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Abstract 
Todays, the circulation of Takfiri has taken over the Muslims of the world as a 

scourge. This circulation seeks to implement its extremist and violent conception of 

the sublime principles of Islam in the world.  In this way, "Al-Qaeda" in 

Afghanistan has always been considered as the founder and line-up of the Takfiri 

movement in the West Asian region. The importance of studying this circulation is 

heightened when we realize that most of the Takfiri groups that are in the line of 

battle with the axis of resistance today, are rooted in al-Qaeda and its ideology. 

The group founded by "Abdullah Azzam of Palestinian", "Osama bin Laden of 

Saudi Arabia" and "Ayman al-Zawahiri of Egypt" called "Al-Qaeda" in Afghanistan 

under the pretext of jihad against the Soviet Union, which later became the source of 

extremist Salafi circulations and a lot of Takfiri groups in the region; so that it can 

be claimed that the main thinking of the deviant current of Takfiri groups gained 

strength and power with the emergence of this circulation. This descriptive-

analytical study tries to answer this fundamental question that “what are the 

underlying factors, historical course and the origin of al-Qaeda as a Salafi-Takfiri 

movement and what are the intellectual and doctrinal foundations of al-Qaeda? 

The findings show that the jihad against the Soviet Communist Army in 

Afghanistan led the three major Salafi leaders to form an alliance and pave the way 

for the emergence of a pervasive jihadist movement called al-Qaeda. The base of al-

Qaeda's thinking is rooted in Salafi thoughts, and its leaders, in particular, have been 

more influenced by the thinking of the ruling Brotherhood in Egypt. Also, this study, 

by examining the thoughts of al-Qaeda leaders, has come to the conclusion that the 

spread of Shiite thought under the leadership of the Shiite country of Iran has always 

been dangerous for them and they have sought to avert this danger. 
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چکیده
 کوشادیماا گتفته اسات. گتیاانی کاه دامن مسلمانان گهان ر سوزاانمانیک بالی  ع(وانبهامتوزه گتیان تکفیت 

افغانساتان « القاعاده»اسالم، در گهان پیاده ک(اد.  در ایان رهگا ار  بخشیتعالبتداشت افتاای و اشن اود را از مبانی 

باوده و  نظتانصاحبی غتب آسیا مورد توگه و اتقان ی گتیان تکفیت در م(طقهب(یانگ ار و اال ده(ده ع(وانبههمواره 

تکفیتی که امتوز در صاف نباتد  یهاگتوهکه دریابیم بیشتت  شودیمبت اهمیت بترسی این گتیان افزوده هست. زمانی 

 ، ریشه در القاعده و تفکتات این گتیان داشته و دارند. اندگتفتهبا محور مقاومت قتار 
در « القاعاده»باا ع(اوان  «الظواهتى مصاتىأیمن»و  «الدن عتبستانىاسامه بن»،«عبداهلل عزّام فلسطی(ى»گتوهی که 

سلفی افتاای و تکفیاتی  یهاانیگتی گهاد علیه شوروی ب(یان نهادند، بعدها ستم(شی پیدایش کشور افغانستان و به بهانه

ادعا کتد که عمده تفکت گتیان انحتافی تکفیت با ظهور این گتیان قاوت  توانیمکه  زیادی در م(طقه گتدید؛ به اوری

اساسای پاساخ  ساسال تا به ایان کوشدیموهش با روش توصیفی ا تحلیلی با واکاوی این گتیان این پژو قدرت گتفت. 

اناد و مباانی یک گتیان سلفی ا تکفیتی کدام ع(وانبهی پیدایش القاعده ، سیت تاریخی و نحوهساز(هیزمدهد که عوامل 

 فکتی و اعتقادی  القاعده چیست؟!

ارتش کمونیستی شوروی، باع  شد تا سه رهبت بزرگ سالفی در  بت علیةگهاد که  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی
ی تفکاتات شوند. ریشاه« القاعده»پیدایش گتیان گهادى فتاگیتی به نام  ساز(هیزمافغانستان با یکدیگت ائتالف کتده و 

هااى اااوانى گتیاان تفکات حااکم بات ااص، بیشتت از اوربهی سلفی استوار است و رهبتان آن القاعده، بت بستت اندیشه

. همچ(ین این پژوهش با بترسی تفکتات رهبتان القاعده به این نتیجاه رسایده اسات کاه گساتتش اندتفتهیپ مصت تیثیت 

بوده و در پی دفع این اطت بوده و  نیاطتآفتتفکت شیعه با راهبتی و پتچمداری کشور شیعی ایتان، همواره بتای آنان 

 هست(د. 

، سلفی، تکفیتی، گهادالقاعده :هاواژه دیکل
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 مقدمه و بیان مسأله
ای در م(طقاه گتایی ما هبی و اشاونت فتقاهتتین رویدادی که در رشد و گستتش افتابمهم

وقاایع  ،درواقاعباشاد. ی شاوروی باه ایان کشاور میمسثت بوده است، تحوالت افغانساتان و حملاه

گتایی در م(طقاه ی افتابهاتیفعالر ی عطفی دافغانستان و اشغال آن از سوی شوروی را باید نقطه

 دانست.

اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی رویادادی اسات (ایی در گهاان اساالم باود، زیاتا باتای 

هاای ، گاتوهرونیاازاباود.  شادهاشغالنخستین بار یک ستزمین اسالمی از سوی کمونیسم گهانی 

اساالم در ساطح گهاانی را داشات(د و  اسالمی اتفدار حتکات گهادی که ادعای مبارزه با دشم(ان

، نسبت به اشغال افغانستان حساسیّت شادید نشاان دانست(دیمکمونیسم را از دشم(ان ستسخت اود 

اساامه »و « ایمان الظاواهتی مصاتی»، «عبداهلل العزام اردنی ا فلساطی(ی»ب(ابتاین کسانی چون ؛ دادند

 ع(وانباهی و تشاکیل القاعاده، دهسازمانی ها(هیزم ،یتدربهبا ورود به افغانستان، « سعودی الدنبن

ی ساازمانی رادیکاال تیگشکل آنچهدر گ(  افغانستان،  درواقعسازمانی گهانی، را فتاهم کتدند. 

افتاای شاتق و غاتب عتبای باا یکادیگت در  انیگتااسالمبه نام القاعده را ستعت بخشید، مالقات 

ی سازمانی هامهارتی ایدئولوژیک و هادگاهیدکیب افغانستان بود. این مالقات و آش(ایی سبب تت

ی سازمانی و تشکیالتی اود را هامهارتی رادیکال مصت، هاگ(بششد. در این میان،  انیگتااسالم

ی ماالی ااود نیاز از اتیان نفاوذ گساتتده هاایساعودو  قتاردادندسعودی  انیگتااسالمدر ااتیار 

ی گتااساالمگتای اود را وارد چارچوب فکاتی گتیاناات ی ت(د وهابی و فتقههادگاهیدتوانست(د 

 حاضت در افغانستان نمای(د.

ی هااگتوهی هااتیفعالی باه بعاد، از دام(اه م 2362گونه بود که از اواساال دهاه ب(ابتاین، این 

ی رادیکال باه افغانساتان و هاتیفعالرادیکال عتبی در کشورهای عتب کاسته شد و با انتقال متکز 

ی هاساالی رشد گتیاناات افتااای باا بتچساب اساالمی در این کشورها به کانون عمده پاکستان،

تبدیل شدند. همزمان با اشغال نظامی عتاق توسال آمتیکا و ورود یکای  ازآنپاو  م 2332ی دهه

ی این اتز تفکت افتاای از اسالم دوباره باه گهاد با آمتیکا، دام(ه م(ظوربهاز ستان القاعده به عتاق 

افاتاب و گهالات  یهاشعلهشورهای عتبی و اسالمی مان(د عتاق و سوریه کشیده شد و از دل آن ک

تکفیاتی کوچاک و بازرگ م(طقاه زباناه  یهااگتوهچون داعش، گبهه ال(صته و سایت  ییهاگتوه
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و مباانی فکاتی آناان  ، آگاهی نسابت باه ااساتگاههاانیگتکشید. بدون تتدید بتای مبارزه با این 

اهمیت و ضتوری است. ش(اات ماهیت، مبانی فکتی و تبارش(اسی گتیان القاعاده هام از  بسیار پت

 این قاعده مست (ی نیست.

