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 عوامل اجتماعی وتأثیرگذاری اشخاص وافراد

 تلفیق تئوری وعمل درپراتیک حیات سیاسی
د؟باشاساس نبود تفاهم درچه نهفته می   

  ی آنهابخشثرانقش نخبه های کشورو
 ثبات سیاسی وحیات اجتماعی

 بررسی عوامل وعلت ها

  
و مسایل   موضوعاتیح وضت تشریح وهمچنان وپرداخته  سیاسی حاکمیت رژیم و  اول امر، به تعریف درنخست و     

  درسمی نظربه مسأله الزمی ی این یادآور ۰پی خواهد آمددر موارد مورد بحث موشگافانههای و بررسی  به آن  مرتبط
 ۰می شود پنداشته شورکاداره  به اصل رهبری و متعهد می یابد،تبلور کزیمر حاکمیت چهارچوکاتدرکه ژیم سیاسی ر

  نحوه شیوه حکومتداری و  همچنان گردیده ومحسوب  دولتی   حاکمیت  سازماندهی ازکلمه، شکلی  عام  بمفهوم  رژیم 
حکومتداری، گون گونا  وبدینسو، پرسش تشخیص اشکال مختلف  از زمان های قدیم  ۰می آید اداره دولت نیزبه حساب

 تشریح   بر بنیاد حق حاکمیت را طبقه بندی حاکمیت ها ، مشخصاتتاریستو پالتون و ۰است  قرارگرفته  مطرح بحث
نوعیت سه   همچنان دموکراسی و و یعنی شاهی، اریستوکراسی  دولت داری شکل سه  بدینترتیب، اریستوت ۰نموده اند

   ۰تعریف نمود نیز گانه فاسد استبدادی، عوام فریبی و الیگاریشی را
واندیشه  ایده ها بربنیادپس ازسده هژدهم،  ،ُکلبمثابه یک رژیم ها   ، تفکیک و طبقه بندیاشکال مختلف نوع شناسی    

و  به نفع قوه اجرائیه  قدرت   های سردرگمیإعمال قدرت، صورت گرفته و تصاویر  شیوهمتکی به  مونتیسکیو وهای 
همچنان جداسازی  ۰شده است به تصویر کشیده  و رژیم های جمعی همچنان به نفع قوانین و به نفع رژیم های متعارف 

  ۰گردد رژیم های قدرت به سیستم های جمهوری وسیستم های پارلمانی نیز نباید فراموش خاطرما
دولت متمرکزوغیرمتمرکز ،ازجمله: دولت واحدرا درنظرمی گیرد، تفکیک عمودی قدرتدیگر، سطح نوع شناخت      

  ۰وهمچنان دولت فئودالی
که  و قبل ازهمه باید یادآورشد بصورت مشخص   بعمل آمد، اینک تذکر آن  مختصری که درباال از مطالب پس از     

کاملن مختلفی  به اشکال  آن   مشخصات و درکشوربرخوردهای مسلحانه جاری  جنگ ها ودرکنار فاکتورهای  متعدد، 
  گوریالیی را برآن مسلح کشور، نوعی از حمالت  مخالفان  می توان به اقدامات   توضیح می گردد که ازجمله تفسیر و

 بمثابه بازی شطرنج  در فضای انتزاعی اراضی کشورعزیزما ودر جنگ کنونی  اطالق نمود، خاطر نشان می گردد که
 با خشونت  منحصربفردی  بصورت  کهجامعه ای را درنظر می گیرد  فرضیه حاضر، موجودیت  ۰می گرددنمحسوب 

به  بنابراین، بوده وبسیج اجتماعی   مجموع، به مفهومدر جنگ که  ندبراین باور عده ای  ۰می باشد  مواجه درگیری  و
می اندیشند،  نحوستراتیژیکب  ب می گردند کهمحسوگردانندگان جنگ ها، بازیگرانی  ۰داردساختار سیاسی جامعه نظر



 سیاسی وجنگ های گوریالیی، عمدتن اهداف  دراما  ۰می گیرد صورت  بمنظور دستیابی به آنها  یعنی تعریف اهداف
نهفته می باشد؟ چه باید کرد؟ پیروزی وموفقیت درچه  ۰وسایل نیل به آنها مطرح بحث می باشد  

