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بخش ھجدھم

سوم: اسامھ بن الدن، رھبر پرخاش گر القا عده 

 "افغانستان (امارت اسالمی طالبان) یی است در جھان با یی اسالمی. تمام مسلمانان بایست بھ مال محمد

عمر، رھبر طالبان افغان بی

القا عده 

 "قسمت زیاد سرزمین (افغانستان) توسط روسھا (شوروی ھا) تخریب گردید. بخش ھای دیگری ھم  از

یم ولی او را بھ امرـی بن الدن ـنموده،  اسامھ  من ـقربانی  است،  انده  عدیییزیی ـم  ـطریق زور آزمایی ھای ـب

نمی

ویژه" نـیست، لـییر گذاری ملموسی یج و آموزش پرخاشگری مـجاھدین از سال ھای ـھشتاد  ییاد گرایی 

قرن بستم بھ این سو  دارا بوده است، زندگی از نقش ویژه ای سیاسی برخوردار می باشد.   

قش ندی، ـن دیو ـب درسھ  تا ـم وھابیت  ین  نا و از آـی تا الـب یھ  ابن تیـم رایی، ار  یاد ـگ زیی بـن داشت  ظر   با در ـن

وانده شایان ـخ گاه دارای اھـمیت  ندین ـن ستان" از ـچ سرخ در افغاـن یھ ـقشون  ھاد" عـل بن الدن در "ـج  اسامھ 

میشود:

یاد:١ ھای بـن دولت  احزاب و  یدتی  مالی و عـق ماتیییی عـربی، حـمایت  اسی و دیپـل شتیبانی سـی بھ ـپ ظر    ـن

روزافزون ید  با تاـی بش غـیر متعـھد، و آن ھـمھ  سمی جـن شتیبانی ـق بھ ـپ ظر  اسالمی و در اخـیر ـن  گـرایی 

 سازمان ملل، جنبش مقاومت افغانستان صبغھ دینی گرفتھ و منتج بھ "پیروزی مجاھدین در افغانستان"

آزمون تا  یدتی  پرورش عـق مالی و از  ویل  تا تـم اسی  سیج سـی بن الدن از  ـب اسامھ  راستا  این  ردید. در   ـگ

عملی "مجاھدین" نقش مھم بازی 

  اییروھای جھادی از سرتاسر جھان مبدل گردیده، در نتیجھ یییدند، بھ مثابھ "گروه ذخیره، ولگرد و:٢

سیار"  محیط اجتماعی-سیاسیی اسالمیی محاسبات سیاسیی غرب را نیز دیگرگون ساخت.

  در عین تاثیر گذاری پرخاشگری  تحت رھبری اسامھ بن الدن در فضایی اسامھ تحت عنوان "القا:٣



 عده" بھ نوبت خود تضاد سیاسی-عقیدتی را با بنیاد گرا ھای رسمی، از جملھ آیین وھابیت در ریاض

نیز شدید تر ساخت.

مدینھ شھر  آمده و در  سعودی  ستان  بھ عرـب ستم  قرن بـی جاه  یی پـن یی یمـن بن الدن ھـفدھمین طـفل   اسامھ 

 اقامت گزیین زن پنجاه و ھفت طفل داشت، در بخش قراردادی ھای تعمیرات در عربستان یی سرمایھ

ھای یونر  یی از میـل ثابھ  بھ ـم بن الدن  بدهللا  خش، ـع این ـب فت در  درآمد ـن اشی از  ھای سـرشار ـن  گذاری 

پرآوازه در جھان عرب شھرت زی

  در شھر ریاض چشم بھ جھان کشوده، دارای چھار زن بود.  اسامھ در "دانشگاه شاه عبدالعزیز"١٩۵٧

یی"، ـشق ورزی  سفرھای "ـع جوان، در  اسامھ  ـتاد  امور اداری" تحــصیی ھـف ـصاد و  جده "اقـت  در 

 شاھزادگان ھم سن و سال آل سعود را بھ لبنان ھمراھیی جاده  "بییاض" از ھمھ خوشگذرانی ھا و تن