ی شتقی گمهوری اسالمی ایتان، یکی از آن دسته کشورهایی اسات همسایه ع(وانبهافغانستان 

وهش در پای ی فتاوانی دیده است. این پاژهابیآسی تکفیتی گتیان سلفیه، که تاک(ون از اندیشه

ی پیدایش القاعده به ع(وان یاک ، سیت تاریخی و نحوهساز(هیزماست که عوامل  سسالپاسخ به این 

 القاعده چیست؟ اند و مبانی فکتی و اعتقادیگتیان سلفی ا تکفیتی کدام

 اصلی پژوهش سؤال
یت ، سساز(هیزماساسی هست(د که عوامل  سسالمحققان در این پژوهش در پی پاسخ به این 

 اند؟!یک گتیان سلفی ا تکفیتی کدام ع(وانبهی پیدایش القاعده تاریخی و نحوه

 فرعی سؤاالت

 القاعده چیست؟ ا مبانی فکتی و اعتقادی

 ا گهاد از دیدگاه القاعده چه مفهومی دارد؟

 ؟ده(دیما چتا القاعده شیعیان را تکفیت کتده و حکم به کشتن آنان 

 روش پژوهش
، این مقاله از روش توصیفی ا هاپتسشموضوع و در مسیت دستیابی به پاسخ  با توگه به ماهیت

ا  یاکتابخانهی نیز به شیوه هادادهتحلیلی استفاده کتده است. روش و ابزار گتدآوری ااالعات و 

با مطالعه،  یاکتابخانه. در این روش به شکل باشدیماس(ادی و همچ(ین استفاده از م(ابع ای(تتنتی 

و تیمل در چ(دین کتاب، مقاالت علمی و گستجو در فضای ای(تتنت، ااالعات مورد نیاز  بترسی

پژوهش به دست  یهاافتهیکیفی و داده ب(یاد،  صورتبه هاداده لیوتحلهیتجزو پا از  یآورگمع

 آمد.
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 ادبیات پژوهش

 تحقیق پیشینه
سسه مطالعات اندیشه موتوسال  که« القاعده و اواهتانش»  در کتاب 2232) کمیل الطویل

های تبارش(اسی ها و الزامضمن درک ضتورت، سازان نور در ایتان به چا  و نشت رسیده است

های گهادی فعال در سه دادن تاریخچه مشتوح مبارزات مسلحانه سازمان القاعده، با محور قتار

عده همچ(ان گزو های القاضعف و محدودیت رغمبهکشور مصت، لیبی و الجزایت که در آن سالها 

گیتی شکل ینحوه کتده است تاشدند، تالش ع(اصت مقاوم و گدی این سازمان محسوب می

را واکاوی  الدنبنالقاعده و نقش و ارتباب مجاهدین مصتی، لیبیایی و الجزایتی با سازمان اسامه 

عده در های تشکیل ده(ده القامطالب قابل توگهی درباره حضور گتوهاود در کتاب وی  .ک(د

 کتده است.مجدد آنها در این کشورها ارائه  یسااتار سازافغانستان و پاکستان و 

 یتیگشکلمتیکا در آ متحدهاالتیانقش »با ع(وان  یامقاله  در 2230) نژادسید مهدی ساداتی

 یهاقدرتکه  به این نتیجه رسیده استالقاعده  با مطالعه« افتاای در گهان اسالم یهاانیگت

درون گهان اسالم بتای تضعیف اسالم و ا( ی نمودن  یها(هیزمو  هاتیظتفهمواره از  گتسلطه

نظت بوده است  مطمح، در این میان آنچه بیش از همه اندنموده یبتداربهتهبالقوه آن  یهاییتوانا

مختلف دنیای اسالم از درون با  یهاشیگتافکتی بین م اهب و  و انشعاب یافک(ااتالفامکان 

وی همچ(ین یا سست ایمان یا م(حتف از لحاظ عقیدتی بوده است.  البفتصت یهامهتهاستخدام 

و اشونت یکی از شگتدهای شیطانی گبهه استکبار بتای  یگتیافتااتتوی، اذعان داشته است که 

داالی و هدر رفتن استعدادهای نهفته  یهاگ( الم به فتصت سوزی و ستگتم نمودن دنیای اس

که چگونه غتب اده است نشان د. محقن در این پژوهش اسالم و مسلمانان در دنیای معاصت است

امتیکا بتای دفع مخااتات گتیان اسالمی با کمک به تشکیل القاعده و داعش و سایت  ژهیوبه

اسالمی را از مبارزه  یهاحتکت یتیگگهتسالم افتاای با ع(اوین مختلف در گهان ا یهاانیگت

 یهاشهیاندو تقویت  یگتیافتاابا غتب و صهیونیسم به درون گهان اسالم بتگتدانده و با تتوی، 

درون دی(ی را گستتش داده و گتیان احیاگتی اسالمی و  یهایتیدرگ ةواگتایانه اسالمی زمی(

 .وده استبازگشت به اسالم اصیل را به ضد اود تبدیل نم

http://ensani.ir/fa/article/author/172677
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القاعده و پدیده تکفیت؛ استتاتژی استعمار در »با ع(وان  یامقاله  در 2236احمدی ) یمحمدعل

یک گتوه انحتافی ت(درو در گوامع اسالمی با م(شی فکتی و ایدئولوژی را القاعده « گهان اسالم

 نموده گهموا تکفیتی شوم پدیده  است که گوامع اسالمی را با بحتان دانسته وهابیت و سلفیت

استتاتژی گدید  نوعی به وی در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که القاعده. است

 و تحتی ااورمیانه و ایجاد ااتالف در بین گوامع اسالمی بتای تضعیف استعمارگتان در م(طقه

های انحتافی و ایجاد انحتاف در مسیت دین سلطه درآوردن بالد اسالمی و به وگود آوردن گتوه

 اسالم و از بین بتدن روحیه انقالبی شیعیان در مقابل استعمارگتان است.

رابطه بین به « گهانی شدن و القاعده»با ع(وان  یامقاله  در 2232)مهدی عباس زاده فتح آبادی

نویس(ده معتقد است القاعده به م ابه این پژوهش پتدااته است. در دو پدیده گهانی شدن و القاعده 

 ژهیوبهگ(بشی تتوریستی ضدگهانی شدن در واک(ش نسبت به سلطه آمتیکا در سطح گهانی 

در ضمن این گ(بش از گهتی نیز از ابزارهایی که گهانی  .کشورهای مسلمان شکل گتفته است

قتار داده به نحو احسن بهته بتده است. ااالعاتی و ارتباای در ااتیار آن  یهایف(اورشدن در بعد 

. شودیمدر بتابت آن تشتیح  یهامقاومتدر این پژوهش ابتدا پدیده گهانی شدن و آثار، پیامدها و 

سپا به شتایال گهان اسالم در عصت گهانی شدن اشاره شده و نگتش کل گهان اسالم و عتب در 

و تتوریسم  شدنیگهانز به تشتیح رابطه بین . مبح  پایانی نیشودیمباره گهانی شدن بترسی قتار 

 .است افتهیااتصاصضدآمتیکایی القاعده 

تیثیت تفکت گهادی عبداهلل عزام در گستتش »با ع(وان  یامقاله  در 2232محمد ااهت رفیعی )

 گ ارانهیپایکی از  ع(وانبهگهادی عبداهلل عزام  یهاشهیاندبه بیان افکار و « القاعده یهااشونت

تفکت رهبتان  یتیگشکلدر  تگ اریتیثفتد  نیتتمهمین گتیان پتدااته است. او از عزام به ع(وان ا

 و اعضای القاعده یاد کتده است.

