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 ؟ دوگانه هویتیا  تقیه  روایت طالبان 

 باشد شان میی افکار، مواضع، عقاید سیاسی، فکری و شرعیطالبان که شرح دهنده الصمود ی ی ماهانهبررسی مجله 

 

 اشاره:

ی عجیب در ساحت افغانستان مدنظر است. گروهی که یک باره افغانستان را  تاسیس تا سقوطش به عنوان یک پدیده گروه طالبان، از زمان  

در اینکه ماهیت طالبان چیست و  ی وسیعی از افغانستان را تحت اشغال خود درآورند.  برد و منطقه از پیشرفت به دوران قبل از قرون وسطی  

ای طالبان کمتر  های تبلیغاتی و رسانه گان واضح است. اما به نسبت ظهور و حلول طالبان، به روایت همه گیری طالبان چه بود، بر  عوامل شکل

های طالبان  های تبلیغاتی در سطح درون افغانستان پرداخته شده است، کتاب روایتهایی که در مورد روایت یکی از کتاب پرداخته شده است.  

وس کاووش ترجمه و در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به نشر رسید. این کتاب تنها  باشد که توسط فرداثر توماس جانسون می

گیرد. اما در مورد چگونگی  سازی این تبلیغات را در سطح افغانستان به بررسی می برای پیاده های تبلیغاتی طالبان و ابزارهای تبلیغاتی  روایت 

های تروریست خارجی نیز پرداخته نشده است. مترجم در  می برای جنگجویان خارجی و گروه های طالبان و امارت اسالگیر شدن روایت همه

در    1399جوزای    20ای تحت نام »روابط طالبان و القاعده؛ تغییر از رویکرد ایدئولوژیک به رویکرد تاکتیکی و اقتصادی« که به تاریخ  مقاله

و تبیین    داده  جزئیات همیاری گروه طالبان از زمان تاسیس تا شرایط فعلی را توضیح  ی اطالعات روز به نشر رسید، برای اولین بار،روزنامه 

ی تنگاتنگ دارد اما چه  های تروریستی رابطه گروه  باپذیر نیست. طالبان نیز کرده بود. این همیاری نیز در غیبت یک روایت تبلیغی نیز امکان

 شان گردد؟  ایهای فرامنطقهدر یک »اتحاد نامقدس« جمع کند و موجب فعالیت  هاتواند این گروه را با سایر گروه نوع تبلیغاتی می 

های تروریستی خارجی به طالبان،  سعودی نیز در یک بررسی موشکافانه در باب همیاری گروهعربستان  نگار مطرح اهل  هدی الصالح، روزنامه 

ها واجب و ضروری  ی الینفک است و این ارتباط برای این گروه یده های تروریستی خارجی، یک پدمعقتد است که ارتباطات طالبان با گروه 

های ی الصمود طالبان نیز فرصتی را برای دیگر گروهاست. تبلیغات و عملیات نیز برای این دو گروه الزم و ملزوم همدیگر هستند. مجله 

گران  ای است که برای پژوهشگران و تحلیل ی الصمود نیز مجله مجله  سازد تا به گروه طالبان بپیوندند.جهادگرای رادیکال خارجی فراهم می

سازد که اهداف طالبان منحصر  ی آن به وضوح ثابت می . این مجله و مقاالت منتشر شدهباشدمیی نوین  ، یک مجله در افغانستانبنیادگرایی  

ی امارات هدف طالبان تنها برپایی و اقامهپروراند.  را در سر می ای و چه بسا جهانی  های فرامنطقهشود و طالبان ایده در خاک افغانستان نمی

ها در خاک اروپا برای گسترش قلمرو امارت آزادسازی قدس و اجرای عملیاتاسالمی در افغانستان نیست بلکه اهداف دیگری به مانند  

گروه طالبان   کند کهاین مجله اثبات میسر دارند.  اسالمی تا اندلس که یادآور حضور نیروهای مسلمان در تاریخ کالسیک اسالم است را در

ی طالبان  ی منازعهدهد. حتی فراتر از این، ایده با جهادگرایان جهانی از کشورهای مختلف ارتباطات عمیق و سازمانی دارد و به آنها جهت می 

دهد که با داعش و  بینی طالبانی این اجازه را می ان ی خراسان در این مجله تبلیغاتی، امری دور و غیرقابل پیشبینی است و جهبا داعش شاخه 

ی العربیه منتشر  را در مجله های خود  ی بررسیهمکاری و ارتباطات سازمانی برقرار کنند. هدی الصالح مجموعه   ی خراسان این گروهشاخه

ترجمه کوشش برآن بوده است که دخل و    ی آن گرفت. در این، تصمیم به ترجمه اثراست و مترجم با توجه به نو و جدید بودن این    کرده

تر و  فهم دقیق امید است که این بررسی بتواند مترجم بیان شده است. تصرفی به جز معدود جمالت، نشود و تنها با کروشه توضیحات اضافی 

  تری از عناصر تبلیغاتی گروه طالبان ارائه دهد و برای پژوهشگران در این عرصه مفید و موثر باشد که اگر چنین باشد، برای من کافیعمیق

    است. 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسانه همیاری مجله   شاید از طریق مرکز  الصمود که  منتشر میی عربی  امارت اسالمی طالبان  مورد  ای  از یک  بیش  و همچنین در  شود 

برای بعضی از عالقمندان و ناظران مسائل افغانستان    با گروه طالبان،  همکاری قاضی شرعی سازمان القاعده در سوریه عبداهلل المحسینی

صلح با ایاالت متحده مبنی بر عدم   نامهآن هم در زمانی که این گروه متعهد به شروط توافق تازه قلمداد شود.  و امری    باعث تعجب باشد

