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  گزاري سپاس

ۀ موسس از ستیکی ویبراي پشتیبانی لوج )AISS(مطالعات استراتژیک افغانستان  انستیتوتنویسندگان از 
  .گزار هستند خود به این پروژه سپاسۀ براي کمک مالی سخاوتمندان )USIP(ایاالت متحده براي صلح 

براي نظرات اندیشمندانه و سارا لوگان، پروفسور شهرام اکبرزاده و داکتر ما از همکاران ناظرمان، 
هایش  بخش براي توصیه از پروفسور شهربانو تاج .کنیم سازي این مقاله تشکر می در طی آمادهشان  ۀکارشناسان

غانستان این تحقیق و آقاي بالل سروري براي تحقیقاتش در رابطه با سرودهاي طالبان در افۀ در مراحل اولی
  . اریمزگ سپاس

آقاي : ناپذیرشان هستیم هاي خستگی براي کمک مان ساحوي پژوهشگرانگزار تمام  سپاس همچنینما 
 . احمد عثمانیبشیرو آقاي  زي اي فاضل عبید، آقاي خالد یوسفبصیر محب، آق
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  اختصاري عالئم

AISS      افغانستان استراتژیک مطالعات انستیتوت  

ANSF      افغان امنیتی نیروهاي و ملی امنیت نیروهاي  

GoA      افغانستان دولت  

HIA        افغانستان اسالمی حزب  

ISAF      آیساف(کمک به امنیت  المللی بین نیروي(  

ISIS        شام و عراق اسالمی دولت  

MCIT       معلوماتی تکنالوژي و مخابراتوزارت  

MoIC      فرهنگ و اطالعات وزارت   

MoD      دفاع وزارت  

MoE      معارف توزار  

Mol        داخله امور وزارت  

NATO      ناتو( شمالی آتالنتیک پیمان سازمان(  

NDS      ملی امنیت ریاست  

USIP      صلح براي آمریکاة متحد ایاالت ۀسسؤم  
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 نامه واژه

تفسیر قرآن، حدیث، فلسفه و : یک از علوم اسالمی، مانند کرده در هر جمع علما، محقق و تحصیل در :عالم
  .غیره

گونه که در  عربی سنت، با اشاره به سخنان و اقدامات حضرت محمد آنۀ از کلمشده  مشتق :سنتاهل 
  . شوند اهل سنت نامیده می ،کنند کسانی که از زندگی حضرت محمد پیروي می. احادیث ثبت شده است

دن تا بد شو هاي اسالمی توسط زنان استفاده می پوشش بیرونی کامل که در بعضی از سنت :چادري /برقع
  .خود را در بین مردم بپوشانند

به درك و پذیرش پیام  وت مردم، مسلمانان و غیرمسلمانانهدف از دعوت در الهیات اسالمی، دع :دعوت
  .مورد اسالم است در آنها رسانی به و اطالع هاي حضرت محمد ند در قرآن، آموزهخداو

  .همچنین اجراي تشریفات مذهبیم، و قوانین مربوط به رعایت قواعد اجتماعی در اسال :فقه

حدیث، . است) سنت(او ۀ ها که حاوي سخنان حضرت محمد و اعمال روزان اي از روایت مجموعه :حدیث
  .براي مسلمانان بعد از قرآن است منبع اصلی راهنما

  .حیا، حفظ حریم خصوصی و اخالق استة دهند پوشش زنان مسلمان براي پوشاندن سر که نشان :حجاب

براي مبارزه با حکومت کمونیستی افغانستان  غالباًبه رهبري گلبدین حکمتیار  حزب اسالمی :میحزب اسال
  .شود شناخته می ،و متحد نزدیک آن، اتحاد جماهیر شوري

مسجد و هم  اسالمی به او سپرده شده است، هم در نمازخواندن درۀ فردي که نقش رهبري در جامع :امام
  .رهبر جامعه به عنوان

به  2001این دولت با سقوط طالبان در  .شد تأسیستوسط طالبان  1996دولتی که در سال  :اسالمیامارت 
  .پایان رسید

هاي اجتماعی، فرهنگی و  تشده در وزارت عدلیه در کابل، با تمرکز بر فعالی سازمانی ثبت :جمعیت اصالح
  .آموزشی
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 تواند در این اصطالح می. است» جنگ مقدس«ترین واژه به  که نزدیک »مبارزه«الفظی  تحتۀ با ترجم :جهاد

  .مسلمانان و اسالمۀ هاي درونی یک فرد باایمان باشد، یا مبارزه براي حفظ و دفاع جامع رابطه با درگیري

  .کند خطبه یا سخنرانی ارایه می ،فردي که در طول نماز و عبادت روز جمعه :بخطی

  . رود میکار   ناباوران به دین به که در اسالم براي )به زبان عربی(جمع کافر  :کفار

معاصر این ة حال، استفاد  این با. شود سسات آموزشی استفاده میؤکه براي ماست عربی  اي هکلم :مدرسه
  . به مدارس مذهبی اسالمی اشاره دارد ،اصطالح

  . متخصص حقوقی اسالمی که قدرت بیان احکام و مسایل دینی را دارد :مفتی

  .شود استفاده می ،کنند جهاد میکه  کسانیکل براي  طور  اصطالحی که به جمع مجاهد، :مجاهدین

هاي بزرگی از جهان اسالم، این اصطالح  در بخش. مبه معناي استاد یا قی» مولی«عربی ة برگرفته از واژ :مال
  .کند ی یا رهبران مساجد اشاره میبه افراد مذهبی محل

هم آمده و جشن  ، زمانی که مردم از جوامع قومی متنوع گردخورشیديروز اول بهار یا سال جدید  :نوروز
  . گیرند می

سوره بوده  114این کتاب شامل . کتاب مقدس اسالم که از طرف خداوند بر حضرت محمد نازل شد :قرآن
  . و در اصل به زبان عربی نوشته شده است

ایف مذهبی و واعد مربوط به وظاما تمام ق ،قرآن و حدیث بنا شدهۀ قوانین اسالمی که بر پای :شریعت
  . گیرد بر می  ها را در مذهبی و مجازاتغیر

  . پس از وفات حضرت محمد پیامبر اسالم معتقدند ،علی شیعیان در اسالم به جانشینی و والیت امام :شیعه

 ي که اعتقادات مشتركدر قرآن، امت معموال به گروه واحد. یا اجتماع» ملت«معناي   عربی بهۀ کلم :امت

  .شود شاره میا، مذهبی دارند
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  گزارشۀ خالص

هاي  ها و روایت ابزار بیان و انتشار ایدئولوژي به عنوانهاي اجتماعی  این مطالعه به بررسی نقش رسانه
هاي  است که شبکه مسألهخاص، هدف این مقاله بررسی این  به طور. پردازد افراطی در افغانستان می

گرفته از مذهب استفاده  هاي سیاسی الهام ها و ایدئولوژي شار و ترویج روایتاجتماعی تا چه میزان براي انت
در این متن، براي اشاره به فرایندهاي ظهور و تکامل گرایشات ایدئولوژیک » گرایی افراط«اصطالح . شوند می

ت به بردباري و سطوح مختلفی از تمایال  شود که با تغییري به سمت عدم و تمایالت رفتاري استفاده می
این : دهد یک فرایند، در سه سطح رخ می به عنوانگرایی  افراط. شود آمیز مشخص می رفتارهاي خشونت

هاي متعصب و  بیان و انتشار دیدگاه(آغاز شده، در ادامه به گفتار ) تغییر در عقیده(فرایند از پندار 
این مطالعه نقش . گردد) آمیز اعمال خشونت(رسیده، و درنهایت ممکن است منجر به کردار ) آمیز خشونت

  .کند سی میدر این روند را برر» گفتار«سطح  هاي اجتماعی در رسانه

  :کند هاي ذیل استفاده می ها و رهیافت این مطالعه رویکرد کیفی دارد و از روش

طلب  نظامی و صلح هاي شبه هاي رسمی گروه مطالب آنالین پروفایل وتحلیل تجزیهبررسی و ) 1
هاي اصلی و  هدف این گزارش شناسایی روایت. هاي اجتماعی فعال هستند از مذهب که در رسانه گرفته الهام

  .شوند منتشر می گرا اسالمنظامی و افراد  هاي شبه گرایشات ایدئولوژیکی هستند که توسط فعاالن، گروه

زنگ  به عنوان طالبان که توسط مردم يها ترانهانتخابی از ۀ چند نمون وتحلیل تجزیهتوصیف کلی و ) 2
شوند که  هاي اجتماعی تحلیل می شکلی از رسانه به عنوانهاي زنگ  این آهنگ. شوند میموبایل استفاده 

  .گرایی آن هنوز بررسی نشده است افراطۀ جنب

آباد،  هاي اجتماعی از چهار والیت کابل، جالل ساختاریافته با کاربران فعال شبکه نیمهۀ مصاحب 72) 3
در زمینه به طور  جزئیاتۀ بررسی مطالب آنالین را با ارایها  این مصاحبه. یف افغانستانهرات و مزار شر
محتویات افراطی در فضاي  دارايهاي اجتماعی با مطالب  کاربران رسانه ۀمواجه ةاز شیو ،خاص جغرافیایی

توسط هر دو گروه هایی روشن که  تا روایت دادها به محققان اجازه  این مصاحبه. ، تکمیل کرده استآنالین
  .شوند را استخراج کنند میطلب در افغانستان تبلیغ  جو و صلح ستیزه
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  اصلی هاي یافته

گسترده از  به طور، )داعش(نظامی مانند طالبان، حزب اسالمی و دولت اسالمی  هاي شبه گروه) اول
متحدان آن استفاده  دولت افغانستان و در برابرخود ة هاي اجتماعی براي جنگ اطالعاتی گسترد رسانه

 داعش و دقت این گروهاي   هاي رسانه انستان، از مهارتجو در افغ هاي ستیزه آید گروه نظر می  به. کنند می

خود، تقلید ة هاي مربوط به مبارزات اطالعاتی گسترد هاي اجتماعی در استراتژي براي جاانداختن رسانه
ها پس از ورود داعش به افغانستان در  رشد میان این گروه افزایش مبارزات آنالین، با رقابت روبه. کنند می

  .همراه شد 2015نخست سال ۀ طول نیم

نشان داد،  2015سپتامبر  28که سقوط والیت شمالی قندوز به دست طالبان در  همان گونه) دوم
برابر  در شان گسترده توسط شورشیان به عنوان یک ابزار جنگی در مبارزات به طورهاي اجتماعی  رسانه

نشینی نیروهاي  در طی چند ساعت پس از عقب. شود میالمللی آن استفاده  دولت افغانستان و متحدان بین
گرفتن در مرکز والیت  نظامیان طالبان که بالفاصله شروع به عکس دولتی از این والیت، اخبار و تصاویر شبه

سخنگوي طالبان، طالبان محلی ۀ وه بر بیانیعال. هاي اجتماعی در افغانستان منتشر شد کردند، در سراسر شبکه
هاي سلفی با شهروندان عادي و  محبوبی مانند فیسبوك، براي ارسال عکس صفحاتگسترده از  به شکل

هاي اصلی شهر  گرفتن کنترل ساختمان دست به در حالشان  گذاشتن ویدیوي نیروهاي جنگی اشتراك به
اتفاق  به یان به سمت مراکز شهري، جایی که اکثریت قریبتغییر در کانون توجه شورش. استفاده نمودند
هاي اجتماعی را در جنگ اطالعاتی جاري میان  هاي اجتماعی در آن قرار دارند، اهمیت شبکه کاربران رسانه

   .کند میبرجسته دولت و شورشیان 

کنند،  ر را تسهیل میهاي فوري و تصاوی که ارسال پیاماز آن یی ها جنبهویژه  هاي اجتماعی، به شبکه) سوم
افغانستان پس از طالبان  در موردهاي سیاسی  بینی ایدئولوژیک و روایت نقش مهمی در بیان و انتشار جهان

طلب و  ي صلحگرا اسالمها، هر دو گروه  توجه در روایات و استراتژي هاي قابل تفاوت با وجود. کنند بازي می
هاي ایدئولوژیک و  هاي مهم دیدگاه ته و در برخی از جنبهجو، اثر متقابلی در تقویت یکدیگر داش ستیزه

هاي  هاي گروه مرکزي روایتۀ نکت. گرایی دارند ، هم2001شان در رابطه با افغانستان پس از  روایات سیاسی
نظامی مانند طالبان، حزب اسالمی و داعش، این دیدگاه است که در طول این دوره، افغانستان یک کشور  شبه

خارجی بوده » گران اشغال«یا » صلیبیون«، »مهاجمان« »نشاندة دست«دولت افغانستان یک  ، و»شده اشغال«
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بار و تخریب براي سرنگونی دولت  شود، استراتژي خشونت میهایی برداشت  از چنین روایت آنچه. است
ولوژیک خود را ها مواضع ایدئ این گروه همچنین. المللی از این کشور است افغانستان و اخراج نیروهاي بین

داري ضعیف و  ها از حکومت هاي رایج نسبت به دولت افغانستان، مانند نگرانی با تفسیرهایی از سرخوردگی
هاي  دهد که در مقابل روایت و استراتژي گروه محتوایی نشان می وتحلیل تجزیه. کنند فساد اداري، ترکیب می

 براي انتشارهاي اجتماعی را   ارند که شبکهطلب نیز وجود د هاي فعال صلح جو، تعدادي گروه ستیزه

این . دهند کنند، مورد استفاده قرار می شدن فرایندهاي افراطی کمک می هاي استراتژیکی که به گسترده روایت
آزادسازي اجتماعی و  از جملهات فرهنگ خارجی تأثیرهاي اجتماعی و فرهنگی مانند  ها بر نگرانی روایت

هاي  از استراتژي ها مستقیماً اگرچه این گروه. تمرکز دارند 2001نان پس از فرهنگی و وضعیت و حقوق ز
تهاجم «کنند، اما با انتشار روایتی از تصور رایج که افغانستان مورد  داري نمی آمیز و مسلحانه جانب خشونت
نظامی، به  ههاي شب هاي گروه آمیز و استراتژي هاي خشونت نکردن تاکتیک قرار دارد، و نیز محکوم» فرهنگی

  .کنند میگرایی کمک  تر افراط فرایند گسترده

گرفته از مذهب است،  هاي افراطی الهام ها و ایدئولوژي در حالی که تمرکز این مطالعه بر روایت) چهارم
ملی و تعدادي از ـ   گرایان قومی ویژه افراط گرایی، به شوندگان به دیگر اشکال افراط بسیاري از مصاحبه

متعصبانه و هاي  ها و ایدئولوژي هاي اجتماعی براي انتشار روایت اشاره کردند که از رسانه روالهاي سک گروه
ـ  هاي افراطی قومی ها و دیدگاه دهندگان به افزایش روایت بسیاري از پاسخ. کنند استفاده می آمیز نفرت

  .اشاره کردند 2014ي جمهور بحران انتخابات ریاست در طولهاي سیاسی  بندي گرایانه با قطب ملی

شان  هاي اجتماعی اي در مبارزات رسانه هاي ویژه طلب، از تاکتیک جو و صلح هر دو گروه ستیزه) پنجم
که  دهد ي این پژوهش نشان میها یافته. کنند هاي استراتژیک خود استفاده می براي تقویت روایت

. دشو ها استفاده می توسط این گروه تند کههایی هس ترین تاکتیک هاي جنسیتی، از رایج ماندن و کلیشه ناشناس

د، شو میها منتشر و اداره  سازمان ي رسمیها حسابتوسط  هاي رسمی که ظاهراً براي مثال، عالوه بر روایت
هاي  رنت، براي ایجاد حسابآمده توسط اینت هاي فراهم ها، از فرصت بسیاري از اعضا و هواداران این گروه

اشتراك گذاشته،  هاي رسمی خود را به توانند محتواي روایت آن می از طریقکه  ؛کنند میاستفاده  ناشناس
هاي اجتماعی استفاده  شبکه صفحاتگسترده در  به طورهاي جنسیتی نیز  کلیشه. حمایت و پشتیبانی کنند

نگ ز به عنوانخود که در مناطق روستایی افغانستان  یا سرودهاي ها ترانهبراي مثال، طالبان در . شود می
کار   ابزاري براي مبارزات ارتباطات اجتماعی به به عنوانهاي جنسیتی را  شود، کلیشه موبایل استفاده می
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کرده و کسانی که از  تأکیدهاي مردانه براي دفاع از کشور  بر شجاعت و دیگر ویژگی ها ترانهاین . گیرند می
که با خصوصیاتی چون ضعف و ترس  کند میمقایسه زنان  کنند را با خودداري می آنها صفوفپیوستن به 

  .شوند میتعریف 

هاي اجتماعی، به چهار شکل  هاي افراطی در رسانه هاي اجتماعی به روایت پاسخ کاربران رسانه) ششم
  :گردد ارایه می

ها و اشخاص در  تا آشکارا همراه و در مقابل گروه اند تصمیم گرفتهدهندگان  گروهی از پاسخ) 1
  .وارد بحث شوند هاي اجتماعی شبکه

هاي واقعی و  هایی که از حساب دهند تا تنها در مقابل پیام دهندگان ترجیح می گروهی دیگر از پاسخ) 2
گرا با  هاي افراط دادن به افراد و گروه خطرات پاسخ آنها .گفتگو کنند ،کنند شناسایی دریافت می  افراد قابل

  .هاي ناشناس را تذکر دادند حساب

دهند تا تمام مطالب افراطی را نادیده بگیرند و اعتقاد  دهندگان ترجیح می فاوت از پاسخیک گروه مت) 3
  .دهد میهاي اجتماعی کاهش  گرا را در رسانه هاي افراط پوشی از این مطالب، محبوبیت گروه دارند چشم

جنگ، و  ندر جریاتخریب کشور  و ارائه شواهدگرایی  ساختن خطرات افراط گروه چهارم، با برجسته) 4
هاي قومی کشور و  ، یکپارچگی و بردباري میان گروههاي معتدل در رابطه با مذهب یدگاهبا ترویج د

  .کنند هاي افراطی مقابله می هاي مذهبی با پیام فرقه

دولت  از جانبگرایی سیستماتیک  افراط ضد یک سیاست نبودگرایانه در  هاي افراط انتشار روایت) هفتم
مدنی وجود دارد که هدفشان ۀ از اشخاص برجسته و جامع یابتکاراتحالی که  در. دهد افغانستان، رخ می

افغانستان هنوز به سیاستی براي  ؛تر است تر و روادارانه هاي افراطی و ترویج روایتی جامع مقابله با گرایش
  .یافته استدست ن ،هاي اجتماعی انهگرایی در رس خاص افراط به طورکل و  گرایی در مقابله با افراط
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  پیشنهادات

  افغانستان اسالمی جمهوري دولت به

هاي  مدنی افغانستان و گروهۀ نفع مربوط، شامل جامع ذي هاي طرفآغاز یک مشورت گسترده با تمام ) 1
 سسات آموزشی، با هدف تدوین یک رویکرد و سیاستؤ، رهبران مذهبی، و مگرا اسالمفعال 

براي  آنها پذیري افراد و آمادگی گرایی باید عالوه بر آسیب مقابله با افراطة هاي آیند سیاست. گرایی افراط ضد
گرایی حمایت  اي که از افراط هاي راهبردي گسترده هاي افراطی، روایت شدن توسط گروه جذب و بسیج

  .قرار بدهد توجهکنند را مورد  یم

مدنی، ۀ اعی با همکاري جامعهاي اجتم شبکه ساختنقانونمنددر رابطه با  جاريبحث ۀ گسترش دامن) 2
در یک چارچوب نظارتی و قانونی . اي هاي رسانه و سازمان گرا اسالمهاي فعال  سسات آموزشی، گروهؤم

ت آزادي هاي مرتبط با محدودی هاي اجتماعی و نگرانی هاي اجتماعی، باید میان مقررات رسانه شبکه مورد
  .بیان، توازن برقرار کند

، به منظور ههاي دولتی مربوط توسط سازمان هاي موبایل کارت ت تمام سیمبررسی روند فعلی ثب) 3
گرانه را در فضاي آنالین ترویج  هاي افراط هاي اجتماعی که روایت ي کاربران جعلی رسانهگیر پیتسهیل 

هاي  هاي بهتري باید میان دولت افغانستان و شرکت هاي بیشتر و هماهنگی به این منظور، همکاري. کنند می
  .خدمات اینترنتی در افغانستان انجام پذیردة دهند ارایه

ي سیاسی که ها بندي قومی و قطبۀ گرایان هاي افراط فوري و هماهنگ براي مقابله با روایتاقدامات ) 4
از جانب هر دو ائتالف باید  اقداماتاین . شدت گرفت 2014 يجمهور در طول بحران انتخابات ریاست

هاي  گروهاز سوي  همچنینتشکیل دادند، و  2014ی را در سپتامبر سال که حکومت وحدت مل سیاسی
  .عملی شودهاي افغانستان  مدنی و رسانهۀ جامع

  یالملل بینۀ به جامع

  :از طریقگرایی  پشتیبانی از دولت افغانستان در تدوین سیاست مقابله با افراط) 1

  افغانستانمانند   زده جوامع شکننده و جنگ رزدایی د هاي افراط هاي سیاست گذاري تجربه اشتراك به )الف
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هاي اجتماعی،  گرایی در فضاي آنالین و شبکه ه با بهترین روش مقابله با افراطدر رابطمشورت ۀ ارای )ب
  . خطرانداختن آزادي بیان شهروندان بدون به

این . افغانستان گرایی در تر فرایندهاي افراط هاي خاص ه با جنبهدر رابطحمایت از تحقیقات آینده ) 2
گرا و هم فرایندهاي سطح خرد  هاي اصلی افراط ها در سطح کالن توسط گروه روایت تأثیرها هم شامل  جنبه

   .باشد ها می ویژه جوانان، توسط این گروه مانند استخدام افراد به

گرایی  زایش همگرایی و اف مقابله با افراط با هدفمدنی ۀ افراد مستقل و جامع ابتکاراتپشتیبانی از ) 3
لی پ به عنوانتوانند  که می اقداماتیتر، حمایت از  خاص به طور. هاي مذهبی و قومی در افغانستان میان گروه
  .مدنی عمل کنندۀ هاي سکوالرتر جامع و سازمان گرا اسالمهاي فعاالن  میان گروه
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  مقدمه. 1

افزایش . هاي اجتماعی را تجربه کرده است بکهدر ش اي اخیر، افغانستان گسترش چشمگیره در سال
اي براي برقراري ارتباط و اتصال  هاي تازه امکان دسترسی به اینترنت در سراسر کشور، فضاي جدید و روش

و  اي از مسایل اجتماعی، سیاسی تردهه با طیف گسدر رابطهاي خود  با یکدیگر و جهان خارج و بیان دیدگاه
هاي  و رسانه کل به طوربودن ارتباطات اینترنتی  طبیعت شخصی و فوري. ستفراهم آورده ارا امنیتی 

امور سیاسی، اجتماعی و امنیتی ة اي براي آیند احتمال زیاد پیامدهاي گسترده  خاص، به به طوراجتماعی 
هاي ارتباطی و اطالعاتی مدرن را یک پتانسیل  تکنولوژي ،محققان، برخی کنترلی بعداز . کشور دارد

صفحات  1.»هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي را گسترش بدهد تواند آزادي می«بینند که  بخش می یرهای
و  اناجتماعی و سیاسی، مانند جوانة شد رانده  حاشیه  هاي به توانند گروه مانند فیسبوك و تویتر، می یاینترنت

گسترش . دهدي قرار ساز یروهاي قدرتمند جهانیزنان را توانمند ساخته و جامعه را در معرض ن
اجتماعی، سیاسی و امنیتی با خود ۀ تواند خطرات قابل مالحظ مدرن، همچنین می هاي ارتباطی تکنولوژي

جو مانند  گرا و ستیزه هاي افراط هاي ارتباطی توسط گروه کارگیري این تکنولوژي که به همچنانداشته باشد؛ 
  .دهد طالبان و داعش نشان می

                                                
1. Larry Diamond, ‘Liberation of Technology’, Journal of Democracy, 2010, Volume 21, Issue 3, Pages 69-83. 
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به تمرکز آن . دهد گرایی در افغانستان نشان می هاي اجتماعی را در فرایندهاي افراط این مقاله نقش رسانه
آمیز و افراطی  هاي خشونت ها و ایدئولوژي هاي اجتماعی در بیان و انتشار روایت خاص بر نقش رسانه طور

اجتماعی و هاي  هاي شبکه سازي و تعاملی تکنولوژي هاي شخصی این مطالعه به ویژگی. در افغانستان است
ها به  چگونه این ویژگی / کند که آیا را مطرح می سؤالابزارهاي ارتباطی پرداخته و این  به عنوانتلفن همراه 

هاي مبتنی بر  عالوه بر تکنولوژي ؟کند میکمک آمیز  هاي افراطی و خشونت ترویج و پذیرش ایدئولوژي
اي طالبان را مورد بررسی قرار داده است که هایی از سروده محتویات نمونه همچنیناینترنت، این تحقیق 
این تحقیق  در حالی که. زنگ موبایل در برخی نقاط افغانستان دارد به عنوانتوجهی  کارکرد ارتباطی قابل

آن ة یک فرایند سیاسی و اجتماعی ارتباطی دارد، تمرکز ویژ به عنوانگرایی  سمت افراط اي به رویکرد گسترده
  .گرفته از مذهب است لهامافراطی اهاي  بر گروه

ه با چارچوب مفهومی این تحقیق، توضیح در رابطاولین بحث . این مقاله به پنج بخش تقسیم شده است
یک فرایند اجتماعی کمک  به عنوانگرایی  هاي اجتماعی به رشد افراط دهد که چگونه ممکن است رسانه می
هایی  در بخش سوم، نمونه. اند مطالعه معرفی شدهشده در این  هاي تحقیق استفاده ر بخش دوم، روشد. کند

زنگ موبایل کاربرد دارند،  به عنوانهاي اجتماعی در افغانستان و سرودهاي طالبان که  از محتویات رسانه
گرایی  هاي اجتماعی بر افراط بخش چهارم شواهد و تصورات عمومی از نقش رسانه. اند شده وتحلیل تجزیه

اصلی ۀ هاي اصلی این تحقیق را با چند نکت و بخش نهایی، یافته. دهد حث قرار میدر افغانستان را مورد ب
  . کند پایانی بازبینی می

  گرایی افراط و اجتماعی هاي رسانه: مفهومی چارچوب. 2

 استفاده، 1مورد بحث قرار دارد همچنانهاي اجتماعی  تعریف دقیق رسانه اینکه تأییداین پژوهش با 

ارتباطات شخصی و  از طریقبراي تسهیل روابط اجتماعی  طراحی شده یکتکنولوژ يها پایگاه
عالوه بر . گیرد نظر می هاي اجتماعی در ابزارهاي رسانه به عنوان راگذاري و توزیع اطالعات  اشتراك به

در » اجتماعیۀ رسان«پالس، تویتر، یوتیوب و اینستاگرام، اصطالح  صفحات اینترنتی مانند فیسبوك، گوگل
 هاي موبایل، مانند زنگ موبایل و بلوتوث نیز استفاده شده است؛ چراکه مطالعه، براي اشاره به تکنولوژياین 

هاي مختلف  گذاشتن اطالعات و مضمون اشتراك براي به ،هاي اجتماعی نیز مانند رسانه آنها افغانستان در
زنگ موبایل  به عنوانهاي اخیر  ر سالطالبان است که د يها ترانهتمرکز این تحقیق بر محتواي . کاربرد دارند

                                                
1. Caleb T. Carr & Rebecca A. Hayesa, ‘Social Media: Defining, Developing, and Divining’, Taylor Francis Online, 2015: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15456870.2015.972282 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15456870.2015.972282
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اي مهم و  نهرسا به عنوانرا  آنها شوند که اشتراك گذاشته می  بلوتوث به از طریقمورد استفاده قرار گرفته و 
بیشتر  یوتیوب، تویتر، فیسبوك و غیره. دکن گذاري تبدیل می اشتراك ارتباطات و بهجایگزین براي برقراري 

وث اغلب براي آهنگ زنگ و بلوت در حالی که ؛شوند تر استفاده می کرده حصیلهاي شهري و ت توسط گروه
آهنگ زنگ و . هاي پیشرفته و اینترنت دارند کاربرد دارد که دسترسی محدودي به موبایل  هاي اجتماعی گروه

اربرد ها ک هاي اجتماعی همواره در حرکت، مانند مسافران دایمی و راننده خاص براي گروه به طوربلوتوث، 
  . شوند گرفته می در نظرهاي افغانستان ابزارهاي مهم ارتباطی  دارند و در بسیاري از بخش

جدید براي مردم کشور » فضاي مجازي«هاي مدرن و اینترنت، یک  گسترش اخیر دسترسی به تکنولوژي
، 2001در سال  .تاس کردههایشان و برقراري ارتباط با یکدیگر و سایر نقاط جهان فراهم  براي بیان دیدگاه
تا پایان . قابل دسترس بوددرصد از جمعیت کشور  3تلفن آنالوگ بود که تنها براي  15000این کشور داراي 

 3میلیون کاربر موبایل در این کشور وجود داشت و  23.21وزارت مخابرات افغانستان، ۀ گفت ، به2014سال 

کاربر مشترك  697000دسترسی داشتند که شامل به اینترنت ) درصد از کل جمعیت 10حدود (میلیون نفر 
، احتمال دارد که تعداد کاربران 2015در سال  3Gبا گسترش بیشتر خدمات موبایل  1.شد می 3Gخدمات 

  .نترنت افزایش بیشتري داشته باشدای

وسط اخیر تۀ مطالع. فیسبوك قرار داردۀ گسترش در افغانستان، تحت سلط  به هاي اجتماعی رو بازار رسانه
GIZالمللی آلمانی، تخمین زده است که در کابل و شش والیت شمالی تحت پوشش این  بینۀ ، آژانس توسع

پالس،  درصد در گوگل 12.9هاي فیسبوك هستند که این رقم با  درصد کاربران داراي پروفایل 87.8مطالعه، 
پروفایل کاربران فعال  به مچنینهاین مطالعه  2.شود درصد در تویتر دنبال می 3.8درصد در یوتیوب و  5.8

ۀ درصد درج 67.9تحت پوشش این مطالعه، ۀ از گروه نمون. نگاه کرده استهاي اجتماعی در کشور  رسانه
و ) درصد 63.4(بعالوه اکثریت کاربران، کارمند . کردند درصد انگلیسی صحبت می 62.1دانشگاهی داشتند و 

ترین زبان ارتباطی،  مهم این بود که رایج ۀمسألیک . بودند) رصدد 21.6(آموز  دانش آنها توجهی از بخش قابل
 3.در ادامه قرار داشتند) درصد 3.3(و پشتو ) درصد 30.1(هاي فارسی  درصد، و زبان 62.1زبان انگلیسی بود با 