مقاالت زیادی در ارتباب با القاعده نوشته  تاک(وندریافت که  توانیمبا یک گستجوی ساده 

این  یتیگشکلامع و بایسته به سیت گ صورتبه، یامقالهدر کمتت  رسدیماما به نظت ؛ شده است

ب(ابتاین این مقاله به این ؛ سازمان پتدااته و مبانی فکتی آنان مورد بترسی قتار گتفته شده باشد

 مهم پتدااته است.

http://ensani.ir/fa/article/author/82527
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 تعریف مفاهیم

 مفهوم شناسی سلف

. در این راستا قوم سلف به گتوهی است« و گ شته پیشین»ی ابه مع( عتب در لغت« سلف»واژه 

اما این واژه در مع(ای اصاطالحی، دارای مفهاوم دیگاتی ؛ ست(دیزیم هادرگ شتهکه  شودیم گفته

سالف را گتوهای از  ،تسا(ّت و شیعه متفاوت اسات. اهالس(ّمفهوم سلف، در اصطالح اهلاست. 

نی ها این سه نسل را به دلیل نزدیکی زمادان(د. آنتابعین می مسلمانان، شامل صحابه، تابعین و تابعینِ

دلیلای کاه سالفیان  نیتاتدان(اد. مهمی بهتت وحی، بهتتین متدم )ایته  میو مکانی و در نتیجه، تلقّ

است که از آن به  )ص ، حدی ی م(سوب به پیامبت بزرگوار اسالماندکتدهبتای مشتوعیت سلف ارائه 

 :شودیمیاد « حدی  ایته»ع(وان 

و ساپا  (ادیآینی کاه در پای ایشاان مابهتتین متدم، )متدمان  قتن من هسات(د: ساپا کساا» 

و  که گواهی هت یک، سوگ(دشان (دیآیز ایشان، متدمان ما. پا (دیآیدیگتانی که در پی آنان م

  23:2233)علیزاده موسوی: .«ک(دیرا نقض م شانیسوگ(د هت کدام گواه

و باه  ارندشامیحدی ، سه قتن نخستین اسالم را بهتاتین قاتون اساالم مااین سلفیان با تکیه بت 

 ت در ابعاد مختلف قائل(د.اند، متگعیّهمین سبب، بتای کسانی که در این سه قتن زندگی کتده

)ساالف صااالح  داری م(زلاات، « صااالح»ت(هااا بااا قیااد  ساالفی از دیاادگاه ماا هب تشاایع، واژه

ی صحابه هست(د، به نظت شیعه، ت که قائل به عدالت همهس(ّبتاالف اهل مشتوعیت و احتتام است.

توان ها را از عدالت ساقال کتده است؛ ب(ابتاین، نمیاند که آنبتای از صحابه کارهایی انجام داده

 .کتد یتویصحابه را عادل دانست و چشم و گوش بسته و بدون دلیل از آنان پ یهمه

 گریمفهوم شناسی سلفی

در قتون  سلف، سبب شده است که م هب گدیدی با نام سلفی گتی یدیدگاه سلفیان درباره

سلفی گاتی در قاتن چهاارم  یشهیاند یهااایت شکل گیتد. از نظت تاریخی، هت چ(د بتای از رگه

مسلمانان، در مادتی کوتااه اااموش شاد. ابان تیمیاه  یشهیشکل گتفت، اما به دلیل تعارض با اند

اات. ور سام هب سلفی گتی را در قتن هفتم احیا کتد و آتش ااتالف را میان گهان اسالم شعله

پا از وی شاگتدش ابن قیم بتای زنده نگاه داشتن این اندیشه بسیار کوشید؛ اما وی نیز کااری از 
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 ییهااقاره، باا تفاوتسلفی گتی در نجاد و حجااز و شابه یهاانیپیش نبتد. در قتن دوازدهم، گت

در دوران در نجد و حجاز، توانست رشاد ک(اد.  ژهیوبهانگلستان،  یهاتیآغاز شد که به دلیل حما

اود در کشورهای  یهاک(ونی نیز گتیان سلفی گتی به اهتمی در دست امتیکا بتای پیشبتد هدف

مختلفای دارد کاه ایفای از  یهااانیها و گتامتوزه سالفی گاتی شاااه اسالمی تبدیل شده است.

 .دهدیل میو باورهای مختلف را تشک هادگاهید

و دعوت مسلمانان به پیتوی محاض و بادون  ویژگی این م هب نفی م اهب اسالمی نیتتمهم

سلفیان افتاای مخالفان فکتی اود را تکفیات کاتده، ااون،   23همان:) اندیشه از گ شتگان است.

 دان(د.مال و ناموس آنها را مباح می

 شناسی تکفیر مفهوم

. از ایان رو فاتدی را به مع(ای نهان کاتدن و پوشااندن اسات در لغت «ک ا ف ا ر»از « تکفیت»

متضااد د. کفات نهااود پوشاش می دلک(د یا با کفتورزی بت حقیقت را نهان میکه  نام(دیمکافت 

بتای هدایت و رساتگاری بشات آورده  )ص اسالم پیامبتو در اصطالح، انکار مطالبی است که  ایمان

 .است مسلمانفتد دادن به  کفتبه مع(ای نسبت  فقهو  کالمدر  و اصطالح در فیتکاست. ت

تکفیات کاتده و را  شیعیان ژهیوبهو  مسلمانان ی سلفی گتی،هاهگونو بتای از  وهابیانامتوزه  

ى اساالمى، گاان و در اندیشاهاین در حالی اسات کاه  .دان(دیماون و مال و ناموس آنان را مباح 

 فتماید:یم 63و گتامى است چ(انکه اداوند در سوره مائده آیه اموال انسان بسیار محتتم 

از این روى بت فتزندان استائیل مقتّر داشتیم که هتکا کسى را گاز باه قصااص قتال یاا  باه »

ى متدم را کشته باشد و هاتکا کساى را کیفت[ فسادى در زمین بکشد، چ(ان است که گویى همه

 «دم را زنده داشته است.زنده بدارد، چ(ان است که گویى تمام مت

 آشنایی با کشور افغانستان

 و گ(وب در کشورهای پاکستان. است میانه واقع شده آسیای در افغانستان اسالمی گمهوری

 در چین و شمال در تتکم(ستان و ازبکستان و تاگیکستان غتب، در شتق، گمهوری اسالمی ایتان

 متبع هزار کیلومتت 702 غانستان با حدود. افشوندیمشتقی، همسایگان این کشور محسوب  شمال

 میلیون 22 از به بیش م 3222 سال در آن گمعیت است. دنیا وسیع کشور یکمینچهل و  مساحت،

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 وقوع بیش. باشدیم کشور این رسمی دین اسالم و رسمی هایزبان پشتو و دری فارسی. رسید نفت

 کتده است. تبدیل دنیا فقیت و ناامن کشورهای از یکی به را افغانستان گ( ، دهه سه از

-22 س(ی، آنان ٪63-62 از این آمار حدود که پیتو دین اسالم هست(د افغانستان متدم 33٪

 سیک و ه(دو چون دیگتی . م اهبده(دیمرا تشکیل  ادیان دیگت پیتو ٪2 از کمتت و شیعه 23٪

 کشور این در مسیحیت توانپی از نفت 3222 تا 2222بین  . امتوزهدارد پیتوانی افغانستان در نیز

 .ک((دمی زندگی

ش ،  2276 -2206ی )ستیضد کمونتجاوز ارتش ستخ شوروى به افغانستان و آغاز گهاد 

ش  و القاعده  2262ش به بعد ، ظهور االبان ) 2276هاى داالى نیتوهاى گهادى افغانستان )گ( 

لمللى به رهبتى آمتیکا علیه این دو ادوران گهاد و زمان االبان  و آغاز گ(  گامعه بین )در اول

 .باشدیمی اایت در افغانستان وقایع چ(د دهه نیتتمهمش ، از  2262گتوه )

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظتان، اشغال کشور گمهوری افغانستان توسال دولت کمونیستی 

ین کشور ستآغاز ورود گتیان های سلفی افتاای و تکفیتی در ا ،م 2363شوروی سابن در سال 

 باشد.می

 های پژوهشیافته
 القاعده تبارشناسی

 2206دی مااه  2) م 2363دساامبت  39دولت کمونیستی شوروی ساابن در تااریخ پا از آنکه 

ی حمایت از دولت کمونیسات گمهاوری دموکتاتیاک آن   کشور اسالمی افغانستان را به بهانهش

مانان ضمن محکوم کتدن این اقدام، درصدد کشور، به اشغال نظامی اود در آورد، بسیاری از مسل

حمایت از گهاد متدم افغانستان و دفع تجاوز آن ارتش کمونیستی از اااک یاک کشاور اساالمی 

 بتآمدند.