رخوردار شوند - ـب وانده مـی یا ـخ شتیان در آن دـن مال بـھ ھا  رایان -تـن یاد ـگ ظر بـن بھ ـن یوی  -  ھای دـن  آسایش 

 گردیده است. در بخش عقاید دینی، اسامھ بن الدن نـخست از ھمھ از نظرات محمد عـثمان، عالمھ جید

 مصری و نویسنده اثر پرآوازه "حزب هللا در مبارزه با حزب شیطان"  زیاد متاثر گردیده و راه نجات

 "جوامع اسالمی" را در  "اسالم پرخاشگر" سراغ میدید.  عقیده پرخاشگری اسامھ ھنوز ھم از طریق

قویت بـیین تاثیر پذیری، عزام، استاد "داـنشگاه ـعبدالعزیز" ـت شیخ ـعبدهللا ـیوسف  ھای   تدریس و سمینار 

برای "جـھاد مالی  جذب مـنابع  اعراب و  سوی پـشاوری جـھادی افـغان ھایینـیج  بھ  بن الدن را   اسامھ 

علییمان  گردید.

تھ و در اسالمی فراگرـف شق عـلوم  مان و دـم اسالمی در ـع ھای  شگاه  بار نخـست در داـن سطین ـت عزام فـل   

دست یافت.  عزام پس از آن در عرـبستان سعودی بھ تدریس١٩٧٣اـخیر در سال    از داـنشگاه االزھی 

بھ مـثابھ "مـبارزه مورد "جـھاد"  اسالمی را  در  اسالمی پرداخـتھ و در ھمانـجا نـظرات انقالب   عـلوم 

  یعنی قبل از اشغال نظامی افغانستان١٩٧٩مسلحانھ" علیھ "غرب زدگی" جوامع اسالمی فرمول بندی

گذاریی پایھ  صار" را   یت االـن ھاد "ـب جا ـن رفت و در آـن شاور  بھ ـپ ریاض  دستور  بھ  سرخ  شون  وسط ـق  ـت

ژیونISIسازمان اطالعاتی یدی "ـل شیخ ـعبدهللا ـی یب  این ترـت بھ  ردید.  بدل ـگ ستان ـم ایی ـجھاد در افغاـن  –  

جھانی جھاد" پیوست. 

 ١٩٧٩ولی در زندگی سیاسی اسامھ بن الدن، تصرف مسجد الحرام و گروگان گیری حجاج  در نوامبر 

 توسط ییاد گرای اسالمی مخالف عربستان سعودی و بھ وییی ھا) نقش تعییین اقدام بھ رھبری جھیمان

جام ـگرفت. العتیبی یبی اـن سیف العـت بن  ھدییثیمـحمد ـعبدهللا القـحطانیبن مـحمد  خواھرش ـھمان ـم شوھر   ، 

] ١١٨سخن میی پیشگویی شده بود. [

 مایوس از برخورد سعودی ھا، اسامھ بن الدن روانھ پشاور گردید و در آنجا با شیخ عزام، پدر روحانی

شوقی برادر  استانبولی،  وستند. خـالد  ظواھری نخستییـی من اـل استانبولی و اـی اسیی  خدمات" را ـت  و عقیدتـی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1%22%20%5Co


 استانبولی در توطئھ و قتل سادات دست  داشت. از آنجایییگرفت، برای جھادیست ھا  بھ "الگوی ایمان

تھ است.  در ده سال "ـجھاد"١٩٨٧و شجاعت" ـمبدل گردییی  یا  از یک جنرال شوروی بھ عنـیمت گرـف

یر "حزب خالص، اـم یونس  ولوی  اسالمی اول" و ـم یر "حزب  الدییار، اـم یر" ـگلب  ستان، "انجـن  در افغاـن

اسالمیییگردیدند.   