، به احتمال )درصد از جمعیت 9حدود (در اقلیت است  همچنانهاي اجتماعی  اگرچه رقم کلی کاربران رسانه

                                                
1. Telecom Sector’s Recent Achievements, Official Website of the Ministry of Telecommunication and 

Information Technology (MCIT): http://mcit.gov.af/en/page/4876/6005, Accessed on October 27, 2015 

2. Social Media in Afghanistan: Measuring the Usage & Perceptions of the Afghan Population, GIZ, Kabul, 

2014: http://ez-afghanistan.de/fileadmin/content/news/Social_Media_251114.pdf 

3. Ibid 

http://mcit.gov.af/en/page/4876/6005,
http://ez-afghanistan.de/fileadmin/content/news/Social_Media_251114.pdf
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 لحاظ سیاسی آگاه، و اشخاصی با زندگی اجتماعی فعال و  کرده، به تحصیلبهتر یاد، کاربران فعال، افرادي ز

  . دادن به عقاید سایر اعضاي جامعه هستند ظرفیت بیشتر براي شکل

هاي ارتباطی عمده، ابزاري براي بسیج اجتماعی و سیاسی  واسطه به عنوان هاي اجتماعی شبکه، در نتیجه
مذهبی  نام فرخنده پس از درگیري لفظی با یک مقام  ، زنی جوان به2015براي مثال، در ماه مارچ . تندنیز هس

بالفاصله توسط برخی از  مرگ او تقریباً. شداعدام در مرکز کابل، بدون محاکمه  مسجد شاه دوشمشیره
شدن جزئیات مرگ او،  و پس از روشن اما یک روز بعد. جتماعی توجیه شدهاي ا مقامات دولتی در رسانه

سرعت . شد هاي کابل ریختند که شامل تعداد زیادي از زنان می اعتراض به خیابانۀ صدها شهروند به نشان
ه با این در رابطمحور  هاي فیسبوك غیرمعمول، و نقش زنان و مقامات دولتی در گفتمان این بسیجِ نسبتاً

 مشابه، در به طور. قابل توجه بوده است این رویداد هاي اجتماعی در رسانه تأثیردهد که  موضوع، نشان می

مکان  به عنوان ماعی براي نخستین بار نقش مهمیهاي اجت ، رسانه2014جمهوري  طول انتخابات ریاست
  . هاي داغ میان حامیان نامزدان پیشرو داشتند مجازي مبارزات انتخاباتی و بحث

 تأثیربرخی به . هاي متفاوتی مواجه شده است ا واکنشهاي اجتماعی در افغانستان، ب رونق چشمگیر رسانه

شده مانند جوانان و زنان اشاره  حاشیه رانده  هاي اجتماعی به هاي اجتماعی براي گروه توانمندسازي رسانه
اند  ات منفی اجتماعی و سیاسی فضاي مجازي ابراز کردهتأثیر در موردهاي خود را  دیگران، نگرانی 1.اند داشته

هاي اجتماعی  ما در این مطالعه نقش رسانه. نظامی است هاي افراطی و شبه برداري گروه رین آن بهرهت که مهم
ۀ این مقاله با ارای. کنیم آمیز در افغانستان بررسی می هاي خشونت ها و روایت را در بیان و انتشار ایدئولوژي

هاي  یی و رسانهگرا افراطنسبت به هاي جاري در این زمینه آغاز شده و رویکرد خود  تصویري کلی از بحث
  .دهد یح میاجتماعی را توض

  ارتباطی فرایند یک به عنوان گرایی افراط. 1 .2

براي توصیف روندي استفاده » گرایی افراط«ة براي توصیف گروهی از افراد، و واژ» گرا افراط«ة واژ
تواند معانی و پیامدهاي بالقوه  ردي میچنین کارب. دشو گرفته می در نظرموضوع آن  به عنوانشود که افراد  می

در ایاالت  2001در دوران پس از حمالت تروریستی سپتامبر  2.همراه داشته باشد برانگیزي را به جنجال

                                                
1. Joshi Herrmann, How Social Media is Empowering Young Afghan Women: The Facebook Effect, The 

Independent, February 10, 2015: http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/how-social-

media-is-empowering-young-afghan-women-the-facebook-effect-10375022.html 
2. Peter R. Neumann, The Trouble with Radicalization, Chatham House, July 2013: 
https://www.chathamhouse.org/publications/ia/archive/view/193091 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/how-social-
https://www.chathamhouse.org/publications/ia/archive/view/193091
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هاي مبارزه با تروریسم با تمرکز بر  راهنما در مطالعات تروریسم و سیاستۀ متحده، این عبارت به کلم
گرایی  مفهوم افراط«در جوامع غربی  1،هاي کوندنانی طبق گفته. تبدیل شد ي افراطیگرا اسالمها و افراد  گروه

ة انداز جدیدي براي مشاهد و چشمهاي اخیر تبدیل شده  در سال» رورجنگ با ت«ۀ ترین مشخص به مهم
هاي نظامی خاص  انحصاري از این مفهوم براي گروهة چنین استفاد. »هاي مسلمان فراهم آورده است اقلیت
ها را  تري که افراد و گروه تواند بالقوه درك از فرایندهاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي گسترده ، میراگ اسالم

  . محدود کند ،کشاند آمیز می ها و رفتارهاي خشونت به سمت ایدئولوژي

هاي متعدد  توان براي توصیف تمایالت رفتاري و ایدئولوژي گرایی را می گفته شد، افراط آنچهتوجه به  با
رواداري و سطوح مختلفی از تمایل به   تغییرات به سمت عدم آنها ۀر سراسر جهان به کار برد که مشخصد

گرفته شده  در نظرتغییرات رفتاري و ایدئولوژیکی فعال  به عنوانگرایی  در این تحقیق، افراط. خشونت است
شان رخ  محیط اجتماعی و سیاسی ها و در رقابت و تعامل با یکدیگر و است که در روابط میان افراد و گروه

براي  2از کارهاي دال پورتا گرایی است و قسماً گروهی افراط این مقاله بر ابعاد درون تأکید، در نتیجه. دهد می
 تأثیرها به یکدیگر  که بر چگونگی نگرش افراد و گروه» فرایند ارتباطی«یک  به عنوانگرایی  بررسی افراط

در  ؛ چراکه همیشه حداقل دو عاملاست» فرایند ارتباطی«گرایی یک  افراط .گذارد، استفاده شده است می
، »روابط ناسازگار«توصیفی از  به عنوانیی گرا افراطبنابراین، . در آن دخیل هستند» روابط ناسازگار«نوعی از 

ی فزاینده نسبت به یکدیگر نابردبار و متعصب شده، به شکل هاي درگیر دهد که طرف مانی رخ میز
رهاي انجام رفتا آمادهویکردهایی غیر قابل انعطاف را توسعه داده، و براي دفاع از موضع خودشان ر

  .آمیز باشند خشونت

شامل بازیگران دولتی و غیردولتی، چپ، ـ گران   ها و کنش در این رهیافت گسترده، تمامی اشکال گروه
یی را در روابط و تعامالت گرا افراطن است ممک ـ  هاي سکوالر و مذهبی گروه همچنینکار و  لیبرال، محافظه

یک برداشت کلیدي از این رویکرد، . ترشان تجربه کنند خود با یکدیگر و محیط سیاسی و اجتماعی گسترده
ها  اند؛ اگرچه این گروه هاي مذهبی، تنها یکی از انواع این پدیده هاي تندرو با انگیزه این است که گروه

هاي  تمرکز ما بر جریان در حالی کهبنابراین، . دانشگاهی جاري هستندمباحث سیاسی و ة موضوع عمد
تواند به دیگر  ایم می هاي دینی دارند، تعریفی که ما پذیرفته کنند انگیزه گرایی است که ادعا می افراط

                                                
1. Arun Kundnani, ‘Radicalization: The Journey of a Concept’, Race & Class, 2012: 

http://rac.sagepub.com/content/54/2/3.short?rss=1&ssource=mfr 
2. Della Porta, ‘Guest Editorial: Processes of Radicalization and De-Radicalization’, International Journal of Conflict and 
Violence, 2012: http://ijcv.uni-bielefeld.de/index.php/ijcv/article/view/266 

http://rac.sagepub.com/content/54/2/3.short?rss=1&ssource=mfr
http://ijcv.uni-bielefeld.de/index.php/ijcv/article/view/266
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  . ها برخاسته است نیز توسعه یابد ها و ایدئولوژي بینی هایشان از دیگر انواع جهان هایی که انگیزه گروه

. شوند، هنوز مورد بحث و بررسی قرار دارند گرایی می فرایندها و مسیرهاي مشخصی که منتهی به افراط

این فرایند . هاي مشترك فراگیر است یک فرایند، مستلزم برخی از ویژگی به عنوانگرایی  وجود، افراط  این با
هاي افراطی، ناروادار و خشن  ا به دیدگاهه شود که به معناي جذب افراد و گروه آغاز می» تغییري شناختی«با 

هاي  ها و استراتژي سمت روش  آن گرایش بهۀ نجامد که مشخصاتواند به تغییراتی رفتاري بی است که می
بیان و (آغاز شده، با تغییر در گفتار ) تغیر عقیده(به عبارت دیگر، این فرایند با تغییر در پندار . خشن است

در گرایی  براي مثال، افراط. ختم شود) آمیز رفتارهاي خشونت(ممکن است به کردار ادامه یافته و ) تبلیغات
ها و  سوي انواع فعالیت  معمول دانشگاهی در کالس درس به تغییر مباحثدانشجویان افغانستان با  میان

شگاه، ت عملی دانئت مدیره و هیئهاي دانشجویی در تعامل با یکدیگر، اعضاي هی گروه به عنواناعتراضات 
  1.شود تر در کشور توصیف می و محیط اجتماعی و سیاسی وسیع

این سطوح مختلف . ها فرد، گروه، توده: افتد یک فرایند، در سه سطح اتفاق می به عنوانیی گرا افراط
ها و  دهند که در قسمت پایین آن ممکن است گروه در ترکیب با یکدیگر هرمی را تشکیل می گرایی افراط

 آنها اندکی از اما تعداد نسبتاً ؛معناي اعتقادات و احساس مشترك وجود داشته باشند  با پندار، بهافراد زیادي 

شان را پیدا  آمادگی اقدامات الزم براي حمایت از اعتقادات مشترك آنها رسند؛ جایی که به رأس هرم می
دهند و تعداد زیادي  م را تشکیل میهرۀ س و پایأر ،گرایی و پندار افراط رهاي کردا رو، جنبه  این از. کنند می

. کنند ا تجربه میه گرایی را در سطح گفتار یا تنها واژه ها و افراد در بخش میانی قرار دارند که افراط از گروه

 آنها نیست وها  گرایی یک خصوصیت ذاتی، ضروري و دایمی در افراد و گروه جاست که افراطاصلی آنۀ نکت

ها و  گرا شوند و به استراتژي گرا یا غیرافراط شان، افراط با محیط اطرافتعامالت  از طریقممکن است 
  . ها واکنش نشان بدهند هاي دیگر گروه تاکتیک

س آن، یعنی حرکت أهرم تا رۀ اصلی این است که چه چیزي افراد را براي حرکت از پای سؤالبنابراین، 
هاي تاثیرگذار در  تعدادي از مکانیسم 2و موسکالنکو مک کالی. انگیزد از پندار افراطی به کردار افراطی، برمی

  :دهند این حرکت را نشان می

  

                                                
1. Robert Zaman & Abdul Ahad Mohammadi, Trends in Student Radicalization across University Campuses in Afghanistan, 
Afghan Institute for Strategic Studies, Kabul, 2014: http://www.aiss.af/wp-content/uploads/2015/09/English-version-Trends-

in-Radicalization-across-Unregistered-Madrassas-in-Afghanistan.pdf 
2. Clark McCauley & Sophia Moskalenko, ‘Mechanisms of Political Radicalization: Pathways towards Terrorism’, Taylor 
Francis Online, 2008: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546550802073367 

http://www.aiss.af/wp-content/uploads/2015/09/English-version-Trends-
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546550802073367
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  )2008مک کالی و موسکالنکو، ( گرایی هاي منشأ افراط و مکانیسم سطوح: 1جدول 

 گرایی ح افراطوسط ها مکانیسم

 سازي شخصی قربانی. 1

 هاي سیاسی نارضایتی. 2

 زندهشیب لغ ـپیوستن به یک گروه رادیکال . 3

 قدرت عشق ـیک گروه رادیکال . 4

 فکر هاي هم در گروهنهایی تغییر  .5

 حداکثر انسجام تحت انزوا و تهدید .6

 رقابت براي حفظ پایگاه پشتیبانی .7

 با تراکم قدرت دولت رقابت .8

 گروهی هاي درون رقابت .9

 سیاست جوجیتسو .10

 نفرت .11

  فرد

  

  گروه

  

 ها توده

  

شود افراد و  شدن و نارضایتی سیاسی در پی دارد که تصور می گرایی احساس قربانی بتدایی، افراطدر سطح ا
هاي افراطی  کند که افراد به گروه این روند زمانی تغییر می) دینامیک(گی  بالقوه. هاي دیگر مسئول آن باشند گروه

 )هاي دینامیک(هاي  گی گیرند، بالقوه کل میها ش زمانی که گروه. دهند هاي جدیدي تشکیل می پیوندند یا گروه می

عضویت در گروه بخشی از هویت اعضا و منبع عشق و احساس . برند گرایی را پیش می جدیدي روند افراط
ها  هاي خود و غلبه بر رقابت نوایی و پیروي از هنجارها و آرمان براي همبر اعضا ها  گروه. شود تعلق جمعی می

ها ممکن است در واکنش به تهدیدات از سوي دولت یا  ظاهراً گروه. آورند یهاي داخلی فشار م و شکاف
درگیر » جوجیتسو«ممکن است در سیاست مبارزة  ها گاهی گروه. گرایی رو بیاورند گران دیگر نیز به افراط کنش

احتی ایجاد هاي وسیعی از جامعه نار انگیزند که در بخش شوند که بر اساس آن، عمداً دولت را به واکنشی برمی
ترین حالت آن، به  ها در افراطی گروه. دهند داران گروه را افزایش می کند؛ و در نتیجه تعداد هواداران و طرف

طور که افزایش اخیر در حمالت انتحاري  شوند؛ همان  میهاي نفرت و ازخودگذشتگی متوسل  ایدئولوژي
  .قاعده و داعش نشان داده استنظامی مانند طالبان، ال هاي شبه توسط بسیاري افراد گروه

گرایی و  تواند در موج جدیدي از افراط ها می هاي مختلفی از این مکانیسم در شرایط افغانستان، ترکیب
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این تحقیق در . کار گرفته شود  رخ داد، به 2001به رهبري آمریکا در سال   هاي افراطی که پس از حمله خشونت
 شناساییاستراتژیک شامل ة هاي گسترد گرایی و بیان روایت تداللی افراطاسۀ اول متمرکز بر گفتار و جنبۀ درج

ترین اشکال رفتارهاي رادیکال مانند حمالت  افراطی از جملهها و مشکالت و نیز اقدامات پیشنهادي  نارضایتی
هاي  رخوردگیها و س مذهبی را با نارضایتیة هاي با انگیز هاي استراتژیکی که ایدئولوژي روایت. شود انتحاري می

نیروهاي  مقاومتبراي  ؛کنند اش ترکیب می المللی و جمعی نسبت به دولت افغانستان و متحدان بین فردي
همان . براي حفظ یک پایگاه پشتیبانی اهمیت مرکزي دارند آنها و توانایی 2001نظامی در افغانستان پس از  شبه
کردار افراطی . تمایزي وجود دارد ،گرایانه و کردار افراط آمده است، در این مقاله میان گفتار 2که در جدول  طور

حزب اسالمی در  يجو ستیزهحقانی و جناح ۀ نظامی مانند طالبان، شبک هاي شبه گروهۀ هاي مسلحان با شورش
 به عنوانگرایی  در سطح گفتار، افراط. اش نشان داده شده است المللی برابر دولت افغانستان و نیروهاي نظامی بین

ها و اشخاصی که  دیگر گروه از سويشده  هاي سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک بیان ک فرایند، توسط روایتی
  . شود ندارند، تسهیل می دخالتهاي مسلحانه  در شورش مستقیماً

  2001 سال از پس گرایی در افغانستان افراط هاي ویژگی و سطوح: 2 جدول

 ، طالبان، حزب اسالمی، القاعده و اخیرا2001ًگرایی افغانستان پس از  س هرم افراط، در رأدر نتیجه

آمیز،  هاي خشونت ها و افراد نیز با ترویج دیدگاه حال، ممکن است دیگر گروه  این با. داعش قرار دارند
 این از. گرایی کمک کنند افراطافراطی و ناروادارانه و بدون دخالت مستقیم در شورش مسلحانه، به فرایند 

هایی در پایین هرم که باعث افزایش همدردي و حمایت مردم  تواند از کار گروه می همچنینگرایی  رو، افراط 
  .مند شود و مسلح هستند نیز بهره جو هاي ستیزه نسبت به گروه

 گرایی هاي افراط درجه ایانهگر هاي افراط و روایت هاهاي رفتار ویژگی

 آمیز و  مخالفت ایدئوژیکی با روندهاي سیاسی صلح
 2004دموکراتیک مدرج در قانون اساسی 

 شدن مردم افغانستان توسط نیروهاي  هایی از قربانی روایت
 المللی و دولت افغانستان نظامی بین

 آمیز و  هاي رفتاري براي انجام اقدامات خشونت آمادگی
 براي براندازي نظم سیاسی در کشور کارانه خراب

 هاي جایگزین  عدم رواداري نسبت به وجود و ابراز دیدگاه
هاي  هاي اجتماعی و سیاسی که روایت توسط دیگر گروه

 .گذارند شورشیان را به اشتراك نمی

  

  )گسترش و تبیین یک ایدئولوژي افراطی(گفتار افراطی 

  

  

  

  

 )خشن عملآمادگی براي (رفتار افراطی 
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  باطیارت شخصی و تعاملی فوري، و سریع ابزار یک به عنوان اجتماعی هاي رسانه. 2 .2

یک میدان جنگ  به عنواننظامی مانند طالبان، در فضاي مجازي  هاي شبه گروهکه هاي طوالنی است  مدت
با گسترش دسترسی به اینترنت هاي اخیر  در سالکه  فرصتیدر افغانستان، طالبان از . دخیل شده اند جدید

گذار تأثیرحدي   به ایشان آنالینارتباطات . درفضاي مجازي بهره جستندبراي ایجاد حضور موثر  آمدفراهم 
هاي اجتماعی، بر نیروهاي ناتو و  از شبکه ةستفادآنها در اا«وجود داشت که  این باور 2012بود که در سال 

نظارت و ۀ که وظیفایجاد کرد » ها کمیسیون رسانه«طالبان حتی مشخصا یک  1.»اندایاالت متحده پیشی گرفته 
و  هاي فیسبوك و تویتر وبسایت، حسابن این گروه را که شامل چندین هماهنگی مبارزات اطالعاتی آنالی

   2.عهده دارد بر ،هاي یوتیوب است کانال

اتخاذ   ، استراتژي ارتباطی مجازي)داعش(نظامی موسوم به دولت اسالمی عراق و شام  گروه شبه اخیراً
تهاجمی  ه با راهبردر رابطدگزارشی  بر اساس. اي تهاجمی و پیچیده است ویژه به شکلکرده است که 

انجام شده  2015آمریکا در جون ۀ ارزیابی داخلی توسط وزارت امور خارج بر اساسکه  مجازي این گروه
 به شکل ـ  شود که روزانه از طریق هزاران پیام اعالم می  ـ» دولت اسالمی«آمیز  هاي خشونت روایت«است، 

 3.»»سبقت گرفته است«ترین کشورهاي جهان  پیشرفتههاي برخی از ثروتمندترین و  توجهی از تالش قابل

، داعش حداقل 2014نوامبر  27اکتبر و  4وکینگز براي سیاست شرق میانه، تخمین زده است که بین رمرکز ب
  4.حساب در تویتر داشته است 46000

غلب در انعکاس هاي اجتماعی، ا نظامی از رسانه هاي شبه گروهة استفاد در موردها  بسیاري از ابراز نگرانی
نظامیان در  هاي شبه چگونه گروه /آیا اینکهجویان، و  هاي سایبري ستیزه هاي خاص استراتژي ویژگی

تعریف دقیقی از ۀ ارای در حالی که. مانند میناکام مجازي بر دیگران برتري دارند،  يها پایگاهبرداري از  بهره
به بودن آن  هاي فوري، تعاملی و شخصی بر جنبهما  5،مورد بحث قرار دارد همچنانهاي اجتماعی  رسانه
ها، چهار عملکرد  هاي مجازي جهادي رسانه، 6اعوانبه نظر . داریم تأکیدمجراي ارتباطات جمعی  عنوان

                                                
1. Bill Gertz, Inside the Ring: Taliban infiltrate social media, The Washington Times, August 22, 2012: 

http://www.washingtontimes.com/news/2012/aug/22/inside-the-ring-taliban-inflate-social-media/?page=all 
2. Bashir Ahmad Gwakh, The Taliban's Internet Strategy, Radio Free Europe Radio Liberty, September 9, 2011: 
http://www.rferl.org/content/the_talibans_internet_strategy/24323901.html 
3. Mark Mazzetti & Michael R. Gordon, ISIS Is Winning the Social Media War, U.S. Concludes, The New York Times, June 
12,2015: http://www.nytimes.com/2015/06/13/world/middleeast/isis-is-winning-message-war-us-concludes.html?_r=0 
4. J. M. Berger & Jonathan Morgan, The ISIS Twitter Census: Defining and Describing the Population of ISIS Supporters on 
Twitter, Brookings, March 2015: http://www.brookings.edu/research/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan 
5. Caleb T. Carr & Rebecca A. Hayes, ‘Social Media: Defining, Developing, and Divining’, Taylor Francis Online, 2015: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15456870.2015.972282 
6. Akil N. Awan, Radicalization on the Internet? The Virtual Propagation of Jihadist Media and its Effects, RUSI, June 2007: 
https://www.rusi.org/publications/journal/ref:A46728254DE4AE/#.VhzkAuyqpHw 

http://www.washingtontimes.com/news/2012/aug/22/inside-the-ring-taliban-inflate-social-media/?page=all
http://www.rferl.org/content/the_talibans_internet_strategy/24323901.html
http://www.nytimes.com/2015/06/13/world/middleeast/isis-is-winning-message-war-us-concludes.html?_r=0
http://www.brookings.edu/research/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15456870.2015.972282
https://www.rusi.org/publications/journal/ref:A46728254DE4AE/#.VhzkAuyqpHw
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مجازي براي انتشار  يها پایگاههاي جهادي از  گروه. اخبار، تبلیغات، آموزش و بیان: مرتبط با یکدیگر دارند
شان  هاي سازمانی و آموزشی گذاشتن دستورالعمل اشتراك و به شان گسترش ایدئولوژيهایشان،  لیتاخبار فعا

آمیز خشم و  براي بیان غیرخشونت مجرایی به عنوان همچنینآنالین  يها پایگاهنهایت،  در. کنند استفاده می
  . سرخوردگی نیز کاربرد دارد

راستایی  عاتی داعش ارتباط تنگاتنگ و همچگونه جنگ اطال اینکهنیز روایت تحلیلی مشابهی از  1اینگرام
او سه ویژگی خاص عملیات اطالعاتی این گروه را . کند میی آن دارد، ارائه هاي سیاسی و نظام با فعالیت

  :شناسایی کرده است

و  تخاذ کرده است تا دسترسی، ارتباطداعش رویکردي چندبعدي نسبت به انتشار اطالعاتش ا) اول
  .اي و جهانی به حداکثر برساند خاطبان محلی، منطقهانعکاس خود را براي م

  .جنگ اطالعاتی گروه داعش، هماهنگی نزدیکی با اقدامات سیاسی و نظامی واقعی آن دارد) دوم

  2.است بودهها و اعمال گروه  عمقی نمادین از روایتبیانگر این عملیات اطالعاتی به صورت استراتژیک ) سوم

هاي  تر نسبت به تکنولوژي بینانه ، دیدگاه خوشآگاه از تکنولوژي خشنهاي  هآید تمرکز بر گرو می به نظر
شود به حاشیه رانده  طلب ناشی می هاي اجتماعی مترقی و صلح که از مطالعات جنبش راارتباطی مدرن 

د، محققان ده تروریسم ارایه می  ضد تروریسم وهاي  تاریکی که مطالعات سیاست دیدگاه برخالف. است
هاي ارتباطی مدرن تمرکز  ش تکنولوژيبخ کارکردهاي توانمندسازي و رهاییي اجتماعی بر ها جنبش

 ،را که پرومته از خدایان سرقت کرد» شده آتش سرقت«در تکنولوژي مدرن  3براي مثال، میالن. کنند می
ق منظور خل  هاي جدید سازماندهی اجتماعی به راه«بخشی براي ایجاد  بیند که پتانسیل رهایی می

   4.دارد» هاي ارتباطی موجود ها و زیرساخت هایی براي رسانه جایگزین

هاي  شروع مهم این است که مکانیسمۀ توان این دو دیدگاه را با هم سازگار کرد؟ یک نقط چگونه می
هاي غیررسمی  سه نمونه از چنین مکانیسم 5فارل. ات اینترنت در سیاست را کشف کنیمتأثیرغیررسمی 

هاي سیاسی در ایاالت  بندي اي به قطب گسترده به شکلکند که از طریق آن اینترنت  اسایی میگسترده را شن
                                                

1. Haroro J. Ingram, Three Traits of the Islamic State’s Information Warfare, RUSI, December 2014: 
https://www.rusi.org/publications/journal/ref:A54AAAB6F80360/#.VhznIOyqpHw 
2. Ibid., p. 8 
3. Stefania Milan, ‘Social Movements and Their Technologies Wiring Social Change’, Palgrave Macmillan, London, 
November 2013: http://www.palgrave.com/page/detail/social-movements-and-their-technologies-stefania-
milan/?K=9780230309180 

4. Ibid, p. 9. 
5. Henry Farrell, ‘The Consequences of the Internet for Politics’, Annual Reviews, 2012: 
http://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-polisci-030810-110815 

https://www.rusi.org/publications/journal/ref:A54AAAB6F80360/#.VhznIOyqpHw
http://www.palgrave.com/page/detail/social-movements-and-their-technologies-stefania-
http://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-polisci-030810-110815
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 ، و)homophilous sorting( »همرنگبندي  طبقه«، »هاي معامله کاهش هزینه«: کند متحده کمک می

و و نیز ج در هر دو گروه افراطی و ستیزه تواند می همچنینهایی  چنین مکانیسم. »سازي ترجیحات مشتبه«
هاي ارتباطی مدرن تا حد زیادي  گسترش جهانی اینترنت و تکنولوژي. طلب و مترقی به کار گرفته شود صلح
دهی  تر و سازمان تر و سریع هاي تعامالت اجتماعی را پایین آورده و برقراري ارتباط با دیگران را ارزان هزینه

شود، در میان کاربران  کل دیده می به طوری که در زندگی اجتماع همان گونهدوم، . را فوري کرده است
که اینترنت امکان این بدان معناست . فکران وجود دارد هایی از هم شدن در گروه اینترنت تمایل به همراه

آنالین را براي افرادي که عالیق  يها پایگاه از طریقعات و عقاید گذاشتن اطال اشتراك و به تماس با یکدیگر
از تمایل  حاکیرا که » سازي ترجیحات مشتبه« احتمالاینترنت  اینکهسوم . سازد تر می آسان ،مشترکی دارند

ها براي  که اینترنت انواع حوزه آنجااز . دهد کاهش می ،کردن ترجیحات واقعی خود است افراد براي پنهان
که افراد کند، احتمال بیشتري وجود دارد  تر اطالعات را فراهم می ابراز وجود و تسهیل جریان سریع

  . را بیان کنند دترجیحات اجتماعی و سیاسی حقیقی خو

  شناسی تحقیق روشو رویکرد . 3

هاي  ها و ایدئولوژي ابزار بیان و انتشار روایت به عنوانهاي اجتماعی را  در این مطالعه، ما نقش رسانه
طی، توانایی آن براي تسهیل ابزار ارتبا به عنوانهاي اجتماعی  تمایز رسانهۀ مشخص. ایم افراطی بررسی کرده

گرا ممکن است  نظامی و افراط هاي شبه ، گروهدر نتیجه. اطالعات استۀ هزین جریان سریع، شخصی و کم
گرفتن کنترل مقررات  هاي اجتماعی براي نادیده هاي رسانه برداري از این ویژگی مهمی براي بهرهة انگیز

  . تر داشته باشند هایشان به مخاطبان گسترده رسمی، و انتقال پیام

با  در ابتدااین مطالعه . به پایان رسید 2015جوالي  31آغاز شده و در  2015فبروري  15این تحقیق در 
مدنی ۀ هاي جامع کردگان، سازمان و تحصیل AISSهاي فردي و گروهی با مشاوران علمی  سري از مشورت یک

نخستین . گردي بودند که در کابل برگزار شدنددو میز آنها ترین مهم. گران افغانستان شروع شد و پژوهش
تحقیق به ۀ هاي اولی مفاهیم و روشۀ ، ارایآنهدف اصلی  که در کابل برگزار شد 2015مارچ  15میزگرد در 

ه با جهت کلی و رویکرد در رابطنظرات آنان  المللی و دریافت نقطه گروهی از کارشناسان افغان و بین
سازي و  کنندگان براي روشن شده توسط شرکت نظرات و پیشنهادات ارایه قطهن .شناختی این تحقیق بود روش

. در کابل برگزار شد 2015سپتامبر  20میزگرد دوم در تاریخ . بهبودبخشیدن به مفهوم کلی تحقیق استفاده شدند

کردند تا با  کنندگان درخواست هاي تحقیق را ارایه کرده و از شرکت این میزگرد، تیم تحقیقاتی یافته جریان در
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این  اینکهه با در رابطها را مورد بررسی قرار داده و نظرات بیشتري  هاي مختلف این یافته نگاهی نقادانه جنبه
تی از سؤاالاز این فرصت براي پرسیدن  همچنینتیم پروژه . ارایه دهند ،شوند ها چگونه تفسیر می یافته

، در ابتدا .دکمبودها و نقاط مبهم این تحقیق استفاده کردنه با در رابطگران اجتماعی  کنندگان و تحلیل شرکت
هاي مشورتی تصمیم گرفته  اما پس از پروسه ؛گرفت در نظرهاي کمی و کیفی را  تیم تحقیق ترکیبی از روش