قرار می گیرد، موجودیت   گروهای مختلف اجتماعی کشور مورد حمایت  سنتی توسط گونه با دولت که به  رابطه     
یک سیستم  ایجاد   آن که هدف  اما خشونتی  به این مفهوم و ۰نه امور دیگر عوامل خارجی و امر مصالحه می باشد و

بمنظور  تأمین این مناسبات  ص کننده خمش بصورت منحصر بفرد  شدت عملی که  ۰می باشد، جای بحث دارد  پیچیده
می ناگزیررا  ، سازش های الزامیمی باشد موجود سیاسی و اجتماعی   نیروهای توازن   و درنظر داشتتعادل   ایجاد
خود ناشی از وضعیت ونحوه  گیرد، درنوع می  صورت  دولتی   نیروهای دولت و مقابل در  یی کهخشونت ها ۰نماید

  ۰مخالف بوده که به انواع واشکال مختلفی انجام می گیرد موضعگیری وصف بندی نیروهای
گان اساس خشونت درکشور به مفهوم وسیع کلمه ریشه در خشونت های قبیلوی وتباری داشته ومبارزه پیوسته باشند     

گرفته قرار   کشورما درضدیت  مردمانساختار  با طبعیت و اصلنحضور نیروهای بیگانه  موجودیت و  کشورما علیه
خشونت  ۰محسوب می گردد  یادشدهامر  بهترین گواه ،قبلی افغان ها در طول تاریخ نبرد کنونی و و مبارزه  که مأهیت
نه چندان دور کشورما،  درگذشته های  (نبردهای پیوسته وغیره کودتا و مبارزات و)حتا خشونت های سیاسی  قبیلوی و

  ۰باید جستجو گردد قبل ازهمه در ساختارجامعه واصل انسان شناسی
واشنگتن قضیه از اینقرار است که درآنجا، مانند همیش تأکید بعمل آمده ومورد تأیید مسووالن اموردولتداری اما در       

در افغانستان، براین  نیروهای رزمی ایاالت متحده  حضور فزیکی  نظامیان آن کشور قرار می گیرد که موجودیت و و
تروریست ها و بنیادگراها  قرارگاه  و پناهگاه مجدد کشوربه شدن از تبدیل می شود که پنداشته ضروری  بنیاد الزمی و

چنین موقف در  ۰گردندبه سرزمین  امریکایی ها  ۲۰۰۱مانع تکرار حمالت یازدهم سپتامبرسال  جلوگیری بعمل آمده و
ئیس بصورت  مشخص، دونالد ترامپ ر ۰بدمی یاست رسانه یی آن کشور نیز بمثابه  واقعیت انکارناپذیری انعکاس سیا

نباید در افغانستان "خأل سیاسی" بوجود آمده توسط بنیادگرأها   جمهور ایاالت متحده مجددن تأکید می ورزد که بهیچوجه
   ۰رفع گردد

و خصوصیات منحصر بفرد  به جامعه افغانی مربوط   شوُونامورو کلیه  داشتبا درنظر قابل یادآوری می باشد که     
که کشور  می باشد مسلم گواه این حقیقت نظامی اشهای  برگ  و ساز کلیه اقدامات ایاالت متحده با موجودیت همه  آن،

 ۰موسی دست نخواهد یازیدلم پیروزی موفقیت و ، در کشورما بهعملکرد اینچنینینحوه  فعالیت و شیوه  چنین یادشده با
درکشورما   نظامی ایاالت متحدهبه ضرورت افزایش نیروهای نیز رئیس جمهوری قبلی آن کشورچنانچه بارک اوباما، 

  ۰، اما نتیجه آنچنانی در پی نداشتتأکید ورزیده ودر زمینه به اقدامات عملی نیز متوسل گردید
به سرزمین کشورما انجام حمله ویورش نظامی های ایاالت متحده دید که کدام عوامل موجود سبب سازگرباید متذکر     

اقدامات ایاالت  یورشی که توسط اداره جورج دبلیوبوش سازماندهی و اجرا گردیده و همچنان عملکرد و گردید، حمله و
 ۰گذاشته شد بارک اوباما نیز صحه  برتداوم آنهمه، توسط ومتحده در سوریه ولیبیا توسط رئیس جمهوری نامبرده آغاز 