ایاالت  منافع  ضد    های تهاجمی بردهی عملیاتافغانستان در جهت سازمان   خاکهای بنیادگرا و تروریست برای به کارگیری  اجازه به گروه 

این گروه   شرعیوابسته به گروه طالبان که افکار، مواضع، عقاید سیاسی و فکری و  یماهانهی حال مجله   اند. با اینمتحده و متحدانش شده 

کند، حکایت از امر دیگری دارد. این مجله به خوبی میراث و تاریخ مشترکی که باعث اتحاد طالبان و  تا اکنون تشریح می   2006را از سال  

. بر عالوه این مجله در مورد اهداف و آرزوهای سیاسی دهدرا نشان می   شد  ی در قندهار و خارج از آنهای انقالبی اسالمالقاعده و دیگر گروه

 شود. های مسلح تروریست می طالبان و القاعده و دیگر گروه  ها مانع از عدم قطع ارتباط میان گروه طلبیپردازد که همین جاه ها میاین گروه 

شود که در این سخنرانی در رثای  آغاز می ی رهبر سابق و موسس گروه طالبان با بیانیه   2006غاز سال  ی الصمود در آی مجله اولین شماره 

نگارد: »ما برادر مجاهد ابومصعب الزرقاوی را به عنوان قهرمانی از قهرمانان امت اسالمی و همچنین مبارزِ  ابومصعب الزرقاوی چنین می

 کنیم« مبارزان امارت اسالمی قلمداد می 

های زندان« نگاشته  االت متعدد دیگری در این مجله در مورد رهبران ارشد القاعده به شمول ابویحیی اللیبی با عنوان »حقیقت پشت میله مق

در    1384پرداز دینی القاعده در سال  ای دارد که او و دیگر افراد القاعده به شمول یوسف العییری نظریه شد. این مقاله نیز در اشاره به دوره 

 اند.  دان بگرام زندانی بوده زن

های بنیادگرای  گرا و رهبران گروهتمامی نویسندگان سلفی مشرب جهاد الصمود چنان آغشته به افکار بنیادگرایی و تروریسم است که  ی  مجله 

پرداز شهیر ابوبصیر    نظریه مانند  به  های بنیادگرای مصری، جزائری، موریتانی و خلیجی  مسلح در سوریه، لیبی، عراق، سومالی و شخصیت 

پردازان مهم  ز نظریه ]که خود نیز ا  از اردن  الطرطوسی از سوریه، سعد الفقیه از عربستان سعودی، حاکم المطیری از کویت و ابومحمد المقدسی

 کند.  را نیز به خود جلب می[ است القاعده بوده 

ی مجله  گروه طالبان، سعد اهلل البلوچی را به عنوان مدیر تحریریه  این مجله و مجلس شورای رهبری  هیئت مدیریتشایان ذکر است که  

البلوچی یکی از جنگجویان گروه طالبان و همچنین مترجم  نیز او این مسئولیت را پیش می  2016کنند و تا سال  انتخاب می برده است. 

بودند( در قندهار بوده است و او را به عنوان سرباز با    هایی که برای مبارزه با شوروی به افغانستان آمدههای افغان )عربجنگجویان عرب

 شناختند.  سابقه در مجله می 

ی الصمود  های مجله انقالبی، وبسایت العربیه، شماره -امتیملی به گروه  -برای فهم ماهیت گروه طالبان و تغییر رویکرد آن از گروهی قومی

ی این  های بسیاری کردیم تا از طریق ایمیل با اداره مورد بررسی قرار داد. تالش   را  یامروزهای  شماره های منتشر شده تا  از اولین شماره 

زمان نشر این تحقیق ندادند. همین مسئله باعث شگفتی ما  تاهای ما حتی مجله به تماس شویم ولی متاسفانه آنها هیچ جوابی به درخواست

 برانگیخت.  ی الصمود ی مجله در مورد هویت اصلی گروه طالبان و پروژه را 

 ی الصمود جلد مجله
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 ی الصمود مجله

باشد. مختار خود نیز در میان اعضای تیم  ی الصمود میین مجله حمید اهلل امین و سردبیرش احمد مختار از زمان تاسیس مجله مدیر مسئول ا

اکرام میوندی، صالح الدین مومند و عرفان  ی این مجله عبارتند از: هیئت تحریریه  ی قطر حضور دارد.طالبان در دوحه ی گروه کننده  مذاکره

های مستعار سازمانی  ها، نامباشند. البته که این نام نیز از جمله نویسندگان اصلی در این مجله از زمان تاسیسش می   بلخی. هر سه شخص

 شان مخفی بماند.  اصلی است تا هویت

  یکهای فنی و تکنیی اصلی مشغول نگارش مقاالت بودند و بعضی تغییرات در بخش به عنوان هیئت تحریریه   2006این اشخاص از سال  

ی مجله اضافه شدند و مدیر مسئول جدید مجله به نام فدا  به هیئت تحریریه  که بعضی از اشخاص جدید  اعالم شد 2013انجام شد. در سال 

تغییراتی در ساختار این مجله به میان آمد و احمد شاه حلیم که قبالً سردبیر این مجله بود نیز ارتقا    2016اند. در سال  قندهاری معرفی شده

ی مسئول تخنیکی این مجله تعیین  ی این مجله به عنوان سردبیر و جهاد ریان به مثابه بلوچی یکی از نویسندگان عمده الافت و سعد اهلل  ی

های مختلف بود. شایان ذکر است  ی الصمود به زبان عربی و دیگر نشرات گروه طالبان به زبان شدند. امیرخان متقی سرپرست نظارت بر مجله 

