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 چکیده: 
 

 اعم بازیگران که است ظهور حال در ایدئولوژیک جنگ برای جدیدی میدان عنوان به افغانستان در دیجیتالی فضای 

 همگی طلب،خشونت و کار محافظه های مذهبیگروه تا گرفته زن فعاالن و مدنی جامعه سیاسی، هایگروه دولت، از

 .زنندمی رقم را جدید نبرد این قلب اجتماعی هایرسانه. کنندمی رقابت تأثیرگذاری برای
 

 کلشبه میانه، خاور در جهادی هایگروه تجربۀ از گرفتنالهام با افغانستان در طلبخشونت مذهبی افراطی هایگروه 

 هاگروه این فعالیت. کنندمی استفاده اطالعاتی و ایرسانه جنگ و سربازگیری برای اجتماعی هایرسانه از فعال

 .باشد اشتهد گسترده تأثیر افغانستان در گراخشونت افراطی هایایده تکثیر و آنالین سازیرادیکال روند بر تواندمی
 

 کابران و انترنت کنندۀصرفم ترینبیش که جوانان جهان است. این کشورهای ترینجوان از یکی افغانستان 

 اختاریس شرایط که سیاسی بحران و فساد گسترده، فقر دوامدار، خشونت نظیر مشکالتی با انداجتماعی هایشبکه

 نتانتر در افراطی هایگروه فعالیت شرایطی، چنین در. اندگریبان به دست آورد،می وجودبه را سازیرادیکال برای

 در ثبات و صلح دورنمای و داده افزایش افغان جوانان میان در را طلبخشونت افراطیت گسترش خطر تواندمی

 .کند مواجه خطر با را کشور
 

 

 معرفی

های دموکراتیک و های آموزشی، جامعه مدنی، ارزشافغانستان با وجوی که در دو دهه اخیر شاهد پیشرفت و ترقی در بخش

گرای مذهبی های افراطرو است. گروهطلب روبهگرایی مذهبی خشونتهای روزافزون افراطچالشسازی بوده، اما هنوز با نهاد

ترده صورت گسکردند، اکنون بهشان استفاده میهای مذهبیطلب که در گذشته از مساجد و مدارس برای نفوذ ایدیولوژیخشونت

 .کنندیدیولوژی جهاد و افراطیت مذهبی استفاده میهای اجتماعی برای ترویج اخصوص شبکهاز فضای مجازی به

دهد که فضای مجازی در افغانستان به میدان جدید نبرد ایدیولوژیکی میان بازیگران مختلف از جمله حکومت، نشان می پژوهش

کار تبدیل شده و طلب و محافظهشدت افراطی خشونتهای بهویژه گروههای سیاسی، جامعه مدنی، فعاالن حقوق زن و بهگروه

 .دهدهای اجتماعی مرکز حیاتی این میدان نبرد را شکل میرسانه

های جهادی ی گروهگرفتن از تجربهطلب در افغانستان با الهامهای افراطی مذهبی خشونتدهد که گروهاین پژوهش نشان می

ه کنند. به عقیدای و اطالعاتی استفاده میجنگ رسانههای اجتماعی برای سربازگیری و شکل فعال از رسانهدر خاور میانه، به

های افراطی سازی آنالین و تکثیر ایدهتواند بر روند رادیکالها میی این پژوهش، فعالیت این گروهالهام غرجی، نویسنده

درصد  46از  ترت که بیشترین کشورهای جهان اسگرا در افغانستان تأثیر گسترده داشته باشد. افغانستان یکی از جوانخشونت

های ی انترنت و کابران شبکهکنندهترین مصرفدهند. این جوانان که بیشسال تشکیل می 52نفوس آن را جوانان زیر 

سازی را اند با مشکالتی نظیر خشونت دوامدار، فقر گسترده، فساد و بحران سیاسی که شرایط ساختاری برای رادیکالاجتماعی

تواند خطر گسترش افراطیت های افراطی در انترنت میاند. در چنین شرایطی، فعالیت گروهرد، دست به گریبانآووجود میبه

 .طلب را در میان جوانان افغان افزایش داده و دورنمای صلح و ثبات در کشور را با خطر مواجه کندخشونت
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 پژوهش اساسی هاییافته