  :روي دست گرفته شودرویکردي کیفی  ،شد تا به دو دلیل

اعتمادي  هیچ آمار و ارقام قابل معلوم شد که، است اولین مطالعه از نوع خود در افغانستان از آنجا که این) اول
رو، در   این از. براي تحقیق خود برگزینیم اي ههاي اجتماعی وجود ندارد که ما بتوانیم نمون از کاربران فعال رسانه

ۀ هاي آنالین برخوردیم که نتیج کمی، ما به مشکالت معمول در پژوهشۀ مناسب براي مطالعۀ انتخاب یک نمون
هاي  هاي شبکه ما از حسابۀ هاي اولی الگو در بررسیۀ مشکل انتخاب یک نمون 1.است» سرشماري جمعیت«عدم 

هاي مشخص وجود  ها به گروه بدادن بیشتر حسا گرا آشکار شد؛ چراکه یا امکان ارتباط هاي افراط اجتماعی گروه
  .دگردیدن تلفی ایجاد میهاي مخ زیر نامیا بار دیگر  ؛شدند منظم حذف می به طور صفحات یا نداشت

ها و موضوعات اصلی که  تواند به شناسایی گرایش کیفی اولیه میۀ که یک مطالع همچنان فیصله شد) دوم
دنبال   ، این مطالعه بهدر نتیجه. کمک کند ،استفاده قرار گیرند توانند در مطالعات کمی مورد می در نتیجه

هاي اجتماعی در افغانستان نیست؛ بلکه هدف آن  و رسانهگرایی  افراط در موردتولید ارقام کمی جدیدي 
هاي  هاي افراطی از طریق رسانه چگونه روایت / آیا اینکهنخست : دستیابی به دو هدف مشخص است

  . دهند هاي اجتماعی به این روایات پاسخ می چگونه کاربران فعال رسانه اینکهشود و دوم  اجتماعی منتشر می

  :کردیمهاي ذیل استفاده  ین اهداف از روشما براي دستیابی به ا

  .هاي اجتماعی رسانه در ملهم از مذهبي افراطی ها ي رسمی گروهها حساباز  شمارينظارت و بررسی  )الف

همراه  تلفن هاي طالبان که در بین مردم به عنوان زنگ شمار منتخبی از ترانهآوري و تحلیل  جمع )ب
  .استفاده شده است

ي اجتماعی به شمول خبرنگاران، فعاالن رسانه ها کاربران فعال رسانهساختاریافته با  هنیمۀ مصاحب 72 )ج
اساتید دانشگاه، دانشجویان و دیگر مقامات مربوطه، در چهار شهر کابل،  محققان،اجتماعی، مقامات دولتی، 

  .شود یمها ارائه  بخش بعدي جزئیات بیشتر درمورد این روش در. جالل آباد، هرات و مزار شریف

                                                
1. Jennifer Earl, ‘Studying Online Activism: The Effects of Sampling Design on Findings’, Mobilization, 2013: 
http://www.mobilization.sdsu.edu/articleabstracts/184Earl.html 

http://www.mobilization.sdsu.edu/articleabstracts/184Earl.html
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  هاي اجتماعی  مطالب رسانه تحلیل بررسی و . 1 .3

هاي  هاي رسانه ، تیم تحقیق بر محتواي تعدادي از پروفایل2015جوالي  31تا  2015فبروري  15بین 
گرایی اسالمی،  هاي افراط بر تمرکز خاص این پروژه بر محرك بنا. اجتماعی در افغانستان نظارت کرده است

 طالبان: ، مانندکردتمرکز ه از مذهب گرفت هاي الهام هاي اجتماعی افراد و گروه هاي رسانه این تیم بر پروفایل

فیسبوك، (التحریر  حزب؛ )یوتیوب فیسبوك، تویتر،( افغانستان ؛ حزب اسالمی)یوتیوبفیسبوك، تویتر، (
لم، خراسان پیام فیلم، راشد مس(؛ و علما )یوتیوبفیسبوك، تویتر، (؛ جمعیت اصالح )یوتیوبتویتر، 
   .)یوتیوب(شکن  طاغوت

هاي  رسانه يها حساب، با انتخاب هدفمند »گلوله برفی«گیري  استفاده از روش نمونه با تیم تحقیق 
  اشتراك  کردن محتویات به دنبال بالیست اولیه . هاي فعال و برجسته آغاز کرد اجتماعی از اشخاص و سازمان

هاي اجتماعی  رسانه يها حسابي گیر پیبراي شناسایی و آنالین  يها پایگاهشده و ارتباطات در  گذاشته
  .مورد استفاده قرار گرفتها و اشخاص  گروهی از دیگر سازمان

هاي اجتماعی طالبان، حزب اسالمی، جمعیت اصالح،  رسمی رسانه يها حسابفهرست ابتدایی شامل 
 تأکیداین مهم است که  ؛کمتر شناخته شده بودهاي  افغانستان و تعدادي دیگر از افراد و سازمان التحریر حزب

هاي مسلحانه علیه دولت افغانستان درگیر  فعال در شورش به طورکنیم جناح نظامی حزب اسالمی و طالبان 
رسمی در دولت افغانستان ثبت شده و هیچ  به طور، جمعیت اصالح سازمانی است که در مقابل. هستند

اما بر تعهد خود  ،افغانستان یک نهاد قانونی نیست التحریر حزب. ندارداي با شورشیان  شده ارتباط شناخته
که در ادامه نشان داده خواهد  همان گونه. دارد تأکیدآمیز  هاي سیاسی و اجتماعی غیرخشونت نسبت به اقدام

نسبت شان   اي از مسایل به شمول دیدگاه اي در طیف گسترده مالحظه ها به شکل قابل شد، اگرچه این سازمان
 هاي سیاسی و ایدئولوژیک خود حال آنها همچنان در روایت  این با ؛هاي مسلحانه تفاوت دارند به شورش

  .ي مهمی با یکدیگر دارندها شباهت

مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  ها و فعاالن به که چگونه این گروه شد مشاهده، در طی روند بررسی
صفحات فیسبوك،  ،تیم تحقیق. کنند میدهند یا سکوت اختیار  می جاري در افغانستان و خارج از آن پاسخ

این بررسی با . را دنبال کرده است گرا اسالمۀ هاي فعال برجست هاي یوتیوب گروه هاي تویتر و کانال حساب
براي شناسایی مسایل  صفحات آنها را به طور روزمره تیم تحقیقنخست، . مشخص هدایت شده است سؤال

هاي ایدئولوژیک و  گیرند و روایت بحث قرار می که مورد جاريیا اجتماعی یا حوادث مذهبی، سیاسی 
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راهکارها و  که آیا داختبه این پرسش پر تیم تحقیقدوم، . ي کردگیر پیشوند،  طرح و تبلیغ میمی که سیاس
   ؟کند میاز خشونت طرفداري  ،براي مقابله با مشکالت شده آنهاهاي پیشنهاد  استراتژي

همراه  تلفني طالبان که به عنوان زنگ ها شمار منتخبی از ترانه تحلیل و  يآور جمع .2 .3
  استفاده شده است

ي محبوب طالبان که اکثرا در مناطق روستایی افغانستان به ها از ترانه اي هنمون از تحقیق،در این بخش 
این مناطق به صورت بلوتوث  در ها این ترانه. موبایل استفاده شده اند، بررسی شده است تلفنعنوان زنگ 

این بخش به  در. ي اجتماعی نیز در دسترس اندها ي شده اما همچنان در صفحات متعدد رسانهگذار اشتراك
براي تبلیغ علیه دولت افغانستان و متحدان  ها شود که چگونه طالبان از این ترانه میپرداخته  سؤالاین 
   .کند میاستفاده  مردم ینسبت به جنبش خود در بن یهمدل یشافزا يبرااش و نیز  یالملل بین

  ساختاریافته هاي نیمه مصاحبه. 3 .3

ساختاریافته در  نیمهۀ مصاحب 72هاي زنگ،  وتحلیل محتویات مطالب آنالین و آهنگ براي تکمیل تجزیه
جوالي ماه اگست و  در طولها  این مصاحبه. آباد انجام دادیم شریف، هرات و جالل شهرهاي کابل، مزار

ه با محتویات و در رابطها  ها و دیدگاه جامعی از برداشتۀ آوري نمون جمع آنها انجام شدند و هدف 2015
طرح شده  AISSت مصاحبه در مشورت با مشاوران علمی سؤاال هاي اجتماعی در افغانستان بود نقش رسانه

اولیه در کابل و ۀ مصاحب 10فرستاده شوند، در  AISS ساحويگران  به پژوهش آنکهبودند و پیش از 
هاي اجتماعی، مقامات  رسانهة شد کاربران فعال شناخته از میاندهندگان  پاسخ. آباد آزمایش شده بودند جالل

  . مدنی انتخاب شده بودندۀ نگاران و فعاالن جامع دولت افغانستان، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه

  مطالعه هاي یافته. 4

  .شناسایی شدند اجتماعی هاي رسانه در افراطی هاي گروه هاي تاکتیک و اهداف. 1 .4

  :ندکن هاي اجتماعی به دو شیوه استفاده می رسانهاز  ها و افراد کل، گروه به طور

تر آنالین مانند  گذاري موادي از منابع قدیمی اشتراك هاي اجتماعی براي توزیع و به از رسانه آنها )اول
مقاالت و تفسیرهاي منتشرشده . کنند استفاده می ،شوند مییافته اداره  سازمانهاي  ها که توسط گروه وبسایت

هاي  ها در رسانه هاي رسمی آن سازمان پروفایل از طریقنظامی  هاي شبه هاي گروه توسط فعاالن و وبسایت
  .شوند اجتماعی به اشتراك گذاشته می
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ي مطالب گذار شخصی خود براي به اشتراكي ها از حساب ها منفرد یا هواداران این سازمان اعضاي) دوم
  .کنند نظرهاي شخصی خود را نیز شامل می اغلب اظهار کنند و میشان استفاده  يها سازمان

ی منظم ارایه به شکلها را  ها و مواضع سازمان دیدگاه آنها تر است؛ چراکه ي گروه اول سادهگیر پی
اي  دوجانبه تأثیراري مطالب آنالین توسط اعضا یا هواداران، گذ اشتراك آید به می به نظرحال،   این با. دهند می

تري قرار داده شود؛ اما از  شود تا آن مطالب در دسترس مخاطبان گسترده میباعث  از یک سو: داشته باشد
براي منظور . هاي اصلی دارند هوادارانی است که تعهد ضعیف یا اندکی با سازمانة دهند سوي دیگر، نشان

هاي اجتماعی ممکن است  توجهی از کاربران رسانه تواند بدان معنا باشد که تعداد قابل ، این امر میاین مطالعه
تر  مدت به اهداف گسترده جو را بدون تعهد فعال و طوالنی هاي ستیزه اوقات برخی از مطالب سازمان  گاهی

  .به اشتراك بگذارند ،هاي آنان و ایدئولوژي

ها و فعاالن  نظامی و سازمان هاي شبه هاي سازمان گیزهمیان اهداف و ان ، مهم است که تمایزيدر نتیجه
نظامی مانند طالبان، از  هاي شبه گروه. شویمهاي اجتماعی قایل  شان از رسانه هاي در استفادهصلح جو 

 در حالی که ؛کنند شان استفاده می هاي نظامی و سیاسی بخشی از استراتژي به عنوانهاي اجتماعی  رسانه

هاي خود  بخشی از استراتژي به عنوانهاي اجتماعی را  طلبی مانند جمعیت اصالح، رسانه هاي صلح ازمانس
حاکی است  ي این تحقیقها یافته، در مجموع. گیرند کار می  آمیز به براي تغییرات اجتماعی و فرهنگی صلح

هداف، شامل انتشار خبرهاي اي از ا هاي اجتماعی را براي طیف گسترده نظامی، رسانه هاي شبه که گروه
ردولتی، زدایی از دولت افغانستان و دیگر رقباي غی مبارزات سیاسی و نظامی، تضعیف روحیه و مشروعیت

به کل و مردم افغانستان  به طورها  شدن مسلمان هایی از قربانی و انتشار روایت تجلیل از جهاد و مجاهدین
  .کنند ، استفاده میخاص طور

برند، در طول اشغال شهر  کار می  هاي اجتماعی به رسانهدر نظامی  هاي شبه ی که این گروهها و اهداف شیوه
تر از یک هفته قبل از حمله، طالبان از بیش. ، آشکارتر شد2015سپتامبر  28در  لبانشمالی قندوز توسط طا

طبق . کردند ده میبزرگ استفا» گیري غافل«و یک » پیروزي بزرگ«هاي اجتماعی براي پخش اخبار یک  رسانه
هاي  طالبان کنترل شهر را به دست گرفتند، یکی از فرماندهان طالبان از رسانه آنکهها، پس از  گزارش

استفاده  ،ها در این منطقه ه با اشغال بیمارستاندر رابط به زیردستانشها  دستورالعمل صدوراجتماعی براي 
نظامیان طالبان  شبه. هاي اجتماعی منتشر شد بکهش از طریقاخبار سقوط شهر نیز در ابتدا  1.کرده بود

                                                
1. Borhan Osman, The Fall of Kunduz: What does this tell us about the strength of post-Omar Taliban?, Afghanistan 
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. هاي بزرگ منتشر کردند ها و ساختمان میداندر هاي شهر و  هاي سلفی خود با داکتران بیمارستان عکس

ۀ و غلب ؛در کشور پخش شد ،هاي اجتماعی رسانه از طریق شده هاي منتشر با عکس اخبار سقوط شهر فوراً
ها  انتشار جهانی عکس 1.تبدیل به یک حقیقت کرد ،جمعیت شهري این کشور را براي شهر قندوزطالبان بر 

، نقش مهمی در انتقال از طریق فیسبوك و تویتر هاي مربوط به فروپاشی یک شهر بزرگ افغانستان و متن
هاي  رسانه از طریقهاي فوري  اخبار سقوط قندوز با پیام. رویداد داشت مرتبط با اینۀ مواد منبع اولی

دست   اعی گسترش یافته و براي جمعیت شهري این کشور ثابت شد که سقوط مراکز اصلی این شهر بهاجتم
  .بوده است واقعیتطالبان، یک 

  

  ه با اشغال شهر قندوز توسط طالباندر رابطاهللا مجاهد، سخنگوي طالبان،  شده توسط ذبیح یک تویت پست :1تصویر 

هاي خاصی در مبارزات خود  نظامی از تاکتیک هاي شبه گروهدهد که  نشان می همچنیني تحقیق ها یافته
هاي  حسابهاي جنسیتی، ایجاد  استفاده از کلیشه ،ها این تاکتیک. کنند هاي اجتماعی استفاده می در شبکه

. شود میرا شامل هاي نظامی  براي مشارکت اعضا در عملیات فردي شناسی رسمیت بهو  ناشناس متعدد

                                                                                                                                                   

Analysts Network, September 30, 2015, https://www.afghanistan-analysts.org/the-fall-of-kunduz-what-does-it-tell-us-about-

the-strength-of-the-post-omar-taleban/ 

  :2015 اکتبر 2سی فارسی،  بی طالبان، بیتبلیغاتی  جنگ ۀآصف معروف، جبه. 1

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151002_taliban_propaganda_war_asif_maroof  

https://www.afghanistan-analysts.org/the-fall-of-kunduz-what-does-it-tell-us-about-
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151002_taliban_propaganda_war_asif_maroof
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مانند   اي مردانه هاي کلیشه بر ویژگی) طالبان ببینید يها ترانهدر بخش (نظامی  شبه هاي مشخص شد که گروه
 ،کنند را رد می آنها و کسانی که پیوستن به صفوف ؛هدف استخدام نیرو استفاده کردها شجاعت و فداکاري ب

جو مانند جمعیت  زههاي غیرستی ، گروهمقایسهدر . دهند اي زنانه مانند بزدلی ارتباط می هاي کلیشه به صفت
ابط جنسیتی را در کشور ات فرهنگی سکوالر و غربی هستند که ممکن است روتأثیراصالح، بیشتر نگران 

  ).ببینید» فرهنگیـ هاي اجتماعی  نگرانی«زیر عنوان (د تغییر بده

از اي  گسترده به طورجو  هاي غیرستیزه نظامیان و نیز گروه این تحقیق معلوم شد که شبه جریاندر 
 به عنواندهندگان  هاي ناشناس که توسط پاسخ حساب. کنند مییک تاکتیک استفاده  به عنوانبودن  ناشناس

  :به دو صورت هستند نیز توصیف شدند، عمدتاً» جعلی«هاي  حساب

  .کند یا دیگر اطالعات شخصی ایجاد می  و بدون عکس معمولیحسابی تحت یک نام  ،کاربر) اول

 فیسبوكۀ کنند؛ مانند صفح استفاده می ،غیر قابل شناسایی کلی، مبهم وران از عناوین بسیاري از کارب) دوم

  .کند منتشر می ،ایده آلمسلمان زن  از یتفسیر خاصبا تمرکز بر را هاي اسالمی  که پیام 1»خواهران مسلمان«

برخی از . هستند 3»مجاهد افغان«یا  2»تنظیم اسالمی زنان افغانستان« :ها هاي دیگري از این حساب نمونه
فیسبوك ۀ ایدئولوژیک هستند؛ مانند صفح ینظرهای واقع اظهار کنند که در از عناوینی استفاده می ها حساب

، 2015در سپتامبر  4.شود میدر افغانستان اداره  التحریر حزبتوسط حامیان  ظاهراًکه » دموکراسی نظام کفري«
. کنند میبازي منافع ملی افغانستان  باخارجی  عناصرکه  مدعی شدندمداران افغانستان  تعدادي از سیاست

 مناقشهافکنی و  منظور ترویج تفرقه  بهدر رسانه اجتماعی حساب جعلی  8000یکی از سناتوران ادعا کرد که 

  5.قومی و مذهبی در افغانستان ایجاد شده است

گذاري  اشتراك یعنیتماعی هاي اج هاي رسانه ویژگیتیک مهم، مربوط به استفاده یکی از تاکسومین 
یا کسانی که در نبرد با نیروهاي امنیتی افغان و سازمان اعضاي برجسته  شود، چنانکه تصاویر تصاویر می

قهرمان  به عنوان شناساندن آنها رسمیت بهمنظور   ، بههاي ضمیمه همراه با یادداشتشوند  المللی کشته می بین
بخشی به افراد براي  حالی که فرایند انگیزه در). خان در ادامه ببینید مبه مورد عظی(شود  به اشتراك گذاشته می

                                                
 .2015اکتبر  6شده در  فیسبوك، دیده حۀخواهر مسلمان، صف. 1

 .2015اکتبر  6در  شده فیسبوك، دیده حۀافغانستان، صف تنظیم اسالمی زنان. 2

  https://twitter.com/mujahidafghan                                                                          )2015اکتبر  6شده در  دیده( تویتر، حۀمجاهد افغان، صف. 3

 .2015جوالي  22شده در  فیسبوك، دیده حۀصف ،دموکراسی نظام کفري. 4

  :2015اکتبر  7کنند، رادیو آزادي،  اندازي می ها تفرقه ندا، مخالفان با ایجاد صفحات جعلی در فیسبوك میان افغان. 5

 http://da.azadiradio.org/content/article/27292802.html  

https://twitter.com/mujahidafghan
http://da.azadiradio.org/content/article/27292802.html
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شود، معرفی شخصی و  نظامی شامل عوامل شخصی و اجتماعی متعددي می هاي شبه پیوستن به گروه
است که اي  نمونهشدن براي فداکاري اعضا، به معناي ایجاد نقش  شناختن قهرمانان و ارزش قایل رسمیت به

  .ي شخصی با آن رابطه برقرار کنندا شیوه  توانند به میدیگر اعضا 

  

  علیه اسالم است نه تروریسم امریکاکند جنگ  که بیان می» دموکراسی نظامی کفري«یک حساب جعلی فیسبوك به نام  :2تصویر 

  

  شوند بیان می افغانستان در اجتماعی هاي رسانه طریق از که اصلی هاي روایت. 2 .4

هاي  مشخص از درگیريۀ جریان یک واقع جتماعی محدود به جنگ اطالعاتی درهاي ا نقش رسانه
که  ي تحقیق حاکی استها یافته. شود مین سپتامبر 28قندوز توسط طالبان در مسلحانه مانند اشغال 

سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی فرهنگی نیز استفاده ة گسترد هاي هاي اجتماعی براي بیان روایت رسانه
حمایت اخالقی و توجیه سیاسی مورد نیاز را براي شورش و دیگر اشکال خشونت فراهم  شود که می
ي گرا اسالمهاي  هاي مهمی میان گروه ها و تفاوت هاي گسترده، شباهت در بررسی این روایت. کند می

یشتر طلب ب هاي صلح هایی مانند طالبان، گروه برعکس تمرکز نظامی گروه. جو مشاهده شد طلب و ستیزه صلح
 هبهر دو گروه . تمرکز دارند 2001پس از ة ات اجتماعی و فرهنگی خارجی در دورتأثیرهایی از  بر روایت

حالی که دومی از  ها است، در ؛ اما تمرکز اولی بر نفوذ سیاسی و نظامی خارجیکنند می تأکیدروایت مشابهی 
  .گوید هاي بیگانه می منفی فرهنگ اتتأثیر

 مورد بحث قراردرافغانستان هاي اجتماعی، مسایل مهم و امور جاري که بیشتر  هاي رسانه بررسی حساب

هاي سیاسی، فرهنگی، نظامی و  که طیفی گسترده از جنبهگزاره  124 ،در مجموع. کرد مشخصرا گیرند  می
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آید، مضمون  بندي که در ادامه می دسته 5 .شدند استخراج هند،د افغانستان را پوشش میۀ اجتماعی جامع
  :دهند هاي مورد بررسی را تشکیل می غالب مباحث در حساب

  .افغانستان دولت اعتبار و مشروعیت. 1

  .ملکی افراد تلفات وایاالت متحده  با) BSA( دوجانبه امنیتی هنام توافق افغانستان، در خارجی نیروهاي حضور. 2

  .افغانستان در مدنی ۀامعج ماهیت و زنان نقش خارجی، فرهنگ تأثیر: فرهنگیـ  مسایل اجتماعی. 3

  .انتحاري يها گذاري بمب و جهاد جنگ،: سیاسی ونظامی  براي کنش ها استراتژي. 4

  .اسالمی امت امور. 5

گرایی  هاي گفتاري یا استداللی افراط اي که جنبه هاي افراطی عمده روایت کشف، به مطالب آنالینتحلیل 
هاي مشخصی از حوادث و مسایل جاري بیان  بطه با جنبهاین روایات در را. کردکمک  ،دهند را تشکیل می

گرایی بود، اما این بررسی به فهم  هاي گفتاري افراط تحلیل این مطالب، جنبهۀ اگرچه تمرکز اولی. اند شده
براي ها  گروههاي پیشنهادشده توسط این  ها و استراتژي حل گرایی با اشاره به راه هاي رفتاري افراط جنبه

خاص در  به طور تحقیقاین . را نگران کرده است، کمک کرده است آنها شکالتی که بیش از همهم امقابله ب
 تأکیدهاي مشکالت  چگونه شناسایی شدند و بر کدام جنبه مذکور است که مشکالت سؤالپی پاسخ این 

ابزار  نبه عنوا ـ آمیز آمیز یا صلح خشونت ـخاص، کدام اقدامات سیاسی و اجتماعی  به طورو  است شده
هاي ایدئولوژیکی و  اصلی روایتۀ شناسایی مشکالت، هست ؟مطرح شده اندها  گویی به آن نارضایتی پاسخ

گذارند و  می در میانهاي مشترکی را  نارضایتی ،ها حالی که بسیاري از گروه در. سیاسی افراطی است
را ) تان یا دموکراسی انتخاباتیمانند عدم مشروعیت دولت افغانس(هاي مشابه یا یکسان  مشکالت و نگرانی

 این از. به این مشکالت اختالف دارند پاسخگویی نیاز براي هاي مورد بر سر استراتژي آنها کنند، شناسایی می

رسند که با میل به پیوستن به  می »افراطی کردار«گرایی یعنی  سوم افراطۀ ها به مرحل رو، تنها برخی از گروه 
تذکر ) 2008(کالی و موسکالنکو  که توسط مک همچنان. شود لت توصیف میهاي مسلحانه علیه دو شورش

گرایی، ممکن است با  مختلف هرم افراطۀ هاي افراطی در هر کدام از این سه مرحل گروه 1،شده است داده
هاي دیگر  یافتن نسبت به گروه هاي افراطی در تالش براي برتري ها و ایدئولوژي و تدوین روایت انتشار

                                                
1. Clark McCauley & Sophia Moskalenko, ‘Mechanisms of Political Radicalization: Pathways towards Terrorism’, Taylor 
Francis Online, 2008, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546550802073367 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546550802073367
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تحلیلی از پنج  ،هاي بعدي ، بخشمسألهبه این  با توجه. گرایی کمک کنند تر افراط به فرایند گسترده رقیب،
  .پیشتر به آنها اشاره شدمضمون اصلی است که 

  افغانستان دولت اعتبار و مشروعیت. 1 .2 .4

فغانستان هاي کنونی را در ا نظامی مانند طالبان و جناح مسلح حزب اسالمی که شورش هاي شبه گروه
این کشور  ؛دارند 2001کنند، دیدگاه روشن و منسجمی نسبت به روند سیاسی در افغانستان پس از  هدایت می

و این ضرورت یک  ؛نشانده است توسط مهاجمان خارجی اشغال شده و دولت افغانستان، یک رژیم دست
 این با. دهد خارجی را نشان میاستراتژي شورش مسلحانه براي سرنگونی دولت افغانستان و اخراج نیروهاي 

 به عنوانوجود دارند که در هر دو تعریف کشور  گرا اسالمهاي فعال  بزرگی از دیگر گروهۀ وجود، دست 

و یا در توافق با شورش مسلحانه براي سرنگونی دولت » نشانده دست« به عنوانو دولت افغانستان » شده اشغال«
اي در محتواي  گسترده به طورها  این گوناگونی دیدگاه. ن متفاوت هستنداین موارد، از شورشیا يو یا در هر دو

  . جو انعکاس داده شده است نظامی و غیرستیزه هاي فعال شبه هاي اجتماعی گروه رسانهصفحات 

  

  . »کند ارتش ملی افغانستان براي آمریکا کار می«پست فیسبوکی یکی از هواداران طالبان با پیام  :3تصویر 

  

هاي مورد مطالعه، خواستار استعفاي اعضا و هوادارانشان از همکاري  ارد خاص، تعدادي از حسابدر مو
، حزب اسالمی مطلبی را در فیسبوك منتشر 2015جون  23براي مثال، در تاریخ . با دولت افغانستان شدند

سنده با اشاره به اعضاي نوی. »دهند؟ آیا اعضاي حزب اسالمی در مناصب دولتی استعفا می«: کرده و پرسیده بود



31 

من اعضاي حزب اسالمی را به «: کند استدالل می 1،کنند مهم حزب اسالمی که با دولت افغانستان کار می
هاي شما است که مورد سوءاستفاده  این فقط نام. خوانم می ثبات و ناکارامد فرا شدن از این دولت بی خالص
این یک  ... دهند به نظرات شما اهمیت نمی آنها دخیل نیستید وگیري  شما در تصمیم در حالی که ؛گیرد قرار می
   2.»یل شده استککه از خاینان، منافقان و دزدان تش فاسد است؛ فاسدترین دولت در جهاندولت 

که در رابطه با اعتبار و مشروعیت دولت افغانستان دیدگاه مشابه با است تنها گروه مهمی حزب التحریر 
این . استمتفاوت از آنها اما در استراتژي خود براي ایجاد تغییر  ،حزب اسالمی دارد نظامیۀ طالبان و شاخ

کند که  اظهار می به شکل علنیاین سازمان . در افغانستان فعال بوده است 2003سازمان چندملیتی از سال 
، در نتیجه. دکن آمیزي را براي احیاي خالفت فراملی در سراسر جهان اسالم دنبال می استراتژي غیرخشونت

این گروه دولت را براي همکاري . ملت استـ  بنیادین دولتة گرایی و اید شدت مخالف ملی  این سازمان به
داري را در جهان  هاي استعماري و سرمایه کند که برنامه را متهم می آنها هاي غربی سرزنش کرده و با دولت
روشنی با   کند، اما گاهی به به مبارزات مسلحانه نمیدعوت  التحریر حزباگرچه . ورندآ اجرا درمی  اسالم به

در واکنش  التحریر حزب، 2015مارچ  10در تاریخ . دهد نوایی نشان می هاي نظامی هم طالبان و سایر سازمان
بوك خود فیسۀ اي در صفح مقاله ،به گزارشی از موافقت طالبان نسبت به مذاکرات صلح با دولت افغانستان

به  با توجه«: در این مقاله آمده بود. »!فرایند صلح در افغانستان، خودکشی سیاسی است«: وانمنتشر کرد با عن
مذاکرات  هر گونههاي امت نمایندگی کند،  دولت مشروعی ندارد که از آرمان این واقعیت که امت مسلمان،

ة شد هاي اشغال خشصلح با کفار استعمارگر و متخاصم، در هر دو سطح فردي و سازمانی، در هر کدام از ب
این عمل،  ،و بنابراین ؛، این خیانتی به اصول شریعت استدر واقع. هاي اسالمی، ممنوع است سرزمین

  3.»شود خودکشی سیاسی محسوب می

هاي خود را با  ها پیام این گروه. ایدئولوژیک نیست هاي اسالمی با دولت افغانستان، صرفاً مخالفت گروه
هاي بحران  مدي نهادهاي دولتی و دورهآی عمومی نسبت به فساد و ناکارارجاعات واقعی به سرخوردگ

 3براي مثال، در . کنند ترکیب می ،اتفاق افتاد 2014 يجمهور در زمان انتخابات ریاست آنچهسیاسی مانند 

گلبدین  از رهبرش را آن پیامی تأسیسششمین سالگرد  و ، حزب اسالمی به مناسبت چهل2015اپریل 

                                                
 اقتصاد؛ سابق وزیر ارغندیوال، هادي حکومت وحدت ملی؛ ۀیئاجرا رییس معاون محمدخان، ؛2014 سال جمهوري ریاست انتخابات نامزدان از یکی هالل، الدین بقط .1

 .از جمله افرادي اند که نویسنده از آنها نام می برد حزب اسالمی شدة ثبت جناح رییس فاروقی، خالد و

جون  23افغانستان،  شهادت،، )دهند؟ ب دولتی استعفا میآیا اعضاي حزب اسالمی در مناص(ته منصوب نور دولتی مامورین با استعفا ورکري؟  عابد، آیا حزب اسالمی .2
2015                                                                                                       : http://www.dailyshahadat.com/site/lekani_details/1106  

