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  ٣از ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 م ٠٢/٠٩/٢٠٠٨                     ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  
  مکتب اپتدائی جهان شمول برای جهاد

  

  پروپاگند اسالميست های افراطی از طريق اينترنت و راه بلدی به تروريزم 
  

برای اين منظور از . اسالميست های افراطی در کوشش اند از طريق رسانه ها برای اهداف خود جلب تو جه نمايند
 سايبردر . نيز استفاده می کنند" You Tubيو توب "و  " Facebookِفسبوک "پالتفورم های محبوب اينترنت مانند 

  . رهنمائی های مفصل اعمال تروريستی  به دوران استاسپسِ
  

  
  .بدست آمده باشدالقاعده محيط شبکه های از  بايد  می باشند کهعکس های باال ار فيلم های ويديوئی: برای تروريزمتربيه 

  
ر عدم تقاضا،  خود را نسبت بفوروم آناليندر اواسط ماه جوالی بيان داشت که " GIMFجبهۀ جهانی اسالمی "

م به حيث اولين صدای اسال ميست های افراطی تأ سيس گرديده ٢٠٠٦اين فوروم اينترنيتی در سال . مسدود می کند
م با نشر تهديد به سوء قصد ها در آلمان و اطريش، که اگر اين دوکشور عساکر خود را از ٢٠٠٧در بهار سال . بود

او . نام داشت) م (يکی از طرحان عقب پرده ظاهراً  محمد . لق کردندافغانستان خارج نکنند، اضطراب و جنجال را خ
. ماه حبس محکوم گرديدند٢٢ سال و ٤در مارچ سال گذشته هردو در ويانا بالترتيب به . و خانمش  گرفتار گرديدند

 می اعضای ژوری اورا مقصر شناختند، جزء جمعيت تروريستی بوده و برای اجرای اعمال غير قانونی به دعوت
برای مقاصد " جی آی ِام ِاف"تماس داشته ولی او منکرشد از اينکه  GIMF اعتراف کرد با) م(محمد . پرداختند

  .تروريستی با القاعده ارتباط داشته باشد
  

   ويديوها-شوک 
. م  فعاليت های اسالميست ها در اينترنت مورد توجه زيادی عامه قرار گرفت٢٠٠١سپتمبر سال ١١بعد از حمالت 

. ويديوهای آنالن که به دار آويختن گروگان های غربی را نشان ميدادند، نه تنها و حشت و نفرت را پهن می کردند
 بيشتر سايبر ِاسپسازدياد خوف ازين بود که . پيام های اوسما بن الدن نيز تکراراً  از طريق اينترنت پخش می گرديد

ين  شبکۀ مخابره که به مشکل قابل کتنرول است، برای جلب ميدان پروپاکنده های ميارزۀ تروريستان گردد و از
 . هواخواهان بيشتر استفاده بعمل آيد
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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 يقيناً  از اين لحاظ  که العاعده و وابسته گان نه چندان –ضمناً  اين موضوع در جريان اطالعات کمتر به نظر می رسد
 ابن حدس بميان می آيد که هجوم خوشبينان GIMFاز مسدود شدن سايت آلمانی . جدی شان خاموشی اختيار کرده اند

مشاهِد بالگ . ممکن اين ها فعاليت های شان را طور ديگر عيار نمايند. تروزيزم کمتر به موفقيت دست يافته اند
)blog (  ،ضد تروريزم در ماه جون راپور داد که اسالميست ها يا حزب اهللا نيز منفعت و شبکه های دبگيتال اجتماعی

يک خانم تحليلگر تروريزم می نويسد، اين چنين ويب سايت ها برای .  را  مورد استفاده قرار می دهندبوک،فيسمانند 
 که تاحال وجود داشتند، زيرا با اين ها حفظ و مراقبت فورومهای چاتفعالين ترور بيشتر مورد اعتبار استند نسبت به 

   .بهتر درتماس با خوشبينان تروريزم و عالقمندان ميسر است
  

  در يوتوب هم ديده می شوند
اگر استفاده از تخنيک جديد و اشکال کمونيکيشن مورد بحث باشد، اسالميست ها در شمار پيش قدم ها قرار می 

تشکيل . همين طور هم اسالميست ها بصورت جهان شمول در پالت فورم محبوب يوتوب جای گرفته اند. گيرند
. می موفقيتی ندارد، با آنهم يک کانال ويديوئی را ترتيب داده استگروپ دولت اسالمی عراق گرچه از نظر نظا