 ن متقی در لیست افراد تروریست سازمان ملل متحد قرار داشت. که امیرخا

ی گروه طالبان در مذاکرات با سازمان ملل متحد قبل  امیرخان متقی مناصب متعددی داشته است از جمله: وزیر معارف گروه طالبان، نماینده 

و اکنون نیز رئیس    2007علی گروه طالبان تا سال  ای و مجلس امنطقه از سرنگونی رژیم طالبان، وزیر اطالعات و فرهنگ و عضو مجلس  

باشد. باید توجه داشت که تا زمان مرگ مالعمر، تمامی کننده گروه طالبان می   دفتر سیاسی گروه طالبان در پایتخت قطر و عضو گروه مذاکره

 رسید. ی مالعمر می رسید، باید با تایید قبلی رهبر گروه طالبان در آن زمان یعنمطالبی که در مجله به نشر می 

شود و شامل انتشار بیانات رسمی رهبر گروه و بیانات مربوط  به عنوان بنگاه تبلیغاتی برای هواداران مبارز گروه طالبان تلقی می  این مجله نیز

ی ان و عناصر شبکهرهبران ارشد و جنگجویان گروه طالبهای ها و انتشار مصاحبه های عملیاتهای نظامی، مراکز تعلیمی، عکسبه عملیات 

 باشد. کند؛ میالقاعده و همچنین مقاالتی که رویکردهای فکری، سیاسی و شرعی گروه طالبان را بیان می

و همچنین موسس بخش مطبوعاتی گروه طالبان بعد از سرنگونی   این گروه  وزیر اطالعات و فرهنگهای  با توجه به صحبت هدف اصلی مجله  

ای میان  جنگ تبلیغاتی و رسانهپیشبرد  » و قدرت اهلل جمیل مسئول نظامی این گروه در والیت ننگرهار چیزی جز    2001یم طالبان در سال  رژ

منتشر شد، به این مسئله اذعان    2008در سال    همجل این    23ی  کفر و اسالم« نبود. همانطوری که احمد مختار در گفتگویی که در شماره 

. به همین  باشدمی  یکی از اهداف اساسی دیگر، جلوگیری از »مسخ جهاد و خارج ساختن فکر جهادی و فدایی از اذهان مسلمین کرده بود.  

دهند« هدف شیطانی خطاب قرار می  ناوین نامند و این فریضه را با عی تروریستی می دلیل است که آنها ]مخالفان جهاد[ جهاد را یک پدیده 

 سعد اهلل البلوچی 
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افغانستان در تمامی سطوح و عدم غفلت از دیگر مسلمانانی که علیه    1دیگر »دفاع از حقیقت و دفاع از مظلومین و قربانیان و یاری به مردم

  2در حال مبارزه هستند، به مانند مردم فلسطین و سوریه و برما و دیگر مسلمانان.« ظالم  اشغال و دشمنان  

  البلوچیسردبیر مجله سعداهلل 

ی الصمود است. البلوچی دو کتاب سعد اهلل البلوچی یکی از جنگجویان گروه طالبان و مترجم برای جنگجویان مهاجر عرب و سردبیر مجله

ی مقاالت سابق نگاشته است. این کتاب نیز مجموعه  1396تالیف کرده است که یکی از آنها با عنوان »فریاد عظمت« است که در سال  

ابوالولید المصری با نام مستعار مصطفی حامد که داماد  ی الصمود منتشر شده بود. این کتاب به درخواست   در مجله البلوچی است که قبالً 

حامد نیز یکی از دوستان نزدیک اسامه بن الدن و از نزدیکان سراج    مصطفیسیف العدل بوده است و فعالً مقیم تهران است، نگاشته شد.  

ی الصمود منتشر کرد و برعالوه، ابوالولید المصری سالها، یکی از نویسندگان دائمی  ی خود را از طریق مجله هناماو زندگیالدین حقانی است. 

 ی الصمود بوده است.  مجله 

کند که از لبیک گفتن به دعوت البلوچی در مورد عدم پیوستنش  ی کتاب خود اشاره میی حائز اهمیت این است که ابوالولید در مقدمه نکته

در   البلوچیببخشید. ام شدم، مرا برای تاخیرم که مشغول امور زندگیگوید: »کند و میه عذرخواهی میدر افغانستان برای مدیریت مجل به او 

 افغانستان به مانند یک مبارزی که در یک دست شمشیر دارد و در یک دست دیگر قلم، ایستاده است.«  

این کتاب نیز  به نشر رسید.    1395اما در مورد کتاب دوم سعداهلل البلوچی که با عنوان »از ستارگان اسالم در کشور افغانستان« در ماه ثور  

این کتاب به بررسی شخصیت افراد ی شهدا« بوده است.  ی الصمود با نام »قافلهی مجله ن ماهانهدر مورد مقاالت قبلی او در ستو  بررسی

ی توانیم به بعضی از عناصر شبکهی این افراد می . از جمله شده استعملیات مختلف نظامی و انتحاری اشتراک داشتند پرداخته  مختلفی که در  

 های خلیج اشاره کنیم.  القاعده متشکل از عرب

قراوالن خراسان«  ی القاعده با نام »پیش ابوعزام الملکی اشاره کنیم. کسی که داستانش در مجله توانیم به داستان  از میان این اشخاص، می

برافشه    پایگاه در    1395ی القاعده در سال  دجانه المکی که به صفوف شبکه ال کشته شد. همچنین داستان ابو    1390منتشر شد و در سال  

پیوست. زمانی که فهمیدیم آنها برادران  به پایگاه برافشه  ای از برادران عرب  در این کتاب اشاره شده است که: »البلوچی با مجموعهملحق شد.  

