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  انطالبان افغ
  در میانه فشارهاي دولت و داعش

  
  جواد جمالی 

  
  
  

  30/03/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              15/02/1395تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
، در سه جبهه یعنی علیه 2001طالبان افغان بعد از سقوط امارت اسالمی افغانستان در سال 

هاي انشعابی طالبان جنگیـده و   فغانستان، داعش و گروهو ناتو)، ارتش ا امریکا اشغالگران (
. در یک سال اخیر، تحمیل جنگ بر طالبـان در  اند فشارهاي نظامی سنگینی را متحمل شده

دو جبهه نیروهاي دولتی و داعش شدت یافته و تلفات زیادي از این گروه گرفته است. بـا  
ـ  این حال، طالبان با نمایش نوعی پایداري ساختاري توانـد   ارکردي نشـان داد کـه مـی   ـ ک

بست بکشاند. در این پژوهش، در پاسـخ   المللی را به بن هاي بین راهبردهاي پیچیده قدرت
طالبان چگونه در برابر فشارهاي نظامی دولت و داعـش افغانسـتان عمـل کـرده     «به سؤال 

ـ    گیري از نظریه منازعه و روش توصیفی ، با بهره»است؟ ه ـ تحلیلی مشخص شـده اسـت ک
ابعاد مثبت منازعه به نفـع خـود، از    گیريبا کار  طالبان در یک دهه اخیر به خوبی توانسته

یک تهدید کامالً جدي، فرصتی مناسب بسـازد و از ایـن وضـعیت بـه خـوبی در جهـت       
  یابی و بقاي خود استفاده کند. بازسازماندهی، قدرت

  
  واژگان کلیدي 

  طالبانیسمافغانستان، طالبان افغان، داعش، منازعه، 

                                                                                                                                         
  پژوهشگر مسائل افغانستانjvjamal@yahoo.com 
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  مقدمه
و نـاتو بـه افغانسـتان،     امریکـا  ، با حمله 2001 سال هاي پایانی پس از آنکه در ماه

یـا بـه    ندحکومت طالبان از هم گسیخته و بخش عمده نیروهاي آن پراکنده شـد 
روي کردنـد،   العبور مرز دیورنـد در منـاطق قبـایلی پاکسـتان عقـب      مناطق صعب

سرعت و وسعتی که تاکنون اتفاق افتاده است بازگشت منسجم و مهلک طالبان با 
اما طالبان به دالیـل مختلـف، دوبـاره     ؛دور از ذهن بود ،ها ییامریکا ویژه براي ه ب

تر از قبل وارد صحنه نبرد با اشغالگران و دولت افغانستان شدند. به عبارت  مصمم
ه و نــاتو از قــدرت ســاقط شــدند، اندیشــ امریکــا دیگــر، گرچــه طالبــان بــا زور 

انگیـزه بسـیار   مسـئله  داري و به اصطالح جهاد را رهـا نکردنـد و ایـن     حکومت
مـار شـده آنهـا بـه تـدریج بـا حمایـت خـارجی          و قدرتمندي شد تا بقایاي تار

رتبـه طالبـان دوبـاره بـا مالعمـر بیعـت        ند. فرماندهان میانی و عالیوگردآوري ش
  کردند و تالش براي اعاده حاکمیت از دست رفته آغاز شد.

بر  ها غالب دیدگاه ،2001 سال و ناتو در امریکا بعد از اشغال افغانستان توسط 
این نظر بود که طالبان سقوط کرده و پایان یافته است و کمتر کسی بـاور داشـت   

تواند دوباره خود را احیا کند و به عنـوان   می گروه طالبان ،که در عرض چند سال
. با اتکـا بـه شـواهد و    شی برعهده گیردیک بازیگر در صحنه قدرت افغانستان نق

طالبان بیش از یک دهه است که نه تنهـا تضـعیف    قرائن موجود باید پذیرفت که
شـین افغانسـتان و پاکسـتان    ن در منـاطق پشـتون  را بلکه همچنان نفوذ خود  ه،نشد

 نـامنظم و  جنـگ چریکـی و  طالبـان نـه تنهـا     ،در این مدت. است تداوم بخشیده
ناتو و ارتش  و امریکا عی و مؤثري را در برابر نیروهاي نظامی حمالت کوتاه، مقط

بلکه حمالت مهلک آنها را نیز پاسخ داد و گـاهی   ،ملی افغانستان به اجرا درآورد
 نیز شرایط صحنه را به نفع خود رقم زد.

افغانستان در یک دهه اخیر، به علت گستردگی و تنوع بازیگران به بسـتر رشـد و   
فکري ـ سیاسی مختلف با آرا و اهداف متفاوت تبدیل شده اسـت؛    هاي تکثیر جریان



ش
داع

 و 
ت
دول

ي 
رها
شا
ه ف
میان

در 
ن 
فغا
ن ا
البا
ط

  
 

 

 43  

 

 

رغـم   شـود کـه بـه    اما در این میان، طالبان یکی از پایدارترین بازیگران محسـوب مـی  
تحمل فشارهاي نظامی و اجتماعی گسترده و قـوي و شـرایط محیطـی شـکننده، بـه      

هـا،   بـه افغـان   2014 حیات خود ادامه داده است. بعد از واگذاري امور امنیتی در سال
ارتش و پلیس این کشور با حمایت مستشاري خـارجی، همـواره حمـالت شـدیدي     
علیه طالبان ترتیب داد و مدتی است که گروه خشـن داعـش نیـز بـه بـازیگران ضـد       

بـر طالبـان وارد کـرده اسـت. ایـن      را طالبان در افغانستان اضافه شده و تلفات زیادي 
دجانبه و حفظ موجودیت و هویـت خـود، بـر    گروه توانست ضمن دفع حمالت چن
چگونـه طالبـان   «فزاید. حال سؤال این است کـه  قدرت نظامی و اجتماعی خود نیز بی

توانسـته اسـت در برابـر حمـالت و فشـارهاي ممتـد دشـمنان خـود در افغانسـتان،          
گیري  توان با بهره در پاسخ به این سؤال می» موجودیت و هویت خود را حفظ نماید؟

برداري از جوانب مثبت منازعـه و جنـگ    طالبان با بهره«یه منازعه تبیین کرد که از نظر
با دشمنانش، خود را احیا کرده و ضمن افزایش قدرت، بقا و موجودیت خـود را نیـز   

در این پژوهش، ضـمن تشـریح نظریـه منازعـه و اشـاره بـه       ». استمرار بخشیده است
بـا اشـغالگران،   آنـان  جنگ و سـتیزه   خصوصیات رفتاري طالبان از این منظر، به نقش

  شود. دولت افغانستان و داعش در بقاي این گروه پرداخته می
  

  نظامی  هاي شبه و رفتارشناسی گروه 1»نظریه منازعه. «1
یکـی از   همـواره  در مطالعات اجتماعی یک قـرن اخیـر، موضـوع سـتیزه و نـزاع     

اسـت. در ایـن میـان،    پردازان سیاسـی بـوده    شناسان و نظریه مباحث اصلی جامعه
هـاي جـدي صـورت     بحـث  ،منازعه و جنگ نتایج و ها، کارکردها راجع به ریشه
 کننـده  متالشـی  منفـی و از منظر ابعـاد  ستیزه فقط  رفتار مبتنی بر ،گرفته که اغلب

یی امریکـا  شـناس   جامعـه  2،کـوزر  لـوئیس آلفـرد  سـرانجام  بررسی شـده اسـت.   

                                                                                                                                         
� . Conflict Theory 

� . Lwis A. Coser 
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ه مشهور خود یعنـی کارکردهـاي سـتیزه    نظری ،1950االصل در اواسط دهه  آلمانی
ارائـه کـرد. در ایـن    زیمـل  تألیف جرج  ،ستیزه از کتابگیري  با بهرهرا  اجتماعی
باعـث انسـجام    سـتیزه را  عملکـرد کـه   و منازعـه  مثبت سـتیزه  به کارکردنظریه، 
  ، توجه بسیاري شده است.دانست می گروهی

 عمال زور را مورد بررسی قرارنقش ا برخورد منافع ونظریه منازعه در بدو امر، 
تأثیر ستیزه بـا   تحت نیز  ها ساختار گروهبر این اساس،  ).16: 1377 ریتزر،دهد ( می

 د.ند داشـته باشـ  نـ خواه مـی آن گـروه پیونـد داشـته یـا      هاي دیگر است که با گروه
وجـود   خواهند اعضاي خود را با تمـام  می ،هایی که با هم مبارزه دائمی دارند گروه
 و کننـد  به طوري که تمام توان اعضاي گروه را بسیج مـی ؛ درگیر کنندمبارزه  در آن

می بـا  ئهایی که در مبارزه دا گروهدر این میان،  دهند. تأثیر قرار می همه آنها را تحت 
انگیزه کمتري براي درگیر کردن تمام اعضاي گـروه خـود    ،نیروهاي بیرونی نیستند

    .خورد به چشم میهم یري بیشتري پذ ها انعطافآندر ساختار  و دارند
و  بـا بعضـی افـراد    ها و افراد برخی از گروه جویی ستیزهطبق اصول این نظریه، 

با  ،ستیزهاز این منظر،  پی دارد. در را دیگران ائتالف با پیوستگی و ،هاي دیگر گروه
موجـب کـاهش انـزواي     ،بین اعضـا  پیوند با ایجاد و ها ائتالف و ها گونه تجمع این
 صـورت  کـه در  کنـد  می متحد یکدیگر با هایی را گروه یا افراد و شود جتماعی میا

