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 !ندمشترک دار و وظایف گروه های بنیادگرا "اسالمی" اهداف
 

ق ح که دولتصورت نباید تالش  .استاجتماعی  هایعقیدۀ فردی و مورد احترام گروپروبینایی  ۀپدیدبحیث مذهب 
ه گذشت دولتهای مذهبیزمان ایجاد . شود بنایک مذهب  متکی باعقاعد مذهبی تمام اتباع کشور پیروان مذاهب متعدد

. دنماینمی تواند دیموکراسی و عدالت اجتماعی را در جوامع بشری تأمین  ی در عصر کنونیباست و دولتهای مذه
 ند. دولتزسامی را  دولت دیکتاتورینوع خشن ترین و منحصر با عقاید مذهبی متکی  عملکرد دولتهای مذهبی

رگذار را بانتخابات شکل در  ایران و پاکستان ، به آنکهوجود داردافغانستان ایران و پاکستان گی در همسای مذهبی
  است. هل دولت دیکتاتوری مطلقاعما می کند، مگر در ایران و پاکستان

 نارفته اند. اسمای دولتهای شاهی و امیر ی کامل فرو"اسالمی" در افغانستان به غلططالبان با انتخاب دولت امارت 
دولتهای مورثی وجود دارد، مانند عربستان سعودی، کویت، امارات عربی و غیره  عربی هایعدۀ از کشوردر  که

  از اجداد خویش با ارث برده اند.که اند 
 میراث دولت امارت "اسالمی" درافغانستان هستند؟ نوع طالبان مدعی کدام 
 شده گذاشتهدر قندهار توسط احمدشاه بابا درانی سال قبل  هفتاد ( دوصدو270) بیش ازافغانستان اساس دولت کنونی 

 اهدولت ایضمایم و القاب با اسمعالوه کردن خداداد افغانستان میگفت.  را دولتوخت  دولت حمدشاه درانی آن است.
اسالمی مبارک اگر کلمه  .دهدبنمی توانند ماهیت دولت را تغییر  القاب .اندو بیهوده شکلی  هایتالشهمه و همه 

مراتب بو غیره در عمل از تندروان افراطی طالب بازهم مردم افغانستان  ،نباشدویا دولت افغانستان باشد  اسم ضمیمۀ
 ،ستابیهوده کار تالش طالبان برای ایجاد دولت امارت "اسالمی" در افغانستان  هستند. تران پاکو مسلمان تر مؤمن

  کار می گیرد.برای سرپوش  نام اسالم ازبا سوء استفاده جنگ و وحشت دشمنان مردم افغانستان برای تداوم 
اسالم  اخوان المسلمین در چوکات بنیادگرا "اسالمی" ۀگرومصر از جمله ای اولین کشور اسالمی بود که در آن 

در خود را و بعدآ پیروان ، به فعالیت خویش آغاز کردمیالدی  1۹۲8سال  در ییبنیادگرا با شیوۀ افراطی سیاسی
. گروۀ بنیادگرا "اسالمی" اخوان المسلمین و گروه های بنیادگرا گسترش دادند اسالمیکشورهای کشور عربی و سایر 

با  اسالم دین اصولاز مبانی  که صریح های بخاطر تندروی و تخطیدر کشورهای اسالمی  آن "اسالمی" مشابۀ
 . مؤفق نشدند سالمی"ایجاد دولت "ا در شانافراطی  اعمال

 اعراب های پی در پی بعد از جنگ دوم جهانی و شکست عربتندرو اخوان المسلمین  گروه های بنیادگرا "اسالمی"
، ی نیستندحلقات سیاس ی بنیادگراگروه های تروریستاین  .ئیل به گروه های تروریستی مبدل گردیدندااسر با در جنگ

 استخدام میگردد. گروه های تروریستی در کشورهای مختلفویرانی  و ایجاد وحشتاند که برای  حرفویقاتلین بلکه 
 به پاکستان در توسط کودتا بقدرت رسیدن جنرال ضیاوالحقبا میالدی  1977از سال در پاکستان بنیادگرا تندرو 

مات سازماندهی و تعلی ،استخدام تجارت، پاکستان بحیث مرکز عمدۀاکنون  است. آن تشکیل گردیده بی سابقۀ شدت
رقابت  های بازاردر  تجارتی مانند امتعهتروریستی گروه های افراطی بنیادگرا اکنون  .می باشددر جهان تروریستی 

 ندهدستگاه های استخباراتی استخدام کند. رسمی به فروش قراردادی انبشکل اجیر وسیله تهدیدجهانی و منطقوی بحیث 
 هاینام به آنان تروریستی و کم کردن رد پای جنایات بخاطر روپوشهنگام مکان  –ن در قید زما انآنخرید و فروش 

 مشترکمسیر یک  در شان همۀ اهداف و وظایف مگر ،دنام گذاری می کن طالب، حقانی و داعش و غیره مختلف مانند
روه گعملکرد متعدد "جهادی" و تاکتیک های  ، اهداف ستراتیژیک"اسالمی"  ایدیولوژیک رهایاحرکت میکنند. شع

