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 قسمت سی و دوم
 

 چه دانستم که غم ها مرا این سان کند مجنون

 ی سازد و چشمم را کند جیحونـدلم را دوزخ

 

 :به ادامۀ گذشته 

و " اشتباه دشمن"شورشیان از ریم به این معنی ست که ابگذ" اغتشاش"اگر ما به درگیری ها نام 

 .موجودیت نقصان سیستم سیاسی ـ اجتماعی که توسط دولت دفاع می شود، مستفید می گردند

شکایات و اعتراضات  نظر بهشورشیان از این نقصان دولت استفاده نموده، و  به صورت عموم

 .دکننتوجیه می مردم علیه دولت، فعالیت های خود را 
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اما تا به حال از طرف ایاالت متحدۀ امریکا تصریح و تأیید  ،شکل ممکن استفلهذا این تغییر 

 .نگردیده است

می باشد،  تضاداین تغییر دادن تاپه به طالبان از طرف امریکا واضحاً با گفتار دولت افغانستان در 

االی گنده بارا برای دولت افغانستان مخالفین پیش از همه تروریست ها هستند که به صورت پریز

حامد گفتۀ به قرار گفتار . می کنند و دارای کدام تهداب محکم نمی باشند یاتقلمرو افغانستان عمل

 .«به هیچ صورت ما نمی توانیم عمل آن ها را اغتشاش نام بگذاریم»کرزی 

، ما به در هنگام اولین مذاکره و تماس بین حامد کرزی و ادارۀ جدید امریکا، کرزی اعالن نمود

اندازه این تضاد و اختالف بین دولت  کدامتا . ها را اغتشاش گفته نمی توانیمهیچ صورت عمل آن 

روابط این دو دولت را به خطر مواجه خواهد ساخت؟ برای فعالً  و ادارۀ نو واشنگتن انستانافغان

 .معلوم نیست

 افغانستان در سطح تبرای در انزوا قرار دادن اقتدار دول ی دیگرپدیده هابه همه حال یک تعداد 

در انزوا قرار  ،پدیده ها این. وس می باشندسمیالدی به این طرف مح 2002ملی و محلی از سال 

به دلیل بسیار قوی در  و هستندها  انکشاف درگیری آن نتیجۀ، که است دادن اقتدار دولت

به طور قطعی استدالل  .رول دارندتوسط شورشیان  ها درگیری و قطبی شدن ستراتیژی بلند رفتن

عمده، مهم و اصلی که من در این جا می خواهم نشان بدهم این است که بلند رفتن فهرست خشونت 

 نستاننزوای بطی اما دوامدار دولت افغادر ا ،عمل آن هاالو طرزهای مسلحانه توسط شورشیان 

ساختار های کشافات ساختاری جنبش باالی نا درسیاسی  روش هایمجموع  .رول عمده دارد

هویتی جنبش طالبان بدون تأثیر می باشد، جنبش طالبان در داخل یک سیستم سیاسی که قبالً وجود 

هویت تحریک طالبان یک اندازه توسط مخالفین این جنبش داشت انکشاف می کند، جریان تشکیل 

همچنان ، صدمه دیده است، جنبش می کوشد که در عین زمانی که هویت خود را دوباره می سازد

در مخالفت قرار داشته و در عین زمان کوشش  ،که از طرف دولت برایش داده شده استه ایبا تاپ

ال عناظرین خارج صحنۀ درگیری، به صورت فعال و یا غیر ف با ریک طالبان در این است کهحت

م به این که خود را در کدااست فلهذا شکایات و اعتراضات مردم مربوط . پیوند داشته باشند

 .قرار می دهندها  موقعیت نظر به درگیری 

عمل و فعالیت خود  ارزش ،جنبش باید در عین زمان برای افکار عامه مردم بیرون از درگیری ها

 . را واضع سازند، تا بتوانند حمایت آن ها را با خود داشته باشند

 .ها جا به جا کنندتر نظر به درگیری بهتقابل با دولت برای معترضین اجازه می دهد که خود را 



