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 چکیده

گرایی در افغانسـتان لـزوم بازشناسـی تفکـرات افراطـی امـري        با تداوم بنیادگرایی و افراط
بـه   تـوانیم پـی   رسد. با شناسایی نقاط اشتراك و افتراق این تفکرات مـی  ضروري به نظر می

برده و ابعاد و زوایاي تفکر آنها را بهتر بشناسـیم. در   ها و حامیان آنها بستر این جریان ریشه و
تالش شده است » گرایی بنیادگرایی و افراط«این پژوهش با اتکا به مباحث مفهومی مربوط به 

ارزیابی جریان افراط و سوابق فکـري، سیاسـی، نظـامی و حـوزه عملیـاتی       ضمن بررسی و
 تـأثیر سه گروه و  از سه جریان طالبان، حکمتیار وداعش، واکاوي از تالقی و تباین هر هریک

رسد یک نـوع تالقـی    آن بر امنیت جمهوري اسالمی ایران ارائه شود. براین اساس به نظر می
  باشد.   می در نظرات هر سه گروه به وجود آمده که بر ضد جمهوري اسالمی ایران

  
  واژگان کلیدي

  جمهوري اسالمی ایرانامنیت ملی ، حکمتیار ،داعش ،طالبان ،ییگرا افراط
  

                                                                                                                                         
 و پژوهشگر مسائل افغانستان یو تمدن ملل اسالم خیتار يدکتر يدانشجو. 1

Gholamhoseinbeshkani@gmail.com 
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  مقدمه (طرح مساله) 
م را باید دوران احیاي بنیادگرایی اسالمی بدانیم. بنیادگرایی کـه  1970و1960هاي  دهه

از درون آن بعدها افراط به وجود آمد. علت اصلی به وجـود آمـدن ایـن بنیـادگرایی،     
م 1967هـاي   ی از رژیـم صهیونیسـتی در جنـگ   شکست کشورهاي عربـی و اسـالم  

هـاي   م بود که در واقع این شکسـت یـک نـوع احسـاس ناکـامی از حرکـت      1973و
گرایانه را پدید آورد. هم چنین اشغال افغانستان از سوي شـوروي   عربیستی و ملی پان

و بسیج افکار عمومی دنیاي اسالم براي مبارزه با این هجوم، در نهایت باعث قـدرت  
هاي بنیادگرا و افراطـی مثـل القاعـده و طالبـان و در نهایـت بـازتعریف        ن گروهگرفت

  )2: 1395مرادي،  و فاتح صالحی طالبان، یعنی داعش گردید. (سیدجواد
هاي ایدئولوژیک در افغانستان از خارج به این کشور منقـل شـد چنانکـه     رقابت
ردیـد. او حاصـل   ها باعث پرورش افرادي مثـل گلبدالـدین حکمتیـار گ    این رقابت

 سـال  در افغانستان عبدالناصر به جمال سفر پی بود. در مصر المسلمین اخوان مکتب
به دانشـگاه االزهـر، حکمتیـار از اعضـاي      افغانی و توافق اعزام محصالن. م 1955

او  ).7: 1393افغانسـتان گردیـد. (مالزهـی و پیرمحمـد،      المسـلمین  اخوانموسس 
وي . هاي سیاسـی حضـور داشـت    لی از جریانو در خی تأسیسحزب اسالمی را 

مورد اعتماد پاکستان بود چنان که درسفر عرفات بـه پاکسـتان حضـور داشـت و     
هـا و قبـولی دوره    پیشنهاد وي مبنی بر تشکیل حکومـت مشـترك بـا کمونیسـت    

 اهللا رد حکومت موقت ظاهر شاه را قبـل از سـقوط حکومـت کمونیسـتی نجیـب     

جمهـوري موقـت    ). حکمتیـار در دوره ریاسـت  71 :1379نموده بود. (حکمتیار، 
اي طبیعی در برابر فساد اداره  ) و طالبان را پدیده117 ربانی صدراعظم بود (همان:

) وي در همین اواخر توسط عطـاء نورمحمـد   184 حاکم ذکر کرده است. (همان:
کشتار گروهـی مـردم افغانسـتان گردیـد. (شـفقنا       حتی متهم به بیعت با داعش و

  )1396سنبله 11ستان، افغان
مـورد   حکمتیـار  در این مقاله کوشیده شده که تالقـی و تبـاین طالبـان و داعـش و    
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 بررسی قرارگیرد. فرضیه پژوهش بر این اصل اسـتوار اسـت کـه دلیـل اصـلی رشـد و      
 افغانستان عوامل گونـاگون سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و     داعش در تقویت طالبان و

  گذار است.  تأثیراین موارد برامنیت جمهوري اسالمی ایران امنیتی بوده وهمه  نظامی و
  

  ییگرا چارچوب نظري ؛ پدیدارشناسی افراط. 1
یی هسـتیم؛ چـون   گرا براي تبیین اندیشه طالبان و داعش نیازمند بررسی تاریخی افراط

داعش میراث خوار تفکرات سـلفی هسـتند . بنـابراین مطالعـه چهـارچوب       طالبان و
کنـد؛ چـون    مـی  کمک گرا گروه افراط در بررسی این دو را لفی ماهاي س نظري گروه

قشري نگر بوده و فقـط بـه    هاي سلفی قبل از خود سطحی و گروه مثل گروه این دو
رسـد   می ). به نظر4- 3: 1395کنند. (کریمی حاجی خادمی،  می ظواهر شریعت بسنده
کار دینی از قرن اول پدیـد  ي اعتقادي و فقهی و تاریخی در افها اختالف آرا در زمینه

اي و جمود فکري در فهم حقایق دینی از جمله عوامل پیدایش  هاي قبیله آمد. تعصب
). این تفکرات از قرن دوم تـا قـرن   257: 1378نگر بود. (جعفریان،  این مذهب قشري

چهارم هجري به تدریج در قالب مذاهب کالمی و فقهی خود را آشکار کرد. (کریمی 
 )95: 1392 حاجی خادمی،

از حکومت » هللا الحکم«خوارج اولین گروه خارج شده از دین بود که با شعار 
) تفکـرات طالبـان در   96-95: 1425دین خارج و منحرف گردیـد. (شهرسـتانی،   

  باشد: بعضی از موارد منطبق با خوارج می
فرهنگـی. (مـژده،    مقتضیات سیاسی، اجتمـاعی و  عدم انطباق موازین شرعی با .1
1382 :37(  
  هاي اسالمی. بصیر بودن و نداشتن تفکر درست در فهم و اجراي ارزش بی .2
  )1380بست گفتمان عقالیی،  خشونت. (طالبانیسم بن .3
گرایی درعمل در قالب یکی از فروع دین به نام امر به معروف و نهـی از   افراط .4

  )1380(باستانی،  کنند. را رد می وگو گفتگونه  منکر. آنان در عمل به این فرع هر
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توجه افراطی به نظرات اصحاب حدیث در اصول اعتقادي؛ علیرغم اینکه آنـان   .5
). به سخن دیگر آنان در 121در فقه تابع مذهب حنفی هستند. (کریمی حاج خادمی: 

). طالبـان  107 (همـان:  مذهب کالمی، به گروه سیاسی کالمی وهابیت حنبلی معتقدند
هـاي دینـی و سیاسـی خـود کنـار       گیـري  نیت را از تصمیمو داعش با این تفکر، عقال

  ).92 گذاشته است (مژده:
به ظواهر شریعت عمل کرده چنان که از حضور زنان در جامعه جلـوگیري   .6
  .)200: 1377ویلیام،  میلی(کنند  می