   3مان دوچندان شد.«مان هستند، شادمانیآنها استقبال کردیم و از اینکه آنها برادران عرببه گرمی از عرب ما هستند، ا

این کتاب  ای نگاشته است که در بخشی از مقدمه آمده است: »به نام هانی السباعی در این کتاب مقدمه پردازان سلفی جهادی یکی از نظریه 

 ی مجاهدین پرهیزگاری است که در افغانستان معاصر وفات یافته و یا به شهادت رسیدند.«  نامهها و زندگیمشتمل بر ترجمه 

ی  ی موسس و رهبر شبکه نامه کند و به دنبال آن، زندگیی رهبر و موسس گروه طالبان مالعمر آغاز مینامهرا با زندگی البلوچی کتاب خود 

 د. دهالقاعده را مورد بررسی قرار می 

مه بن الدن درست  ی القاعده اساای که برای کتاب البلوچی نگاشته است، در مورد مالقاتش با رهبر شبکهدر مقدمه   سردبیر مجله احمد مختار  

ای که میان او و اسامه بن الدن رخ داد پرداخته است و در این مجله به نشر  همچنین در مورد مصاحبهپردازد. سپتمبر می  11ی قبل از حادثه 

 رسیده است.  

 
ی این است که طالبان در اهداف خود متمرکز و دقیق نیست، در حالی که اگر طالبان ادعای امارت بر استفاده از نام مردم و نه امت، نشان دهنده 1

استفاده شده ی »شعب« که به معنای مردم است  ی مسلمانان. در متن عربی، از کلمهی امت استفاده کند و یا از واژهمسلمین را دارد، یا باید از واژه

 است. )مترجم(  
   2013، سال هشتم، جون  85ی شماره مجله -2
   2013، سال 88ی شماره مجله 3
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 ی مقاومت ی الصمود رسانه مجله

با نام رسانه البلوچی مجله  را    میان مسلمانان و و  ی مقاومت  ی مقاومت استوار کرد. هدف او این بود: »تقویت و افزایش روحیه ی الصمود 

و انصار اهلل حوثی  ایران است که به حزب اهلل لبنان، حماس    انقالب اسالمیادبیات    ، مقاومتی  رسانه مفهوم  )«  آنها ]برای مقاومت[ تحریک

 شود( میاطالق 

وجود نداشته باشد،   های اسالمی اشغالیدر سرزمین  نیروهای اشغالگرمقاومت جهادی تا زمانی که  : »گردد بهمقاومت خالصه می   با این وجود

پس در واقع ما در جهاد    م،یکنیمنشر  ها  زبان   گریو د  یسیانگل  ،یعرب  یهاما و تمام جهان به زبان  نیرا در سرزم  نیکه اخبار مجاهد  یزمان

زمانی که ما بفهمیم کسانی هستند که در وجود و عملکرد  .  گشت  میخواه  ن یزم  ی زنده از جهاد در رو  یانمونه   و   میسهم گرفت  یارسانه

]تا شک و تردید   میکنی کمک م نیزم  یدر رو  نیبه مجاهد قتیدر حق م،یدهی استدالل کرده و پاسخ ممقاومت جهادی شک و تردید دارند، 

و آن زمان است که ما بهترین   میکنیاشغال رد م یه ی( را در سایاسی)روند س  زیآمکه مقاومت مسالمت  یو زمان. همچنین، آنها برطرف شود[

   خواهیم داد.« ن اهداف جهاد ادامه و حمایت از آن تا به تحقق رسیدای را برای تداوم مقاومت جهادی  شرایط سیاسی و رسانه

استدالل و  ا ی اسالمی جهانی وجود ندارد به جز جهاد بکند که: »هیچ راهی برای برپایی نظام یکپارچه ی خود تاکید می همچنین در مقاله او 

ای به جز  توانند در جامعهها نمیکند و این رسانه آماده می   اسالمی  ایراه را برای جهاد رسانه  ،تا حد توان! چرا که جهاد در راه خداسرنیزه  

 ای که قوانین شریعت بر آن استوار باشد، فعالیت داشته باشند.«  ی مسلمان و جامعه جامعه 

مگان در دسترس کند که »جهاد برای هتاکید می کند« کنند باز می ای دیگر از او با نام »جهاد درها را برای کسانی که دق الباب میدر مقاله 

محتوا را پشت سر های بیهای واهی و برداشت ی کسانی که خواهان جهاد هستند، باز است، به شرط آن که بهانه راه برای همه است و  

 گذاشته و جهاد در راه خداوند را آغاز کند.«  

ارتباط بر قرار کرده و به    یانترنت  یهاشبکه   ق یاز طر  نیبا مجاهد  توانیم»کرده است و گفته است:    ان یبا طالبان ب  یهمکار  یهاراه   یو

و متخصص     شن یبه تکن   ازیمشخص ن  یدارند، به آنها پول داده شود، اگر عرصه  یمال  تی به حما  ازین  نیبرد، اگر مجاهد  یشان پ  یازهاین

برا  ا یشان آماده شود    یرادارند،متخصص ب تا افراد  ن یهمه به خاطر ا  نیآماده شود...ا  نیمجاهد  یمعلومات مورد ضرورت  که در    یاست 

 « دور نگهداشته شوند    ایقرار ندارند از نفاق و ر نیصفوف مجاهد

 ی الصمود به همراه مالبرادر معاون سیاسی رهبر گروه طالبانامیرخان متقی ناظر مجله 
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 المللی و یا جنبشی ملی؟ های بینطالبان؛ طمع 

