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خارج از کوهســتان داســتانی خیالی از احوال نابسامان امروز در آفریقا و آســیا نیست. رمان جذابی 

نیســت که نویســنده با خیال پردازی برای جذب مخاطب و فروش کتاب نوشــته باشد، بلکه حکایت 

تحوالت سیاســی بر مبنای محیط زندگی بشــر در بخش هایی از ســکونتگاه های انســانی اســت که 

تغییرات پرشــدت و خشــن آن ، ایده های ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک قدرتهای غالب و مغلوب جهان 

را تحت تأثیر و بلکه چالش قرار داده است.

 مرحله انتقال نبردهای ســنگین از دشــت ها و کوهســتان ها بــه محیط های شــهری ، تغییر نوع 

درگیری ها از صف آرایی لشــکر ها به نبرد های پیچیده با جمعیت های ناشــناخته ، دوره ســردرگمی 

حکومت ها در نحوه مقابله گروه هایی که معلوم نیســت شــهروند همان کشور هستند یا نیروی تجهیز 

شــده از طرف دشمن حاکمیت و مرحله تغییر تاکتیک ها، ترکیب ها و اثرات درگیری های شهری  شاید 

برای ســالهای آغازین قرن بیســت و یکم ،فراوانی نمونه هایی از نبردهای خارج از کوهستان در آسیا و 

آفریقا زنگ خطر را برای دولت های اروپایی و آمریکا نیز به صدا درآورده باشــد، صدای اعتراض خشن 

گروه های فراموش شــده آنهم با چاشنی انفجار و رگبار مسلسل ها..

اسماعیل محبی پور  

از نگاه ویراستار



سخن مترجم:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

 و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدواهّلل و عدوکم و آخرین من دونهم ال تعلمونهم اهّلل یعلمهم 

و ما تنفقوا من شی ء فی سبیل اهّلل یوّف الیکم و انتم ال تظلمون.

انفال آیه 6۰  

در برابر آنها )دشمنان) آنچه توانایی دارید از »نیرو« آماده سازید و )و همچنین) اسب های ورزیده )برای میدان نبرد) تا به 

وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و )همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمی شناسید و خدا می 

شناسد. و هر چه در راه خدا )و تقویت بنیه دفاعی اسالم) انفاق کنید به شما بازگردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد.

 امام خمینی)ره) در تفسیر این آیه می فرماید:

 یعنی آماده کنید ساز و برگ جنگ را بر ضد دشمنان به هر قدر می توانید، چه از نیروهای بدنی و تعلیمات نظامی و چه 

از ساز و برگ جنگی و سازمان های مناسب آن و چه نیروهای سرحدی برای نگهداری سرحدات؛ به طوری باید در این ساز 

و برگ و نظام مهیا شوید که دشمن های خدا و دشمن های شما و هر کس در جهان هست، بشناسید او را یا نشناسید، 

از نیروهای با عظمت شما بترسد و آنچه در راه خدا که حفظ کشور اسالمی و آماده کردن وسایل جنگی و تهیه ساز و برگ 

و نیروهای نظامی است خرج کنید، خدا به کیل تمام به شما عوض می دهد و شما با این آماده بودن مورد طمع دیگران 

و ستمکاری آنان نخواهید شد... یکی از ماده هایی که از آیه می فهمیم، آن است که دولت اسالمی به هر قدر می تواند و 

بودجه مملکت اقتضا دارد برای حفظ کشور و ترساندن اجانب باید هم در سرحدات و هم در غیر آن، نظامی و ساز و برگ 

جنگ و نیروهای مناسب با سازمان تهیه کند.

با نیاز ملموس فرهنگ مکتوب کشــور در میان منشورات نظامی بعد از انتشــار کتاب جهنم واقعی و استقبال گسترده از 

اولین کتاب بررســی تاکتیک های جنگ شــهری بر آن شدم در ادامه با توجه به کمبود های منابع مطالعاتی در این حوزه 

به مبحث جنگ های چریک شهری

و مهمترین موضوع نبرد های امروزه و آینده تحت نظریه کنترل رقابتی در دل خود جای داده است 

در نگارش این کتاب با توجه به اصل امانت داری جهت جذابت بیشتر به روش فضا سازی و توصیف حاالت پیش فضاها و رنگها

و  نورپردازی های صحنه به صحنه عملیات ها شــرح داده شــده است که برای اولین بار این روش در یک کتاب آموزشی 

نظامی پیاده سازی گردیده و امید به آن است مقبول طبع بلندتان بیافتد.

 از زحمات جناب سرهنگ اسماعیل محبی پورکه بعنوان ویراستارعلمی زحمت ویرایش کتاب را کشیدن و همچنین دوست 

عزیز مهربانم جناب هاشم قنبری که در میسر دو ساله این کتاب راهنمای بسیار نمودن تشکر و قدردانی میکنم .

پایگاه شهدای مربی آموزش نظامی   
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ُلوا َتْبِدياًل ﴿۲۳﴾ َه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ

برخی از آن مؤمنان، مردانی هســتند که به عهد و پیمانی که با خدا بســتند صادقانه وفا کردند، پس برخی 

پیمان خود را به آخر بردند )تا به راه خدا شهید شدند) و برخی به انتظار )فیض شهادت) هستند و هیچ تغییر 

و تبدیلی در عهد و پیمان خود راه ندادند.

آیه ۲۳ سوره احزاب   

)در روز عاشوراء) یاران امام حسین علیه السالم یکی بعد از دیگری نزد امام می آمدند و می گفتند: 

ســالم بر تو ای زاده پیامبر خدا، و حسین علیه السالم به ایشان پاســخ می فرمود: سالم بر تو، ما پس از تو 

)منتظر شهادت) خواهیم بود. سپس این آیه را تالوت می فرمود: 

پس برخی پیمان خود را به آخر بردند )تا به راه خدا شــهید شدند) و برخی دیگر در انتظارند تا اینکه همگی 

آنان که رضوان خدا بر آنان باد شهید شدند و با حسین علیه السالم جز خانواده اش کسی باقی نماند.

تقدیم به روح پاک حماسه سازان و راست قامتان همیشه زنده ی تاریخ  شهدای مریی آموزش نظامی  

تقدیم به:



  
  
  
  
  
  

  تشكر و قدرداني
  

توان آن را بازگشت بـه آينـده ناميـد.     من اين كتاب را خارج از كوهستان ناميدم اما به راحتي مي
اي  هاي شـهري و شـبكه   كنم، بر محور درگيري در كرانه زيرا مسائلي كه من در اين كتاب بررسي مي

  ه به خوبي تفهيم شده است. كه تا پايان قرن گذشت ي در حال شلوغ شدن تمركز دارد، ارهيك سي
آينـده ممكـن اسـت     "بيـان كـرد كـه     1996ژنرال سپاه نيروي دريايي، چارلز كروالك، در سال 

رالف پيترز، رابرت اچ.  "باشد. 'ي سومالي و چچن فرزندخوانده'نبوده و در عوض  'فرزند طوفان صحرا'
كيال، مايكل اوانـز و جاسـتين كلـي،    اسكيلز، آلن ويك، راجر اسپيلر، راسل گلن، پل ون ريپر، جان آر

  در شـهرهاي سـاحلي بـه طـور گسـترده     شـهري  هاي  عمليات در مورد 1990ي  همگي تا اواخر دهه
هاي  هايي راجع به جنگ ، ديو ديلگ كه بعدها با انتشار يادداشت2000مطالبي نوشته بودند. در سال 

تشكل از هواداران را حول كتـاب  هاي ضدشورشي شد، يك انجمن م كوچك يكي از صاحبنظران ايده
گـذاري نمـود. در عـين حـال دوان اسـكَتل، ديـو        شـهري پايـه  هـاي   عمليات هايي راجع به يادداشت

شـهري عليـه تهديـدات تركيبـي فكـر      هـاي   عمليات هاي استفنسون و فرانك هافمن راجع به چالش
هاي آبي خاكي و شـهري   كردند. نيروهاي نظامي در چندين كشور در حال گسترش دادن قابليت مي