  ).7/6/1377قتل عام مسلمانان (موسویان،  .7
  ).60:گیرند (میلی ویلیام آلت دست سیاسیون قرار می .8
 و نبـود  رایج آنجا در اواخر همین تا ملت مفهوم که افغانستان مثل کشوري در
 جامعه متوجه چیز هر از قبل مردم وفاق و شود می انگاشته جامعه از بیرون دولت
 فهـم  امـا . اسـت  اسالم اند مشترك آن در ها افغان همه که چیزي است، تنها محلی
 بـراي . اسـت  قومی تعصبات و تربیتی ي، نظاما قبیله فرهنگ از ثرأمت اسالم از آنها
 اعتقـاد  نتیجـه  در نـه  و سیاسـت  در شـان  تجربه طریق از مذهب به بازگشت آنها
 در را تفکـر  ایـن  )50 و 24: 1379مارسـدن،   است. (پیتـر  شده حاصل شان دینی
 تـوان  مـی  دهنـد  مـی  تشکیل حاضر حال در را طالبان اصلی گروه که سنتی طالبان
 دولـت  با سازش و مذاکره و دهند می ادامه را خود هاي فعالیت هم زهنو آنها. دید

 رد دارند، همچنان حضور کشور این در آمریکایی اشغالگران که زمانی تا را افغان
 دینـی  مـدارس  در کـه  هسـتند  جـوانی  هاي گروه، طلبه این اعضاي اکثر. کنند می

 قـدرت  با توان نمی و نددار نفوذ افغان مردم میان در اند مدعی و اند خوانده درس
 مبـارزه  مقدس اهداف براي است مدعی گروه این. برداشت میان از را آنها نظامی

ایـدئولوژي،   در ایـن . دهنـد  مـی  ادامه را مبارزه اهداف این به رسیدن تا و کند می
. اسـت  پیروزي و فتح و مرحله مزاحمت، مقاومت ایجاد مرحله سه داراي مبارزه
 از و دارنـد  قـرار  آمریکـا  برابر در مقاومت مرحله در حاضر حال در معتقدند آنها
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 خاسـتگاه  که طالبان )279-275: 1390(سرافراز،  . برخوردارند مردم آرام حمایت
 بایـد  رهبـري  و آنهاسـت  الهی حق حکومت معتقدند هستند ها پشتون آنها قومی
 بایـد  اي سـیله و هـر  به نیز و قیمتی هر به و باشد آنها انحصار در و آنها به متعلق
 التحصیل فارغ دینی مدارس از زیاد دینی تعصب با آنها. آورند دست به را زعامت
 بـا  باشـد  افکارشـان  و عقیـده  مخـالف  کـه  اي اندیشه و فکر نوع هر با و اند شده
. داننـد  مـی  جهـاد  نـوعی  را امـر  ایـن  و کننـد  مـی  برخورد آمیز خشونت هاي شیوه

  )59-58: 1390سرافراز، (
شده اسـت.   گري و وهابیت ذکر برطالبان دو جنبش سلفی اثرگذار هاي جنبش 
 سـختی  بـه  افغانستان ساکن هستند و جنوب و پاکستان شمال مناطق ها در سلفی
 هـا  دیوبنـدي  رسد جنـبش  نمود. به نظر می تفکیک ها دیوبندي از ها را آن توان می

 بـر  انگلـیس  سـلطه  از پـس  کردنـد  مـی  فکـر  کـه  آمـد  بوجود هایی سلفی توسط
 سابق عقاید بعضی مسلمانان یا و آمده وجود هب مسلمانان در هندوستان، انحرافاتی

 ادامـه  پاکسـتان  اسـالم  علماي جمعیت علمی مدارس. اند نموده حفظ را هندویی
 علمیـه  مـدارس  در طالبـان  رهبران اکثر اینکه به باتوجه. هستند جنبش این دهنده

 وي از طالبـان  ظهور ابتداي از زبح این و نموده تحصیل اسالم علماي جمعیت
  . دارد و داشته طالبان جنبش بر را تأثیر نموده، بیشترین جانبه همه حمایت

. اسـت  وهابیـت  از برگرفته طالبان دینی افکار که دارد دیدگاه دیگري نیز وجود
ــروان ــدالوهاب پی ــود عب ــدان را خ ــی موح ــی واقع ــتند م ــی اصــول و دانس  اخالق

 نهادهـاي  مخـالف  ها سلفی که طور همان. نمودند تحمیل عهجام بر را اي سختگیرانه
. انـد  گرفتـه  پـیش  در را راه همـین  نیـز  هسـتند، طالبـان   انتخابات برگزاري و مدنی

 فتواهـایی  نیز کردند، طالبان می انکار را دین در گري اباحه اصل وهابیت که همچنان
 نظـر  بـه  بنـابراین  .داننـد  می بدعت را آن و کنند می صادر جدید چیز هر تحریم در
 حکومـت  شـناختن  رسـمیت  بـه  حتـی  و طالبان از عربستان حمایت دلیل رسد می
 )113 :1390سـرافراز،  .( بـود  وهـابی  اعتقـادات  و افکـار  بـه  طالبـان  یشگـرا  آنها،
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 حاصل را افراطی جنبش یک عنوان به داعش آن و ماحصل طالبان دیگر دیدگاهی
و ) 74: 1383رحیمی، (دانسته  ها بیغر سازي و جهانی شدن جهانی منفی عوارض
 قـرار  حمله را مورد و اسالم اسالم جهان ها بافی منفی این در آنها که دارند اعتقاد
هاي مذهبی  رسد عالوه بر جریان به نظر می )93-90: 1379مارسدن پیتر، ( اند داده

ن گیري تفکر دینی طالبان و باز تعریـف آ  هاي سیاسی نیز در شکل افراطی، جریان
 اند ازجمله:  داعش نقش داشته

اهللا  دهنده جریان شاه ولـی  این جریان اصالح طلب صوفیه که ادامه دیوبندیه: .1
) که ضدیت خاصـی بـا تشـیع (امـامی،     142دهلوي بود (کریمی حاجی خادمی :

) و... داشـت. ایـن جریـان    23-22) و نگاه منفی بـه زنـان (مـژده :   90-84: 1378
یه العلماء االسـالم در پاکسـتان را داشـت کـه هـزاران      فکري جمعیتی به نام جمع

) از 23: 1383مهاجر افغانی جذب مـدارس ایـن جمعیـت شـدند. (رشـیداحمد،      
 توان از شاخه موالنـا فضـل الـرحمن در    هاي این جمعیت می زیر شاخه ترین مهم

) نام برد که طرفدار طالبـان  89ص، طالبان کابوس، منطقه پشتونستان (رشیداحمد
اعتقاد داشت که باید در پاکستان هم نظـامی مثـل نظـام طالبـان افغانسـتان       بود و

هـاي جمعیـه العلمـاء     ) از دیگر زیرشاخه150ایجاد شود. (کریمی حاجی خادمی:
یس طالبـان  ئتوان شاخه موالنا سمیع الحق را نام برد که رهبر فکري مالعمر ر می
تـرین   صحابه از افراطـی  ). سپاه126ص، طالبان (پیشین، رشید احمد، کابوس بود

ضـدیت بـا شـیعیان پاکسـتان درسـال       هاي جمعیه العلماء است کـه در  زیرشاخه
م و در قالب مکتب دیوبندیه به وجود آمد و تفکـرات اصـلی وهابیـت بـه     1984

  ).10/9/1380) و (شفایی، 100 واسطه آنها به طالبان منتقل گردید (رحیمی:
هـزار طلبـه افغـانی در ایـن مدرسـه درس      حدود ده جمعیه العلوم االسالمیه:  .2

) حتـی  8انـد (شـفایی:   خوانده و برخی از وزراي طالبان هم در آنجا آموزش دیده
) و مفتی جمیل 88هم یکی از طالب این مدرسه بوده است. (امامی:  خود مالعمر

  ).126 احمد: کند (رشید یکی از مدرسان این مدرسه افتخار به تربیت طالبان می
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توسط اسامه بن الدن و عبداهللا عزام و  1367این جنبش که در سال  :القاعده .3
ایمن الظواهري تشکیل شده بود یک شبکه فراملیتی بـود. (هوشـنگی و پـاکتچی،    

) که حلقه اتصال القاعـده و طالبـان و بـه تبـع آن داعـش در مکتـب       474: 1390
  ).174 وهابیت است(رشید احمد:

  
  ی در افغانستانگرای شناسی مثلث افراط ماهیت .2
  طالبان افغانستان .2ـ1
تقسـیم   طیـف  به لحاظ گسترش جغرافیایی، به شـش  بندي عمومی ر یک تقسیمد