سال  ستان در  سرخ از افغاـن شون  خروج ـق بود،١٩٨٩پس از  رسیده  یروزی  بھ ـپ ستان  ھاد در افغاـن یا ـج   

بھ پس از بازگـشت او  اسالمی بـست.  ھای جـوامع دیـگر  با محـبوبیی مـبارزه علـیھ  نابـسامانی   اسامھ 

یی از تمـویل فارس  یج  گر عـربی خـل صدام حـسییییی دـی شون  طوریی خـواست - ـق سعودی -  ستان   عرـب

یھ ایران بھ ـنفع صدام ـحسییف ـپیروزی ـجھاد در افغاـنستان، بن الدن بھ ایـیخی و  ـعمده  ـجنگ عراق عـل

 نیروی ذخیره "جھادیست ھای ولگرد عرب" میتوان  قوای اشغالگر صدام حسییت بیرون راند. اسامھ

 بزودی یی جھادی داراییر دفاع عربستان پییاض در بییر مطمئن  جھاد، پیشنھادی بن الدن و راه سریع

قوای ریاض  شینان  مود. ھمـیی ـن اقدام ـن صارا  حده امـریی ـن ایاالت مـت مداخلھ  ظامی،  پر ھنگـفت ـن  ولی 

ظری ین اختالف ـن دست  داد. ھـم یت" را از  شروعیت دینـی ھا "ـم وھابی  گرای  سرزمییت  بھ  یی را   امرـی

پذیری ـحسن ـعبدهللا زمانییر  سعودیین  ستان  بھ آن گردـییاض "تابعیت عرـب نی مـنجر  عبیر دـی بر ـت  استوار 

ندن و ھای ـل شگاه  الترابیی، در داـن بود.  اسالمی پرخـاشگر" مـبدل گـردیده  بش  بھ "مـحور جـن  الترابی، 

بن یی  دست یـی آگاھی  ھان  سایل ـج مورد ـم نش ـغربی در  سوی از بـی سی و فراـن یز تـحصیی انگلـی  پاریس ـن

لی یی مـح صحھ ـم ظر  این ـن بر  الترابی  طب،  سید ـق واضع  با ـم ھای  شباھت  با  ردید.  موثر ـگ سیار   الدن ـب

اسالمیی" ھایی  رژیم  الترابی –  ظر  بھ ـن جایی–  اشند. از ان  یی ـب ھای مـل دولت  چارچوب   اسالمی در 

 ایاالت متحده می باشند، پس در واقع جنبش اسالمی در رویارویی با امپراتوری امریین تیزس سیاسی

الترابیی و مـحبوبیت ـجھادیین نتیجھ  بن الدن از ـتجارب عرـبستان سعودیید. در  یدتی   الترابی بر زخم عـق

ید گرا ھا ـگردیده بود، "چارچوب جـنبش ـجھانی اسالم پرخاشگر" را سر و سامان دھد. الترابـی  پرخاش 

 دینی سید قطب سنیید روح هللا خمینی شیعھ بھره میبرد، بزودی بھ یی از چھره ھای مھم جنبش اسالمی

حزب " المـجاھدیی اسالمی ـقاضی ـحسین و ھمـچنان  الدییار، ـجماعت  اسالمی ـگلب  حزب  ردید.  بدل ـگ  ـم

بزودی بھ عضویت این "جنبش جھانی اسالم" درآمدند.  

ھاد بارزه مـعرفی مـیین ـمیان ـن ین ـم اید ـجھاد و  نھ ساز عـق  اگر جـنبش ـجھانی اسالمی الترابی خود را زمـی

قا ھاد "اـل  "القا عدھیھ گذاری گردیده بود، بھ ـمحور ـفعالیت ھای عـملی پرخاشگری مبدل گردیده بود.  ـن

 عده" با تازه ترین وسایل ارتباطی فعالیییری پیوند ھای اینترنتیییبی نیروی ذخیره جھادی را در ییی مھم

مدیریت میین سازمان ھای بنیاد گرا با القا عدھی نزدی

صلیبییم الـجـھاد" و ھا و  اسالمی ـجـھاد عـلـیھ ـیـھودی  اسالمی" الـجـزایر، "ـجـبھ ـجـھانی    "ـجـبھ ـنـجات 

"الجماعت االسالمیھ".