هـاي غيردولتـي    هاي امدادرساني و برخي از سازمان خود بوده و در عين حال خدمات پليس، سازمان
)NGOي امور و امنيت انساني در مناطق شهري به حاشيه رانده شده بودند. بنـده نيـز    ) به فكر اداره

هاي ساحلي در اواخر  در محيط به نوبه خود بر اساس تجربيات به دست آمده در هنگام برقراري صلح
ي تحريـر   آبي خاكي بـه رشـته  هاي  عمليات هاي شهري و ي تاكتيك مقاالتي در زمينه 1990ي  دهه

  درآوردم.
به خوبي اثبـات   ها اي از ايده احلي شهري، مجموعهولي پس از اين همه تفكرات راجع به نواحي س

شـتناك تروريسـتي يـازدهم    ت وحتوسط ضرورت نظـامي فـوري بعـد از حمـال     2001تا سال  ،شده
سپتامبر القاعده كنار زده شد. ما خود را (نه بر حسب انتخاب) درگير يك شورش روستايي محاط به 

هـا و در صـدد    ي كوهسـتان  خشكي، دور از شهرها يا سواحل در حال شكار نيروهاي چريكـي در دره 
كردند يافتيم.  ن گزيده و شكار مياي دورافتاده كه در آنجا مسك همكاري و محافظت از جوامع طايفه

ضدشورشـي  هـاي   عمليـات  ، مـا بـه سـمت   2003بعد از به هرج و مرج كشيده شدن عراق در سـال  
هـاي   شديدي كشيده شديم ولي همچنان دور از سواحل بوديم. تا حدود يك دهـه بعـد از آن، بحـث   



  

  ي جنگ چريكي شهري خارج از كوهستان نسل آينده  

. 
8 

ي زيـاد از   ون اسـتفاده شهرهاي ساحلي، بـد  هاي آتي در كالن غيرنظامي و آكادميك مربوط به چالش
اطالعات كساني كه در جنگ شركت داشتند، ادامه يافت. بينگ وست با مطالعات مشاهداتي نزديـك  

شهري از زمـان  هاي  عمليات هاي خود راجع به خود از جنگ شهري عراق و لوئيز ديماركو با پژوهش
يز كمتر از حـد خـود   نان ناستالينگراد، دو استثناي برجسته در اين مورد هستند ولي حتي كارهاي آ

  اثر داشته است. بر روي مبحث ها
غيرنظامي بسيار سازنده بوده است. دايان ديويس، اسـتفن گراهـام، جـو     با اين حال، مبحث هاي

اي  بيل، ميچل سيپوس، ساسكيا ساسن و مايك ديويس از ميان بسياري ديگر، به صورت فوق العـاده 
انـد. متفكـران پلـيس و جـرم و جنايـت       رتبط تأثير داشتهبر درك پيشرفت و درگيري در شهرهاي م

هـاي   شناسان شهري مانند سودهير وِنكـاتش، چـالش   مانند جان پي. ساليوان و ديگو گامبتا و جامعه
تواننـد   هاي زيرزميني مـي  هايي كه شبكه هاي جنايي در شهرهاي بزرگ را مطالعه كرده و راه شورش

هـاي   و بانـك متحد  ملل اند. موسساتي مانند بانك جهاني، سازمان هارتباط برقرار كنند را بررسي نمود
هايي مانند آي. بـي. ام. و مكنـزي، مطالعـاتي بـر روي      اي آسيايي و آفريقايي به همراه شركت توسعه

ي  ي اقتصـاد لنـدن، موسسـه    هـايي ماننـد دانشـكده    اند. دانشـگاه  سازي آينده داشته مشكالت شهري
ي تحصيالت تكميلي طراحي هـاروارد از بـين بقيـه،     ه كلمبيا و دانشكدهفناوري ماساچوست، دانشگا

ي بروكينگـز (بـا ابتكـار     متفكرينـي ماننـد موسسـه   مؤسسـات   انـد و  هاي شهري تدارك ديـده  برنامه
انـد.   سـازي و ارتبـاط را بررسـي كـرده     هاي جهاني خود)، مشكالت رشـد شـهري، سـاحلي    شهرستان

هـاي   ايال ويزمن از تفكرات طراحي خاصي نسـبت بـه درگيـري    معماراني مثل اويستين گرونينگ و
  اند.  شهري استفاده كرده

حال كه جنگ در افغانستان در حال كاهش يافتن است، موقع اين است تا ارتش دوباره با چـالش  
درگيري نامنظم در مناطق ساحلي شهري دست و پنجه نرم كند. هنگامي كه نهايتاً گرد و غبـار آرام  

ي جنگ، دوباره  ل ما، نسلي كه در نبردها جنگيد، خود را تكاند و از چالش لحظه به لحظهگيرد و نس
هاي قديمي مناطق سـاحلي   به سمت تفكر در مورد محيط آينده بازگردد، درخواهيم يافت كه چالش

ايم تغيير يافتـه اسـت. در    كرديم درك كرده شهري همچنان باقي است ولي بيشتر چيزي كه فكر مي
هاي  سيستم ي هاي محاسبات اينترنتي، نظريه هاي چشمگيري در عرصه اخير نه تنها پيشرفتي  دهه

پيچيده، تحليل ابر اطالعات، مشاهدات از راه دور و تجزيه و تحليل منابع جمعيتـي انجـام گرفتـه و    
ن دهد بلكه مقادير زيادي از اطالعات در زمـا  ارائه مي ما، هاي جديدي راجع به مشكالت سابق بينش

تـر اينكـه خـود     رساني به خوبي صورت بگيرد. از همـه مهـم   اند تا اطالع واقعي هم اكنون در دسترس
هـاي سراسـر سـياره و     اي (ميان جمعيـت  محيط نيز تغيير كرده است. سطح ارتباط و تعامالت شبكه

ي اخير به حد انفجار رسـيده اسـت و اكنـون زمـان آن      ميان و درون شهرهاي ساحلي) در طي دهه
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اي  ها استفاده شـود. نكتـه   و درگيريسازي  شهري ست كه از اين اطالعات براي رويارويي با مشكالتا
كند اين است كـه   كه ممكن است به آن برسيم و چيزي كه اين كتاب به طور آزمايشي پيشنهاد مي

  اند.  ها بعد از يازده سپتامبر تغيير كرده شرايط از زمان حركت به سمت كوهستان
و همچنـين از  مؤسسـات   ي ايـن افـراد و   تن ايـن كتـاب از تفكـرات و پـژوهش همـه     من در نوش

ي دوستان، همكاران و خانواده در سراسر جهان بهره بردم. پروفسور  هاي ناپايان و سخاوتمندانه كمك
را نقد كرد. دكتر ارين سيمپسون مرا متمركز بر مسـائل   تَمي شولتز هر فصل را خوانده و به دقت آن

داشته و كمك كرد تا استدالالت در بسياري از مباحث در اين زمينه و در مـورد نقشـه را    بزرگ نگه
تر سازم. گرِگ ميلز، اويشيكو كار، جان پاالك، كلر متليتز، ساتيش چاند و آميت پاتل به همراه  دقيق

كـو،  لي ميسترلين، استيو ايمس، نايجل اسناد، اويستين گرونينـگ، آنتونيـو گيسـتوزي، كلوديـو فران    
هاي اساسـي كمـك كردنـد. استيسـيا      اندرو اگزوم، گوردون مسنجر و جان ساليوان در گردآوري ايده

، زحمـت  Caerusجورج، آلكس هيوز، جيسون نابالك، مت مكنب، ريچارد تايسون و ويـل آپشـور در   
هـاي شـهري بسـيار     بـرداري مشـاركتي اجتمـاعي را در محـيط     هـاي نقشـه   طراحي و رهبري برنامه