سراز یخن بدجنس ترین نیروهای سیاه  گروهای بنیادگرأ و تروریستی مانند "القاعده" و "داعش"ی، چنین آشفته بازاردر
همچنان موجودیت  ۰گردیدند  دیسانت  ویرانگری و پیکارهای خونین و کارزارکار و به میدان  بدرآورده شده و سیا  و

ایاالت لیبیا در صدد دفاع از منافع حیاتی  یمن ونظامیان آن کشور درعراق، سوریه،  ونیروهای همسو با ایاالت متحده 
  ۰متحده دست بکار شدند

در کشورما بمنظور مخفی نگهداشتن این واقعیت جلوگیری از پیدایش وایجاد پناهگاهای تروریستی افسانه ضرورت     
، از اهمیت بخصوصی ایاالت متحده برنده جنگ اعالم گردید، رهبران "القاعده"از انگشت شماری تعدادوجود فرارکه با

قطع در  اطرافیانش، بصورت  بمنظور کشتن بن الدن و ملیات محدود عانجام  ۰برخوردار می باشد برای امریکایی ها 
نگرفت، ، اما اینکه چرا چنین اقدامی صورت امکان پذیربودنیز کشورماین سال موجودیت قوای امریکایی درهمان نخست

  ۰جای سوال دارد
مورد تداوم  اجرای عملی ستراتیژی نظامی در با تنظیم وبرآن، پس از اعالم پیروزی متذکره، ایاالت متحده   عالوه    

نه تنها به مبارزه شان علیه قوت های نیروهای مخالف نیز  ۰نمود حضورش در کشورما، دشمنان جدیدی برایش ایجاد 
حتا پس از  ۰نمودند  صفوف شان تنظیمجنگجویان را دربیشتری از ودادند، بلکه تعداد بیشتر ه نظامی ایاالت متحده ادام



با فغانستان بیشتربه اایاالت متحده، نامبرده درمورد اعزام سربازان کنونی  ئیس جمهورر  ،بقدرت رسیدن دونالد ترامپ
درکشورما  نیروهای رزمی ایاالت متحده حضورتداوم  داستان پناهندگی تروریست ها، به هدف  ۰برخورد نمود اکراه   

 خواهد گردید، اما نامبرده  موفقیت نایل  نمود که درافغانستان به پیروزی و  ادعا چنانچه دونالد ترامپ ۰توجیه می گردد
 کشورما دربنیادگرایی   بنفع ازهمه   قبل که  تداوم  بخشید را  وغلط  شکست خورده ستراتیژی  با روش آشکار، همان 

حضور نظامیان ایاالت متحده در اراضی  و موجودیت  برخالف افسانه در دسترس بودن آن، دلیل  ۰محسوب می گردد
اما بصورت قطع، در نتیجه  گردیده ومصالح ودفاع از سرزمین ایاالت متحده عنوان  کشورما، بمنظور دفاع از منافع و

  ۰طر وتهدید را متوجه باشندگان کشور نامبرده خواهد نمودعمده ترین خزد وخورد های مسلحانه طوالنی مدت، 
مورد نظر را تحت بررسی  بمنظور وضاحت بیشتر، اندکی به بررسی عقبگرد مسأله پرداخته وریشه های موضوع     

     ۰ومطالعه قرار می دهیم
جنوبی اش،  نگ جهانی دوم، اتحاد شوروی که درجبهه ضدهیتلری قرار داشت، درسرحدات جدر آغازین سال های     

صدد آن شدند تا با گسیل شور را فراهم نمی نمود، بنائن درآن کشاهد وضعیتی بود که به هیچوجه قناعت خاطر رهبران 
های سرویس های کارکرد  گیچگون نمودن افراد واشخاص مجرب وتشدید فعالیت های استخباراتی، از نحوه عملکرد و

خرابکارانه  اقدامات  فعالیت ها و مانع  ،بعمل آورده کنترول  نظارت و  افغانستان و جاپان در آلمان، ایتالیا  اطالعاتی 
عملیات مخفی آلمان و  و هممانعت  بعمل  آورد جنگ در  از سهمگیری افغانستانگردیده،  منطقه در  محور کشورهای 

