دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
سال سوم ،شمار چهارم ،بهار و تابستان  :1399ص 24-1

بررسی جریان القاعده افغانستان؛ ماهیت ،تبارشناسی و عقاید آن
اکبر عابدی ،1محسن

رادمهر2

تاریخ دریافت99/05/17 :
تاریخ پ یتش99/07/01 :

چکیده
امتوزه گتیان تکفیت بهع)وان یک بالی اانمانسوز دامن مسلمانان گهان را گتفته اسات .گتیاانی کاه مایکوشاد
بتداشت افتاای و اشن اود را از مبانی تعالیبخش اسالم ،در گهان پیاده ک)اد .در ایان رهگا ار «القاعاده» افغانساتان
همواره بهع)وان ب)یانگ ار و اال ده)دهی گتیان تکفیت در م)طقهی غتب آسیا مورد توگه و اتقان صاحبنظتان باوده و
هست .زمانی بت اهمیت بترسی این گتیان افزوده میشود که دریابیم بیشتت گتوههای تکفیتی که امتوز در صاف نباتد
با محور مقاومت قتار گتفتهاند ،ریشه در القاعده و تفکتات این گتیان داشته و دارند.
گتوهی که «عبداهلل عزّام فلسطی)ى»«،اسامه بنالدن عتبستانى» و «أیمنالظواهتى مصاتى» باا ع)اوان «القاعاده» در
کشور افغانستان و به بهانهی گهاد علیه شوروی ب)یان نهادند ،بعدها ستم)شی پیدایش گتیانهای سلفی افتاای و تکفیاتی
زیادی در م)طقه گتدید؛ به اوری که میتوان ادعا کتد که عمده تفکت گتیان انحتافی تکفیت با ظهور این گتیان قاوت
و قدرت گتفت .این پژوهش با روش توصیفی ا تحلیلی با واکاوی این گتیان میکوشد تا به ایان ساسال اساسای پاساخ
دهد که عوامل زمی)هساز ،سیت تاریخی و نحوهی پیدایش القاعده بهع)وان یک گتیان سلفی ا تکفیتی کداماناد و مباانی
فکتی و اعتقادی القاعده چیست؟!
یافتههای پژوهش نشان میدهد که گهاد بت علیة ارتش کمونیستی شوروی ،باعث شد تا سه رهبت بزرگ سالفی در
افغانستان با یکدیگت ائتالف کتده و زمی)هساز پیدایش گتیان گهادى فتاگیتی به نام «القاعده» شوند .ریشاهی تفکاتات
القاعده ،بت بستت اندیشهی سلفی استوار است و رهبتان آن بهاور ااص ،بیشتت از تفکات حااکم بات گتیاانهااى اااوانى
مصت تیثیت پ یتفتهاند  .همچ)ین این پژوهش با بترسی تفکتات رهبتان القاعده به این نتیجاه رسایده اسات کاه گساتتش
تفکت شیعه با راهبتی و پتچمداری کشور شیعی ایتان ،همواره بتای آنان اطتآفتین بوده و در پی دفع این اطت بوده و
هست)د.
کلید واژهها :القاعده ،سلفی ،تکفیتی ،گهاد
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مقدمه و بیان مسأله
مهمتتین رویدادی که در رشد و گستتش افتابگتایی ما هبی و اشاونت فتقاهای در م)طقاه
مسثت بوده است ،تحوالت افغانساتان و حملاهی شاوروی باه ایان کشاور میباشاد .درواقاع ،وقاایع
افغانستان و اشغال آن از سوی شوروی را باید نقطهی عطفی در فعالیتهای افتابگتایی در م)طقاه
دانست.
اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی رویادادی اسات )ایی در گهاان اساالم باود ،زیاتا باتای
نخستین بار یک ستزمین اسالمی از سوی کمونیسم گهانی اشغالشاده باود .ازایانرو ،گاتوههاای
اسالمی اتفدار حتکات گهادی که ادعای مبارزه با دشم)ان اساالم در ساطح گهاانی را داشات)د و
کمونیسم را از دشم)ان ستسخت اود میدانست)د ،نسبت به اشغال افغانستان حساسیّت شادید نشاان
دادند؛ ب)ابتاین کسانی چون «عبداهلل العزام اردنی ا فلساطی)ی»« ،ایمان الظاواهتی مصاتی» و «اساامه
بنالدن سعودی» با ورود به افغانستان ،بهتدری زمی)ههای سازماندهی و تشاکیل القاعاده ،باهع)وان
افغانستان ،آنچه شکلگیتی ساازمانی رادیکاال

سازمانی گهانی ،را فتاهم کتدند .درواقع در گ)

به نام القاعده را ستعت بخشید ،مالقات اسالمگتایان افتاای شاتق و غاتب عتبای باا یکادیگت در
افغانستان بود .این مالقات و آش)ایی سبب تتکیب دیدگاههای ایدئولوژیک و مهارتهای سازمانی
اسالمگتایان شد .در این میان ،گ)بشهای رادیکال مصت ،مهارتهای سازمانی و تشکیالتی اود را
در ااتیار اسالمگتایان سعودی قتاردادند و ساعودیهاا نیاز از اتیان نفاوذ گساتتدهی ماالی ااود
توانست)د دیدگاههای ت)د وهابی و فتقهگتای اود را وارد چارچوب فکاتی گتیاناات اساالمگتای
حاضت در افغانستان نمای)د.
ب)ابتاین ،اینگونه بود که از اواساال دهاه  1980م باه بعاد ،از دام)اهی فعالیتهاای گتوههاای
رادیکال عتبی در کشورهای عتب کاسته شد و با انتقال متکز فعالیتهای رادیکال باه افغانساتان و
پاکستان ،این کشورها به کانون عمدهی رشد گتیاناات افتااای باا بتچساب اساالمی در ساالهای
دههی  1990م و پاازآن تبدیل شدند .همزمان با اشغال نظامی عتاق توسال آمتیکا و ورود یکای
از ستان القاعده به عتاق بهم)ظور گهاد با آمتیکا ،دام)هی این اتز تفکت افتاای از اسالم دوباره باه
کشورهای عتبی و اسالمی مان)د عتاق و سوریه کشیده شد و از دل آن شعلههای افاتاب و گهالات
گتوههایی چون داعش ،گبهه ال)صته و سایت گتوههاای تکفیاتی کوچاک و بازرگ م)طقاه زباناه
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کشید .بدون تتدید بتای مبارزه با این گتیانها ،آگاهی نسابت باه ااساتگاه و مباانی فکاتی آناان
بسیار پت اهمیت و ضت وری است .ش)اات ماهیت ،مبانی فکتی و تبارش)اسی گتیان القاعاده هام از
این قاعده مست )ی نیست.
افغانستان بهع)وان همسایهی شتقی گمهوری اسالمی ایتان ،یکی از آن دسته کشورهایی اسات
که تاک)ون از اندیشهی تکفیتی گتیان سلفیه ،آسیبهای فتاوانی دیده است .ایان پاژوهش در پای
پاسخ به این سسال است که عوامل زمی)هساز ،سیت تاریخی و نحوهی پیدایش القاعده به ع)وان یاک
گتیان سلفی ا تکفیتی کداماند و مبانی فکتی و اعتقادی القاعده چیست؟

سؤال اصلی پژوهش
محققان در این پژوهش در پی پاسخ به این سسال اساسی هست)د که عوامل زمی)هساز ،سیت
تاریخی و نحوهی پیدایش القاعده بهع)وان یک گتیان سلفی ا تکفیتی کداماند؟!
سؤاالت فرعی
ا مبانی فکتی و اعتقادی القاعده چیست؟
ا گهاد از دیدگاه القاعده چه مفهومی دارد؟
ا چتا القاعده شیعیان را تکفیت کتده و حکم به کشتن آنان میده)د؟

روش پژوهش
با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت دستیابی به پاسخ پتسشها ،این مقاله از روش توصیفی ا
تحلیلی استفاده کتده است .روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوهی کتابخانهای ا
اس)ادی و همچ)ین استفاده از م)ابع ای)تتنتی میباشد .در این روش به شکل کتابخانهای با مطالعه،
بترسی و تیمل در چ)دین کتاب ،مقاالت علمی و گستجو در فضای ای)تتنت ،ااالعات مورد نیاز
گمعآوری و پا از تجزیهوتحلیل دادهها بهصورت کیفی و داده ب)یاد ،یافتههای پژوهش به دست
آمد.
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ادبیات پژوهش
پیشینه تحقیق
کمیل الطویل ( 1391در کتاب «القاعده و اواهتانش» که توسال موسسه مطالعات اندیشه
سازان نور در ایتان به چا

