالف از اين واقعيت حكايت داردبيش از هر چيز كه تمهيدات

شكسـت دهنـده نشـان رو اين حمالت سنگين بـه وضـوح ايناز. ادعاي آنها هيچ تأثيري در تضعيف جنگجويان طالبان نداشته است

و كشورهاي غربي و امنيتي آمريكا و ثبات پايدار استراتژي نظامي طالبان با اين اقـدام خـود. استدر افغانستان براي تأمين امنيت

به نشان داد كه با وجود همه ادعاهاي متناقض مقامات غربي، مي و تواند در همه جاي افغانستان صورت مـؤثر نفـوذ داشـته باشـد

و سازمان پيمان آتالنتيك شمالي تأمين مـي حتي در پايتخت راحتـي شـود بـه اين كشور كه امنيت آن توسط نيروهاي امنيتي افغان

در. بار خود را به مرحله اجرا بگذارد اقدامات خشونت پايه ناتو در همين هفتـه گذشـته دربـاره شـرايط حالي بود كه مقامات بلند اين

در دبير براي مثال،.بيني كرده بودند افغانستان اظهار خوش و افغانستان هر روز قويكابل گفته بود كه نيروهاي امنيتي كل ناتو تـر

مي شايسته . اساس بودن چنين ادعاهايي را به تصوير كشيدبياتفاقات روزهاي گذشته.شوند تر از روز قبل

ب.2 دررحمالت اخير طالبان همچنين و ناتو و ناكارآمدي اطالعاتي آمريكا الزم بـه ذكـر.افغانسـتان داللـت دارد شكست

و انتقال سالحكه اند ريزي اين حمالت اعالم كرده طالبان درباره برنامه است كه مقامات و مواد منفجـره بـه نقـاط مـورد كار نقل ها
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و در طول اين مدت از دو ماه پيش نظر در شهر كابل بـه ايـن. بـود انجـام در حـال انتقال جنگجويان به شهر كابـل،آغاز شده بود

و حكومت افغانستان به و آشكار براي ناتو يك شكست فاحش مي ترتيب اين حمله هاي امنيتي آنها عليرغم سازمان، زيرارود شمار

و انتقاالت صورت گرفته از دسـت سوي طالبان براي تدارك اين حمالت، نتوانستند هيچ اطالعـي از تحركـات طالبـان بـه وسعت نقل

. آنها را پيش از آغاز خنثي سازندطريق حمالت آوردند تا از اين

در.3 خصوص اين حمالت حاكي از آن است كه آنها قصد دارند تـا از چنـين اتفاقـاتي بـراي اظهارات برخي مقامات آمريكايي

و اهداف خود در افغانستان بهره بـ»رايان كراكر«. برداري نمايند تأمين مالحظات ه حمـالت طالبـان سفير آمريكا در كابل با اشـاره

بي11نشيني نظاميان كشورش از افغانستان ممكن اسـت بـه تكـرار حادثـه ادعا كرده است كه عقب معنـاي ديگـر. نجامـداسـپتامبر

در سخنان كراكر آن است كه براي جلوگيري از قدرت و القاعده در افغانستان، حضور نيروهاي اشغالگر آمريكـا يابي مجدد طالبان

اد اين كشور هاي نظـامي دائمـي آمريكـاو نيز تأسيس پايگاهاستراتژيك موافقتنامهاين حضور نيز از طريق انعقاد. امه پيدا كندبايد

يك هدف آمريكا از طرح چنين مواضعي متقاعد ساختن مقامات افغـان بـه امضـاي قـرارداددر. شودميدر افغانستان تضمين  واقع

و اهـداف،»هماهنگ شده يـا نشـده«و»ناخواسته«يا»خواسته«بان رو حمالت طال ايناز. استراتژيك با آنهاست در راسـتاي منـافع

.آمريكا در افغانستان به انجام رسيده است

در افغانستان به انجام رسيد نقاط ابهام فراواني دارد.4 در اين. حمالتي كه اخيراً شايد مهمترين ابهام اين است كه چگونه

غ و انگليس كشته نشدهحمالت هيچ نيروي نظامي يا از آمريكا در شرايطي كه طالبان يكي از اهداف اصلي خود.است يرنظامي

طـي ترين حمالت صـورت گرفتـه ايـن گـروه را مقابله با نيروهاي اشغالگر اعالم كرده است، چگونه قابل درك است كه در گسترده

و انگليسي هدف قرار نمي سال را هاي اخير هيچ فردي از نيروهاي آمريكايي و عمـدتاً نيروهـاي افغـان قربانيـان ايـن حمـالت گيرد

را يا اين موضوع قابل باور است كه طالبان در واكنش به هتك حرمت قرآن كريم ازسـوي آمريكـاييآ. دهند تشكيل مي هـا حمالتـي

قد كه هيچنتدارك ببي .ربانيان آن آمريكايي نباشنديك از

ازدر كنار مسئلهاين عنوان اهرم فشـاري بـربه طالبان ها از حمالت برداري آمريكايي واقعيات ديگر ازجمله بهره شماري

ميومقامات افغانستان براي قب به وجـودل قائهايي باشد كه اساساً تواند تأييدكننده تحليلل انعقاد موافقتنامه استراتژيك با آمريكا،

و انگليس با طالبان در تدارك چنين حمالتي  حمـالت طالبـان بـيش از آنكـه متوجـه نيروهـاي. هسـتند نوعي هماهنگي ميان آمريكا