گرا در های سلفی خشونتهای طالبان، داعش و شبکههای گروهی مربوط به گروهآدرسکانال و  582در این پژوهش حدود 

های رسمی های که مورد ارزیابی قرار گرفته شامل حساببوک، تویتر، تلگرام و یوتیوب مورد ارزیابی قرار گرفته است. کانالفیس

ها که بین هزار تا شوند. این حسابگرای مذهبی میهای افراطی خشونتگویان گروهای و سخنهای فعاالن رسانهو یا حساب

ای برای ترویج افراطیت و کننده دارند براساس شواهدی دال بر فعالیت هدفمند رسانهتر از ان عضو یا دنبالهزار و بیش 522

ادی طرفدار این های شخصی افراد عگرای مذهبی در افغانستان انتخاب شده و شامل حسابهای افراطی خشونتحمایت از گروه

های که برای ارزیابی انتخاب شده، به یکی از دو زبان پشتو و فارسی و یا هر دو ها و حسابشود. تمام این کانالها نمیگروه

صورت کنند که در آن مخاطبان در ایران، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بهها مطالبی را نشر میفعالیت دارند. شماری از آن

های تاجیکی مرتبط با گروه داعش که یک قسمت مهم های سلفی ایرانی و یا کانالگیرند؛ مانند بعضی کانالف قرار میکلی هد

 .دهندها را شهروندان افغانستان نیز تشکیل میمخاطبان آن

ه غانستان نسبت بطلب در فضای دیجیتالی افدر این پژوهش آمده است که حضور و میزان فعالیت افراطیون مذهبی خشونت

تر است و این پژوهش در واقع یک ارزیابی اجمالی از این پدیده تر و گستردهآماری که در این پژوهش ارائه شده، به مراتب بیش

نی و های فدلیل داشتن ویژگیهای اجتماعی تویتر و تلگرام بهدهد که شبکههای این تحقیق نشان میرود. یافتهشمار میبه

طلب در افغانستان قرار دارند؛ تویتر های افراطی مذهبی خشونتی گروهها مورد استفادهتر از دیگر شبکهای بیشرسانهکاربرد 

گرام المللی و جنگ اطالعاتی، و تلرسانی بیندلیل ویژگی میکروبالگینگ )نشر مطالب با محتوای کم( و جایگاه آن در پیامبه

های هتری بین گروشده و قابلیت برقراری ارتباطات امن و مطمئن از محبوبیت نسبی بیشدلیل داشتن فناوری رمزگذاریبه

 .طلب برخوردار استافراطی مذهبی خشونت

 

 

 روز اطالعات: نمودار –های افراطی قرار دارد های اجتماعی مورد استفاده گروهدلیل قابلیت ارتباطات جهانی در صدر شبکهتویتر به
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بوک سهای اجتماعی فیگرا در شبکههای افراطی خشونتهای مربوط به گروترین کانالبعد از تویتر و تلگرام، بیش از نظر تعداد،

 ۰2طور مثال و یوتیوب قرار دارد. این آمار البته در سطح کل مطرح است. در سطح گروهی، تفاوت در این خصوص زیاد است. به

 ترین کاربر را دربوک بیشاجتماعی فیس که شبکهبوک است. با آنر فیسهای سلفی ددرصد آدرس های مربوط به شبکه

اعی های اجتمکنند، چون شبکهتر از آن استفاده میویژه طالبان و داعش کمهای افراطی، بهافغانستان دارد، برخی دیگر از گروه

 .کندآمیز و رادیکالیستی عملی میتوای خشونتتری را برای جلوگیری از نشر محگیرانههای سختبوک و یوتیوب سیاستفیس

ی های افراطهای مرتبط با گروهدر پژوهش همچنان آمده که در شش ماه گذشته شبکه اجتماعی تلگرام در سطح گسترده کانال

آن در فضای  طلب درهای افراطی خشونتهای گروهو شمار کانال طلب را حذف کرده که این اقدام روی میزان فعالیتخشونت