3. Saifullah Mustanir, The Peace Process in Afghanistan is a Political Suicide, The Khilafah, March 9, 2015: 

http://www.khilafah.com/the-peace-process-in-afghanistan-is-political-suicide, 

http://www.dailyshahadat.com/site/lekani_details/1106
http://www.khilafah.com/the-peace-process-in-afghanistan-is-political-suicide
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  :بیان شده است 2014در این پیام با اشاره به بحران انتخابات . ر فیسبوك منتشر کردحکمتیار، د

گران قادر به ایجاد  دهد که اشغال ما شاهد انتخاباتی بودیم که با تقلب برگزار شده بود و این نشان می«
به رفاه مردم  ها را حل کند یا منجر تواند مشکالت افغان نظام دموکراتیک نمی. یک دولت پایدار نیستند

...  دهی بهتر از قبل داشته باشند خواهم که متحد شده و سازمان من از تمامی مجاهدین می. افغانستان شود

و  شوند میاهللا تمام نیروهاي خارجی از کشور عزیز ما بیرون رانده ءن باشند که انشائمردم افغانستان باید مطم
   1.»خواهیم کرد تأسیسالمی را براي سعادت مردم در یک افغانستان آزاد و مستقل، ما یک دولت اس

هاي آن حمایت  نسبت به دولت افغانستان منتقد است، اما از بعضی سیاست جمعیت اصالح در حالی که
رهبري عربستان   ، تصمیم دولت افغانستان براي حمایت از جنگ به2015براي نمونه، در اپریل  ؛کند می

هاي دولت  اي متمرکز بوده و از طرح ن بر آوردن تغییرات در سطح ریشهاین سازما. سعودي در یمن را ستود
اي را در  ، جمعیت اصالح مقاله2015جوالي  13در . کند اجتماعی و اقتصادي پشتیبانی میۀ براي توسع

در این مقاله استدالل شده . منتشر کرد »چرا عضویت شانگهاي براي افغانستان مهم است؟«فیسبوك با عنوان 
هاي  دنبال راه  برند، به میکننده در سازمان همکاري شانگهاي بهره  روسیه و چنین که از قدرتی تعیین«: بود

کنار مسایل امنیتی،  از سوي دیگر، در. جایگزینی براي حفظ ثبات در منطقه از طریق افغانستان هستند
قتصادي و فرهنگی هستند و هاي ا تالش براي کار بیشتر در زمینه در حالاعضاي سازمان همکاري شانگهاي 

هاي ایجادشده توسط کشورهاي قدرتمند و  با استفاده از این فرصت ... این براي افغانستان اهمیت دارد
ابریشم جدید و ة جاد از طریقتواند از مزایاي موقعیت استراتژیک خود  یافته در منطقه، افغانستان می توسعه
  2».یوراسیا بهره ببردۀ اتحادی

در . کند می تأکیداي و مسئولیت شهروندان در مبارزه با فساد  هاي ریشه بر تالش همچنین جمعیت اصالح
ۀ کمیت رئیس» نصیراحمد نویدي«قلم فیسبوك خود به ۀ اي را در صفح ، این سازمان مقاله2015مارچ  20

ه از فسادي که ما هم«: در این مقاله آمده است. منتشر کرد »سال نو، امیدهاي نو«عنوان  با مرکزي سازمان
حلی براي این مشکل  کنیم، اما آیا هرگز به هیچ راه ما شکایت میۀ هم ... ایم خسته ،پیرامون ما را گرفته است

کردن فساد بسیج شویم و از  کن منظور ریشه  ها چیست؟ بیایید به ایم؟ نقش ما در مقابله با تمام این اندیشیده
  3».خود آغاز کنیم

                                                
 .2015 یلاپر 3شده در  یدهد یسبوك،ف یرسم ۀافغانستان، صفح یحزب اسالم.  1

 http://www.eslahonline.net/?p=59573 :              2015 يجوال 13افغانستان  ین،افغانستان چرا مهم است؟ اصالح آنال يبرا ي،شانگها یمیدا یتعضو .2

 .2015 یم 6شده در  یدهاصالح، د یتجمع یرسم یسبوكف ۀصفح ین،نالاصالح آ. 3

http://www.eslahonline.net/?p=59573
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  متحده ایاالت با دوجانبه امنیتینامۀ  توافق و خارجی دخالت. 2 .2 .4

امنیتی دوجانبه با ایاالت متحده، بیشتر نامۀ  توافقه با حضور نیروهاي خارجی در افغانستان و در رابط
غرب در ۀ مداخل: گذارند هاي مشابهی را به اشتراك می هایی که مورد بررسی قرار گرفتند، روایت گروه

براي طالبان و حزب اسالمی، خروج تمام نیروهاي خارجی از افغانستان یکی از . کنند افغانستان را رد می
شامل  گرا اسالمهاي فعال  سایر گروه. صلح با دولت افغانستان استة گونه مذاکر ها براي هر شرط پیش

کفار و استعمارگران محکوم  به عنوانو جمعیت اصالح، نیروهاي غربی در افغانستان را  التحریر حزب
امنیتی دوجانبه با ایاالت نامۀ  توافقدر مباحثی که علیه حضور نیروهاي خارجی در افغانستان و . نندک می

اند یا اتهام  ها با استناد به تلفات ملکی که نیروهاي خارجی باعث آن شده شود، این گروه متحده مطرح می
هاي جنگ  د نسبت به چالشهاي موجو هاي اسالمی، اشارات واضحی به ناامیدي ها به ارزش توهین غربی

  .کنند می

ۀ ه با گفتگوهاي صلح پاگواش در قطر، در صفحدر رابط رسمی خود راۀ ، طالبان بیانی2015می  6در 
 تجاوز )افغانستان( مستقل کشور یک بر دوستانش و آمریکا«: در این بیانیه آمده بود. فیسبوك اش منتشر کرد

 و توهین ملت دینی مقدسات به ؛اند کرده زندانی اند، رسانده شهادت به را تن هزاران اینجا در .اند کرده نظامی
 که مصائب این تمام مادر باید پس .اند ساخته ویران را یشانها زمین وها  باغ ها، خانه ؛اند کرده حرمتی بی

 بناء ... گردد مساعدها  افغان بین اجتماعی تفاهم و صلح ۀزمین تا ؛یابد پایان نخست قدم در است، اشغال

  1».است جنگ ۀادام معناي به اشغال دوام

. نیز چنین دیدگاهی دارند ،نظامی مرتبط نیستند هاي شبه با سازمان جالب اینجاست که فعاالنی که مستقیماً

یک ( »پیام حق«افغان، از طریق کانال یوتیوب ۀ بحث مشابهی توسط عبدالظاهر داعی، عالم مذهبی برجست
در یکی از . مطرح شد) افغانستان است هاي مذهبی توسط علماي شامل سخنرانی کانال یوتیوب که عمدتاً

ۀ حضور نیروهاي خارجی در افغانستان دلیل ادام«: کرد تأکیدهاي داعی بر روي کانال یوتیوب، او  سخنرانی
تم اما من گف ؛زمانی یک خبرنگار گفت که جنگ افغانستان، جنگی میان آمریکا و طالبان است ... جنگ است

ی علیه امت مسلمان این جنگ ... این جنگی میان ملت مسلمان و کفار است. اید که نه، شما فریب خورده
  2».است

                                                
 .2015می  6شده در  حۀ فیسبوك رسمی طالبان، دیدهاالماره، صف. 1

  ):2015دسامبر  17در  شده دیده( افغانستان باید نباشد، پیام حقهاي خارجی در  عبدالظاهر داعی، قوت. 2

 https://www.youtube.com/watch?v=3RVb1or9cPM, 

https://www.youtube.com/watch?v=3RVb1or9cPM,
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  رسمی فیسبوکشۀ شده توسط حزب اسالمی در صفح تصویر پست :4تصویر 

مذهبی برجسته و عضو جمعیت اصالح در کانال یوتیوب این  عالم، عبدالسالم عابد، یک 2012مارچ  16در 
  : تعامل با غیرمسلمانان چنین بیان کرده بود موردسازمان، اصالح آنالین، دیدگاه خود را در 

ایمان داشته باشید و شکایت نکنید که چرا دشمن قرآن را سوزانده است؟ چرا دشمن به من توهین کرده «
ان انتظار خوبی توانیم از دشمن است یا به حضرت محمد توهین کرده است؟ شما باید درك کنید که ما نمی

نماهایی هستند که  انه مسلمانان یا مسلمانمتأسفاما  ،بینند دشمنان ما اسالم را خصم خود می ... داشته باشیم
مان معرفی کرده و ما را  دوستان به عنوانتالش دارند تا دشمنان ما را  آنها .کنند ما را آشتی بدهند سعی می

خواهم این را روشن بسازم که کسانی که مسلمان نیستند، دشمن  من می. تعامل داشته باشیم آنها وادار کنند با
  1.»مقابل خواهیم شد آنها ما هستند و ما بر همین اساس با

بدون سرنشین  يیک هواپیماۀ حملۀ نتیج در واکنش به تلفات ملکی در التحریر حزب، 2015جون  9در 
بازي با خون ما  در حالها و سرورانشان  اندهنش دست«عنوان  اي را با آمریکایی در والیت خوست، مقاله

، اوباما پایان 2015در روز نخست سال «: در این مقاله آمده است. فیسبوکش منتشر کردۀ در صفح» هستند
 در حالکنون، هواپیماهاي بدون سرنشین  اما از آن روز تا. عملیات نظامی در افغانستان را اعالم کرد

                                                
  https://www.youtube.com/watch?v=YLKmqQevncg                ):         2015مارچ  16در  شده دیده( عبدالسالم عابد، چگونه از قرآن دفاع کنیم؟. 1

https://www.youtube.com/watch?v=YLKmqQevncg
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  1.»کنند ها را جستجو کرده و مردم را دستگیر می غیرنظامیان حمله کرده، خانهافکنی هستند و هر روز به  بمب

د که افت این حمالت زمانی اتفاق می. است »سبز بر آبی«اصطالح   حمالت به مسأله،این مثال روشن 
اعضاي نیروهاي امنیتی افغانستان، مربیان و مشاوران خارجی یا همکاران افغان خود را مورد حمله قرار 

، یک 2015اپریل  8در . نظامی دالیل روشنی براي تحریک چنین حمالتی دارند هاي شبه گروه. دهند یم
آباد بر نیروهاي آمریکایی آتش گشود و یکی از افسران ارتش آمریکا  خان، در جالل نام عظیم  سرباز افغان به

هاي اجتماعی  فحات رسانهاندکی بعد، ص. شدنش زخمی کرد را کشته و چندین نفر دیگر را پیش از کشته
. شهید تجلیل کردند به عنوانبوده است و از او  آنها خان یکی از اعضاي حزب اسالمی ادعا کردند که عظیم

ان حزب اسالمی آن دار طرفشد و صدها نفر از  هاي او در صفحات فیسبوك حزب اسالمی منتشر می عکس
  .کردند قهرمان ستایش مییک  به عنواناشتراك گذاشته و او را   ها را به پیام

  

  

شده توسط جمعیت اصالح در یوتیوب، که در آن، عبدالسالم عابد یک عالم مذهبی برجسته و عضو این  ویدیوکلیپ پست :5تصویر 
  .دهد ه با تعامل با غیرمسلمانان توضیح میدر رابطسازمان، دیدگاه خود را 

  

دهند،  ا اعضاي خود را مانند قهرمان تشخص میه دهد چگونه این گروه میها که نشان  در یکی از پیام
خان در طول عمرش این بود که  ترین آرزوي شهید عظیم بزرگ«: یکی از پیروان حزب اسالمی اظهار داشت

او زمانی که هشت آمریکایی را به جهنم فرستاد و خودش به شهادت . ها را بکشد و شهید شود آمریکایی
                                                

1. The Puppets and Their Masters are Playing With Our Blood, The Khilafah, June 9, 2015:  http://www.khilafah.com/the-
puppet-rulers-and-the-crusader-invaders-are-equally-playing-with-our-blood/ Afghanistan 

http://www.khilafah.com/the-
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گیري  ب توجه است که جمعیت اصالح، اخبار حمله را بدون موضعجال 1».رسید، به هدف خود دست یافت
ل خان را با ارسا عظیم فسیبوك این سازمان، اقدامۀ اما صدها نفر از بازدیدکنندگان صفح ؛صریحی منتشر کرد

  .آمیز تجلیل کردند نظرات ستایش

  

 عملتعدادي از مردم . منتشر کرد» سبز بر آبی«ۀ حمل خان را در یک جمعیت اصالح اخبار مرگ یک سرباز افغان به نام عظیم :6تصویر 

  . ها ستودند او را در بخش پیام

  فرهنگیـ  اجتماعی هاي نگرانی. 3 .2 .4

با امور  هدر رابطهاي خود  جو، در نگرانی هاي ستیزه طلب و هم گروه ، هم فعاالن صلحگرا اسالمهاي  گروه
هاي اجتماعی و فرهنگی  بر آزادي آنها ةو تمرکز ویژ ؛رنددانظر اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان اشتراك 

 :دهند که شامل اي از مسایل را پوشش می ها طیف گسترده این نگرانی. است 2001در افغانستان پس از 

هاي تلویزیونی خصوصی کشور و  هاي موسیقی در کانال ها و جشنواره ات فرهنگ خارجی مانند برنامهتأثیر
. شود می) سال نو فارسیجشن (مانند جشن نوروز  ،آیند حساب نمی  اسالمی بهر آنها از نظمراسم سنتی که 

کردن اعمالی که گفته  هاي اجتماعی براي ترویج تفسیرهاي بنیادگرایانه از اسالم و محکوم صفحات رسانه
   .شوند استفاده می ،گیرانه از اسالم هستند شود در تضاد با تفاسیر سخت می

در مراکز  2001شده در دوران پس از  آزاد اجتماعی فراهم فضاي نسبتاً ،گرا افراطي اه براي تمام گروه
ه با در رابطها  ترین این نگرانی یکی از مهم. شود میموضوع اصلی نگرانی محسوب شهرهاي مهم افغانستان، 

                                                
 .2015 اپریل 8در  شده دیدهمی، فیسبوك رس فغانستان، صفحۀحزب اسالمی ا. 1
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کشور پخش  هاي رادیو و تلویزیون که توسط کانال است انزن آوازخوانیخصوص  ، بهخوانیو آواز  موسیقی
پایان سال «عنوان  اي از عبداهللا استانکزي با ، جمعیت اصالح مقاله2015مارچ  21در براي مثال . شود می

 کثیر يها نهاد«: در این مقاله استدالل شده بود. منتشر کرد» برهنگی و ذاللت با 1394و آغاز سال  1393

 تا دارند کوشش شان بزرگان توسط شده طرح مختلف يها برنامه توسط امروز دموکراتیک و دیروز کمونیستی

 این خدمت در را خویش وقت و انرژي تمام و ؛کنند دور اسالمیت و افغانیت بشریت، مسیر از را ما جوانان

 پیروان را خود که کشور اسالمی بزرگ يها جمیعت سایر وها  بنیاد ،ها نهاد احزاب، ،ما و .نده اداد قرار فساد

...  هستیم سیاسی نامشروع و مشروع يها بازي از بعضی مصروف فقط امروز ،دانیم می دیروز اسالمی نهضت

 و بیرونی ۀدسیس هیچ تا باشیم داشته تربیوي يها برنامه ملت این و جوانان به که است فرض ما باالي
 ییاه پروگرام در را جوانان سایر و خویش توانمندسازي ما.. . نباشد ارذگتأثیر ملت این باالي سیکولري

»افغان ةستار« مانند
1

 ،شود می پا زیر جوانی و جوان یک يها ارزش کهی جای ،ناموسی بی يها پروگرام سایر و 
   2.»دانیم نمی

هاي مشخصی که توسط فعاالن و جوانان  فرهنگی در رابطه با برنامهـ  هاي اجتماعی گاهی این نگرانی
، گروهی از فعاالن مرد تالش کردند با 2015مارچ  6براي مثال در . گردند مطرح می ،شود انجام می

این حرکت با واکنش شدیدي . با پوشش چادري توجه عمومی را جلب کنند ظاهرشدن در مرکز شهر کابل
طالبان، حزب اسالمی و جمعیت اصالح مواجه شد که  از جملهي برجسته گرا اسالمهاي  از سوي بیشتر گروه
هایی  ، از همان عبارتظاهري سازيآزادها در مخالفت با  ین گروهقابل ذکر است که ا. آن را محکوم کردند

کار   دادن و سلب مشروعیت از دولت افغانستان و نیروهاي خارجی به جلوه  کنند که براي اهریمن استفاده می
فیسبوك خود ۀ اي در صفح براي مثال، در واکنش به این اعتراض سمبولیک، حزب اسالمی مقاله. گیرند می

دیروز «: شود در این نوشته بحث می. »بینند؟ چرا کفار و منافقان چادري را اجبار می«: پرسید رد که میمنتشر ک
کردند که چادري بر  این گروه ملعون استدالل می. در کابل یک گروه شیطانی به حجاب اسالمی توهین کرد

  3».شود ب میهاي حجا چادري یک حجاب کامل است که شامل تمام ویژگی. شود زنان تحمیل می

،  میشدن آنها در انظار عموظاهر  ةموقعیت اجتماعی زنان و شیو در مورد، گرا اسالمهاي فعال  بیشتر گروه
فیسبوکش ۀ اي را در صفح ، جمعیت اصالح مقاله2015 می 30براي مثال، در . نگرانی جدي مشترك دارند

                                                
 .شود می برگزار طلوع خصوصی تلویزیون کانال توسط که زنده آوازخوانیۀ ساالن رقابت. 1

 .2015می  21شده در  فیسبوك رسمی جمعیت اصالح، دیده صفحۀاصالح آنالین، . 2

 .2015مارچ  6شده در  دیده فیسبوك رسمی،حزب اسالمی افغانستان، صفحۀ . 3
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 که مردانی« :کرد می تأکیداین مقاله . داد ار میهاي شیطانی مردان اخط ه با نیتدر رابطمنتشر کرد که به زنان 

این مقاله به زنان . »چرخند میها  گوشت دور به که هستند درندگانی همانند کنند؛ می نگاه زنان سوي به
 مهم آداب ازاي  پاره رعایت شرط به ،بروي بازار به کردي قصد ضروري نیازهاي براي اگر«: کند توصیه می

  :ندارد اشکالی

  .شوهر یا والدین ،ولی از گرفتن زهاجا -1

  .باشی تنها راننده با نیست جایز و کند همراهی را تو محارم از یکی -2

  .بگویی سخن عشوه با و نرمی به دیگران و فروشنده با نباید پس -3

  1».بپرهیز ها راه و ها هفروشگا در مردان با اختالط از -4

  

  . دهد زنان مسلمان چگونه باید لباس بپوشند لی پست شده است و نشان میتصویر یک زن که توسط یک حساب جع :7تصویر 

  

 تأکیدعالقه دارند بر حقوق زنان در چارچوب قانون شریعت  همچنین گرا اسالمهاي  حال، گروه  این با

امارت [«: کردند خود تأکیدفیسبوك ۀ صفح بر روياي مطبوعاتی  اعالمیه درطالبان  ،2015می  6در . کنند

                                                
  http://www.eslahonline.net/?p=42317:                                        2013 یلاپر 7هاست، اصالح آنالین،  گاه گرگ مواظب باش، بازار کمین! هرمخوا.  1

http://www.eslahonline.net/?p=42317
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 اسالمی مبارك دین که داند می متعهد را خود زنان حقوق تمام به زندگی هاي بخش تمام در]  میاسال

 آموزش حق .دارد میراث حق .دارد ملکیت حق. دارد را شوهر انتخاب حق اسالم در زن. است داده برایشان

 زیر آنان زیجا حقوق نه که نمود خواهد محفوظ طوري را زنان حقوق این اسالمی امارت .دارد را کار و علم

.»گردد مواجه تهدید با شان میاسال ارزش و انسانی کرامت هم نه و گردد پا
1

  

توانند به تمام حقوق خود  دهد که در آن زنان می خالفت اسالمی میة وعد التحریر حزبترتیب،   همین  به
زنان در «رد با عنوان فیسبوك خود منتشر کۀ اي در صفح ، این سازمان مقاله2015در مارچ . دست یابند

تصویر «: مقاله عنوان کرده بود. »آنها هاي مربوط به زنان و حقوق اقتصادي روایت ؛ چالشخالفت اسالمی
هاي  دهد که در خالفت عثمانی زنان در زمینه هاي مختلف عثمانی، نشان می آمده از تاریخچه دست کلی به

 آنها .اند تی مانند ریسندگی و بافندگی فعال بودهمختف اقتصادي، شامل کار کشاورزي و انواع صنایع دس

 ؛پول قرض بدهند ؛مسایل مالی دیگر را مدیریت کنند ؛توانند محصوالت خود را در بازارها بفروشند می
هاي  کارمند یا کارفرما باشند و در فعالیت ؛اندازي کنند سسه راهؤوکار، سازمان و م کسب ؛قرارداد ببندند

  2».کنندمختلف اقتصادي شرکت 

  دادن مسئولیت آن فرهنگی، نسبتـ  امور اجتماعی در موردهاي اسالمی  یک عنصر مهم روایت گروه

هاي ایشان  ارزش وها  به غربی ،بینند ات فرهنگی و اجتماعی بیگانه و فاسد میتأثیر به عنوان آنها چیزي که
تی افزایش جمعیت معتادان به حمسئولیت این مسایل اجتماعی مانند نقض حقوق زنان، بیکاري و . است

اي  ، مطالعه2015می  12براي مثال در . شود هاي غربی و سکوالر نسبت داده می د مخدر، اغلب به ارزشموا
درصد افزایش یافته  11ایاالت متحده به این نتیجه رسید که استفاده از مواد مخدر در افغانستان ۀ با بودج

اي در فیسبوکش منتشر  مقاله التحریر حزب. در کشور وجود داردکننده  میلیون مصرف 3 در مجموعو  ؛است
در این مقاله گفته شده . »سه میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند: اي دیگر از استعمار تحفه«کرد با عنوان 

هاي غربی  اش مردم را با پول و دیگر اندیشه نشانده مشکل اصلی ما این است که غرب و دولت دست«: بود
ۀ زمانی که رابط در نتیجه...  اند دارند که معیارهاي سنجش هر چیزي شده د کسب سود مشغول نگه میمانن

   3».آورید نهایت به مواد مخدر رو می است که در  شود، طبیعی شما با خدا قطع می

                                                
  .2015می  6شده در  االماره، صفحۀ فیسبوك رسمی طالبان، دیده. 1

2. Women Under the Uthmani Khilafah: Challenging the Myths Women and Their Economic Rights, The Khilafah, March 8, 
2015: http://www.khilafah.com/women-under-the-uthmani-khilafah-challenging-the-myths-women-and-their-economic-
rights-part-2/ 

  :2015 یم 19افغانستان،  التحریر حزبنفر معتاد به مواد مخدر هستند،  یلیونسه م: از استعمار یگرد يا هادف، تحفه. 3

http://www.khilafah.com/women-under-the-uthmani-khilafah-challenging-the-myths-women-and-their-economic-


40 

  

دهد که دموکراسی را  ن میرسمی فیسبوکش، اجتماعی از هوادارانی را نشاۀ در صفح التحریر حزبشده توسط  تصویر پست :8تصویر 
  .کنند اسالمی دعوت می خالفت تأسیسمحکوم کرده و براي 

مدنی را هم به این بهانه که غربی ۀ جامعة ، ایدگرا اسالمهاي فعال  قابل توجه است که برخی از گروه
شی از بخ به عنواننیز  گرا اسالمهاي فعال  ست که بسیاري از گروهآنجا مسألهاهمیت . کنند رد می ،است
بهره  2001هاي اجتماعی و سیاسی دوران پس از  گرفته شده و از آزادي در نظرمدنی افغانستان ۀ جامع
زده  هاي غیردولتی و فعاالن سکوالر غرب مدنی را ترکیبی از سازمانۀ اغلب جامع آنها حال،  این با. اند برده
 ،که نسبت به مشکالت اجتماعی دارندرویکرد سکوالري  مدنی را بخاظريۀ فعاالن جامع آنها .بینند می

استقالل در کابل ۀ گذار انتحاري بر یک نمایش تئاتر در لیس ، یک بمب2014دسامبر  11در . کنند محکوم می
اي  درست پس از حمله بیانیه طالبان. تحاري روي صحنه رفته بودحمله کرد که در اعتراض به حمالت ان

 تبلیغاتی هاي رسانه تلویزیونی، اجیر کارشناسان تمامی به المیاس امارت«: منتشر کردند و هشدار دادند

 ضد بر ،شعارها دیگر و مدنی فعاالن عنوان زیر که هایی ارگان تمامی و وبار بند بی هاي رسانه دشمن،

 برپا گردهمایی کنند، می تظاهرات و پیمایی راه نمایند، می نشرات ملی و اسالمی هاي ارزش مجاهدین،

 و گمراهی براي که را کسانی ویژه به اند، مصروف فساد بخش و قییموس ،فحشا کارهاي در و نمایند می
 شان، يها فعالیت همچو برابر در بعده ب این از که دهد می شداره نمایند، می تالش افغان جوانان انحراف

 تا اندازند می راه به آنان علیه را حمالتی ممکن، راه  هر از استفاده با و توانند نمی مانده تفاوت بی ما مجاهدین

   1».سازند نابود و محو را آن هستۀ و کن ریشه کشور از را فساد

                                                                                                                                                   

http://ht-afghanistan.com/article.php?lang=dari&parent=42&category=5&aid=4000 

 http://padidarha.blogspot.com.es/2015/01/blog-post_97.html ):       2014 يجوال 20شده در  یدهد( یدارها،آخرالزمان فرهنگ، پد ی،محمد عرفان .1

http://ht-afghanistan.com/article.php?lang=dari&parent=42&category=5&aid=4000
http://padidarha.blogspot.com.es/2015/01/blog-post_97.html
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مارچ  20ۀ دنبال حادث  هایی بود که به ترین بحث مدنی، یکی از مهمۀ معنا و نقش جامع در موردمشاجره 
. شکل گرفت ،کابل توسط گروهی از مردم در مرکز »فرخنده«ساله به نام  27زنی ۀ ، قتل بدون محاکم2015

کسانی ۀ هایی در کابل به راه انداختند و خواستار محاکم مدنی، تظاهراتۀ هاي حقوق زنان و جامع گروه
مشروعیت و روایات نظام مذهبی را به چالش  آنها تعدادي از. در این کشتار دخیل بودندکه شدند 

هاي رایج، پیکر او را  ی کرده و علیه سنتده برخی از فعاالن زن، مراسم ختم فرخنده را سازمان. کشیدند می
  .کار را برانگیخت مالهاي محافظه از خانه به قبرستان حمل کردند که خشم بسیاري از

هاي مذهبی توسط علماي  شامل سخنرانی یک کانال یوتیوب که عمدتاً(» پیمان فیلم«، 2015مارچ  27در 
را به مناسبت  ،عالم مذهبی برجسته ،بداهللا نور عبادع داکتریک کلیپ ویدیویی از سخنرانی ) افغانستان است

حمل تابوت فرخنده توسط بعضی  ،در نظر من«: شدن فرخنده به دست اراذل و اوباش منتشر کرد کشته
و مرگ او شتم  و شدید به جسد فرخنده بود به مراتب بدتر از ضرب یمدنی توهین ۀجامع ]زنان[فعاالن 
  1»بینیم که زنان تابوت حمل کنند؟ میسالم ما کجا در تاریخ ا. مردانتوسط 

محکوم  ،دانند را اسالمی نمی آنها بسیاري از اعمال سنتی و محلی را که همچنین، گرا اسالمهاي  گروه
بسیاري  در میانهاي داغی را  هاي اخیر، بحث در سال) نوروز(براي مثال، تجلیل سال نو افغانستان . کنند می

عبیداهللا متوکل منتشر کرد که یدیوکلیپی از ابو، حزب اسالمی و2015مارچ  20در . ها برانگیخته است از گروه
این نوع . کنند می تأییدشوند و بعضی مالها هستند که آن را  مردم براي تجلیل نوروز جمع می«: گفت می

 آنها گویند و حضرت محمد اما دروغ می ،اسالم و حضرت محمد را دوست دارند کنند که مسلمانان ادعا می

  2».کند را لعنت می

  مجاهدین و جهاد رابطه با در ها سیاسی و اجتماعی و دیدگاه کنشها براي  استراتژي .4 .2 .4

ریشه  1980ۀ هم طالبان و هم حزب اسالمی، در مقاومت علیه اشغال افغانستان توسط شوروي در ده
 ،داردهاد علیه اتحاد جماهیر شوروي نیز همین ارجاعات را به دوران ج التحریر حزباست که جالب . دارند
اگرچه  این سازمان. گونه حضور یا دخالتی در جهاد آن زمان نداشته است رغم این حقیقت که هیچ علی

هایی که به  شناسد، رهبران سابق مجاهدین و گروه رسمیت می  میراث کلی جهاد علیه اشغال شوروي را به
به جمعیت اصالح نیز خود را . کند اند را محکوم می فق کردهتوا 2001دولت افغانستان پس از  همکاري با

                                                
  ):2015مارچ  27روزشده در  به( بین اسالم و موقف علما در قبال آن، پیمان فیلم عبداهللا نور عباد، حادثۀ شهادت خواهر فرخنده زیر ذره. 1

 www.youtube.com/watch?v=Jtkv"ykpTknA  

  https://www.youtube.com/watch?v=iOyl5FGJKaA:               2015 مارچ 16 پرست، راشد مسلم، عبیداهللا متوکل، نوروز و مالهاي شکمابو. 2

http://www.youtube.com/watch?v=Jtkv
https://www.youtube.com/watch?v=iOyl5FGJKaA


42 

اصلی ۀ نکت. شده است تأسیسهاي جهادي  ارزش بر اساسگیرد که  می در نظریک سازمان اسالمی  عنوان
به شان با جهاد افغانستان علیه اشغال شوروي، خود را  سازي ارتباط ها در برجسته جاست که این گروهاین

تصویر کشیده و مشروعیت مجاهدین سابق را که در توافقات سیاسی پس از   ملی به مدافع منافع عنوان
  .برند می سؤالشرکت دارند، زیر  2001

در هرات علیه رژیم کمونیستی وقت کابل،  1979، سالگرد قیام 2015مارچ سال  15و  14براي مثال، در 
 نگاهی«عنوان  ها با یکی از مقاله. تشر کردچندین مقاله مناین قیام، کل براي تجلیل  به طورجمعیت اصالح 

ها و  بحث کرده است که هدف از قیام هرات، دفاع از ارزش» هرات مسلمان ملت حوت 24 انقالب به نو
ها و اعتقادات ارزشمند،  نویسنده ابراز نگرانی کرده است که آن ارزش. اعتقادات اسالمی مردم افغانستان بود

 سمت، زبان، نام به ما ملت: دهد می آزار را شهدا آن روح امروز آنچه«: اند رفتهبار دیگر مورد تهدید قرار گ