ها ارکان اصلی آن شامل شوراي کویته، شبکه  شود که پس از معرفی این طیف می
  گیرند. حقانی، گروه فضل الرحمان و گروه مولوي رسول مورد بررسی قرار می

 افـرادي  و بـوده  محـدود  افغانسـتان  در طالبـان  ایـن  تعداد :لقاعدها طرفدار طالبانـ 
 هـم ) نظامی( آموزش و شده بزرگ کودکی از ها سلفی دینی هاي مدرسه در که هستند
 سـابق  شـوروي  نیروهاي حضور زمان از افغانستان در ها سلفی کوچک گروه. اند دیده
. کـرد  مـی  فعالیت الرحمن جمیل مولوي رهبري تحت که داشت وجود کنر والیت در
 حـزب  داد، از روش تغییر که زمانی و بود حکمتیار اسالمی حزب به وابسته ابتدا وي

  .  گرفت می صوت اعراب توسط وي مالی پشتیبانی و شده جدا اسالمی
 دیوبنـدي  هـاي  اندیشـه  طرفـدار  طالبان :پاکستان علماي جمعیت طرفدار طالبان ـ 

 هـاي  مدرسـه  در مهـاجرت  زمـان  در که هستند جوانانی پاکستان علماي جمعیت
 نحـوي  دینی، بـه  برمسائل عالوه و فراگرفته را دینی آموزش الرحمان فضل موالنا
 هسـتند  افغانسـتان  جنـوبی  و شرقی مناطق از که این رغم علی که اند شده تربیت
 علمـاي  فتواهاي به بیشتري سرسپردگی و اند بیگانه افغانستان جغرافیاي به نسبت
  . ددارن مدرسه
 مـذهبی  ـ  ملی صبغه غالباً مالعمر طرفدار طالبان عمر: مالمحمد طرفدار طالبانـ 
 افغانسـتان  غـرب  جنـوب  و جنـوب  از و پشـتون  قـوم  به متعلق آنان اکثر. دارند

 از گذشـته  در کـه  طیف این. هستند) زابل و هلمند، قندهار، اورزگان هاي استان(
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 عنـوان  بـه  عمـر  با مالمحمد غانستاناف اسالمی امارت تشکیل بودند، با مجاهدین
 عنـوان  بـه  طالبـان  ایـن . کننـد  مـی  اطاعـت  او دسـتورات  از و بیعت منینؤامیرالم

 طالبـان . دارنـد  نفـوذ  نیـز  قبلی گروه دو بین در و مشهورند طالب مداران سیاست
 غزنـی  و شـریف، سـالنگ، هـرات    مـزار  هاي جنگ در را تلفات بیشترین مالعمر
  . است داشته
 واخـان  از کـه  هسـتند  کسـانی  :افغانسـتان  در اسـالمی  شـریعت  طرفـدار  نطالباـ 

 و دارنـد  نفوذ افغانستان سراسر در) فاریاب( میمنه تا کنر از و نیمروز تا بدخشان
 امـا طرفـدار   نیستند سیاسی حزب آنان. هستند افغانستان مختلف اقوام از متشکل
 اقشـار  بین در طیف این نفوذ. اند اسالمی شریعت مطابق اسالمی نظام یک احیاي
  . بکشانند خود سمت به را عامه ذهنیت توانند می و بوده بیشتر مردم
جهـاد،   دوران در طالبـان  این اکثر :افغانستان اسالمی حزب الطلبه جمعیت طالبانـ 

 آنان عظیم بخش. اند داشته شرکت جهاد در و داشته را مجاهدین احزاب عضویت
 دسـتورات  از طالبـان  ایـن . دانسـت  افغانسـتان  یاسـالم  حـزب  طالبان توان می را

 دینـی ـ  سیاسـی  گروهـی  و نمـوده  پیـروي  اسالمی حزب امیر عنوان به حکمتیار
 اسـالمی  دولت یک تشکیل خواستار دینی جامعه و مدارس طریق از که باشند می

 افغانستان مختلف اقشار از اسالمی حزب طالبان. هستند اسالمی شریعت با مطابق
 دارند اجتماعی ـ دینی کشور، فعالیت این والیات همه در سیاسی اهداف با و بوده
پکتیـا،   والیـات  در طالبـان  این بیشتر. کارند مشغول هم دولتی ادارات در حتی و

  . هستند بدخشان و وردك، کنر، هرات، قندوز لوگر، میدان
 نمجاهـدی  جملـه  از حقـانی  مولـوي  طالبـان  :حقانی الدین جالل طرفدار طالبانـ 

 والیـات  افغانسـتان، در  در شـوروي  اتحاد حضور دوره در که باشند می افغانستان
 حقانی الدین جالل مولوي فرماندهی تحت و داشتند فعالیت لوگر و پکتیا، پکتیکا

 کـه  زمـانی . کردنـد  می مبارزه )خالص یونس وسپس حکمتیار( اسالمی حزب در
 بیعـت  وي بـا  حقـانی  ، مولوينمود بیعت تقاضاي منینؤامیرالم عنوان به مالعمر
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 بـه  نسـبت  حقـانی  شـبکه  روش. است مانده باقی بیعت این سر بر تاکنون و کرد
 حفظ را خود هاي ویژگی و است تر مکتبی اندکی افغانستان غرب جنوب مالهاي
 اسـت  حقـانی  الـدین  سـراج  اختیار در حاضر حال در گروه این رهبري. اند نموده

  )239-233: 1389، )5(آسیا کتاب(
هـا   پشـتون  اصـلی  گـروه  گذار در افغانستان چهـار تأثیررسد طالبان  به نظر می
 طالبـان  اجتماعی خاستگاه ترین اصلی و شدند متحد پاکستان دخالت بودند که با

 حکمتیـار  رهبري به اسالمی حزب -از:  عبارتند گروه چهار این. دادند تشکیل را
خـالص،   یـونس  یاف، مولويس عبدالرسول رهبري به پشتون کوچک هاي گروهـ 

 کـه  هوادارانش و سابق پادشاه ظاهرشاه ـ گیالنی صاحب پیر و نبی محمد مولوي
 و پاکسـتان  در کـه  افراطـی  هـاي  پشـتون  ـباشد   وحدت محور ظاهرشاه بود قرار

 پشـتون  فقیـر  و منـزوي  جوانـان  اتحـاد  این با. کردند می زندگی غربی کشورهاي
 جنـبش  رهبري و آمدند گردهم طالبان جنبش ارکن در اسالم از دفاع عنوان تحت
 ارتش با نزدیک نظامی و مالی روابط که پشتون تندروي و فقیر قشرهاي از طالبان

. طالبان به عنـوان  )130-135و  50: 1390سرافراز، (شد  داشتند، تشکیل پاکستان
حصـر   حـد و  نه یک جنبش سیاسی که تحت حمایـت بـی   یک سازمان نظامی و

م با تسـخیر کابـل مشـهور گشـت     1996م تا سپتامپر1994که از اکتبر پاکستان بود
هاي افراطی است که بـه   گروه اي از ). این جنبش شامل مجموعه38(میلی ویلیام: 

  پردازیم: آنها می ترین مهم
که به سـبب  » شوراي رهبري طالبان افغان«م 2001بعدازشوراي کویته:  -1-1-2

رکـز بلوچسـتان پاکسـتان بـه شـوراي کویتـه       استقرار کادر رهبري آن در کویته م
تشکل طالبان بوده است. این گروه همان نسل اول طالبان و  ترین مهممعروف بود 

هاي سنتی به رهبـري مالمحمـد عمـر بودنـد. درایـن شـورا افـراد         یشگرا  داراي
اي مثل مولوي عبدالحی مطمئن، مولوي محمد اختر منصـور، مالحسـن،    برجسته

مالترابی، مال عبدالرزاق، نبـی عثمـانی و قـاري یوسـف فعالیـت       عبدالقیوم ذاکر،
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  )31: 92داشتند. (جمالی، 
نظامی خانـدان حقـانی    هاي شبه شبکه حقانی جزو تشکلشبکه حقانی:  -2-1-2