شده بعد از چند روز و با های حذفدهد که کانالهای این پژوهش نشان میمجازی افغانستان هم تأثیر کرده است. اما بررسی

یگر کوچ های اجتماعی دشود و بعضی نیز به شبکههای آنالین و آفالین نشر و پخش لینک دوباره فعال میاستفاده از میکانیسم

 .کنندمی

های طالبان و شاخه خراسان دولت خودخوانده اسالمی )داعش( دهد که گروههای این پژوهش نشان میدیگری از یافتهبخش 

یگر دهند. سومین بازمی های اجتماعی افغانستان شکلآمیز را در فضای شبکهاند که افراطیت مذهبی خشونتدو بازیگر اصلی

 کنند، اماشود که در اغلب موارد از کدام گروه افراطی خاصی نمایندگی نمیامل میهای افراطی سلفی را شفعال تمام شبکه

کنند. این سه گروه افراطی آمیز در افغانستان بازی مینقش بسیار مهم و فعالی را در حمایت ایدیولوژیک افراطیت خشونت

 کننده در چهار شبکه( عضو یا دنبال542و  هزار 2۰5میلیون )دو میلیون و  5.2تر از صورت مجموعی بیشطلب بهخشونت

 .بوک، تلگرام و یوتیوب دارنداجتماعی پیشتاز در افغانستان از جمله تویتر، فیس

 روز اطالعات: نمودار –دهند تر فعالیت را در فضای مجازی انجام میگرای سلفی بیشهای افراطگروه
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ترین میزان عضویت در فضای های افراطی سلفی دارای بیشهای مربوط به شبکهکانالدهد که های این پژوهش نشان مییافته

کننده را در فضای میلیون دنبال 5.2میلیون از کل حدود  5.6 های مرتبط با این گروهها و حسابمجازی افغانستان است. کانال

 .بوک قرار دارندعی فیسدرصد آن در شبکه اجتما ۰2مجای افغانستان به خود اختصاص داده که 

میلیون  5.2( از کل حدود ۰65هزار و  ۰52های مرتبط با گروه طالبان حدود یک میلیون )های این پژوهش، کانالبراساس یافته

بوک و بقیه ان درصد در فیس 5۰ها در تویتر و در صد ان 42که  کننده در فضای مجازی افغانستان به خود اختصاص دادهدنبال

 .لگرام و یوتیوب حضور دارنددر ت

کننده یا حامی تر از پنج هزار دنبالهای کاربری مرتبط با شاخه خراسان گروه داعش کمها و حساببراساس این پژوهش، کانال

اجتماعی پیشتاز در افغانستان به خود  آمیز و رادیکال در چهار شبکهدرصد کل مطالب نشرشده خشونت 2.2دارند که فقط 

 .اندصاص دادهاخت

های کاربری گروهای افراطی ها و حسابکنندگان یا حامیان کانالدر این پژوهش تصریح شده که آمار تعداد کل دنبال

 های کاربریها و حسابتواند در عین حال در هر چهار شبکه، کانالتواند چون یک نفر میطلب شمار دقیق آن بوده نمیخشونت

کنندگان ممکن در افغانستان نباشند، چون ی دنبالافراطی را دنبال کند. همچنان تصریح کرده است که همه هایمرتبط با گروه

 .طلب را دنبال کندهای افراطی مذهبی خشونتها و صفحات مرتبط با گروهتواند کانالی دنیا میهرکس از هرگوشه

 

 کنند؟می استفاده هایاستراتژی چه از گراافراط هایگروه

های متفاوت برای ترویج افراطیت و جذب طلب فعال در افغانستان از ترفندها و استراتژیگرای مذهبی خشونتهای افراطگروه

 .کنندخصوص جوانان، استفاده میحامی از میان شهروندان به

ایت سنستان است که ضمن داشتن ویبگرا در فضای مجازی و اجتماعی افغاترین بازیگر افراطی خشونتگروه طالبان درشت

ارسی های پشتو و فهای اجتماعی به زبانهای زیاد در شبکههای فارسی، پشتو، عربی، انگلیسی و اردو، دارای کانالرسمی به زبان