می دهد مردم را اجازه  ،و بی انصاف در هنگام انقالب های اجتماعی النهعادغیرموضوع اقتدار 

و احساس نمودن آن توسط  ،از یک جانب مناسب  دولتعمل ناالطرز. دندهنشان عکس العمل 

به صورت . رد استفادۀ شورشیان قرار می گیرداموحاالت،  یبسیاردر  ،از جانب دیگر مردم عامه

، و یا این که مردم از جانب مسئولین سیاسی مردمبا خراب کارکنان دولت و مناسب ۀ ناروی معمو

 .ی داردئمی شوند، برای انکشاف شورشیان رول به سزا و توهین تحقیر

بعد از  ،گرفتن و زندگی نمودن با آن ها معادت کردن، سه، مجموع عملیات ها تعیین کنندۀ آموختن

یک  ،آننظر به ی اند که ئهاها و روش وع اعتراضات عبارت از میتود مجم .می باشد تفکر زیاد

  .می نمایند غیر معمولی ها و تقاضا ها ادعااز گروپ های دیگر،  ،اشخاصافراد و گروپ 

پدیدۀ متالشی شدن و عدم  طوری که ما مشاهده نمودیم، تحول درگیری باعث روی کار آمدن  

 .فغانستان دخالت دارند، گردیده استکه در امور ا انسجام تدریجی بازیگران ممالک مختلف  

میالدی در ارتباط  2002گو های که در کنفرانس های مختلف ناتو از سال و  در مذاکرات و گفت

از همه  ، دیده می شود که این متالشی شدن و عدم انسجامگرفته استموضوع افغانستان صورت  با

 .اولتر در ائتالف نظامی هویدا ست

 .بازیگران صحنۀ انکشافی دیده می شودنزد بعداً عدم انسجام 

فلهذا این پدیده ها قبل از همه ناشی از ضعف مکانیزم مداخله از یک طرف و بلند رفتن فوق العاده 

، چه جینیروهای خارچه از طرف افغان ها باشد و یا  ،بلند قربانی های درگیری از طرف دیگر

 .نظامی باشد یا ملکی تشدید گردیده است

و  یک موضوع دیگر گفت ،نتخاب ستراتیژی که توسط شورشیان انجام داده می شودفلهذا سوال ا

 :گو ها می باشد

آیا شورشیان با القاعده در عراق پیوست گردیده اند؟ و یا بر عکس از عملیات ها و تکتیک ها که 

شان، از طرف ر شکل دادن در ایدیولوژی یبدون کدام تغی ،دیگر مناطق آزمایش گردیده استدر 

  .قرار می گیرد استفادهان مورد جنبش طالب

جنبش های معترض و شورشی، تحریک طالبان افغان از کتگوری جنبش های اجتماعی هستند که 

انکشاف این جنبش معترض . ندداردارای محدودیت ها از نقطۀ نظر بنیادی با جنبش های فراملتی 

 .را طی نموده است انکشافی عملیۀ اجتماعی مراحل مختلف

اول توضیحات و تشریحات باالی افکار نو برای گروپ های خورد که آمادۀ شنیدن آن  در مرحلۀ

 .می باشند



 که عالقمندی و دلچسپی در مقابل این افکار از خود نشان تردر مرحلۀ دوم به یک جمعیت بزرگ

 .دهند می

 (:S. Chabot : 2000)مؤلف شبو نظریۀ قرار 

دود و خورد فعالین مورد پذیرش قرار می گیرد، در بعضی حاالت افکار تنها توسط یک گروپ مح

تیوری اول است زیرا این  مطابقت دادناین مؤلف، عدم گفتۀ به قرار  نشان داده می شود چیزی که

از جملۀ هواداران و که  ، می باشدکه قبالً موجود بوده اندموجودیت یک تعداد مردم  مستلزم تیوری