حـال براسـاس نظریـه     متعـارض بودنـد.   ارتباط یا بی یکدیگر با، ها آن ستیزهفقدان 
هر چه یک گروه و جامعه بیشتر بـا گـروه دیگـري در تضـاد و درگیـري       1منازعه،

هـا بیشـتر    ر یـک از گـروه  باشد، احساس همبستگی، وحدت و انسجام در درون ه
بر این اساس، در صـورتی کـه افـراد یـک گـروه،       .)Coser, 1956: 87- 110شود ( می

داراي هدف و فعالیت مشترك براي رسیدن به هدف باشـند، در آن صـورت تعلـق    
ترین هدف مشترك است.  شود. دشمن مشترك، همواره مهم خاطر میان آنها زیاد می

ت مشترك قوي براي از بین بردن دشـمن بـه وجـود    در چنین شرایطی، عمده فعالی

                                                                                                                                         
  شده است. مطرحنظریه ستیزه، نظریه کشمکش و... نیز مانند هاي دیگري  . این نظریه با نام1
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شـود. حـال اگـر     آید و احساس همبستگی میان اعضاي گروه بسیار تقویت مـی  می
چنین گروهی داراي رهبر متنفذ و مطاع و سازماندهی قـوي باشـد و از ابـزار مهـم     

ـ انگیزشی نظیر ایـدئولوژي اسـتفاده کنـد، همبسـتگی درونـی گـروه بـه         احساسی
  شود.   رسد که مقابله با آن دشوار و متالشی کردن آن دشوارتر می می اي اندازه

ها شکل  دیگر گروه تجمعی از طریق ستیز با هنگامی که گروه واز منظر دیگر، 
 و هـا  مشی بـین گـروه   خط حفظ حدودراستاي  آن ستیزه ممکن است در گرفت،

(پویـایی)   یزمدر این شرایط، مفهـوم دینـام   عمل کند. محیط اجتماعی پیرامون آن
بر اسـاس مفهـوم مـذکور، از بـین      و به باور لوئیس کوزر .گیرد گروهی شکل می

دهد  میرفتن دشمن مشترك براي اعضاي یک گروه، وحدت قبلی آنها را کاهش 
  .)Ibid( گردد گروهی آغاز می و تجزیه درون

از  نظـامی  هاي شبه توان گفت گروه با نگاهی به اصول و مباحث نظریه منازعه، می
هایی هستند که به معناي واقعی از این نظریه در سازماندهی و بقاي خـود بهـره    گروه
ها باید به نقش و کارکرد منازعه بسیار توجه کـرد. بـر   آنگیرند و براي رفتارشناسی  می

نظـامی   هاي شـبه  ـ رفتاري گروه هاي تشکیالتی ترین شاخص این اساس، برخی از مهم
  عبارتند از:

نظامی در عین حال که ممکـن   هاي شبه رهبران و اعضاي گروه تی:. تمایز هوی1
هـاي همسـو و مشـابه     هاي عملیـاتی و میـدانی بـا برخـی گـروه       است در صحنه

اصرار نیز همکاري داشته باشند، به شدت بر هویت متمایز و تعصب هویتی خود 
  .داراي پرچم، شعار و نمادهاي اختصاصی خود هستند از این رو اغلبدارند. 

طلبی بخش مهمی از  نظامی، جنگاوري و ستیزه هاي شبه گروهدر  :طلبی . ستیزه2
جـویی و   هـا بـه اسـتمرار سـتیزه    آنبقـاي   و ندشـو  قلمداد می آنهافلسفه وجودي 

همواره فلسفه وجودي آنهـا را یـادآوري و    ؛ زیراناپذیري آنها بستگی دارد سازش
  .کند می مشروعیت آنان را نیز بازتولید

نظامی که با اتکا به منازعه به حیـات   هاي شبه در گروه مراتبی:  تار سلسله. ساخ3
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دهند، فرمان توقف یا تداوم و کاهش یا افزایش منازعه و جنـگ در   خود ادامه می
پـذیري و   نوعی اطاعتبنابراین همواره هاست.  اختیار رهبر و فرماندهی این گروه

ن تبعیت به هـر دلیلـی کـه باشـد،     ها وجود دارد که کاهش ای تبعیت در این گروه
هـاي   در میـان گـروه   شـود.  سبب بروز اختالف و احتماالً آغاز تجزیه گـروه مـی  

ماهیت ایدئولوژیک اغلب گراي مذهبی به سبب اینکه  هاي افراط نظامی، گروه شبه
ها، ساختارشان ماهیت هرمی و سلسله مراتبـی دارد کـه    دارند، بیش از سایر گروه

رغـم   بـه  یابد. و قوام میگیرد  میاندیشه، فرد کاریزما و... شکل  در ذیل یک نماد،
گرا مشـترك و   هاي افراط مراتبی تقریباً در همه گروه اینکه ساختار هرمی و سلسله
ها متناسب با الزامات ذاتی و محیطی که بـا آن مواجـه    همسان است، برخی گروه

اي و امثـال آن   ا خوشـه هستند، به صورت سلسله مراتبی پیوسته یا منفک، ساده ی
توان تفکیک و  هاي مذکور را در طالبان افغان به خوبی می شوند. ویژگی تقسیم می

  تشریح کرد.
  

  رفتاري طالبان از منظر نظریه منازعه ـ هاي تشکیالتی . شاخص2
نظـامی کـه برخـی از     هـاي شـبه   طالبان افغانستان نیـز هماننـد بسـیاري از گـروه    

، از منازعـه و  شـود  مـی ذکـر  هـم  در ادامـه   و شاره شدهاي آنها در باال ا شاخص
بنابر این، گیري کرده است.  جویی در روند تأسیس، تکامل و بقاي خود بهره ستیزه

نظامی را در مـورد طالبـان نیـز     هاي شبه هاي گروه توان شاخص ، میدیدگاهاز این 
  ها عبارتند از:    بررسی کرد. این شاخص

  
  هویت متمایز. طالبانیسم به مثابه 1/2

اي متنوع از چنـدین   شود، مجموعه آنچه امروزه به عنوان طالبان افغان شناخته می
ها، ایدئولوژي، رهبر، کارکردهـا   جوي افغان است که خود را به آرمان گروه ستیزه

میـان  ضمن ترسیم مرزبنـدي   ،دانند. این وضعیت و کلیتی به نام طالبان متعهد می
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نظامی دیگر در افغانستان، هویت مستقل و متمایزي  شبههاي  طالبان با برخی گروه
ملهـم از  اغلـب  به آنها بخشیده است. آنها با تفسیر خاص خـود از شـریعت کـه    

دیوبندي و پشتونی است، درصدد شرعی کردن سـاختار   ـ  باورهاي سلفی، حنفی
 گیر و جدي و در ارتباط با ظواهر مذهبی بسیار سختهستند قدرت در افغانستان 

بخـش   خواهی و تعصب اسـت.  . جوهره اقدامات این طیف، تمامیتکنند ل میعم
هاي قـوم   مهمی از باور طالبان به اینکه آنها هویت متمایز و برتر هستند، در انگاره

جنـگ بـا پیـروان ایـن      ریشه دارد. مذهب برتر داشتن آنهاها و  برتر بودن پشتون
تر و احتماالً رسیدن به تفاهم بـا  دفاع در برابر آنان دشوار و گروه متعصب، دشوار

  آنان ناممکن است.
  
  و جهاد به مثابه شغل مقدس  . جنگ2/2

 فرمانـدهان  به صورت سنتی عالوه بر علما و ریش سفیدان، اغلـب بـر   طالبان قدرت
است. جنگ طالبان که آنهـا نـام جهـاد را بـر آن      متکی گروه این جنگجویان و نظامی
ی نیز پیدا کرده و در حال تبدیل شدن به یک شغل مقدس اند، مدتی ابعاد معیشت نهاده

است. این جنگ شغل است؛ چون بسیاري از طالبان به عنـوان منبـع درآمـد چنـدین     
شـود و برخاسـته از باورهـاي دینـی و      نگرند و مقدس پنداشته مـی  خانواده به آن می

گـرا و فهـم    گرایانـه و خشـونت   ایدئولوژیک آنها نیز است. راه و رسم طالبان، افـراط 
اي، نظام تربیتی و تعصـبات قـومی اسـت.     اعضاي آنان از اسالم، متأثر از فرهنگ قبیله

اي از برداشت سطحی آنها از شـریعت اسـالمی و    بنابراین باورهاي دینی طالبان، آمیزه
والـی) اسـت. در مجمـوع،     اي پشتون (پشتون تلفیق آن با آداب و رسوم قومی و قبیله

هاي  هاي صوفیانه، خشونت و تصلب اندیشه اي از گرایش ه، آمیزهایدئولوژي این گرو
اي پشـتونی و   وهابیت، تعالیم دیوبنـدي مـدارس پاکسـتان و باورهـاي جامعـه قبیلـه      

کارکرد آنان بر جهاد و تهدید پیروان سایر عقاید استوار اسـت و حمـالت انتحـاري،    
). اکنـون  111ــ  117، 1390شود (سرافراز،  هاي تحقق آن محسوب می یکی از روش
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روند کـه در قالـب    هایی از طالبان به علل مختلف به سمتی می پس از یک دهه، گروه
اي و در قبال دریافت مبالغی، به اقدامات تبهکارانه دست بزنند  باندهاي شرارت حرفه

هـاي   ها، قتـل  هاي گروگانگیري، راهزنی، باجگیري از افراد و سازمان و افزایش پدیده
در بین طالبان، ناظر بر این وضعیت است. از این منظـر، امـروزه بخـش     سفارشی و...