د. نشرشدن کننهای اجتماعی پیشتاز در افغانستان استفاده میو حتا ازبیکی و روسی است. افراد این گروه تقریبا از تمام شبکه

ی ترین مهرههای اجتماعی پیشتاز در افغانستان به چند زبان، این گروه را به فعالپروپاگندها و تبلیغات این گروه در تمام شبکه

 .آمیز در افغانستان تبدیل کرده استگرای مذهبی خشونتافراط

در تویتر ایجاد شد که پس از چندی از طرف این  5255براساس این پژوهش، اولین حساب رسمی مربوط به این گروه در سال 

های ای این گروه در شبکهشبکه مسدود شد. یک دهه بعد از تأسیس اولین حساب رسمی طالبان در تویتر، حاال فعاالن رسانه

رود ار میشمگروهی بهصورت گستره حضور دارند، استدیوی مجازی و نشرات فعال دارند. این یک تغییر بنیادی برای اجتماعی به

کارانه و خصمانه در برابر استفاده از تکنولوژی مدرن شدت محافظهشان بر اکثریت خاک افغانستان رویکرد بهکه در دوران تسلط

 داشتند،

سال گذشته و پس از سقوط حکومت  52گیرد که که در مدت این تغییر احتماال در پاسخ به تحوالت دموگرافیکی صورت می

های اجتماعی جذب نیروهای جدید و کسب ترین هدف طالبان از استفاده رسانهن در افغانستان رونما شده است. مهمطالبا

های اجتماعی را محتواهای محرک برد جنگ روانی است. بخش مهمی از نشرات این گروه در شبکهمشروعیت اجتماعی و یا پیش
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های طالبان صدها ساعت فلم دهد. کانالی چون جهاد و شهادت تشکیل میهای افراطکننده برای جوانان به کنشو ترغیب

جویان و تصویرهای انگیزشی را نشر کرده که ضمن تبلیغ و ترویج جهادگری و روحیه استشهادی در وگو با جنگمستند، گفت

ت. در این تبلیغات، طالبان میان جوانان، در پی خلق روایت بدیل از جنگ در افغانستان و خلق مشروعیت برای این گروه اس

کنند و این هسته اصلی روایت معرفی می« هااشغال خارجی»در برابر « یک جنبش ملی آزادخواهی مسلمانان مظلوم»خود را 

 .دهدشان را تشکیل میطالبان از جنگ جاری و استراتژی بسیج

تر ب کمبوک به مراتخیلی مروج نیست و نسبت به فیسهای اجتماعی افغانستان شبکه اجتماعی تویتر در میان کاربران رسانه

تر تر روی تویی خاصی بیشگونهای گروه طالبان بهدهد که فعاالن رسانهشناخته شده است، اما بررسی این پژوهش نشان می

های این . براساس یافتهباشدالمللی میشده به دنبال تأثیرگذاری روی مخاطبان بینصورت حسابتمرکز دارند؛ چون این گروه به

کانال متعلق به طالبان که در این پژوهش بررسی  582های مربوط به طالبان در تویتر فعال است. از درصد کانال 22پژوهش، 

زمانی که مذاکرات صلح میان طالبان و ایاالت متحده  525۰تا دسامبر  5258کانال آن در مدت زمان میان اگست  02شده، 

 .جریان داشت، ایجاد شده استامریکا در قطر 

 .در جریان مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا در قطر فعالیت اعضای این گروه در تویتر به مراتب افزایش یافته است

تر فعاالن گروه طالبان در تویتر و در مواردی زیادی در این پژوهش آمده که در زمان مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان، بیش

ه زبان اند. با حضور در تویتر و نوشتن بالمللی بودهدنبال تأثیرگذاری روی مخاطبان بینو به نوشتهن انگلیسی مطلب میبه زبا

واد سهای بیها از یک گروه روستاییی این گروه در نزد خارجیصورت ضمنی در پی تغییر چهرهانگلسی، فعاالن این گروه به

 .اندیگر با دنیا مدرن بیگانه نیست، نیز بودهمذهبی و متعصب به گروهی که د

گرا در فضای مجازی افغانستان است. ی خراسان گروه خودخوانده دولت اسالمی )داعش( دومین بازیگر افراطی خشونتشاخه