گذار گروه حقانی متولد پکتیکا و متعلق به طایفـه   الدین حقانی بنیان است . جالل
اند. قلمرو این طایفه شامل  کا متمرکز شدهاز قوم پشتون است که در پکتی» زدران«

هاي پیـرو اهـل    شود. خاندان حقانی از پشتون والیات پکتیا، پکتیکا و خوست می
سنت حنفی و داراي اعتقادات دیوبندي هستند. البته بـه سـبب پیونـدهاي عمیـق     

هـاي   آمـوزه  ثر از آرا وأهاي آنها بـه شـدت متـ    سعود، دیدگاه خاندان حقانی با آل
گرا و به لحاظ سازمانی معتقـد   ی است. شبکه حقانی از لحاظ راهبردي، عملوهاب

مولـوي   )34-33: 92اسالم،  جهان فصلنامه(و متمایل به گسترش خشونت است. 
هاي شرقی با طالبان را بر عهده داشـت   الدین حقانی که فرماندهی اصلی پشتون جالل

هورترین فرمانـدهان جنـگ   م به طالبـان پیوسـته بـود. او یکـی از مشـ     1995در سال 
ها به شدت بر این باور بودنـد کـه از فراینـدهاي     ضدروسیه بود. او و دیگر قندهاري

پـذیرد دور   گیري که در قندهار به جاي کابل زیر نظر مال محمد عمر انجام می تصمیم
) البته ناگفتـه نمانـد او بـه خـاطر همکـاري بـا       133اند. (احمد رشید:  نگه داشته شده

 ایـران  مطالعـات  سسـه ؤوزارت مرزها اقوام و قبایل را نیز برعهده داشـت. (م  طالبان،
. پسر او مالسراج الدین حقانی هم بعد از اعالم انتشار مـرگ مـال   )26: 1397شرقی، 

ش به عنوان یکی از معاونین مال اختـر محمـد منصـور کـه     1394محمد عمر درسال 
  ).90درون: ان ازجایگزین امیر متوفی شده بود انتخاب گردید (طالب

فضل الرحمان رهبر جمعیت علماء اسـالم کـه در   شبکه فضل الرحمان:  -3-1-2
م)، با وزیـر داخلـه (کشـور) نصـراهللا     1970نظیر بوتو خدمت کرده بود ( کابینه بی

نظیـر بوتـو و    بابر که پشتون و مشاور بوتوها و به ویژه ذوالفقار علی بوتو پدر بی
) او زمـانی  69ویلیام: میلی. (بود، همکاري داشت یک کارشناس واقعی افغانستان

که به ریاست کمیته دائمـی مجلـس ملـی بـراي امـور خارجـه منصـوب گردیـد         
هـاي   ) بـه واشـنگتن و پایتخـت   1994سفرهایی براي حمایت از طالبـان (پـس از  
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ترکـی  «م پس از دیدار محرمانـه بـا شـاهزاده    1996اروپایی انجام داد. او در سال 
 تـرین  مهـم سازمان امنیت وقت عربستان در پاکسـتان، بـه عنـوان    یس ئر» الفیصل

حامی مالی طالبان تبدیل شد. او با دعوت از شاهزادگان عرب حوزه خلیج فارس 
هاي بین طالبان و حکام عـرب را   م)، اولین تماس1995براي شکار باز در قندهار(

د، چنانکـه ایـن   ترتیب داد. البته گروه فضل الرحمان هم از طالبان سود زیادي بـر 
هاي آموزشی زیادي براي مجاهدین غیرافغـان در   گروه با موافقت طالبان اردوگاه

  ).116-115ویلیام:  میلی(داخل افغانستان ایجاد کرد 
 طالبـان  تحریـک  در هـا  نـورزي  و نـورزي  رسول مال گروه مولوي رسول: - 2- 1- 4 

 قبیلـه  کـه  جـایی  . درو.. فـراه  منطقـه  در هم رسول مال و هستند زیادي داراي قدرت
 ایـن  نـورزي  قبیلـه  کـه  بـود  ایـن  بر انتظار و دارد زیادي نیست نفوذ زمین به مربوط

 از تـر  قـوي  نـورزي  یـک  منصور مالاختر اما گیرند؛ قرار رسول مال سر مناطق، پشت
 هـا  نورزي شد اقدام سبب این و کرد خود معاون را اهللا) هیبت مولوي (یعنی مالرسول

 در رسـول  مـال . )22:  94کاربردي،  و تحلیلی نامه ویژه (. نکنند اريطرفد مالرسول از
 ایـن  در سـال  شـش  وي اسـت.  نـورزي  قـوم  از و بود نیمروز استاندار طالبان دوران
 طالبـان  حکومت که در افرادي. باشد می وي ناسازگار شخصیت آن دلیل و بود سمت
مـا   بشـود  وارد قسـمت  ایـن  بـه  مالرسول اگر که کردند می اعالم بودند سمت داراي
 طالبـان  در فقـط  من کرد می اعالم وي. کنیم نمی کار وي با و مانیم نمی اینجا در دیگر

 مالمحمـدعمر  از بعـد  شناسم و نمی را دیگر کس هیچ و شناسم می را مال محمدعمر
 بـا  رفتند، مالرسـول  می نیمروز سمت به هایی هیئت کابل از که زمانی در و هستم من
 از افغانسـتان  اقـوام  بـین  در نـورزي  قـوم . کـرد  می بیرون را آنان و شد می درگیر آنان

 رسـول  مـال  شخص قوم و این با کسی همین براي است، لذا برخوردار زیادي قدرت
 کابـل  دولت به آن از بعد و آمد ایران به وي طالبان سقوط از بعد. شد نمی درگیر زیاد

 بعد و داشت حضور کابل زندان در الس چهار کنند می اعالم که طور آن و شد سپرده
 شـورا  ایـن  در گـاه  هـیچ  بود مورد احترام کویته شوراي در وي اینکه با زندان طی از
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  ).29: 94، کاربردي و تحلیلی نامه ویژه ( نشد حاضر
  
  حزب اسالمی حکمتیار   .2ـ2

م در درون حزب اسالمی (خالص) 1979حزب اسالمی حکمتیار از انشعاب سال 
انشعاب حزب جمعیت اسالمی به وجود آمده بود، پدید آمد. رهبر آن  که خود از

هـاي تعیـین    گلبدالدین حکمتیار دانشجوي رشته مهندسی دانشگاه کابل در سـال 
شـمال افغانسـتان اسـت. از نظـر قـومی       کننده جنبش اسالمی، از مردم کندوز در

رن گذشـته  رسـد کـه در اواخـر قـ     به پشتوهایی می پشتو است که تبارش احتماالً
عبدالرحمن آنان را به آن منطقه کوچاند. در حـزب اسـالمی او الگـوي سـازمانی     
شوروي را پیاده کرد و جنبشی مبتنی بر ساختار سلولی و هرم قدرت پدیـد آورد.  