ین زیاد ی در ـب ھای جـھادی  گروه  ین  پاین در ـب حتی فـل یی و  خاور ـم ستان و  اعده" از چچیـن ایی "الـق با    

قوای نظامی امری؛ علی محمد، یییی مصریی با القا عده

امری سازمان اطالعات  یان  این ـم دالرFBI در  یون  نج مـل تاری او ـپ سیی گرـف ست  بن الدن را در لـی  –  

 امریی جایزه گذاشت. ھمچنان سازمان ملل بر سودان از ناحیھ پایی را تسلیی، بھ ویژه در بخش زراعت

ریل  جانبھ در اـپ ند  شار ـچ حت ـف الترابی، ـت با  قایییی  گذاریی افرـی سرمایھ  با١٩٩۶زیاد  وھا  یی از گفتـگ   

 نیروھای پرخاشگر، از جملھ با جماعت علمایی، یی از رھبران پر مدعای طالبان، در اخیر بن الدن در

سال  می  یک١٩٩۶ماه  وسط  اسی ـت ستگان نـزدیک سـی تن از واـب صد  یک  با چـند ھمـسر و اطـفال و    

 از سودان بھ جالل آبین ترتییاسیی افغانستان  را رقم زد.  C-130ھواپیمای نوع 

ISIرین ھم ـت پایی و ـم این  بان  مرو طاـل بن الدن در قـل با حـضور  زید،  اقامت ـگ بدر" در خـوست  گاه اـل  یـی

رسمییدان پایتخت ـغیر  ندھار،  شھر ـق بن الدن در  پس از آن  ردید.   بدل ـگ ھا ـم آموزش جھادـیست  گاه   پاـی

 ھوایی قندھار و در "دشت ژری" قندھار چندین پایگاه آموزشییست آراستھ با عقاید پرخاشگری و سالح

خدمت سپرده در  سر  ھای  مالی و جھادـیست  یدان ـجنگ فراـمیی  صادق ھویـی انده مـحمد   مدرن ـتحت قوـم

 "امارت اسالمی افغانستان" قرار گرفتھ بود، در قلمرو طالب ھا از قندھار تا فرا و از ھرات  تا مزار

روھای داشت. از آنجاییـی وزشیی حـضور  ھای آـم گاه  با پاـی سالنگ  شمال  سییان در  حتی دره   شریف و 

 القاعده ملیشھ ھای طالب در جبھات علیھ نیروھای "جبھ نجات افغانستان" میجنگیی میین ولگرد القا عده

ند پایھ ترین  از تجارب عملییز برخوردار میگردیدند. در نتیجھ اسامھ بن الدن با سازمان القا عده بھ بـل

رنامھ ـجھادی او، ـھنوز ھم شده و ـب ین ـجھاد ـخوانده  قا پیـی اسی در ـبخش  ـجھاد ـبین المـللی  ارـت  بازیگر سـی

پاسخ بھ رژیم ھای فساد پییر میگردد.

سرزمین اسر  بود، در سرـت خویش در "ریش ـخوریده  گاه ـنظامی  راھان وی، از پاـی بن الدن و ھـم  اسامھ 

 ھندو ی عقیدتی و پایگاه ھای تربیتیی برای جھادیست ھای جھانی  تاسییرو اسالم جزم گرای نوع سلفی

 ی طرح و پیی  در سرتاسر جھان برخوردار بود. ھمچنان اسامھ ئ گروه پرخاشگر او، ایی با، از آزادی

 دختران بومی افغانستان حیثی بھ مھمانان دراز مدت و حتی، بھ گفتھ رھبران طالب بھ "صاحب خانھ"

 مبدل گردیدند. سپاه جھادییدا، یی از پیروانش، آن را بھ  پنج ھزار نفر رقم می زند در قلمرو طالبان در

] ١١٩امور امنیتی، اطالعاتی و قضایی نقش داشت. [

 ، نظر بھ مصلحت ھای سیاسی، بن الدن در قبال نشست١٩٩٨ پس از حملھ ھایی در تانزانییا در سال 

 ھای خبری و اعالمیھ ھای مطبوعاتی تا اندازه ای از خویشتنداریی گرفت، اما در مورد طرح ھایییش

ادامھ می داد.  