فیزیکی  یی آن از نظر تشکیالت و ساختارهاگیری رهبری این گروه توسط نیروهای امنیتی افغانستان، آیندهگرچند پس از دست

صورت آنالین همچنان های جدی مواجه است، اما از نگاه ایدیولوژیک این گروه همچنان زنده است و فعالیت ان و بهبا پرسش

 .ادامه دارد
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تر از سوی اعضای تاجیکستانی این در این پژوهش آمده که تمرکز اصلی این گروه روی شبکه اجتماعی تلگرام است که بیش

هان های مذهبی سلفی پنتر در عقب کانالبوک و یوتیوب بیشهای دیگر مثل فیسشود. فعاالن آن در شبکهگروه مدیریت می

رساند. در شش ماه گذشته حذف شمار زیادی از ترین مطالب را به نشر میترین و رادیکالهای این گروه خشنشوند. کانالمی

های مرتبط با داعش در افغانستان سوی تلگرام سبب کاهش در شمار کانال گرا ازهای افراطی خشونتهای مربوط به گروهکانال

 .شده است

ها و براساس این پژوهش، محتوای تبلیغاتی این گروه مانند طالبان معطوف به دعوت به جنگ علیه دولت افغانستان، خارجی

 .شودز نگاه این گروه مردود شمرده میهای دموکراتیک و نیز شیعیان است. اخیرا گروه طالبان هم اها و نظامارزش

های هدف این گروه کند. گروههای اجتماعی برای سربازگیری نیز استفاده میشاخه خراسان گروه داعش، مانند طالبان از رسانه

بلیغات بخش تنامه صلح میان امریکا و طالبان، یک دهند. پس از امضای توافقرا جوانان در افغانستان و آسیای میانه تشکیل می

ه ای گروها به داعش بوده است. فعاالن رسانهجویان طالبان و جذب آنای این گروه متمرکز بر ایجاد شکاف در میان جنگرسانه

های ناراضی طالبان دومین گروه ها را جذب گروه خود کنند. گروهداعش در تالش است که میان صفوف طالبان رخنه کرده و آن

 .ی خراسان را با طالبان پاکستانی ایجاد کردندداعش شاخه 5252ها بودند که در سال فیبزرگ محلی پس از سل

ای های افراطی سلفی و وهابی سومین بازیگر فعال در ایکوسیستم رسانهدهند که شبکههای این پژوهش همچنان نشان مییافته

ر تری نسبت به گروه طالبان دهای کمها از کانالکه این شبکهآناند. با گرا در فضای مجازی افغانستانهای افراطی خشونتگروه

کننده در فضای مجازی افغانستان برخوردارند. در این ترین میزان عضویت یا دنبالهای اجتماعی برخوردارند، اما از بزرگشبکه

اش ربیپیمانان غت افغانستان و همطلب در کنار تبلیغ ایدیولوژی جهاد علیه دولهای سلفی خشونتپژوهش آمده است که شبکه

 .اندای در افغانستاندر پی تحریک احساسات فرقه

شمول امامان حنفی در های مختلف جامعه افغانستان بههای سلفی با وجود مخالفت بخشافزاید که شبکهاین تحقیق می

کنند، در مواردی ح مشخصی نمایندگی نمیها در اکثر موارد از سازمان مسلافغانستان، رو به رشد است. گرچند این شبکه

ندیشه ی مرکزی اشود. براساس این تحقیق، سلفیت افراطی هستههای سلفی دیده میشواهدی مبنی بر رابطه با داعش در کانال

 جذب 5252دهد و افراطیون سلفی اولین کسانی بودند که با اولین اعالنات داعش در افغانستان در سال داعش را تشکیل می

 .این گروه شدند

ها های این شبکهبوک قرار دارند. کانالهای سلفی افراطی در فیسهای مرتبط با شبکهدرصد کانال ۰2در این پژوهش آمده که 

صورت ویژه های مدنی و بههای دموکراتیک، آزادیمانند طالبان و داعش در فضای مجازی مخاطبان خودشان را برعلیه ارزش