 ظاهراً بوقوع – با پروتست های خالف آنها مثالً  از طرف ستاتور امريکائی، ليبرمن –دخالت در برابر حضور شان 
 بديدن از اين کانال می شود. با نشرات مشابه رسانه يی وجود دارد» ١جهاد تيو « به همين شکل يک . نپيوست

ً  به عربی نوشته شده اند، نيز پرداخته شود ظرفيت تخنيک شکل . ويديوهای ديگر که کيفيت چندانی ندارند و اکثرا
. صحنه های بی شمار جنگ هميشه تهيه و به نمايش گذاشته می شوند. آرائی در حال حاضر عرض وجود نمی کند
ً  شرق اوسط می باشد ا بال وقفه ادامه دارد، ديوانه وار به هر طرف فير می انداخت راکت ه. ميدان نمايش عموما

  .  فيلم های جنگ يا بازی های کمپيوتری جنگی جزء آن اند- عرضۀ برای عالقمندان َاکشن –گردد 
يکی آن عساکر عراقی و پوليس را نشان می دهد که محبوس . در جمله ويديوهای دارای محتوی نيز وجود دارند

) سب تايتل(فيلم های کوتا ندرتاً  ترجمۀ . عترافات مبارزين نقاب پوش را به نمايش می گذاردديگری ا. گرفته شده اند
عالقۀ مردم به اين وسيله به . عموماً  آواز خوانی عربی و آواز يک نواخت مالئی بگوش می رسد.  انگليسی دارند

  .يقين جلب شده نمی تواند
 

  تقاضا کم است
شمار کليک ها برای ويديو ها از چند . شان می دهد که ساحۀ پخش آن محدود استبی پرده ن يوتوپ سيستم قيد شمار

 مشترک ٨٤کانال دولت اسالمی که کمتر از يک سال به اين سو فعال است صرف .  تجاوز نمی کند٢٠٠٠صد الی 
ف مخالف چه ناگفته نماند که طر.  هزار تقاضای ديدار ويديوها را ارائه می دارد١٣دارد و مجموعا ًً کمتر از 

پروپاگند های سياسی و جنگ های روانی به اين صورت . مشاهدين دولتی يا شخصی، نيز شامل اين شمار می باشند
  .بهر صورت ويديو ها در خدمت جمعيت خوشبينان قرار دارند. موفقيت چندانی در بر ندارند

 عمليات گروپ های  غير مشروعِ   مشابه  . حلقات اسالمی بآلخره مجهول باقی می مانندOPRپبليک ريليشن آنالين 
هريک می داند که او زير نظر است و مطابق به آن نيز عمل می . باهم، مانند اينکه در کابين های از آئينه اجرا گردند

او مفيد می داند فوروم های افراطيون . مرتبه ای از بازی موش و پشک سخن می گفت" ِاف بی آی"يک کدر . کند
  .ست به اين اينکه مسدود گردند زيرا جای برای صفحۀ جديد در سايبر ِاسپس زود پيدامی گرددنظارت شوند ن

مسؤل بالگ ضد تروريزم در . نظارت های دو جانبه بعضاً  به مبارزۀ به رسميت شناختن يک ديگر منجر می گردد
رسيده " روز مبارک"نوشت، او . ماه اپريل بارضامندی اظهار کرد که او زير نظارت افراطيون قرار گرفته است

ِ خالص. است نظارت و مرا قبت رسانه های "  يک فوروم نزديک به القاعده را به لسان انگليسی زير عنوان اِال
 .شروع کرده است" جهادی

 

  سؤاليست هم برای قايم نمودن مشخصات
مولف که . بررسی می کندراديوی اروپای آزاد در همين تازگی در يک تحقيق علمی شبکۀ رسانه های القاعده را 

 نام دارد به اين نظر است که افراطی ها مانند سازمان های عادی رسانه ها  به عين مشکل دچار اند که دانيل کيماج
جان سخن درين است تا يک نشانه يا عالمت مشخص خلق گردد که در رقابت محتوی توسط  . بايد به حل آن برسند