و در جهت تضعيف دولت كرزي به انجام مي اين وضـعيت. رسد اشغالگر باشد نيروهاي حكومت مركزي افغانستان را هدف گرفته

.هاي خود بر دولت مركزي فراهم نمايد آمريكا جهت تحميل خواستهتواند شرايط بهتري را براي مي

دريبـار را حضـور نيروهـاي اشـغالگر غربـ خشـونت هاي خـود بـراي تـدارك حمـالت طالبان يكي از انگيزهازسوي ديگر.5

راتضـ معار اين گـروه. كند افغانستان ذكر مي از در چـارچوب ادلـه خـود بـا دولـت مركـزي  ايـن دولـت در اقـدام جملـه مختلفـي

رهبران طالبان همچنين اقدامات موهن نيروهاي آمريكايي. كندمي توجيهزمينه حضور نيروهاي خارجي در افغانستان سازي فراهم

هاي تـدارك ازجمله انگيزهرا)كه چندي پيش با سوزاندن قرآن توسط نظاميان آمريكايي صورت گرفت(در هتك حركت قرآن كريم 

و ازجمله.اند حمالت اخير ذكر كرده و انگليسي در بيشتر حمالت طالبان آالتمحهرچند كشته نشدن نيروهاي آمريكايي هـاناخيـر

مي شائبه اي بـراي افغانسـتان بهانـه در اما به هر حـال حضـور نيروهـاي غربـي،دهد ها در مورد اعتبار چنين ادعاهايي را افزايش

در قع حضور اشغالگراندروا. طالبان بوده است بار تدارك تحركات خشونت و امنيت ايـن در افغانستان بيش از آنكه به تأمين ثبات

نادر عاملي مؤثر به كمك كند، خود كشور و خشونت امني تشديد . است تبديل شدهها ها
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بي بار طالبان همچنين ناكار اقدامات خشونت.6 و از طـرف آمريكـ آمدي ا نتيجه بودن سياست مذاكره با اين گـروه را كـه

مي پيگيري مي و ازجمله در جريان ترور برهان.رساند شود به اثبات الدين رباني نشان داده اسـت كـه بـه مـذاكرات طالبان بارها

و تهاجم عقب و از خشونت افـرادي كـه بـا آنهـا برخـي معتقدنـد سـوي ديگـراز. كند نشيني نمي صلح با دولت مركزي پايبند نيست

ن مذاكره صورت مي و گيرد اساساً فوذي بر آن دسته از جنگجويان طالبان كـه رسـيدن بـه اهـداف خـود را صـرفاً از طريـق جنـگ

بي به اعتقاد آنها،.كنند، ندارند درگيري دنبال مي رو از ايـن.كشـد فايده بودن سياست مذاكره با طالبان را به تصـوير مـي اين مسئله

مي توسطحمالت گسترده اخير ب طالبان را  ايـن گـروه رسوي اميد به ايجاد ثبات در افغانستان از طريق مذاكره بـاكورتوان پاياني

در در اين ميان اين ديدگاه نيز مطرح است كه طالبان ممكن است از طريق تدارك اين حمالت به فكر گرفتن امتيازات بيشـتر.دانست

بهرو برخالف ديدگاه نخست، اين ديدگ از اين.و دولت مركزي باشد آمريكامذاكرات با  وجود ارتباط ميـان طراحـان حمـالت اه قائل

اين امر البته بدين معناست كه طالبان نيـز از طريـق روي. اخير با كساني است كه از طرف طالبان با آمريكا مشغول مذاكره هستند

و در ميان مردمي كه خواستار عدم واگذاري امتياز بـه آوردن به مذاكره وارد بازي و خـروج هاي سياسي افغانستان شده آمريكـا

.اشغالگران از افغانستان هستند پايگاهي ندارد

و شدت اين حمالت.را زنده كرد 1990هاي مياني دهه تكرار حوادث سال احتمال كابوس وقايع روزهاي اخير.7 گستردگي

و انگيزه باالي طالبان حكايت دارد دهـه اواسـط اي طالبـان در آسـ يـابي بـرق در قدرت از عوامل مؤثر هر دو عامل. از سازماندهي

امكـان روي كـار آمـدن غافلگيرانـه طالبـان بـر اينكـه مبنيداخلي افغان حمالت اخير هشداري است به تمام نيروهاي. بودند 1990

به. همچنان وجود دارد از. مورد اين واقعيت بايد هوشيارتر از بازيگران ديگر باشددر ويژه دولت مركزي افغانستان راه جلـوگيري

و انعقاد موافقتنامه درتق هاي استراتژيك با آنها نيسـت چـه اينكـه اگـر ايـن اسـتراتژي يابي مجدد طالبان اتكا به نيروهاي اشغالگر

ميدكارآمد بود امروزه پس از گذشت بيش از ده سال از حضور نيروهاي خارجي در افغانستان نباي . مانـد اثري از طالبان بر جاي

نيروهـاي. هرچه بيشتر اتحاد ملي در برابر طالبان از وظايف خطير دولت كرزي در شرايط كنوني اسـت فراهم كردن زمينه تقويت

كـه در آن دولـت ربـاني( 1990آوري تجربـه دهـه هاي سياسي مخالف دولت مركزي نيز بايد با ياد داخلي افغانستان ازجمله گروه

و در برابر هجوم علت اختالفات گروه به شدطاهاي سياسي تضعيف و همـاهنگي بـا)لبان تسليم ، تالش براي تقويت دولت مركـزي

و فعاليت صدرآن براي مقابله با طالبان را در . هاي خود قرار دهند اهداف