به طوري کـه تعـداد    1مهمی از جنگ طالبان به یک شغل و تجارت تبدیل شده است؛
هـاي   این افراد با انگیزه کسب سـود، اعتبـار و حتـی رهـایی از محـدودیت     زیادي از 

نـد. بسـیاري   ا هبان پیوستهاي خشک کشاورزي به طال زندگی روستایی و کار در زمین
زمانی براي دولت افغانستان یـا نیروهـاي   پیوندند  میاز کسانی که به تازگی به طالبان 

بـه طالبـان    ،یـا بیکـاري   هایشان اما به دلیل تهدید علیه خانواده د؛کردن کار می خارجی
  ).29/7/93اند (خبرگزاري ایسنا،  ملحق شده

  
  مراتبی . ساختار متصلب و سلسله3/2
بـه دلیـل سـطح پـایین     مراتبـی   ر طالبان، رهبري کاریزماتیک و عملکرد سلسـله د

پذیري عناصر میانی و بدنه  اطاعت ،اهمیت زیادي دارد. در واقعنهادینگی سیاسی 
یابی مجدد آنهـا بـوده    طالبان از فرامین رهبري گروه، یکی از رموز بنیادین قدرت

مراتبی است کـه   لب و سلسلهاست. شوراي کویته، طرفدار ساختار به شدت متص
رتبه تا سطوح محلی و روستایی حاکم است. ساختار هرمی طالبان  از رهبري عالی

آخونـدزاده، شـوراي رهبـري،     هللا به ترتیب از هسته مرکزي به رهبري مـال هبـت  
هـا و فرمانـدهان محلـی     ولسـوال  ـ هاي تخصصی، والیان محلی، فرمانداران کمیته

همـین   ،بـراي اجرایـی شـدن   این گروه ین و دستورات تشکیل شده است که فرام
گیـري و   همـه چیـز تصـمیم    بارهکند. رهبران شوراي رهبري در طی می را مراحل

                                                                                                                                         
 تفکـر  و ایـده  مبنـاي  بـر  اکنـون  طالبـان  «: معتقـد اسـت   فاریـاب  والیت سرپرستپیشین  . سخنگوي1

 در والیـت  این مردم کاالهاي مالی و سرقت کسب منفعت خاطر به بلکه جنگند، نمی خود ایدئولوژیک
 .»پردازند می سالح تهدید با مردم اموال آوري به جمع ،والیات هاي جاده بستن باآنان  .ندهست جنگ حال

�=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn  در:دسترسی  � ₫� � � � ̃ � � � � � �  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=
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چنین ساختاري توانسـته اسـت    کنند. به مراجع پایین دستی ابالغ میسپس آنها را 
مـی  ئهزار نفر دا 10تا  7هزار نفر طالبان مسلح را که از میان آنها  25تا  15حدود 
  شوند، سازماندهی و هدایت کند. و بقیه فصلی انتخاب میهستند 

هاي مذکور به رهبران طالبان کمک کـرده اسـت کـه بهتـر بتواننـد بـه        ویژگی
  و بقاي خود را تضمین کنند.دهند منازعه و جنگ با دشمنان خود ادامه 

  
  گران . بازسازي طالبان افغان در پرتو منازعه با اشغال3

لحاظ ساختار از طالبان  گروه ،2001 سال در افغانستان به امریکا   هحمل در جریان
 نیروهـاي  حضـور  اولیـه  هاي سال دراین گروه . شد متالشی عمالً و سازمان رزم

 هـاي  بخـش . نـداد  نشـان  خود از جدي تحرکات گونه هیچ افغانستان، در خارجی
 حضور ازکم  دست یا و نیروهاي خارجی بود دولت کنترل تحت افغانستان  عمده
 کشـور  در طالبـان  تحرکـات  زمانی اندك، گذشت با اما ؛نبود خبري آن در طالبان

فعالیت خود را شـروع   تر از قبل مصممنیروهاي آن شد و  آغاز و به تدریج بیشتر
خـود را نیـز   تالش براي اعاده حاکمیت از دست رفته این افراد  کردند. در نتیجه،

 نیـروي  یـک  ، در قالـب قوایشـان  مجـدد  ندهیسـازما  بـا  مـرور  به کردند و آغاز
  . شدند ها ظاهر برابر خارجی در برانگیز چالش

که احیا و بازسازي طالبـان آغـاز شـد، بـه      2004 سال در محدوده زمانی بعد از
نیروهاي خـارجی در افغانسـتان و سـهولت    از  هزار نفر 100سبب حضور بیش از 

ی حمالت طالبان قرار داشتند و منازعه گر آماج اصل دسترسی به آنها، نظامیان اشغال
 .و جنگ میان دو جبهه اصلی یعنی طالبان و اشغالگران بـه شـدت در جریـان بـود    

، از لحاظ عملیاتی بر ترکیبـی از دو شـیوه متفـاوت تکیـه     امریکا طالبان در جنگ با 
کردند. در شیوه نخست، آنان جنگ چریکی و حمالت مقطعی و مؤثري را در برابر 

هـاي حـداکثر    با اعزام گروه 2005و ناتو به اجرا درآوردند و تا سال  امریکا ن نظامیا
. امـا از  خود را شروع کردند نفري از داخل خاك پاکستان به افغانستان، عملیات 10
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 10هـاي   ، فرماندهان میدانی طالبان در افغانستان مستقر شدند و در گروه2006سال 
در مقطعـی،   کردنـد.  هـا حملـه    اتو و بخشداريهاي نظامی ن نفري به کاروان 100تا 

به نحوي انجام شد که به شدت روحیه نیروهـاي   امریکا تاکتیک جنگی طالبان علیه 
این گروه را افزایش داد و بر قدرت نظامی آن افزود. نفوذ و رخنه طالبان در مراکـز  

ه از و محل استقرار نیروهاي غربی، اماکن و مقرهـاي امنیتـی و نظـامی بـراي حملـ     
درون، محور اصلی این تاکتیک بود. این تاکتیک، فارغ از پیامدهاي مرگبارش، آثـار  

تا آگوست همـین   2012روحی ـ روانی بسیار مخربی در پی داشت. از ابتداي سال  
تحـت  افغـان   نظامیـان حادثـه تیرانـدازي    19در  امریکـایی  و  سرباز نـاتو  26 سال،

 21سـرباز نـاتو در    35نیـز   2011 السـ  . درندنیروهاي خارجی کشته شد آموزش
با حمـالت   2016تا  2001در مجموع، طالبان توانست از سال  .از میان رفتند حمله

نظـامی خـارجی را در جنـگ     3517یی و در مجموع امریکا  2381مختلف، حدود 
  .)icasualties.org/oef, 2016افغانستان بکشد (

قـاطع ایـن گـروه بـه      وباشغالگري طالبان، سـرک  حمالت ضد آغاز گرچه از
 برنامـه  کـه  بـود  معلـوم  جنگ مدیریت روند صورت نگرفت و از دالیل مختلف

مجدد  یابی تر از آن، به سازمان ندارد، عاملی مهم وجود طالبان نابودي براي جدي
نیروها و جنگجویان تار و مار شده طالبان، با معرفی نظامیان  .این گروه منجر شد

ترك، یک هـدف مشـترك را بـراي مبـارزه و جنـگ      خارجی به عنوان دشمن مش
ایـن مبـارزه    ند.چندین سال به منازعه با این دشمن پرداختبراي تعریف کردند و 

طالبـان بـا    ساخت. متحد و منسجم می ،آنها را حول یک محور مشخص ،مشترك
بـراي  را فرسایشـی، فرصـت بیشـتر و مـؤثرتري       سوق دادن وضعیت بـه جنـگ  

در جنـگ   .نیروهـاي پراکنـده و مـردد خـود فـراهم کـرد       بخشی و احیاي انسجام
در ضمن اهمیت یافتن عامل زمان، عنصر زمین اهمیت چندانی نـدارد.   ،فرسایشی
سـزایی در   ، سهم بـه امریکا موفقیت طالبان در فرسایشی کردن منازعه با این میان، 

  داشت. امریکا بست نظامی  بن
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این منازعه نیز در هر دو طرف  اعتقادي ـ  بسترهاي اجتماعی، سیاسی و فکري
سو طالبان با اتکا بـه تعصـبات قـومی و فرهنگـی خـود،       از یک .جنگ فراهم بود

والی به عنـوان   کرد و پشتون مشاهده می امریکا مشخصات یک دشمن را در چهره 
بـر   .ها مجوز چنین دشمنی را قبالً صادر کرده بود قانون اجتماعی و عرفی پشتون

والـی اسـت،    تـرین اصـول پشـتون    جویی کـه یکـی از محـوري    اساس اصل انتقام
ویژه اوالد ذکور خانواده باید قاتالن پدران ه شدگان ب هاي کشته بازماندگان خانواده

ویژه طالبان، ه خود را بکشند و انتقام او را بگیرند. بر این مبنا، در جامعه پشتونی ب
اي سـه مرحلـه ایجـاد    مبـارزه دار  ،در ایـدئولوژي طالبـان   آورد. جنگ، جنگ مـی 

مزاحمت، مقاومت و پیروزي است. آنها در ابتداي بازسازي خود معتقد بودند در 
مریکا قرار دارند و از حمایت پنهان و آشکار مـردم نیـز   امرحله مقاومت در برابر 

توانست جایگـاه و تـوان نظـامی خـود را      ، طالبانبرخوردارند. در چنین شرایطی
  .)275 :1390ین احیا کند (سرافراز، نش کم در مناطق پشتون دست

بـراي  را هـاي الزم   به سبب تناقضات رفتـاري، فرصـت   امریکا  ،از سوي دیگر
هـاي   با اتکا به آمـوزه  امریکا  .کرد رشد و گسترش منازعه طالبان با خود فراهم می