نگيز بر عهده داشت و تجزيه و تحليل منابع جمعيتي و ابزار مشاهده از راه دور را كـه امكـان   ا چالش
كنند را توليـد كـرد. آنـا پـروز، نيـت روزنـبالت،        ديدن الگوهاي بحث شده در اين كتاب را فراهم مي

اري بـرد  نقشه هاي تحقيقات ميداني را براي جيكوب برك و عمر االبودي نيز به همين ترتيب تكنيك
ي مجازي/انساني را كه در اين محـيط بسـيار مهـم اسـت را بنـا نهادنـد. نيـت         هاي شبكه از مطابقت

روزنبالت به شخصه مفاهيم و منابع كليدي بسياري را كـه بـراي فهميـدن جنـبش بيـداري اعـراب       
ا بـه  آوري اطالعـات الزم پـ   حياتي بود را فراهم كرد و آنا پروز با شجاعت هر چه تمام به هنگام جمع

هاي چندين شهر متخاصم ( نه فقط در آفريقـا ) مـا را همراهـي كـرد. كريسـتيان       پايمان در خيابان
ي دسكتاپ را در جامايكا و سريالنكا را انجـام دادنـد كـه     چانگ و اسكات النگ تجزيه و تحليل اوليه

گـرت، بـن    بعدها كمك كرد تا بتوانم تحقيقات ميداني موثرتري انجام دهم. مايكـل اسـتاك، رنـدي   
هـا و   هـا، بيـنش   رايلي، جان سيل، پت كلهِر، ناديا اسـكادلو، مـارين اسـترمكي و دن ارمـر راهنمـايي     

هاي مالي و معنوي در اختيارم گذاشتند كه باعث شد اين پژوهش به ثمر برسد. بن فيترجرالد  كمك
ردسون پشـتيباني  ي اسميت ريچا همكاران ضروري در اين كار بودند و موسسه Noeticو تيم وي در 

هاي فناوري انجام دادند. قسـمت   ي پلتفرم اي از مطالعات ميداني و توسعه ذهني و مالي سخاوتمندانه
خطاهـا،   ي پژوهشـي و شـركاي برنامـه اسـت؛     امعـه اعظمي از اين كتاب مديون دانش و خرد اين ج

  ي حقير بوده است. هاي اشتباه از جانب بنده ها و بيانيه غفلت
ايد و سارا روسنتال در انتشارات دانشگاه آكسفورد در طول چنـدين تـأخير، دوبـاره    ديويد مك بر

ي خطي، بسيار منطقي، روشنگر و پشتيبان من بودند  نوشتن و فقدان ايميل به هنگام نوشتن نسخه
دادند (البته نه زياد). مايكل دوير  و كيم كريون و كريستيان پردي تا حد امكان شكيبايي به خرج مي
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گذاشت و  در لندن در مواقع حياتي، اطالعات بسيار مفيدي در اختيار مي .Hurst & Coنتشارات در ا
) در ملبـورن مـرا متمركـز بـر     Scribeجان دوپير و همچنين هنري روزنبلوم در انتشارات اسكرايب (

ريكـاييم  ي آم داشتند. والدينم، جان و آنه كيلكولن، خواهرم ژانت و تمام خانواده جدول زماني نگه مي
از جمله كن اسكندورف و جنيفر پاركز، جيمي ديويدسون و مالني پيز، جيم ديويدسون و سارا جين 

هـاي بسـي فراتـر از معنويـات انجـام دادنـد:        واالس و همچنين پاتريك و روبرتا ديويدسون حمايـت 
و ميزهـاي   هـا  و همچنين چيدن ميزهـاي آشـپزخانه، مبـل   هاي آنها ( ها و ديدگاه ها، ايده ويراستاري

ي خطي) بسيار به من كمك نمود.  تاپ بر روي آنها به هنگام نوشتن نسخه تحرير براي قرار دادن لپ
سرانجام به عنوان يك شريك روشنفكر، يك منتقد بسيار مهم، يك ويراستار حساس و باهوش و يك 

نتـي تمـام شـده    دهم حاال كـه ايـن لع   گاه مهم بايد از همسر خوبم جانين تشكر كنم و قول مي تكيه
  پرت) باشم. است، آرامتر (و كمتر حواس

  
  
  

  واشنگتن دي.سي.  
   2013آوريل   

  



 
  
  
  
  
  

  مقدمه
  ي غافلگيرانه در افغانستان حمله

I  
  2009سپتامبر  10بعدازظهر،  3:45
  ي نور، ننگرهار، افغانستان ي دره ناحيه

ها، دمـا   فتن خورشيد پشت كوهدرخشيد. در طي دو ساعت آينده با ر پل در زير نور بعدازظهر مي
رفت. ولي فعالً هوا گرم بود و نسيم خنكي در ارتفـاع هشـت هـزار     پايين آمده و دره در سايه فرو مي

كـرد. نـور    قامت را گرم كرده و عطر آنها را در دره پخـش مـي   هاي كوتاه وزيد. خورشيد، كاج پايي مي
هاي سوزني كاج در دويست ياردي  برگهاي خاكستري رنگ بر روي  خورشيد مرداني كه ميان سنگ

  نمود.  كردند را گرم مي ي كوه دراز كشيده و بر جاده نظارت مي متري) دامنه 180(
كرد. دره در زيـر پـل بـه مـزارع و      اي آسفالت به تازگي ساخته شده بود كه از ميان دره عبور مي جاده

هـا   و خشت به دور از جاده در ميان درختهاي ساخته شده از سنگ  رسيد و روستاهايي با خانه ها مي باغ
كرد. پس اينجا آخرين جايي بـود   قرار داشتند. فضاي باز زير پل، آزادي عمل الزم براي گريز را فراهم مي

  . 1آمد، وجود داشت كه شانس شبيخون زدن به يك ماشين گشتي كه از كوهستان مي
اتومبيل كه در حـال رفـتن از مسـير    هنگامي كه ستون ما در حال خزيدن به پايين دره بود، يك 

ي خاكي جاده ترمز زد. ما در كنار كـاروان آرامـي از خودروهـاي ضـد مـين كـه        ديگري بود در شانه
MRAP اي شهرداري بودند، سالنه سالنه در حال حركت  هاي بزرگ قهوه نام داشتند و شبيه كاميون
داده شده بود و كسي كنار آن ديده  ي بتني سمت چپ پل تكيه اي زرد رنگ به لبه . دوچرخه2بوديم
  شد.  نمي

MRAP  .جلويي به پل رسيد و از كنار دوچرخه رد شد  
هـا و   هـاي متـوالي مسلسـل    انـدازها، شـليك   ي كـوه بـا راكـت    در همان لحظه مهاجمان از دامنـه 

با از خواستند  . آنها بر اول ستون متمركز بودند و مي3هاي پشتيباني شروع به تيراندازي كردند تفنگ
كار انداختن خودروي اول پل را مسدود كرده و ما را به دام بياندازند. اگـر آنهـا موفـق بـه ايـن كـار       

توانسـتيم مـانور بـدهيم:     شدند، روز بدي در انتظار ما بود. با به صف قرار گرفتن در كف دره نمي مي
فرار دهد. دقيقاً همين شرايط ي  توانستند ما را سرگرم نگه دارند تا تاريكي شب به آنها اجازه آنها مي

هاي اخير اتفاق افتاده بود. اين مورد يكـي از خطـرات شـغلي در     براي دو تن از دوستانم در طي سال
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اي پراكنده و زمـين كوهسـتاني، حركـات مـا را      ي جاده آمد كه يك شبكه هاي افغان به شمار مي تپه
  ساخت.  بيني مي قابل پيش

اي در بسـتر   صـدمه گونه  هيچ ميون اسلحه رد شده ولي بدون وارد كردنها از كنار اتاقك كا آر پي جي
نهر منفجر شدند. با موفق نشدن در متوقف كردن ما با اولـين شـليك، مهاجمـان عنصـر غـافلگيري را از      

باش كامل قرار داشتند مستقيماً به سـمت ديگـر پـل     دست دادند. نيروهاي گشتي ما كه اكنون در آماده
  گونه شانس براي مسدود كردن جاده را از دست دادند. ند. مهاجمان هرگشود آتش سنگيني