 در را یکپارچگی و اتحاد ما به روز آن در ایشان که حالی در است؛ شده چندپارچه و متفرق نژاد و ملیت

 داریم؛ قرار آنان فرهنگی تهاجم و بیگانگان سیطرة تحت امروز«: کند می تأکیدنویسنده . »آموختند عمل میدان

 حاضر حال در. رفتند گاه قربان به ما دینی فرهنگ حفظ و استقالل و آزادي خاطر به ایشان که حالی در

 بلکه ،نشدند مجازات ،ندهست ما هموطنان لیونیم دو اصلی قاتالن که وقت ستییکمون رژیم ایادي که تنها نه

 سودي، يها بانک .اند کرده نفوذ دولت دنۀب در و گرفته قرار قدرت کرسی بر دوباره ایشان از يا عده

 آنان که حالی در کند؛ می بیداد ما جامعۀ در برادرکشی و فساد بندوباري، بی و حجابی بی مبتذل، يها رسانه

  1».دست این از مشکالتی و. کردند فدا را عزیزشان يها جان خطراتی چنین از ما نجات براي

معتقد  آنها .تري دارد اشت تاریخ جهاد، دالیل فوريد بزرگبراي طالبان و جناح مسلح حزب اسالمی، 
آمیز علیه دولت افغانستان و  گونه اقدام مسلحانه و خشونت انجام است و هر در حالهستند که جهاد 

مستقیم، ترورها و حمالت ۀ هاي انتحاري، حمالت مسلحان گذاري بمب از جملههاي غربی در کشور،  هدف
گرایی است و  میان، حمالت انتحاري شدیدترین شکل افراط  این در. کنند تشویق می سبز بر آبی را، توجیه و

، »طلبانه شهادت/ عملیات استشهادي«: ثلجو عباراتی م هاي ستیزه گروه. دهد گرایی را نشان می اوج هرم افراط
ف و توجیه چنین اي توصیرا بر» اقدامات قهرمانانه«حمالت سبز بر آبی، عبارت  در موردو » مجازات اعدام«

اي که وابسته به  توسط بعضی از علماي افراطی برجسته همچنیناین دیدگاه . کنند ی استفاده میعملیات
وکل، عالم مذهبی عبیداهللا متبراي مثال، ابو. گذاشته شده است اشتراك  نیز به ،نظامی نیستند هاي شبه گروه

                                                
 .2015مارچ  15در  شده دیدهت اصالح، اصالح آنالین، صفحۀ فیسبوك رسمی جمعی. 1
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، حمالت انتحاري را توجیه )یک کانال یوتیوب( »شکن خراسان طاغوت«شده در معتبر، در ویدیوکلیپ منتشر
امروز براي ...  اما عملیات استشهادي متفاوت است ؛خودکشی در اسالم حرام است«: کند کرده و استدالل می

. سرکوب دشمنانی که صاحب تجهیزاتی پیشرفته هستند، راهی غیر از این نوع حمالت انتحاري وجود ندارد

آن دسته از علما که عملیات استهشادي را . دلیل این نوع حمالت است  اند، به اگر امروز کفار شکست خورده
   1».روند کنند، به جهنم می را محکوم می

  

توجیه حمالت انتحاري در یک ویدیوکلیپ منتشرشده در کانال یوتیوب  در حالدینی ۀ عبیداهللا متوکل، یک عالم برجستابو :9تصویر 
  .شود هواداران طالبان اداره می که از سوي »شکن طاغوت خراسان«

ۀ گویند مهاجمان انتحاري اشخاصی هستند که عالق تر در این ویدیو رد ادعاهایی است که می مهمۀ نکت
تی را شدن غیرنظامیان در چنین حمال کشته ،شورشیان همچنین. اند زندگی از دست دادهۀ خود را براي ادام

 در میانگذاري انتحاري  ناشی از بمب مبنی بر تلفاتها  براي رد گزارش حزب اسالمی. کنند انکار می

ۀ در صفح) رهبر حزب اسالمی(اي از گلبدین حکمتیار  ، بیانیه2015اپریل  16جمعیت غیرنظامی در تاریخ 
دانند که  می ،کسانی که تجربیات نظامی دارند«: کند حکمتیار استدالل می. فیسبوك خود منتشر کرد

 ،شود تنها موجب تلفات ملکی نمی نه) طلبانه شهادت(اي و عملیات استشهادي  هجاد هاي کنار گذاري بمب
   2».کند گیري می بلکه از چنین تلفاتی پیش

 به عنوانترور مستقیم مقامات دولتی و نیروهاي رقیب، توسط طالبان و حزب اسالمی در نتیجه 

، 2015جوالي  17براي مثال، در . دشون انجام و تشویق می ،قانون شریعت بر اساسشده  هاي توجیه اعدام
                                                

  ):2015اپریل  16 شده در دیده( شکن عبیداهللا متوکل، حکم عملیات انتحاري، استشهادي، فدایی؟ خراسان طاغوتابو. 1

 https://www.youtube.com/watch?v=sT6xNrHpq-4, 

 .2015اپریل  16در  شده دیدهمی افغانستان، صفحۀ فیسبوك رسمی، حزب اسال. 2

https://www.youtube.com/watch?v=sT6xNrHpq-4,
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دهراود والیت ارزگان را ۀ پلیس منطق رئیسشدن  فیسبوك خود پیامی گذاشتند و خبر کشتهۀ طالبان در صفح
امنیت براي دشمن خدمت کرده است  رئیس به عنوانحاجی طالب سه سال «: در پیام آمده بود. اعالم کردند

. وطنان عزیزمان را کشته استجه نموده و بسیاري از هموب و شکناین زمان مردم را سرک در طولو 

  1».رسید سزاي اعمالشبه الحمداهللا امروز او 

ة رهبري آمریکا بر انبار سالح فرماند  به عملیات نیروهاي ائتالف به التحریر حزب، 2015جوالي  1در 
سوي رهبران جمعیت  را ازهاي شدیدي  این عملیات واکنش. پیشین مجاهدین در پروان واکنش نشان داد

هاي منتشرشده  یکی از متن. برانگیخت )دولت وحدت ملیۀ اجرایی رئیس(از جمله عبداهللا عبداهللا  اسالمی
خاطر ه خاطر انجام حمالت و عبداهللا را به سوي این سازمان، نیروهاي خارجی را ب در فیسبوك از

گران استعمارگر  حمالت هوایی اشغال ما«: محکوم کرد ،اش نسبت به وضعیت مجاهدین هاي گزینشی واکنش
ة دید آور و منزجرکننده است که وقتی مسلمانان ستم این شرم! ... کنیم شدت محکوم می  عبداهللا را بهۀ و بیانی

هاي افغانستان  گران، در دیگر بخش و مبارزان حقیقی علیه اشغال ن شامل زنان، کودکان و افراد مسنافغانستا
گران بلند  از مقامات دولتی دیگر صداي خود را علیه اشغال هیچ کدامهللا و نه شوند، نه عبدا کشته می

شروع به ساختن  آنها دهد، حال، زمانی که چنین حوادثی براي حامیان خودشان رخ می  این با. کنند نمی
این حادثه  ددر مورخواهند تا  گران می نیروهاي نظامی اشغالة تهی و بیهوده کرده و از فرماند هاي میان بیانیه

اي،  اي قبیله ست که بر پایهتعصب اوة دهند عبداهللا نشانۀ جانبه و بیانی این واکنش یک. توضیحات ارایه دهد
سازد که  براي ملت مجاهد و مسلمان افغانستان روشن می مسألهاین  همچنین. زبانی و حزبی بنا شده است

دانیم  ما همه می. خورند تکان می ،خطر باشد راین حاکمان تنها زمانی که منافع شخصی و حزبی خودشان د
امضا اصطالح جهادگرانی است که جهاد را ترك کرده و با نیروهاي آمریکایی و ناتو قرارداد  که او یکی از به

 هاي جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروي که همه با انجام این کار، او به خون شهدا، یتیمان و بیوه. کرده است

  2».خیانت کرد ،ی کرده بودندچیز خود را قربان 

بینی ایدئولوژیک خود  شده در این مطالعه، اشتراکات مهمی در جهان هاي اسالمی بررسی اگرچه گروه
آوردن حمایت اجتماعی میان مردم عادي  دست و به گر بر سر جذب منابع مالی و نظامیبا یکدی آنها دارند،

هایی که با  اند، رقابت میان گروه نشان داده) 2008(کو کالی و موسکالن که مک همان گونه. کنند رقابت می
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دادن همدیگر در تالش  ایشان براي شکست ةکنند تواند ترغیب اند، می هاي مشابه یا یکسان شکل گرفته انگیزه
 فرایندهايبه تشدید  در نتیجهو  ؛هاي حمایت اجتماعی یکسان یا مشابه باشد براي دستیابی به پایگاه

  . انجامدبیگرایی  افراط

تشابهات ایدئولوژیکی مهمی  آنها هاي عمل، هاي مهم در شناسایی مشکالت و استراتژي رغم تفاوت علی
 2015در پایان جوالي  ،رهبر طالبان ،عمریدئولوژیک با انتشار خبر مرگ مالهاي ا اهمیت این ریشه. دارند

شده در  و یک سازمان قانونی ثبتجمعیت اصالح که بر امور اجتماعی و فرهنگی متمرکز بوده . مشخص شد
حزب اسالمی نیز . فیسبوکش منتشر کردۀ عمر در صفحد را براي مرگ مالدردي خو هاي هم کابل است، پیام

ملت افغانستان و امت اسالمی، یک رهبر «: فیسبوك گذاشتۀ پیام تسلیت گلبدین حکمتیار را در صفح
مجاهدین باید براي آزادي کشور خود و خروج فوري و ...  مجاهد راستین را در زمان نیاز از دست دادند

یک امت  به عنوان. ما باید به اتحاد مسلمانان ایمان بیاوریم. گر مبارزه کنند شرط نیروهاي اشغال بدون پیش
باید در  هاآن. هایشان را با هم پیوند بزنند اسالمی که در جنگ علیه صلیبیون قرار دارد، مجاهدین باید تالش

 ... گران روسی انجام دادند گران آمریکایی همان کاري را انجام بدهند که در برابر اشغال ا اشغالمقابله ب

  1».رسانیم عمر مجاهد بود و با کمک خداوند ما آن را به حقیقت میتقالل افغانستان، آرزوي مال محمداس

اهللا  شده توسط حبیب نوشته(را اي سرگشاده  ، حزب اسالمی نامه2015جوالي  18پیش از آن، در تاریخ 
ۀ صفح ،2015 سال در .در فیسبوك منتشر کرد ،عمر رهبر طالبانمال  به) پسر گلبدین حکمتیار ،حکمتیار
 با او 2.بود اسالمی حزب افراطی هاي روایت انتقال براي مهمی پایگاه اسالمی، حزب رئیس پسر فیسبوك

 ۀدر نام .است داده  فراخوان کفار علیه هادج براي و کرده منتشر انتقادي مقاالتی پدرش رویکرد همان
هاي  کردن دیگر گروه خاطر تالش براي منزويه از او و گروهش ب الرحمان حبیب ،سرگشاده به مالعمر

جاست این سؤالاما  ،هاي مذهبی جهاد را آغاز کردند با انگیزه بسیاري از مجاهدین«: اد کرده بودجهادي انتق
شروع براي انجام جهاد است؟ کسانی که اختالفاتی با امارت اسالمی داشته مۀ شما تنها جبهۀ که آیا جبه

اما در  ،اند کنید که یک هزار عالم دینی با شما بیعت کرده شما ادعا می ...باشند، حقی براي جهاد ندارند؟ 
پس . انتخابات رهبري حزب اسالمی یک میلیون مجاهد افغان، شامل صدها و هزاران عالم شرکت داشتند

 ]رهبري امارت اسالمی[ کنید چرا شما مخالف حزب اسالمی هستید؟ شما که این حق را براي خود ادعا می

 آنها کنید؟ چرا شما علیه مبارزه می ،که ادعاي خالفت دارد ]رهبر داعش[چرا علیه ابوبکر البغدادي 
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من از  ... ؟]یان مجاهدینم[جنگید؟ آیا جهاد به این شکل موفق شده است یا از طریق همکاري و برادري  می
  1».منطقی براي درك متقابل ایجاد نماییدۀ خواهم با احزاب افغانستان سازش کرده و یک زمین شما می

  

که اتحاد میان طالبان و حزب اسالمی علیه  ی در کانال رسمی یوتیوب این گروهشده توسط حزب اسالم ویدیوي پست :10تصویر 
  .دهد در افغانستان را نشان می رهبري آمریکا  نیروهاي ناتو به

  

نظامی بعد از ظهور دولت  هاي شبه گروهی میان گروه این مشترکات، رقابت درون با وجودحال،   این با
نظامی اصلی، تنها حزب اسالمی  هاي شبه گروه از میان. اسالمی یا داعش در نقاطی از افغانستان، تشدید شد

، حزب اسالمی با 2015جوالي  13در . اعش در افغانستان اعالم کردهاي وابسته به د حمایت خود را از گروه
به نظر شما حزب «: را مطرح کرد سؤالفیسبوکش، این ۀ اي در حمایت از داعش در صفح انتشار مقاله

دانند که طالبان با حمایت ایران،  همه می«: در این مقاله آمده است. »اسالمی باید چه موضعی اتخاذ کند؟
دانند که این گروه مجاهدین بیش  همه می...  مجاهدین وابسته به داعش اعالم جنگ کرده استبراي کشتار 

ه تها کش اگر این مجاهدین توسط عملیات مشترك طالبان و آمریکایی...  اند از همه علیه صلیبیون جنگیده
ید؟ آیا حزب کن اکنون شما چه فکر می. شوند، ایالت متحده دیگر هیچ مشکلی با طالبان نخواهد داشت

ن مجاهدش در داعش کمک کند یا انیاز دارد تا به برادر ،اش شناخته شده است اسالمی که براي جوانمردي
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هاي غیرانسانی را در افغانستان انجام  کنند مجاهدین داعش همان فعالیت هایی هستند که فکر می افغان... نه؟ 
متعددي بودند که توسط ۀ شرمان واکنشی به جنایات بیاما حوادث در عراق  ؛دهند که در عراق انجام دادند می

این   افراد وابسته به داعش در افغانستان، به. کشی انجام دادند نسل مزدوران ایرانی در عراق انجام شدند که عمالً
دلیل عدم   به همچنین. جدا شدند که طالبان وابسته به سازمان استخباراتی همسایه هستند ]طالبان از[دلیل 
  1».با معامالت تقسیم قدرت با آمریکا تضعیف نشود آنها جهاد اینکهعمر و ترس از ر مالحضو

کنند جنبش اصلی مجاهدین در  حضور این گروه بیش از همه تهدیدي براي طالبان بود که ادعا می
ر فیسبوك خود خطاب به ابوبکر البغدادي رهبۀ اي در صفح ، طالبان نامه2015در جون . افغانستان هستند

مخالفت طالبان  2.اندازي یک جهاد جداگانه در افغانستان اخطار داده بود داعش منتشر کرد که در آن علیه راه
هاي ناراضی خود این گروه، جذب  خاست که ممکن بود برخی از جناح ظهور داعش، از این نگرانی برمی اب

داعش ۀ هاي وحشیان تاکتیک. دشو میتري شوند که توسط داعش استفاده  تر و خشن هاي افراطی تاکتیک
در محکومیت  جمعیت اصالح. توجیه نبود  هاي افراطی نیز قابل که براي دیگر گروه بودقدر شدید  آن

وضوح موضع مخالف  هایی که به یکی از گروه. فیسبوکش منتشر کردۀ خشونت داعش، متنی بر روي صفح
رو اهمیت دارد که ادعاهاي   این داعش از در برابر التحریر حزبمخالفت . بود التحریر حزبخود را بیان کرد، 

 در واقعکرده است،  تأسیسخالفتی تحت امر ابوبکر البغدادي  در حال حاضراین گروه  اینکهداعش مبنی بر 

 به عنوانآن را  التحریر حزب، در نتیجه. التحریر بوده است حزبمرکزي و هدف نهایی ة ها، اید براي دهه

فیسبوکش ۀ اي را در صفح مقاله التحریر حزب، 2015مارچ  13در . کند یکا محکوم میطرح مورد حمایت آمر
آمریکا حضور استعماري «: آمده استآن  که در» فصل جدیدي از جنگ افغانستان«منتشر کرد با عنوان 

 بلندمدت خود را در افغانستان، زیر یک سناریوي جدید ایجاد فضاي وحشت و خطر براي مردم حفظ

چراکه . بندي شود چنین سناریویی طبقهۀ زیرشاخ به عنوانتواند  می حضور داعش در افغانستان .کند می
جدیدي ۀ بنابراین، برنام. کند تهدید داعش و حضور بلندمدت آمریکا، جنگ و نفرت را میان مردم تشدید می

. مردم افغانستان استظار انت ریزي در ها خون و سال ،نام داعش و مبارزه با داعش  براي کشتار وجود دارد به

کشی و کشتار، همان  دادن فصل دیگري از نسل منظور شکل  ی، بهئهایی جز خواهند با تفاوت می ها آمریکایی
  3».اي را در افغانستان خلق کنند که در عراق اتفاق افتاد فاجعه
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  اسالمی امت امور. 5 .2 .4

هاي  بر محیط آنها تمرکز در نتیجهدانسته و بخشی از امت مسلمان  به عنوانهاي اسالمی خود را  گروه
: دهند امور امت مسلمان، از دو جنبه نظر می در موردهاي اجتماعی  در شبکه آنها .تر است اي جهانی رسانه

. دهند می شناسند همدلی نشان می »جهان کفر« به عنوان آنچهها و  هاي مسلمان علیه غربی با ملت آنها )الف

اي سکوالر مورد  دلیل اجراي برنامه خاطر فساد و ستمگري، یا تنها به رهبران کشورهاي اسالمی را به آنها )ب
المسلمین در مصر محکوم به اعدام شدند، حزب  براي مثال، زمانی که رهبران اخوان. دهند انتقاد قرار می

المسلمین  یت کامل از اخوانهاي خود را در محکومیت این عمل و اعالم حما اسالمی و جمعیت اصالح، پیام
ۀ کمیت رئیساي از نصیر احمد نویدي،  ، جمعیت اصالح مقاله2015می  21در . در فیسبوك منتشر کردند

موضع سیاسی «: بحث شده است» عدالت را نجات دهید«در این مقاله با عنوان . مرکزي جمعیت منتشر کرد
هاي مصر و  آور دادگاه هاي شرم فیصله تأییدي غیر از هاي اروپایی در این رابطه، چیز آمریکا و بیشتر دولت

بنابراین، تمام  ...دادن فرصت بیشتر به رژیم کودتایی مصر درجهت سرکوب آزادي و دموکراسی نیست 
گرفتن نژاد، مذهب و جنسیت، باید از مرسی و در نظرکسانی که باور حقیقی به آزادي و عدالت دارند، بدون 

هاي  در دنیا و آخرت در پیشگاه خداوند محکوم بوده و نسل آنها صورت، در غیر این ...پیروانش دفاع کنند 
  1».را نخواهند بخشید آنها بعدي

در افغانستان، در  گرا اسالمهاي  نظامی و دیگر گروه ي شبهگرا اسالمهاي  مفهوم امت اسالمی براي گروه
 هم، 2015جوالي  21در . داردنسبت به مشکالت سیاسی و اجتماعی، نقشی محوري  آنها رویکرد

ي تبریکی در فیسبوك منتشر کردند و ها صالح، به مناسبت عید فطر پیامجمعیت اهم و  التحریر حزب
ه علیه مسلمانان در سراسر جهان ئتوط آنچه آنهااز  رنج ناشیخاطر ه دردي خود را با مسلمانان ب زمان هم هم
کنیم، مهم است  ها را تجلیل می اگرچه ما این جشن«: خود نوشت در پیام التحریر حزب. ابزار کردند ،نامند می

ه در سوریه، کشتارهایی ک. مل داشته باشیمأرو هستند نیز ت هکه بر فجایع متعددي که مسلمین جهان با آن روب
شماري هستند که توسط غرب و عوامل آن علیه امت اسالمی  هاي بی عدالت د، بیده عراق و یمن رخ می

  2».اند تهارتکاب یاف

اش از  با ترکیب ارزیابی خود از اوضاع افغانستان با ارزیابی ، جمعیت اصالح2015جوالي  16در 

                                                
 .2015می  21شده در  فیسبوك رسمی جمعیت اصالح، دیده اصالح آنالین، صفحۀ. 1

 .2015 يجوال 21شده در  یدهد ،التحریر حزب یرسم یسبوكفۀ دفتر، صفح یمطبوعات ،افغانستان یهوال التحریر حزبد . 2



49 

شود، میزان  که عید نزدیک می همچنانانه متأسف«: اي مسلمان این پیام را ارسال کرددرگیري در سایر کشوره
هاي سیاسی و  افغانستان با چالش. برند رنج می بیکاريفقر و افسردگی باالتر از گذشته است و جوانان ما از 

دولت وحدت ملی و حامیان آن مردم را ناامید . اي ندارند اي مواجه است و مردم نیز از ثبات بهره نظامی تازه
 در حالهاي اسالمی  در همین حال، بسیاري از برادران در ملت. انداز صلح مبهم است چشم. اند کرده

گناهی است که براي آزادي و کرامت خود  کشتار مردم بی در حالصر رژیم کودتاي م .بردن هستند رنج
طرح یهود علیه . المللی براي تدوام بحران و تخریب تدریجی سوریه جریان دارد بینئۀ توط. کنند مبارزه می

هاي افراطی کشته  مسلمانان میانمار هنوز هم توسط بودایی ... ادامه دارد) اورشلیم(اول مسلمانان ۀ قبل
ئۀ از سوي دیگر، توط. کیانگ جلوگیري کرد گرفتن مسلمانان سین بار دیگر امسال از روزه چین ... شوند می

هاي  جدیدي علیه لیبیا و تونس وجود دارد و دشمنان اسالم، از درون و بیرون جوامع مسلمان، جنبش
را منزوي کرده و  آنها نندتا بتوا ؛دهند اسالمی و فرزندان امت را از مراکش تا اندونزي تحت فشار قرار می

».شان را مورد سوءاستفاده قرار دهند ثروت
1

  

  

جمهور  رئیس(شده توسط جمعیت اصالح در کانال یوتیوب رسمی آن که گردهمایی هواداران محمد مرسی  ویدیوي پست :11تصویر 
  .دهد را نشان می) المسلمین مصر از اخوانة برکنارشد

  

به این معناست که مشکالت جهان اسالم در میان  ها لی توسط این گروهبر یکپارچگی اسالمی فرام تأکید
ي ها مسئولیت رنجوري .تر به همدیگر مربوط است بزرگ ۀو در رابطه با یک توطئ مانان عمومیت داردمسل

ي ها ي غربی و دولتها قدرت. شود میي ملی نسبت داده ها ي غربی نامسلمان یا دولتها مسلمانان به قدرت

                                                
 .2015 يجوال 16شده در  یدهاصالح، د یتجمع یرسم یسبوكف ۀصفح ین،اصالح آنال. 1
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این  ،و در مقابل ؛دنشو میي امپریالیستی اهریمنی جلوه داده ها ي قدرتها نشانده حیث کفار یا دستملی به 
گی کند و براي مشکالت نمایندتواند از منافع امت اسالمی  میخودشان را به عنوان تنها نیرویی که  ها گروه

  .دهند جلوه میحل ارائه دهد،  جاري راه

  افغانستان یی درگرا افراطروند طالبان در هاي  و آهنگ ها ترانهنقش  .3 .4

طالبان  يها ترانه یابند، معموالً هاي مذهبی توسط طالبان گسترش می هاي افراطی که با استفاده از آهنگ ایده
در مناطق روستایی افغانستان زندگی  بلوتوث و توسط افرادي که معموالً از طریقها  این آهنگ. شوند نامیده می

هاي گفتاري شورش طالبان و  مهمی براي درك جنبه چشم اندازهاي آنها بنابراین. شوند می منتشر ،کنند می
هاي اجتماعی در  رسانه يها پایگاهنیز مانند  ها ترانهاین . دهند ارایه می آنها سازي اجتماعی هاي بسیج استراتژي

 آنها .کنند منتقل می ،اینترنت دارند ی بهکهاي اجتماعی که دسترسی اند هاي طالبان را به گروه مناطق شهري، پیام

ویژه در مناطق جغرافیایی روستایی افغانستان که  هاي اجتماعی هستند، به اي براي رسانه هزینه جایگزین کم
از اي  فزاینده به طور ها ترانهکه این  معلوم شدحال، در این تحقیق   این با. وجود نداردنت به اینردسترسی 

تا زمان انتشار این مقاله، . شوند نیز منتشر می یوتیوبجتماعی مانند فیسبوك و هاي ا صفحات شبکه طریق
که  معلوم شدمطالعه  دروجود   این با. استي طالبان انجام نشده ها ترانه کاربرد درموردتوجهی   تحقیقات قابل

 .ستند، مرتبط هگرایی وجود دارد افراط در موردهایی که  نگرانی بصورت نقلی با ها ترانهاین 

جوانان افغانستان را به  آنها بسیاري از. مذهبی هستند آنها طالبان موزیک ندارند و محتواي يها ترانه
کنند که مبارزه علیه این حکومت و حامیان آن،  خوانده و ادعا میعلیه دولت و نیروهاي دولتی فرا مبارزه
کنند تا  براي تشویق جوان استفاده می ها ترانه اي فزاینده از این گونه درحقیقت، طالبان به. هر فرد استۀ وظیف

. کنند را براي جنگیدن در خط مقدم تشویق می آنها استفاده از احساسات جوانان، سالح به دست بگیرند و با

را براي افرادي با  آنها کنند که اي استفاده می به زبان پشتو هستند و از ساختارهاي زبانی ساده ها ترانهاغلب 
شود، قابل درك  نیز می 1ایین، که شامل بسیاري از اعضاي نیروهاي امنیت ملی افغانستانسطح سواد پ

براي تمام افراد در سطوح  چراکه تقریباً ؛اي دارند العاده گذاري فوقتأثیر ها ترانهاین  ،در نتیجه. سازد می
ه ترویج کننده مضامین ذیل ي طالبان کها مورد از ترانه 11در این تحقیق  .مختلفی از آموزش قابل فهم هستند

  :است  هستند، تحلیل شده

                                                
1. Bilal Sarwari, Anatomy of an Afghan 'Turncoat’ Killer, BBC, http://www.bbc.com/news/magazine-14713523, Accessed 
on July 21, 2015  

http://www.bbc.com/news/magazine-14713523,
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  مردم براي پذیرفتن دینۀ موعظ) 1

  ه با جنگ علیه دولتدر رابطهایی  انتشار پیام) 2

  جذب نیروي جوان بیشتر) 3

  نفوذ در نیروهاي امنیتی) 4

  المللی بینۀ افزایش خودنمایی میان مردم و جامع) 5

  هایشان یادآوري و تجلیل از مرده )6

راحتی قابل فهم هستند، اما خود این سرودها در بسیاري از مناطق در   اگرچه محتواي این سرودها به
ها در بازارهاي شهر پیشاور تولید شده و در ابتدا در  اغلب این پیام. رسند فروش می  مقابل پولی اندك به

.شوند فروخته می آنجا بازارهاي موسیقی
این سرودها در فضاي آنالین نیز  عالوه بر آن بازارهاي موسیقی، 1

هاي  شبکه صفحاتهاي مختلفی شامل یوتیوب و وبسایت امارت اسالمی طالبان و دیگر  در وبسایت
هاي حافظه، مخفیانه به  نوارهاي کاست و در کارت از طریق آنها .شوند اجتماعی مانند فیسبوك منتشر می

فروشی، کامپیوترفروشی و موزیک نیز موجود  ي موبایلها این سرودها در مغازه. شوند افغانستان منتقل می
  2.گیرند می در دسترس قرارها  دالر در این مغازه 2هستند و در بدل کمتر از 

  براي پذیرفتن دین مردمۀ موعظ. 1 .3 .4

در  طالبان. گرا بوده و تصریح دارد که موسیقی در اسالم منع شده است طالبان یک سازمان مذهبی سنت
 به عنوانرا  اقداماتیچنین  آنها .دهاي هنري را محدود کر و فعالیت را سانسور موسیقیمت خود دوران حکو

در . گرفتند می در نظر ،شوند نکرن به اسالم اصیل و عبادت واقعی می پرتی و عمل تفریحاتی که موجب حواس
طالبان و دیگر  يها نهتراهاي موسیقی مجاز به فروش هیچ نوع موسیقی غیر از  طول حکومت طالبان، مغازه

کردند که موسیقی در اسالم حرام است، چراکه اعتقادات فرد را  استدالل می آنها .هاي مذهبی نبودند آهنگ
طالبان سرودهاي مذهبی را جایگزینی براي موسیقی . شود خدا را فراموش کند میتضعیف کرده و باعث 

طالبان که توسط مولوي  يها ترانهمحبوب را با  هاي حکومت خود تالش کردند موسیقی در طولو  ؛دنندا می
 به طورحکومت خود  در طول آنها .جایگزین کنند ،شد الدین و افراد دیگري خوانده می محمد و قاري سراجفقیر

                                                
 2015افغان، سپتامبر  خبرنگاه یکمصاحبه با . 1

 همان. 2
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  .هاي نظامی استفاده کردند و رژه ها در جلسات رسمی، تجلیل روزهاي ملی و تمرین شان يها ترانهمنظم از 

 در همچنین. دارند تأکیدرا به اسالم دعوت کرده و بر اهمیت فقه و اعتقادات اسالمی مردم  ها ترانهاین 

اشاراتی به  .از نکات اصلی هستند) بهشت(هایی از جنت  خصوصیات خداوند و حضرت محمد و نشانه آنها
صورت محلی   این سرودها به. سفر مذهبی حج به مکه و انجام دیگر امور مذهبی نیز وجود دارد

هایی است که به خصوصیات حضرت محمد اشاره  سرود زیر یکی از نمونه. شوند نامیده می» شریف نات«
  :دکن می

  .محمد، نماد حقیقی عدالت بود

  هاي عاشقی آرامش قلب تو !محمد

  .گستر شد با آمدنت، نور عدالت زمین

  .تاریکی رفته بود، تو نور و روشنایی هستی

  .هاي عاشقی تو آرامش قلب

  

نماد حقیقی عدالت، در تالش براي  به عنوانرود، طالبان با نامیدن حضرت محمد در این س
هاي  با پیام يها ترانه. هاي او را دنبال کنند خواهند گام هاي او هستند و از مردم می ساختن فعالیت برجسته

  این با. در ستایش حضرت محمد، میان مسلمانان در دیگر کشورها نیز محبوب هستند مذهبی، مخصوصاً