 ھمنوایی عقیدتی و ھم نظری سیاسی بین گروه طالب و القا عده بییر ساخت ھای سلفی  میی جزیی در

 راستایی ھای گسترده عملیییگر خوانده مییی جھانی منجر بھ آن گردیالقا عده از یی  بھ بسیج سراسری،



 آموزش نظری و تربیت عملی ھواداران خوییی، از قندھار حملھ ھاییی دیگر طرح و عملیی خویش از

 پشتیبانی گسترده نظامیی گروه  جھادی القا عدھی نیرو ھای مقاومت ضد طالبی در سر زمیی زمانییت

سال  سپتمبر  یازدھم  یخ  ھایی در نیوـی لھ  با حـم ھا  طالبییش آـن شت"٢٠٠١جابرانھ ای  "رعب و دـھ بھ   ( 

 جھانی مبدل گردیاسامھ و توام با آن در مورد طالبان ھم  بھ سر آمد. خطر ھای ناشیی القا عده در قلمرو

 طالبان، اداره جورج بوش، رییس جمھور ایاالت متحده امریساخت تا  مبارزه علیی بین المللی"  را در

سر خط مبارزه ای  سیاسی- نظامی  خویش قرار دھد.

 جورج بوش بھ تاریخ بیستم سپتمبر ھمان سال در بیانیھ خوییی جھانی" یی القاعده در افغانستان از نفوذ

 زیاد برخوردار است و از رژیم طالبان پشتیبانی می نماید." بھ این ترتیب نھ تنھا بن الدن دشمن شماره

]١٢٠ییییرویییین المللی "پناه" بدھد، نیز در این قطار جای می گیرد. [

 ین مرتبھ درخواست امریی بر تسلیمییم طالبی برای نخستین بار  نیز با خطر جدی مواجھ گردییازدھم

برا ی امری ستان  بان" در افغاـن سوختھ طاـل ین  است "زـم رانی۴٨سپتامبر، سـی شویش و نـگ نھ  ـت  یی علییـی

 قابل لمسی را اییی طالبی"، اھداف ثبات سیاسی در منطقھ و از این طریق اھداف راھبردی غرب گویا

بر آورده می شود.

 از این نگاه برای غرب تحت رھبری امریییر رژیم طالبی" ھیچ گاھی مطرح نگردیییژه از طریی بر

نھ ای نداشت. مال ـعمر مداخلھ ای نظامی دـیگر گزـی  ـتسلیمیی مال ـعمر رو برو گردید، واشنگتن بھ جز 

بھ دینی"  ھیچ وقت ھـمگام بودن و ھـمسویییییرالمومنین طالب ھا ـبیی دنیوی" حفاظت بن الدن را "وجـی

ربانی ستان را ـق بن الدن افغاـن اسامھ  برای  "ما  می گـوید:  طھ وی  این راـب ست. در  می داـن یز   خویش ـن

ھا) (شوروی  روسھا  وسط  ستان) ـت سرزمین (افغاـن زیاد  سمت  زاید "ـق خواھیی اـف سلیم ـن  خواھیی او را ـت

ربانی من ـق است،  انده  عدیییزیی ـم ھای ـب آزمایی  ھم  از ـطریق زور  ھای دـیگری  ردید.  ـبخش   تـخریب ـگ

 ] پس از حمالت ھوایی ایاالت متحده امریی گروه طالب و پایگاه ھای١٢١اسامھ بن الدن می نمایم." [

 ی "امارت اسالمی" گردید،  اسامھ بن الدن دوباره ی ییگاه نظامیید.  ٢٠٠١القا عدھی

  بھ مثابھISIیان گذاشتن قبلی سر رسید، گردانندگان ٢٠١١پس از قتل اسامھ  بن الدن بتاریخ دوم می 

دند. مواجھ گردـی اشدنی  حل ـن مای  با مـع قھ  ھا در منـط نھ تـن استخباراتی  ھای  دستگاه  رین  ند ـت  یی از قدرتـم

 ھمچنان در اثر ھمین واقعھ و نظر بھ اییییی برای چندییات پرمخاطره نظامییدند، ضعف توانایی ھایی

قوای ھواییی ساخت. در نتیجھ حیثیت استخباراتی و نظامی این قدرت اتمی اسالمی خدشھ دار گردید.