ایان گ(ا ، تبلیغاات وسایعی علیاه دولات شاوروی و « مقادس اوانادن»کشورهای عتبی باا 

فتاوانای باه  نظاامیهاای ماالی و به راه انداات(د و در همین ارتباب کمک افغانستانحکومت وقت 

علماى اسالم نیز باا صادور فتااوایى، باه گهااد ضاد  درگیت گ(  ارائه کتدند. نظامیهای چتیک

نیتوهاای متعصاب ما هبی زیاادی از روسى متدم افغانستان مشاتوعیت بخشایدند. باه هماین دلیال 

http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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باتای  ...و یمانایت، تونا، عتبساتان، فلساطین، اردن، مصت، الجزاز گمله کشورهای مختلف عتبی 

 حضور در این گهاد رهسپار افغانستان شدند.

ی ارتش کمونیستی شوروی، باع  شد تا سه رهبت بزرگ سالفی در افغانساتان باا گهاد بت علیه

الظاواهتى أیمن»و  «الدن عتبستانىاسامه بن»، «عبداهلل عزّام فلسطی(ى»ف ک((د. ائتالف یکدیگت ائتال

حضاور ایان رهباتان در  .دیآیمدر افغانستان، از وقایع مهم دوران گهاد افغانستان به شمار « مصتى

ن پیادایش گتیاا سااز(هیزمدهاى نیتوهااى گهاادى غیات باومى، افغانستان عالوه بت تشوین و ساامان

 نیز شد.« القاعده»گهادى فتاگیتی به نام 

و  2363های را در ساال« دفتت افغان»معتوف به « الخدمةمکتب »دفتت در افغانستان، عبداهلل عزّام 

مطتح گ ار این دفتت تتین ستمایهاصلی ع(وانبهکه  الدنبن اسامه هاسالدر آن ، ب(یان نهاد. م 2362

چ(دین هازار  م 2367تا  2369های سالی عتبی در اری در کشورهاگ ستمایهشده بود، توانست با 

دفتت اسامه بن الدن،  یهاتیفعالبا گوان عتب و مسلمان را بتای مبارزه با اتحاد شوروی بسی، ک(د. 

باتای حمایات از گهاادگتان افغاانی  را موفن شد میلیاردهاا دالر م(اابع دولتای و ماالی عبداهلل عزام

متدان متیکاا، دولاتآدساتگاه ااالعااتی همچ(ین با همکاری و حمایت فتت آوری ک(د. این دگمع

به افغانستان ورود لگدیداتوانست ضمن آموزش به نیتوهای  ،المسلمیننیز ااوانو  مصتو  عتبستان

 یتیگشکلی و کشورهای عتبی بودند ا زمی(ه انگلیا، پاکستانمتیکا، آکشورهای ا که عمدتاً از 

 القاعده را نیز فتاهم نماید.

بیش از صد هازار مباارز اساالمی از آفتیقاا، آسایا،  م 2333تا  2363 یهاسالبدین تتتیب بین 

 صورتبهشدند تا در این کشور درگیت گ( ، ااورمیانه، اروپا و حتی آمتیکا در افغانستان ساکن 

در افغانستان، ت(ادروتتین گاتوه  هاگتوهتئوری و عملی مبارزه مسلحانه بیاموزند. با گتدهمایی این 

  26:2266شکل گتفت. )فدوی:« افغان یهاعتب»مسلح سلفی با ع(وان 

ثیت افکاار عباداهلل در آن زمان بیشتت مجاهدین عتب و افغان از نظت فکتى و اعتقادى، تحات تای

؛ امّاا باا تفتیپا یمالدن نیز از افکار عبداهلل عزّام تیثیت الدن. حتى اود شخص بنعزّام بودند تا بن

-این وگود، این نام بن الدن بود که در سایت کشورهای عتبی و حتی آمتیکاا دهاان باه دهاان مای

 چتاید.

http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
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اش ماورد توگاه حامیاان گهاانی و دىهاى میلیارتجارت و ستمایه ةواسط بهالدن ایلی زود بن

. م(ابع مالی گستتده بن الدن و همچ(ین حمایت مالى و لجساتیکى گساتتده از قتار گتفت یام(طقه

نمای(ده اصلى گتیان سلفی افتااای در گهااد افغانساتان مطاتح شاود.  ع(وانبهتا او  شدوی، باع  

  223:2232)هوش(گی:

مصت نیز پا از حضور در افغانستان، این « الجهاد»زمان الظواهتى از مسسسان و رهبتان ساأیمن

  70:2232دهى عملیات گهادى تشاخیص داد. )محمادیان:تتین مکان بتاى سامانکشور را م(اسب

الظواهتى، ضتورت گهاد و مباارزه باا کفاار و تاالش الدن، عبداهلل عزّام و أیمنهدف مشتتک بن

ت باومى باود و هماین امات زمی(اه همکاارى آناان باا دهى نیتوهاى گهادى غیابتاى هدایت و سامان

 ، باعا  م 2366االبان )این همکاری در زمان  تاًی  نها322:2232همدیگت را فتاهم کتد. )علیخانی:

و معاونات ظاواهتى، اعاالم  الدنبانیا همان القاعده باه رهباتی اساامه « قاعد الجهاد»شد تا گتوه 

  70:2262موگودیت ک(د. )مژده:

به همتاه تحوالت بعادى، از گملاه شکسات ارتاش  م 2363دن عبداهلل عزّام در سال با کشته ش

هااى داالاى میاان ها، تشدید گ(ا افغان -تتاشى کشورهاى متبوع بتاى عتبستخ شوروى، مانع

و ساقوب « االباان»ساوى آنهاا باه ناام ظهاور گاتوه هام اصوصبهنیتوهاى گهادى در افغانستان، 

تاا  ها، مشکالت زیادى بتاى نیتوهاى القاعده به وگاود آمادست آمتیکایىهاى القاعده به دپایگاه

بتچیده شود؛ اماا باتاالف انتظاار چ(این نشاد؛  کامالًرفت بسیار زود بساب آن گایى که گمان مى

هااى هااى عباداهلل عازّام در نامشاتوع دانساتن حکوماتبلکه این تحوالت باع  ت بیت بیشتت نظتیه

 بتاى ایجاد تحول ب(یادى در گهان اسالم و بلکه در تمام دنیا شد. اسالمى و ضتورت مبارزه

ی هااگتوهدر آن زمان، سازمان القاعده پا از تشدید رویکتد نظامى آمتیکا در افغانساتان باا  

ی و ضاد غتباافتااى پاکستان، مان(د سپاه صاحابه، لشاکت گه(گاوى، االباان و غیاته کاه رویکاتد 

هاا، ها، کاه در بسایارى از آماوزهتکى را تعتیف کتد. این گتوهضدآمتیکایى داشت(د، اهداف مشت

 الدنبانالمللای ینببا القاعده فصل مشتتک داشت(د، اغلب به عضویت گبهه « گهاد با کفار»یژه وبه

ها، شتکا و پیتوان بیشتتى در مقایسه با گ شاته درآمدند و القاعده توانست با همکارى آنها، پایگاه

هااى فتعاى هاا و شاااهاک(ون، گتوهتا گایى که هم یژه پاکستان به دست آوردوبهدر ستاست دنیا، 

شود که به القاعده در کشورهاى گوناگون شمال آفتیقا، ااورمیانه و گ(وب آسیا فتاوانى دیده مى
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رسد و ممکن است در آی(ده ها هزار نفت مىاند. آمار نیتوهاى هت کدام به هزاران و چه بسا دهوابسته

هاى آنها نیز در بیشتتى به القاعده ملحن شوند و اهداف و بتنامه ى تحوالت گوناگون، نیتوهاىو ا

  209:2263سطح گهانى گستتش یابد. )عباس زاده فتح آبادی:

 مبانی فکری القاعده
ی سلفی استوار اسات. القاعاده و رهباتان آن، قتائتاى ی تفکتات القاعده، بت بستت اندیشهریشه