دور از    شانفرماندهیو فراهم شدن مراکز  ی ]خط فرضی دیورند[  قرار رهبران طالبان و القاعده در ایران و پاکستان و یا در کرانه بعد از است

ی القاعده به نام  ی شبکه افتتاح مجله همزمان با    2006عربی مربوط به طالبان با نام الصمود در سال  ی  المللی، مجله حمالت ائتالف بین 

 آغاز به کار کرد.  قراوالن خراسان« »پیش 

ها منتشر کرد. او در این نوار  اش در رسانهاز غیبت یکساله   بعد  صوتی را  نوار  2006ی القاعده اسامه بن الدن در سال  در مقابل، رهبر شبکه

علیه غرب را در مناطق مختلف به مانند چچن، سومالی، فلسطین و  که او، ایمن الظواهری و مالعمر جنگ مسلمانان  صوتی تاکید کرد  

  کنند.افغانستان و عراق رهبری می 

ی القاعده و طالبان بود. ذوب شده در یک گفتمان فکری واحد و  ی شبکه تنیده ی جدید از ارتباط در هماین نوار صوتی در حقیقت آغاز مرحله 

آغاز  ای که مالعمر رهبر گروه طالبان از همان ابتدای  »اتحاد اسالمی جهانی« خالصه شده بود. داعیه های یکسان که با نام  اهداف و سیاست

پروراند. این داعیه در حقیقت، نفیر عمومی برای جهاد در افغانستان و درگیری با  کار کردن این مجله تا زمان هالکتش آن را در سر می به  

 های صلیبی در هر کجای دنیا بود.  رتشا

مختص به همین  فقط این رنج  آیاگوید: »رنجی که امروزه مردم افغانستان، عراق و فلسطین با آن مواجه هستند، می 2010مالعمر در سال 

ها، فرهنگ و منافع با همدیگر اشتراک داریم، بیایید در دردها، آرزوها، ای برادران مسلمان! ای کسانی که در دین، عقیده، ارزشکشورهاست؟  

تان با مال و جان خود،  ها اشتراک داشته باشیم. پس بیایید و در کاستن دردهای برادران مسلمان ها و خصومت ها، وفاداریها، نگرانیشادمانی

 نید.« همکاری ک

ای  که جهاد در افغانستان تنها مسئولیت طالبان نیست بلکه فریضهمعتقد است  همانطوری که مالبرادر عبدالرحمن، معاون امارت اسالمی  

انجام داده بود، گفته بود: »امارت  2007به تاریخ  ی هشتم مجلهاو در شماره برای تمامی مسلمانان روی زمین است. در گفتگویی که واجب 

ی تمامی مسلمین است،  از این خندق، وظیفه نیست. حفاظت    مطرحی ملیت  می افغانستان خندقی برای کل مجاهدین است. اینجا مسئلهاسال

  .باشد«در عین زمان جایگاهی ایمن برای تمامی مسلمین نیز می

  یبه همکار  جی در ترو  یتا ابزار مهم  ده یعرب در هجرت به افغانستان گرد  انیجنگجو  یبرا  یازه یطالبان انگ  یعرب  یمجله   نیا  گر،ید  یاز سو

المللی طالبان به همکاری  ی بین ای به نام »جهاد جهانی« و یا پروژه این مجله یکی از ابزارهای مهم در ترویج پدیده .  القاعده گردد  یشبکه

این پدیده را »جهانی    2012سپتمبر    77ی شماره  اسم مستعار( در مقاله الرحمن سلطان خیر )همانطور که ابو عبدی القاعده بوده است.  شبکه

 « عنوان کرده بود. یالمللسازی بین سازی اسالمی در مقابل جهانی 

امارت  به این ترتیب  .  کرد  لی تبد  یجهان-یبه گروه جهاد  ی وطن-یگروه مل  کی خود را از  ی این اتحاد چیزی نبود جز اینکه گروه طالبان  نتیجه 

ی  شان تبدیل شد. به همین منظور بود که مسئله های اسالم سیاسی رادیکال و بازوهای مسلح چتر جامعی برای تمامی احزاب و فرقهاسالمی  

است. در  های گروه طالبان تبدیل شده بود. از منظر گروه طالبان، آزادی قدس تنها از طریق افغانستان ممکن  فلسطین به یکی از اولویت 

ای دیگر در  ای با عنوان »از افغانستان تا قدس« منتشر شد. مقاله ، سرمقاله2018منتشر شده در ماه جنوری سال    142ی  ی شماره مجله 

جهاد در راه آزاد سازی مسجد  کند که » مقاله میوندی اشاره می   از اکرام الدین میوندی منتشر شده است. در این   2010ماه می    47ی  شماره

باشد... هیچ راه نجاتی برای کشتی اسالم جز جهاد مقدس وجود ندارد و هر قومی که  ی ما می ی دینی برای همه قصی مبارک یک فریضه اال

ها را ذلیل کرد. هیچ شکی نیست که ندای علما مبنی بر آزادسازی قدس و مسجد االقصی و دیگر بالد اسالم جهاد را ترک کرد، خداوند آن 

اند. ورزند و به زندگی دنیوی راضی شده . به جز حکام مسلمانی که به مادیات و امور دنیوی اهتمام می تاثیر داشته استمنان  در قلوب تمامی مو

اینکه از طرف خداوند  نماند مگر  کنند و هیچ امیدی از جانب مسلمانان برای ما باقی  ها اکتفا میو همچنین به تنظیم جلسات و صدور بیانیه 

 « .یاری شده باشند
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ها و یا  ها و حکومتسازماندهد و میان این »مردم« با قرار میی گفتمان خود فقط »مردم عرب و مسلمان« را مورد خطاب طالبان در ادامه 