و نشت رسیده است ،ضمن درک ضتورتها و الزامهای تبارش)اسی

القاعده ،با محور قتار دادن تاریخچه مشتوح مبارزات مسلحانه سازمانهای گهادی فعال در سه
کشور مصت ،لیبی و الجزایت که در آن سالها بهرغم ضعف و محدودیتهای القاعده همچ)ان گزو
ع)اصت مقاوم و گدی این سازمان محسوب میشدند ،تالش کتده است تا نحوهی شکلگیتی
القاعده و نقش و ارتباب مجاهدین مصتی ،لیبیایی و الجزایتی با سازمان اسامه بنالدن را واکاوی
ک)د .وی در کتاب اود مطالب قابل توگهی درباره حضور گتوههای تشکیل ده)ده القاعده در
افغانستان و پاکستان و سااتار سازی مجدد آنها در این کشورها ارائه کتده است.
سید مهدی ساداتی نژاد( 1395در مقالهای با ع)وان «نقش ایاالتمتحده آمتیکا در شکلگیتی
گتیانهای افتاای در گهان اسالم» با مطالعه القاعده به این نتیجه رسیده است که قدرتهای
سلطهگت همواره از ظتفیتها و زمی)ههای درون گهان اسالم بتای تضعیف اسالم و ا) ی نمودن
تواناییهای بالقوه آن بهتهبتداری نمودهاند ،در این میان آنچه بیش از همه مطمح نظت بوده است
امکان ااتالفافک)ی و انشعاب فکتی بین م اهب و گتایشهای مختلف دنیای اسالم از درون با
استخدام مهتههای فتصتالب یا سست ایمان یا م)حتف از لحاظ عقیدتی بوده است .وی همچ)ین
اذعان داشته است که تتوی افتاایگتی و اشونت یکی از شگتدهای شیطانی گبهه استکبار بتای
فتصت سوزی و ستگتم نمودن دنیای اسالم به گ)

های داالی و هدر رفتن استعدادهای نهفته

اسالم و مسلمانان در دنیای معاصت است .محقن در این پژوهش نشان داده است که چگونه غتب
بهویژه امتیکا بتای دفع مخااتات گتیان اسالمی با کمک به تشکیل القاعده و داعش و سایت
گتیانهای افتاای با ع)اوین مختلف در گهان اسالم گهتگیتی حتکتهای اسالمی را از مبارزه
با غتب و صهیونیسم به درون گهان اسالم بتگتدانده و با تتوی افتاایگتی و تقویت اندیشههای
واگتایانه اسالمی زمی)ة درگیتیهای درون دی)ی را گستتش داده و گتیان احیاگتی اسالمی و
بازگشت به اسالم اصیل را به ضد اود تبدیل نموده است.
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محمدعلی احمدی ( 1397در مقالهای با ع)وان «القاعده و پدیده تکفیت؛ استتاتژی استعمار در
گهان اسالم» القاعده را یک گتوه انحتافی ت)درو در گوامع اسالمی با م)شی فکتی و ایدئولوژی
وهابیت و سلفیت دانسته است که گوامع اسالمی را با بحتان پدیده شوم تکفیتی مواگه نموده
است .وی در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که القاعده به نوعی استتاتژی گدید
استعمارگتان در م)طقهی ااورمیانه و ایجاد ااتالف در بین گوامع اسالمی بتای تضعیف و تحت
سلطه درآوردن بالد اسالمی و به وگود آوردن گتوههای انحتافی و ایجاد انحتاف در مسیت دین
اسالم و از بین بتدن روحیه انقالبی شیعیان در مقابل استعمارگتان است.
مهدی عباس زاده فتح آبادی( 1390در مقالهای با ع)وان «گهانی شدن و القاعده» به رابطه بین
دو پدیده گهانی شدن و القاعده پتدااته است .در این پژوهش نویس)ده معتقد است القاعده به م ابه
گ)بشی تتوریستی ضدگهانی شدن در واک)ش نسبت به سلطه آمتیکا در سطح گهانی بهویژه
کشورهای مسلمان شکل گتفته است .در ضمن این گ)بش از گهتی نیز از ابزارهایی که گهانی
شدن در بعد ف)اوریهای ااالعاتی و ارتباای در ااتیار آن قتار داده به نحو احسن بهته بتده است.
در این پژوهش ابتدا پدیده گهانی شدن و آثار ،پیامدها و مقاومتهای در بتابت آن تشتیح میشود.
سپا به شتایال گهان اسالم در عصت گهانی شدن اشاره شده و نگتش کل گهان اسالم و عتب در
باره گهانی شدن بترسی قتار میشود .مبحث پایانی نیز به تشتیح رابطه بین گهانیشدن و تتوریسم
ضدآمتیکایی القاعده ااتصاصیافته است.
محمد ااهت رفیعی ( 1393در مقالهای با ع)وان «تیثیت تفکت گهادی عبداهلل عزام در گستتش
اشونتهای القاعده» به بیان افکار و اندیشههای گهادی عبداهلل عزام بهع)وان یکی از پایهگ اران
این گتیان پتدااته است .او از عزام به ع)وان مهمتتین فتد تیثیتگ ار در شکلگیتی تفکت رهبتان
و اعضای القاعده یاد کتده است.
با یک گستجوی ساده میتوان دریافت که تاک)ون مقاالت زیادی در ارتباب با القاعده نوشته
شده است؛ اما به نظت میرسد در کمتت مقالهای ،بهصورت گامع و بایسته به سیت شکلگیتی این
سازمان پتدااته و مبانی فکتی آنان مورد بترسی قتار گتفته شده باشد؛ ب)ابتاین این مقاله به این
مهم پتدااته است.
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تعریف مفاهیم
مفهوم شناسی سلف
واژه «سلف» در لغت عتب به مع)ای «پیشین و گ شته» است .در این راستا قوم سلف به گتوهی
گفته میشود که درگ شتهها میزیست)د؛ اما این واژه در مع)ای اصاطالحی ،دارای مفهاوم دیگاتی
است .مفهوم سلف ،در اصطالح اهلس)ّت و شیعه متفاوت اسات .اهالسا)ّت ،سالف را گتوهای از
مسلمانان ،شامل صحابه ،تابعین و تابعینِ تابعین میدان)د .آنها این سه نسل را به دلیل نزدیکی زمانی
و مکانی و در نتیجه ،تلقّی بهتت وحی ،بهتتین متدم (ایاته میدان)اد .مهمتاتین دلیلای کاه سالفیان
بتای مشتوعیت سلف ارائه کتدهاند ،حدی ی م)سوب به پیامبت بزرگوار

اسالم(ص

است که از آن به

ع)وان «حدیث ایته» یاد میشود:
«بهتتین متدم( ،متدمان قتن من هسات)د :ساپا کساانی کاه در پای ایشاان مایآی)اد و ساپا
دیگتانی که در پی آنان میآی)د .پا از ایشان ،متدمان میآی)د که گواهی هت یک ،سوگ)دشان و
سوگ)د هت کدام گواهیشان را نقض میک)د( ».علیزاده موسوی32:1392:
سلفیان با تکیه بت این حدیث ،سه قتن نخستین اسالم را بهتاتین قاتون اساالم مایشامارند و باه
همین سبب ،بتای کسانی که در این سه قتن زندگی کتدهاند ،متگعیّت در ابعاد مختلف قائل)د.
از دیاادگاه م ا هب تشاایع ،واژهی ساالف ت)هااا بااا قیااد «صااالح» (ساالف صااالح داری م)زلاات،
مشتوعیت و احتتام است .بتاالف اهلس)ّت که قائل به عدالت همهی صحابه هست)د ،به نظت شیعه،
بتای از صحابه کارهایی انجام دادهاند که آنها را از عدالت ساقال کتده است؛ ب)ابتاین ،نمیتوان
همهی صحابه را عادل دانست و چشم و گوش بسته و بدون دلیل از آنان پیتوی کتد.