هااى گونااگونى در مصات، عصبانه از اسالم دارند. آنها در اول حیاات ااود باا گتیاانافتااى و مت

انااد؛ اگتچااه اعضاااى عااادى ایاان گااتوه رادیکااال، عتبسااتان، پاکسااتان و افغانسااتان ارتباااب داشااته

هاااى فکااتى وهااابى و تفکاات افتااااى ساالفى دارنااد، ی بااا رگااهعیضااد شااهاااى افتااااى گااتایش

هااى تفکات حااکم بات گتیاان اااص، بیشاتت از اورباهن القاعده   ولى رهبتا962:2232)هوش(گی:

هااى سالفى مصاتى یاا باه . بت این اساس، بسیارى از رهبتان و گتیااناندتفتهیپ ااوانى مصت تیثیت 

اند؛ هتچ(د بتااى از آنهاا در اداماه باا اند و یا از آن حمایت کتدهعضویت رسمى القاعده درآمده

 .اندشدهبا نوشتن کتاب و مقاله، به شدت م(تقد عملکتد القاعده فاصله گتفتن از این گتوه و 

. او تحات باشادیماپتداز اصلى القاعده تبار، نظتیه که گ شت عبداهلل عزّام فلسطی(ى همانگونه

یابى باه حکومات اساالمى و ناابودى هاى افتااى مصت، گهاد و مبارزه را ت(ها راه دستتیثیت گتیان

دهى گبهاه ن راستا، وی با همکارى افتادى در مصت و فلسطین بتاى ساماندانست. در همیکفار مى

کتد؛ هتچ(د به دالیل گوناگون، از گمله ااتالفات سیاسى و فکتى مبارزه علیه استائیل فعالیت مى

زمان، آغاز گهااد موگود در میان رهبتان مبارز در فلسطین و مصت، به انجام این کار موفن نشد. هم

اى شد تا او بتواند به دور از ااتالفات موگود در زادگاهش، از اتین افغانساتان، بهانه در افغانستان

  39ی ک(د. )همان:تیگیپاهداف اود را 

هاى گوناگون در وصف گهاد ها و بیانیهها ع(وان کتاب و مقاله و ارائه سخ(تانىاو با نوشتن ده 

را تحات تایثیت ااود  نسل گوان اصوصبهس(ّت، و ضتورت بیدارى اسالمى، شمار زیادى از اهل

هااى وى در معتفاى گهااد و نیاز کتااب شاداو، که در پیشااور م(تشات ماى« الجهاد»قتار داد. مجله 

افغانستان، در گهت تحتیک گهان عتب بتای شتکت در گهاد، نقاش بسایار ماسثتی ایفااو نماود. 

  60:2262)مژده:
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از گوانان در زمان تشکیل القاعاده، مطلوبیات دهد که آثار عزّام بتاى بسیارى شواهد نشان مى

اک(اون نیاز هماین آثاار در دسات بسایارى از افاتاد باا زیادى داشته اسات و باه احتماال زیااد، هام

یک سایت رسمى به نام عبداهلل عزّام تمام متن آثار او  هکهمچ(انهاى مختلف موگود باشد، تتگمه

 را در دستتس همگان گ اشته است.

هااى ریازىکاه در بتناماه باشدیمپتدازان اصلى القاعده نیز یکى دیگت از نظتیه الظواهتىأیمن

  او ساازمان 70:2232الدن و تحول فکتى القاعده نقاش ایفااو کاتده اسات. )محمادیان:اساسى بن

را بتاى مبارزه با حکومت مصت تیسیا کتد، اما به سبب تحتکات ت(دروانه بتاى اعضاى « الجهاد»

گمهور مصت ، بیش از هزار نفت از اعضاى الجهاد، )رئیا انور ساداتام آنها به تتور و اته« الجهاد»

م. دستگیت و پا از تحمل دو سال زندان آزاد شده و از مصات اااتا   2362از گمله ظواهتى، در 

هااى گهاادى ااود، فعالیات   ظواهتی پا از آزادی از زندان، با متوقف کاتدن00همان:) شدند.

ها و مقاالت باه نشات افکاار ااود پتدااات. او پاا از حضاور در رسانه و چا  کتاببیشتت از راه 

دهاى عملیاات گهاادى تشاخیص داد. وی تتین مکاان باتاى ساامانافغانستان، این کشور را م(اسب

حضور در افغانستان و ایجاد روابال نزدیک با بن الدن و عبداهلل عزّام را فتصت م(اسبی بتای تحقان 

  76. )همان:دانستیمرویاهای اود 

ی است. عبداهلل عزّام انکار ناشدندر بیان اعتقادات القاعده، ارتباب اعتقادى این گتوه با وهابیت 

تیمیاه و علمااى وهاابى عتبساتان احتاتام با تیکید بت عقاید ظاهتگتایى سلفى، به آراى کالماى ابان

زیارت قبور، توسل و غیته  2ا،گ اشت. بت این اساس، او سااتن گ(بد و سااتمان بت قبتهااصى مى

گوناه مساائل، پیوساته نکاوهش دانست و متدم افغانستان را به دلیال پاتدااتن باه ایانرا شتک مى

تا گایى که متدم افغانستان با بدبی(ى به وى و همتاهانش، آنها را عامال تاتوی، وهابیات در  کتدمى

ها ها به اتهام وهابیت، افغانافغان -ت با عتبدانست(د. عزّام نیز با نگتانى از فضاى ضدّیافغانستان مى

دانست و معتقد بود کاه آناان، تحات تایثیت تبلیغاات را متدم گاهل و ناآگاه از حقیقت وهابیت مى

و  تا گایى که وهابیاان را بادتت از کلاب و ا(زیات هاى غتبى، از وهابیت مت(فتندو رسانه« بتیلویان»

  7تا: یب م:اعبداهلل عزّن(د. )دایهود و نصارا را بتتت از آنان مى

 
اتفاق علماى م اهب اربعه، سااتن ب(ا بتاى شهتت و زی(ت حتام است و بایاد از  البته وى در موردى گفته است که به 2

  37 م: بی تا:اعبداهلل عزّ)بین بتود و اگت بتاى استحکام باشد، مکتوه است؛ 
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 از دیدگاه القاعده« جهاد»مفهوم 

تتین تئورى عبداهلل عزّام، گستتش فته(  گهااد و شاهادت باا هادف تشاکیل حکومات مهم

 یبا م:اعباداهلل عازّاناد. )اسالمى بود. تا گایى که او را مجدّدِ فته(  گهاد در عصت حاضات دانساته

آبااد دسات هااى ریااض و اساالمد کاه از تادریا در دانشاگاه  اشتیاق او به گهاد باع  شا36تا:

بتداشته و به گهاد افغانستان بپیوندد. او معتقد بود که این ت(ها راهى است که اداوند از اتیان آن، 

گهاد از نظت او، ت(ها به مبارزه باا کفاار شاتق و غاتب  2مسلمانان را از مظلومیت نجات اواهد داد.