 از ها ترانهاین . کنند استفاده می ،دردي مردم به نفع خودشان آوردن حس هم دست براي به آنها حال، طالبان از

دادن به  شروع به گوش آنها لحاظ احساسی، براي یک مسلمان معتقد بسیار جذاب هستند و زمانی که
مذهب و حضرت محمد صحبت  مورد درتنها  خورند که نه هایی برمی کنند، به آهنگ هاي مذهبی می آهنگ

هایی  تاکتیک به عنوانها  طالبان از این آهنگ. شوند مطرح می آنها تري نیز در هاي افراطی کنند، بلکه ایده می
  .کنند استفاده می آنها استخدام منظور  هاي جوان افغانستان به گذاري بر نسلتأثیربراي 

  دولت یهلرابطه با جنگ ع در هایی یامانتشار پ. 2 .3 .4

مذهبی، افزایش داده  يها ترانهقراردادن دولت را با این   هاي اخیر، طالبان هدف آید در سال می به نظر
اشاره کرده و مقامات دولت  مدیریت سوءداري ضعیف و  به فساد، حکومتطالبان در این سرودها . باشد

اند که افراد سرشناس را  نوشته ییها نهترا آنها همچنین. نامد کشورهاي غربی میة نشاند افغانستان را دست
 به عنوان. کنند ابزاري براي نفوذ مثبت بر مخاطبان خود استفاده می به عنوان هادهد و از آن هدف قرار می
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  :ها را اخراج کند خواهند تا خارجی یجمهور سابق حامد کرزي م رئیسمثال، در سرود زیر، طالبان از 

  از این کشور بیرون کنی راها  تو باید انگلیسی !اي کرزي

  آنها ممکن است مهمان تو باشند، اما دشمنان مرا اخراج کن

  رنجرها و هواپیماهاي آنها نیاز نداريبه بگو  !اي کرزي

  خواهم، این را به کرزي بگو هایشان را نمی و نه کمک آنها من یک مسلمان خالص هستم، و نه دالرهاي

  

جمهور  رئیسمهمانان  به عنواناند و  ها افغانستان را اشغال کرده گویند خارجی طالبان می ،ترانهدر این 
ها علیه حکومت  نافغا در میانجا تحریک احساسات هدف طالبان در این. اند ادهکرزي، کارهاي زیادي انجام د

اره جا هم طالبان با اشدر این. آمریکایی منتشر کردند دالرهاي در مورددیگري  ۀترانطالبان  .ها است و خارجی
شعر این . اند منحرف کرده را اصطالح رهبران مردم هستند  افرادي که به ،ها به فساد، ادعا کردند که این پول

  :است

  اي ري از مردم را منحرف کردهبسیا

  هاي زیادي داري و جذابیت جادوگريتو یک  ـ اي دالر

  واعظ ما بود همچنینکسی که دیروز رهبر و 

  هاي زیادي داري جذابیت دالر،ادوي آه، ج .است توة امروز او برد

  

غیرقانونی  به شکلبسیاري از مردم ثروت خود را  ،سال گذشته 15در این پیام است که ة دهند ل ، انتقاترانهاین 
این پیام  هندخوا طالبان می همچنین. اندازي شده است ها راه دولتی که توسط خارجی از طریقاند،  دست آورده به
اي دیگر از دخالت آمریکا در  اند، نشانه داري که صاحب ارزهاي خارجی شده که افراد سرمایه بفرستند مردم به را

  . اند امور جنگ داخلی افغانستان هستند که تعداد زیادي از مردم کشور را به فساد کشیده

  جذب نیروي جوان بیشتر. 3 .3 .4

و هم در شهرهاي بزرگ افغانستان، از د که جوانان، هم در مناطق روستایی توجهی وجود دار  شواهد قابل
هاي اجتماعی دیگر  شبکه صفحاتبلوتوث و  از طریق آنها الهام گرفته و نقش فعالی در انتشار ها ترانهاین 

از  آنها ةاستفاد در موردجوان در کابل  هاي رادیو آزاداي، با چند مرد رشبراي مثال، در یکی از گزا. دارند
. مبارزه داده استة انگیز آنها به ها ترانهگویند که این  می آنها است و تمام دهشطالبان مصاحبه  يها ترانه

طالبان گوش  يها ترانهکابل، به  از جملهد که مردم در شهرهاي بزرگ ده روزافزون نشان می به طورشواهد 
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؛ چراکه به او دبر طالبان لذت می يها ترانهدادن به  یک جوان به رادیو آزادي گفته بود که از گوش. دهند می
دیگري ة شد جوان مصاحبه. شود قند درك بهتري از این داشته باشد که چرا باید به طالبان ملحک کمک می

این گزارش، تعداد  بر اساس. ادعا کرده بود این سرودها باعث شدند او براي شرکت در جهاد ترغیب شود
 از طریقراحتی   را به آنها هاي خود دارند و وبایلرا در م ها ترانهاي از جوانان افغانستان این  مالحظه  قابل

  1.کنند بلوتوث با دیگران شریک می

در اینترنت  در حال حاضر ها این ترانهکه  آنجااز . طالبان بر جذب نیروهاي جدید است يها ترانهة تمرکز عمد
 همچنینو اینترنت دارند،  ه دسترسی آسان بهقابل دسترس هستند، بالقوه این قابلیت را دارند تا بر جوانانی ک

 تأثیرکنند،  دریافت می بلوتوث در مناطقی که دسترسی به اینترنت وجود ندارد از طریقرا  ها این ترانهجوانانی که 

بخشی  به عنواني خود هابعضی از ویدیوۀ زمین هاي مذهبی در پس و آهنگ ها ترانهبعالوه، طالبان از این . بگذارند
در  آنها يها ترانههاي تبلیغاتی طالبان را تماشا کرده و به  مردم عادي فیلم. کنند استفاده میاز استراتژي جذب نیرو 

 کند میاستدالل در سرود زیر، جوانان را خطاب قرار داده و طالبان براي نمونه، . دهند هاي خود گوش می موبایل

  . »بروند نبردباید به میدان  مردان« اینکهو » دهند نشستن در خانه کاري است که زنان انجام می« :که

  ، مانند زنانچوري بیانداز برو

  گلدانی بردار، مانند زنان و آب بیاور

  خورد موهاي بلندتان خواهید مبارزه کنید، به چه درد می اگر نمی

  فقط خوردن است ،دهید انجام می آنچهتمام 

  گیرند، باید به سرهایشان شلیک شود و کسانی که در جنگ سهم نمی

  خوابند ، در سایه میکنند شرکت نمیدر جنگ ی که کسان

  پوشد هاي مختلف می هایی به رنگ لباستمام روز کرزي 

  خوابد نوشد و می خورد و می او می

  روند که به میدان جنگ نمی آنها و

  :گوید شود می سرود دیگري که براي جذب و استخدام جوانان استفاده می

  گذاشتم هایم می ز بر شانههاي خدمتی داشتم و راکتی سب کاش کفش

  کنم کاش فقط یک دختر نبودم آرزو می

                                                
  :2011 يجوال 10افغانستان،  ،يآزاد یوشده است؟ راد یشترجوانان افغان ب یانطالبان در م يها ترانه یدنچرا شن ي،بصر یعسم. 1

 http://da.azadiradio.org/content/article/24261145.html 

http://da.azadiradio.org/content/article/24261145.html


55 

  ها جنگیدم علیه یهودها در کوه کنم فقط یک دختر نبودم و می آرزو می

  کنم فقط یک زن نبودم و زندگی من پر از مبارزات بود آرزو می

  اي خودتانه توانستم ماشه بکشم با استفاده از گلوله کنم کاش فقط یک زن نبودم و می آرزو می

جنبش ملی، در مصاحبه با رادیو آزادي گفت که این  رئیسژوندون و ۀ محمداسماعیل یون، صاحب رسان
ها  این آهنگ. نیز دارند را امکان خلق خشم و نارضایتی میان جوانان علیه دولت و نیروهاي خارجی ها ترانه

دادن به این  آقاي یون، گوشۀ به گفت. دکنن دردي با طالبان خلق می را تحریک کرده و حس هم آنها احساسات
ي آن به  دي بر مردم داشته باشد و نتیجهشدی تأثیرتواند  است و می» پخش موسیقی براي مار«ها مانند  آهنگ

 به عنوان ها ترانهکند که توافق نظري وجود دارد که طالبان از این  اضافه می همچنیناو . نفع افغانستان نیست

که  آنجا از. این یک واقعیت آشکار است. کنند هاي خود استفاده می اي ترویج برنامهگذاري برتأثیرابزار 
توانند از رادیو یا تلویزیون براي تبلیغات خود استفاده کنند، بنابراین با تولید نوارهاي  اکنون طالبان نمی
  . کنند تر فراهم می ، جایگزینی براي دسترسی به جمعیت بزرگها ترانهکاست حاوي این 

ابزار موثري  به عنوانمالقات دارند،  آنها ها را جمع کرده و با ، زمانی که گروهها ترانهطالبان از این 
1اي در مصاحبه. کنند استفاده می

والیت هلمند، مشخص شد که طالبان ة چهاردرۀ با یکی از ساکنان منطق 
او . کنند از بلندگوهاي مساجد منتشر می استفاده را با ها ترانهزنند و این  گاهی به مسجدهاي محلی سر می گاه

حال، پس از اصرار   این با. نداشته است ها ترانهدادن به این  اي به گوش اضافه کرد که در ابتدا عالقه همچنین
 بیشتري بهۀ تدریج عالق  به. کرده بود ها ترانهدادن به این  از سوي برخی از اعضاي طالبان، او شروع به گوش

. مبارزه علیه کفار به خداوند خدمت کند از طریقو این اندیشه در او شکل گرفته بود که باید  پیدا کرده آنها

 تأثیر ،دهند گوش می آنها منظم به به طورچگونه بر مردمی که  ها ترانهدهد که این  این نمونه، نشان می

براي  ها ترانهمحتواي این . گیرند قرار می ها ترانهاین  تأثیرعامل وجود دارد که چرا مردم تحت چندین . گذارد می
 در موردکه در باال ذکر شد،  اي هترانبراي مثال، . بسیار جذاب هستند ،کنند مسلمانانی که در افغانستان زندگی می

، ترانهدر این . کند جمهور قبلی افغانستان حامد کرزي بود که تعلیمات اساسی دین اسالم را دنبال نمی رئیس
ست آنجانکته مهم . نوشد خوابد و شراب می زندگی مرفه خود مشغول است و می بهکه کرزي  دکن طالبان ادعا می

کنند تا  مقامات دولتی برجسته می در موردکه در اسالم، هر شکلی از الکل حرام است و طالبان این مسایل را 
  .نددهشود، افزایش  نفع طالبان تمام مینهایت به  را که در آنها رنجش و خشم مردم علیه

                                                
 .2015 سپتامبر 15خبرنگار افغان،  یکمصاحبه با  .1
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  امنیتی نیروهاي نفوذ در. 4 .3 .4

در به دلیل سطح پایین سواد  نیروهاي امنیتی، عمدتاً در میانطالبان  يها ترانهدهند که  شواهد نشان می
بیشتر کارکنان بخش امنیتی در افغانستان یا از سطح پایین آموزش برخوردارند یا . ، محبوب هستندمیان آنها

کارمندان وزارت داخله از درصد  70نیوز، نزدیک به   هاي طلوع طبق یافته 1.اند گونه آموزش رسمی ندیده هیچ
روشن  کامالًبراي مخاطبانشان  آنها هاي طالبان به زبانی ساده نوشته شده و پیام يها ترانه 2.سواد هستند بی

این . دارند ها نهترامانند سایر مردم این کشور، دسترسی آسانی به این  نیروهاي امنیت ملی افغانستان. است
، ذکر اتفاق افتاد 2010که در نوامبر » سبز بر آبی«دلیل حداقل یکی از حمالت  به عنوان مستقیماً ها ترانه
ها بود، به  که تحت آموزش آمریکایی هاي مرزي هللا وزیرول یکی از پلیسا عزت 3،در این حمله. دشو می

توسط سایر نیروهاي امنیتی  آنکهاو پیش از . له کردحم ،تعدادي از مربیان خود که در حال استراحت بودند
فاش کرد که  4،سی که پس از آن انجام شد بی یک تحقیق بی. سرباز آمریکایی را کشت 6کشته شود، 

یکی از دوستان نزدیک او به . انجام داد ،طالبان قرار گرفته بود تأثیرتحت  آنکهاهللا این حمله را پس از  عزت
پس از تحقیقات  مسألهاین . داد اهللا به سرودهاي طالبان گوش می ه در آن زمان، عزتسی گفته بود ک بی بی

سرودهاي طالبان را که چنین حمالتی را تشویق  آنها شد و تأییدتوسط نیروهاي امنیت ملی افغانستان نیز 
  :اهللا بازیابی شده است دو سرود زیر از موبایل عزت. کرد، از موبایل او بازیابی کردند می

  

  ، مانند زنانبرو چوري بیانداز

  گلدانی بردار، مانند زنان و آب بیاور

  خورد موهاي بلندتان خواهید مبارزه کنید، به چه درد می اگر نمی

  فقط خوردن است ،دهید انجام می آنچهتمام 

  

  از چشمانم جاري شد  که خبر شهادت تو را شنیدم، اشک زمانی

  داد، در سراسر لغمان اشک و ماتم بودغم و اندوه قرار  در میانمرگ تو مرا 

  توانم ، اما نمی تالش کردم خودم را آرام کنم

  توانم تحمل کنم به خدا سوگند، نمی

                                                
1. Farid Hussainkhail, 60,000 Afghan Police Are Illiterate, Tolonews, April 22, 2015: 
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19181-60000-afghan-police-are-illiterate, Afghanistan 
2. Ibid 

3. Bilal Sarwari, Anatomy of an Afghan 'Turncoat’ Killer, BBC, October 21, 2011: 
 http://www.bbc.com/news/magazine-14713523 
4. Ibid 

http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19181-60000-afghan-police-are-illiterate,
http://www.bbc.com/news/magazine-14713523
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منظور مبارزه با کفار به   خوانند تا اسلحه به دست گرفته و به میوضوح جوانان را فرا ي طالبان، بهسرودها
گیرند،  کنار طالبان سهم نمی ن جوانی را که در جنگ درن مرداابدر سرود اول، طال. لبان بپیوندندصفوف طا

خواهند  کنند، هرگز نمی مردساالري مانند افغانستان زندگی میۀ جوانانی که در جامع. اند با زنان مقایسه کرده
 اند که احساسات جوانان را تحریک کرده و براي آن طراحی شده سرودهابنابراین، این . با زنان مقایسه شوند

  .ن کنندشان تشویق به پیوستن به طالبا براي اثبات شجاعت را آنها

  المللی بینۀ افزایش خودنمایی میان مردم و جامع .5 .3 .4

اي معتبر مانند تلویزیون،  که قبال ذکر شد، طالبان دسترسی منظم و مستقیم به امکانات رسانه همان گونه
لبان دهد که طا شواهد نشان می. ندارند ،ن را منتشر کنندهایشا را قادر بسازد پیام آنها اي که رادیو یا نشریه

ده براي انتشار ایدئولوژي حال، یک ابزار عم  این با. هاي محدودي دارند رادیویی در مکان  چند ایستگاه
حساب   هایشان به ترین شیوه براي انتشار پیام صرفه به ترین و مقرون کارآمدترین، امن همچنینکه  افراطی

مسایل  در موردالمللی  بینۀ هاي روشنی براي دولت افغانستان و جامع پیام آنها .است ها ترانه ینهمآید،  می
المللی توضیح  بینۀ زیر به جامع ۀتران. فرستند جنگند، می می آنها چرا طالبان علیه اینکه از جملهمختلفی 

  :ندک مبارزه می آنها دهد که چرا طالبان علیه می

  برم سر می  ها به فیانه در کوههاي تاریک را مخ من شب

  کنید حال، شما مرا سرزنش می  این با

  است و کودکانم آواره  ام بمباران شده خانه

  کنید و شما مردم جهان، هنوز هم مرا سرزنش می

  ام تجاوز کردند به خانه ناین بیگانگا

  کنند ها مرا وادار به جدایی از دینم میآن

  شما مهاجمان

  اندکی باشد، اما براي من مهم استۀ لأساین شاید براي شما م

  کنید و شما مردم جهان هنوز هم مرا سرزنش می

هاي  ، خانهالمللی به افغانستان تجاوز نموده ي بیند که نیروهاکن به روشنی بیان می ترانهطالبان در این 
طالبان این  همچنین. ندکن بسیاري از مردم را بمباران کرده، و براي تغییر اعتقادات مردم افغانستان تالش می

 .د که هدف اصلی نیروهاي خارجی نه آوردن صلح، بلکه هدف پنهانی دیگري استکن می تأکیدرا  مسأله
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طالبان در  .کنند نیروهاي خارجی را توجیه میبنیاد نهاده و جهاد علیه  اساساستدالل خود را بر این  آنها
طالبان تالش دارند تا به مردم . کنند ي خارجی صحبت مینیروها در برابرهاي خود  دیگر از موفقیت اي هتران

  .شان مبارزه کنند یالملل بینتوانند با نیروهاي افغان و حامیان  قوي و در حال پیروزي هستند و می آنها بگویند

  اند یادآوري و تجلیل از کسانی که مرده. 6 .3 .4

ترین دستاوردها و لحظات  ی از بزرگیک به عنوانها را  جنگشهادت در  ،طالبان يها ترانه همچنین
که در را شهزاد  ندهان طالبان به نام فرمانده مالزیر یکی از فرماۀ ترانبراي مثال، . کنند افتخارآمیز تجلیل می

  :کند ، ستایش میکشته شده استوالیت هلمند ولسوالی نوزاد 

  عزیزان ما را فراموش نکنی !اي قبرستان

  ا فراموش نکنیمال شهزاد، نماد موفقیت ما ر

  بیرون آمده است» نوزاد«یک شاخه گل رز سفید از قلب 

  سرکوب و تهاجم استۀ او نتیج

  جوید او در آغوش تو پناه می

  جویان و مسافران را فراموش کنینباید جنگ

  نباید مال شهزاد، نماد موفقیت ما را فراموش کنی

فرمانده را یک  ترانهاین . کنند د صحبت میاز غرور و افتخار براي فرماندهان خو ترانهطالبان در این 
ند تا دیگران را متقاعد ا هتالش کرد همچنینطالبان . کند این بهترین راه مردن است شهید نامیده و ادعا می

طالبان  ترانهبخش دیگري از . است آنها ۀسپاردن مردگان، وظیف خاطر ها و به مبارزه علیه بدي اینکهسازند به 
  :بعدي توجه کنیدۀ به نمون. ن اختصاص یافته استجویابه ستایش جنگ

  

  هاي بلند که در هجوم بادهاي قوي هستی آه، مسافر کوه

  کنم من خود را براي شما قربانی می

  کنم من خود را براي سرباز دین قربانی می

  اید شما بسیار رنج برده

  کنم من خود را براي شما قربانی می

  اید بوده هاي جنگ بار، شما در میدان اما هر

  کنم من خود را براي شما قربانی می
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  اید ها بوده شما مدافع درمانده

  کنم من خود را براي شما قربانی می

  اید شما سرباز دین بوده

  اید گران را نگه داشته شما سرکوب

  کنم من خود را براي شما قربانی می

  شما سرباز دین هستید

  کنم ما قربانی میمن خود را براي ش

  

چگونه مردم تشویق به برداشتن  اینکهو  ؛هاي مهمی به میدان جنگ شده است اشاره ترانهر این باز هم د
هاي نبرد رنج برده و با وجود  این شعر از کسانی که در میدان. روندبسالح شده و به میدان جنگ 

، کسانی که از ترانهدر این . کند ستایش می ،اند کردن دورانی دشوار، هنوز میدان جنگ را ترك نکرده سپري
این بدان . جنگند گران می شوند که علیه سرکوب کنند، ناجی درماندگان نامیده می شدگان دفاع می سرکوب

در ند که از فقیران و درماندگان بی جویان و قهرمانانی میجنگ به عنوانمعناست که طالبان مبارزان خود را 
  .کنند تی و خارجی دفاع مینیروهاي امنیتی دول مقابل

  

  

ان هاي طالبان که مردگانش را تجلیل کرده و تبلیغات علیه دولت افغانستان و متحد فیسبوك پر از آهنگۀ یک صفح :12تصویر 
  .دکن اش را منتشر می المللی بین
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  اجتماعی هاي رسانه در افراطی هاي روایت در مورد مردم درك. 4 .4

گرایی در  روند افراط در موردتان کردن تصورات و تجارب مردم افغانس هدف این بخش برجسته
منظور پشتیبانی   به. است )شریف آباد، کابل و مزار هرات، جالل(والیت افغانستان  4 اجتماعی درهاي  رسانه

ی یها ، ما براي درك بیشتر از شیوهاي قبلی این مقاله برجسته شده از اطالعات مبتنی بر واقعیتی که در بخش
هاي اجتماعی در  کنند، با کاربران فعال رسانه هاي خود را منتشر می پیام هاي افراطی که افراد و گروه

 72ه با این موضوع، در رابطهاي مختلف  براي دستیابی به دیدگاه. ایم مصاحبه کرده ،مذکورشهرهایی 

ان مدنی، رهبرۀ کاوانه با افرادي شامل دانشگاهیان، خبرنگاران، فعاالن جامع ژرفۀ ساختاریافت نیمهۀ مصاحب
کاربر  72دانیم که مصاحبه با  حال، ما می  این با. مذهبی، دانشجویان و مقامات دولتی و امنیتی صورت گرفت

اما این بخش . کند در افغانستان نمایندگی نمیي اجتماعی ها رسانهاجتماعی، از تمام جمعیت کاربران ۀ شبک
هاي اجتماعی  رسانههاي افراطی در   روایت انواع مختلف در مورداز دیدگاه و برداشت مردم را تصویري کلی 

  .دهد ارایه می

  افغانستان در اجتماعی هاي رسانه از استفاده. 1 .4 .4

دنبال آن تویتر،  فیسبوك، به ،شوندگان مصاحبه در میانهاي اجتماعی  رسانه صفحاتترین  محبوب
آباد،  شده در هرات، جالل صاحبههاي اجتماعی م کاربران رسانه. پالس هستند یوتیوب، اینستاگرام و گوگل

ي گیر پی همچنینو  ها و دوستانشان تماس با خانواده از فیسبوك براي برقراري شریف، عمدتاً کابل و مزار
تنها تعداد کمی از . کنند اخبار و امور جاري و تبادل نظر در امور سیاسی و اجتماعی استفاده می

هاي اجتماعی براي بسیج سیاسی و اجتماعی در افغانستان،  رسانهآباد باور داشتند که  کنندگان در جالل شرکت
آباد، از  شده در جالل آموزان مصاحبه برخی از دانش. شود استفاده می خیابانی و غیره  تظاهراتانند م

هاي آکادمیک برجسته در کشورهاي غربی استفاده  داشتن با تعدادي از چهره هاي اجتماعی براي ارتباط رسانه
هاي  هاي مختلف براي مقابله با انتشار ایدئولوژي تعداد اندك دیگري، فعاالنه در انجمن در حالی که .کنند می

هاي اجتماعی براي  از رسانه شریف، عمدتاً شده در کابل، هرات و مزار مردم مصاحبه. گیرند افراطی سهم می
ها  یاسی و برقراري ارتباط با خانوادهامور اجتماعی و س در مورد  ي اخبار و امور جاري، تبادل دیدگاهگیر پی

  .کنند و دوستانشان استفاده می

. هاي اجتماعی نیز افزایش یافته است با افزایش استفاده از اینترنت در افغانستان، وابستگی به شبکه
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هاي  روزرسانی اخبار به رسانه دهندگان در هر چهار شهر نشان دادند که جوانان تا حد زیادي براي به پاسخ
 تأثیرهاي اجتماعی تحت  هاي مختلف افراطی در رسانه راحتی توسط روایت  و به ؛جتماعی وابسته هستندا

 در طول 2014ادعا کرد که در سال  آباد، شده در جالل براي مثال، یک استاد دانشگاه مصاحبه. گیرند قرار می

. اش مشاهده کرده است انان جامعهجو در میاناي  مالحظه او تغییرات قابل ،جمهوري ریاست بحران انتخابات

گفتند که فیسبوك در  آنها .شد تأییدآباد نیز  انشگاه جاللدنظر توسط تعداد دیگري از استادان  این اظهار
ه با مسایل سیاسی در رابطوگو  و گفت  بحث اما مردم اخیراً ،شد یک ابزار سرگرمی دیده می به عنوانگذشته 

 به. ، براي چندین ماه ادامه داشتجمهوري ریاستها بر سر انتخابات  رگمیاند که پس از سرد را آغاز کرده

سیاسی و مدنی  هاي اجتماعی براي بیدارسازي عطفی در استفاده از رسانه ۀ نقط 2014دیگر، انتخابات  عبارت 
  .در افغانستان بود

، یک عمل رایج میان هاي اجتماعی مختف رسانه صفحاتآباد گفت که بازدید از  یکی از استادان در جالل
هاي اجتماعی فعال هستند، توسط  که در رسانه محصالنیدرصد  100و ادعا کرد که  ؛شده است دانشجویان

ها  شود بیشتر جوان وي افزود که مشاهده می. گیرند قرار می تأثیرمسایل افراطی جاري، به یک شکلی تحت 
گذارند و اکثریت این جوانان تعدادي از  ر مینظ شده در فیسبوك الیک و هاي شناخته در پست برخی چهره

دیگر ۀ چندین مصاحب. گذارند اشتراك می  به ،ذکر شده است آنها ها را بدون بررسی اطالعاتی که در پست
اجتماعی فریب خورده  هاي رسانه ر مختلف افراطی در فیسبوك و دیگرها توسط عناص نشان دادند که جوان

آباد، در پاسخ به  دهندگان در جالل اکثریت پاسخ. کنند با عناصر تندرو بیان میراستا  نظراتی هم و ناخودآگاه
ادعا کردند که  »؟شود هاي اجتماعی براي بسیج اجتماعی در افغانستان استفاده می آیا رسانه«که  سؤالاین 

تن  حال، چند  این با. شود ابزاري براي سرگرمی و منبع خبري استفاده می به عنوانهاي اجتماعی تنها  شبکه
هاي اجتماعی در شهرها براي اعالم مسایلی  گذشته، رسانه آباد ادعا کردند که در دهندگان در جالل از پاسخ

هاي اجتماعی  کاربران رسانه. برق و تظاهرات علیه سوزاندن قرآن استفاده شده است یمثل خاموش
 اعالم برنامۀ از طریقي بسیج اجتماعی هاي اجتماعی برا ، فعاالنه از رسانهدر هرات و کابل شده مصاحبه

  .کنند رویدادهاي عمومی در فیسبوك و تویتر استفاده می

بررسی مشکالت جاري که مردم با آن مواجه  و  و بحث هاي مختلف فکر در زمینه افراد همرسانی به  اطالع
رات ادعا کرد که او و مدنی در هۀ یکی از فعاالن جامع. تر است ساده هاي اجتماعی رسانه از طریق ،هستند

 در حالی که ؛کنند هاي اجتماعی براي پرکردن شکاف میان افراد لیبرال و مذهبی استفاده می دوستانش از رسانه
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هاي افراطی، براي  در مقابله با ایدئولوژي آنها ادعا کردند کهشریف شده در مزار  تعداد کمی از مردم مصاحبه
شده در  مدنی مصاحبهۀ یکی از فعاالن جامع. کنند تالش می ،زندسا هاي جعلی می افشاي مردمی که حساب

مدنی، براي بسیج مردم و باالبردن سطح ۀ هاي مختلف جامع شریف گفت که او در همکاري با سازمان  مزار
  .کند ها استفاده می از این رسانههاي اجتماعی،  آگاهی عمومی علیه عناصر افراطی در بین مردم و در رسانه

  افراطی عناصر توسط اجتماعی هاي رسانه از استفاده .2 .4 .4

هاي  هاي تندرو از رسانه دهندگان در تمام چهار والیت معتقد بودند که گروه تنها چند نفر از پاسخ
هاي اجتماعی  نظر میان تمام کاربران شبکه حال، اتفاق  این با. کنند منظور جذب نیرو استفاده می  اجتماعی به

آوردن حمایت نسبت به  دست براي به هاي اجتماعی عمدتاً بود که عناصر تندرو از رسانهشده این  مصاحبه
شده در کابل ادعا  یکی از خبرنگاران مصاحبه. اند هایی نیز دست یافته موفقیت  کنند و به اهدافشان استفاده می

به  آمیز ال خشونتعمابراي شستشوي مغزي و استخدام جوانان براي  هاي اجتماعی عمدتاً کرد که رسانه
یان خارجی جنگجو از میانآنالین داعش براي جذب نیرو ة او به مبارز. دشو هاي مختلف استفاده می علت

او هشدار . کنند هدف جذب نیرو استفاده می اهاي اجتماعی ب وي، طالبان نیز از رسانهۀ به گفت 1.اشاره داشت
هاي  هاي عناصر افراطی در رسانه جلوگیري از فعالیتهاي مناسبی براي  داد که اگر دولت افغانستان سیاست

آموز و یک  یک دانش. نجامداافغانستان بیة تواند به مشکالتی جدي براي آیند اجتماعی اجرا نکند، این می
هاي جعلی و نام  شده در کابل، ادعا کردند که عناصر افراطی با استفاده از عکس کارمند دولت مصاحبه

ها  دارندگان این حساب. کنند سازند و از آن براي جذب جوانان استفاده می می یجعل يها حسابدختران 
هاي  ایده در حالی که ؛دند که براي مردان جوان جذابیت دارتصویر بکشن  کنند دخترانی را به سعی می

  .ق شوندموف آنها پیوستن به رايتا زمانی که در متقاعدکردن جوانان ب دهند خود را انتشار میۀ گرایان افراط

هایی با  د که بر ایدهنکن می ترویجهایی را  پیام افراطیهاي  شده در کابل گفت که گروه یک محقق مصاحبه
هایی مانند جهاد و کافر و  او اشاره کرد که واژه. ددر متون مذهبی مسلمانان تکیه دارهاي عمیق  ریشه

اجتماعی متعلق به عناصر افراطی که  هاي معموال در صفحات رسانه ،»اسالم در خطر است«جمالتی مانند 
که  چنین استدالل کرداو . شود میاستفاده  ،ستآنها ایجاد انگیزه براي جوانان براي پیوستن به هدفشان عمدتاً

 آنها هاي اما پیام ؛ممکن است جذب نیرو توسط عناصر افراطی براي دستیابی به اهدافشان، آشکارا دیده نشود