یی و طبق اهدافی که براي حمله به افغانستان امریکا لیبرالیسم و اشاعه دموکراسی 
بـود،   قـرار داده  تـرین هـدف را نـابودي طالبـان و القاعـده      و مهمکرده  مشخص

موجودیت طالبان را هدف قرار داد که بدون تردید ایـن گـروه را بـراي دفـاع از     
در حین تعقیب طالبان بـا اعمـال برخـی     امریکا ساخت.  تر می موجودیتش مصمم

دد بود تـا از  مالحظات راهبردي، از حذف کامل این گروه خودداري کرد و درص
در آینده به مدیریت صـحنه افغانسـتان بپـردازد. در    آنها، طریق مدیریت و کنترل 

در مهار طالبان  امریکا نظامی  ـ افزاري ، رویکرد سختامریکا  ـ جنگ نابرابر طالبان
که بر حمـالت سـنگین هـوایی و موشـکی متکـی بـود، موجـب تلفـات بـاالي          

بـرداري طالبـان از    بهره ،ه اشغالگران و در نهایتها ب اعتمادي افغان غیرنظامیان، بی
بخش مهمی از قبایل پشتون را قـانع کـرد    ،از این طریقطالبان  این وضعیت شد.
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 ،مقاومتی مشروع است. به همـین دلیـل   ،که مقاومت آنها در مقابل اشغال خارجی
و سـربازگیري  شـد  طالبان نسبت به گذشته از پایگاه اجتماعی بیشتري برخوردار 

  .است تر آنها ساده
در افغانستان از ابعاد غیرجنگـی و غیـر    امریکا نظامی ـ   ماهیت عملکرد امنیتی

شـد.   ساز براي طالبان می آمیز نیز موجب ایجاد فضاي روانی و عینی قدرت منازعه
واشـنگتن از طریـق امپراطـوري     ـ  زمان با تصویب پیمان راهبردي کابل هم امریکا 

داد تا دولت کابل را نسبت به  افغانستان را ناامن نشان میاي غربی، وضعیت  رسانه
قانع کند. این سیاست، دو کـارکرد ناخواسـته بـه    این کشور ادامه حضور خود در 

سو موجب امیدواري و تقویت اراده جنگجویان طالبـان   نفع طالبان داشت؛ از یک
به قـدرت   ،پذیرفت در آینده نزدیک شد و از سوي دیگر، افکار عمومی نیز می می

هایی از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان محتمل  در بخشکم  دسترسیدن طالبان 
 است. این امر به طور راهبردي موجب تولید قدرت بـراي طالبـان شـد. تاکتیـک    

گـو  و گفـت  و جنگ زمان هم که به معناي پیشبرد امریکا مذاکره از سوي  و شلیک
مدت است، براي  کوتاه امتیازات تبادل و اوضاع مدیریت براي امریکا  و طالبان بین

گریزي طالبان را به  مذاکره ،اما همان نتایج ؛شد ها حمایت می مدتی از سوي غربی
دنبال داشت و اعضاي این گـروه را حـول رهبـران مخـالف مـذاکرات، متحـدتر       

هـزار   15طالبان طبق ادعاي خودشان، توانست حـدود   ،ساخت. در چنین فضایی
  در افغانستان آماده کند. امریکا مقابله با ناتو و جنگجو را براي 

القاعـده   .، القاعده نیز به یاري طالبـان شـتافت  امریکا در روند منازعه طالبان و 
مجبور به ایجاد تغییراتی در راهبرد خود براي مقابله بـا نیروهـاي ائـتالف شـد و     

شینی کرد. از ن براي تجدید حیات خود به نواحی مرزي افغانستان و پاکستان عقب
این رو تصمیم گرفت بر آموزش، عضوگیري از میان سربازان با تخصص ویـژه و  

در نـواحی مـذکور    کند. بـه همـین دلیـل،    شروع یک نبرد چریکی محدود تمرکز
عالوه بر اي پاکستان کرد.  پنهان شد و شروع به ساماندهی مخفیانه در نواحی قبیله
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هایی را با قبایل محلی شکل  و ائتالفکرد زي اندا هاي آموزشی را راه اردوگاهاین، 
توانست طالبان را براي پـذیرش اسـتفاده از عـامالن     ، این گروهداد. در این راستا

  حمالت انتحاري به عنوان یک سالح راهبردي متقاعد سازد.
این بود  ،پس از یک دهه امریکا طالبان و میان   حاصل جنگ و منازعه در جبهه

 گـر  اي بازسازي خود تـا قبـل از کـاهش تعـداد نظامیـان اشـغال      که طالبان از ابتد
بر حـدود نیمـی از افغانسـتان     ،و ناتو در افغانستان امریکا رغم حضور  به توانست

شامل والیات قندهار، اورزگان، نیمروز، هلمند، کنر، پکتیا، غزنی، زابل و ننگرهار 
. در کند وانی ایجادتسلط فیزیکی و بر بیشتر از نصف جمعیت افغانستان تسلط ر

مناطق روستایی در اختیار طالبان بود. افراد طالبان در شـهر  همه این مدت، تقریباً 
کردند دست به عملیـات انتحـاري    کابل نیز حضور داشتند و هر زمان که اراده می

زدند. گسترش نفوذ طالبان در داخل افغانسـتان باعـث شـد سـازماندهی آنـان       می
از مناطق قبایلی پاکستان این گروه و برخی مقامات بلندپایه شود تر و پویاتر  سیال

به داخل افغانستان نقل مکان کننـد. طالبـان در روسـتاها و منـاطق دوردسـت بـا       
ها و ناتو درگیر بودند و در شهرها بـا   ییامریکا استفاده از اصول جنگ چریکی با 

گـذاري روي   بگیري از استراتژي جنگی القاعده به حمالت انتحـاري و بمـ   بهره
در این مدت توانستند عالوه بر تثبیـت جایگـاه خـود در منـاطق     آنان آوردند.  می

هـاي دیگـر    نشین که حوزه سنتی نفوذ و حضور آنان بوده است، از قومیت پشتون
ها نیز عضوگیري نمایند. بر ایـن اسـاس،    زبانان تاجیک و حتی ازبک یعنی فارسی
د و نفوذ و سرمایه اجتماعی آنان را در سطح نژادي طالبان متنوع ش ـ ترکیب قومی

  ملی افزایش داد.
    

  یابی طالبان افغان در سایه منازعه با دولت . قدرت4
پس از احیا و بازسـازي طالبـان افغـان در فضـاي ناشـی از منازعـه و جنـگ بـا         

جویانه بین طالبان و دولت افغانستان، به  اشغالگران، تداوم وضعیت جنگی و ستیزه
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بـه  یابی و گسترش نفوذ طالبان در افغانسـتان کمـک شـایانی کـرده؛      درتروند ق
اي که امارت اسالمی طالبان به حکومت در سایه افغانستان تبدیل شده است.  گونه

و در مناطقی که از قدرت نسبی برخوردارند، بـه دعـاوي مـردم رسـیدگی     طالبان 
هـاي   مان با ناکامیز همپردازند.  کنند و حتی به اجراي حکم می قضاوت میسپس 
هـاي مرکـزي افغانسـتان در زمـان      گران در مهار و سرکوب طالبان، دولـت  اشغال

 طالبـان  بـا  صـلح  و جنـگ   جبهـه  دو در را خـود  هاي تالش غنی، کرزي و اشرف
 پیش در را دفاعی سیاست ،جنگ جبهه در دولت در زمان کرزي .اند کرده پیگیري
 داده نظـامی  عملیـات  اجازه خاص شرایط رد تنهانیز  امنیتی نیروهاي به و گرفت
با این حـال، آتـش   . گرفت شدت بیشتر صلح براي ها تالش دیگر، جهت در. شد

برافروختـه بـاقی    ،جنگ چریکی و حمالت مختلف طالبان علیه دولت و بالعکس
بـراي   دشـمن مشـترك  بنـابراین،  ماند و حتی در مقاطعی شدت بیشـتري یافـت.   

بار ایـن دشـمنی در چهـره ارکـان و      اما این ؛ضر بوددر صحنه حا طالبان همچنان
نهادهاي دولتی از جمله ارتش، پلیس، مقامات حکومتی والیات و کابل و... تجلی 

باید یافت. مهم این بود که طالبان همچنان با یک دشمن منسجم مواجه بود که  می
امنیتـی   کرد. روند تغییر و تحـوالت  اتحاد و انسجام خود را در مقابل آن حفظ می

  زد.  کرد و به آن دامن می در افغانستان نیز به این موضوع کمک می
لحظاتی بعـد از امضـاي پیمـان اسـتراتژیک بـا       ،2012 اول می سال اوباما در 

جنـگ  بـه  کنـد و   مأموریت در افغانستان را کامل می امریکا «که کرزي اعالم کرد 
بـه نیروهـاي افغـان، در     ها جیخارهاي امنیتی از  ولیتئانتقال مس». دهد خاتمه می

 حل اول، دوم، سوم و چهـارم ادر مر و 2013تا سال و  آغاز شد 2011 سال اوایل
افغان  و نظامی موران امنیتیأزیر پوشش مافغانستان  جمعیتدرصد  87 این طرح،
از . واگذار شـد  افغانستان ارتشبه  ها عملیات از درصد 80 رهبري و ندقرار گرفت