اى باتاى گساتتش گهااد در لسافه حضاور ااود در افغانساتان را مقدماهشد، بلکه او فمحدود نمى

دانسات؛ زیاتا هاى کشورهاى عتبى مىاور حکومتفلسطین و همین اصوصبهکشورهاى دیگت، 

انجامید و پا معتقد بود که گهاد افغانستان، قطعاً به تشکیل حکومت اسالمى در این کشور اواهد 

ساز اواهد ی مبارزه، ستنوشتعتب از گهاد افغانستان بتاى ادامههاى فتاوان گوانان از آن، تجتبه

  27تا: یب م:اعبداهلل عزّبود. )

اساس، او از رهبتان گهادى افغانستان پیمان گتفته بود که پا از شکسات شاوروى و  نیبت هم

ن اور حاکماهمین تشکیل حکومت اسالمى در افغانستان، در گهاد فلسطین بتاى نابودى استائیل و

هاى شکست شوروى در که با آشکار شدن نشانهاائن کشورهاى عتبى، او را یارى ک((د؛ همچ(ان

کتد که زمان آغاز گهاد در فلساطین یادآورى مى افغانستان، عبداهلل عزّام پیوسته به رهبتان گهادى

ضادّ  م. باا افکاار گهاادى وى بات 2363  احتمال ارتباب تاتور او در ساال 23نزدیک است. )همان:

استائیل و سایت کشورهاى اسالمى دور از ذهن نیست، زیاتا باه احتماال زیااد، کشاورهاى عتباى و 

ی ی حیات ااود و اساتائیل، زمی(اهغتبى با احساس اطت از گستتش تفکت عبداهلل عزّام بتاى آی(ده

 نابودى او را فتاهم کتده بودند. چ(انکه عزّام نیاز، از نگتاناى شادید غاتب در اصاوص گساتتش

  92گهاد افغانستان به کشورهاى دیگت ابت داده بود. )همان:

کاتد و معتقاد ی گهاد، بت مشتوعیت گهاد تیکید ماىالدن نیز با است(اد به آیات قتآن دربارهبن

اى متتکب شده بود که گهاد واگب عی(ى است و اگت کسى نتواند به مجاهدان بپیوندد، گ(اه کبیته

کاه دانسات و ایانسمن را پا از ایمان آوردن، دفع دشمن متجاوز مىی متتین وظیفهاست. او مهم

 
  .73)وَ الَّ ینَ گاهَدُوا فی(ا لَ(َهْدِیَ(َّهُمْ سُبُلَ(ا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِ(ینَ  )ع(کبوت، آیه  2
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هااى ها از ستزمینتمام امت باید امکانات، فتزندان و پول اود را به نبتد با کفار و بیتون راندن آن

الظواهتى نیز گهاد و مقاومت مسلحانه را ت(هاا   أیمن332:2232اسالمى ااتصاص ده(د. )علیخانی:

 دانست. ها با حکومت اسالمى مىی آن(یگزیگاهاى نامشتوع و کومتراه ساقال کتدن ح

کلای القاعده، دشم(انى که باید باا آناان وارد گهااد شاد باه دو دساته  پتدازانهینظتاز دیدگاه 

 :شدندیمتقسیم 

هاى فاسد اسالمى. آنان اعتقاد داشت(د که در این متحلاه دشم(ان نزدیک که عبارت(د از نظام ا2

حاکمان ک(ونى کشورهاى عتبى در لیبى و سوریه و عاتاق و غیاته مباارزه کاتد و باا سااقال  باید با

 کتدن آنان، حکومت اسالمى را تشکیل داد.

قتار دارد. آنان معتقد  دشمن دور. از دیدگاه القاعده در رأس دشمن دور، آمتیکا و استائیل ا3

یابد. از دیدگاه آناان اساالم دیان تش مىی گهاد به تمام گهان گستدر این متحله، دام(ه بودند که

باشاد، بلکاه گهانى و دین انسانیت است و حکومت اسالمى، به زمان و مکان ااصى محادود نمای

از حکومت واحد  ی اسالم بت ستتاست دنیا، پیتوان تمام ادیان به پیتویبتاساس وعده الهى، با سیطته

عزّام با اعتماد به نفا کامل، حتى اعالم کتده بود  در این راستا عبداهلل 2اسالمى تن در اواه(د داد.

که ما بتاى گهاد به کمک کسى نیاز نداریم، بلکه در آی(ده بسیار نزدیک، تمام کشاورهاى گهاان 

حمایت از اود مجبور اواهیم کتد و با گساتتش گهااد افغانساتان، اساالم را بات تماام گهاان  را به

  92:2232گستتش اواهیم داد. )رفیعی:

نظتهاایى میاان رهباتان القاعاده ب(دى گهاد با دشمن دور و نزدیاک، اااتالفبته در اولویتال

-یافات. أیمانهتکدام از آنان نیاز تحات تایثیت تحاوالت بعادى تغییات ماى تیاولووگود داشت و 

معتقد بود که اولویت در مبارزه با دشمن نزدیک است و پاا از ناابودى آن، نوبات باه  الظواهتى

  222تا: یب :م(تصتالزیاترسد. )دور مى گهاد با دشمن

اسااس، اولاین  نیبات همادانسات. هاى اود مىالدن، مبارزه با غتب را در رأس بتنامهاسامه بن

در ستزمین حتمین شتیفین را صادر کتد و در فوریه سال  اشغالگتهاى فتواى گ(  علیه آمتیکایى

باا « ى بتاى گهااد علیاه یهودیاان و صالیبیانگبهه گهان»م. با صدور فتوایى، اواستار تیسیا  2336
 

و صاف، آیاه  22شْتِکُونَ  )توباه، آیاه )هُوَ الَّ ی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دینِ الْحَنِّ لِیُظْهِتَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَتِهَ الْمُ 2

  .36)فتح، آیه  ؛ )هُوَ الَّ ی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دینِ الْحَنِّ لِیُظْهِتَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ کَفى بِاللَّهِ شَهیداً  3
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م.  2337 -2363هااى الدن در ساالهدف توسعه بیشتت اهداف القاعده و افزایش قدرت آن شد. بن

مبارزه با نیتوهاى شوروى در افغانستان را با هدف گستتش آن به کشورهاى عتبى و سپا به تمام 

ها به رهبتى آمتیکاا اعتقااد داشات ى علیه غتبىالمللگهان دنبال کتد. او با صدور فتواى گهاد بین

  همچ(این بان 222:2232)هوشا(گی:« زد. ... باید شخصاً و مستقیماً به آمتیکا و استائیل ضاتبه»که 

هاى گوناگون در ، با صدور بیانیهآنجاالدن در زمان تسلال االبان بت افغانستان و استقتار القاعده در 

لحانه با نیتوهاى غتبى، کشتن هت آمتیکایى و یهودى در هت نقطه ضتورت گهاد و تیکید بت قیام مس

  62:2232از گهان را مجاز اعالم کتد. )محمدیان:

 القاعده و تکفیر و کشتن شیعیان
تئوری پتداز القاعده اعتقاد داشات کاه بایاد ماانع از گساتتش  نیتتیاصل ع(وانبهعبداهلل عزّام 

دانسات و ها را کاافت ماىکه تمام بع ىو عتاق، با وگود آن تفکت شیعه شد. او در زمان گ(  ایتان

ی حمایات اى دیگت داشت؛ اما در عین حال، اگازهها و فسن عدهبتاى از ایتانى کفت ت(هااعتقاد به 

داد. عزّام معتقد بود که عتاق، آااتین ماانع باتاى گساتتش شایعه از ایتان علیه رژیم صدام را نمى

یاباد. همچ(این او ایاتان را ته شود، بسیار زود تفکات شایعى گساتتش ماىاست و اگت این سد بتداش

رنا  نشاان دانست و سعى داشت که با کممخالف تشکیل حکومت اسالمى س(ى در افغانستان مى

دادن و حتى انکار نقش ایتان در گهاد ضد شوروى و پترنا  کاتدن رفتارهااى نادرسات دولات 

س(ّت بپتدازد. به هماین شور، به تحتیک ااتالف شیعه و اهلایتان با مهاگتین افغانستان مقیم آن ک

هاى گوناگون بتاى بیاان اطات ی بتگزارى ک(فتاناگابهاواست که علت از کشورهاى عتبى مى

هاى گهاد افغانستان بپتدازند تا باا تشاکیل حکومات اساالمى شیعه و روس و غیته، به تقویت گبهه

ی گستتش شیعه نیز از باین باتود، اماا در دیگت، زمی(ه )س(ى  در آن و گستتش گهاد به کشورهاى

دید. )عازام: بای س(ّت نمىرا در توان اهل ایتان اصوصبهعین حال، او رویارویى مستقیم با شیعه، 

  93تا: 

بتاى دیگت از رهبتان القاعده نیز با کافت دانستن شیعه، هتگوناه اقادام باتاى کشاتن شایعیان را 

ی عاتاق رهبت القاعده شااه ع(وانبهبه ابو مصعب زرقاوى  توانیمگمله  دانست(د؛ از آنواگب مى

در عاتاق و ایجااد یاک پایگااه عملیااتى باه ناام « التوحید و الجهاد»اشاره کتد. او با تشکیل گتوه 
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با هدف مبارزه با آمتیکا و شیعیان در عتاق؛ راه دشام(ی و تکفیات « نیال(هتنیبالقاعده در ستزمین »