مفهوم شناسی سلفیگری
دیدگاه سلفیان دربارهی سلف ،سبب شده است که م هب گدیدی با نام سلفی گتی در قتون
اایت شکل گیتد .از نظت تاریخی ،هت چ)د بتای از رگههای اندیشهی سلفی گاتی در قاتن چهاارم
شکل گتفت ،اما به دلیل تعارض با اندیشهی مسلمانان ،در مادتی کوتااه اااموش شاد .ابان تیمیاه
م هب سلفی گتی را در قتن هفتم احیا کتد و آتش ااتالف را میان گهان اسالم شعلهور سااات.
پا از وی شاگتدش ابن قیم بتای زنده نگاه داشتن این اندیشه بسیار کوشید؛ اما وی نیز کااری از
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پیش نبتد .در قتن دوازدهم ،گتیانهای سلفی گتی در نجاد و حجااز و شابهقاره ،باا تفاوتهاایی
آغاز شد که به دلیل حمایتهای انگلستان ،بهویژه در نجد و حجاز ،توانست رشاد ک)اد .در دوران
ک) ونی نیز گتیان سلفی گتی به اهتمی در دست امتیکا بتای پیشبتد هدفهای اود در کشورهای
اسالمی تبدیل شده است .اماتوزه سالفی گاتی شاااهها و گتیانهاای مختلفای دارد کاه ایفای از
دیدگاهها و باورهای مختلف را تشکیل میدهد.
مهمتتین ویژگی این م هب نفی م اهب اسالمی و دعوت مسلمانان به پیتوی محاض و بادون
اندیشه از گ شتگان است( .همان 32:سلفیان افتاای مخالفان فکتی اود را تکفیات کاتده ،ااون،
مال و ناموس آنها را مباح میدان)د.

مفهوم شناسی تکفیر
«تکفیت» از «ک ا ف ا ر» در لغت به مع)ای نهان کاتدن و پوشااندن اسات .از ایان رو فاتدی را
کافت مینام)د که حقیقت را نهان میک)د یا با کفتورزی بت دل اود پوشاش مینهاد .کفات متضااد
ایمان و در اصطالح ،انکار مطالبی است که پیامبت

اسالم(ص

بتای هدایت و رساتگاری بشات آورده

است .تکفیت در اصطالح و در کالم و فقه به مع)ای نسبت کفت دادن به فتد مسلمان است.
امتوزه وهابیان و بتای از گونههای سلفی گتی ،مسلمانان و بهویژه شیعیان را تکفیات کاتده و
اون و مال و ناموس آنان را مباح میدان)د .این در حالی اسات کاه در اندیشاهى اساالمى ،گاان و
اموال انسان بسیار محتتم و گتامى است چ)انکه اداوند در سوره مائده آیه  82میفتماید:
« از این روى بت فتزندان استائیل مقتّر داشتیم که هتکا کسى را گاز باه قصااص قتال یاا باه
کیفت] فسادى در زمین بکشد ،چ)ان است که گویى همهى متدم را کشته باشد و هاتکا کساى را
زنده بدارد ،چ)ان است که گویى تمام متدم را زنده داشته است».

آشنایی با کشور افغانستان
گمهوری اسالمی افغانستان در آسیای میانه واقع شده است .کشورهای پاکستان در گ)وب و
شتق ،گمهوری اسالمی ایتان در غتب ،تاگیکستان و ازبکستان و تتکم)ستان در شمال و چین در
شمال شتقی ،همسایگان این کشور محسوب میشوند .افغانستان با حدود  653هزار کیلومتت متبع
مساحت ،چهل و یکمین کشور وسیع دنیا است .گمعیت آن در سال  2013م به بیش از  31میلیون
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نفت رسید .فارسی دری و پشتو زبانهای رسمی و اسالم دین رسمی این کشور میباشد .وقوع بیش
از سه دهه گ)

 ،افغانستان را به یکی از کشورهای ناامن و فقیت دنیا تبدیل کتده است.

 ٪99متدم افغانستان پیتو دین اسالم هست)د که از این آمار حدود  ٪89-80آنان س)ی-10 ،
 ٪19شیعه و کمتت از  ٪1پیتو دیگت ادیان را تشکیل میده)د .م اهب دیگتی چون ه)دو و سیک
نیز در افغانستان پیتوانی دارد .امتوزه بین  1000تا  2000نفت از پیتوان مسیحیت در این کشور
زندگی میک))د.
تجاوز ارتش ستخ شوروى به افغانستان و آغاز گهاد ضد کمونیستی ( 1367 -1358ش ،
گ)

هاى داالى نیتوهاى گهادى افغانستان ( 1367ش به بعد  ،ظهور االبان ( 1371ش و القاعده
گامعه بینالمللى به رهبتى آمتیکا علیه این دو

(در اول دوران گهاد و زمان االبان و آغاز گ)

گتوه ( 1380ش  ،از مهمتتین وقایع چ)د دههی اایت در افغانستان میباشد.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظتان ،اشغال کشور گمهوری افغانستان توسال دولت کمونیستی
شوروی سابن در سال  1979م ،ستآغاز ورود گتیان های سلفی افتاای و تکفیتی در این کشور
میباشد.

یافتههای پژوهش
تبارشناسی القاعده
پا از آنکه دولت کمونیستی شوروی ساابن در تااریخ  24دساامبت  1979م ( 3دی مااه 1358
ش کشور اسالمی افغانستان را به بهانهی حمایت از دولت کمونیسات گمهاوری دموکتاتیاک آن
کشور ،به اشغال نظامی اود در آورد ،بسیاری از مسلمانان ضمن محکوم کتدن این اقدام ،درصدد
حمایت از گهاد متدم افغانستان و دفع تجاوز آن ارتش کمونیستی از اااک یاک کشاور اساالمی
بتآمدند.
کشورهای عتبی باا «مقادس اوانادن» ایان گ)ا

 ،تبلیغاات وسایعی علیاه دولات شاوروی و

حکومت وقت افغانستان به راه انداات)د و در همین ارتباب کمکهاای ماالی و نظاامی فتاوانای باه
چتیکهای نظامی درگیت گ)

ارائه کتدند .علماى اسالم نیز باا صادور فتااوایى ،باه گهااد ضاد

روسى متدم افغانستان مشاتوعیت بخشایدند .باه هماین دلیال نیتوهاای متعصاب ما هبی زیاادی از
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کشورهای مختلف عتبی از گمله مصت ،الجزایت ،تونا ،عتبساتان ،فلساطین ،اردن ،یمان و ...باتای
حضور در این گهاد رهسپار افغانستان شدند.
گهاد بت علیه ی ارتش کمونیستی شوروی ،باعث شد تا سه رهبت بزرگ سالفی در افغانساتان باا
یکدیگت ائتالف ک))د .ائتالف «عبداهلل عزّام فلسطی)ى»« ،اسامه بنالدن عتبستانى» و «أیمنالظاواهتى
مصتى» در افغانستان ،از وقایع مهم دوران گهاد افغانستان به شمار میآید .حضاور ایان رهباتان در
افغانستان عالوه بت تشوین و سااماندهاى نیتوهااى گهاادى غیات باومى ،زمی)هسااز پیادایش گتیاان
گهادى فتاگیتی به نام «القاعده» نیز شد.
عبداهلل عزّام در افغانستان ،دفتت «مکتب الخدمة» معتوف به «دفتت افغان» را در ساالهای  1982و
 1983م ،ب)یان نهاد .در آن سالها اسامه بنالدن که بهع)وان اصلیتتین ستمایهگ ار این دفتت مطتح
شده بود ،توانست با ستمایهگ اری در کشورهای عتبی در سالهای  1984تا  1986م چ)دین هازار
گوان عتب و مسلمان را بتای مبارزه با اتحاد شوروی بسی ک)د .با فعالیتهای اسامه بن الدن ،دفتت
عبداهلل عزام موفن شد میلیاردهاا دالر م)اابع دولتای و ماالی را باتای حمایات از گهاادگتان افغاانی
گمعآوری ک)د .این دفتت همچ)ین با همکاری و حمایت دساتگاه ااالعااتی آمتیکاا ،دولاتمتدان
عتبستان و مصت و نیز ااوانالمسلمین ،توانست ضمن آموزش به نیتوهای گدیدالورود به افغانستان
ا که عمدتاً از کشورهای آمتیکا ،پاکستان ،انگلیا و کشورهای عتبی بودند ا زمی)هی شکلگیتی
القاعده را نیز فتاهم نماید.
بدین تتتیب بین سالهای  1982تا  1992م بیش از صد هازار مباارز اساالمی از آفتیقاا ،آسایا،
ااورمیانه ،اروپا و حتی آمتیکا در افغانستان ساکن شدند تا در این کشور درگیت گ)

