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 هویت و عقیده

 .نبودست شدن تحریک طالبان افغان با شبکۀ القاعده بدون مشکالت عملیۀ پیو

عملیات های خود مجبور  نمودن چندین شبکۀ مختلف تشکیل شده اند، برای اجراائتالف که از اند جنبش هایی 

 .هستند که فعالیت های خود را به ارتباط محالت مطابقت دهند

 :بستگی فراملتیخود مختاری در مقابل پاکستان و هم
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فرضیه هایی به  مطابقو پایداری شبکه های فراملتی،  در این مرحله، خود مختاری در مقابل پاکستان و استحکام

 .ده استومه و زنده ماندن جنبش طالبان موجود ببرای ادا فهمیدن بیشتراحتمال ها که از طریق آن  هستند

 یالدیم 1002از تاریخ یازدۀ سپتامبر بعد استحکام و پایداری جنبش طالبان و تحول آن ها  رایب قابل تأییدآنچه 

اجتماعی در  مشخص که در بین گروپ های استمتحرک نظریۀ موجودیت یک جریان بنیاد گرایان   می باشد،

 .را جذب می کنند افراد آن محالتبا سخنرانی ها  ،دهات و قصبات

دوبارۀ دولت نیز زمینه را برای ظهور دوبارۀ طالبان مهیا ساخت، کوشش خواهد شد  موجودیت مشکالت در احیای

 .اخته شودرپاین پدیده  که به تحلیل

تشدید ادغام جنبش طالبان با شبکه های فراملتی در یک زمینه و فضایی سیاسی و اجتماعی یی به وقوع پیوست، 

 .  تاریخی ایجاد شده اند، بدهد که برای شان اجازۀ اتکاء به دینامیک های که به صورت

نظامی به با حمایت گران خارجی شان به زودی و در فردای آمادگی های طالبان  تحریکمحکم ساختن ارتباطات 

ی گردید که مناطق و ولسوالی های قبایلی را در ئو سبب به وجود آمدن رویداد ها رهبری امریکا صورت گرفت

 . تماعی رو به رو ساختترکیب دوبارۀ سیاسی و اج عملیۀیک 

  وو گروپ های مسلح که توسط شورشیان متحرک ساخته شده اند،  (Tanzim-s)تشکیالت مختلف سیاسی نظامی 

 .گردیده است اسی مشخصیمخصوصاً در تهداب اجتماعی و فرهنگ س ،ی زیادهمآهنگی هانا در نزد شان

یون، نشان دهندۀ این است که ما به یک جنبش نا متجانس رو به رو اغتشاشاز گروپ های تشکیل دهندۀ تحلیل 

 ،متحرک می باشدریکی، که یک خشونت مسلحانه خشونت ها از ستراتیژی جنگ های چ اغتشاشیون برای. هستیم

در این نوع جنگ ها شورشیان متحمل از . دونسبب ش در دراز مدترا  فرسودگی طرف مقابلاستفاده نموده تا 

این تلفات اعضای خود را با دفاع از اسالم که موقعیت تعداد زیادی جنگجویان شان می شوند، که  دست دادن

که برای شان احساس  اسالم  از تحت عنوان دفاع اغتشاشیون. توجیه می کنند ،نزد شان دارا می باشد را مرکزی

خروج عساکر  کهتشاشیون عین هدف را اغ همۀ را می دهد، و سهیم شدن به یک مقاومت و تالش دسته جمعی

  .، تعقیب می نمایندخارجی از افغانستان می باشد

بدون خلق نمودن یک مانع، تنوع تشکیالتی جنبش های اجتماعی ساختن یک هویت دسته جمعی را امکان پذیر می 

هر  .و ضدیت دارند، می باشند تدر بین جنبش های مختلف دو عنصر که باهم مخالف اتاین ارتباط حاصل. سازد

طور مثال منافع القاعده و منافع تحریک طالبان افغان یکی نیست، ، دفع تشکیالت خود را به دست می آورجنبش منا