                                                
  )2015اگست  7شده در  یدهد: (یسبوكف یرسم ۀصفح یسبوك،ف قیداعش از طر يجلب و جذب برا ي،بارکز یسو. 1

https://www.facebook.com/WaisBarakzai/videos/vb.367376293298903/891482617554932/?type=2&theater 

https://www.facebook.com/WaisBarakzai/videos/vb.367376293298903/891482617554932/?type=2&theater
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خواهند  مردمی را می همچنیندردي و حمایت هستند، بلکه  تنها خواستار هم ن نهتندروا .استروشن  کامالً
  .مبارزه کنندنبرد در میدان  آنها که کنار

  اجتماعی هاي رسانه در افراطی هاي روایت با دهندگان پاسخۀ مواجه. 3 .4 .4

گرایانه  هاي افراط ا پیامب به طور روزمره آنها دهندگان در تمام چهار والیت، ادعا کردند که اکثریت پاسخ
گرایانه  هاي اجتماعی با دو نوع پیام افراط کل، کاربران رسانه به طور. اند هاي اجتماعی برخورده در رسانه
  :شوند مواجه می

  .دهند هاي افراطی مذهبی که براي جهاد و استقرار دولت اسالمی فراخوان می پیام) 1

  .کنند هاي مختلف قومی تحریک می میان گروه هاي افراطی قومی که تنفر قومی را پیام) 2

کنند که توسط  هاي افراطی برخورد می با انواع روایت آنها آباد ادعا کردند که دهندگان در جالل پاسخ
هاي افراطی که  دهندگان در کابل و مزار شریف با پیام پاسخ در حالی که ؛شوند گرایان مذهبی منتشر می افراط
عالوه بر این دو . شوند مینیز مواجه  ،هاي نژادي هستند ی مختلف و تحریک نفرتهاي قوم گروه آنها هدف

به  آنها دهندگان در هرات ادعا کردند که هاي اجتماعی، پاسخ شده در رسانه هاي افراطی یافت نوع روایت
. خورند یز برمین کنند سوي افراد سکوالر که آشکارا اعتقادات مذهبی را نقد می اي از گرایانه هاي افراط روایت

و جنگ علیه کفار، حجاب براي زنان، محکومیت ) خالفت(براي ایجاد دولت اسالمی  عمدتاً هاي مذهبی پیام
کردن  محکوم همچنینو  دیگر کشورهاي مسلمان جهان رهبري آمریکا در افغانستان و  هاي ناتو به عملیات

  .دهند وان می، فراخهاي اسالمی ارزش ضدهاي  برنامهنشر  ها بخاطر رسانه

هاي مختلف در  ه با عقاید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک گروهدر رابطموضوعات دیگري نیز 
غنی و  مدنی در هرات ادعا کرده است که حامیان اشرفۀ یک فعال جامع. شود هاي اجتماعی بحث می رسانه

دولت وحدت ملی وجود دارد، ۀ یئاجرا رئیسجمهور و  رئیسکه میان متعددي به اختالفات  با توجهعبداهللا، 
دهندگان در هرات باور داشتند  ، پاسخبر این عالوه . ها هستند ها و تاجیک ان پشتونپراکنی می نفرت در حال
  .وجود دارد آنها هاي ایدئولوژیک دلیل تفاوت  گرایان به هاي جدیدي میان نوگرایان و سنت که تنش

را  یو قومیت یمذهبهاي  پیامهاي افراطی،  ادعا کرد که گروه ریفش شده در مزار یک فعال مدنی مصاحبه
گذار انتحاري توصیف  بمب به عنوانزدن این قوم  ها را با برچسب ی علیه پشتونیها او پیام. کنند ترکیب می

از فعاالن دیگر یکی . شوند سرزنش می ،به مسیحیتخود دین اقوام دیگر براي تبدیل  در حالی که ؛کرد
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منظور گسترش نفرت   به هاي افراطی ، ادعا کرد که گروهه بودشدمصاحبه  با اودنی که در هرات مۀ جامع
. کنند هاي قومی خاص منتشر می دادن گروه هدف بدجلوه ااي را ب شده میان اقوام مختلف، تصاویر فتوشاپ

  .گیرند هدف قرار می بسیار مورد آنها هزاره ادعا کردند کهۀ شیعۀ دهندگان متعلق به جامع بعضی از پاسخ

عمده، دولت  به طورهاي تندرو  دهندگان در تمام چهار والیت توافق دارند که گروه حال، پاسخ  این با
مصاحبه  آنها این دیدگاه توسط مردمی که در هرات با. دهند المللی را هدف قرار می بینۀ افغانستان و جامع

 اما هدف اصلی ؛دهند افراطی، اقوام خاصی را هدف قرار میهاي  باور داشتند گروه آنها .شد تأیید ،ه بودشد

شریف  دیگر از مزار چندین پاسخگوي. منظور تضعیف آن است  به ،پراکنی علیه دولت افغانستان نفرت آنها
زنان را هدف قرار داده و مخالف آموزش مختلط زنان و مردان در  ،افراطیهاي  ردند که گروهکو هرات ادعا 

  .هستند ؤسسات آموزشیم

 

  .کند میترویج  آنها اسرائیل، نفرت قومی را علیه ها به قوم بنی پشتون کردن بومنسیک حساب جعلی فیسبوك که با  :13تصویر 

هاي  در رسانه افراطیمستقیم با مطالب  به طورشده در کابل ادعا کرد که او  یک خبرنگار مصاحبه
او، ۀ به گفت. اند شت که دوستان او با این مطالب مواجه شدهحال، او باور دا  این با .اجتماعی برنخورده است

هاي افراطی خود را با اشتراك در  برخی مردم دیدگاه. هاي اجتماعی متفاوت هستند در رسانه افراطیمطالب 
دیگران،  در حالی که ؛کنند بیان می ،شود هایی بنیادگرایانه و تندروانه در آن مطرح می هایی که دیدگاه بحث
، زدن کردن، الیک پست در حالمداوم  به طورآمیز،  خشونت مطالب و تصاویره بر انتشار و انتقال عالو

این . گرا هستند افراطة شد هاي شناخته هاي اجتماعی و وبسایت شبکه اتگذاري و نظردادن در صفح اشتراك
ي ها بحثمحتواي  جذب را یاجتماع يها کاربران رسانه افراطیها یا افراد  دهد که گروه دیدگاه نشان می

 اند هرا توضیح ندادامر این عوامل و دالیل دهندگان  یک از پاسخ  هیچ. کنند می را وارد بحث آنها وکرده  خود

  .دشو تحلیل و بررسی در تحقیقات آیندهاین مسأله  استو نیاز 



65 

شده توسط افراد یا  هاي استفاده ثرترین تاکتیکؤترین و م شوندگان باور داشتند که ساده اکثریت مصاحبه
براي . طبق اهداف خودشان استهاي دینی  ایت، تغییردادن آموزهآوردن حم دست هاي افراطی براي به گروه

آمیز را منتشر کرده و بنا  هاي خشونت گرایان پیام آباد ادعا کرد که افراط شده در جالل مثال، یک معلم مصاحبه
هاي افراطی مختلف،  وي افزود گروه. دهند به قرآن ارجاع می غلط از متون دینی، آن را کامالًبر یک تفسیر 

ۀ آسانی طعم  دهی عمومی در افغانستان، به هاي آگاهی دلیل ضعف برنامه  دهند که به جوانان را هدف قرار می
ها و افراد افراطی  دهندگان توافق داشتند که جوانان هدف اصلی گروه تمام پاسخ. شوند می آنها تبلیغات
هاي اجتماعی در چند سال اخیر  هاي افراطی در شبکه شوندگان ادعا کردند که پیام تعدادي از مصاحبه .هستند

کنند که مسایلی چون ماهیت غیراسالمی دولت افغانستان، نقض تعالیم  اشاره می آنها .است  افزایش یافته
ي ها تلویزیونی با ارزش ۀتوانمندسازي زنان و ترویج سکوالریسم، ناسازگاري چندین برنام توسطاسالم 

  .شود شان استفاده می هاي براي توجیه ایده هاي افراطی مختلف افراد و گروه سوياسالمی و غیره، از 

. شوند هاي جعلی اداره می حساب از طریقهاي افراطی  دهنده ادعا کرد که بیشتر صفحه یک پاسخ

نسبت به  حتواي افراطی را براي این افرادمگونه  هاي جعلی، انتشار هر بودن و استفاده از حساب ناشناس
براي مثال، یک رهبر مذهبی . تر کرده است دهند، آسان شده این کار را انجام می کسانی که با هویت شناخته

ۀ هاي جامع با دولت افغانستان و سازمان اینکه با وجود آباد ادعا کرد که برخی مردم جاللشده در  مصاحبه
در افغانستان را تهاجم کفار  آمریکاهاي اجتماعی، حضور  ناشناس در شبکه ربه طوکنند،  مدنی کار می

المللی و ایاالت  بینۀ و حضور جامع ، مردم را به جنگ علیه کفارمستقیم به شکلها  این صفحه. نامند می
  .کنند تحده در افغانستان دعوت میم

وه خاصی از مردم را هدف حمله قرار گر هاي افراطی، عمدتاً دهندگان مدعی هستند که روایت تمام پاسخ
همچنین باور بر این است که . دندهند که به برداشت غربی از مفهوم دموکراسی و آزادي اعتقاد دار می

المللی در افغانستان، مقامات دولتی و نیروهاي امنیت ملی  بینۀ ، عالوه بر حضور جامعافراطیهاي  گروه
هاي  د که تمام گروهاشاره دار مسألههاي دیگر به این  عدادي از پاسخت. دهند افغانستان را نیز هدف قرار می

 کسی را که با ایدئولوژي هاي افراطی قومی یا مذهبی یا سکوالر باشند، هر کند که گروه گرا، فرقی نمی افراط

 هاي افراطی که در باال ذکر شدند، جوانان را تشویق تمام گروه. دهند هدف قرار می ،مخالف باشد آنها

  .کار باشند هستند، بیشتر محافظه به دین یا قوم دیگري متعلقافرادي که  در برابرکنند  می

آمیز  مستقیم به اعمال خشونت به طور مردم را افراطیهاي  بودند که گروه دهندگان معتقد بیشتر پاسخ
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 آنها هاي از انگیزهبا دعوت مردم به حمایت  رونداین جاي آن،   اظهار داشتند که به آنها .کنند نمیدعوت 

 هایی دهندگان به صفحه حال، بسیاري از پاسخ  این با. استگرایی  سمت افراط  شود که اولین قدم به میشروع 

و مردم را به جهاد و  ؛شوند هاي جعلی اداره می استفاده از حساب اشاره کردند که توسط افراد ناشناس با
کسی که از دولت یا ایاالت  المللی در افغانستان و هر ینبۀ آمیز علیه دولت، حضور جامع اقدامات خشونت

آمیز علیه  کنند که اقدامات خشونت ها معموال ادعا می این صفحه. خوانند می متحده یا ناتو حمایت کند، فرا
دولت افغانستان را با  آنها عالوه بر این،. شده است ماهیت سکوالر دولت افغانستان، از لحاظ دینی توجیه

دلیل روابط خوب آن با کشورهاي   سیاسی کنونی مورد انتقاد قرار داده و به نظامه ضعف در اشاره ب
  .کنند ، سرزنش میغیراسالمی

هاي  رسانه از طریق افراطیادعا کرد که او توسط یکی از عناصر شریف دهندگان در مزار  یکی از پاسخ
دلیل امتناع از   و بعدها به ؛کار کند مبلغیک  به عنوان آنها اجتماعی دعوت شده بود تا براي گروه فیسبوکی

شده در کابل دیدگاه متفاوتی نسبت به  حال، یک خبرنگار مصاحبه  این با. ه بودشدتهدید  ،انجام این کار
او گفت مشاهده شده است که تنها بخش کمی از محتواي . محتواي افراطی در فضاي آنالین داشت

او استدالل کرد که . شوند آنالین، در خارج از آن تبدیل به عمل میهاي اجتماعی  در رسانه کننده تحریک
 ،کنند خود را در فضاي آنالین ابراز می آنها .هاي اجتماعی جوانان افغانستان را بسیار تنبل کرده است رسانه

 نتشارتحریک جوانان با اوجود،   این با. دهند خود ادامه میروزمرة گی به زند همچناناما در زندگی حقیقی، 

استفاده  ،براي تعدادي از کاربران کهچنان ؛ها آسان شده گذاري و اشتراكها  آمیز توسط الیک هاي نفرت پیام
  .نوعی اعتیاد تبدیل شده استهاي اجتماعی به  رسانه

هاي افراطی مذهبی و  با روایت آنها هزاره در کابل ادعا کردند کهۀ شیعۀ متعلق به جامع گروهی از مردم
گاهی دین و قومیت و فرهنگ را با هم  افراطیباور داشتند که عناصر  آنها .اند ومی مواجه شدهق همچنان

 زمان هممذهبی  یانگرا افراطنمونه، گفتند که  به عنوانبا استناد به جشن نوروز،  دهندگان پاسخ. ندکن ترکیب می

 ،کنند میهزاره را که از آن تجلیل هاي قومی تاجیک و  زبان متعلق به گروه تجلیل از نوروز و مردمان فارسی
هاي  هاي خود در رسانه دهندگان افزودند که برخی افراد آشکارا در پست عالوه بر این، پاسخ. کنند محکوم می
براي . دشو میگرایان  رو و افراط کنند که این باعث ایجاد تنش میان افراد مذهبی میانه دین انتقاد میاز اجتماعی 

در  داند یادآوري کردند که کرده که خود را سکوالر می گان از یک کاربر تحصیلشوند احبهچند تن از مص مثال،
و یزید ) حضرت محمدة نو(جنگ میان امام حسین  فیسبوك خود مطلبی منتشر کرده بود با این ادعا کهۀ صفح
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طبق . ت بوده استآوردن قدر دست بلکه تنها جنگی میان دو خاندان براي به ؛مقدس نیست بن معاویه در کربال
ویژه  هایی از این دست احساسات مسلمانان به شده، استدالل هاي اجتماعی مصاحبه هاي کاربران رسانه گفته
  .کند دار می ام حسین دارند، خدشهقلبی بسیاري به امۀ شیعه را که عالقۀ جامع

  هاي اجتماعی هاي افراطی در رسانه مدنی و مردم به پیامۀ واکنش جامع. 4 .4 .4

. هاي اجتماعی اشاره کردند هاي افراطی در رسانه به پیامها  طیف گوناگونی از واکنشدهندگان به  پاسخ

یک مشاور تجارتی . کنند گرا بحث می هاي افراط دهندگان آشکارا با افراد و گروه براي مثال، تعدادي از پاسخ
هاي افراطی شرکت  هبري افراد و گروههاي مختلفی به ر آباد ادعا کرد که او در بحث شده در جالل مصاحبه

هاي  دهندگان گفتند که پیام در هرات، تنها چند نفر از پاسخ. کند را نقد می آنها کرده و آشکارا ایدئولوژي
نوع روایت افراطی را رد کرده  بالفاصله هر آنها دهندگان ادعا کردند اکثریت پاسخ. گیرند افراطی را نادیده می

شده  مدنی مصاحبهۀ براي مثال، یک فعال جامع. کنند هاي اجتماعی ترویج می را در رسانه رو هاي میانه و ایده
گرا در تماس باشد تا  رو و افراط هاي میانه از میان گروه ه او تالش دارد تا با مردم مختلفدر هرات گفت ک

، به شریف گان در مزارشوند برخی از مصاحبه. ه با مذهب گسترش دهددر رابطهاي متعادلی را  بتواند دیدگاه
ادعا  آنها .اقوام مختلف افغانستان باشد در میانگسترش نفرت  آنها دهند که هدف هایی واکنش نشان می پیام

کردند که اعضاي  تأکیدکنند تا با حامیان طالبان بحث منطقی داشته باشند، اما  کردند که اگرچه تالش می
لبان تا حد زیادي اتالف تالش براي گفتگو با طا هر گونهاین، و بنابر ؛طالبان به منطق و عقل باور ندارند

  .وقت است

وارد بحث  هویت معلومهاي متعلق به افرادي با  تنها با حساب اند دهندگان ترجیح داده برخی از پاسخ
براي مثال، یکی از . دهندگان به خطرات ناشی از پاسخ به نویسندگان ناشناس اشاره کردند این پاسخ. شوند

مشابه،  به طور. هاي افراطی را کار خطرناکی توصیف کرد آباد، انتقاد روایت شده در جالل تادان مصاحبهاس
شده توسط افرادي با هویت  هاي پست گویی به پیام شده در کابل نیز از پاسخ یکی از دانشگاهیان مصاحبه

او باور دارد که . دهد پاسخ می ،ندهاي افراطی کسانی که هویت معتبري دار اما به پیام ؛کند جعلی اجتناب می
هاي افراطی ناشناس، آشکارا یک خطر بزرگ است؛ چراکه ممکن است آن شخص در نزدیکی  انتقاد از پست

ی هاي افراط استدالل کرد که پیامآباد چنین  حال، یک استاد دانشگاه جالل  این با. شما زندگی کند
در پیرامون آن توانند از شرکت در بحث  برخی افراد نمی رغم خطراتی که دارد، کننده هستند و علی تحریک

  .هاي فیسبوکی خودداري کنند ت پستبخش نظرا
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هاي  تمام انواع مطالب و روایت آنها .دهندگان استراتژي متفاوتی را اتخاذ کرده بودند گروهی از پاسخ
شده در هرات  مدنی مصاحبهۀ معبراي مثال، یک فعال جا. گرفتند هاي اجتماعی را نادیده می افراطی در رسانه
 او عناصر افراطی درۀ گفت  به. کند پوشی می هاي اجتماعی چشم از مطالب افراطی در رسانه گفت که او عمداً

او اظهار داشت که بهترین راه براي . دست بیاورند  پی جلب توجه و واکنش مردم هستند تا محبوبیت به
این دیدگاه توسط یک . شان است هاي گرفتن کامل پیام نادیده قاز طری آنها سرکوبمقابله با چنین مردمی 

شد که باور داشت بهترین راه براي  تأییدکابل نیز  و یک خبرنگار درشریف مدنی دیگر از مزار ۀ فعال جامع
 گرفتن یا مسدودکردن نادیده ،اجتماعی دیگرۀ هاي افراطی در فیسبوك یا هر رسان مواجهه با افراد و گروه

  .هاي افراطی جلوگیري کنند توانند از دریافت پیام ترتیب، افراد می  این  به. ستآنها

  

گردهمایی دانشجویان در محکومیت ة دهند فیسبوك رسمی آن، نشانۀ در صفح التحریر حزبشده توسط  تصویر پست :14تصویر 
است با استفاده از فضاي ایجادشده به اساس  عجیب«: که نوشته استهاي اجتماعی  رو رسانه دموکراسی و نظري از یک کاربر میانه

  .»اند نمودن این امکان حداقلی برآمده تالش خفه در! نماید، گروهی به نام محصل معیارهاي دموکراسی که آزادي بیان را تضمین می

 هاي هاي افراطی در رسانه متفاوتی را براي مقابله با روایت کامالًدهندگان، رویکرد  گروهی دیگر از پاسخ

شکلی از  شوندگان در هرات ادعا کرد که او هر براي مثال، یکی از مصاحبه. اند پیش گرفته اجتماعی در
یا علیه  د، چه علیه دولت افغانستان باشندکن هاي اجتماعی را محکوم می یانه در رسانهگرا افراطهاي  پیام

 ،ه با دموکراسی و حقوق بشر هستندطدر رابالمللی  بینة شد شدت معتقد به هنجارهاي پذیرفته  مردمی که به
یکی از زنان . زدن به احساسات افراد مذهبی است و یا اگر پیامی از فردي لیبرال باشد که هدف آن صدمه

حقوق ۀ کند که با هدف توسع هایی در فیسبوك و تویتر خود منتشر می فعال حقوق زنان در هرات، پست
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مدنی ۀ یک فعال جامع .المللی دارد تون دینی و قوانین بینارجاعاتی به م آنها زنان در افغانستان، در
 در حال حاضرهایی دارد که  سازي چالش برجسته سعی درکند او  ادعا میشریف شده در مزار  مصاحبه

تواند افغانستان را به نابودي  کند که می می تأکیدبر حقایق تاریخی  همچنینو  ؛با آن مواجه استافغانستان 
د، گیرن هاي اجتماعی هدف می در رسانههاي افراطی که هر گروه یا فردي را  ي مقابله با روایتاو برا. بکشاند

هایی که بالقوه  ت و ایدهپیامدهاي خشون در مورداو، مهم است که مردم ۀ گفت  به. این شیوه را برگزیده است
  .د، آگاهی داشته باشندنانجامد به خشونت بینتوان می

  

  .مدنی که خواستار عدالت براي فرخنده هستندۀ ك ایجادشده توسط تعدادي از فعاالن جامعفیسبوۀ صفح :15تصویر 

دهندگان در تمام چهار والیت اتفاق نظر داشتند که هیچ تالش جمعی براي مقابله با  حال، پاسخ  این با
 مدنی،ۀ لت، جامعاشاره کردند که افرادي از دو آنها .هاي اجتماعی وجود ندارد هاي افراطی در رسانه روایت

از  دندو از افرادي نام بر ؛کنند ها در فضاي آنالین مقابله می با این روایت کرده و دانشگاهیان جوانان تحصیل
ري، اهللا عابد، دولت وزی د وفا، اجمل پسرلی، مطیعواهللا کاکر، حمداهللا عرب، داو ویس بارکزي، عنایت: جمله

اي که  گرایانه هاي افراط این افراد فعاالنه در مقابله با روایت. لیلو خوشحال خ بختیار تالش، عبدالفتاح جواد
ك تروریستی در خاۀ حمل هر گونهو همچنین  ؛گیرند سهم می ،شوند هاي اجتماعی منتشر می روزانه در رسانه

را  هایی در حمایت از دموکراسی و حقوق زنان ، این افراد ایدهبر این عالوه . کنند افغانستان را محکوم می
دلیل نقش فعالی   که به  ـدهندگان در کابل گفت که افرادي مانند ویس بارکزي  یکی از پاسخ. دهند ترویج می

د با نکن سعی می ـ  ان زیادي را جمع کرده استدار طرفآمیز دارد،  مطالب تحریک بازجوییکه در 
  . دنهم بیاور آور گرد اديهاي ورزشی و مانند آن، مردم را در رویدادهاي ش گذاشتن پیروزي اشتراك به
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در حال ها علیه تهدیدات از سوي کشورهاي همسایه  دهندگان معتقد بودند افغان تعدادي از پاسخ همچنین
هاي اجتماعی که بالفاصله  شده در رسانه هاي مختلف ارسال به واکنش با توجه مسألهاین . هستندمتحدشدن 

هاي  تمام افرادي که در رسانه. شود میمنتشر شدند، واضح در افغانستان  رخ دادن یک حمله انتحاريپس از 
مردم ۀ عام در میاناحساسی از نفرت . شوند کنند، بالفاصله محکوم می اجتماعی از ایران یا پاکستان حمایت می

براي مثال، یک سازمان داخلی . شان در افغانستان است این کشورها وجود دارد که دلیل آن نقش منفی در برابر
د شینواري، اهللا اختیار، عبدالصبور مبارز، سی و تعدادي از افراد مانند هجرت» تغییر مثبت در جامعه«نام   به

  در فیسبوك به» تحریم پاکستان و محصوالت پاکستان«و شاپور بختیار، از کمپاین  مهندس ظهیر، مجیب لمر

هایی از یک  شده در کابل مثال احبهیک محقق مص 1.دلیل ارتباط پاکستان با انفجارهاي کابل، حمایت کردند
ذکر کرد که در واکنش به ادعاي » )Afghanistan My Passion(افغانستان عشق من «فیسبوك به نام ۀ صفح

افغانستان  در پاکستانی محصوالت تحریم به را دخالت پاکستان در انفجارهاي متعدد در سراسر افغانستان، مردم
توسط کاربران » )bringback31hazaras(هزاره را بازگردانید  31«ده از هشتگ او افزود که استفا. خواند می فرا

ة هزار 31ه و دولت را مجبور کرد تا براي بازگرداندن کردهاي اجتماعی، مردم سراسر کشور را بسیج  رسانه
   2.در زابل اقدام کند 2015در فبروري شده توسط مردان مسلح ناشناس  ربوده

 در موردهاي اجتماعی در باالبردن سطح آگاهی مردم افغانستان  ا کردند که رسانهدهندگان ادع دیگر پاسخ

که پس از قتل یک زن افغان  یهای به تظاهرات آنها تعدادي از. کنند امور سیاسی و اجتماعی روزمره کمک می
در مثال دیگر،  3.استناد کردند ،اتهام سوزاندن کپی قرآن برگزار شد  به نام فرخنده توسط اراذل و اوباش به

در این مورد، نیروهاي دولتی . اشاره کردند» )Kabul Taxi(کابل تاکسی « مورددهندگان به  تعدادي از پاسخ
ۀ یک صفح» کابل تاکسی«. بازجویی کردند» کابل تاکسی«ۀ اتهام ارتباط با صفح  تعدادي از خبرنگاران را به

شکست در جلوگیري از خشونت، افزایش بیکاري، فساد،  دلیل  طنز در فیسبوك بود که دولت افغانستان را به
هاي اجتماعی در  واکنش به این عمل دولت، کاربران رسانه در 4.کرد سقوط اقتصادي و مسایل دیگر انتقاد می

  .کردن حق آزادي بیان محکوم کردندخاطر تالش براي محدوده سراسر کشور، دولت را ب
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2015: http://www.prospectmagazine.co.uk/world/why-was-a-young-woman-killed-by-a-mob-in-the-streets-of-kabul-
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http://observers.france24.com/en/20150820-taliban-attacks-afghanistan-boycott-pakistan-goods
http://www.bbc.com/news/world-asia-31600476
http://www.prospectmagazine.co.uk/world/why-was-a-young-woman-killed-by-a-mob-in-the-streets-of-kabul-
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghans-flock-to-kabul-taxi-a-


71 

هاي اجتماعی، فعاالنه مخالف هر نوع  دادي از کاربران رسانهدگان نشان دادند که تعشون دیگر مصاحبه
 1391در تابستان سال  )الرحمان مجیب( براي مثال، امام مسجد جامع هرات. ایدئولوژي افراطی هستند

بعد از انتشار خبر، مردم آن را در . نام شفیق مرید را تحریم کرد  جوان افغان بهة کنسرت یک خوانند
هاي  کاربران رسانه 1.مطرح کرده و تحریم کنسرت از سوي امام را محکوم کردند هاي اجتماعی رسانه

هاي غیرانسانی و تمام افرادي که از آن  فعالیت هر گونه آنها ادعا کردند که همچنیناجتماعی در هرات، 
اي ه دهندگان نیز معتقد بودند حقوق زنان حمایت تعدادي از پاسخ. کنند حمایت کنند را نیز محکوم می

والی والیت غور  به عنوانبه انتصاب سیما جوینده  آنها .دست آورده است  هاي اجتماعی به زیادي در رسانه
ها انتصاب او را محکوم کردند،  در پی آنکه برخی از عناصر افراطی شامل تعدادي از مال 2 .کردند استناد می

هایی در حمایت از حقوق زنان و  و پیامهاي اجتماعی از انتصاب او حمایت کرده  افراد زیادي در رسانه
مانند افغانستان، زنان  يمردساالرۀ در جامع. کردند منتشر  ،محکومیت افرادي که با انتصاب او مخالف بودند

 این با. شوند و موارد متعددي در سراسر کشور اتفاق افتاده است میهاي خانگی  همواره قربانیان خشونت

ها  ها را در این رسانه هاي اجتماعی، مردم این خشونت شتند که با ظهور رسانهدهندگان اظهار دا حال، پاسخ 
اي اشاره کردند که  شده در هرات، به نمونه هاي اجتماعی مصاحبه براي مثال، کاربران رسانه. کنند محکوم می

آن بینی و لب همسرش را پس از مخالفت او با فروش جواهراتش براي خرید مواد مخدر براي  ،یک مرد
هاي اجتماعی در سراسر کشور محکوم شده  گسترده توسط کاربران رسانه به طوراین عمل  3.مرد، بریده بود

  .هاي مالی ارایه دهند آن زن، کمکهاي درمان  مین هزینهأو برخی افراد نیز پیشنهاد کردند که براي ت

  راییگ افراط ضد و رویکرد گرایانه افراط هاي روایت به دولت واکنش. 5 .4 .4

هایی با مقامات ارشد وزارت دفاع، وزارت  هاي اجتماعی، مصاحبه عالوه بر مصاحبه با کاربران رسانه
و وزارت اطالعات و فرهنگ نیز انجام  ارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتیداخله، ریاست امنیت ملی، وز

هاي  ها و برنامه ي انتشار فعالیتاهداف سازمانی برا اهاي اجتماعی ب ها از رسانه خانه تمام این وزارت. شد
اي که در باال ذکر شد، وزارت  خانه از میان پنج وزات. کنند مردمی استفاده می اتخود و همچنین ارتباط

 این با. کنند هاي اجتماعی نظارت می داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی، به دالیل امنیتی بر رسانه
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http://www.ufuqnews.com/archives/21181 
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هاي  ه با انتشار پیامدر رابطهاي اجتماعی را  لی نظارت بر شبکهحال، ریاست امنیت ملی، مسئولیت اص 
ت سؤاالبراي رسیدگی به  وزارت امور داخله و وزارت دفاع، عمدتاً در حالی که ؛عهده دارد گرایانه بر افراط

هاي افراطی علیه دولت  آن، برخورد با تبلیغات دروغینی که توسط گروه بر  و مشکالت مردم و عالوه
  .کنند هاي اجتماعی نظارت می سانهشوند، بر ر ان منتشر میافغانست

هاي  ي فعالیتگیر پییک مقام ارشد وزارت داخله ادعا کرد که این وزارت داراي یک بخش نظارتی براي 
گونه تحقیقات یا کنترلی بر  هیچ آنها اما او گفت که. دافت هاي اجتماعی اتفاق می رسانه مختلفی است که در

ي کرده و تالش گیر پیافتد را  هاي اجتماعی اتفاق می در رسانه آنچهبلکه بیشتر  ؛کنند میمطالب اجرا ن
  . دهندشده توسط مردم، پاسخ  ت مطرحسؤاالکنند تا به  می

هاي اجتماعی در سراسر افغانستان  هاي افراطی را که در رسانه ریاست امنیت ملی، افراد و گروه
یک مقام ارشد ریاست امنیت ملی، دولت اسالمی ۀ گفت  به. دهد رار میمورد نظارت ق ،کنند پراکنی می نفرت

هاي افراطی هستند  ترین گروه و طالبان، فعال ، جنبش اسالمی ازبکستانالتحریر حزب، )داعش(عراق و شام 
 ةهاي افراطی که در باال ذکر شد، ادار عالوه بر توجه به گروه. کنند هاي اجتماعی استفاده می که از رسانه