و از طرف دیگر قبول نمودن این نوع افکار روز به روز رو به ، طرفداران جنبش می باشند

 .استیش افزا

 تحلیلتجزیه و ۀ طریقباالی  مهم نتایجاین تضاد ها ما می خواهیم در این جا مجادله نماییم، زیرا با 

این میتود ها به   که استفاده می گردد، شان از میتود های داشته و برای تحلیل اغتشاش اغتشاش

 .تبدیل شده اند الملیمیتود های بین 

-Snow et Benford : 1999 : 24)از مشاهدات سنو و بنفورد ( S.Chabot)مؤلف شبو 

 :این طور نقل قول می کند(  25

افکار که ئی آن ها میان ،ضروری می باشد این که شباهت های کلتوریاستناد می کنند برمحققین 

به عبارۀ دیگر  .آن را قبول می کنند برای شان می رسد وی که افکار ئرا انتقال می دهند، و آن ها

یک مفکوره برای خود زیرا که  ،شباهت های کلتوری وجود داشته باشد دبین آورنده و گیرنده بای

به پس این ها به اشتباه رفته اند . کندمی به داخل یک جنبش و یا بین چندین جنبش جواب دریافت 

دیگر گروپ ها موقعیت می دهند، و با به  یک جنبش نسبتکه گروپ ها خود را در داخل  شیوۀ

 .یی ندارندساشناشان  برای دوران نمودن افکارها میتود  انواع دیگر  

دانستن قدرت گروپ ها برای نو آوری در میتود ها نسبت به  (S. Chabot)از نقطۀ نظر شبو 

ر دادن موقعیت یدر مرحله تغی. قابل مالحظه می باشد شان وابستگی های کلتوری و ساختاری

 . دنمطابقت می ده محالت و مکان هاخود را به جغرافیایی، 

ادراک سیستم تطابق دادن اغتشاشیون علیه دولت افغانستان می نماییم، در این قسمت تمرکز باالی 

 .M)محمد حافظ مثال از تحلیل باالی اغتشاش اهل ُسنت توسط  عنوانو برای این مقصد،  به 

Hafez )در عراق می پردازیم. 

، و به مطالعۀ حافظ نشان می دهد که حمالت انتحاری در عراق سبب مشکالت زیادی گردیده است

شان خود را مطابقت داده اند و برای  اغتشاشیون برای اجرای عملیات های نهوگکه چ پرداخت این



هدف های  مقابلو ، می پردازند به تشکیل گروپ های مختلف هدفمند اتعمل نمودن اغتشاش

مؤفق گردیده اند و هم با این فعالیت های خود، فعالیت های  که انتخاب نموده اند، مختلف

استفاده از بعضی فعالیت ها توسط بعضی گروپ ها نظر . ستراتیژیکی دولت را محدود ساخته اند

 .ان تر می باشدگروپ ها آس تعدادی دیگر یک به

را به خود  ،ندکنمی گشت مثال، تحریک طالبان افغان وقتی دوباره در مناطق قبایلی بر  به گونۀ

 طرز برخورد و رفتار و مطابقت دادن شان به این تغییر .جدید خود تطابق می دهنداین موقعیت 

 .قدرت شان می باشد نشان دهندۀ شان،

 :(K. Beckwich)یک مؤلف دیگر بیکویچ برداشت قرار 

بین دیگر  را جدیدمیتود های مشابه هنگامی رخ می دهد که جنبش می کوشد این نوع تغییرات 

 ،دوباره به وجود می آید چنین ادامه می دهد که این اوضاعمؤلف  ها به وجود بیاورد، و روش

 آوریاوضاع قبلی سبب آوردن نو یا هنگامی که اوضاع قبلی سبب ناکامی شده باشد، و هنگامی که

است که مخالفین تحریک طالبان جواب مناسب آن که به مؤفقیت انجامیده باشد، که این نشان دهندۀ 

 .یافته اندن

 ادامه دارد

       

      

 

 