و از طرف  .ا دفاع از اسالم می باشدتنها چیزی که بین شان مشترک است و آن ها را به هم ارتباط می دهد، همان

تجانس بودن قدرت های محلی یا قومندان های م نادیگر محیط سیاسی ـ اجتماعی مشخص گردیده است توسط یک 

دیگر تنوع تشکیالتی جنبش ها ۀ به عبار. که قلمرو های مختلف اما همجوار را تحت کنترول دارنداست محلی 

 .ندنمی باشد که در آن عمل می ک یی ـ سیاسی در داخل گروپنشان دهندۀ یک مطابقت به محیط اجتماع

که توسط رژیم قسمی  زیرا به، داللت می کند رادتقو  ساختار های محلی شکل دادن دوبارۀ به یک پدیده  ۀعملیاین 

 .اقتدار می باشد و پارچه پارچه شدن محالتعبارت از  ،استقبلی به جا مانده 



تفرقه و به  ،قدرتی نهایت استفاده از پراگندگی ب مطابقت دادن به فعالیت های مخفی،خود را : سه نوع مؤثریت

 .از نظر سیاسی ـ اجتماعی جهاد پارچه ها تقسیم شدن

، عملیات شورشیاناولین  ختنه راه انداب جهتدر بین مردم  کردنو استفاده از ستراتیژی نفوذ  تنوع تشکیالتی از

 ،نموده اند ایجادجا هایی که شورشیان در آن پایگاه های خود را در آن وصاً مخص ،در جا ها و محالت مختلف

 .بهره برداری کردند

 :اولین نفوذ یا داخل شدن شورشیان

 :را از سه جهت باید مد نظر گرفتشبکه های اجتماعی  ، رولدر تسهیالت بسیج شدن دسته جمعی

 .کیگروه، و دسترسی به منابع لوژیست به نتبادلۀ معلومات، احساس تعلق داشت

در . مورد توجه قرار داد دبای به حیث تسهیل گر در بسیج نمودنرا شبکه های اجتماعی  مبهم بودندوگانگی و 

حمایت گر و برای بسیج شدن  ن احقیقت برای هر یک از مشخصات، شبکه های اجتماعی می توانند که درعین زم

 .گیری کننده باشندو جلو کنندهایجاد   و یا برعکس مانع ،کمک کننده

را در پیشبرد خشونت ها  جهت  ، که شبکه های اجتماعی  یک رول بسیار بزرگمطالعات زیاد نشان داده است

 .همکاری و کمک باشندگان محل  برای جنگجویان بازی می کنند

می باشند، می  و بسیج نمودن ختن ایدیولوژیسبب ساو  این شبکه ها در عین زمان که وسیلۀ دوران نمودن افکار،

 .گردندنیز  تقبیح نمودن و نکوهش سببتوانند برخالف آن 

  :نصب نمودن اولین پایۀ شبکه های اجتماعی

، مورد استفاده شبکه های اجتماعی نظر به امکانات که برای جذب نمودن افراد به دسترس تشکیالت قرار می دهند

و . نگجویان به دلیل شناسایی قبلی با تشکیالت به آن ملحق می شوندج اکثریت ،گمان اغلب اما به. قرار می گیرند

 .فعال بودن شان در داخل شبکه به دالیل عاطفی و عقیدتی شان می باشد

 :رول شبکه های اجتماعی

 . دحیاتی می باش جنبش هااین  در مواضع و مکان های مختلف برای  موجودیت این شبکه ها

باالی انکشافات مشخص ستراتیژی ، (A. Monsutti)یک ریسرج بسیار مهم توسط مونسوتی  در این موضوع

 2890مهاجرت ها در اوضاع و احوال خشونت های پیهم در یک محیط اجتماعی پارچه پارچه از سال های 

 .میالدی صورت گرفته است

به عمل  ،هزاره تعلق دارند قومکه به  غزنیمطالعات و ریسرج تجربی مونسوتی در مورد فامیل های یک ولسوالی 