مانند جمعیت اصالح را نیز براي  گرا اسالمهاي  هاي متعلق به سایر گروه امنیت ملی صفحات و وبسایت
  1.کند ي میگیر پیآمیز باشد،  هاي خشونت در فعالیت آنها دخالتة دهند شواهدي که نشان هر گونهیافتن 

هاي افراطی و  ایدئولوژي ترین گروه پیکارجویان در انتشار اصلی به عنوانریاست امنیت ملی، داعش را 
هاي بعدي قرار  گیرد و جنبش اسالمی ازبکستان و طالبان در درجه صورت آنالین در نظر می  جذب نیرو به

پیش از این، . اند هاي خود را در مواجهه با ظهور داعش تغییر داده این مقام افزود که طالبان تاکتیک. دارند
اما با ظهور  ؛ها براي جذب نیرو بودند هایی مانند رادیو و وبسایت انهگذار رستأثیراز کاربران فعال و  لبانطا

افزایش را هاي اجتماعی  هاي جذب نیروي خود در رسانه تبلیغات داعش در افغانستان، طالبان کمپاین
کامل با ریاست امنیت ملی در  به طوریک مقام ارشد وزارت دفاع در مصاحبه گفت که وزارت دفاع  .ندا هداد

دهند، همکاري  قرار می هاي مختلف هدف رسانه از طریقت بر مطالب افراطی که دولت افغانستان را نظار
  .کند می

در  داعش ةشد اعضاي دستگیر می امنیت ملی با انتشار ویدیویی از، ریاست عمو2015در ماه اگست 
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ریاست امنیت ملی، داعش  ۀبه گفت. فیسبوك استخدام کرده است از طریق آنها کرد که داعش تأییدافغانستان، 
در سوریه  شان براي پیوستن به صفوف ،کردند میپیش از این تعدادي از دختران افغان را که در کابل زندگی 

در افغانستان  داعشحال، هنوز هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند مواد تبلیغاتی   این با. جذب کرده است
والی (هاي ویدیویی حافظ سعید  یاست امنیت ملی گفت که کلیپبراي مثال، یک مقام ارشد ر. دشو تولید می

صفحات  از طریقدر پاکستان تولید شده و  )انتصابی داعش در والیت خراسان که اوایل امسال کشته شد
شده توسط داعش  مثال دیگر، ویدیویی منتشر. رسیدند هاي اجتماعی داعش در عراق به نشر می اصلی رسانه
داعش ادعا کرده . دهد ها توسط اعضاي داعش را نشان می افغاناز ه اعدام تعدادي است ک 2015در اگست 

حال، پس از تحقیقات کامل توسط ریاست   این با. است  ها در والیت ننگرهار انجام شده بود که این اعدام
افغان  ،اند مشخص شد که این ویدیو در پاکستان ثبت شده و مردمی که کشته شده ،امنیت ملی افغانستان

  . اند نبوده

هاي افراطی،  ادعا کردند که منابع اصلی ایدئولوژي ،امنیت در افغانستان تأمینمسئول ۀ خان هر سه وزارت
ها مشخص شد که ریاست امنیت ملی  در طول مصاحبه. گروهاي مسلح افراطی مانند داعش و طالبان هستند

نگرانی اصلی وزارت  در حالی که ؛گران هستندگرایی مذهبی ن روند افراط در موردو وزارت داخله بیشتر 
  .یروهاي امنیت ملی افغانستان استمیان ندر هاي قومی و زبانی  تنش ،دفاع

ي گیر پیاي با یک مقام ارشد امنیت ملی، او ادعا کرد که ریاست امنیت ملی متعهد به  در مصاحبه
هایی که  هاي فعلی یا استراتژي تراتژيحال، او حاضر نشد اس  این با. هاي افراطی و تروریستی است گروه

. افشا کندرا گرایی در افغانستان اتخاذ کرده است،  ریاست امنیت ملی در گذشته براي مقابله با روند افراط

  این با. ها در منطقه است کند که سازمان اطالعاتی افغانستان، یکی از بهترین ریاست امنیت ملی ادعا می

براي  یمانعاین امر، خود هاي دولتی افغانستان است که  سازمان دیگرتیبانی وجود، این سازمان فاقد پش
  .استدر افغانستان  افراطیي عناصر گیر پی در جهت آنها هاي تالش

هر گروه یا   يگیر پییک مقام ارشد وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتی ادعا کرد که این وزارت براي 
این . هاي اجتماعی به نشر برسانند، همکاري نزدیکی دارد رسانه از طریقهاي افراطی را  فردي که ایدئولوژي

لیس اینترپل، ریاست امنیت ملی، دادگاه و وگرا، با پ هاي افراط ي افراد و گروهگیر پیوزارت در گذشته براي 
 مثال، پس از دریافت درخواست رسمی از ریاست امنیت ملی، به عنوان. همکاري کرده استکل،  یسارنوال

 در مورداي  کننده هاي اجتماعی که تبلیغات دروغین و نگران وزارت مخابرات علیه تعدادي از کاربران رسانه
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کردند، اقدامات  منتشر می )درگذشت 2014جمهور کرزي که در سال  رئیسمعاون سابق (مرگ مارشال فهیم 
  این با 1.ی شناسایی و مسدود کردهاي اجتماع را در رسانه آنها روي دست گرفته و صفحات تبلیغاتی  ینقانو

منظور   ها، کمبودهاي متعددي وجود دارند که به این نمونه با وجودشده پذیرفت که  حال، مقام مصاحبه
هاي یک مقام ارشد دیگر، وزارت  به گفته با توجه. اجراي قانون جرایم اینترنتی، نیازمند رسیدگی هستند

 بر اساس. هاي همگانی شامل کرده است اجتماعی را در قانون رسانههاي  تازگی رسانه  اطالعات و فرهنگ به

به قانون رسیدگی  با توجههاي اجتماعی،  هاي خاص در رسانه این تعریف، شکایات علیه افراد یا گروه
 به طورهاي اصلی  کارمندان رسانه اینکهبراي اطمینان از  وزارت اطالعات و فرهنگ، همچنین. خواهد شد

هاي اجتماعی، اقدام به انتشار  رسانه از جملهها  در رسانه ها انتشار پیام از طریقاآگاهانه، آگاهانه یا ن
یک مقام ارشد . براي خبرنگاران افغانستان است نامه مرامیک ۀ تهی در حالهاي افراطی نکنند،  ایدئولوژي

بیان و دفاع از  ویج آزاديمنظور تر  هایی را به وزارت اطالعات و فرهنگ ادعا کرد که این وزارت کمیسیون
کمیسیون دسترسی آسان به اطالعات، کمیسیون جلوگیري از : از جملهایجاد کرده است؛  وضعیت خبرنگاران

نویس  پیشۀ و کمیسیون تهی ن دفاع از وضعیت حقوقی خبرنگارانخشونت علیه خبرنگاران، کمیسیو
عقاید  انهآزاد کند تا راي خبرنگاران فراهم میایی بفض ي قانونیها این گام. رفتاري براي خبرنگارانۀ نام قانون

کند که  تضمین می زمان همو  ؛هاي اجتماعی مطرح کنند شبکه از جملههاي مختلف  خود را در رسانه
گذاري رسمی  گونه سیاست حال، هیچ  این با. پراکنی منتشر نکنند هاي نفرت هیچ عنوان پیام  خبرنگاران به

هاي اجتماعی،  هاي افراطی در شبکه گرایی یا روایت براي مقابله با افراط ستانولت افغانآشکاري توسط د
  .است  شکل نگرفته

  گرایی افراط با مقابله براي دولت هاي سیاست در مورد دهندگان پاسخ دیدگاه. 6 .4 .4

ی در گرای هاي دولتی براي مقابله با افراط دهندگان در هر چهار والیت به فقدان سیاست اکثریت پاسخ
 اعالنغیر از چند آباد گفت که  شده در جالل مصاحبهیکی از معلمان . هاي اجتماعی اشاره کردند رسانه

ي گیر پیگونه سیاست خاصی توسط ریاست امنیت ملی براي  تلویزیونی براي باالبردن آگاهی مردم، هیچ
این دیدگاه . وجود ندارد ،اییگر افراط  ضد هاي دهند یا سیاست هاي افراطی را گسترش می افرادي که روایت

 گیري پیشهاي مناسب براي  فقدان سیاست باور داشتند شد که تأییدنیز شریف دهندگان در مزار  توسط پاسخ

آباد استدالل کرد که مشکل در  یکی از استادان در شهر جالل. گرا است گرایی، کمکی به عناصر افراط از افراط
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کردند، توسط ریاست  هاي افراطی منتشر می چند نفر که پیام ، اخیراًاوۀ گفت  به. درون سیستم نهفته است
افراد افراطی از انتشار  ممانعتاین بدان معناست که دولت براي . اند امنیت ملی ردیابی و دستگیر شده

 ییک کارمند دولتی از کابل نیز دیدگاه مشابه. شود گرایانه خیلی دیر وارد عمل می هاي افراط ایدئولوژي
ر طالبان، تمام تالش بردن صفحات فیسبوك و تویت ازبین گفت که دولت، اغلب با مسدودکردن یا ت و میداش

 معناي یک سیاست  اما این هرگز به ؛دهد هاي رادیکال انجام می از انتشار ایده گیري پیشخود را براي 

 به عنوانحدي  یسم تاترور ضد دهندگان ادعا کردند که سیاست تعدادي از پاسخ. گرایی نیست افراط ضد

اما دولت افغانستان هنوز به انجام اقداماتی موثر براي  ؛کند گرایی عمل می یک عامل بازدارنده براي افراط
اظهار داشت که  ،یک فعال حقوق زنان که در کابل با او مصاحبه شده بود. داردنیاز گرایی  مقابله با افراط

او . هاي اجتماعی وجود ندارد رسانه از طریقگرایی  ت افراطگونه سیاست رسمی براي مقابله با اثرا هیچ
  .کند آمیز حمایت می گرایی خشونت افزود که او از یک استراتژي ملی براي جلوگیري از افراط همچنین

هاي اجتماعی  گرایی در رسانه دهندگان پیشنهاداتی به دولت افغانستان براي مقابله با افراط تعدادي از پاسخ
گزارش «پیشنهاد کرد که دولت باید مراکز شریف دهندگان از مزار  براي مثال، یکی از پاسخ. ده دادنئارا

هر فرد یا گروهی که  در موردرا هاي خود  ایجاد کند، جایی که مردم افغانستان بتوانند شکایت» شهروند
دهد که  گر پیشنهاد میمخاطب دی. کنند، مطرح کنند هاي اجتماعی ترویج می گرایانه در شبکه هاي افراط ایده

د، نیازمند مهار فساد گرا مبارزه کنن تا با عناصر افراطبتواند به مردم افغانستان کمک کند  آنکهدولت پیش از 
دیگر بر این باور بودند که دولت افغانستان بسیار ضعیف است و نیاز به یک  يتعداد. درون دولت است

 .هاي اجتماعی را کنترل کند اي افراطی در شبکهه استراتژي درازمدت دارد تا انتشار ایدئوژي

که تنها به  شودویژه براي جوانان ایجاد ۀ خان شوندگان در کابل توصیه کردند که باید یک وزارت مصاحبه
افتادن جوانان  دام از به گیري پیشثري براي ؤهاي م بررسی مشکالت جوانان در افغانستان پرداخته و استراتژي

  . دعناصر افراطی پیاده کن دروغین در تبلیغات

شده در این تحقیق، نسبت به رویکرد اتخاذشده توسط دولت  هاي اجتماعی مصاحبه کاربران رسانه
گونه  هیچدولت افغانستان بیان داشتند که  آنها اکثریت. گرایی، رضایت ندارند افغانستان براي مقابله با افراط

  .نداردهاي اجتماعی  سانهگرایی در ر سیاست رسمی براي مقابله با افراط
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  گیري نتیجه. 5

و  یاسیس ی،اجتماع یامدهايپ امر ینو ا ؛رشد است در حالسرعت   افغانستان به ینارتباطات آنال بخش
معرض  افغانستان در ۀظهور کامل اثرات منتج از قرارگرفتن جامع. داشته است یپ در را   یاساس یتیامن
مسلم است آن است  آنچه حال،  ینا با. به مرور زمان رخ خواهد داد ت،ینترنا از طریق سازي یجهان یروهاين

وضوح  طلب، به و صلح جو یزهست رو، یانهم ی،فعاالن افراط از جمله یمختلف یاسیو س یاجتماع يها که گروه
  .دارند یارتباط هاي يدر تکنولوژ ییراتتغ یرشدر پذ ییباال یريپذ انطباق یتاند ظرف نشان داده

در افغانستان تمرکز  یاجتماع يها رسانه از طریق یاسیو س یدئولوژیکا هاي یتبر انتشار روا قیتحق این
طلب و  صلح يگرا اسالمفعال  يها گروه یاجتماع يها صفحات رسانهتعدادي از  ،مطالعه ینا. داشته است

در گروه اول، . تقرار داده اس یمورد بررسبه شکل انتخابی شده را  شناخته ینظام شبه يها گروه ینچنهم
فعال  يها گروه یو فرهنگ یاسیس ی،اجتماع هاي یشدند که در رابطه با نگران ییشناسا هایی یتروا

و سخنان  ها یتروا ،و در گروه دوم ؛اند شکل گرفته التحریر حزباصالح و  یتطلب مانند جمع صلح
در . اند شده یبررس داعش و میحزب اسال ینظام ۀمانند طالبان، شاخ یمسلح يها از گروه یزآم خشونت

طلب  خشونت يها با گروه یاديمشترکات ز یاتی،و اله یدئولوژيطلب از لحاظ ا صلح يها گروه که  یحال
  .یستندن يفور یتیامن هاي ینگران شدن یختهباعث برانگ یشهدارند، هم

به  توانند یم ،لبط صلح یجامعه و فعاالن مذهب یکار اجتماع محافظه يها ، بخشمسأله ینبه ا با توجه
. یرندسهم بگ ییگرا استدالل افراط یاگفتار  ۀگرفته شده و در جنب در نظر ییگرا هرم افراط ةقاعد عنوان

نسبت به فساد در  یديمانند ناام یاسیو س یاجتماع یاساس هاي ینگران ،طلب صلح يها گروه هاي یتروا
برعکس، . دنکن یهم ادغام م  در یافراط هاي ینیب انو جه ها یتاز روا یدولت افغانستان را با درجات مختلف

 یاما تمرکز اصل ،کنند میرقابت کار جامعه  محافظه يها بخش براي جلب حمایتاگرچه  جو یزهست يها گروه
ۀ نکت. است شان یاسیو س یاجتماع يها برنامه یبو مسلحانه در تعق یزآم خشونت هاي يبر استراتژ آنها
 در مورد یاسیو س یفرهنگـ   یاجتماع هاي یتاز روا یمهم يها در جنبه است که هر دو گروه ینا یديکل

بر  یگريو د ها یخارج یبر تهاجم فرهنگ یتروا یکالبته  ؛اشتراك نظر دارند 2001افغانستان پس از 
  .دارند تأکید ها یغرب یاسیو س یمداخالت نظام

تر رفتارها و  گستردهة یداز اشکال پد یکی وانبه عنتنها  یدگرفته از مذهب، با الهام ییگرا هر حال، افراط به
 یناهاي  مصاحبهان گوی از پاسخ يتعداد کهچنان. گرفته شود در نظرو ناروادارانه  یزآم خشونت هاي یدئولوژيا
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 یدئولوژیکیو ا يرفتار یشاتتر گرا گستردهة ینداز فرا خشیب به عنوان یدبا ییگرا افراط داشتند تأکید یقتحق

گرفته از مذهب در افغانستان را  الهام ییگرا مهم است که خطرات افراط یناگرچه ا یجه،نت در. شود یدهد
سکوالر  هاي یدئولوژيو ا یتمل یت،گرفته از قوم الهام ییگرا افراطشامل  ییگرا اشکال افراط یگرد یریم،بپذ

دگان به نفوذ دهن از پاسخ یاريبس. کنند یجادا یتوجه  خطرات قابل یزاناست به همان م مکنم یزن
در  گرا یملـ   گرا کاربران قوم يبار از سو  خشونت هاي یتمتعصبانه و روا یز،آم نفرت هاي یدئولوژيا

  .اند افغانستان اشاره کرده یاجتماع يها رسانه

 ؛جو یزهگرا و ست هر دو گروه افراطة استفاد در دسترس و مورد مسلماً یاجتماع يها رسانه اینکهوجود  با
کردن از  بهتر عمل يبرا یمشخص يها گروه اول محرك رسد یم به نظرقرار دارند،  یبرالکار و ل و محافظه

معناست که افراد و  ینبه ا یف،تعر بر اساس ییگرا افراط. دارد ها يتکنولوژ ینثرتر از اؤمة در استفاد یدوم
 یشتريزمان و منابع ب مصرف ةمادآ روها، یانهنسبت به م اند، یرفتهرا پذ یافراط هاي یدئولوژيکه ا ییها گروه

ها و افراد  گروه یسه،در مقا. خود هستند یاجتماعـ   یاسیو س یدئولوژیکیاهداف مشخص ا یشبردپ يبرا
تمرکز و پرداختن  تواند یم ینچنهم مسأله ینو ا ؛داشته باشند يتر متنوع عالیقاحتمال دارد که  رو یانهم

بدان معناست  ینا. بدهد یحرا توض یلاز مسا يتر گستردهۀ به دست رو یانهم یاجتماع يها رسانه هاي یلپروفا
 یاز سرگرم کنند، یم عیاجتما يها از رسانه یمتفاوت يها که استفاده رو یانهها و افراد م با گروه یسهکه در مقا

 از گرفتن یشیپ يبرا یشتريب هاي یزهانگ یافراط يها گروه یاسی،س يها گرفته تا بحث یو ارتباطات شخص

 هاي یتکردن روا و پست يگذار اشتراك به يبرا يتکنولوژ ینو مداوم از ا يجدة در استفاد یگراند

  . دارند یاسیو س یدئولوژیکا

افغانستان  یکاستراتژ یو اجتماع یاسیس یطاز مح اي ینهافغانستان، آ یاجتماع يها رسانه يفضا نتیجه، در
. است دار یشهر یو بدگمان ینانو عدم اطم نت مداومجنگ و خشو ها، یآن مداخالت خارج یژگیاست، که و

تعداد   ر جنگ و خشونت بهیمعناست که تصاو ینبه ا 2001مسلحانه در دوران پس از  هاي یريدرگۀ ادام
 هیچ کدام آنها اگر یحت ؛شوند می  یدهبه اشتراك گذاشته شده و د یاجتماع يها توسط کاربران رسانه یاديز

به مدرن  هاي يکه اقتباس تکنولوژ یدر حال. باشند یرفتهرا نپذ  یانهگرا و افراط جویانه هیزست هاي ینیب از جهان
را  یتوجه  قابل هاي ینگران یدگرا، با افراط يها گروه یو سازمان ماعیاجت یجبس ياز استراتژ یبخش عنوان
 یل،موبا يها و تلفن يا رسانه يها يتکنولوژ. یستندو تار ن یرهت کامالً افغانستان یاجتماع يها رسانه .یزدبرانگ

فعاالن  است و جویانه یزهو ست یافراط هاي یدئولوژيمقابله با ا آنها که هدف ییها توسط گروه ینهمچن
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 یمهم يبه ابزارها شدن یلتبد در حالسرعت   به ،اند یو اجتماع یاسیاصالحات س یکه حام یمدنۀ جامع
  .است یاسیو س یاجتماع یجبس يبرا

دولت  ی،اجتماع يها رسانه یرگسترش اخۀ یجنت شده در یجادا يها ت خطرات و فرصتداشنظردر با
  :یرددست بگ يمثبت، رو یو اجتماع یاسیس ییراتآن با هدف تغ یتکنترل قابل يبرا یابتکارات یدافغانستان با

مختلف  ياه کند که به جنبه یقو تطب ینرا تدو ییگرا افراط ضد یاستس یک یدباافغانستان نخست، دولت ـ 
 از طریق یافراط هاي یدئولوژيبپردازد، به شمول انتشار ا یو اجتماع یاسیس یندفرا یک به عنوان ییگرا افراط

  .یاجتماع يها رسانه

ۀ جامع يرا با همکار یاجتماع يها ساختن رسانهه با قانونمنددر رابط يمباحث جار دامنه یددوم، دولت باـ 
 یک. گسترش بدهد يا رسانه يها و سازمان گرا اسالمفعال  هاي هگرو ی،سسات آموزشؤافغانستان، م یمدن

 يها مقررات استفاده از رسانه یانم یدبا ینده،در آ یاجتماع يها رسانه يبرا یو نظارت یچارچوب قانون
  .توازن برقرار کند یانب يه با محدودشدن آزاددر رابط ها یو نگران یاجتماع

 افغانستان در ـ  گسترش در حال سرعت  به اگرچه ـتازه ة یدپد یکنوز ه یاجتماع يها رسانه نهایت، درـ 

ممکن است در  ییگرا افراط یندهايآن، شامل نقش آن در فرا یو اجتماع سیاسی تر گسترده اثرات. هستند
از  یترا با حما شکننده مانند افغانستان ییها دولت یدبا یجهانۀ جامع یجه،نت و در ؛طول زمان آشکارتر شود

  .کند یبانیپشت ،مناسب هاي یاستس یطراح يبرا یتخصص يها مشورت و مهارتۀ یو ارا یندهآ قیقاتتح
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  ها ضمیمه

   نامه پرسش: 1  ۀضمیم

  کنید؟ یاستفاده م یاجتماع يها شما چه مدت است که از رسانه. 1

  شما کدام هستند؟ یاندوستان و اطراف یانم یاجتماع يها رسانه هاي یگاهپا ینتر مهم. 2

  کنید؟ یاستفاده م یاجتماع يها از رسانه هایی یوهشما به چه ش. 3

  یسرگرم) الف

  خانواده و دوستان يبودن با اعضا درتماس) ب

  ياخبار و امور جار يگیر پی) ج

  یو اجتماع یاسیامور س در موردتبادل نظر ) د

 یهتک یاجتماع يها اخبار و تبادل نظر بر رسانه يگیر پی يبرا یزانتا چه م شناسید، یکه شما م یکسان. 4

  دارند؟ 

اگر  ید؟ا برخورد داشته یو افراط یزآم خشونت هاي یتروا و ها یامبا پ یاجتماع يها شما در شبکه یاآ .5
  هستند؟ یزهاییچه چ ،اند آن شکل گرفته يانبر مب ها یدهو ا ها یتروا ینکه ا یاصل یلمسا / بله، مشکالت

  یگر؟کدام از جوامع خاص د هر یادارند، مانند جوانان  یمخاطبان مشخص ها یتو روا ها یدها ینا یاآ. 6

  اند؟ شکل گرفته یخاص یو اجتماع یاسیس يها گروه یهعل یافراط هاي یتو روا ها دهیا ینا یاآ .7

  کنند؟ یدعوت م یزآم خشونت هاي یکو تاکت ها يبه استراتژ یزانتا چه م ها یتو روا ها یدها ینا. 8

و  یانهگرا افراط هاي یدهو ا ها یامنسبت به پ هایی یوهبه چه ش شناسید، یکه م یمردم یاما ش .9
را  ها ینهاز گز یکی لطفاً دهد؟ یواکنش نشان م شوند یمنتشر م یاجتماع يها که در رسانه یزيآم شونتخ

  .یدبده یحانتخاب کرده و توض

  .دهم یانجام نم يو کار گیرم یم  یدهناد) الف

  .کنم ینظر م خانواده بحث و اظهار يآن با دوستان و اعضا یامدهايراجع به محتوا و پ) ب
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  .کنم یم یجرا ترو ییگرا افراط ضد هاي یدها آن مخالفت کرده و افعاالنه ب) ج

  .............................................................. )یدمشخص کن لطفاً( یگرد هاي یوهش) د

شما ۀ را در منطق یاجتماع یجتا بس گیرند یمقرار مورد استفاده  هایی یوهچه ش  به یاجتماع يها سانهر .10
  .یدبده یحرا انتخاب کرده و توض ینهگز یک لطفاً ؟کنند یلتسه

  .که قصد شرکت دارند یبه کسان یرسان و اطالع یعموم یدادهايرو يها اعالم برنامه) الف

  .یعموم یدادهايرو يبرا ها یآمادگ یو هماهنگ یزير برنامه) ب

  ............................................... )یدبده یحتوض لطفاً( یعموم به شکل یدادهارو هاي یامانتشار اخبار و پ) ج

را  ینهگز یک لطفاً کنند؟ یاستفاده م یاجتماع يها چگونه از رسانه یزآم گرا و خشونت افراط يها گروه .11
  . یدبده یحانتخاب کرده و توض

  یدجد يجذب، استخدام و آموزش اعضا) الف

  کنند یم یزآم که دعوت به اقدامات خشونت یهای یدهو ا ها یتانتشار و انتقال روا) ب

  یزآم خشونت هاي یتفعال یده و سازمان يهمکار) ج

  ............................................................................ )یدده یحتوض لطفاً( یگرموارد د) د

منتشر  ،شمامورد استفادة  یاجتماع يها که در شبکه ییگرا افراط ضد هاي یدها / ها یتروا ینتر مهم .12
  کدام هستند؟ ،شود یم

را  ییگرا افراط هاي یتو فعاالن مستقل به روا یمدنۀ جامع يها گروه يها از واکنش ییها نمونه .13
  .ییدبگو

 يها رسانه از طریق ییگرا افراط اتتأثیرمحدودکردن  یامقابله  يبرا یدولت یرسم هاي یاستاگر س .14
  . یدبده یحد دارند، توضوجو یاجتماع
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  )AISS(افغانستان  یکمطالعات استراتژ یتوتانست یمعرف: 2 ۀضمیم

با هدف  2012است که در اکتبر  یقاتینهاد مستقل تحق یکافغانستان  یکمطالعات استراتژ انستیتوت
 المللی ینب و يا مرتبط با افغانستان در سطوح منطقه یکاستراتژ یلمسا یبررس يبرا یقاتیتحق يفضا یجادا

. است AISSاهداف  هب یابیدست يبرا ییو نها یابزار اساس ،نفعان يذ ینگفتگو ب یجترو. شد تأسیس

ترجمه و چاپ  ،مستقل یقاتدادن تحق افغانستان تالش دارد تا با انجام یکمطالعات استراتژ یتوتانست
 ی،به رشد و بهبود دموکراس ،یلمللا ینو ب یمل يها انسو کنفر ینارهاسم يبرگزار ی،ها و مقاالت علم کتاب

  .جامعه کمک کند در...  خوب و يدار صلح، حکومت ،یتامن

  :یتوتانست ینمشاور ةیرمد هیئت

  سازمان ملل کل یردب یشینخاص پة یند، نما)بازنشسته( یديآ يکا یرسف  •

  )DPG(گروپ  یسیپال یدهل ی،عموم یسپروفسور رادا کومار، رئ  •

انتخابات  یادبن رئیس، و )AREU(افغانستان  یابیو ارز یقواحد تحق سرئی ي،نادر نادر يآقا  •
  ) FEFA(آزاد و منصفانه در افغانستان 

و پروفسور علوم  المللی، ینب هاي يو عضو ارشد مرکز همکار یسرئ ین،بارنت روب داکتر  •
  یویوركدر دانشگاه ن یاسیس

  )AIHRC(تان مستقل حقوق بشر افغانس یسیونکم رئیسسمر،  یماس داکتر  •

  دولت افغانستان یمل یتامن یشینسپنتا، مشاور پدادفر  ینرنگ داکتر  •

 یرافغانستان، مد یکمطالعات استراتژ یتوتانست یبخش، مشاور ارشد علم پروفسور شهربانو تاج  •

و  یس،پو در پار ینسسا یاسیمطالعات س یتوتامور عامه انست يدر ماستر يبشر یتامنۀ برنام
  )PRIO( صلح اسلو یقتحق یتوتستمحقق در ان

   یانوسیهو اق یاآس یتیامور امن يسابق سازمان دفاع برا یارمعاون دست ی،ساموئل سدن یویدد داکتر  •

 یکمرکز مطالعات استراتژ رئیسو  المللی ینمطالعات بة دانشکد یسرئ ،یسیپروفسور وانگ ج  •

   کنگدانشگاه پ المللی ینو ب
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  یسندگاننو معرفی

 يآقا ):افغانستان یکمطالعات استراتژ ستیتوتمطالعات صلح ان دیپارتمنتپژوهشگر ( یمیابراه اهللا نعمت
 ،یاسیس یلمسا ۀیناو در زم. است یااسترال یخود در دانشگاه مل يداکترتز  رويکار  در حال فعالً یمیابراه
 ۀاش را در رشت ياو ماستر. انجام داده و نوشته است یقافغانستان به طور گسترده تحق يخ و اوضاع جاریتار

  .است گرفتهلندن  یاسیاقتصاد و علوم س درسۀالملل از م ینو روابط ب یاسیعلوم س

مطالعات  ستیتوتمطالعات صلح ان و پژوهشگر دیپارتمنتها  پروژه ةکنند هماهنگ(عمر  مصعب
اي  منطقه يرو همکا ییگرا و افراط یاسیخاص مطالعات او بر خشونت س ةحوز ):افغانستان یکاستراتژ

 در میان ییگرا افراط یزن و یرسمیردر مدارس غ ییگرا افراط یاناتجر ۀینعمر در زم يآقا. تمرکز دارد

را با  یقیتحق یاقلب آس ۀاو همچنان در پروس. انجام داده است یقاتیافغانستان تحق يها دانشگاه یاندانشجو
و زنان  یتامدر مورد اقبالً عمر  يآقا. اده استگانش انجام دیو انکشاف افغانستان و همسا یتتمرکز به امن

 يهمکار ،را تطبق کرده که دولت هند آن ارسنظام مد یابیدر ارز یزکرده و ن یقتحق یردر مناقشه کشم یوهب
صلح و حل  ياز مرکز نلسون ماندال برا ینیآفر مناقشه و صلح یلتحل ۀاش را در رشت ياو ماستر. داشته است

  .نو به دست آورده است یدهل یسالما یمل ۀجامع ،مناقشه

 يآقا ):افغانستان یکمطالعات استراتژ ستیتوتمطالعات صلح ان دیپارتمنتپژوهشگر ( یعرفان محمد
 یداخل يها از رسانه يوله و تعداد هچیدو و یس یب یمانند ب یالملل ینب يها از رسانه يبا تعداد قبالً یعرفان

 يآقا. دارد یسانسمدرك لکابل  ینايس از دانشگاه ابن یشناس جامعه ۀاو در رشت. افغانستان کار کرده است
 یو فرهنگ یاجتماع یلمسا ۀیناز او در زم یافغانستان است و مقاالت یشناس گروه جامعه ياز اعضا یعرفان

  .منتشر شده است
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Linkedin: Afghan Institute for Strategic Studies 
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