 آورد.  های عربی و اسالمی انفکاک به عمل میحتی رژیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ کندگواریسم را با همدیگر جمع میچه چیزی قندهاریسم و چه

رغم اینکه دفتر سیاسی طالبان، گفتمان خود را یک گفتمان عملی  ی الصمود، علی سال از انتشار مجله   15امروز و بعد از گذشت بیشتر از  

اند. این گفتمان از حمایت و تایید هر گروه بنیادگرای خود را حفظ کرده یگذشته ن و گفتاردهند، اما هنوز هم همان گفتمامیسیاسی نشان 

کند. درست همانگونه که  ی خود جهاد مقدس را در هر مکانی و با هر ملیتی به پیش ببرد، دریغ نمی ی در دست داشته رادیکالی که با اسلحه 

 هویت بودند.  میزبان جنگجویانی بود که بدون پاسپورت و بی»امارت اسالمی« 

های بنیادگرای مسلح در سرتاسر جهان بدون در نظر  الزی القندهاری بر گروهی  پدیده و اینجا الزم است که سوالی را مطرح کنیم: »چرا  

 شان غالب شد.«  داشت ملیت، زبان و قومیت 

که امارت   یجهان  یاز برنامه   یریمسئله تصو  نیاای بنیادگرای رادیکال وجود داشته است.  هی گروهاز این منظر توافق ضمنی میان همه 

ب  کندی آن تالش م  یبرا  یاسالم دهد. در خط مقدم این  های رادیکال مسلح را نشان می . این تصویر همان همکاری گروه داردیم  ان یرا 

 ها به شمول یمن، سومالی، مالی، الجزایر، سوریه، برمه و کشمیر حضور فعال دارد.  ی القاعده است که در بیشتر والیت همکاری شبکه

د. همانطور که خلیج  وشی مرکز فرماندهی انقالبی جهانی تلقی می زله ها، به منهای بنیادگرای اسالمی به خصوص عربقندهار برای گروه 

از سرتاسر دنیا یعنی از آفریقا و آسیا و آمریکا    هاوانا ]در کوبا[ به عنوان مرکز فرماندهی انقالبی و ایستگاهی برای نیروهای چپ مارکسیست 

 شد.  تلقی می

چه  و  قندهاریسم  وگواریسم،  همگرایی  و  مشترک  عنصر  مبارزه یک  همان  که  دارد  رویکردهای  احد  با  پایین  از  انقالب  و  چریکی  ی 

چرخد که البته مصرف محلی ل محور عربیت و اسالمیت میطالبان، این عنصر فقط حو  اسالمی  باشد. اما در مورد اماراتی میتانترناسیونالیس

 کنند.  دهی به خالفت تلقی می همچنین شکل ی تغییر و خود را اساس و پایه  هاالمللی. همچنین افغان دارد و نه بین 

ای از محمد تربان، پژوهشگر مسائل شریعت و سیاست با عنوان »چرا طالبان به عنوان تنها آدرس وحدت اسالمی باقی  ویکرد در مقاله این ر

گروه طالبان جنگی شدید علیه آمریکا ح داده شده است. او معتقد است: »توضی  2018، جنوری سال  142ی  خواهد ماند« منتشر شده در شماره 

میان دولت  رتباطات ی الصمود؛ در تیتر پایین اشاره شده است که اجلد مجله
 رکمنستان با طالبان کماکان ادامه دارد.ت
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 ی داشت و در سرتاسر امت اسالم شه یجهاد که در افغانستان ر یتا بر شعله  دندیجنگبرد. گروهی که در افغانستان  و متحدانش را به پیش می 

و    شتریطالبان ب  یآن به رهبر یرویو نجهاد در راه خدا است   یاکردند که افغانستان گهوره   دایپ نیقی  که یببرند، و زمان  نی پراکنده بود را از ب

بود    یو عموم  ی خصوص  یهانشست   یامن برا  یگاهدر جهان و پناه   نیمجاهد  ی القمرکز و محل ت  ی چنانکه افغانستان زمان  شود،ی م  شتریب

که در واقع    رفتی سخن م  ن یو در مورد گسترش جهاد و دفاع از اسالم و مسلم  شدی گرفته م  یها به بررسمسلمان   یهایکه در آن نگران

 .«  ارقم در صدر اسالم بود یافغانستان مانند دار ارقم بن اب

«  قیعم  یهاشهیبا ر  یاسالم  یه یگروه طالبان، نظربا عنوان: »  2009مارچ    33ی  ی منتشر شده در شماره در مقاله   غزنویاما شهاب الدین  

کردند که گروه طالبان یک  : »بسیاری تصور می است  ده یرس  ی خارج  یفراتر رفته و به مرزها  ی داخل  یدارد که گروه طالبان مرزها  د یتاک  نیبر ا

گروه محلی است و با تغییر شرایط و وضعیت شکست خواهد خورد و از مقام بلندی که به آن رسیده بود، سقوط خواهد کرد. اما در دهمین  

دهد که این گروه تنها یک گروه محلی نیست بلکه گروه  گروه، مثل آفتاب روز چهارم طلوع کرد. پس این نشان می   سالگرد تاسیس این

های های این گروه تا ماورالنهر و کوه . نتایج فعالیت که در جهان اسالم دارند ارتباط دارد  ی شان به نقشی جهاد  یهاو برنامهاست که    جهانی

های جهادی به طور کامل مربوط به  این گروه مسئولیت رهبری مسلمین را بر عهده دارد و برنامهرسد.  لعرب میاصعب العبور قفقاز و جزیره 