 .کنندترغیب می حقوق زنان تشویق و

آمیز در فضای مجازی، جوانان گرای مذهبی خشونتهای افراطدهد که در مقابل فعالیت گروههای این پژوهش نشان مییافته

های اخیر برای برگرداندن گروه طالبان کنند، اما تالشراندن آن از فضای مجازی فعالیت میصورت فعال در عقبافغانستان به

 .کندمی مواجه چالش با را …این فعاالن مدافع دموکراسی، حقوق زن و به قدرت، 

گرا در فضای مجازی افغانستان بر مشکالت امنیتی و های افراطی مذهبی خشونتدهد که فعالیت گروهاین پژوهش هشدار می

ی های جدویژه جوانان با چالشردم بهها در شرایطی که اکثر مسیاسی در افغانستان خواهد افزود. در قدم اول، فعالیت این گروه
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رویند، خطر رادیکالیزاسیون را در میان های پایدار روبهاجتماعی و خشونت-از جمله فقر گسترده، فساد، بیکاری، بحران سیاسی

 .دهدجوانان افزایش می

های افراطی مانند طالبان لوژیک گروهی نفوذ ایدیاهای اجتماعی به گسترهگرا در شبکههای افراطی خشونتدر قدم دوم، کانال

ت کنند. در قدم سوم، فعالیتر در افغانستان کمک میکه قبال در مناطق دوردست و روستایی نفوذ داشتند در یک سطح وسیع

های اجتماعی باعث تشدید روحیه گرا در شبکههای سلفی خشونتهای شبکهها در فضای مجازی، خصوصا فعالیتاین گروه

های جدید منازعه در افغانستان خواهد شد که این امر روی دورنمای صلح و ثبات کشور تأثیر منفی گرایی و خلق دینامیکفرقه

 .گذاردمی

 اجتماعی هایشبکه: عکس –گرایان مذهبی کشته شدند شمول نوزادان و زنان در این حمله افراطچندین نفر به

های مذهبی های افراطی خشونت گرا در دراز مدت نورمهای مربوط به گروهز طریق کانالدر قدم چهارم، ترویج افراطیت مذهبی ا

های شدن نهادمبتنی بر مدارای اجتماعی و سیاسی در افغانستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این امر با در نظرداشت تضعیف

 تر از دین درهای افراطیها و قرائتاعی و رهبری گروههای پسین در افغانستان زمینه را برای نفوذ اجتمسنتی مذهبی در سال

 .کندافکار عامه آماده می

کند که برای جلوگیری از تأثیر های افراطی از انترنت دشوار است، این پژوهش پیشنهاد میکه حذف کانالبا در نظرداشت این

ها باید افزایش داده شود و روی امه از خطرات آنگرا در فضای مجازی افغانستان، آگاهی عهای افراطی خشونتفعالیت گروه

ی مدنی به بحث گذاری و کار صورت گیرد. واردشدن جامعهامنیت و مصونیت انترنت برای کاربران در افغانستان سرمایه

 اجتماعی برای تواند در درازمدت به رشد توان و ظرفیترو میها و افکار مذهبی میانهگرایی، تقویت نهادهای مدنی و گروهافراط

 .های افراطی در کشور کمک کندمواجهه با مشکل و حل گرایش
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 در مورد نویسنده

. اشدبیم پُرتگال کشور مبایکو دانشگاه در المللنیب استیس ۀرشت یدکترا مقطع یدانشجو یغرج الهام

. است متمرکز یشورو از پس نیکاسپ عتریوس منطقه در یتیامن ییایپو و یخارج استیس بر یو قاتیتحق

 یهمکار( SecDev Group) فیدکیس گروه یپژوهش نهاد با ارشد گرلیتحل عنوان به نیهمچن یغرج

 دگاهید دهنده بازتاب اما شده انیب نظرات. است شده انجام فیدکیس گروه تیحما با حاضر مطالعه. دارد

 .است سندهینو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست یسو از که باشدیم یسیانگل زبان به پژوهش نیا یاصل متن نوت:

 زرو اطالعات روزنامه یسو از یفارس به مقاله نیا برگردان. است دهیرس نشر به مهرنامه از شماره نیچهارم در

  .است شده انجام
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