بایسـت دوره آزمایشـی را طـی     اعضاي حزب او بـا دقـت گـزینش شـده و مـی     
به  جغرافیایی نداشته و عمدتاً کردند. حکمتیار هرگز در داخل افغانستان پایگاه می

هاي پناهندگان در استان شرقی ننگرهـار و بـه قنـدوز بـه عنـوان منطقـه        اردوگاه
عضوگیري براي حزب وابسته بوده است. ذکر شده کـه حکمتیـار بـراي مصـون     

  ). 56-55: 1379هاي داودخان به پاکستان گریخت. (مارسدن،  ماندن از تصفیه
هاي وي پـس از سـقوط رژیـم     ر به علت خونریزيمردم افغانستان از حکمتیا

 ) بـه 38 دانستند. (میلـی ویلیـام:   کمونیستی دل خوشی نداشتند و اورا بانی آن می
 کـه  بـود  ISI پاکسـتان  ارتـش  امنیـت  سـازمان  حکمتیار اصلی حامی رسد می نظر

را  مجاهـدین  براي ارسالی هاي کمک و دیگر آمریکایی هاي سالح قسمت بهترین
) گویا جاویـد ناصـر رئـیس    60-59ویلیام:  میلی. (داد می قرار حکمتیار اختیار در
ISI  م هم به حمایت از حکمتیار بیش از دیگر مجاهدان متعهـد  1992بعد از سال

م پیشـاور را در مـورد یـک دولـت     1992) او موافقتنامـه  128 ویلیـام:  میلی(بود. 
ه هـزاران  موقت نقض و حمالت موشکی شـدیدي را علیـه کابـل آغـاز کـرد کـ      

م به کابل هم شدید گزارش شده 1994غیرنظامی کشته شدند. حمالت او درسال 
شـهروند   25000اي که در این حمالت نیمی از شهر کابل ویران و حدود  به گونه
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 با اسالمی حزب ، سازش2016). درسال 54-52 ویلیام: کابلی کشته شدند. (میلی
 و اي منطقه تعامالت نظر زیر اما غانیاالف بین مذاکرات در ظاهراً دولت اشرف غنی

. اسـت  کننده بـوده  تعیین و مهم امریکا و پاکستان نقش انجام گرفت که المللی بین
 در آبـاد  اسـالم  و بـود  حالت سردترین در آباد اسالم و کابل مناسبات که حالی در
 که رسد می نظر داد. به نتیجه مصالحه بود، روند گرفته قرار المللی بین انزواي یک

 مثلـث  سـوم  ضـلع  عنـوان  به حکمتیار پذیراي مشتاقانه اتمر ـ  غنی اشرف جناح
 هـاي  جنـاح  از گذشت کـردن یکـی   بر مبنی حکمتیار پیشنهاد. بودند خود قدرت

 مکـانیزم  گرچـه  آیند آمد؛ خوش اتمرـ  غنی جناح مذاق به ملی وحدت حکومت
 سیاسـی  نظـام  تغییر و جرگه لویه برگزاري. رسید به نظر می پیچیده آن شدن عملی

 هـایی  حـل  راه جمهوري ریاست زودرس انتخابات برگزاري یا و اساسی قانون در
  )1396 ثور 16(سایت شفقنا، . از نظر وي بودند محتمل

  
  (داعش خراسان)   داعش افغانستان .2ـ3

 گسـترش  سـوریه، درصـدد   و عـراق  خاك از هایی بخش بر استیال از پس داعش
 بـه  موسـوم  اسـاس، گـروه   این بر. برآمد پاکستان و انستانافغ به خود نفوذ دامنه
 تشـکیل  ویـدیویی، رسـماً   ، در2015 ژانویـه  13 شـام، در  و عراق اسالمی دولت
ویـدیو،   ایـن  در. نمـود  اعـالم  پاکسـتان  و افغانسـتان  در را خـود  خراسان شاخه

 دهانفرمان از برخی بردن از نام با پاکستان طالبان سابق شاهد، سخنگوي شاهداهللا
 معرفـی  پاکسـتان  و افغانسـتان  در گروه این از هایی بخش مسئول را ها داعش، آن

 فرمانـده  عنـوان  بـه  نیـز  اورکـزي  منطقـه  طالبـان  سـعیدخان، رهبـر   حـافظ . نمود
 که کرد اعالم صراحتاً شاهد. گردید معرفی بلوچستان ایالت در داعش نظامیان شبه
 بـا  اتحـاد  به متعهد پاکستان طالبان تحریک ارشد اعضاي از نفر پنج همراه به وي

 وي دسـتورات  تمـامی  از و باشـند  مـی  مسـلمین  خلیفه عنوان البغدادي، به ابوبکر
 از عضـوگیري  بـا  توانست گروه بعد، این به 2015 سال از نمود. خواهند اطاعت
افغانستان،  طالبان از جداشدگان پاکستان، برخی طالبان تحریک سابق اعضاي میان
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خـارجی،   هـاي  تروریست از دیگر برخی و ازبکستان اسالمی هضتن از عناصري
 کنسـولگري  بـه  حمله که دهد انجام افغانستان گوناگون نقاط در را هایی عملیات
 تـرین  مهم از ننگرهار، یکی شرقی والیت آباد جالل شهر در افغانستان در پاکستان

 هـاي  اسـتان  از درصـد  70 در تقریبـاً  تـاکنون  گـروه  ایـن . رود مـی  شمار به ها آن
 )1396الدینی،  است (معین داده انجام تروریستی عملیات افغانستان

 دارد رهبـري  یک و است جدید پدیده یک افغانستان در داعش تروریستی گروه
 ایـن  رهبـري  در و نـدارد  افغـانی  ریشه هیج و دارد بستگی خاورمیانه به نیز آن که

 را نیروهـایی  افغانستان این گروه در هستند. نیز مرکزي آسیاي از افراطی افراد گروه
 ایـن  از داشـتند و االن  همـدردي  طالبـان  با یا بوده طالبان اعضاي قبالً که کرد جمع
 افـراد  و اسـت  این گروه جدیـد  رهبري فقط. اند پیوسته داعش به و شده جدا گروه
 بـا  انـد. (مصـاحبه   کـرده  عوض را خود خود جبهه و هستند طالبان قبلی افراد همان
 افغانسـتان  در داعش نیروهاي رسد اکثر ). به نظر می2015 جوالي 06منلی،  یبنج
 هـاي  هاي سال دهند که پس از شکست می تشکیل طالبان تحریک پیشین اعضاي را

  )Sputnik ،20/5/2018پیوستند ( گروه م به این 2015 و 2014
ـ اعالم رسمی حضور داعش در افغانسـتان توسـط ر   جمهـور ایـن کشـور     یسئ

م 2014سال  غنی و چند روز بعد از انتخابش در کنفرانس امنیتی مونیخ در اشرف
اي را آغاز کـرده و   هاي گسترده اعالم شد. او گفت که داعش در کشورش فعالیت

  )45 دنیا باید به افغانستان براي مقابله با داعش کمک کند. (طالبان از درون:
 افغانستان در خود امیر نعنوا به را دوست مسلم مولوي بار اولین براي داعش

 قوم از دوست مسلم مال که توجیه این با و نموده نظر تجدید بعداً اما نمود تعیین
 و اسـت  »سـعید  حـافظ « وي نـام  کـه  نمودند تعیین را دیگر است، فردي پشتون
 تـا  است افغانستان غیرپشتون قوم از »نعیم محمد« نام به وي نظامی بخش معاون
   .گردد تضمین هگرو این فراقومی جنبه
)http://www. afghanpaper. com/nbody. php?id=88118 ،1393/11/6 (  
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  اشتراکات طالبان، حکمتیار و داعش .3
  افکار، عقاید و ایدئولوژي   .3ـ1

توسط دکتر شیر علیشاه اسـتاد حـدیث   اي  در مرامنامه طالبان که به صورت جزوه
العلما االسالم پاکستان منتشرشـده،  دانشگاه منبع العلوم که متعلق به حزب جمعیه 

اصول شریعت اسالمی به عنوان چهارچوب حاکمیـت طالبـان ذکـر شـده اسـت      
). آنان اعتقاد دارند که رسـول خـدا(ص) بـر مالعمـر     35: 1378 اللهی، عصمت(

رهبرشان وحی فرستاده تا افغانستان را از وجود دزدان پاکسـازي کنـد و در ایـن    
حد در سـال سـوم هجـري کـه یـاور پیـامبر خـدا و        اعتقاد فرشتگان مثل جنگ ا

). 238: 1370(پهلـوان چنگیـز،   . مسلمانان بودند یاور طالبان و رهبرشـان هسـتند  
) و اطاعـت  68طالبان به رهبر خود به عنوان امیرالمومنین سالم کرده (پیشین: ص

  ).1377:229دانند (سجادي،  از او را واجب می
دارد،  قـرار  گـروه  دو سیاسـی  ي اندیشـه  میـان  که مهمی هاي شباهت جمله از
 هـاي  برهـه  در گرچهـ  نیز گروه هردو. است اسالمی خالفت تشکیل براي تالش
 از و اند شده حکومت تشکیل به موفق ـ مختلف هاي سرزمین در و متفاوت زمانی
  . اند مقایسه قابل نیز داري حکومت و عملکرد حیث
 از گونـه  افـراط  و بنیادگرایانه همداعش، ف و طالبان هاي شباهت دیگر جمله از
 از بخشـی  در را قـدرت  کـه  هـایی  زمان گروه، در دو هر. است دینی منابع و دین