كردند و نه عجله به  ستون ما با سرعت ثابت در حال گذر از پس كمين مهيا شده بودند و نه توقف مي
كردنـد و هـر كـدام از     دادند. تفنگداران از سمت راست حركت كرده، نشانه گرفته و شليك مـي  خرج مي

هاي طوالني از آتش  ريختند. جريان ي مهاجمان مي ي كشتار، آبي بر آتش حمله از منطقهخودروها با گذر 
ي كوه پخش شد. تيراندازان دشـمن   قرمز رسام در طول قوس مسطح دره به حركت درآمده و روي دامنه

 هاي خارمانند كاج آتش گرفت و دود كل تپه را تيره و تار كرد و مبارزه ساكت شدند. علف خشك و برگ
اول ستون مورد اصابت گلوله قـرار گرفتـه    MRAPرا قبل از شروع درست و حسابي خاتمه داد. خودروي 

بود ولي خسارت ديگري به آن وارد نشده و هيچ كشته يا زخمي هم نداشتيم. كل اين حمله كمتر از سه 
د در شـرق  دقيقه طول كشيد. كل اين قضيه مرددانه بود و در اصـل بـا توجـه بـه اسـتانداردهاي موجـو      

  شد آن را درگيري مسلحانه خواند.  حتي نمي 2009افغانستان در اوايل پاييز 
ي غافلگيرانه نبود. اين حرف را به عنـوان   محلي كه در آن قرار داشتيم نيز جاي خوبي براي حمله

اي بـا شـدت گونـاگوني     گويم: در عراق و افغانستان حمالت غافلگيرانه يك كارشناس غيرداوطلب مي
كردنـد. مـدتي    گذاري را با حمالت زميني تركيب مي اي كه بمب ه بودم. از جمله حمالت پيچيدهديد

نظـام ارتـش    ي پيـاده  ها در مدرسـه  قبل من به عنوان يك افسر استراليايي كه مأمور آموزش تاكتيك
هاي شـديد جنگـي چهـار     بود، در طي يك سري دوره 1990ي  بريتانيا در وارمينستر در اواسط دهه

  آموختم.  هاي غافلگيري و ضدغافلگيري مي تكنيكنظام  پياده ي اهه به فرماندهان جوخهم
ي كميني كه طراحي كرده بودند آنهـا را رد   اگر اين مهاجمان شاگردان من بودند، به خاطر نقشه

ي آنها براي متوقف كردن ما خيلي در پايين دره بـوده، از جـاده بسـيار     ي غافلگيرانه كردم. حمله مي
توانسـتند بـه سـطح     ها نمي توانستند دقيق عمل كنند. همچنين مسلسل ها نمي دور بود و آر پي جي

ي كشتار بـود. مهاجمـان    منطقه صافي براي شليك دست پيدا كنند زيرا موقعيت آنان بسيار باالتر از
كـه  گونه تالش جدي براي بستن جاده انجام ندادند، بر روي شيب جلـويي قـرار گرفتـه بودنـد      هيچ
برش قدرت، هشدار گونه  هيچ ساخت و همچنين نشيني به هنگام شكست خوردن را ناممكن مي عقب

زودهنگام يا نيروي پشتيباني نداشتند. انتخاب موضع بر روي شيب جلو به اين معني بود كـه زمـين   
شد پس فضاي مناسبي بـراي برگشـت انفجـاري آر پـي جـي آنهـا وجـود         تر مي در پشت آنها مرتفع

خاست، موقعيتشان را كـامالً مشـخص سـاخته و     ت. غباري كه از شليك آر پي جي به هوا برمينداش
  داد.  كفايتي آنها مي شد. كل اين قضايا نشان از بي احتماالً باعث كشته و زخمي شدن تعدادي مي
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هـاي   ها و درخت هاي موجود در ميان سنگريزه سي دقيقه بعد پس از پنج مايل حركت در جاده، واگن
  كوپترها شديم.  وار قرار داديم و در آنجا منتظر هلي  ي بستر رودخانه را به صورت دايره تكه تكه

) در جالل آباد مركـز اسـتان ننگرهـار بودنـد. آنهـا      PRTنيروهاي گشتي از تيم بازسازي استاني (
آنهـا بـه   ي جـدي   حدود دو ماه بود كه به اين كشور اعزام شده بودند و اين اولين درگيري مسـلحانه 

آمد. افراد به وضوح از اينكه بدون آسيب ديدن رهايي يافته بودند و به خوبي انجـام وظيفـه    شمار مي
ي جنـگ يعنـي الرا    خبرنگـار باتجربـه   –هـاي خبـري    كرده بودند، آسوده خاطر بودند. حضور رسانه

ه همراه سفير هنـك  دقيقه ب 60ي  اندركاران برنامه ي وي هاوارد روزنبرگ و دست لوگان، تهيه كننده
احتمـاالً آنهـا را بـه وجـد      –بـود   2001ي سال  كه مغز متفكر حمله CIAاي  كرامپتون، افسر افسانه

هاي آنان بـه يـاد    كردند. با شنيدن بحث آورده بود كه با چنين هيجاني راجع به درگيري صحبت مي
ل بازگشـت از يـك   حرف وينستون چرچيل افتادم كه راجع به گشت سواره نظـامي بـود كـه در حـا    

آنهـا  "بودنـد:   1897ي ماموند، سي مايلي شرق ايـن محـل، در سـپتامبر     ي غافلگيرانه در دره حمله
انگيزتر از مورد شليك قرار گرفتن  بسيار از عملكرد خودشان راضي بودند. هيچ چيز در زندگي هيجان

  4"بدون نتيجه نيست.

كنـي چنـد نفـر از     فكـر مـي  "خود پرسـيد:   يكي از رانندگان به هنگام سيگار كشيدن از تفنگچي
   "طالبان رو كشتيم؟

ي رودخانـه تكيـه داده بـودم تـا از سـنگيني       من يك و نيم متر دورتر از آنها نشسته و به حاشيه
  خوردم.  ام كم كنم و آب مي ي جنگي جليقه
  "شه.نميدونم، پنج تا هفت نفر؟ بعد اينكه برگشتيم و منطقه رو پاكسازي كرديم، معلوم مي"

دونيـد   از كجـا مـي  "من از آن دو سرباز كه هر دو حدود بيست و چند سال سن داشتند پرسيدم: 
  "اونا طالبان بودن؟

  آنها نگاهي به من انداختند.
  "كردن رفيق. اونا داشتن بهمون شليك مي"
  "اس. قانع كننده"

II  
شد و در مسيل خشك وتور از سمت افق پيدايشان با صداي ناگهاني م Black Hawkدو هليكوپتر 

هاي سوزني كاج فرود آمدند. در آن سر و صداي برخاسته از موتور، بـا   موجود، در ابري از شن و برگ
فرياد زدن از يكديگر خداحافظي كرديم و من با حالت خم شده و چشماني نيمه باز در طوفان گرد و 

  غبار به وجود آمده به سمت بالگرد عقبي راه افتادم.
كوپترهـاي   كـرديم و هلـي   هاي هندوكش را دنبـال مـي   ي جنوبي كوه پرواز به كابل، لبهما به هنگام 
اي از سنگ نشسته بودنـد را در آغـوش    هايي بر روي توده هاي بزرگي كه مانند سنجاقك كوچكمان كوه

ي كابـل بـه    ي آليشانگ ارتفاع خود را كـم كـرديم و بـا گذشـتن از آن زمـين، جـاده       گرفت. در دره مي
باد را پيدا كرده و بر فراز آن پرواز كرديم. خلبانان از اين بزرگراه به عنوان مسيري به سمت خانـه  آ جالل

كوپتر خيره شـده بـودم.    كردند. خورشيد در حال غروب كردن بود و من به بيرون از در هلي استفاده مي



  

