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 ۰۱/۰۹/۲۰۱۹                                                                                                  مرجان کمال

 تحریک طالبان
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم

 قسمت سوم

 
 باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

 را محرم اسرار نهان باش هوین سوخت

 

 (Processus interactifs et dynamiques sociales):تأثیرات متقابل و دینامیک اجتماعی عملیۀ

یک  دراین ترکیب یا این سنتیز را  هنوگکه چ صورت گرفته است، هدف دانستن خصوصیت  سرچ به یاین ر

 .مختلف مردم اجرا نمود اجتماعات بین در (idéologie implicite)ی ضمنی ژو ایدیولو جدیدایدیولوژی 

 .مختلف مردم هدف اصلی این تحقیق می باشد اجتماعاتهای تأثیر متقابل بین مبارزین و  عملیه

 :ر این تحقیق عبارت اند ازدجو و  فرضیه های اساسی جست

برخواسته از جهاد علیۀ شوروی ها، بنیاد و اساس سیاسی و اجتماعی که باالی دینامیک های تغییرات اجتماعی 

می باشد که مبارزین ( interactifs) تأثیرات متقابل عملیۀمستقر می شود، تعیین کننده  آن اعمال دسته جمعی

 .مختلف دیگر  جامعه پیوند می دهد جتماعاتارا با 

ی شورشیان علیه دولت  هنوگشرح این وضعیت ما را متوجۀ سوالی می سازد که چ این ترکیبات باالی ایدیولوژ 

 .گذاردتأثیر می 
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 3از 2

را که در  «ایدیولوژی ضمنی»در این تحقیقات کوشش می شود تا نشان داده شود که چطور این دینامیک ها 

تاثیرات متقابل توسط گسترش فعالیت  عملیۀبرعالوه مجموع . کردداخل قطعات اجتماع موجود می باشد، تعیین 

 . می باشدمخصوصاً از میان فهرست فعالیت شورشیان تعیین کننده  ،دسته جمعی در داخل یک محل

و پیشرفت به مالحظه می  تحوالتمیالدی  2002و  2002در انتخاب اهداف شورشیان در بین سال های 

 .رسد

 .قوت های ائتالف، قوای نظامی افغان و مامورین اداری محلی بودند نایشروشدر قدم اول هدف 

در جملۀ . حانه به صورت خیلی زیاد متأثر گردیدندلمیالدی مردم ملکی از خشونت های مس 2002در سال 

و همچنان قدرت های غیر رسمی مانند  های این حمالت کارکنان بین المللی  مؤسسات غیر دولتی یقربان

مشکوک به ارتباطات بین مردم محالت و نمایندگان رسمی دولتی  آن ها بزرگان و ریش سفیدان در صورتی که

 .باشندبوده و قوت های ائتالف 

قوای ائتالف به صفت ترجمان  برایباالخره کارگران روز مزد که برای ساختن سرک ها و اشخاصی که در 

تهدید و در در شروع  معلمان مکاتب، کارکنان صحی و نمایندگان مذهبی محلی، ،نمایند ایفای وظیفه می

 .صورت  که به کار شان ادامه بدهند مورد حمالت قرار می گیرند

 .A)جذب مخالفین غیر فعال در داخل یک محل می باشد  این شیوۀ انتخاب فهرست عمل به هدف جلب و»

Gisutozzi, 2007)». 

 :حدود برداشت

 :در تحقیق از چند برداشت مرکزی یاد آوری گردید

 .  حدود فهرست حمالت و فعالیت ها و اعمال دسته جمعی

از نقطۀ نظر مطالعات تیوری یا نظری فعالیت های دسته جمعی جنبش های اجتماعی برای ما افزار تحلیلی که 

بسیار زیاد الوه این آخرین ها برای تهیه نمودن فرضیه ها در تحقیق کمک می نماید، پیشکش می کند، برع

 .J)و همچنین ( E. Goffman)گوفمن  (Sociologie interactifs) متقابل مدیون جامعه شناسی تأثیر

Scott )می باشند. 

 :اجتماعی های دسته جمعی و جنبش عملتیوری 

از نقطۀ نظر سیاسی و اجتماعی کامالً بیگانه و متفاوت با  و حدود فعالیت های دسته جمعی نظر تیورینقطۀ از 

باوجود آن یک تعداد . دنمی گرد پیش بینیقابل یکا و اروپا می باشد، که این ها همه سبب مشکالت غیر رام

ها در این زمینه نشان داده شده است که استعمال این چوکات نظری برای دانستن درگیری های زیاد کار

تشخیص داده شده میالدی منقلب ساخته است، بسیار مفید و سودمند  2002ای اسالم را از سال مسلحانه که دنی

 .است

برداشت از مفهوم تیوری جنبش های اجتماعی به ما اجازه می دهد تا از استدالل منطقی بین پیوند اجتماعی 

دشمنی و خصومت،  ارتباطات)و درگیری ( ارتباطات و همبستگی، مربوط بودن به یک هویت دسته جمعی)

 .، کار گرفت(مشروعیت دادن به این خشونت عملیۀی نمودن خشونت مسلحانه و عمل



  

 

 

 3از 3

باالی منطق فسخ یا قطع رابطه افراط گرایی اتکاء می کند  عمله طرف خشونت های مسلحانه و گذر نمودن ب

 .و یا شناسایی یک درگیری که در آن رول مرکزی را بازی می کند

درگیری اجازۀ می دهد تا با شناسایی دالیل مشترک مشروعیت که سبب عبور به این فعالیت شرح و تحریر این 

 .ها  می شوند، روشن گردد

له پورته    (D. Dellà Porta)برای د 

(Donatella Della Porta. Social movements, an introduction, Oxford: Blackwell 

publishing, 2006, 328p. p. 20-22)   

ست که از قشر های مختلف جامعه که دارای دید متنوع باشند، توسط اخصوصیت جنبش های اجتماعی 

 . جذب می گردندو ، مبارزین که از دراز مدت در درگیری ها  اشتراک داشته اند، واضحاً شناسایی شده

 ، می دهدکه قبالً موجود بوده در تشکیالت   را اجازۀ جمع نمودن اند عناصری که سبب این درگیری ها گردیده

 .اندبه دور یک شبکۀ غیر رسمی برقرار نموده را مانند گروپ های که  فعالیت های سازمان یافته 

که دارای عین عقیده و نظر هستند و هدف  بروز می نماید عموماً این درگیری در نزد افراد و اشخاصی

به را در بین شان روابط برقراری این صورت مشترک دارند، و به خود یک هویت مشترک می دهند، در 

 .آسانی ممکن می سازد

به این ترتیب مفهوم جنبش های اجتماعی موجب یا متضمن حضور سه عنصر مشخصه تعیین کننده و نهایی 

 :ستا

 .موجودیت یک تضاد و درگیری، سامان دادن به دور شبکه ها و ساختن یک هویت دسته جمعی یا یکسان

که ( les processus interactifs)های تأثیر متقابل  عملیهاین تحقیق اتکاء می کند باالی  تحلیل و انالیز

ستراتیژی »و شرح این حکایت یا این رویداد ها همانا می دهد پیوند  ممختلف مرد اجتماعاتشورشیان را با 

 . می باشد«  stratégies de cadrage »های در قالب قرار دادن

 

 ادامه دارد
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