در پیش گتفت. گتوه زرقاوی تحت تیثیت فتااواى علمااى وهاابى، ضامن دامان زدن بات  شیعیان را

ی نظامى، اقلیت تا با حمله اواست(دیمااتالف میان شیعه و س(ى و تکفیت شیعیان، رسماً از عتبستان 

  در ایان زماان، 63:2232س(ى عتاق را مان(د بحاتین ماورد حمایات ااود قاتار دهاد. )هوشا(گی:

های افتاای در یاک ائاتالف شاوم، تاالش ها و سلفىلف القاعده با همکارى وهابىهاى مختگتوه

اندازى انفجارها، کشاتن شایعیان و رهباتان دی(اى، تختیاب امااکن متبتکاه و تاتور کتدند تا با راه

هاى سیاسى عتاق، روند سیاسى ایان کشاور را تغییات ده(اد. همچ(این زرقااوى باا تکفیات شخصیت

م. علیه شیعیان اعالم گهااد کاتد  3220سپتامبت  29انستن آنان از مسیحیان، در شیعیان و حتى بدتت د

در پاى آن، بیشااتتین عملیاات تتوریساتى باات ضاد آنااان و    و277:2263)عبااس زاده فاتح آبااادی:

اور نیتوهاى آمتیکایى را به راه انداات که باع  کشته و زامى شدن شمار زیادى از آنان همین

  62:2232گتدید. )محمدیان:

ها، کتدهاا، ساتبازان پلایا عاتاق و شایعیان، زرقاوى با تقسیم دشمن به چهار دسته آمتیکایى

هاا متاتب بدتت از اطت آمتیکاست؛ زیتا آمتیکایىس(ّت بهکتد که اطت شیعیان بتاى اهلتیکید مى

عیان(د کاه از تت اواهد بود، اما مشکل اصالى، شایها بسیار آساناواه(د رفت و گهاد با آن از عتاق

هاا اواه(اد و پا از آمتیکا باا همکاارى و نمای(ادگى آمتیکاا باا سا(ى باش(دیماود متدم عتاق 

ی گستتش تشیع را از ایتان به عتاق و سوریه و غیاته فاتاهم ک((اد. او باا اسات(اد باه گ(گید تا زمی(ه

همکاارى باا مغاوالن در در شتور اواندن شیعیان و اتهام آنان به فسااد عقیاده و « تیمیهابن»سخ(ان 

س(ّت، پیتوان اود را بت ضتورت مبارزه و گهاد بتاى نابودى شیعیان باا هادف ایجااد اهل وقمعقلع

تات هاا را از کشاتن ااوار  واگابکاتد و قتال آنس(ّت، تحتیاک ماىرویارویى میان شیعه و اهل

ضمن ستایش زرقاوى الظواهتى نیز در نوار ویدئویى اود،   أیمن236:2232دانست. )هوش(گی:مى

  97:2232داده اسات. )محمادیان:« قهتمان اسالم»هاى گوناگون، به او لقب به سبب انجام عملیات

او در مواردى با ابتاز نگتانى از اقدامات ضد شیعى زرقاوى، گهااد باا کفاار اهال کتااب و  هتچ(د

ان، پتدااتن به کشتار شیعیان و دانست و معتقد بود که تا پایان نیافتن مبارزه با آندین را مقدم مىبى

  266:2263ایتان: اندازچشمدیگت مسلمانان مخالف، به صالح نیست. )
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 های تروریستى و انتحارىیاتعملحکم القاعده برای انجام 
با وگود تیکید رهبتان القاعده بت گستتش گهاد علیه کفار و بسیارى از مسلمانانى کاه مخاالف 

زّام در مواردى با است(اد به بتاى از آیات و روایات، هات ناوع عملیاات تفکت آنان هست(د، عبداهلل ع

تتوریستى ضد مسلمانان و اقدام به کشتن فتد مسلمان و مسمن را حتام قطعى دانسته و آن را پا از 

  وى باا اسات(اد باه روایااتى از 23تاا:  یبا کفت، از گ(اهان بزرگ تلقى کتده اسات. )عباداهلل عازام:

مسمن نزد    کشتن3633  یحد :2366)البانی: 2سازد،ک(د که ایمان با تتور نمىید مىتیک ،)ص پیامبت

  اگت آسمان و زمین در ااون ماسم(ى 9326  یحد اداوند از نابودى تمام دنیا بدتت است، )همان:

باا    هتکسى0396  یحد ک(د، )همان:ها را وارد گه(م مىمشارکت داشته باش(د، اداوند تمام آن

پ یتد، ، مسم(ى را بتتساند مسلمان نیست، اداوند هیچ عمل نیکى را از قاتل مسمن نمىحمل سالح

شود، مگت گ(اه مشتک و یا کسى که مسم(ى را عماداً ی بخشیده مىگ(اه   هت6076  یحد )همان:

ک(د کسى را کاه باا آهان باه باتادر ااود اداوند لع(ت مى   و9039  یحد به قتل بتساند )همان:

گیاتد و اگات باه کسى چ(ین ک(د بت پتتگاه گه(م قتار مى   هتگاه2302  یحد همان:) اشاره ک(د.

باه  )ص پیامبتهمین دلیل    به220  یحد افتد. )همان:قتل بتادر مسمن اود اقدام بک(د، در آتش مى

تیتهاى کمان را در گمع با دست بگیاتد تاا باه ااتف کساى  هاىداد که نوکاصحاب دستور مى

  اما در عاین حاال، وى عملیاات انتحاارى را در صاورتى کاه باه 6939  یحد همان:) نشانه نتود،

داند و معتقد اسات کاه صاحابه نیاز گااهى در مباارزه باا مصلحت اسالم باشد، از بهتتین اعمال مى

شادند و ابان حادی  نباوى، دشمن، درحالى که به کشته شدن یقین داشت(د، ت(ها وارد میادان ماى

چ(ین از او نقل شده اسات کاه   هم2667  یحد ک((د. )همان:ى مباهات مىفتشتگان به چ(ین فتد

 چ(ین گفته است:« ارهاب» در مورددر گمالت حماسى اود 

 
« ناصات الادین ابلباانی محماد»تایلیف « صاحیح الجاامع الصاغیت وزیادتاه»اک ت احادی  مورد اسات(اد عازام، از کتااب  2

باه او مکاتر وهابیاان در مباحا  حادی ی  اسات کاهمحمد ناصتالدین البانی یکی از مفتیان وهابی  استختا  شده است.

دانااتتین شاخص روی » م التعبیتاتای از ی او دربااره کاتده وغلاوّ وی در حن  بیش از اندازه . وهابیانک((دمتاگعه می

ایان در  اساتفاده مای ک((اد.« عالمه متف(ن»، «محدث متقن»، «ناصت س(ت»، «ام دعوتام»، «محدث عصت»، «زمین به س(ت

ناادرش ماورد آراو شااذ و  بارها بت بی سوادی وی صحه گ اشته و او را به ااات حالی است که عالمان دیگت اهل س(ت

  33:2232)رضوانی: اعن و ستزنش قتار داده اند.
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 گویاد:باکى نداریم اگت یهاود و نصاارا ماا را ارهاابى )تتوریسات  بخوان(اد، زیاتا قاتآن ماى»

  03:2262مژده:«)اى بت گتدن ماست.یضهپا ارهاب فت )تُتْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ .

البته حتمت قتل مسلمان و مسمن از نگاه عزّام، باید بات مب(ااى معیاار کفات و ایماان از نگااه وى 

گیتناد و در سخ(ان و عقاید او، بسیارى از مسالمانان در دایاته کفاار قاتار ماى بت ابنبترسى شود. 