  ي جنگ چريكي شهري خارج از كوهستان نسل آينده  

. 
14 

ها نگاه  تميز باالي كوههاي  اي بر روي سينه از شدت سرما به صخره با دستاني گره خورده در هم و چانه
هايي بلند و نـوك تيـز در نـور     ها، سايه ي كوه شدند. قله هايم به سرعت رد مي كردم كه از زير چكمه مي
  شد بهشان دست زد.   شدند كه انگار مي كردند و آنقدر نزديك ديده مي ي عصر ايجاد مي تيره

تنـد، هـر چـه بيشـتر فكـر      گف MRAPآمد. عليرغم چيزي كه گـروه   يك چيز با عقل جور درنمي
توانسـتم دقيـق    نمـود. نمـي   ي غافلگيرانه توسط طالبـان مـي   كردم، اتفاق امروز كمتر شبيه حمله مي

  لنگيد.  بگويم چرا ولي يك جاي كار مي
درصـد   99حـدود  (ي نور كه درگيـري مسـلحانه در آنجـا رخ داد،     ي دره براي شروع ابتدا منطقه

با مردم پشتو فرق دارند؛ آنها به زبان خودشان تكلـم كـرده و بـا     ها . پاشايي)مردمش پاشايي هستند
كسي كار ندارند. آنها با دولت متحد نيستند (در روستاهاي دوردسـت افغانسـتان، تقريبـاً هـيچكس     

كنند. در حقيقت ماننـد   با كسي جز خودش نيست)، ولي از طالبان پشتوها نيز حمايت نمي "متحد"
توانند بدون در نظر گرفتن  نياز هستند و مي ها از لحاظ نظامي بي ، پاشايينشين دنيا ي مردم كوه بقيه

اصل و نسب خارجيان، نسبت به آنها مشكوك بوده يا با خصومت با آنها برخورد كنند. اين منطقه بـا  
طالبان را به هاي  فعاليت اينكه فقط پانزده مايل از مرز پاكستان فاصله دارد، تا به حال مقدار كمي از

شم ديده است و همچنين بخشي از استان ننگرهار بوده كه هيچوقت واقعاً از طالبان حتـي زمـاني   چ
در قدرت بودند نيز حمايت نكرده است. البته ممكـن اسـت كـه مبـارزان      1990ي  كه در اواخر دهه

از طالباني بدون خبردار شدن مردم محلي به داخل آنها نفوذ كرده باشند ولي اين كار در اين موقـع  
ي بـرف، مسـيرهاي    هاي اوليـه  زيرا فقط چند هفته باقي مانده تا بارش ،فصل بسيار غيرمعمول است

مرتفع را ببندد و اين موضوع شرايط را براي حركـت نيروهـاي چريكـي در كوهسـتان يـا حركـت از       
  ساخت. هاي امن خود در پاكستان دشوار مي سمت پناهگاه

هاي معمول طالبان نبود. شورشيان موجوداتي اسير عـادت   ي بعدي اينكه اين كار از تاكتيك نكته
ي  ولـي در محـدوده   5كننـد  هستند. آنها الگوهايي طراحي كرده و هـر بـار همـان كـار را تكـرار مـي      

ي  ي غافلگيرانه كنند. در هر حمله ي تاكتيكي خود بسيار سرسختانه و با توانايي باال عمل مي مجموعه
لبان، حتي يك گروه چريكي محلـي (كـه بـه آنهـا دلگـاي گفتـه       هاي اصلي طا جدي، يكي از ستون

شود) ابتدا جاده را با منفجر كردن پل يا با يك خـودرو مسـدود كـرده، سـپس بـا آر پـي جـي و         مي
كردنـد و   ي پشتي بـه سـمتمان شـليك مـي     انداز از دره اي مرتفع از جلو و با خمپاره مسلسل از نقطه

. آنهـا  6نشسـتند  ي يال مانند به انتظارمان مي در پشت نقطه شايد هم نيروهاي زميني جنگي ذخيره
  دادند ولي امروز اينگونه نبود.  اين كار را صدها بار هم كه شده انجام مي

ي روي پـل ممكـن    دادند كه خودروي كنار جاده يا دوچرخـه  تعدادي از اعضاي گروه احتمال مي
خاطر اينكه بر خارج شـدن از  ه ت. البته باي بوده باشد كه منفجر نشده اس است يك بمب كنار جاده

ي آنهـا اينگونـه    آمد كه نقشـه  آن نقطه متمركز بوديم، هيچكس آنها را بررسي نكرد ولي به نظر نمي
هاي انتحاري در خودروها چيز غيرمعمولي در افغانستان نبود اما آنها بيشتر در اين مواقـع   باشد. بمب
هـاي كـودي    هاي روستايي. در روستاها بيشتر از بمـب  يطرفتند تا مح هاي شهري بكار مي در محيط
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اي روسي و  هاي خمپاره هايي از بمب مخلوط نيترات آمونيوم و بنزين يا نفت)، دسته -ساز (آنفو دست
ها  هاي ايتاليايي ضد نفر يا ضد تانك دفن شده در جاده يا نصب شده در بريدگي هايي از مين يا پشته

با داشتن خورجين نيز براي مخفي كردن دستگاه انفجاري تعبيه شـده  معمول بود و دوچرخه، حتي 
  نمود.  به منظور منفجر كردن پل يا از كار انداختن يك خودروي زرهي بسيار كوچك مي

يـك شـي    –گيري بوده اسـت   ي نشانه آن دوچرخه يا اتفاقي در آنجا بوده و يا فقط يك نقطه ،نه
 هايشان كمك كند گيرد تا به مهاجمان در تنظيم برد اسلحه اي مشخص قرار مي متمايز كه در فاصله

ي غافلگيرانه را در جاي نامناسـبي ماننـد شـيب جلـويي تپـه       و اينكه امكان نداشت طالبان محل حمله
بدون هيچ راه فراري تعيين كرده باشد. ارتش اصلي طالبـان در شـرق افغانسـتان بـا داشـتن مشـاوران       

لها تمرين، تا اين بخش از جنگ پيشرفت بسيار خوبي داشـتند. سـال   پاكستاني، تجهيزات مناسب و سا
قبل در شمال شرقي اينجا، آنها با دويست تن مبارز، مشاوران خـارجي، تبـاني بزرگـان روسـتا و آتـش      

اي محلي از پليس ملي افغانستان، يورشي پايدار عليه پايگاه مرزي تيـپ هـوايي    حمايتي از جانب دسته
ي وايگل آغاز كردند. در طي اين حمله نه تن آمريكايي كشـته و   اي وانات در درهدر نزديكي روست 173

بيست و هفت نفر به همراه چهار سرباز از واحد ارتش ملي افغانستان كه در حال كمك بودنـد، زخمـي   
 ي قـرار دادن  هـاي كـل جنـگ بـود. نحـوه      شدند. اين حمله يكي از شديدترين و پايـدارترين درگيـري  

ي مانورشـان تهـاجمي، شايسـته و     نظيـر بـوده و نحـوه    تيباني توسط طالبان در وانات بيپشهاي  سالح
  .  7اي كه امروز با آن مواجه شديم نداشت مصمم بود و هيچ شباهتي به تالش ناشيانه

ي طالبـان نبـوده اسـت. پـس      داد كه اين حمله يكي از حمـالت غافلگيركننـده   پس شواهد نشان مي
  ي اقدام نيروهاي گشتي در آن روز داشته باشد. شايد اين قضيه ربطي به نحوه موضوع چه بود؟ فكر كردم

ي ايجـاد شـده در اوايـل جنـگ در افغانسـتان و       )، واحدهاي ويژهPRTهاي بازسازي استاني ( تيم
عراق براي اهداف بازسازي و تحكيم بودند. آنها معموالً شامل سه يا چهار كارشناس غيرنظامي، يـك  

غيرنظامي، كارشناسان بازسازي نظامي و پنجاه تا هفتاد تـن سـرباز    -تركيبي نظامي گروه فرماندهي
بـه صـورت    2002هـاي اوليـه در اواخـر     براي تأمين ايمني، تحرك و پشتيباني تداركاتي بودند. تيم