 نیروهاي افغان سـپرده ه بعلیه طالبان جنگ  هاي مسئولیتهمه اً تقریب ،2014سال 
مبارزه با طالبان به امریکا براي  با کمک نفرات ارتش افغانستان در این راستا،  شد.
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که اولین سال واگـذاري کامـل تـأمین     2014 سال درهزار نفر رسید.  400حدود 
تلفات طالبـان سـه   : «م شداعال ،امنیت افغانستان به نیروهاي نظامی این کشور بود

بـر آنـان تحمیـل    زخمی  2500هزار کشته و  8حدود و برابر نیروهاي افغان بوده 
  .)10/10/93(خبرگزاري فارس،  »شده است

مناطق افغانستان، از رغم تحرکات چشمگیر طالبان در برخی  به ،2015در سال 
هـاي   بررسی .ودفشار نظامی دولت و حامیان خارجی آن بر این گروه بسیار زیاد ب

، 2015 سـال  دهـد کـه در   نی کشورهاي جنوب آسیا نشان میکاف مبارزه با دهشت
جنگجویـان  از ند که اغلب آنهـا  در افغانستان کشته شد تروریست 10600حدود 
 .)95فروردین  28(باشگاه خبرنگاران،  بودند طالبان

اشـرف   در دیـدار  .نیز ادامـه یافـت   2016 سال فشارهاي مذکور بر طالبان در
در جمهور افغانستان با مدیران ریاست عمومی امنیت ملی این کشـور   رئیس ،غنی

 1.شـد صـادر   طالبان علیهجانبه  دستور حمله همه .ش ه1395سال اوایل اردیبهشت 
 در مجلـس نماینـدگان ایـن کشـور     اشرف غنی روز قبل از صـدور ایـن فرمـان،   

وي  .ا طالبـان توضـیح داد  و خط مشی جدید دولتش را در ارتباط بکرد سخنرانی 
تـر دولـت بـا ایـن      با عنوان گروه تروریستی نام برد و از برخورد جديطالبان از 

  گروه و اجراي حکم اعدام شماري از اعضاي زندانی آنان خبر داد.
هـاي   جنگ عالوه بر تخاصم پایدار و رایج طالبان و دولت افغانستان، هر ساله

جغرافیایی براي تشدید جنگ چریکی مساعد در بهار و تابستان که شرایط فصلی 
طالبـان بـه    یانتحـاري و تهـاجم   ـدر قالب عملیـات انفجـاري    دوجانبه جنگ  و

تشـدید جنـگ بـین    شـود.   مـی  مواضع ارتش و نیروهاي امنیتی افغانستان تشدید
امید کسب پیـروزي  به طالبان و دولت مرکزي با هدف امتیازگیري بیشتر است نه 

                                                                                                                                         
 تـرس  و رعـب  هایشـان  دل در سازید، تنگ را ها تروریست فعالیت عرصه«. در این فرمان آمده است: 1

  عملیـات  طریـق  از و بخشـکانید  را شان مالی منابع ،کنید مسدود را آمدشان و رفت هاي راه کنید، ایجاد
 و دوست تعریف زمینه اکنون در. سازید نابود را آنان و تخریب را آنان تجمع هاي کانم ،هوایی و زمینی
 دشـمنان  کننـد،  مـی  شـورش  افغانستان نظام علیه که  آنهایی واست  شده برداشته میان از ابهامات دشمن

  .»هستند افغانستان
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و کنـد   میاما چون به تداوم منازعه دولت و طالبان کمک  ؛فمطلق یکی از دو طر
بخشد، با تقویت انسجام درونی، از کاهش تدریجی قدرت طالبان  به آن شدت می
  .)1393 کند (پیرمحمد مالزهی، جلوگیري می

 سیاسـی  مـدیریت  کـه  رفـت  مـی  انتظار ملی، وحدت دولت آمدن کار روي با
 ملـی  وحـدت  دولـت  سران هاي برنامه در عمالً چیزي چنین اما ؛کند تغییر جنگ

نشد و آنان با تشدید حساب نشده منازعه و بحران که اغلب براي جلب  مشاهده
براي ادامـه حمایـت مـالی و نظـامی از دولـت افغانسـتان        امریکا رضایت و اقناع 

کنند. در چنین فضایی  ورتر می گیرد، آتش جنگ را به نفع طالبان شعله صورت می
بـر تصـلب و    ،بلکه اعمال فشار بیشتر بـر آنـان   ،شوند لبان تضعیف نمینه تنها طا

  افزاید. میاین گروه تعصب گروهی 
مواضع خاص طالبان در برابر مذاکرات صلح افغانستان ریشه در فواید جنـگ و  
منازعه براي حفظ قدرت این گروه دارد؛ با آنکه موضع اصلی دولت کابـل همـواره   

دانند و به هـیچ   ه است؛ اما آنان خود را در موضع برتر میوگو با طالبان بود بر گفت
 و 2007سال  در طالبان با مصالحه طرح بار، نخستین براي دهند. وجه به آن تن نمی

 ایـن  ،2010سـال   در لنـدن  کنفرانس در آن، از پس و مطرح کرزي سوي از 2008
 روش ،طالبـان  سـرکوب  جـاي  نیز به دولت. شد برخوردار جهانی حمایت از طرح

 اعضـاي  بـراي رهـایی   هـایی  تـالش  آن، دنبال به گرفت و پیش در را آمیز مسالمت
 اعضـاي طالبـان   از زیـادي  شمار شد؛ تا جایی که مختلف آغاز هاي زندان از طالبان
 خارجی نیروهاي هوایی همچنین عملیات. رها شدند ها زندان از 2010 از سال پس
 سـنگین  هـاي  سـالح  که از شد داده دستور امنیتی نیروهاي به و متوقف طالبان علیه
 بـا  مـذاکره  هـدف  بـا  صـلح  عالی عالوه بر این، شوراي. نکنند استفاده طالبان علیه

 از برخـی  و یافـت  گشـایش  قطـر  در طالبـان  سیاسی نمایندگی شد، تشکیل طالبان
  . آوردند به دست را خارجی سفرهاي اجازه گروه، این کلیدي اعضاي

 پاسـخ  ودانـد   مـی  منتفـی  را دولـت  بـا  مذاکره هرگونه طالباناز سوي دیگر، 



ش
داع

 و 
ت
دول

ي 
رها
شا
ه ف
میان

در 
ن 
فغا
ن ا
البا
ط

  
 

 

 57  

 

 

دولت که  اندازههمان به آنان . دهد می انتحاري حمالت با را صلح هاي درخواست
ـ  به صلح متقاعد نشده ،صلح است مشتاق کابل همـواره بـا طـرح     د. از ایـن رو، ان

ـ پذیر شروط غیرممکن، شروط دولت براي مذاکره را نیز نمی  گریـز طالبـان از  د. ن
مشارکت در مذاکرات صلح به این دلیـل بسـیار مهـم صـورت     براي اقدام واقعی 

جلـوي فرسـایش قـدرت و مشـروعیت خـود را       ،گرفته که آنهـا از ایـن طریـق   
  اند. ورود جدي طالبان به روند مذاکرات صـلح افغانسـتان، قـدرت انباشـته     گرفته

د. بر این اساس، شو میو حتی به فروپاشی این گروه منجر دهد  میآنان را کاهش 
گـوي اولیـه   و هـاي مقابـل، وارد گفـت    طالبان در مواردي که براي ارزیابی طـرف 

زمان مذاکره و جنگ بهره گرفته است و در بسـیاري   پیشبرد هم، از تاکتیک ندشد
کنند، رهبران  رغم حضور برخی افراد که خود را نماینده طالبان معرفی می مواقع به

کنند. در مجموع در یک سال  مذاکرات را انکار می این گروه هرگونه مشارکت در
  انجام شده است:روش زیر اخیر، فشارهاي مختلف دولت افغانستان بر طالبان به 

  
  رتبه طالبان الف) حذف رهبران عالی

سـس طالبـان،   ؤ، با اعـالم خبـر مـرگ مالعمـر، رهبـر و م     2015 سال در تابستان
مـذاکرات صـلح متوقـف گردیـد و      نخستین ضربه تشکیالتی به طالبان وارد شد،

زمان برخی اعضاي ناراضـی و بریـده از    رخ داد. هماین گروه چندین انشعاب در 
گرایـی در   طالبان نیز به حامیان داعش در ایـن کشـور پیوسـتند تـا جبهـه افـراط      

تـر شـود. هنـوز چنـدي      تـر و مـتالطم   هاي جدید، پیچیـده  افغانستان با ظهور الیه
اختر منصور، دومـین   ، با کشته شدن مال1395 سال خرداد نگذشته بود که در اول

 و افغـان،  امریکا رتبه  عالی اتمقامضربه تشکیالتی نیز به طالبان وارد شد. به گفته 
در منطقه دالبنـدین در ایالـت بلوچسـتان     ،1395 سال خرداد در اول رهبر طالبان

ایـن شـرایط    د.یی قرار گرفت و کشـته شـ  امریکا اد پیک پهحمله هدف  ،پاکستان
اي بر آغـاز   تواند نشانه اما می ؛هنوز به بروز بحران در این گروه منجر نشده است
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  یک روند جدید در طالبان محسوب شود.
  

  ب) تجزیه، انشعاب و جنگ داخلی طالبان
مالاختر منصور، جایگزین مالعمـر و دومـین رهبـر طالبـان در نخسـتین روزهـاي       

ـ  یمالمحمدحسن رحمانطالبان مواجه شد.  هایی از درون ریاستش با مخالفت  یوال
از جملـه   1خانواده مالعمر ،طالبان کشور ریمالعبدالرزاق وز ،دوره طالبان در قندهار

 سیرئآغا  بیطو طالبان  یفرمانده ارشد نظام 2ذاکر ومیق ،عقوبیعبدالمنان و محمد
شدند. بروز  مخالفان جدي مالمنصور شناخته می در قطر طالبان یاسیدفتر سپیشین 

طالبانیِ پس از آن که در زیر  هاي درون برخی انشعابات در مجموعه طالبان و رقابت
  اشاره شده، براي فشار بر این گروه انجام شده است.