 ،بهصورت

تئوری و عملی مبارزه مسلحانه بیاموزند .با گتدهمایی این گتوهها در افغانستان ،ت)ادروتتین گاتوه
مسلح سلفی با ع)وان «عتبهای افغان» شکل گتفت( .فدوی18:1378:
در آن زمان بیشتت مجاهدین عتب و افغان از نظت فکتى و اعتقادى ،تحات تایثیت افکاار عباداهلل
عزّام بودند تا بنالدن .حتى اود شخص بنالدن نیز از افکار عبداهلل عزّام تیثیت میپا یتفت؛ امّاا باا
این وگود ،این نام بن الدن بود که در سایت کشورهای عتبی و حتی آمتیکاا دهاان باه دهاان مای-
چتاید.
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بنالدن ایلی زود به واسطة تجارت و ستمایههاى میلیاردىاش ماورد توگاه حامیاان گهاانی و
م)طقهای قتار گتفت .م)ابع مالی گستتده بن الدن و همچ)ین حمایت مالى و لجساتیکى گساتتده از
وی ،باعث شد تا او بهع)وان نمای)ده اصلى گتیان سلفی افتااای در گهااد افغانساتان مطاتح شاود.
(هوش)گی132:1390:
أیمنالظواهتى از مسسسان و رهبتان سازمان «الجهاد» مصت نیز پا از حضور در افغانستان ،این
کشور را م)اسبتتین مکان بتاى ساماندهى عملیات گهادى تشاخیص داد( .محمادیان65:1390:
هدف مشتتک بنالدن ،عبداهلل عزّام و أیمنالظواهتى ،ضتورت گهاد و مباارزه باا کفاار و تاالش
بتاى هدایت و ساماندهى نیتوهاى گهادى غیات باومى باود و هماین امات زمی)اه همکاارى آناان باا
همدیگت را فتاهم کتد( .علیخانی 200:1390:نهایتاً این همکاری در زمان االبان ( 1988م  ،باعاث
شد تا گتوه «قاعد الجهاد» یا همان القاعده باه رهباتی اساامه بانالدن و معاونات ظاواهتى ،اعاالم
موگودیت ک)د( .مژده65:1381:
با کشته شدن عبداهلل عزّام در سال  1989م به همتاه تحوالت بعادى ،از گملاه شکسات ارتاش
ستخ شوروى ،مانعتتاشى کشورهاى متبوع بتاى عتب -افغانها ،تشدید گ)ا

هااى داالاى میاان

نیتوهاى گهادى در افغانستان ،بهاصوص ظهاور گاتوه هامساوى آنهاا باه ناام «االباان» و ساقوب
پایگاههاى القاعده به دست آمتیکایى ها ،مشکالت زیادى بتاى نیتوهاى القاعده به وگاود آماد تاا
گایى که گمان مىرفت بسیار زود بساب آن کامالً بتچیده شود؛ اماا باتاالف انتظاار چ)این نشاد؛
بلکه این تحوالت باعث ت بیت بیشتت نظتیههااى عباداهلل عازّام در نامشاتوع دانساتن حکوماتهااى
اسالمى و ضتورت مبارزه بتاى ایجاد تحول ب)یادى در گهان اسالم و بلکه در تمام دنیا شد.
در آن زمان ،سازمان القاعده پا از تشدید رویکتد نظامى آمتیکا در افغانساتان باا گتوههاای
افتااى پاکستان ،مان)د سپاه صاحابه ،لشاکت گه)گاوى ،االباان و غیاته کاه رویکاتد ضاد غتبای و
ضدآمتیکایى داشت)د ،اهداف مشتتکى را تعتیف کتد .این گتوهها ،کاه در بسایارى از آماوزههاا،
بهویژه «گهاد با کفار» با القاعده فصل مشتتک داشت)د ،اغلب به عضویت گبهه بینالمللای بانالدن
درآمدند و القاعده توانست با همکارى آنها ،پایگاهها ،شتکا و پیتوان بیشتتى در مقایسه با گ شاته
در ستاست دنیا ،بهویژه پاکستان به دست آورد تا گایى که هماک)ون ،گتوههاا و شاااههااى فتعاى
فتاوانى دیده مى شود که به القاعده در کشورهاى گوناگون شمال آفتیقا ،ااورمیانه و گ)وب آسیا
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وابستهاند .آمار نیتوهاى هت کدام به هزاران و چه بسا دهها هزار نفت مىرسد و ممکن است در آی)ده
و اى تحوالت گوناگون ،نیتوهاى بیشتتى به القاعده ملحن شوند و اهداف و بتنامههاى آنها نیز در
سطح گهانى گستتش یابد( .عباس زاده فتح آبادی154:1389:

مبانی فکری القاعده
ریشهی تفکتات القاعده ،بت بستت اندیشهی سلفی اساتوار اسات .القاعاده و رهباتان آن ،قتائتاى
افتااى و متعصبانه از اسالم دارند .آنها در اول حیاات ااود باا گتیاانهااى گونااگونى در مصات،
عتبسااتان ،پاکسااتان و افغانسااتان ارتباااب داشااتهانااد؛ اگتچااه اعضاااى عااادى ایاان گااتوه رادیکااال،
گااتایشهاااى افتااااى ضااد ش ایعی بااا رگااههاااى فکااتى وهااابى و تفکاات افتااااى ساالفى دارنااد،
(هوش)گی 473:1390:ولى رهبتان القاعده باهاور اااص ،بیشاتت از تفکات حااکم بات گتیاانهااى
ااوانى مصت تیثیت پ یتفتهاند .بت این اساس ،بسیارى از رهبتان و گتیاانهااى سالفى مصاتى یاا باه
عضویت رسمى القاعده درآمدهاند و یا از آن حمایت کتدهاند؛ هتچ)د بتااى از آنهاا در اداماه باا
فاصله گتفتن از این گتوه و با نوشتن کتاب و مقاله ،به شدت م)تقد عملکتد القاعده شدهاند.
همانگونه که گ شت عبداهلل عزّام فلسطی)ى تبار ،نظتیهپتداز اصلى القاعده مایباشاد .او تحات
تیثیت گتیانهاى افتااى مصت ،گهاد و مبارزه را ت)ها راه دستیابى باه حکومات اساالمى و ناابودى
کفار مىدانست .در همین راستا ،وی با همکارى افتادى در مصت و فلسطین بتاى ساماندهى گبهاه
مبارزه علیه استائیل فعالیت مىکتد؛ هتچ)د به دالیل گوناگون ،از گمله ااتالفات سیاسى و فکتى
موگود در میان رهبتان مبارز در فلسطین و مصت ،به انجام این کار موفن نشد .همزمان ،آغاز گهااد
در افغانستان بهانهاى ش د تا او بتواند به دور از ااتالفات موگود در زادگاهش ،از اتین افغانساتان،
اهداف اود را پیگیتی ک)د( .همان24:
او با نوشتن دهها ع)وان کتاب و مقاله و ارائه سخ)تانىها و بیانیههاى گوناگون در وصف گهاد
و ضتورت بیدارى اسالمى ،شمار زیادى از اهلس)ّت ،بهاصوص نسل گوان را تحات تایثیت ااود
قتار داد .مجله «الجهاد» او ،که در پیشااور م)تشات ماىشاد و نیاز کتاابهااى وى در معتفاى گهااد
افغانستان ،در گهت تحتیک گهان عتب بتای شتکت در گهاد ،نقاش بسایار ماسثتی ایفااو نماود.
(مژده85:1381:
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شواهد نشان مىدهد که آثار عزّام بتاى بسیارى از گوانان در زمان تشکیل القاعاده ،مطلوبیات
زیادى داشته اسات و باه احتماال زیااد ،هاماک)اون نیاز هماین آثاار در دسات بسایارى از افاتاد باا
تتگمههاى مختلف موگود باشد ،همچ)انکه یک سایت رسمى به نام عبداهلل عزّام تمام متن آثار او
را در دستتس همگان گ اشته است.
أیمنالظواهتى نیز یکى دیگت از نظتیهپتدازان اصلى القاعده میباشد کاه در بتناماهریازىهااى
اساسى بنالدن و تحول فکتى القاعده نقاش ایفااو کاتده اسات( .محمادیان 65:1390:او ساازمان
«الجهاد» را بتاى مبارزه با حکومت مصت تیسیا کتد ،اما به سبب تحتکات ت)دروانه بتاى اعضاى
«الجهاد» و اتهام آنها به تتور انور سادات (رئیاگمهور مصت  ،بیش از هزار نفت از اعضاى الجهاد،
از گمله ظواهتى ،در  1981م .دستگیت و پا از تحمل دو سال زندان آزاد شده و از مصات اااتا
شدند( .همان 55:ظواهتی پا از آزادی از زندان ،با متوقف کاتدن فعالیاتهااى گهاادى ااود،
بیشتت از راه رسانه و چا کتاب ها و مقاالت باه نشات افکاار ااود پتدااات .او پاا از حضاور در
افغانستان ،این کشور را م)اسبتتین مکاان باتاى سااماندهاى عملیاات گهاادى تشاخیص داد .وی
حضور در افغانستان و ایجاد روابال نزدیک با بن الدن و عبداهلل عزّام را فتصت م)اسبی بتای تحقان
رویاهای اود میدانست( .همان67:
در بیان اعتقادات القاعده ،ارتباب اعتقادى این گتوه با وهابیت انکار ناشدنی است .عبداهلل عزّام
با تیکید بت عقاید ظاهتگتایى سلفى ،به آراى کالماى ابانتیمیاه و علمااى وهاابى عتبساتان احتاتام
ااصى مىگ اشت .بت این اساس ،او سااتن گ)بد و سااتمان بت قبتها 1،زیارت قبور ،توسل و غیته
را شتک مىدانست و متدم افغانستان را به دلیال پاتدااتن باه ایانگوناه مساائل ،پیوساته نکاوهش
مىکتد تا گایى که متدم افغانستان با بدبی)ى به وى و همتاهانش ،آنها را عامال تاتوی وهابیات در
افغانستان مىدانست)د .عزّام نیز با نگتانى از فضاى ضدّیت با عتب -افغانها به اتهام وهابیت ،افغانها
را متدم گاهل و ناآگاه از حقیقت وهابیت مىدانست و معتقد بود کاه آناان ،تحات تایثیت تبلیغاات
«بتیلویان» و رسانههاى غتبى ،از وهابیت مت)فتند تا گایى که وهابیاان را بادتت از کلاب و ا)زیات و
یهود و نصارا را بتتت از آنان مىدان)د( .عبداهلل عزّام :بی تا6:
 1البته وى در موردى گفته است که به اتفاق علماى م اهب اربعه ،سااتن ب)ا بتاى شهتت و زی)ت حتام است و بایاد از
بین بتود و اگت بتاى استحکام باشد ،مکتوه است؛ (عبداهلل عزّام :بی تا26 :
12