القاعده، بوکوالحرام، لشکر طبیه، جهش محمد، طالبان و سایر  ،ستنان اآرک تمشچتر محافظت  های تروریستی
انند مگروپهای تروریستی قطع روابط  .داردخود را  ذات البینی روابط و اهداف مشترک ی تروریستی باهمگروپها
 صرف رابا القاعده و یا داعش  قطع روابط مسلۀطالبان است،  عارو ش ناممکنقطع رابطۀ طالبان با القاعده شعار 
   .فاده میکنداست تبلیغات برای
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و ایران بکمک کشورهای عربی و غرب پاکستان در افغانستان،  میالدی 1979در سال  با تجاوز نظامی شوروی
 و ویرانی در افغانستان تجهیز نمودند جنگ در افغانستان، مهاجرین افغان را در تنظیمهای "جهادی" را برای جنگ

 1988وجود امضای قرارداد صلح ژنیو در ماه اپریل با  افغانستان را به بهانه حضور شوروی ادامه دادند. پاکستان
 و میالدی با افغانستان بعد از خروج قوای نظامی شوروی از افغانستان مواد مندرج قرار داد ژنیو را عملی نکردند

میالدی بکمک عربستان سعودی و کشورهای  1992. پاکستان و ایران در ماه اپریل ر افغانستان ادامه دادندجنگ را د
 . پاکستان، عربستان سعودی، ایران در جنگهایبقدرت رساندندافغانستان  در رهبران تنظیمهای "جهادی" را غربی
تصاحب قدرت نقش کلیدی را  سر برنستان افغاهای "جهادی"  رهبران تنظیمی در بین دمیال 1995-1992 داخلی

فتۀ طالبان شاکردان مدارس تربیت یاافغانستان  بیشتر در برای کنترولبازی کردند. پاکستان وعربستان سعودی 
پایتخت  میالدی کابل 1996سپتمبر  26میالدی داخل افغانستان ساختتد و در  1995تروریستی خود را در سال 

. اس. آیبود،  القاعدهرهبران  اعضا و و سکونت اصلیمرکز ایجاد در حالیکه پاکستان  را اشغال کردند. افغانستان
 بشمول اسامه بن االدینیک تعداد از رهبران القاعده  ، مگراعضا و رهبران القاعده را حمایت میکردند آی. پاکستان

اوج اختالفات اسامه بن االدین  در. فرستاده بودند طالبان در افغانستان با ( میالدی2001-1997در سالهای )را 
اسامه بن االدین به ترکی میالدی  1998در سال رهبر القاعده با کشورهای غربی بخصوص ایاالت متحده امریکا، 

ر عوض دباید بن الفیصل رئیس استخبارات عربستان سعودی در قندهار پیشنهاد نموده بود که عربستان سعودی 
رکی بن تکه طالبان افغان را استخدام نمایند. در سفر  در عربستان سعودیبرای امنیت عساکر ایاالت متحده امریکا 

البان برای ط را نیز الفیصل رئیس استخبارات عربستان سعودی با طیاره جت حامل خویش مبالغ هنگفت پول دالر
ن طالبان برای امنیت عربستادر مورد استخدام  را سپرده بود، مگر مقامات عربستان سعودی پیشنهاد اسامه بن االدین

امات تالفی جویانه به قرارگاه قوائ ایاالت متحده امریکا در عربستان سعودی داسامه بن االدین با اق .ندنپذیرفتسعودی 
 امریکا در افریقا حمله نمود. ایاالت متحده سفارتخانهای و 
 

   
 

کمیت رژیم طالبان در کابل، مدیر اداره دوم مسائل سیاسی که در زمان حا رگتحلیلوحید مژده، روزنامه نگار و "
سامه ابوده، در گفتگویی با بی بی سی گفته است که طالبان در آغاز روابط خود با  افغانستان سیاسی وزارت خارجه

 ".داده بودنددر افغانستان ن به او وعده قعطی و دائمی برای حمایت از او یالدابن 
و با دیگر رهبران گروه القاعده و همچنین  است دیدهاز نزدیک ن را یالدابن  اسامه آقای مژده که دست کم دو بار

رهبران ارشد گروه طالبان روابط نزدیکی داشته است، گفت که فرماندهان ارشد طالبان در نخستین دیدار خود با 
 ."صاحب خانه" خواندند در افغانستان رهبران گروه القاعده، آنها را

 در سالکه نیم قاهرۀ هند  مانند حزب مسلم لیکتعداد احزاب عنعنوی به نام احزاب اسالمی  قابل یادآوری میدانم که
در کشورهای اسالمی آسیایی و از آن بعدآ  دیگر که احزاب ملی اسالمیویا  ( میالدی تأسیس گردیده بود1906) 
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از اصول  اسالمی عنعنوی احزاب ی داردای شان وظایف مله در اهداف و برنامه گردیده اند تشکیل افریقایی
ی ایجاد حکومات مل گردیده و پیروزی این احراب در انتخاب .پیروی نمی کند "اسالمی" اخوان المسلمینبنیادگرایی 