بعد از اعالم مـرگ مالعمـر و در مخالفـت بـا      ،2015 سال گروه مالرسول در
بدالمنان نیازي رهبري مالاختر منصور به رهبري مالمحمد رسول و با حضور مالع

مال ننگیالی از فرماندهان ایـن گـروه در    .در غرب افغانستان اعالم موجودیت کرد
  کند. دولت افغانستان از این گروه حمایت میکه شود  گفته می و والیت فراه است

 بـه رهبـري مالنجیـب اهللا    طالبان از یافته انشعاب گروه یک ،گروه محاذ فدایی
 قطـر،  در هـا  ییامریکـا   و طالبان الفت با مذاکراتدر مخ 2013 سال که در 3است
، خـود را سـخنگوي ایـن گـروه     قاري حمـزه فردي با نام  .کرد موجودیت اعالم

 در هنـد  دیپلماتیـک  حضـور  علیـه  الحن شدید هاي اعالمیه صدور کند. معرفی می
طالبـان و...   رهبـران  میـان  نمایی اخـتالف  بزرگ 4،افغانستان، افشاي مرگ مالعمر

 دنبـال  بـه  فـدایی  قدامات این گروه است. این باور نیز وجود دارد که محاذجزو ا
 بـراي را  پرده پشت هاي حمایت واست  افغانستان در داعش اصلی هسته تشکیل

                                                                                                                                         
  .کردند عتیب منصور مالاختر با عمرمال پسر و برادر اعالم کرد که ،24/6/94در تاریخ  يا هیاعالمطی  طالبان. 1
  .کندعت منصور بیمالذاکر با توجه به اختالفی که با مخالفین منصور داشت، ترجیح داد با شود مال . گفته می2
  داداهللا به عنوان رهبر این گروه یاد شده است.  منصور . در برخی منابع از مال3
 مالاختـر منصـور، معـاون   ماه قبل توسـط   24البان، اعالم کرد: رهبر طی یجبهه فدا 3/5/94در تاریخ . 4

  طالبان به قتل رسیده است.آقا مسئول مالی  گل و مالعمر
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 .کرد خواهد جذب کار این انجام

و همراهـی افـرادي    آغـا  المسلمین به رهبري فردي با نام سیداکبر گروه جیش
 کشـتن  جرم به 2004 سال در خود را آغاز کرد. وي فعالیت ،منؤمالصابر ممانند 
 بـا  2010 سال در اما؛ شد محکوم حبس سال 16 به متحد ملل سازمان کارمند سه

 طالبـان  مواضـع  بـا  اغلب مواضع این گروه .شد آزاد زندان از کرزي حامد فرمان
  اما رهبر گروه با مذاکره با دولت موافق نیست. ،دارد همخوانی

بـرادر  و   از قبایل کاکر قوم پشـتون هللا یز به رهبري مالمنصور داداهللا نگروه دادا
شـکل  اك افغان در والیـت زابـل   خ همنطقدر  2013 سال در 1،داداهللا تر مال بزرگ

مالاختـر   از در ناسـازگاري بـا  هللا منصور دادا بعد از افشاي مرگ مالعمر،گرفت. 
 وارد شد. منصور

هایی بود کـه چالشـی بـزرگ در     وهیکی دیگر از گرگروه کماندوهاي اسالمی 
جنوبی والیات در برابر قدرت مالمنصور ایجاد کرد. این گروه حدوداً هزار نفري 

و به ویـژه منـاطق خـاك افغـان، شـاهجوي و ارغنـداب        و قندهار رزگانوا ،زابل
 .فعالیت خـود را آغـاز کـرد    بدخشان و قندزفاریاب، تخار،  والیات شمالی یعنی

ضـمن   و دارد یارتبـاط نزدیکـ   نیـز  داعش با بسیار مجهز روهشود این گ گفته می
در برخی مناطق زابـل و   بارها و جذب و آموزش نیرو، هاي آموزشی پایگاه ایجاد

را  آنانو  درگیر شدبرآمد یا با آنها طالبان درصدد تطمیع و جلب حمایت ارزگان 
  کنند. اقدام میبه گروگانگیري نیز  . اعضاي این گروهمناطق بیرون رانداین از 

بـا   2010 سـال  المجاهدین منشعب از شوراي کویتـه در اواسـط   حرکت گروه
ماننـد  هدایت پاکستان، براي تشدید نـاامنی در افغانسـتان بـا محوریـت افـرادي      

الرزاق و مالعبدالصمد شکل گرفت. سران این گروه جزو رقباي  مالعباس، مالعبد
  شدند.  مالمنصور شناخته می

                                                                                                                                         
نهرسراج والیت هلمند در جنگ بـا   فرمانداريدر  2007 سال دربود که فرمانده معروف طالبان . وي 1

  .نیروهاي خارجی کشته شد
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هاي انشعابی مذکور، موجـب بـروز    رقابت جدي برخی گروه تعارض منافع و
 ،دار کـرده  جنگ داخلی شده و گرچه کلیت و تمامیت تشکیالتی طالبان را خدشه

به سبب ایجاد منازعات بیناگروهی بر انسجام و تقویت شاخه اصلی طالبان یعنـی  
 هاي انشعابی افزوده است.  شوراي کویته در مقابل گروه

  
  خارجی از دولت کابل ج) حمایت نظامی

فشار و براي همراهی و همکاري نظامیان خارجی با دولت کابل به طرق مختلف، 
ایـن شـرایط، عـالوه بـر      .جنگ علیه طالبان همچنان با شدت و ضعف ادامه دارد

کند، دستاویز  اینکه از بحرانی شدن اوضاع نظامی و امنیتی افغانستان جلوگیري می
نیز ها) را  (دولت حاکم و خارجی ر جنگ علیه این جبههالزم براي اصرار طالبان ب

و نـاتو در سـطوح مستشـاري، آمـوزش      امریکـا  د. بقایاي نیروهاي ساز میفراهم 
نظامی، عملیـات ویـژه مشـترك، پشـتیبانی آتـش هـوایی و... از ارتـش و پلـیس         

 ،هـا  ترین پشتوانه رسمی و حقـوقی ایـن حمایـت    کنند. مهم افغانستان حمایت می
  واشنگتن است.  ـ ن راهبردي و قرارداد امنیتی کابلپیما
دولت افغانستان و متحدان خارجی آن بـر طالبـان،   هاي  حملهرغم فشارها و  به

سـاز و   این گـروه بـه خـوبی از ایـن وضـعیت بـه عنـوان یـک فرصـت قـدرت          
طالبان اکنون دولت وحدت ملـی را   .بخش به نفع خود استفاده کرده است انسجام

شناسد و فقـط امـارت اسـالمی خـود را نظـام سیاسـی مشـروع         یبه رسمیت نم
 دولت کابل هستند و ، حکومت در سایه افغانستانآنانداند. در واقع  افغانستان می

از نظـر آنـان    ،و حتی کسانی که با این دولت همکاري کننـد دانند  مینامشروع  را
  .)1390، آذر سایت شهامت( هستند محکوم به قتل

افروزي و تشدید فشار دولـت افغانسـتان علیـه     تیجه بالفصل جنگعالوه بر این، ن
دولت را مجبور بـه تسـلیم شـدن در برابـر      ،طالبانطالبان این بوده که قدرت فزاینده 

ده اسـت. هرچـه زمـان    انبسـت رسـ   تاکنون به بـن را حل نظامی آنان  راه کرده وخود 
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لکـه همچنـان بـا قـدرت     ب ،دنده گذرد نه تنها طالبان قدرت خود را از دست نمی می
در اواخـر  . دنـ کن میو به آنان حمله در مقابل نیروهاي نظامی افغان ایستادگی بیشتري 

بـر   تسـلط طـی دو هفتـه موفـق بـه     طالبـان   )،1394 شـهریور ( 2015اگوست سـال  
به ویژه شهرهاي غورماچ، المار، پشتون کـوت   فاریاب هاي کلیدي در والیت موقعیت

موقعیـت طالبـان در منطقـه مـرزي      .حمل و نقـل شـدند   و قیصار و مسیرهاي اصلی
ز وپس از اشغال و سپس آزادي شـهر کنـد  آنان  اندخوي نیز همچنان قوي باقی ماند.