 :آمده است

مسیر این گروپ را بین . دشوتوسط یک گروپ آغاز می   مؤلف ستراتیژی مهاجرت آن ها را که از یک نقطه

وی نشان می دهد که چطور موجودیت چند موقعیتی . در افغانستان، کویته در پاکستان و ایران ترسیم می کند غزنی

یی مختلف برای دوران مادی، فزیکی و معلوماتی ، در جا هاگروپ های که بین هم شناسایی و ارتباطات دارند

به طریقه  بوریت های ناشی از محیط راگذشت زمان به این شبکه های مهاجر اجازه می دهد تا مج. عمل می کنند



، مخصوصاً برای شان گاه مؤقتیو پناه ،های که به کارگران فصلی اجازه رفت و آمد بین نقطه شروع یا حرکت

 .، بدهدیمت نموده اندزعآن جا  نقطۀ که از از ،برگشت کنندگان فصلی به ارتباط  حفظ فعالیت های زراعتی شان

خیلی مهم  و فامیل های شان برای فعالیت های اقتصادی اعضاء شبکه هامکان دادن ها این رفت و آمد ها و تغییر 

گاه های شان، ایران و پاکستان، خرید و فروش و ی شان به خارج از سرحدات در پناهزیرا از محالت اصل. است

 .مساعد می باشدتبادله اموال صورت می گیرد، و همچنین در آن جا ها فعالیت های روزمزد نیز برای شان 

ظلم )این گروپ ها یا شبکه های چند موقعیتی یک وسیله کمکی برای دوران اشخاص و اموال از یک محیط خشن 

تولید نمودن بعضی سمبول ها که  ۀبه واسط( دولتی و خشونت های مسلحانه قدرت هایها از طرف  علیه مهاجرت

، و این سمبول ها مانند یک گذر نامه یا رمز مخفی وظیفه می دهدثبوت داشتن پیوستگی و تعلقات شان را نشان 

 .نشان می دهد خاصاجرا می کنند، که تعلق داشتن فرد را به یک گروپ 

را در نزد افغان ها فهمیده نتوانستم، استعمال آن واضح ( ramz, neshânis)و نشانی ها  ها هیچ وقت معنی رمز

افغان ها اکثراً در ضمیر خود یک سلیقه به رمز و . عمومی پ و یا عدم اعتمادشاید ابراز یا بیان حدود گرو. نیست

خیال دارند و همیشه در صدد پیدا نمودن تضمین برای اصالت دادن و درستی پیام هستند، مگر این داللت می کند 

و احوال بی امنیتی که ست، در این وضعیت، حال ااعتماد می باشد، که حیاتی به یک باریک بینی که تضمین کنندۀ 

 .همه در آن غرق هستند، مفهوم رمز و نشانی سمبول های واقعی و حقیقی می باشند

به معنی با هم یکجا شدن، جمع شدن و نزدیک شدن می باشد و از  (Sumballo)یونانی قدیم فعل سمبلو در زبان 

 .شناسی و سپاس می باشدبه معنی شناسایی، قدردانی، حق  (Sumballon)ُآن جاست که سمبالن 

نزد یونانی های قدیم این اصطالح تشخیص کننده یک چیز، یک شی و یا یک موضوع بود که دو نفر هر کدام آن 

و  ن را یکی به دیگری تفویض می نمودآها نیم آن را حفظ می کردند، این دو شخص وقتی با هم نزدیک می شدند، 

 .ندگان استفاده می گردیداین دو قسمت برای شناسایی انتقال ده

اشیاء اجازۀ نگهداری روابط اجتماعی  دوران نمودن ایدر بین افغان ها استعمال این نوع رمز های مخفی و گردش 

 .شان می دهدگنده شدن و متفرق شدن ارا با وجود پر

براز سمبولیک تخیلی می باشد، و در عین زمان ا ،که با وجود پراگنده بودن ستاۀ این ها سرنوشت ساز یک جامع

 .هستیمی زود گذر و ناپایدار می نماید که همه ما درآن مسافردر یک دنیا شکننده، از روابط اجتماعی
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