 سـازي  پیـاده  و اجـرا  انـد، بـه   گرفته اختیار در افغانستان یا عراق، سوریه سرزمین
 از را مشابهی نسبتاً نتایج و پرداخته اسالمی شریعت از بنیادگرایانه و سلفی قرائت
  )1396, آذر 5،الدینی معین میالد. (اند گذاشته جاي بر خود

 که است، قومیتی بوده پشتون قوم هاي طالبان و داعش سیطره از جمله شباهت
 هـم  کـه  است، قومیتی داعش و طالبان عضو هم و دارد دست در را حکومت هم

 گلبـدین  همراهـی  بـا  حـال  و قـدرت  مخـالف  تیم هم و باشد می مشروع قدرت
 سـر  بـه  گذشـته  پادشاهی رویاي در همچنان قدرت رهبران که داد اننش حکمتار

 چنـان  غیرپشـتون  چه هر از گذشته دهه چند تحوالت گرفتن نادیده با و برند می
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 نکنـد  تا هستند بوم و مرز این دشمان با شدن کاسه هم به حاضر که دارند نفرت
افغانسـتان   ناشود. (سایت شـفق  قدرت نزدیک و... تاجیک، ازبک، هزاره مقام یک
 )1397 جوزا 5 شنبه

 مشاهده تشیع به نسبت گروه، دشمنی دو هر فکري منابع و مبانی در همچنین
 بـاالتر  نسـبتاً  گرایـی  عمل علت به طالبان گروه که است ذکر به الزم البته. شود می
 و کنـد  نمـی  دشمنی شیعیان با کنونی زمانی ي برهه در) داعش با مقایسه در( خود
 مراتـب  بـه  همزیسـتی ) داعـش  بـا  مقایسـه  در( نیز خود داري حکومت ي دوره در

 بـر  طالبـان  حکومـت  ي دوره در داشـت؛، هرچنـد   افغانسـتان  شـیعیان  بـا  بهتري
الدینی،  معین میالد(گرفتند.  قرار بسیاري هاي اذیت و آزار مورد افغانستان، شیعیان

  )تبیین راهبردي اندیشکده ، سایت1396 آذر 5
  
  سی و اجتماعی  اهداف سیا .3ـ2

) 29 گـذاري شـده (سـجادي:    اندیشه سیاسی طالبان بر ایجاد خالفت اسالمی پایه
م عنوان امارت اسالمی را براي 1996 سپتامبر چنانکه آنان پس از تصرف کابل در

داري شیوه خلفاي راشدین را مـدنظر   و در حکومت حکومت خود انتخاب کردند
زمان و بر اسـاس ایـن نظریـه از شناسـایی      . آنان در این)37اللهی: عصمت(داشتند 

جمهوري چچن خودداري کردند چون اعتقاد داشتند ایـن جمهـوري طـی انتخابـات     
صورتی کـه در اسـالم نبایـد شـیوه      جمهوري خود را انتخاب کرده، در یسئعمومی ر

 خود ابتدایی ساختار دلیل به تفکر این )56 انتخاب امیر از طریق انتخاب باشد. (مژده:
 و ثانیـاً  گرفتـه  قرار سیاسیون دست آلت وهابیان و خوارج یعنی خود سلف مثل: اوالً
  ).  204خادمی:  حاجی کریمی( کردند را فراهم خونریزي و خشونت موجبات آنها

و  سیاسـی  تحـوالت  مقابل در زدگی شتاب توان می تفکر این دیگر اشتراکات از
. شـود  مـی  جهـان  بـا  تقابـل  باعـث  زدگی شتاب این که کرد؛ را ذکر جهان فرهنگی

 از تـوان  می تفکر این دیگر يها ویژگی از). 205خادمی، ص حاجی پیشین، کریمی(
 کامل نابودي تفکر این دنبال به که کرد ذکر قرآن و اسالم دانستن حقیقی مدافع تنها
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طالبـان   . تفکـر )206خادمی، ص حاجی کریمی(پیشین،  شود محقق باید کفر جهان
آنها نماینده تفکر سیاسی بنیـادگرایی هسـتند    باشد و می تقاد دارندعمل به آن چه اع

  )43تواند به آن عمل کند. (پیشین، میلی ویلیام، ص نمی که هرکسی
کـرد؛   ذکـر  را همـدیگر  از حمایتشان توان می گروه سه این دیگر اشتراکات از

 و هــا ویرانگــري و گناهــان بــی کشــتار و قتــل بارهــا از پــس حکمتیــار چنانکــه
 بالفعـل  که طالب زندانیان و شود می جمهوري ریاست قصر مهمان ها، گذاري بمب
 نـام  به بار اند، این شده دستگیر ملی اردوي با رو رودر هاي جنگ و ها انتحاري در

) در ایـن  1396 قـوس  7 رصد، (خبرگزاري. شوند می آزاد اسالمی حزب اعضاي
 گلبـدین  رهبـري  به اسالمی بحز تصمیم ملی، از شوراي از اعضاي راستا برخى

تصـمیم،   این که گویند می و کنند می ، انتقاد»داعش گروه از حمایت« در حکمتیار
بـه نظـر    )94 سرطان15(پژواك، . شد خواهد کشور در داعش گروه تقویت سبب
 تشـکیل  حکمتیـار  اسـالمی  حـزب  افراد را داعش افراد از دیگري رسد بخش می
 دولـت  طـرف  از هـم  گذشـته  دهـه  یـک  از بـیش  طول در که افراد این. دهند می

 مسـتقل  گـروه  عنـوان یـک   بـه  را آنان طالبان هم و شدند گرفته نادیده افغانستان
طالبـان،   و دولت از نارضایتی براساس و دیده مساعد را فرصت نپذیرفتند، اکنون

 یگانـه  جهـادي، حکمتیـار   رهبـران  میـان  در. اند پیوسته تأسیس تازه گروه این به
 به عنوان. است همدردي نموده ابراز نوعی الاقل داعش گروه با که ستا شخصی

  گوید: می داعش مورد در زواك افغان سایت با مصاحبه در حکمتیار مثال
اسالم،  جهان به امریکا تجاوز علیه طبیعی العمل عکس حقیقت در داعش قیام«
 هـاي  همداخلـ  سـوریه، علیـه   و عـراق  در ظـالم  و هاي مرتد، فاسد حکومت علیه

 این به اجیر جنگجویان اعزام و حکومت مرتد دو این از حمایت در تهران خائنانه
 جبهـه  علیه مسلمانان مظلوم طبیعی و مشروع العمل عکس مجموع در و کشور دو

 جبهـه  یـک  داعـش  علیه که است باور این بر حکمتیار. است ارتداد و کفر، نفاق
 به عنـوان  اسالم دشمنان العملِ عکسهمین  و شده باز ارتداد و کفر، نفاق مشترك
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 کاربردي، و تحلیلی نامه ویژه (. است کافی داعش حقانیت از قاطع و آشکار نشانه
  )65-63: 1394دي ماه 

  
  هاي نظامی و امنیتی   اهداف و تاکتیک .3ـ3

م از 1994طالبان از اوایل کار فعالیت نظامی خودش را با یک گروه کوچـک از سـال   
اي کوچک در دهکده  ). این فعالیت نظامی از مدرسه73. (مارسدن: قندهار شروع کرد

این شهر، جایی که مولوي محمد عمـر در آنجـا مشـغول     در منطقه میوند» سنگ سر«
) آنها پس از به قدرت رسیدن در این سـال  68ویلیام:  میلی( تحصیل بوده شروع شد.