شود که بیشتت، مسلمانان همسو با آنان ود مىنتیجه، حتمت کشتن مسلمانان نیز به ایف ااصى محد

ده(ده که تتورهاى گستتده اعضاى القاعده در کشورهاى مختلف، نشان. همچ(انتدیگیم در بترا 

  96:2232شان است. )رفیعی:همین عمومیت دایته کفار در دیدگاه

  های القاعدهعملیات
ی تتوریستی و انتحاری بسیاری هااتیعملدست به  تاک(ونسازمان القاعده از زمان موگودیت  

یی افتاای گتااسالمرا به ااات تفکت  هاتیشخصزده است. این سازمان همچ(ین تعدادی از افتاد و 

ی این سازمان در گهان کاه از ماه(اماه هااتیعمل نیتتمهماود تتور کتده است. در گدول زیت به 

  2232. )ماه(امه راه نما:شودیمه است، اشاره استختا  شد« راه نما»ی تتوریسم المللنیبمطالعات 

 ی مهم القاعدههااتیعملبتای از 
 ردیف زمان عملیات تعداد قربانیان

 2 2332فوریه  37 انفجار در متکز تجارت گهانی نیویورک زامی 2222کشته و بیش از  7

 3 2332اکتبت  2 قتل ستبازان آمتیکایی در سومالی تف(گدار آمتیکایی کشته 26

 72ه(دی کشته،  3آمتیکایی و  0

 مجتوح

حمله به متکز تجمع نیتوهای آمتیکایی در 

 ریاض
 2 2330نوامبت 

 نفت زامی 9702نفت کشته و  396
 آمتیکا در ک(یا اانهسفارتانفجار در 

آگوست  6

2336 
9 

 نفت زامی 63کشته و  6
 آمتیکا در تانزانیا اانهسفارتانفجار در 

آگوست  6

2336 
0 

 نفت 222آمتیکایی کشته و  23

 یزام

انفجار مقت نیتوهای آمتیکایی در ظهتان 

 عتبستان
 7 2336 ژوئن 30

 23دریانورد آمتیکایی کشته و  26

 نفت زامی

حمله به ناو گ(گی یو.اس.اس. کول در 

 سواحل یمن
 6 3222اکتبت  23
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 حمله به بت  دو قلوی متکز تجارت گهانی

سپتامبت  22

3222 
6 

 کشتهنفت  377
 حمله به سااتمان پ(تاگون در واش(گتن

سپتامبت  22

3222 
3 

 
 انفجار در کتبال و کاظمین

عاشورای سال 

 ش 2263
22 

 22 3223 مارس 22 شهتی مادرید اسپانیا آهنراهانفجار در  مجتوح 2922کشته و  322بیش از 

 23 3223اکتبت  23 ی در گزیته بالی اندونزیگ اربمب کشته 322

 22 3222نوامبت  20 انفجار در ک(یسه یهودیان در استامبول مجتوح 222ته و کش 33

انفجار در مقابل ک(سولگتی انگلیا در  مجتوح 922کشته و  30

 استامبول
3222 29 

 انفجار متکز یهودیان در کازابالنکای متاکش

3222 

20 

 27 .ازبکستان آمتیکا و استائیل در تاشک(د پایتخت یهاسفارتخانهحمله انتحاری به 

 26 .بی لوموس گلویان آمتیکا در شهت ی(بع عتبستان یهاحمله به دفاتت شتکت

متتبال با القاعده علیه نیتوهای  یهاانتحاری توسال گتوه یدرپیپ یهااتیانجام عمل

 .و اکتاد عتاقی انیعیائتالف و ش
26 

ز گمله کیم سون اهل اارگی )متحد آمتیکا  در عتاق ا یهاست بتیدن و قتل گتوگان

 .کته و نیکالس بتگ آمتیکایی

 
ل 
سا
از 

32
22

 
ون
ک(
تا 

 

23 

 32 گتدن زدن مستشار نظامی آمتیکا در ریاض

 32 حمله به ک(سولگتی آمتیکا در شهت گده

 33 ونقل شهت ل(دنانجام چهار انفجار در اطوب حمل

 32 مصت خیالشعملیات انفجاری در ب(در شتم

 39 .در متکز ادمات گهانی در یمنوقوع انفجار 

 30 .آبادم(فجت کتدن سفارت مصت در اسالم

 37 اقدامات ضد ام(یتی در ایتان
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 حضور القاعده در سایر کشورها

مختلف  کشورهای ازالقاعده یک سازمان چ(دملیتی با اعضایی همانگونه که اشاره شد سازمان 

های حضور آن تاک(ون عالوه بت افغانستان در که نشانه ای گهانی استاست. القاعده در واقع شبکه

ساوریه، چاین، ه(دوساتان،  کشورهای الجزایت، مصت، مغتب، تتکیه، اردن، تاگیکستان، ازبکساتان،

اندونزی، فیلیپین، لب(ان، عتاق، عتبستان، کویت، بحتین، یمن، پاکستان، ب(گالدش، مالزی، میانمار، 

شمیت، سومالی، سودان، ک(یا، تانزانیا، گمهوری آذربایجان، اریتته، لیبی، تونا، چچن، داغستان، ک

 .دیده شده استنیزاوگاندا، اتیوپی، بوس(ی، کزوو، آمتیکا، انگلیا، پتتغال، آلمان، سوئد 

 یریگجهینت
اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی رویادادی اسات (ایی در گهاان اساالم باود، زیاتا باتای 

هاای ین اسالمی از سوی کمونیسم گهانی اشغال شده بود. از ایان رو، گاتوهنخستین بار یک ستزم

گهانی مبارزه با دشم(ان اسالم داشت(د و کمونیسم را  یهاهیداعاسالمی اتفدار حتکات گهادی که 

؛ ، نسابت باه اشاغال افغانساتان حساسایت شادید نشاان دادناددانسات(دیماز دشم(ان ستسخت اود 

فلساطی(ی، ایمان الظاواهتی مصاتی و اساامه بان الدن  -اهلل العازام اردنایب(ابتاین کسانی چون عبد

سازماندهی و تشکیل القاعده، به ع(اوان ساازمانی  یها(هیزمسعودی با ورود به افغانستان، به تدری، 

سازمانی رادیکال به ناام  یتیگشکلرا فتاهم کتدند. در واقع در گ(  افغانستان، آنچه که  گهانی

افتاای شتق و غتب عتبی با یکدیگت در افغانستان  انیگتااسالمت بخشید، مالقات القاعده را ستع

سااازمانی  یهااامهارتایاادئولوژیک و  یهادگاهیاادبااود. ایاان مالقااات و آشاا(ایی ساابب تتکیااب 

سازمانی و تشکیالتی اود را  یهامهارترادیکال مصت،  یهاگ(بششد. در این میان،  انیگتااسالم

ی ماالی ااود نیاز از اتیان نفاوذ گساتتده هاایسعودسعودی قتار دادند و  انیتاگاسالمدر ااتیار 

 یگتااساالمگتای اود را وارد چارچوب فکاتی گتیاناات ت(د وهابی و فتقه یهادگاهیدتوانست(د 

 حاضت در افغانستان نمای(د.

اسات.  تئاوری پاتداز ایان گتیاان هماواره ماورد توگاه باوده ع(وانبهعبداهلل عزام  یهاشهیاند

تتین تئورى عبداهلل عزّام، گستتش فته(  گهاد و شهادت با هدف تشکیل حکومت اساالمى مهم

اند. همین تفکت او باع  شد تا بود. تا گایى که او را مجدّدِ فته(  گهاد در عصت حاضت نیز دانسته
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ااود ک((اد.  دشم(ان به دور و نزدیک، اقدام به رویارویی اشن و افتاای با دشام(ان یب(دمیتقسبا 

و قویا اعتقاد داشت که باید مانع از گستتش تفکت  زدیمعزام همواره نفی شیعه مو   یهاشهیانددر 

این گتیان تکفیتی همواره باع  به وگود آمادن صادمات زیاادی  یاشهیاندشیعه شد. تفکتات و 

اات و آگااهی مبارزه باا ایان گتیاان، شا( یهاراهبه گتیان مقاومت در م(طقه شده است. یکی از 

 آنان است. یهاشهیاندکامل نسبت به تفکتات و 

 پیشنهاد:
کشور، فصالی باا  یهادانشگاهدرس آش(ایی با دفاع مقدس  یهاستفصلدر  گتددیما پیش(هاد 

 ع(وان ش(اات گتیان تکفیت نیز گ(جانده شود.
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