شـد، در   منجـر  که به تقویت موقعیت طالبان در نزدیکی پلخمري و شـاهراه سـالنگ  
امـا  کننـد؛  مرکز والیـت فاریـاب را اشـغال     همیمنکردند  تالش 1394سال  مهر اوایل

در حالی که بخش زیادي از قلمرو والیات بادغیس، جوزجان و سـرپل   موفق نشدند،
، 1394سـال   مهـر  اواخـر طالبـان در   .شـود  مـی  همانند گذشته توسط طالبان، کنتـرل 

در هر گرچه و  ندحمله کرد آنجاهلمند به و مناطقی از  با هدف اشغال غزنی زمان هم
هـاي   حملـه بـراي انجـام   را نوعی توانایی خـود  اما باز هم به  ند،دو مورد موفق نشد

هاي قابل توجه به نمـایش   زمان در مناطق مختلف افغانستان و دستیابی به پیشرفت هم
  ).1394(الکساندر کنیازف، آبان  ندگذاشت

بـا شـدت و ضـعف ادامـه      1395 سال هاي نخست وضعیت مذکور که در ماه
باالیی در بسیاري از منـاطق   نسبتاًهاي  طالبان از حمایتدهد  یافته است، نشان می

 برند، برخوردار می ي قومی ترك تبار به سرها و گروه ها مناطقی که پشتون ویژهه ب
 ضـمن نشـان دادن یکپـارچگی و وحـدت    آنـان   رسـد  می به نظر همچنین .است

 را خـود قـدرت واقعـی    درونی خود در مقابل دشمن مشترك، با حمالت مذکور،
  اند. هه اعتبار و حیثیت دولت کابل ضربه زدو ب هبه نمایش گذاشت

  
  . بقاي طالبان افغان در پرتو منازعه با داعش5

تر دیگري نیز بین داعـش   در ادامه منازعه طالبان با دولت افغانستان، منازعه جدي
در  امریکـا  و طالبان شکل گرفته است. در شرایطی کـه کـاهش حضـور نظامیـان     



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان ا
سالم

، سال هفدهم،
 

شماره
 1

، پیاپی 
65

، بهار 
1395

  
 

 

 62  

 

 

انگیـزي بـراي    کابـل نیـز پیشـنهادهاي وسوسـه     و دولتاست افغانستان رخ داده 
کند، خطر بروز اختالف و انشقاق در طالبان افغان افزایش  مذاکرات صلح ارائه می

رقیب قدرتمند و کم  کمو حتی بقاي این گروه را به مخاطره افکنده بود. یافت  می
 به نام داعش، به عنوان دشمن مشترك جدید طالبان، وارد صحنه شـد و بـا   یفعال

به نحوي که در ادامه ذکر خواهد شد، تا حدودي  ،تحمیل جنگی جدید بر طالبان
تـرین زمینـه ایـن رویـارویی را بایـد در       به عنوان منجی طالبان عمـل کـرد. مهـم   

  جو کرد.  و اعتقادي طرفین جست ـ فکري هاي تعارض
 قـرار  اي) قـاره  شبه حنفی ـ  دیوبندي(از نوع  در طیف سلفی جهادي کهطالبان 

نقطه مقابـل   ،ایدئولوژیک و کارکردي ـ ، به دالیل مختلف از لحاظ فکريگیرد می
در  ) است.وهابی عربی ـ (از نوع سلفی تکفیري ـ  سلفیت جهاديداعش به عنوان 

تفکر خالفت و تفکر امارت بر سر قـدرت، رویـاروي   گام نخست در این تقابل، 
کننـد و بازسـازي امـارت از     مـی  محلی فکر ،گرا گیرند. طالبان امارت می هم قرار

گـرا و بازسـازي خالفـت     جهـان  ،تفکـر داعـش   اما ؛شان مدنظر است دست رفته
مکتـب   پیـرو اي هنـد و داعـش    مکتب فقهی شبه قـاره پیرو اسالمی است. طالبان 
آن یعنی تحقق هر چند در امر خالفت و روش  هستند و اي فقهی عربی خاورمیانه

تکفیـر، جهـاد و   ماننـد  اما در مفاهیم بنیادین  ،رنددابا یکدیگر هایی  جهاد شباهت
. طالبان مصداق کفر و ضرورت جهـاد را  هستند تفاوتم هاي برداشتداراي کافر 

توانند فـرد   لحاظ فقهی نمی . از این رو ازکنند می در خارج از دنیاي اسالم تصور
بـه حسـاب   کـافر   ،کند می مسلمان را تا زمانی که به صورت لفظی شهادتین را ادا

اي از کفر دارد و هر کس را که در خـط فکـري    اما داعش معناي گسترده ؛بیاورند
 کند و جهاد علیـه او را نیـز واجـب شـرعی     می کافر و مهدورالدم تلقی ،نباشداو 
بنابراین تفسیري را که داعش از اسالم ارائه  .)1394شهریور  27(مالزهی،  داند می
و در  اسـت   سـوي تعـداد محـدودي پذیرفتـه شـده     در افغانستان فقط از ، کند می

  مردم و حتی طالبان پشتون آن را رد خواهند کرد.همه  ،مجموع
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فارغ از اختالفات بنیادین طالبان و داعش، اکنون تصور غالب ایـن اسـت کـه    
 پایـانی پروژه ظهور داعش در جنوب آسیا، تفکر جهادي طالبـانی را بـه مراحـل    «

نیـز آن را تسـریع خواهـد     مر و مال اختر منصـور مرگ مالعاست و نزدیک کرده 
بقـا و حیـات   بـه صـورت دقیـق    با این تحلیل، ظهور داعش در افغانستان،  .»کرد

 ،2015 سـال  مالمنصور در ژوئـن با همین تصور، طالبان را هدف قرار داده است. 
سرکرده گروه تروریستی داعش در بغداد نوشت و  ،تندي به ابوبکر البغدادي  نامه
وي خواست تا از دخالت در افغانستان دست بردارد و تأکید کرد که جنـگ در  از 

بـه   .و همدستان وي باید تحت پرچم واحدي انجـام شـود   امریکا افغانستان علیه 
بسیاري از اعضاي طالبان از مسلط شدن دوباره اعراب بر این گـروه  رسد  نظر می

 .الدن و مالعمر هراس دارند مانند دوران دوستی بن

تسـلط  والیـت ننگرهـار    فرمانـداري در چندین  ، داعش2016 سال ر اواسطد
رانـدن واحـدهاي    بیـرون  داعـش در یک سري حمالت سریع، جنگجویان  و دارد

گـروه کوچـک از طالبـان محلـی،      27 ،در این منطقه آغاز کردند.را محلی طالبان 
دهـاي رسـمی   برآور توجه به بااز این رو . اعالم کردند داعشوفاداري خود را به 
اما طالبان خیلی  ؛یافتنفر افزایش  100هزار و  به داعشویان جدولت، تعداد جنگ
جنگجوي خـود   200چهار هزار و و عالوه بر  ندتهدیدات شد  زود متوجه گستره

 هاي مجاور کـرد  آرایی بیش از هزار جنگجو از والیت در ننگرهار، شروع به صف
  .)1394مهر  21، مجیب مشعلاند ( که براي جنگ با داعش وارد میدان شده

با داعش وارد جنگ به صورت مستقیم طالبان نه تنها در برخی نقاط افغانستان 
بلکه تالش کرده است بـا اتخـاذ مواضـع قـاطع، اجـازه ندهـد جغرافیـاي         ،شده

سخنگوي طالبـان   ،اهللا مجاهد ذبیحهاي مخرب داعش شود.  افغانستان محمل طرح
به کسی اجازه استفاده از خاك ایـن  طالبان  کرده است که هافغان به این نکته اشار

هرگونـه همکـاري بـا    همچنـین   يو د.دهـ  کشور علیه کشورهاي دیگـر را نمـی  
 .)24/10/1393 خبرگزاري تسنیم،( نظامیان خارجی از جمله داعش را رد کرد شبه
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طی هـاي احتیـا   عنوان دستهبا طالبان از ایجاد نیروي ویژه ، 1394مهر سال  20 در
 مبارزه با داعش در این کشور خبـر دادنـد. گفتـه   براي در مناطق شرقی افغانستان 

شـده از جملـه جوانـان والیـات کنـر و       شود تعداد زیادي از مردم مناطق یـاد  می
طرح موضـوع ضـرورت مبـارزه    بدون تردید، اند.  ها پیوسته نورستان به این دسته

پیگیـري  یت طالبان در میان مردم هدف تحکیم موقع با علیه داعشمردم و طالبان 
 شده است.

رهبـري اقـدامات    بارهدررا تا امتیاز انحصاري طالبان  استداعش تالش کرده 
در شرایطی که داعش با هدف از صحنه شبه نظامی در افغانستان به چالش بکشد. 
طالبان تنها با استمرار جنگ و خشونت بیرون کردن طالبان وارد عمل شده است، 

و از ایـن  ایجـاد  دوبـاره  د براي خود مشـروعیت و اعتبـار   نتوان میگروه  علیه این
مالمنصور با صدور دستور به طالبان براي انجام  .دنبقاي خود را تضمین کن ،طریق

عملیات نظامی تمام عیار علیه داعش ثابت کرد که در عقب راندن آنها دسـت بـه   
  رحم باشد. تواند به شدت بی زند و می هر کاري می

  
  جویی طالبان و استمرار طالبانیسم . ستیزه6

یابی و بقاي طالبان کـه بخـش عمـده آن محصـول      قدرتمطالب باال، با توجه به 
جـویی   طلبی و ستیزه انسجام و وحدت درونی این گروه بوده، نیازمند تداوم جنگ

ترین کارکرد منازعـه و تقابـل طالبـان بـا دشـمنان       طالبان در افغانستان است. مهم
، دولت کابل و داعش این بود که اعضاي این گروه براي امریکا فش از جمله مختل

حفظ موجودیت خود در برابـر ایـن دشـمنان مشـترك و دفـع خطـر فروپاشـی،        
همگرایی بیشتري را تجربه و گاهی از برخی اختالفات داخلی نیز بـه نفـع حفـظ    

اي تغییـر در  بـر  طالبـان  راهبرد ،طی چند سال اخیرپوشی کنند.  کلیت گروه چشم
، اعضاي ترتیب و به این تعادل قدرت نظامی افغانستان، بیشتر تهاجمی شده است

اي را  د منطقهنتوان می به راحتی ،با به کارگیري هزاران نفر براي عملیات نظامی آن
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حـاکی از آن  ایـن گـروه   برداشت عمومی در میان اکنون  .دنبه اشغال خود درآور
دائـم در میـادین منازعـه بـا بـازیگران مختلـف،       به برکـت حضـور   است که آنها 