بررسی جریان القاعده افغانستان؛ ماهیت ،تبارشناسی و عقاید آن

مفهوم «جهاد» از دیدگاه القاعده
مهم تتین تئورى عبداهلل عزّام ،گستتش فته)
اسالمى بود .تا گایى که او را مجدّدِ فته)

گهااد و شاهادت باا هادف تشاکیل حکومات

گهاد در عصت حاضات دانساتهاناد( .عباداهلل عازّام :بای

تا 27:اشتیاق او به گهاد باعث شاد کاه از تادریا در دانشاگاههااى ریااض و اساالمآبااد دسات
بتداشته و به گهاد افغانستان بپیوندد .او معتقد بود که این ت)ها راهى است که اداوند از اتیان آن،
مسلمانان را از مظلومیت نجات اواهد داد 1.گهاد از نظت او ،ت)ها به مبارزه باا کفاار شاتق و غاتب
محدود نمىشد ،بلکه او فلسافه حضاور ااود در افغانساتان را مقدماهاى باتاى گساتتش گهااد در
کشورهاى دیگت ،بهاصوص فلسطین و همیناور حکومتهاى کشورهاى عتبى مىدانسات؛ زیاتا
معتقد بود که گهاد افغانستان ،قطعاً به تشکیل حکومت اسالمى در این کشور اواهد انجامید و پا
از آن ،تجتبههاى فتاوان گوانان عتب از گهاد افغانستان بتاى ادامهی مبارزه ،ستنوشتساز اواهد
بود( .عبداهلل عزّام :بی تا16:
بت همین اساس ،او از رهبتان گهادى افغانستان پیمان گتفته بود که پا از شکسات شاوروى و
تشکیل حکومت اسالمى در افغانستان ،در گهاد فلسطین بتاى نابودى استائیل و همیناور حاکمان
اائن کشورهاى عتبى ،او را یارى ک))د؛ همچ)انکه با آشکار شدن نشانههاى شکست شوروى در
افغانستان ،عبداهلل عزّام پیوسته به رهبتان گهادى یادآورى مىکتد که زمان آغاز گهاد در فلساطین
نزدیک است( .همان 12:احتمال ارتباب تاتور او در ساال  1989م .باا افکاار گهاادى وى بات ضادّ
استائی ل و سایت کشورهاى اسالمى دور از ذهن نیست ،زیاتا باه احتماال زیااد ،کشاورهاى عتباى و
غتبى با احساس اطت از گستتش تفکت عبداهلل عزّام بتاى آی)دهی حیات ااود و اساتائیل ،زمی)اهی
نابودى او را فتاهم کتده بودند .چ)انکه عزّام نیاز ،از نگتاناى شادید غاتب در اصاوص گساتتش
گهاد افغانستان به کشورهاى دیگت ابت داده بود( .همان40:
بنالدن نیز با است)اد به آیات قتآن دربارهی گهاد ،بت مشتوعیت گهاد تیکید ماىکاتد و معتقاد
بود که گهاد واگب عی)ى است و اگت کسى نتواند به مجاهدان بپیوندد ،گ)اه کبیتهاى متتکب شده
است .او مهمتتین وظیفهی مسمن را پا از ایمان آوردن ،دفع دشمن متجاوز مىدانسات و ایانکاه

( 1وَ الَّ ینَ گاهَدُوا فی)ا لَ)َهْدِیَ)َّهُمْ سُبُلَ)ا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِ)ینَ (ع)کبوت ،آیه . 69
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تمام امت باید امکانات ،فتزندان و پول اود را به نبتد با کفار و بیتون راندن آنها از ستزمینهااى
اسالمى ااتصاص ده)د( .علیخانی 293:1390:أیمنالظواهتى نیز گهاد و مقاومت مسلحانه را ت)هاا
راه ساقال کتدن حکومتهاى نامشتوع و گایگزی)ی آنها با حکومت اسالمى مىدانست.
از دیدگاه نظتیهپتدازان القاعده ،دشم)انى که باید باا آناان وارد گهااد شاد باه دو دساته کلای
تقسیم میشدند:
1ا دشم)ان نزدیک که عبارت)د از نظام هاى فاسد اسالمى .آنان اعتقاد داشت)د که در این متحلاه
باید با حاکمان ک)و نى کشورهاى عتبى در لیبى و سوریه و عاتاق و غیاته مباارزه کاتد و باا سااقال
کتدن آنان ،حکومت اسالمى را تشکیل داد.
2ا دشمن دور .از دیدگاه القاعده در رأس دشمن دور ،آمتیکا و استائیل قتار دارد .آنان معتقد
بودند که در این متحله ،دام)هی گهاد به تمام گهان گستتش مىیابد .از دیدگاه آناان اساالم دیان
گهانى و دین انسانیت است و حکومت اسالمى ،به زمان و مکان ااصى محادود نمایباشاد ،بلکاه
بتاساس وعده الهى ،با سیطتهی اسالم بت ستتاست دنیا ،پیتوان تمام ادیان به پیتوی از حکومت واحد
اسالمى تن در اواه)د داد 1.در این راستا عبداهلل عزّام با اعتماد به نفا کامل ،حتى اعالم کتده بود
که ما بتاى گهاد به کمک کسى نیاز نداریم ،بلکه در آی)ده بسیار نزدیک ،تمام کشاورهاى گهاان
را به حمایت از اود مجبور اواهیم کتد و با گساتتش گهااد افغانساتان ،اساالم را بات تماام گهاان
گستتش اواهیم داد( .رفیعی40:1393:
البته در اولویتب)دى گهاد با دشمن دور و نزدیاک ،اااتالفنظتهاایى میاان رهباتان القاعاده
وگود داشت و اولویت هتکدام از آنان نیاز تحات تایثیت تحاوالت بعادى تغییات ماىیافات .أیمان-
الظواهتى معتقد بود که اولویت در مبارزه با دشمن نزدیک است و پاا از ناابودى آن ،نوبات باه
گهاد با دشمن دور مىرسد( .م)تصتالزیات :بی تا113:
اسامه بنالدن ،مبارزه با غتب را در رأس بتنامههاى اود مىدانسات .بات هماین اسااس ،اولاین
فتواى گ)

علیه آمتیکایىهاى اشغالگت در ستزمین حتمین شتیفین را صادر کتد و در فوریه سال

 1998م .با صدور فتوایى ،اواستار تیسیا «گبهه گهانى بتاى گهااد علیاه یهودیاان و صالیبیان» باا
( 1هُوَ الَّ ی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دینِ الْحَنِّ لِیُظْهِتَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَتِهَ الْمُشْتِکُونَ (توباه ،آیاه  33و صاف ،آیاه
 9؛ (هُوَ الَّ ی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دینِ الْحَنِّ لِیُظْهِتَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَ کَفى بِاللَّهِ شَهیداً (فتح ،آیه . 28
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هدف توسعه بیشتت اهداف القاعده و افزایش قدرت آن شد .بنالدن در ساالهااى  1996 -1989م.
مبارزه با نیتوهاى شوروى در افغانستان را با هدف گستتش آن به کشورهاى عتبى و سپا به تمام
گهان دنبال کتد .او با صدور فتواى گهاد بینالمللى علیه غتبىها به رهبتى آمتیکاا اعتقااد داشات
که « ...باید شخصاً و مستقیماً به آمتیکا و استائیل ضاتبه زد( ».هوشا)گی 301:1390:همچ)این بان
الدن در زمان تسلال االبان بت افغانستان و استقتار القاعده در آنجا ،با صدور بیانیههاى گوناگون در
ضتورت گهاد و تیکید بت قیام مسلحانه با نیتوهاى غتبى ،کشتن هت آمتیکایى و یهودى در هت نقطه
از گهان را مجاز اعالم کتد( .محمدیان83:1390:

القاعده و تکفیر و کشتن شیعیان
عبداهلل عزّام بهع)وان اصلیتتین تئوری پتداز القاعده اعتقاد داشات کاه بایاد ماانع از گساتتش
تفکت شیعه شد .او در زمان گ)

ایتان و عتاق ،با وگود آنکه تمام بع ىها را کاافت ماىدانسات و

اعتقاد به کفت ت)ها بتاى از ایتانىها و فسن عدهاى دیگت داشت؛ اما در عین حال ،اگازهی حمایات
از ایتان علیه رژیم صدام را نمىداد .عزّام معتقد بود که عتاق ،آااتین ماانع باتاى گساتتش شایعه
است و اگت این سد بتداشته شود ،بسیار زود تفکات شایعى گساتتش ماىیاباد .همچ)این او ایاتان را
مخالف تشکیل حکومت اسالمى س)ى در افغانستان مىدانست و سعى داشت که با کمرنا
دادن و حتى انکار نقش ایتان در گهاد ضد شوروى و پترنا

نشاان

کاتدن رفتارهااى نادرسات دولات

ایتان با مهاگتین افغانستان مقیم آن کشور ،به تحتیک ااتالف شیعه و اهلس)ّت بپتدازد .به هماین
علت از کشورهاى عتبى مىاواست که بهگای بتگزارى ک)فتاناهاى گوناگون بتاى بیاان اطات
شیعه و روس و غیته ،به تقویت گبهههاى گهاد افغانستان بپتدازند تا باا تشاکیل حکومات اساالمى
(س)ى در آن و گستتش گهاد به کشورهاى دیگت ،زمی)هی گستتش شیعه نیز از باین باتود ،اماا در
عین حال ،او رویارویى مستقیم با شیعه ،بهاصوص ایتان را در توان اهلس)ّت نمىدید( .عازام :بای
تا49 :
بتاى دیگت از رهبتان القاعده نیز با کافت دانستن شیعه ،هتگوناه اقادام باتاى کشاتن شایعیان را
واگب مىدانست)د؛ از آن گمله میتوان به ابو مصعب زرقاوى بهع)وان رهبت القاعده شاااهی عاتاق
اشاره کتد .او با تشکیل گتوه «التوحید و الجهاد» در عاتاق و ایجااد یاک پایگااه عملیااتى باه ناام
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«القاعده در ستزمین بینال)هتین» با هدف مبارزه با آمتیکا و شیعیان در عتاق؛ راه دشام)ی و تکفیات
شیعیان را در پیش گتف ت .گتوه زرقاوی تحت تیثیت فتااواى علمااى وهاابى ،ضامن دامان زدن بات
ااتالف میان شیعه و س)ى و تکفیت شیعیان ،رسماً از عتبستان میاواست)د تا با حملهی نظامى ،اقلیت
س)ى عتاق را مان)د بحاتین ماورد حمایات ااود قاتار دهاد( .هوشا)گی 89:1390:در ایان زماان،
گتوههاى مختلف القاعده با همکارى وهابىها و سلفىهای افتاای در یاک ائاتالف شاوم ،تاالش
کتدند تا با راه اندازى انفجارهاا ،کشاتن شایعیان و رهباتان دی)اى ،تختیاب امااکن متبتکاه و تاتور
شخصیت هاى سیاسى عتاق ،روند سیاسى ایان کشاور را تغییات ده)اد .همچ)این زرقااوى باا تکفیات
شیعیان و حتى بدتت دانستن آنان از مسیحیان ،در  14سپتامبت  2005م .علیه شیعیان اعالم گهااد کاتد
(عبااس زاده فااتح آباادی 166:1389:و در پااى آن ،بیشاتتین عملیااات تتوریساتى باات ضاد آنااان و
همین اور نیتوهاى آمتیکایى را به راه انداات که باعث کشته و زامى شدن شمار زیادى از آنان
گتدید( .محمدیان71:1390:
زرقاوى با تقسیم دشمن به چهار دسته آمتیکایىها ،کتدهاا ،ساتبازان پلایا عاتاق و شایعیان،
تیکید مىکتد که اطت شیعیان بتاى اهلس)ّت بهمتاتب بدتت از اطت آمتیکاست؛ زیتا آمتیکایىهاا
از عتاق اواه)د رفت و گهاد با آنها بسیار آسانتت اواهد بود ،اما مشکل اصالى ،شایعیان)د کاه از
اود متدم عتاق میباش)د و پا از آمتیکا باا همکاارى و نمای)ادگى آمتیکاا باا سا)ىهاا اواه)اد
گ)گید تا زمی)ه ی گستتش تشیع را از ایتان به عتاق و سوریه و غیاته فاتاهم ک))اد .او باا اسات)اد باه
سخ)ان «ابنتیمیه» در شتور اواندن شیعیان و اتهام آنان به فسااد عقیاده و همکاارى باا مغاوالن در
قلعوقمع اهل س)ّت ،پیتوان اود را بت ضتورت مبارزه و گهاد بتاى نابودى شیعیان باا هادف ایجااد
رویارویى میان شیعه و اهلس)ّت ،تحتیاک ماىکاتد و قتال آنهاا را از کشاتن ااوار واگابتات
مىدانست( .هوش)گی 128:1390:أیمنالظواهتى نیز در نوار ویدئویى اود ،ضمن ستایش زرقاوى
به سبب انجام عملیاتهاى گوناگون ،به او لقب «قهتمان اسالم» داده اسات( .محمادیان46:1390:
هتچ)د او در مواردى با ابتاز نگتانى از اقدامات ضد شیعى زرقاوى ،گهااد باا کفاار اهال کتااب و
بىدین را مقدم مىدانست و معتقد بود که تا پایان نیافتن مبارزه با آنان ،پتدااتن به کشتار شیعیان و
دیگت مسلمانان مخالف ،به صالح نیست( .چشمانداز ایتان187:1389:
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حکم القاعده برای انجام عملیاتهای تروریستى و انتحارى
با وگود تیکید رهبتان القاعده بت گستتش گهاد علیه کفار و بسیارى از مسلمانانى کاه مخاالف
تفکت آنان هست)د ،عبداهلل عزّام در مواردى با است)اد به بتاى از آیات و روایات ،هات ناوع عملیاات
تتوریستى ضد مسلمانان و اقدام به کشتن فتد مسلمان و مسمن را حتام قطعى دانسته و آن را پا از
کفت ،از گ)اهان بزرگ تلقى کتده اسات( .عباداهلل عازام :بای تاا 19 :وى باا اسات)اد باه روایااتى از
پیامبت(ص  ،تیکید مىک)د که ایمان با تتور نمىسازد( 1،البانی :1988:حدیث  2799کشتن مسمن نزد
اداوند از نابودى تمام دنیا بدتت است( ،همان :حدیث  4237اگت آسمان و زمین در ااون ماسم)ى
مشارکت داشته باش)د ،اداوند تمام آنها را وارد گه)م مىک)د( ،همان :حدیث  5247هتکسى باا
حمل سالح ،مسم)ى را بتتساند مسلمان نیست ،اداوند هیچ عمل نیکى را از قاتل مسمن نمىپ یتد،
(همان :حدیث  7568هت گ)اهی بخشیده مىشود ،مگت گ)اه مشتک و یا کسى که مسم)ى را عماداً
به قتل بتساند (همان :حدیث  4524و اداوند لع)ت مىک)د کسى را کاه باا آهان باه باتادر ااود
اشاره ک)د( .همان :حدیث  1953هتگاه کسى چ)ین ک)د بت پتتگاه گه)م قتار مىگیاتد و اگات باه
قتل بتادر مسمن اود اقدام بک)د ،در آتش مىافتد( .همان :حدیث  335به