هاي بازسازي پيچيده و چنـد مليتـي    آنها جزيي از زيرساخت 2009موقتي ظاهر شدند ولي در سال 
ن در افغانستان حدود بيست و هفـت تـيم وجـود داشـتند كـه دوازده تـاي آنهـا توسـط         بودند؛ اكنو

هـا مسـتقر بـوده و مسـئول انجـام       ها غالباً در مركز استانPRTشدند.  نيروهاي آمريكايي هدايت مي
هايي بازديـد كـرديم: يـك     هايي در سراسر استان بودند. آن عصر، ما از دو نمونه از چنين پروژه پروژه
  شدند.  ه كوچك برق آبي و يك كشتارگاه. هر دوي آنها از شاهكارهاي مهندسي محسوب مينيروگا

در نيروگاه آبي واقع در چند مايلي دره وجود نداشـت. بـرعكس،    "كوچكي"جدا از اسم آن، هيچ چيز 
ي تنگ و عميق قـرار داشـت و    ي ساخت و سازي بود كه در كنار يك دره اين سازه يكي از اقدامات عمده

هاي آب شـده در قسـمت بـاالي     ي آبريز و مخزن ذخيره در باالي تپه بود تا برف اراي يك كانال حوضهد
ي كوچك جريان  رودخانه را در خود ذخيره كند. آب از كانال به درون آبگيري سنگي به بزرگي يك خانه

دره بر روي تـوربيني  شد كه آب را مستقيماً صد پا (سي متر) از  اي منتقل مي يافته و سپس به درون لوله
ي يك ماشين چمن زن بـود،   ريخت. توربين نارنجي رنگ كه تقريباً به اندازه با ژنراتور چهل كيلو واتي مي
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ي پرشـيب تپـه بـا عبـور      كرد. من براي ديدن توربين از دامنه برق كافي براي نيمي از روستا را فراهم مي
زد و  پايين آمدم. نور خورشيد شديداً چشمم را مـي  ها و گل والي ، سنگريزه پراحتياط از روي تخته سنگ

هاي باالي  در پشت درختان و سنگ PRTانداخت. نيروهاي  قطرات عرق در زير زره، بدنم را به خارش مي
  كردند.  هايشان، آنطرف دره را بررسي مي تپه نشسته بودند و با دوربين اسلحه

ارت داشـت، بـه همـراه الرا لوگـان و سـفير      بعد از چند دقيقه، مهندسي افغاني كه بر پـروژه نظـ  
كرامپتون به من ملحق شدند. سر تا پاي آنها هنگام پايين آمدن از دره، خاكي شده بـود و مهنـدس   

هـاي بـراق    قبل از توضيح دادن راجع به طرح توربين آبي كوچك و سيستم ژنراتور، به دقـت كفـش  
اين پروژه حدود هيجده ماه طول كشيده و كرد. وي توضيح داد كه  مشكي آكسفورد خود را تميز مي

كنند. او حـق   بيش از يك ميليون دالر براي آن هزينه شده است و بيست فرد محلي در آنجا كار مي
داشت به اين سازه افتخار كند. اين سازه به زيبايي مهندسي شده و با در نظر گرفتن اسـتانداردهاي  

جاي جاي افغانستان و بيشتر براي بخش امور مواد  اي ساخته شده بود. اين مهندس، در گيرانه سخت
هاي آبـي سـاخته بـود. تأسيسـاتي ماننـد ايـن، بخشـي از مجموعـه          مخدر مأموريت آمريكا، نيروگاه

هايي بود كه به عنوان جـايگزيني بـراي كشـاورزاني طراحـي شـده بـود كـه ديگـر خشـخاش           پروژه
  شد. با مواد مخدر تأمين مي ي آنها توسط پول مبارزه كاشتند و در عوض بودجه نمي

ي اصلي يـك تـيم    در چند مايلي پايينتر جاده، ساخت كشتارگاه به تازگي به اتمام رسيده بود و پروژه
آمـد.   ) گارد ملي ميسـوري در ايـن منطقـه بـه شـمار مـي      ADTي تجارت محصوالت كشاورزي ( توسعه
ADT ها، واحدهاي كوچكي بودند كه معموالً باPRT انشان همكـاري كـرده، از واحـدهاي    مستقر در است

اي با كالج اعطاي اراضي يا دانشـگاه كشـاورزي ايالـت     گارد ملي در مناطق كشاورزي آمريكا آمده و رابطه
گشتند و خـود اعضـاي    ي قبلي بازمي ها در هر تور به همان منطقه ي زندگي خود داشتند. اين تيم منطقه

جوامع كشاورزي محلي ارتباط نزديكي برقرار كنند. واحـدهاي  توانستند با  گروه هم به عنوان كشاورز، مي
هـاي افغـاني وارد    غالباً با منـاطق يـا كـالج    ADTهاي  هاي ايالتي و كالج مادر گارد ملي، شهرها، حكومت

اي كـه توليـد    را هم به مفهوم عملي و هم براي حسن نيت سياسـي  ADTي  شدند و برنامه مشاركت مي
را در  ADTساخت. در مورد ننگرهار كه گـارد ملـي ميسـوري در آنجـا مفهـوم       يكرد، قابل استفاده م مي

ي مشاركتي پنج ساله شده بود كه شامل مشـاركت بـا    افغانستان بنيان نهاد، ايالت ميسوري متعهد برنامه
  شد.  ها پروژه در سرتاسر استان مي دانشگاه ننگرهار در جالل آباد و ده

وري در بازارهـاي محلـي احشـام بـود. در      د بهداشـت و بهـره   ي به خصوص، بهبو هدف اين پروژه
آلـود گوشـت يـا حتـي بـز يـا        هـاي خـون   هاي بازار روستاهاي افغانستان معموالً تكه ها يا دكه قصابي

در اين دره شاهد كشتار حيوانات در فضاي باز و سپس  ADTها آويزانند.  گوسفند كامل در چارچوب
ي سنتي، گوشت را با خاك پوشـانده، مگـس    ده است. اين شيوهقصابي شدن در روي زمين خاكي بو

كرد. رهبران جامعـه   گذاشت كه خطر بيماري ايجاد مي هايي از خون بر جاي مي جمع كرده و گودال
آلي نيست ولي به اين نكته اشـاره داشـتند كـه نبـودن آب يـا       ي ايده قبول داشتند كه اين كار شيوه

  كه جايگزيني عملي براي اين كار وجود ندارد.  كشتارگاهي مناسب به اين معناست
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ADT ي اصـلي طراحـي كـرده و     با ابتكار و خالقيت قابل توجهي، يك كشتارگاه در نزديكي جاده
ساختند كه داراي مخزن آب باران و يك آغل براي نگه داشتن حيوانات بود. ساختن كشتارگاه جديد 

فحات خورشيدي ساخته شده توسـط يـك شـركت    چندين ماه به طول انجاميد. اين كشتارگاه از ص
كـرد و   محلي افغاني براي توليد نيروي برق الزم براي روشنايي، گرمايش آب و سردخانه استفاده مـي 

و  PRTبرد تا مصرف آب باارزش به حداقل برسد. تـيم كشـاورزي بـا همكـاري      هايي بكار مي تكنيك
د تا انجمن قصابان محلي به توافق برسـند  مردم به ايجاد اين مكان كمك كرد و همچنين كمك نمو

كه قصابان اين منطقه مشتركاً از كشتارگاه استفاده كنند و هر كدام به نوبت حيوانات خـود را تحـت   
شرايط بهداشتي در آن سالخي كنند. يكي از مالهاي محلي از اين تأسيسات بازديد كرده و انطبـاق  

و علماي ديني مردم محل، امروز سفيدان  ريش اندار ناحيه،آن با الزامات دين اسالم را تأييد كرد. فرم
براي افتتاح رسمي آمده بودند. ساختمان خنك بوده و روشنايي خـوبي داشـت و بسـيار تميـز بـود.      