   ۰اوضاع سیاسی داخلی هند را افشأ نمایندجاپان بمنظور ایجاد بی ثباتی 
 ایندر ۰گردیدهند محسوب می  یچنانچه عده ای از تاریخدانان می افزایند که افغانستان بمثابه پیش فرض غرب برا    

تبدالت  تعیین گردید، بلکه تغییرات و سرنوشت کشورما   که درجریان آن نه تنهاگردید  برای آن آغاز ، مبارزه عرصه
می گرفت گر افغانستان درجمع  آلمان  قرار که ا پنداشته می شود یاددهانی  قابل  ۰داشت  به دنبالبیشماردیگری را نیز

بادرنظر  ۰می گردید مواجه   با مشکل جدی می ورزید، وضعیت درهند، بیش ازهمه   انصراف از سیاست بیطرفی  و
محور تسریع پیروزی های کشورهای ار وسیعی ازاهالی کشورکه سبب سازدرمیان اقش داشت عامل باالقوه قبلی انگلیس

 گفته های بربنیاد  ۰می گردیدند  مواجه محور با مشکل   کشورهای ،مخالف  در جبهه ممکن با قرار گرفتن هند، گردید
  ۰چگونگی تکوین حوادث در افغانستان نیز یادآوری بعمل آوردقبلی می توان ازنگرانی های اتحادشوروی از 

منابع   طی گزارش های  بودند، دراینمورد  گیج شدهاتفاقات حاضر، کاملن   زمامداران دولتی در کابل با موجودیت    
در  بیشتروتأمل به تفکر ،گردید تا همه کشورهای ذینفع درموردمی خوانیم که موجودیت چنین وضعی سبب  دیپلوماتیک

از جاپان  دوری  فاصله های در افغانستاننیز تذکر داده شد که   مسألهجمله این از ۰بپردازند روابط بین الدولمجموعه 
   ۰ر افغانستان نمی باشدبموقعیت  داشته وکشور اخیرالذکراصلن درصدد تأثیر گذاری سیاسی 

، نهایت ما های اخیر سال ها و طی بخصوص  ورماشدرک نمود که وضعیت  باید عالوه اما  درنهایت جمع بندی ها     
 نیز روسیه را  ناراحتی های فدراتیف ،فعالیت های داعش چگونگی ها و تالش  ،بیش ازهمه ومتشنج گردیده که طبعن 

شمالی قفقاز  یادشده در صدد گسترش دامنه فعالیت های تروریستی به مناطق است، چه جنگجویان گروهبندی  ببارآورده
  ۰می باشند منطقه ولگا و

درگیری های کنونی در آینده های نزدیک  خروج از راه لرأی می باشند که دست اندر کاران اموردر اینمورد متفق ا    
نیز معینی   کشورما، حوادث و وقایععالوه برآن، طی سال های قبلی در ۰متصور نمی باشداصلن  قابل پیشبینی نبوده و

   ۰که بنحوی از انحأ بر منطقه وشرایط موجود درآن تأثیرات مشخصی برجا گذاشت پذیرفتتکوین 
در  ۰نمود را تداوم کمک های خارجی محسوب  کشور در استقرار مهم ثبات و عوامل  می توان ازجمله فاکتورها و    

کنفرانس دونرها که درشهرکابل گشایش یافت، درمورد دورنمای تداوم کمک های متذکره به بحث و تبادل نظر پرداخته 
  ۰عمده، مورد سوال قرار گرفت بمثابه دونرهایوعمدتن کمک های مالی جاپان، آلمان وانگلستان 

وخامت  بر  ، دالدور  نه چندان  آینده های در ،یگرد  موضوعات عدیده مسایل و  یتموجودو  واقعیت ها متأسفانه    
که عالیم ونشانه های آنرا می توان درعدم همآهنگی رهبری حاکمیت کنونی در افغانستان،  دباشکشورما می در اوضاع 

دراین اواخر، فعالیت  ۰کشور محسوب نموددرو...  بحران مشروعیت وتعمیق تضادهای نژادی، قومی، سمتی، گروهی
چندگانگی هایی بوجود "طالب"ها نیزمیان  ۰جنگجویان داعش، بیش ازهرموقع دیگرتشدید گردیده استها وعملکردهای 