زاب مجاهدین کـه از سـال   در قندهار، هدفشان را آزاد ساختن افغانستان از کنترل اح
). طالبان در تشـکیالت حکـومتی   97کردند اعالم نمودند. (همان: م حکومت می1992

خود شورایی به نام شوراي نظامی دارد کـه اعضـاي ایـن شـورا از میـان فرمانـدهان       
شود که باید همچـون وزیـران گـزارش کـار      نظامی و جنگجویان معروف تشکیل می

  )34خادمی: حاجی کریمی(ه کند. خود را به شوراي عالی ارائ
هاي نظامی طالبان و داعش عملیات انتحاري است که حکمتیار با دفـاع   از تاکتیک

 در حکمتیـار  هـاي  گفتـه  به واکنش در صالح کند که امراهللا از آن با لفظ مقدس یاد می
 مکـرر  هاي ناکامی دلیل به اسالمی حزب رهبر: داشت اظهار انتحاري حمالت از دفاع
 دسـت  از را شر و خیر تشخیص توانایی و شده افسردگی دچار گذشته دهه هارچ در

هـاي   اي کـه داعشـی   ) بـه گونـه  1396 دلـو  25 (امراهللا صالح، چهارشـنبه . داده است
 غنـی  اشـرف  موافقـت  بـا  و او تقاضاي به باشند می حکمتیار مرتبطین از که بازداشتی
  )  1396 جدي 30 نیوز، شنبه افغان خبري شوند. (پایگاه آزاد می

اعتقـاد   داند و طالبان می حکمتیار در دفاع از داعش و طالبان، داعش را همان 
 نیـوز،  (زرنـج  باشـند.  داشـته  تصـرف  تحـت  را منـاطقی  دارنـد  حق دارد طالبان

 از حکمتیـار  گلبدین رهبري به افغانستان اسالمی ) و حتی حزب1396 سرطان16
 رهبـري  بـه  طالبـان  هـاي  گروه نبی درگیري صورت است در خواسته هوادارانش

 کننـد. (خبرگـزاري   پشـتیبانی  داعش اند، از پیوسته داعش به که طالبانی و مالعمر
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 حمایـت  تاکتیـک  اتخـاذ  اهـداف  از یکـی  رسـد  مـی  نظـر  ) بـه 17/4/94بهارنیوز، 
 سیاسـی  فضـاي  در شـدن  دیده براي حکمتیار، تالش توسط داعش از غیررسمی
 مـذاکره  و تعامـل  مسیر کردن باز جهت مرکزي لتدو بر فشار اعمال و افغانستان

  )1394 تیر 31 :جهانبخش (محمدتقی. باشد
 افغانسـتان  بـومی  يهـا  گـروه  دیگـر  خالف بر افغانستان در ها داعشی تاکتیک
 حمـالت  عادي و شهرنشین در افراد ممکن حد تا دارند سعی طالبان که همچون

 حمـالت  هـدف  دي و شهرنشـین را عا افراد دقیقاً نبینند، این است که آسیب آنها
. دهند که علت اصلی این حمالت کور، نداشتن پایگاه مردمی اسـت  می قرار خود

یکـدیگر   رقیـب  گـروه  دو آنهـا  نیـز  داعش و طالبان رقابت یا و همکاري درباره
 داشـت  وجـود  هلمند و فراه والیات در داعش از اي  شاخه 2015 سال در. هستند

 این دادند صورت ها آن با طالبان که کاري. بودند لبانطا ي شده جدا اعضاي از که
 بـه  را زیـادي  تلفـات  هدفمنـد،  ترورهـاي  و متعدد هاي  درگیري طریق از که بود

  )Sputnik ،20/5/2018(کردند.  وارد داعش حامیان
 گـروه . است متفاوت طالبان با افغانستانی داعش گروه دو هاي همکاري شکل
 متعددي موارد و داشته نزدیک ارتباط) حقانی شبکه( »میرانشاه شوراي« با فاروقی

 شـده  مشـاهده  بـرعکس،  گـاهی  و فـاروقی  گروه به حقانی نظامیان شبه انتقال از
 آنها را) کابل تروریستی اقدامات بیشتر جمله از( ها عملیات از زیادي بخش. است

 مخالفان اصلی هسته(فاروقی  رسد، بین به نظر می. دهند می انجام مشترك طور به
 سـال  از که دادند می تشکیل ازبکستان اسالمی حرکت سابق فرماندهان را فاروقی
 و وزیرسـتان  در پاکستان ارتش متعدد هاي عملیات جریان در طرف این به 2002
 محلـی  قبایـل  بـا  مـداوم  طـور  به همزمان و دیده فراوانی خسارات قبایلی مناطق
 حکمتیـار  گلبدین و حقانی الدین داشتند)، سراج درگیري و مشکالت نیز پشتون
 گـروه  نظامیـان  شبه از بسیاري که نحوي دارد؛ به وجود دائمی پنهانی هاي تماس
 حـزب  هـاي  گـروه  در خـود  پیشین حضور مدیون را شدنشان »اي حرفه« فاروقی
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 خـود  »حرفه« نیز حقانی الدین سراج پدر »حقانی الدین جالل. «باشند می اسالمی
  )1396کنیازف،  (الکساندر. بود کرده آغاز حکمتیار حزب در عضویت از را
  
  ها   حوزه عملیاتی و فعالیت .3ـ4

هاي طالبان کشور افغانستان است که علـت اصـلی ایـن     حوزه عملیاتی و فعالیت
جـو کـرد.   و هاي تاریخی و سیاسی این کشور جسـت  ها را باید در ویژگی فعالیت

  ها عبارت است از: این ویژگی ترین مهم
 )33: 1380هاي سرویس امنیتی این کشور (قراگوزلو،  سایگی با پاکستان و نقشههمـ 

 )26: 1377(احمدي،  1368ـ 1358ي ده ساله ها بحران اقتصادي به خاطر جنگـ 

 فقر فرهنگیـ 

 نبود امنیتـ 

 )47-46مسئله قومیت (کریمی حاجی خادمی: ـ 

رسیده بودنـد.  ش به حکومت  1371کارکرد نادرست مجاهدین که در سال ـ 
  )28(قراگوزلو: 

سـال   گروه طالبانی کـه در زمـان اشـغال افغانسـتان توسـط ارتـش شـوروي در        
ش در مدارس مذهبی پاکستان و با حمایت کشورهاي غربی و عربی به وسـیله  1357

بـا داعـش در    اشتراکی ) وجه147مهاجران شکل گرفته بود، (کریمی حاجی خادمی: 
 در واقـع . دانسـت  مرکـزي  دشمن با ضدیت آن را در وانت حوزه عملیاتی دارد که می

 نیروهـاي  بـا  درگیـري  نقاط برخی در را گروه دو است مشترك، ممکن دشمن عامل
طالبـان،   افراطـی  هاي جریان و افراد از برخی و داعش. کند نزدیک یکدیگر امنیتی، به
 هـا  ارشگـز  برخـی  که جایی دارند، تا اشتراك یکدیگر با بودن ضدشیعه در همچنین
 بـه  حملـه  در یکدیگر با طالبان و داعش به وابسته عناصر از برخی همکاري از حاکی

  .  بود سرپل والیت در اولنگ میرزا نشین شیعه شهرستان
حوزه عملیـاتی و   داعش در و طالبان تعامل نوع در مهم و مؤثر عوامل از یکی
 گـروه  دو روابـط  بر مستقیم يتأثیر گرچه که آمریکاست  متحده ها، ایاالت فعالیت
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 دشـمن  افغانسـتان، در واقـع   در آمریکـایی  نظامیـان  حضـور  افزایش با ندارد، اما
 ایـن  و داشت خواهد ها آن نبرد میدان در تر پررنگ حضوري گروه دو هر مشترك
 برخی در را آنان است ممکن ندارد، اما را آنها متحدسازي پتانسیل گرچه موضوع
آمریکاسـتیزي،   کـه  داشت توجه باید البته. نماید راهمگ آمریکا با مبارزه در نقاط
 قـوت  آن بـا  را مؤلفـه  این آنکه است، حال طالبان هویتی اصلی هاي مؤلفه از یکی
  )1396، الدینی معین میالد. (کرد مشاهده داعش در توان نمی

  
  رتبه و فرماندهان میانی   رهبران عالی .3ـ5

ه به نوعی فرماندهانش بود قائـل بـود.   اي براي رهبران ک العاده طالبان اهمیت فوق
این جنبش بعد از تسخیر کابل یک شوراي شش نفره از این افراد تشکیل داد کـه  