 با قتل اسامھ بن الدن در یروھای امرییی، گلیی القا عده بھ ھیچ صورت جمع نگردید. اسامھ بن الدن بھ

 مثابھ فراورده یی جھاد از تجربھ ھای بزرگ جنگی و شناخت عمیق پیروان جھادی است. او از روابط

 گسترده با سلفی ھای عقیدتی و پشتیبانی مالی گروه ھای متنفذ عربی برخوردار بود. وی از این نگاه در

عالیت ھای اوپراتـیفی را بر ً رھبری استراتژییج سازمانی و ـف داشت و شـخصا ھا مـحبوبیت   نزد ـجھادی 



]١٢٢دوش داشت، در نتیجھ ممثل چھره واقعی و ھویت اصلی القا عده خوانده میشد. [

جا بھ  بزرگ"  یخ  ند خالـیگاھی را  بھ شمول اـیمن اـلظواھری – طوریییتواـن اسامھ  یدتی  ھم عـق   برادران  

شخص یبی،  مد یـحیی اـل شمول مـح بھ  عده  قا  رھبران اـل زیادی از  عداد  بر آن ـت ند. عالوه  پر نماـی ذاشتھ،   ـگ

سازمانی ھایی  ضربھ  ھای اخـیر  سال  عده در جـریان  ھای قباللـقا  یال  سازمان، در  این   شماره دوم 

 خورده، امروز بیشتر "غیییھبر گروه ھای مستقل سازمانی مینماییده جھادی القا عده پابند باشند. از جملھ

 میتوان با شاخھ ھای سازمان القا عده در عراق، سوریھ، یمن، مصر و نیا  ھواداران القا عدھی غربی،

 یھاییا بھ طور انفرادی بسیج گردیده اند و بھ فعالیت ھای تخریبی بھ صورت مستقل سرو سامان میدھند.

بھ  ھـیبت هللا آـخوند،١٢٣[ یی  با ـب است؛  تھ  اصلھ نگرـف وقت از آن ـف واشنگتن را تقبـحیچ  یوی و  بر ـن  ]ی 

بدیل اسالمی ـت بھ ـمحور خالفت ـجدید  است. اـلظواھری مـیگویی افغاـنستان"   یده  روابط ایـی بان   رھبر طاـل

] a١٢٣خواھد گردید. [

مورد ریی   حده اـم نداییاالت مـت یز  در اـج بر انـگ جال  یی جـن ثابھ ـی بھ ـم گروه،  این دو  یدتی  وند عـق ین پـی  ھـم

با القـاعده سازمانی  ھای عقـیدتی و  بدون وابـستگی  اگر  طالب،  گروه  قرار گـرفت؛ در غـیی    گفتـگو 

یل زاد، می خـل ایز ـل ند.  از  ریی بـی یت اـم برای امـن جدی  ثابھ ـخطری  بھ ـم ستان  گردد،  در افغاـن  ارزیابی 

برخالف تعـھدات قبـلی – نـظام نـیی را در صلح در افغانـستان –  خارجھ امـریی  ویژه وزارت   نمایـنده 

ھای شاخص  بار  غان ـت یی اـف یل زاد، امرـی برای خـل شود.  دیده مـی مل  یار  محـت طالب" قربانـی با   سرزمییمان 

اشند؛ می ـب یق استراتژییت امرـییت ـبرخوردار  بھ نو  گروه  بھ ذھـنیت و ـعضویت او در   "آزادیی– ـنظر 

یی در فع آزادـی بھ ـن یی،  ثابھ  بھ ـم ند و  ین فراـی شھروند امـریی ھمیـی نده و  بر ایـی ھا   بار  خودش   چـنانچھ 

"توافق نامھ احتمالی با طالبان" ردیف گردد،  خلیل زاد با آن شاید بھ مخالفت نپردازد.    