سفيدان  نيروهاي گشتي ما در منطقه حدود يك ساعت توقف داشت تا فرماندار سخنراني كند و ريش
بعد از ترك كشـتارگاه، زمـاني كـه بـه سـمت پـايين دره در        هايشان را بزنند. فقط چند دقيقه حرف

  ي غافلگيرانه قرار گرفتيم. حركت بوديم، مورد حمله
گفت؟ آيا ارتباطي ميـان آنهـا وجـود     ي غافلگيرانه به ما مي ها چه چيزي راجع به حمله اين پروژه

  داشت؟ اگر مهاجمان عضو طالبان نيستند، پس آنها چه كسي هستند؟
كردند تا به هر كدام از  ي غافلگيرانه، نزديك به مركز ناحيه زندگي مي به محل حمله مردم نزديك

ها. ولي ديگر روستاهاي باالي دره با كمك خارجيان از امتيازات اقتصادي چشمگيري مانند  اين پروژه
برق و كشتارگاه برخوردار بودند. اين احتمال وجود داشت كه مـردم پـايين دره هنگـامي كـه ديگـر      

هاي پرمنفعت برخوردار شدند، احساس كـرده باشـند كـه در حقشـان خيـانتي       وستاها از اين پروژهر
صورت گرفته است. مردم كمي قبل، ستون ما را در حال حركت به سمت بـاالي دره ديـده بودنـد و    

تـوانيم از همـان مسـير     اي فقـط مـي   هـاي جـاده   دانستند كه ما با داشتن كاميون حتماً مهاجمان مي
رديم. ممكن است آنها هنگامي كه ما در باالي دره از نيروگاه كوچـك آبـي و كشـتارگاه بازديـد     بازگ
اي شتاب زده بر روي پل ترتيـب داده باشـند تـا مـا را در      كرديم، از فرصت استفاده كرده و حمله مي

توانسـت دليـل    مسير بازگشتمان مورد حمله قرار دهند. عجلـه بـه هنگـام ترتيـب دادن حملـه مـي      
اي باشد؛ اگر دليل اصـلي ايـن حملـه بـه جـاي كشـتنمان،        يگيري ضعيف و نبود بمب كنار جادهجا

ي آن باشد؛ و اگـر مهاجمـان بـه     توانست توضيحي براي ماهيت دودالنه رساندن پيامي به ما بود، مي
  ي آنها بود.  جاي اعضاي صف طالبان، از افراد محلي بودند، دليلي براي تكنيك ناشيانه

ن به يك نيروي گشتي كامالً مسلح بر سـر موضـوع كـم ارزشـي ماننـد تأسـيس يـك        حمله كرد
ي كمكي براي كسي كه با افغانستان آشنايي ندارد، واكنش افراطي مسخره (و بسيار خطرناك)  پروژه

هـاي كمكـي يـا     شود اما اين اولين باري نبود كه افغانيان به تصور بي عدالتي، عليـه پـروژه   ديده مي
بردنـد. يـك سـال بعـد در اسـتان هلمنـد در جنـوب غربـي          خارجي دست به سالح مـي پيمانكاران 

كردنـد، حملـه كـرده و     افغانستان، شورشيان به مأموران امنيتي كه براي يك پيمانكار محلي كار مي
اي براي ارتباط ميان شهرهاي سنگين  بيست و يك نفر را به قتل رساندند. پروژه شامل ساختن جاده
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گزارش شد كه مخالفـت طالبـان بـا سـاخت جـاده، كـه بـا خـود         گونه  اين ها ر رسانهو گرشك بود. د
با مخالفت روستاييان همـراه  "آورد كه آنها قبالً تصرف كرده بودند،  اي مي نيروهاي امنيتي به منطقه

از اين مسأله ناراحت بودند كه پيمانكار با آنها در مورد ساخت جاده مشورت نكرده يـا از آنهـا    شده و
  8"نپرسيده كه چه خدماتي نياز دارند و همچنين به مردم محلي پيشنهاد كار در پروژه را نداده است.

حاج عبداالحد خان يكي از ريش سفيداني است كه در روز جمعه در مراسـم خاكسـپاري يكـي از    "
يلي ي پيش روي پيمانكاران و يكي از دال يكي از مشكالت عمده"مأموران امنيتي شركت داشت، گفت: 

گيرند، اين است كه آنها افرادي از روسـتاهاي ديگـر را بـه عنـوان كـارگر و       كه آنها مورد حمله قرار مي
آنها از روستاييان ما درخواست همكـاري در ايـن   "وي اضافه كرد:  "كنند. نيروهاي امنيتي استخدام مي

اين كار مـردم مـا را خشـمگين     كنند. كنند و يا براي انجام هيچ كاري آنها را استخدام نمي ها نمي پروژه
ي ما شروع  هايي را در منطقه روستا، پروژهسفيدان  ريش كند و همچنين پيمانكاران بدون مشورت با مي
سـازند. مـن جـاده     كنند و يا برايمان جاده مي هاي فاضالب مي كنند. آنها شروع به تميز كردن كانال مي
  9"سه يا بيمارستان احتياج داريم.كنيد؟ ما به مدر خواهم. چرا اين كار را مي نمي

ي جاده داشتند.  به عبارت ديگر، شورشيان و مردم محلي هر دو منافع مشتركي در مختل كردن پروژه
عالوه بر نگرش وي، جالب است كه ريش سفيد محلي، عبداالحد خان، به اين موضوع اشـاره دارد (البتـه   

خشم بزرگان روستا عليه پيمانكاران خـارجي ممكـن    مواظب است كه مستقيماً آن را به زبان نياورد) كه
هاي اقتصـادي آنهـا    هاي متداول يا نارضايتي است دليل اصلي حمله باشد. طالبان ممكن است به شكايت

شـان   پاسخ داده باشد. ممكن است آنها با مردم بر سر منافع مشـتركي كـه از نداشـتن جـاده در منطقـه     
از شورشيان خواسته باشند تا حمله سفيدان  ريش يا امكان دارد كه شود توافق كرده باشند و عايدشان مي

  اي مالي با آنها داشته باشند تا پيمانكار را بيرون برانند. را انجام دهند و يا معامله
در طول نبرد وانات كه قبالً توضيح دادم نيز ممكن اسـت چنـين چيـزي رخ داده باشـد. يكـي از      

دهد كه بزرگان وايگـل   مطالعات جنگي ارتش آمريكا نشان مي ي تحقيقات انجام شده توسط موسسه
اي با موضوع بحث راجع به محلي براي پايگاه مرزي جديد آمريكـا تشـكيل داده،    احتماالً عمداً جلسه

اند تـا مهاجمـان در جاهـاي خـود      ي كافي با حرف سرگرم كرده هوايي را به اندازه 173افسران تيپ 
همين بررسي به اين نتيجه رسـيده   10ها به آنها حمله كنند. آمريكايي مستقر شده و به هنگام خروج

اي قوي بـراي جلـوگيري از سـاخته     است كه مردم محلي به داليل تاريخي، قومي و اقتصادي، انگيزه
ي حائل سـنتي بـين دو گـروه     اند كه يك منطقه شدن جاده توسط ارتش آمريكا در وادي آنها داشته

ي صـافي اسـت كـه از نظـر سياسـي و       هـاي قبيلـه   ها و پشتون نورستاني مردم محلي متخاصم يعني
   11هاي شديد دارند. ي دور و دراز از جنگ اقتصادي در رقابت هستند و سابقه

سـازي   ي جـاده  در هلمند نيز بزرگان وايگل و شورشيان منـافع مشـتركي در جلـوگيري از پـروژه    
خـالف بودنـد كـه ايـن كـار آنهـا را بـا دشـمنان         مسـازي   جاده به اين خاطر باسفيدان  ريش داشتند.