های ی مقدس گروهوجود دارد و در عین زمان این تفکر و ایده   ای از ذهن ]مسلمانان[قدس در گوشهی مباشد... این تفکر و ایده این گروه می 

های ای است که در آن شنیدن صدای ملت مظلوم و ملت ی اصلی همان عمق نظریه سازد. این انگیزه می   اسالمی را به سمت تکامل رهنمون

  ت یتنها ابزار برگرداندن عزت، ثبات و امنشود. آرزوهای مردم با گروه طالبان در ارتباط است و به همین جهت این گروه  مستضعف برجسته می

 «  شان اند. یدر کشورها

« به عنوان یکی از نیروهای برای آن  ی »جهاد و آمادگیفلسفهرادیکال افغان،    هایهای جهانی گروهطلبی چشم انداز یا جاه تحقق  و در مورد  

در    2010متشر شده در جوالی    49ی  ای به نام عبدالوهاب کابلی در شمارهکه در مقاله  چنانچهبرای تفکر طالبان تاکید شده است.    محرکه

کنند که عمل اسالمی انجام  های اسالمی وجود دارند که ادعا میبسیاری از گروهنویسد: »المی میهای اسگروهگیری سلبی  مورد موضع

از    یها اسالم را به انجام برخگروه   نیکه ا   یی تا جاکنند،  گیری سلبی در مورد جهاد و جنگجویی اتخاذ می دهند اما در عمل، آنها موضع می

. یا به دلیل عدم  .از اسالم است.  یکج فهم  ایخداوند    نیدر مقابل د   یاخالص  ی خود به علت ب  نی..که ا..کنندی مناسک و دعاها خالصه م

های اسالمی وجود دارند که شعار جهاد در راه  نوع دیگری از گروه  دلیل درک تحریف شده از اسالم.  ها به دین خدا یا بهوفاداری این گروه 

بلغور می  را به مانند ذکر  اند و هیچ اهتمامی برای تقدیم قربانی و قیام به سوی کنند ولی فقط این ذکر را در حد شعار باقی گذاشتهخدا 

آنها به سرعت از بلغور کردن  د و یا اینکه علیه اهل جهاد بجگند،  های مستقر به مقابله با جهاد برخیزندولت ورزند. و اگر  های جنگ نمیمیدان

گوید: طالبان از جهاد می تصویراو در مورد های دموکرات و سکوالر تجدید بیعت خواهند کرد.« کنند و با دولت مفاهیم جهادی خودداری می

یا منافع ملی و اهداف دنیوی نیست.  جهاد از منظر طالبان یک مبارزه سیاسی و یا عملیات نظامی در جهت تحقق یاف» تن اهداف قومی 

بدون در نظر داشت  های داخلی[  که آنها ]بیگانگان و طاغوتشود،  همانطور که جهاد جنگ برای آزادسازی وطن از اشغال بیگانگان تلقی نمی 

انه در این زمان فقط فرض و واجب  جهاد مسلحی بدون هدف نیست...  فقط یک مبارزه   این کنند.  ورزی می احکام و شریعت الهی سیاست 

مظلومان دنیا است تا شر را از خودشان دفع کنند. پس بنابراین بازگشت به   نیست، بلکه این نوع مبارزه ضرورتی طبیعی، فطری برای تمامی

ع ظلم واقعی است که بر  شان در کشورهای اسالمی، فقط فریضه نیست، بلکه تنها راه درمان برای رفپیمانان جهاد علیه کفار محارب و هم 

 «سر مسلمین آوار شده است.

های و احزاب انقالبی عربی و اسالمی به  ی گروه المللی امارت اسالمی، بر همه های بینبرای طالبان جهانی بودن مدنظرشان و یا بلندپروازی 

  باشد.مختصر به افغانستان نمی شود. بدین معنا که است امارت اسالمی تنها جز والیت تحمیلی طالبان محقق نمی 

 :  تواند کهطالبان با این رویکرد می 

ها و احزاب بنیادگرا در مقابل اوامر امارت اسالمی در داخل افغانستان و همچنین دستورگیری  تسلیم بودن گروه  •

 های داخل افغانستان را تضمین کند.  برای جنگ
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ها در ی عناصر این گروههاد مقدس جهانی بنامد. پس همه به خود اجازه دهد که خود را به عنوان پدر معنوی ج •

 هند و چین و سوریه و عراق و سومالی، خود را سربازان امارت اسالمی بنامند.  

ی معاون امارت اسالمی و مشاور ارشد شورای رهبری طالبان مالاختر منصور تحت عنوان »شیخ ابوبکر البغدادی  این سیاست طالبان در نامه 

سازمان دولت اسالمی    تاسیسمنتشر شده است، همزمان با    2015ی الصمود در جوالی  مجله   111ی  مجاهدش« که در شماره  و برادران

 در افغانستان توضیح داده شده است. ]والیت خراسان[ 

اسالمی بدهد و اینطور    ی جهاد در صفوف امارتکند، اجازه به البغدادی پیشنهاد داد برای جلوگیری از انچه که او فتنه توصیف میمنصور  

 باشد.« ، عمالً مخالف منافع و مصالح اسالم، جهاد و مجاهدین می دشان قرار گیرتلقی کرد که »هر گروه و یا حزب دیگری که در مقابل گروه 

های مشروعی تاکید بر حقانیت امارت اسالمی مال اختر منصور به البغدادی در مورد بیعت   در مورد

  عت یو ب  یتوسط انتخاب شرع یامارت اسالم  یرهبرکند که: »آورده بود، تاکید می که به دست  

اهل حل و عقد بودند که    یشورا  یعلما اعضا  ن یاست. ا  ده یعلما انتخاب گرد  از  ( تن1500)