تسلیحاتی قرار  حمایت های مالی و مورد   دونرهای خارجی  توسط  جداگانه گروهای   بمثابه  از آنها هرکدام  آمده و
     ۰دارند

گسترش چنانچه در زمینه های یادشده  در فوق تذکر بعمل آمد، بی ثباتی و نبود امنیت در بسیاری از مناطق کشور       
و این سلسله  شمال کشور انتقال داده شده  واقع در به والیت های محالت مربوط  یافته و از مناطق جنوبی به مناطق و

به گفته بسیاری از  ۰والیت کشور، همین اکنون جریان دارد ۲۴در جنگیفعالیت های محاربوی و ۰همچنان ادامه دارد
دورنمای ایجاد و تشکیل حکومت  ۰موجودیتش دارد  برای تداوم ناظران امور افغانستان، حاکمیت کنونی امکان اندکی 

  ۰در هاله ای از ابهام قرا داردنیزبا شرکت وسهمگیری "طالب"ها  ئتالفی ا
گروهای مخالف حاکمیت بوده، به  فعال  فاکتور خارجی قضایای کشورما، همچنان در این عرصه  پاکستان بمثابه      

را در کنونی افغانستان، در اراضی خویش پناه داده، به آنها سالح ومهمات تهیه نموده وهمچنان کمک های وسیع مادی 
ملکی آن، نه   با کابل، حکومت  مناسبات رد در اسالم آباد در مو  اما نباید فراموش نمود که ۰قرار می دهداختیارشان 

اصلی بوده و   پاکستان تصمیم گیرندگان  سازمان های استخباراتی گان ها وبلکه این نظامیان آن کشور و بخصوص ار
    ۰مصروف فعالیتهای تخریبی وجنایتکارانه علیه کشورما می باشندحرف اول را آنها برزبان آورده و

اتخاذ  دان نگردیده اند تا در مورداز اشخاص وافراد وحتا نظامیان پاکستانی تاکنون اصلن قادرب هیچ گروه ویاجمعی     
درحال گسترش می باشد، ما در کشور  ناامنی ۰برسند به تفاهم  کشورما  قضایای   مشترکی درقبالو  واحد  ستراتیژی

    ۰اردوی کشورپاکستان نیز درعمل قادر به اداره وکنترول مناطق محلی قبایل در امتداد مرز با افغانستان نمی باشد
به صراحت ابراز داشت که  ۲۰۱۸اما جالب است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده درشب اول سال      

تروریزم   ان اختصاص داد، اما پاکستان در امر مبارزه علیهایاالت متحده کمک های هنگفت مادی واقتصادی به پاکست
وکمک های هنگفت مالی واقتصادی  سرزمینش پناه دادهه، مخالفان دولت افغانستان را درش الزم وصادقانه انجام ندادتال

امریکایی ها غیر قابل برای  این  بیش از گفته ترامپ چنین حالت و وضعیت به  تداوم  ۰را دراختیار آنها قرار می دهد
میلیارد دالر  ۳۳بیشتر از  مدت زمان پانزده سال، مبلغ  نمود که ایاالت متحده در طول   نامبرده عالوه ۰تحمل می باشد

ا تقلب ودورویی، رهبران بمعاونت های ما،  نمود، اما درعوض، پاکستان در قبال اینهمه کمک ها و پاکستان کمک   به
 درکه  را   انیتروریست آنها  نامبرده  همچنان عالوه  نمود  که  ۰تصور می نمود ترامپ، احمق  گفته کشور را به  نای

۰در اراضی مربوط به پاکستان پناه می دهند ر امریکایی ها می پردازند،افغانستان به شکا  
موضعگیری هایش، یعنی خودداری از مبارزه چنین   پاکستان با تداوم ممکن   قبل براین، ترامپ یادآور شده بود که    

دست مسایل وامتیازات را ازموجودیت پناهگاهای تروریست ها درسرزمینش، بسیاری ازصادقانه علیه تروریزم وتداوم 
     ۰خواهد داد

 
 

     
  ۲۰۱۸ششم ماه جنوری سال      

 
 
 
 
 
 
 

    