كرد و از آن طرف هم طالبان  ساخت و امنيت و خودمختاريشان را تضعيف مي اجداديشان مرتبط مي
اي نزديـك بـه    و حاميان مالي آنها در پاكستان بـه خـاطر اينكـه ايـن كـار نيروهايمـان را در فاصـله       
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داد، بـا ايـن كـار مخـالف بودنـد.       سر جبهه قرار مـي هايشان در سرتا ي نفوذ به پايگاه مسيرهاي عمده
اند  ي وانات را دامن زده حملهسفيدان  ريش داد احتماالً شواهدي ارائه داد كه نشان مي ،گزارش ارتش

اند و شايد مردمان محلي آنها در اين جنگ نقش  يا حداقل قبل از وقوع آن، كامالً از آن اطالع داشته
بـود كـه   گونـه   اين عالئم اوليه مبني بر غيرطبيعي بودن وضعيت در واناتاند. يكي از  حمايتي داشته

پنج روز قبل از نبرد زماني كه پيمانكار پشتون از جالل آباد كه بـراي سـاختن اسـتحكامات دفـاعي     
استخدام شده بود (كه از حمالت قبلي بر روي افراد و تجهيزاتش بيم داشت) حتي نتوانست سر كـار  

ي پيروزي براي بزرگـان نورسـتاني بـود كـه شـديداً بـا پيمانكـاران         وع به منزلهحاضر شود. اين موض
خارجي مخالف بودند، مخصوصاً آنهايي كه به جاي جوانان آنهـا، كـارگراني از گـروه قـوميتي رقيـب      

ي پليس وانات نيز مظنون به پشتيباني از مهاجمان طالباني  كردند. در طول نبرد، دسته استخدام مي
ها غالباً افراد جواني از روستا يا مناطق محلي بودند. پس وفاداري  قرارشان بود. اين پليساز محل است

محلي (به جـاي طالبـان) ممكـن اسـت در تصـميم آنهـا مبنـي بـر حمايـت از          سفيدان  ريش آنها به
  ها و ارتش ملي افغانستان نقش داشته باشد. شورشيان در برابر آمريكايي
ي اقتصادي، در جنوب و شـرق افغانسـتان بسـيار متـداول      با ريشه آميز متأسفانه حوادث خشونت

شده بود كه حتي در قسمت شمالي نسبتاً آرام نيز يكي از فرمانداران استاني به شوخي بـه فرمانـده   
كننـد ولـي شـما بـه آنهـا پـول        هاي جنوب به شما تيرانـدازي مـي   پشتون"آلماني آن منطقه گفت: 

آيد. ما بايد به چه كسي تيرانـدازي   كنيم اما چيزي گيرمان نمي يت ميدهيد. اينجا ما از شما حما مي
  12"كنيم تا كمي كمك دريافت كنيم؟

مدت كمي با تـيم رابـط بازسـازي     2007سال تص افغانستان نيست. من در عراق اين شيوه فقط مخ
)RLTهاي زيرسـاختي نظـارت دارنـد.     ) بودم كه تيمي متخصص هستند كه بر پروژهRLT  عـراق  هـا در

ترين و  شدند كه تاكنون شايسته به ميدان فرستاده مي Aegisي بريتانيايي  توسط شركت امنيت و مشاوره
يا حداقل ميان جاهـايي كـه مـن در     –روشنفكرترين شركت ميان چندين شركت امنيتي ديگر در عراق 

كردنـد. هـر كـدام     ار ميبراي سپاه مهندسي ارتش آمريكا ك Aegisهاي  بوده است. تيم - ام  آنها كار كرده
شامل هشت نفر در دو خودرو بودند و هميشه تركيبي از اتباع عراقي و راننـدگان و اپراتورهـاي راديـويي    

كردنـد   ها سعي مي ها مسئول مشورت با جوامع محلي بودند و تبعيدي تبعيدي را به همراه داشتند. عراقي
شـد در نتـايج ديـد: در     كارانـه را مـي   ي محافظه توجه كسي را به خود جلب نكنند. شواهدي از اين شيوه

هـا   هـاي مسـلحانه داشـتند و ده    زماني كه پيمانكاران امنيتي عصباني و شديداً مجهـز هـر روز درگيـري   
آميز در  بيش از سيصد عمليات موفقيت Aegisهاي RLTدادند،  گناه عراقي را به كشتن مي غيرنظامي بي

دون اينكه در درگيري شركت داشته باشند، حتي يك عراقي را هاي عراق داشتند ب ترين قسمت خطرناك
  به قتل برسانند و يا كسي از اعضاي تيم را از دست دهند. 

اي كه در  كه من با او بودم، يك چترباز سابق خونسرد آلماني بود. او راجع به حادثه RLTفرمانده 
، به من گفـت. يـك واحـد ارتـش     هاي عملياتي خط مقدم در شمال عراق رخ داده بود يكي از پايگاه

هايي كه تا آن زمان كامالً ساكت بود، مورد  آمريكا به تازگي وارد منطقه شده و از سوي يكي از محله
كردند شورشيان مبارزاني بـه منطقـه    ها كه گمان مي اندازها واقع شده بود. آمريكايي ي خمپاره حمله
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 Aegisافتنـد ولـي ابتـدا از تـيم      سـتجو مـي  اند، به فكـر انجـام يـك عمليـات محاصـره و ج      فرستاده
با داشتن اعضاي عراقي در تيم كه با احتياط وارد جامعه  RLTخواهند تا وضعيت را بررسي كند.  مي
رسد: شيخ محل، يك شركت ساخت و ساز داشته و واحد قبلي بـه   شوند به سرعت به پاسخي مي مي

داده ميان دو واحد آمريكايي، اين جزء نسبتاً  وي قول يك قرارداد را داده است. در طي تغييرات روي
اي ناديده گرفته شده است. واحد جديد كه از تعهدات تيم قبلي اطالعي نداشـته، بـا    كوچك به گونه

عـدالتي انجـام    شركت ديگري قرارداد بسته و به همين خاطر شيخ براي جلب توجه مردم و انتقام بي
  ر داده است. ي خمپاره قرا شده، پايگاه را مورد حمله

دوباره بايد گفت كه خمپاره اندازي به سمت پايگاه، يك واكنش افراطي خطرناك نسبت بـه يـك   
رسد. اما شيخ هر احساسي هم كه نسبت به ائـتالف داشـته باشـد،     اشكال ناچيز قراردادي به نظر مي

وال برود و او، شد قدرت وي زير س هاي متعددي پيش رو نداشته است. انتقام نگرفتن باعث مي گزينه
كردند. حفظ نكردن حيثيتش ممكن بود توانايي  اش و گروه قوميتي او امنيت كمتري پيدا مي خانواده

وي در اثر گذاشتن بر منازعات و معامالت محلي را تضعيف كند و در نهايت قوم وي از دسـتيابي بـه   
ك قانون و نبود ايمني رفاهي نظم با نقش اند ماندند و اين موضوع در كشوري بي منابع موجود باز مي

اي كه ممكن است كوچك ديده شـود و واقعـاً هـم     ي حكم مرگ براي او بود. بنابراين مسأله به منزله
اي براي اين حاكم محلي و تا حدودي براي واحد آمريكايي داشت. اتخـاذ   ناچيز بود، پيامدهاي عمده

آبرويـي شـيخ    از واحد جديد) موجـب بـي  تر (براي مثال، تلفن كردن يا شكايت كردن  اي لطيف شيوه
شد. آبرو تنها ارز ضـروري وي بـود و او بايـد بـراي      بايست ملتمسانه ديده مي شد چون قضيه نمي مي

هـا ايـن    ي ديگري نداشـت. او اميـدوار بـود كـه آمريكـايي      كرد: او واقعاً چاره حفظ اعتبارش عمل مي
فقط به خاطر داليل كاري است و خصـومتي   گفت كه اين كار Aegisموضوع را درك كنند و به تيم 

ي  عمـل كـرد و مسـأله    RLTي  شخصي وجود ندارد. به اين ترتيب زماني كه واحد جديد به توصـيه 
   13قرارداد را حل نمود، حمالت در همان شب پايان يافت.
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