اين بررسی علمی تدابير مورد نظررا در قايم نمودن نشانۀ . يش برآمده بتواندثبات، فهم و لياقت اعتماد از آزما
توليد ويديوها جلب توجه اکثريت عامه را به خود معطوف می دارد ولی قسمت اعظم آن عبارت . مشخص قبول دارد

ل ها از بيانات که قرارتحلي. کی و چه تعداد اشخاص از آن  پشتيبا نی دارند، مشکل است تخمين گردد. از نوشته است
  . م بعمل آمده است، در محراق حصۀ بيشتر توليدات، عراق قرار می گيرد٢٠٠٧در جوالی 
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  انسايکلوپيديی ترور
در فوروم های اينترنت هدايات مختلف برای تروريست های . جهاد الکترونيکی را نمی توان ساده و بی ضرر دانست

 برای ساختمان سلول های زيرزمينی، برای حمله بر بانک ها يا مبتدی در دوران هستند که رهنمائی های مفصل
عالوتاً  توصيه می گردد، تمام جريان عمل توسط کمره ثبت . سفارت خانه های امريکا و سوء قصدها شامل آن اند

 طبق يک. حتی برای کسانيکه حس کنج کاوی دارند کولکسيون های سالح مانند انسايکلوپيدی در اختيار است. گردد
بررسی نارويژی اين وسايل از طرف خوشبينان القاعده جمع آوری شده، تجديد می گردند و بيک فورمات قابل قبول 

  .نگاه داری می شوند
تاليف . به مشاهده می رسد " Geocities ١گی او سيتيس"بعضاً  در پالتفورم های ) کتاب درسی(يک چنين تعليمنامه 

الی اپريل " انسايکلوپيدی مقدماتی"اين .  ده هزار صفحه احتوا می کندسه صد سند را در) م٢٠٠٤سال (چهارم 
 ، دربين جهاديست انی ستنرسن هزار مرتبه ديده شده و به اساس بيان خانمی محقق نارويژی ، ٣٩٠م بيش از ٢٠٠٧

به . ه می تواندمواد کار آمدی را داراست که در اينترنت دستياب شد" انسايکلوپيدی. "های آنالينی شهرت بسزای دارد
در يک ويديو بيان می گردد که . ضمناً  دراين ذخيره هدايات ويديوئی عالوه شده اند که کيفيت عالی را دارا می باشند

. نشان زنی های دقيق را رهنمائی می کند) بزبان آلمانی(يکی ديگر . چطور بدست آمده می تواندريسين ذهر 
از . توليد می گردد)  در بيروت يک کانال تلويزيونی در اختيار دارد(  ويديوهای تعليمی ظاهراً  از طرف حزب اهللا

هدايت نامه های . نام برده می شود) AQAO( و القاعده و در جزيره نمای عربی GIMFتوليد کنندگان مهم ديگر از 
صله  درين مورد اطالعات حا. برای بکار گرفتن سالحای بيولوژی و کمياوی هنوز آنقدر در خور اهميت قرار ندارند

 .يا غلط بوده و ياسوء تفاهمی دربين قرار داشته است
 

 فرهنگ نظامی تقويه گردد
نويسد، انی ستنرسن می . بهر حال چنين معلوم می شود که اسناد آنالين رهنمای قابل اعتماد در جنگ فعال نيستند

اين .  جنگی حاضر در جبهۀ جهادی ها، نيستندموادِ  که قسماً  از منابع باز بدست می آيند، همگون و آئينۀ متود های
خانم مولف عرضه های اينترنت خوشبينان القاعده را به حيث پوهنتون آنالين نه بلکه به حيث مکتب اپتدائی جهاد می 

اصل سخن درين است که . يک تن از ناشرين اين چنين مواد درسی، هم موضوع را از همين نگاه می بيند. بيند
به اين طور . بين جوانان ترويج يابد و غنای مذهبی به صورت ساده و قابل فهم پخش گرددفرهنگ نظامی در

افراطيون می توانند، با شکران از اينترنت، ايديولوژی خود را جهان شمول در کف داشته و در نهايت خوشبينان را با 
 . کتله های افراطی  بکار نيستزيرا برای بميان کشيدن بد بختی. افکار افراطی و عاقبت ناگوار تجهيزنمايند

 
 

  پايان
  
  

                                            
.گردد در عوض بايد اعالن تجارتی قبول.  ويب سايت است از ياهو که بصورت رايگان جای به اختيارمی گذارد"هوست"يک   ١  