 و اگـر  ناطق جنوبی و شـرقی افغانسـتان را دارنـد   م توانمندي جنگ نامحدود در
مـردم   يدرصـد  30به زعم خودشـان از پشـتوانه   ، نتوانند بر کل کشور فائق آیند

  .)Conn Hallinan, 2013( برخوردار هستند
انبه همچنان به حیات خود ادامـه  در یک دهه اخیر، طالبان زیر فشارهاي چند ج

دادند. اتکاي این گروه بر ادامه جنگ، نه تنهـا بـه نـوعی اسـتمرار طالبانیسـم را در      
افغانستان تضمین کرده، بلکه قدرت اجتمـاعی و نفـوذ نظـامی وسـیعی نیـز بـه آن       

 34از ، 2016هـاي منتهـی بـه سـال      ها، در ماه بخشیده است. طبق برخی از گزارش
 شتهوالیت زیر تهدیدهاي باالي امنیتی از سوي طالبان قرار دا 27ستان، والیت افغان

ایـن کشـور    فرمانداري 38در افغانستان فرمانداري  400از مجموع در این مدت، و 
رسـد ایـن    بـه نظـر مـی    آنان بوده است (باشـگاه خبرنگـاران، پیشـین).   تصرف  در

. در منظومه فکري ـ  وضعیت، محصول اصرار طالبان بر تداوم منازعه و جنگ است
اي که به ترك جنگ منجر شـود،   ایدئولوژیک طالبانیسم، هرگونه مذاکره یا مصالحه

بعد از سپري شدن حدود یک دهـه از احیـا و   نشینی و تسلیم است.  به معناي عقب
نمایی طالبان در افغانستان، شواهد حاکی از این است که این گروه بـه سـبب    قدرت

هبران و نیروهاي عملیاتی خود، در یک دوره گذار به سـر  از دست دادن برخی از ر
برند. همچنین بروز انشعاب در این گروه و ظهور رقیب قدرتمندي به نام داعش  می

نیز به وضعیت مذکور دامن زده است. بنابراین حفظ بقاي طالبان در شرایط متحول 
و ایـن امـر   اعالم موجودیت این گروه اسـت   کنونی، مستلزم حفظ فلسفه نخستینِ

  آورد. اعضاي مختلف را حول این فلسفه وجودي گرد هم می
بــا توجــه بــه ضــرورت تــداوم منازعــه طالبــان و دشــمنانش در افغانســتان،  

 آننبردهـاي  کـاهش  رهبر جدیـد ایـن گـروه نقشـی در     هللا، ا مالهبتتجربگی  بی
اختـر منصـور بـا وجـودي کـه بـراي صـلح         مـال . از سوي دیگر، نخواهد داشت
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 ،داند که خود را حامی صلح می امریکا خودش توسط ، اي زیادي انجام داده تالش
کـه صـلح بـا دولـت افغانسـتان      هسـتند  طالبان به همین دلیـل معتقـد    .کشته شد

طالبان بـه  به همین دلیل،  .جنگ و تندروي است حل، پذیر نیست و تنها راه امکان
این گروه افـزایش  تندروي  ،و به این صورت 1روند سمت تندروتر شدن پیش می

 .دارنـد، تضـعیف خواهنـد شـد    تمایل هایی که به صلح و سازش  و گروهیابد  می
آنـان را در برابـر   بـرد و   روحیه افراد خود را بـاال مـی    ،طالبان با افزایش خشونت
  .سازد دشمن مشترك متحدتر می

طالبانیسـم در بسـیاري از نقـاط     حاصل وضعیت مـذکور ایـن شـده اسـت کـه     
 در منـاطق،  از بسیاري در کشور این ادارات و افغان اري باشد. مقاماتافغانستان ج

 اتصـال   حلقـه  کـه  کشـور  اصـلی  بزرگـراه  دارنـد،  قـرار  طالبان  حمله خطر معرض
 هـا  کمین هدف ها مدت جنوبی بخش در است، افغانستان هاي همه والیت هاي جاده

 و هـا  جـاده  از دولتـی  مقامـات  از کمـی  آنان اسـت و تعـداد   اي جاده هاي ایست و
 ماننـد  منـاطق  از بسـیاري  در .کننـد  مـی  اسـتفاده  مـرور  و عبـور  بـراي  ها راه بزرگ
 در شـود  مـی  گفته ـ که اورزگان والیت در چارچینو و هلمند والیت در قلعه موسی
 مراکـز  در دولتـی  هـاي  سـاختمان  بـر  تنها دولتی نیروهاي ـ دارند قرار دولت کنترل
 گیرند. بر اساس می قرار شورشیان محاصره تحت رههموا و هستند مسلط ها والیت
 معـرض  در افغانسـتان  هـاي  فرمانـداري  از نیمی حدود متحد، ملل سازمان هاي داده

 شـدید  تهدیدات این سطح که مناطقی دارند و در قرار شدید یا باال امنیتی خطرات
 دمحـدو  فرمانـداري  مرکز به تنها آن حضور یا ندارد حضوري هیچ یا دولت است،
 کشور این والیت 34 از والیت 14 در ها فرمانداري این از نمونه 38 حدود .شود می

 سـطح  بـا  منـاطقی  جـزو  والیـت  34 از والیـت  27 طـور کلـی،   به . هستند پراکنده
 ).1394 گلدشتاین، جوزف و د (نورلندان شده بندي طبقه شدید یا باال تهدیدات

                                                                                                                                         
، خبرگـزاري فـارس  .ك به: مصاحبه با وحید مژده، کند. ر از این احتمال دفاع می به شدت وحید مژده .1

  .7/3/95، »ماند طالبان تندروتر شده ولی یکپارچه می«
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  بندي جمع
کـه ایـن گـروه تـا     شـد   مـی تصور  ،افغانستانبا فروپاشی نظام سیاسی طالبان در 

تـرین   بینانـه  د داشت یا در خـوش ننمایی نخواه ها توان ابراز وجود و قدرت مدت
هـاي ابتـدایی    کـه در سـال   اما اعضاي این گروه ؛د پیوستنحالت به تاریخ خواه

پـس از انـدك   حمله نیروهاي ائتالف به افغانستان به حاشیه رانـده شـده بودنـد،    
 مـذاکرات  کامل . توقفسازماندهی تازه و تجدید قوا به صحنه بازگشتندبا زمانی 

) دولتـی  نیروهاي و طالبان( االفغانی بین صورت به جنگ استمرار طالبان، و امریکا 
 نیروهـاي  از نـاتو  در متحدانش برخی و امریکا آموزشی و پشتیبانی نقش ایفاي و

هـاي مختلـف    بان و طرفآتش جنگ و نزاع همچنان بین طال که افغان باعث شد
  ور بماند. شعله

ندارنـد.  و ورود به مـذاکرات صـلح   دادن به جنگ  انیپا يبرا يا طالبان عجله
شدن در جنگ به کنترل و  روزیپ يکه برااي است  به شیوه زیآنها ن یجنگ کیتاکت

ند هسـت  آنها با حفظ زمان به جاي زمـین قـادر  ندارند. نیازي  یکیزیحفظ قلمرو ف
اي بـر   و اجراي حمالت غافلگیرانه متعـدد، فشـار روانـی گسـترده    ضمن طراحی 

 ،رسد طالبان بعد از چند سال می به نظر اشغالگران و نیروهاي دولتی وارد سازند.
سازماندهی  خارج و با اعتماد به نفس فزاینده و کامالً امریکا از شوك اولیه حمله 
  ند.وآماده ش مخالفان مختلف خودبا  یجدید براي رویاروی

طالبـان بـیش از آنکـه خسـته، ناراضـی و       کـه  رسد با این اوصاف، به نظر می
مأیوس از جنگ باشند همچنان فعال، امیدوار و منسجم و آماده تـداوم جنـگ بـا    

مالرسـول، محـاذ فـدایی،    ماننـد  هـایی   انشـعاب گـروه  دولت این کشور هستند. 
ته)، در یک سـال اخیـر،   (شوراي کوی و... از شاخه اصلی طالبانهللا مالمنصور دادا

و تا حدودي سبب فرسـایش  است منفی گذاشته  تأثیر روي توان نظامی این گروه 
عالوه بر درگیري هستند زیرا طالبان براي اولین بار ناگزیر  ،قدرت آن خواهد شد

هاي انشعابی و جـدا شـده    با دولت افغانستان، نیروهاي خارجی و داعش با گروه
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از کننـد   میاین وجود، طالبان با توانمندي خاصی تالش  د. بانخود نیز درگیر شو
د. رهبران این گروه بـا  نبساز يشمار هاي بی هاي فرارو، فرصت تهدیدها و بحران

از ابعاد مثبت نزاع در راستاي تقویت وحدت درونـی و   ،اصرار بر جنگ و منازعه
قـدرت   ضـمن افـزودن بـر    ،و از این طریـق  اند افزایش انسجام گروهی بهره برده

طالبان از بنابراین  .اند نظامی و اجتماعی خود، بقا و دوام خود را نیز تضمین کرده
 سـال  دربـه یـک نیـروي منسـجم      2002 سـال  یک نیروي زیرزمینی و مخفی در

 مهـم  منـاطق از که توانایی تصرف و کنترل مقطعی برخی  ه استتبدیل شد 2015
بـه نحـوي    ،استدست یافته شتري قدرت بیبه طالبان یعنی مسئله، این  و را دارد

بخشی از قـدرت را   است و حتی معتقداست به دنبال مذاکره با طالبان  امریکا که 
  به آنها بدهد تا دست از جنگ بردارند.
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