  .اند نمودهبرپا را 
های گروپ با در پرنسیپ نمی توانند برای اهداف و فعالیت های شان به شکل تهاجمی گروه های بنیادگرا "اسالمی"

مانند  خود ویرانی و وحشت فرسایشی حمالت انفرادی و تروریستیاین گروه ها بلکه  ،کندعمل وسیع همزمان 
  انجام می دهد.را  شفاخانۀ زایشگاه دشت برچی شهر کابل

نام ب تاندر افغانس را که راجع به تنظیم های "جهادی" افغانستان که در پاکستان و ایران برای تداوم جنگ آنچیزی
آی. اس. آی. استخبارات پاکستان و استخبارات ایران نامگذاری شده است باید گفت، تنظیم  "احزاب اسالمی" توسط

 احزاب این گروه های باندیتاز احزاب گروه های سیاسی نسیتند.  طالبانگروهی های "جهادی" افغانستان بشمول 
اصول  که با بیشتر بشکل باندیتزم عرض وجود نموده اندگروه ها  این ، ساختارهایتواندی ساخته شده نمهم سیاسی 

ای گروه هشیوه های تنظیم های "جهادی" افغانستان در پاکستان و ایران از  ساختارهای .احزاب سیاسی پابندی ندارد
ی. پاکستان آاستخبارات جنب قاضی حسین احمد ، فضل الرحمن و پیروان امام خمینی که در  و و افراطی مانندتندر

ال سبقدرت رسیدن در باوجود تمام تالشهای بعد از ، ند پیروی میکردندراد فعالیت و استخبارات ایران اس. آی.
ا ر خود بخصوص با آمدن عساکر ایاالت متحده امریکا و ناتو افغانستانرهبران تنظیمهای "جهادی"  میالدی 1992

 .واندنمی ت احزاب سیاسی تبدیل شدهبه  باندیتی این ساختارها ، مگردنام نموده ان بنام احزاب ثبتعدلیه  در وزارت
کتگوری های ساختار باندیتی و افراد ایتالف با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در عدم موجودیت احزاب سیاسی 

باعث بروز اختالفات ومشکالت در انتخابات ریاست جمهوری  این ساختارها خودکه ، های نامیمون را تشکیل میدهند
در ی رشیستی گروپهای ائتالفاانبا شیوۀ مثال زنده و مستند حرکات باندیتزم غیر سیاسی  افغانستان گردیده است.

 ۀ انتخاباتردر سه دو کاندیدان جملۀ یکی ازکه است " شمال یگروه "ایتالفاز عبدهللا عبدهللا ائتالفی گروپ افغانستان 
ر هر سه د اان رکمیسیون انتخابات ریاست جمهوری افغانستنتایج  عبدهللا عبدهللا .ریاست جمهوری افغانستان است

عبدهللا عبدهللا رهبر  میالدی 2019دورۀ کاندیدیش نه پذیزیرفته است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 
افغانستان  .اعالن کرد افغانستاندر  همزمان با اشرف غنی اجمهوریت خود مختار شمال خود ر گروه "ایتالف" شمال

فیصد سهم در کابینه  50-50کسب امتیازات  ابعبدهللا عبدهللا ماه چانه زنی  بعد از پنج دو رئیس جمهور داشت. برای
و  ن به رشید دوستم کارگر برمه کار بیسواد نفترتبۀ مارشالی اردو افغانستابلندترین ، والیات ، تقرر والیانحکومت

تنظیم  .را امضا کرده است اشرف غنیرا با موافقتنامۀ سیاسی طویل افغانستان کرسی شورای صلح  وشبرغان گاز 
عرفی م انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درخویش بحیث نمایده  راعبدهللا عبدهللا  انش که خود"اسالمی" جمعیت 

  .را قبول ندارد عبدهللا عبدهللا خود ۀموافقتنامۀ سیاسی امضاشدۀ نمایند اکنون ندبودنموده 
 

   
 

معیت جنمیندۀ یک روز پس از توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدهللا عبدهللا، " 
 .که در این توافقنامه شریک نیستای گفته است اسالمی افغانستان به رهبری صالح الدین ربانی، با نشر اعالمیه

بخاطر چور و چپاول خود را شریک  عبدهللا عبدهللا گفته است که جمعیت اسالمیعطامحمد نور رئیس تشکیالت "
  "حکومت ساخته است. 

جمعیت  که رساندمیبه ثبوت  یکبار راقعطی حقیقت این  "اسالمی"جمعیت  و عمکرد رهبران فوق های گفتار
باند  یک"جهادی" مانند سایر باندهای تنظیمی  جمعیت اسالمی، بلکه حزب سیاسی نیست در افغانستان "اسالمی"

   از قاچاقبران و دزدان است که از اصول احزاب سیاسی پیروی نمی کند.
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