همین دلیل پیامبت(ص

باه

اصحاب دستور مىداد که نوکهاى تیتهاى کمان را در گمع با دست بگیاتد تاا باه ااتف کساى
نشانه نتود( ،همان :حدیث  7424اما در عاین حاال ،وى عملیاات انتحاارى را در صاورتى کاه باه
مصلحت اسالم باشد ،از بهتتین اعمال مىداند و معتقد اسات کاه صاحابه نیاز گااهى در مباارزه باا
دشمن ،درحالى که به کشته شدن یقین داشت)د ،ت)ها وارد میادان ماىشادند و ابان حادیث نباوى،
فتشتگان به چ)ین فتدى مباهات مىک))د( .همان :حدیث  3876همچ)ین از او نقل شده اسات کاه
در گمالت حماسى اود در مورد «ارهاب» چ)ین گفته است:
 1اک ت احادیث مورد اسات)اد عازام ،از کتااب «صاحیح الجاامع الصاغیت وزیادتاه» تایلیف «محماد ناصات الادین االباانی»
استختا شده است .محمد ناصتالدین البانی یکی از مفتیان وهابی اسات کاه وهابیاان در مباحاث حادی ی مکاتر باه او
متاگعه میک))د .وهابیان بیش از اندازه در حن وی غلاوّ کاتده و درباارهی او از تعبیتاتای م ال «دانااتتین شاخص روی
زمین به س)ت»« ،محدث عصت»« ،امام دعوت»« ،ناصت س)ت»« ،محدث متقن»« ،عالمه متف)ن» اساتفاده مای ک))اد .ایان در
حالی است که عالمان دیگت اهل س)ت بارها بت بی سوادی وی صحه گ اشته و او را به ااات آراو شااذ و ناادرش ماورد
اعن و ستزنش قتار داده اند( .رضوانی22:1390:
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« باکى نداریم اگت یهاود و نصاارا ماا را ارهاابى (تتوریسات بخوان)اد ،زیاتا قاتآن ماىگویاد:
(تُتْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ  .پا ارهاب فتیضهاى بت گتدن ماست(».مژده59:1381:
البته حتمت قتل مسلمان و مسمن از نگاه عزّام ،باید بات مب)ااى معیاار کفات و ایماان از نگااه وى
بترسى شود .بت ابن سخ)ان و عقاید او ،بسیارى از مسالمانان در دایاته کفاار قاتار ماىگیتناد و در
نتیجه ،حتمت کشتن مسلمانان نیز به ایف ااصى محدود مىشود که بیشتت ،مسلمانان همسو با آنان
را در بت میگیتد .همچ)انکه تتورهاى گستتده اعضاى القاعده در کشورهاى مختلف ،نشانده)اده
همین عمومیت دایته کفار در دیدگاهشان است( .رفیعی48:1393:

عملیاتهای القاعده
سازمان القاعده از زمان موگودیت تاک)ون دست به عملیاتهای تتوریستی و انتحاری بسیاری
زده است .این سازمان همچ)ین تعدادی از افتاد و شخصیتها را به ااات تفکت اسالمگتایی افتاای
اود تتور کتده است .در گدول زیت به مهمتتین عملیاتهای این سازمان در گهان کاه از ماه)اماه
مطالعات بینالمللی تتوریسم «راه نما» استختا شده است ،اشاره میشود( .ماه)امه راه نما1391:

بتای از عملیاتهای مهم القاعده
ردیف

زمان

عملیات

تعداد قربانیان

1

 26فوریه 1993

انفجار در متکز تجارت گهانی نیویورک

 6کشته و بیش از  1000زامی

2

 3اکتبت 1993

قتل ستبازان آمتیکایی در سومالی

 17تف)گدار آمتیکایی کشته

3

نوامبت 1995

حمله به متکز تجمع نیتوهای آمتیکایی در

 5آمتیکایی و  2ه)دی کشته61 ،

ریاض

مجتوح

4
5

 7آگوست
1998
 7آگوست
1998

6

 25ژوئن 1998

7

 12اکتبت 2000

انفجار در سفارتاانه آمتیکا در ک)یا
انفجار در سفارتاانه آمتیکا در تانزانیا

 248نفت کشته و  4650نفت زامی
 7کشته و  72نفت زامی

انفجار مقت نیتوهای آمتیکایی در ظهتان

 19آمتیکایی کشته و  300نفت

عتبستان

زامی

حمله به ناو گ)گی یو.اس.اس .کول در

 17دریانورد آمتیکایی کشته و 39

سواحل یمن

نفت زامی
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8
9
10

 11سپتامبت
2001
 11سپتامبت
2001
عاشورای سال
 1382ش

حمله به بت دو قلوی متکز تجارت گهانی
 266نفت کشته

حمله به سااتمان پ)تاگون در واش)گتن
انفجار در کتبال و کاظمین

11

 11مارس 2002

انفجار در راهآهن شهتی مادرید اسپانیا

بیش از  200کشته و  1400مجتوح

12

 12اکتبت 2002

بمبگ اری در گزیته بالی اندونزی

 200کشته

13

 15نوامبت 2003

انفجار در ک)یسه یهودیان در استامبول

 22کشته و  300مجتوح

14

2003

انفجار در مقابل ک)سولگتی انگلیا در

 25کشته و  400مجتوح

استامبول

15

انفجار متکز یهودیان در کازابالنکای متاکش

16

حمله انتحاری به سفارتخانههای آمتیکا و استائیل در تاشک)د پایتخت ازبکستان.

17

2003

انجام عملیاتهای پیدرپی انتحاری توسال گتوههای متتبال با القاعده علیه نیتوهای

18

ائتالف و شیعیان و اکتاد عتاقی.
ست بتیدن و قتل گتوگانهای اارگی (متحد آمتیکا در عتاق از گمله کیم سون اهل

19

21
22
23

کته و نیکالس بتگ آمتیکایی.

از سال  2003تا ک)ون

20

حمله به دفاتت شتکتهای بی لوموس گلویان آمتیکا در شهت ی)بع عتبستان.

گتدن زدن مستشار نظامی آمتیکا در ریاض
حمله به ک)سولگتی آمتیکا در شهت گده
انجام چهار انفجار در اطوب حملونقل شهت ل)دن
عملیات انفجاری در ب)در شتمالشیخ مصت

24

وقوع انفجار در متکز ادمات گهانی در یمن.

25

م)فجت کتدن سفارت مصت در اسالمآباد.

26

اقدامات ضد ام)یتی در ایتان
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حضور القاعده در سایر کشورها
همانگونه که اشاره شد سازمان القاعده یک سازمان چ)دملیتی با اعضایی از کشورهای مختلف
است .القاعده در واقع شبکهای گهانی است که نشانههای حضور آن تاک)ون عالوه بت افغانستان در
کشورهای الجزایت ،مصت ،مغتب ،تتکیه ،اردن ،تاگیکستان ،ازبکساتان ،ساوریه ،چاین ،ه)دوساتان،
پاکستان ،ب)گالدش ،مالزی ،میانمار ،اندونزی ،فیلیپین ،لب)ان ،عتاق ،عتبستان ،کویت ،بحتین ،یمن،
لیبی ،تونا ،چچن ،داغستان ،کشمیت ،سومالی ،سودان ،ک)یا ،تانزانیا ،گمهوری آذربایجان ،اریتته،
اوگاندا ،اتیوپی ،بوس)ی ،کزوو ،آمتیکا ،انگلیا ،پتتغال ،آلمان ،سوئد نیزدیده شده است.

نتیجهگیری
اشغال نظامی افغانستان از سوی شوروی رویادادی اسات )ایی در گهاان اساالم باود ،زیاتا باتای
نخستین بار یک ستزمین اسالمی از سوی کمونیسم گهانی اشغال شده بود .از ایان رو ،گاتوههاای
اسالمی اتفدار حتکات گهادی که داعیههای گهانی مبارزه با دشم)ان اسالم داشت)د و کمونیسم را
از دشم)ان ستسخت اود میدانسات)د  ،نسابت باه اشاغال افغانساتان حساسایت شادید نشاان دادناد؛
ب)ابتاین کسانی چون عبداهلل العازام اردنای -فلساطی)ی ،ایمان الظاواهتی مصاتی و اساامه بان الدن
سعودی با ورود به افغانستان ،به تدری زمی)ههای سازماندهی و تشکیل القاعده ،به ع)اوان ساازمانی
گهانی را فتاهم کتدند .در واقع در گ)

افغانستان ،آنچه که شکلگیتی سازمانی رادیکال به ناام

القاعده را ستعت بخشید ،مالقات اسالمگتایان افتاای شتق و غتب عتبی با یکدیگت در افغانستان
بااود .ایاان مالقااات و آشاا)ایی ساابب تتکیااب دی ادگاههای ایاادئولوژیک و مهارتهااای سااازمانی
اسالمگتایان شد .در این میان ،گ)بشهای رادیکال مصت ،مهارتهای سازمانی و تشکیالتی اود را
در ااتیار اسالمگتایان سعودی قتار دادند و سعودیهاا نیاز از اتیان نفاوذ گساتتدهی ماالی ااود
توانست)د دیدگاههای ت)د وهابی و فتقهگتای اود را وارد چارچوب فکاتی گتیاناات اساالمگتای
حاضت در افغانستان نمای)د.
اندیشههای عبداهلل عزام بهع)وان تئاوری پاتداز ایان گتیاان هماواره ماورد توگاه باوده اسات.
مهمت تین تئورى عبداهلل عزّام ،گستتش فته)
بود .تا گایى که او را مجدّدِ فته)

گهاد و شهادت با هدف تشکیل حکومت اساالمى

گهاد در عصت حاضت نیز دانستهاند .همین تفکت او باعث شد تا
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با تقسیمب)دی دشم)ان به دور و نزدیک ،اقدام به رویارویی اشن و افتاای با دشام)ان ااود ک))اد.
در اندیشههای عزام همواره نفی شیعه مو میزد و قویا اعتقاد داشت که باید مانع از گستتش تفکت
شیعه شد .تفکتات و اندیشهای این گتیان تکفیتی همواره باعث به وگود آمادن صادمات زیاادی
به گتیان مقاومت در م)طقه شده است .یکی از راههای مبارزه باا ایان گتیاان ،شا)اات و آگااهی
کامل نسبت به تفکتات و اندیشههای آنان است.