و    یبیحمود بن عقالط و الشع  خی مانند ش ی جهان اسالم و رهبران جهاد ی از علما و فقها یبرخ

امارت اسالمی بر اساس اخوت اسالمی بنا .  کردند..  عتیب  یاسامه بن الدن با امارت اسالم  خیش

ای به دخالت در امور شما را  و عالقه  خواهدمینهاده شده است و چیزی جز خوبی برای شما ن

 رود که در مقابل این عمل ما، شما هم همین عمل را انجام دهید.«  ندارد. همچنین توقع می 

ی نده کند: »قهرمانان جهاد معاصر به مانند امام مجاهدین شیخ عبداهلل عزام، فرماو اضافه می

ی ی مسیحیان ابومصعب الزرقاوی و  شکست دهنده کوبنده مجاهدین شیخ اسامه بن الدن و  

 اند.« ا داشتهبه طور کل افتخار شاگردی در مکتب جهاد افغانستان ر  ،کافران

 بهار عربی از منظر طالبان افغانستان  

ی های به وجود آمده، مجله و ضرورت سازماندهی سازمان  شودبهار عربی خوانده میهای رهبر القاعده برای حوادثی که  همزمان با کوشش

هایی برای حمایت از »انقالب« در آن کشورها کرد. همچنین تاکید بر اعزام جنگجویان القاعده و  الصمود شروع به نگارش مقاالت و کتاب

 دیگر برای حمایت از »فعاالن انقالب اسالمی« کرد.  های مسلحگروه

هواداران ای با عنوان »جنایات  مقاله  2013ی الصمود منتشر شده در سپتمبر  مجله  88ی  محمد یاسین حسنی )اسم سازمانی(، در شماره

به احیا جهاد در مصر بپردازند.    هایواناخ  حکومت های اسالمی مصری دستور داد تا برای پاسخ دادن به سرنگونی  دموکراسی در مصر« به گروه 

ای داشتیم که مردم افغانستان را برای جهاد به تمام معنا آماده کردند. جهاد همان راهی است که شعارهای  گوید: »در افغانستان ما اسوه او می 

اخرین راهکار جاهلیت برای    و و این حمله،حمله علیه اسالم است  بزرگترین  برد. چیزی که در مصر جریان دارد، پوچ و توخالی را از بین می 

 مدن بر مسلمانان است. و مصر به جز از جهاد در راه خداوند، راه دیگری برای برون رفت از این تنگنا را ندارد«  فائق آ

ای با عنوان »لیبیا از عمر مختار تا انقالب  مقاله   2011ی الصمود منتشر شده در دسمبر  مجله   67ی  در شماره سیف اهلل هروی   در مورد لیبیا

  116ی ی چاقوها و ضرورت جهاد برای آزادی قدس« در شمارهای دیگر با نام » انتفاضه« و در مورد فلسطین مقاله 2011فبروری سال  17

ای که فریادهای اهلل اکبر آن  ای دیگر هروی در مورد انقالب ترکیه تحت عنوان »توطئه ت. در مقاله نگاشته اس 2015منتشر شده نوامبر سال 

در مورد ناکامی کودتا علیه رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نوشته بود و آن را پیروزی    2016سال    156ی  را خنثی کرد« در شماره 

 سپاه خداوند تلقی کرده بود.  

 ؛ یطاغوت جهان  یهدف بعدسومالی،  »ای با عنوان  به القاعده مقاله   حوالت سومالی و تایید کردن حرکت الشباب وابستههمچنین در مورد ت

ی داریم«  ادر فرانسه به عنوان »عجب زمانه  های سازمان دولت اسالمی ای دیگر در مورد تایید کردن عملیاتنگاشته است. مقاله   «کایامر

توئیت حساب کاربری »مسائل افغانستان«: مولوی  
امیرخان متقی رئیس دفتر امارت اسالمی طالبان و عضو  

گروه مذاکره کننده طالبان قبل از رفتن به مراسم  
 آمریکا ختم اشغال  ی نامهموافقت امضای 



 

10 

 

ی خودشان  : »این جوانانی که در قلب اروپا و خانهنگاشته شده است که  2015دسمبر    117ی  توسط عبداهلل منیب )اسم سازمانی( در شماره 

 ردند، مجاهدین سلحشور و شیر شیران اسالم بودند و موجب ناامیدی آنها شد.« عملیات را اجرائی ک

آیا واقعاً طالبان قادر به  »شود:  ی الصمود که توسط طالبان منتشر شده است، یک سوال مطرح می ی مجله شماره   200در آخر و با توجه به  

های تروریستی برای جنگ به دیگر گروه و از کجا معلوم افغانستان را    استهای جهان  های همسایه و دولت با دولت   ایجاد ارتباطات سازنده 

   «علیه دیگر کشورها تحویل نخواهد داد؟
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 در مورد نویسنده

دانشگاه بغداد است.    یاسیعلوم س  یافغانستان و پژوهشگر همکار دانشکده   کیمطالعات استراتژ  توتیانست  پیشین پژوهشگر    یاحسان  ن یحس

 ی مو منازعات قو  ییادگرایبن  ،یامنطقه   ت یامن  ،ویتمرکز    ی. حوزهباشدی از دانشگاه تهران م  انهیمطالعات خاورم  یرشته   ل یالتحصفارغ  وی

  تیریبه نام مد  یگریکتاب د  یبه تازگ  ویخراسان اشاره کرد.    تیوال  یو دولت اسالم  یعبارتند از: دولت اسالم  وی  ی. از جمله کارهاباشدیم

اند.توحش را ترجمه کرده 



 

 

 