پیشنهاد:
ا پیش)هاد میگتدد در ستفصلهای درس آش)ایی با دفاع مقدس دانشگاههای کشور ،فصالی باا
ع)وان ش)اات گتیان تکفیت نیز گ)جانده شود.
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منابع فارسی
الف کتاب:
 .1قتآن کتیم
 .2احمدشاه فتوزان ، 1389( ،افغانستان از حکومت مجاهدین تا سقوب االبان ،نشت آه)ا

قلام،

مشهد
 .3البانی ،محمد ناصتالدین ( ، 1988صحیح الجاامع الصاغیت و زیادتاه ،نشات المکتاب االساالمی،
بیتوت
 .4الزیات ،م)تصت ،أیمنالظواهتى کما عتفته ،چا دوم :دار مصت المحتوسة ،مصت
 .5عزّام ،عبداهلل یوسف ،التآمت العالمى ،متکز شهید عزّام اإلعالمى ،پاکستان
 .6عزّام ،عبداهلل یوسف ،ااسئلة وااگوبة الجهادیة ،لج)ة التحقین ،پاکستان
 .7علیخانى ،عبداهلل ، 1388( ،کتاب ام)یت بینالملل (( 4ویژه القاعده  ،مسسسه فته)گى مطالعات
و تحقیقات بینالمللى ابتار معاصت ،تهتان
 .8علیخانى ،اکتم ، 1390( ،االباان و شاهادت دیپلمااتهااى ایتاناى ،نشات متکاز اسا)اد انقاالب
اسالمى ،تهتان
 .9علیزاده موسوی ،سیدمهدی ( 1392مکتب دیوب)د و گ)بش گماعت تبلیغ ،دفتت تبلیغات حوزه-
ی علمیهی قم
 .10علیزاده موسوی ،سید مهدی ( 1391سلفی گتی و وهابیت ،قم ،دفتت تبلیغات حوزه علمیه قم،
اول
 .11فدوی ،عبدالقیوم ( 1378اسامه بن الدن و ماگتاها ،نشت مفاات
 .12کتیمى حاگى اادمى ،مازیار ، 1392( ،ااستگاه و مبانى فکتى االباان ،نشات کاانون اندیشاه
گوان ،تهتان
 .13محمدیان ،محمد ، 1390( ،ب)یادهااى فکاتى القاعاده ،چاا اول :دانشاگاه اماام صاادق (ع ،
تهتان
 .14مژده ،وحید ، 1381( ،افغانستان و پ) سال سلطه االبان ،نشت نى ،تهتان
 .15هوش)گى ،حسین و احمد پاکتچى ، 1390( ،ب)یادگتایى و سلفیه بازش)اسى ایفى از گتیانهاى
دی)ى ،چا اول :دانشگاه امام صادق (ع  ،تهتان
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 .16ولوی ،علیمحمد ( 1367تااریخ علام کاالم وما اهب اساالمی ،موسساهی انتشاارات بع ات،
تهتان.2 ،
ب مقاالت
 .17امی)ى ،عبدالمسمن ، 1393( ،گتیان تکفیتى االبان در افغانستان و گ)ایتهاى آناان ،مجموعاه
مقاالت ک)گته گهانى گتیانهای افتااى و تکفیتى از دیدگاه علماى اسالم؛ 6
 .18احمدی ،محمدعلی( ، 1397القاعده و پدیده تکفیت؛ استتاتژی استعمار در گهان اسالم ،مجله
گتیان ش)اسی دی)ی معتفتی در عتصه بین الملل ،شماره 22
 .19امیتاحماادى ،هوشاا)

« ، 1377( ،بحااتان افغانسااتان و سیاساات م)طقااهاى ایااتان» ،ااالعااات

سیاسى -اقتصادى ،شماره 134 -133؛ سال سیزدهم ،مهت و آبان
 .20رفیعى ،محمد ااهت ، 1393( ،تیثیت تفکت گهاادى «عباداهلل عازّام» در گساتتش اشاونتهااى
«القاعده» ،مجموعه مقاالت ک)گته گهانى گتیانهای افتااى و تکفیتى از دیدگاه علماى اساالم؛
1
 .21رفیعی ،محمد ااهت ( ، 1393گتیان ش)اسی االبان ،مجله مکت تکفیت ،شماره دوم
 .22ساداتی نژاد ،سید مهدی ( ، 1395نقش ایاالت متحده امتیکا در شکل گیتی گتیانهای
افتاای در گهان اسالم (مطالعه موردی القاعده و داعش  ،نشتیهاندیشه سیاسی در اسالم،
بهار
 .23عباس زاده فتح آبادی ،مهدی ( ، 1388ب)یاد گتایی اسالمی و اشونت (با نگاهی بت القاعده ،
فصل)امه سیاست ،دوره  39شماره 4
 .24عباسزاده فتحآبادى ،مهدى« ، 1389( ،القاعده پا از  11سپتامبت (با تیکید بت عتاق » فصل)امه
سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى ،شماره 2
 .25فتزیننیا ،زیبا« ،ظهور االبان در صح)ه افغانستان» ،فصل)امه آسیایى متکزى و قفقاز ،سال هفتم
شماره  ،23پاییز 1377
 .26نصتى مشکی)ى ،قدیت« ،استیالى االبان بات افغانساتان» ،ااالعاات سیاساى و اقتصاادى ،شاماره
 ،134 -133مهت و آبان 1377
مجالت و نشتیات:
 .27دو فصل)امه سیاسی راهبتدی چشمانداز ایتان ،تیت و متداد  ،1389ش .62
23

دوفصلنامة علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1399

 .28ماه)امه راه نما ،ماه)امه مطالعاات بینالمللای تتوریسام ،ساال دوم ،شاماره  5و  ،6فاتوردین و
اردیبهشت 91
 .29فصل)امه سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى ،دوره  ،40تابستان  ،1389شماره 2
ج سایت

 .30پایگاه ااالعرسانی دفتت حفظ و نشت آثار حضتت آیتاهللالعظمی سیدعلی اام)های
(مدظلهالعالی www.khamenei.ir ،
 .31موسسه مطالعات اندیشه سازان نورwww.asnoor.com ،
 .32شبکه ای)تتنتی «آفتاب»www. aftab.ir ،
 .33ابتگزاری «شبستان»www. Shabestan.ir ،
 .34سایت ابتی تحلیلی «تاب)اک»www. tabnak.ir ،
 .35سایت ابتگزاری «فارس»www.farsnews.com ،
 .36سایت ابتگزاری گمهوری اسالمی ایتان «ایتنا»www.irna.ir ،
 .37روزنامه «اعتماد»www.etemaad.ir ،
 .38پایگاه ابتگزاری «تس)یم»www.tasnimnews.com ،
 .39ابتگزاری «صدای افغان»www.avapress.com ،

 .40پایگاه تبیی)ی و تحلیلی گتیان ش)اسی «دیدبان»()www.didban.ir
 .41پایگاه ااالع رسانی «ابت بتتت»www.khatebartar.com ،
 .42ابتگزاری «میزان»www.mizanonline.ir ،
 .43سایت ابتگزاری مشتقwww.mashreghnews.ir/fa ،
 .44سایت موسسه فته)گی و ااالع رسانی «تبیان»www.tebyan.net ،
 .45پایگاه «باشگاه ابتنگاران گوان»www.yjc.ir ،
 .46پایگاه «اندیشکده راهبتدی تبیین»www.tabyincenter.ir ،
 .47پایگاه ابتی تحلیلی «شهید ابت»www.shahidnews.com ،
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