کـرد و   همه پشتون و غیرکابلی بودند. این شورا را مالمحمد ربانی سرپرستی مـی 
افرادي چون مالمحمد غوث وزیر خارجه، مال امیر خان متقی وزیر اطالعات، مال 

لــدین آقــا، مالفاضــل محمــد و مالعبــدالرزاق بودنــد. (رشــیداحمد، ســیدقیاس ا
  )115-114: 1382طالبان،

در راس ساختار این رهبران عالی، شوراي عالی قـرار داشـت کـه در قنـدهار     
م 1996سـال   مستقر بود که مالعمر محمد آن را فقط یک بار براي دیدن کابل در

رهبـر عـالی طالبـان در سـال     ). مال عمرمحمـد  104ترك کرده بود. (رشیداحمد: 
منین یـا رهبـر   ؤلقـب امیرالمـ   م که با پوشیدن عباي حضـرت رسـول(ص)  1996

) بنا بر اظهارات پیروانش به دلیـل اعتقـاد   57-56مومنین گرفته بود (رشیداحمد: 
 39راسخ و تزلزل ناپذیرش به اسالم، انتخابش از جانب خداونـد بـود. مـال عمـر    

نوده در نزدیکی قندهار و در یک خانواده فقیـر  م دردهکده 1959ساله که درسال 
ها به دنیا آمده بود؛ ابتدا به حـزب   و از اعضاي طایفه هوتک شاخه قیلزایی پشتون

اهللا جنگید.  علیه رژیم نجیب 1992و1989هاي  اسالمی خالص پیوست و بین سال
چهار بار زخمی شد که یک بار چشم راسـت او مجـروح و از ایـن چشـم نابینـا      

د. او سه زن و پنج فرزند دارد که فرزنـدانش در مدرسـه خـودش مشـغول     گردی
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کشـد.   ها بسیار خجالت می تحصیل هستند. او از افراد بیگانه به خصوص خارجی
گیر مبدل شد که بـه   ابتدا با مردم زیاد مراوده داشت ولی بعدها به یک فرد گوشه

ر جلسـات شـورا   شد. او د ندرت از محل دفتر کوچک خود در قندهار خارج می
داد و در تمـام   کرد و بیشتر به نظرات دیگران گـوش فرامـی   بسیار کم صحبت می

طول روز امور کاري خودش را از دفتر کوچک خـود در عمـارت اداري رهبـري    
  )64-62رشیداحمد :(کرد.  می

مالمحمد ربانی رئیس شوراي کابل یکی از رهبران و فرماندهان مقتدر طالبان، 
» ژنـرال دوسـتم  «ها بـا   م جهت بی طرف ماندن ازبک1996سال کسی بود که در 

مالقات نموده بود، این درحالی بود کـه مسـعود تحـت تعقیـب طالبـان بـود امـا        
). او مذاکراتی نیز بـا شـاه فهـد درسـال     118رشیداحمد: (مذاکرات به هم خورد 

کشورشان را  ها تجلیل و م در ریاض داشت که در این مذاکرات از سعودي1997
). 412(رشـیداحمد:   خواهان همکاري با آنان شد القراي جهان اسالم توصیف و ام

کننـده در اجـالس    هاي شرکت ربانی در مسکو هم در همین سال به برخی دولت
بحران افغانستان مجددا اطمینان داد که جنگ افغانستان هـیچ تهدیـدي را متوجـه    

م نیـز بـا   1998سـال   . در)193کند. (میلی ویلیـام:   کشورهاي آسیاي مرکزي نمی
فرستاده آمریکا در مورد اعزام نکردن طالب مدارس پاکستان موافقت کرد اما روز 

هـاي طـوالنی خـود     قندهار رد کرد و او به یکی از مرخصی بعد مالعمر آن را در
  ).213رشیداحمد: (رفت و شایع شد که او دستگیر شده است 

ندهار بود که یک پاي خـود را در  مال محمدحسن رحمانی فرماندار طالبان در ق
نشینی نیروهاي روسی از دست داده بود. او فرد شـماره دو   م قبل از عقب1989سال

  )  52- 51طالبان نسبت به مالمحمد عمر و از بانیان طالبان بود. (رشیداحمد: 
سخنگوي او اغلـب در کنـار وي    مال وکیل احمد فرد مورد اطمینان مالعمر و

نی بود که زیر نظر مالعمر تحصیل کرد. ابتدا به عنوان همـراه  بود. وکیل طلبه جوا
و سپس راننده، آشپز، مترجم و یادداشت کننده کار خود را شروع کـرد ولـی بـه    
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هاي خارجی متقاضی مالقـات   سرعت به کارهاي باالتري مانند ارتباط با دیپلمات
رمانـدهان  رسانی، مسافرت براي مالقـات بـا ف   هاي کمک و ماموران رسمی آژانس

طالبان و مالقات با ماموران رسمی بـر عهـده او گذاشـته شـد. وکیـل بـه عنـوان        
 سخنگوي عمر در واقع عامل اصلی تماس طالبان با مطبوعات خارجی محسـوب 

شد و همچنین او مانند چشم و گوش عمر عمل کرده و در واقع دربان او بود  می
مالقات کنـد.   با وکیل عمر را توانست بدون هماهنگی و هیچ افغان با نفوذي نمی

  )66-65رشیداحمد: (
ن بسیار مقتدر طالبـان بـود کـه دسـتور اعـدام      ها مال نیازي از رهبران و فرماند

صادر کرد. او از طرف طالبان به عنوان فرماندار و فاتح مـزار شـریف    اهللا را نجیب
م پس از تسخیر شهر از مسـجد مرکـزي مـزار    1997منصوب شد. مالنیازي سال 

تمـام   سال گذشته شما علیه ما شورش کرده و ما را کشتید؛ از«شریف اعالم کرد: 
هایتان به ما تیراندازي کردید، اکنون مـا اینجـاییم تـا بـا شـما معاملـه کنـیم.         خانه
ها مسلمان نیستند و ما باید آنها را بکشیم، یا شما قبول کنیـد کـه مسـلمان     هزاره

کجا بروید ما شما را دسـتگیر خـواهیم کـرد،     شوید یا افغانستان را ترك کنید. هر
آوریم، اگر در زیرزمین پنهان شوید شما  اگر باال بروید با پاهایتان شما را پایین می

  ).162-161رشیداحمد، طالبان: (» کشیم را با موهایتان باال می
مال نورالدین ترابی وزیر دادگستري و فرمانده و یکـی از فـاتحین کابـل بـود     

هــاي مــودودي و  ). او دســتور بــه ممنوعیــت اســتفاده از کتــاب71 (رشـیداحمد: 
المسلمین را صادر کرد و ذکرشده حتی او به ممنوعیـت اسـتفاده از کتـاب     اخوان

حرام دکتر قرضاوي که در آن کتاب اعتراف نموده بود که مقلـد مـذهب    حالل و
  )36(پیشین، مژده، ص خاصی نیست را صادرکرده بود

   ی از فرمانـدهان اصـلی و وزیـر خارجـه طالبـان بـود      مال محمد غوث که یک
کنــد  ) اعتقــاد داشــت کــه بــه دســتورات خداونــد عمــل مــی69(میلــی ویلیــام: 

بـا کمیتـه    وگـو  گفتم در 1996) او در سال 69 ) و (میلی ویلیام:60 رشیداحمد:(
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هایشان را منوط بـه فعالیـت کارکنـان زن     رسانی زنان سازمان ملل که کمک کمک
زده  المللی نسـبت بـه ایـن امـر شـگفت      گفت که از نگرانی و توجه بینکرده بود 

  )205-204ویلیام:  است. (میلی
مال محمد عباس وزیر بهداشت طالبـان، جانشـین فرمانـدهی نیـروي اعزامـی      

  )208رشیداحمد: (طالبان بود که در مزار شریف و هرات انجام وظیفه کرده بود. 
توان از خیـراهللا خیرخـواه وزیـر     البان میاز جمله فرماندهان و رهبران دیگر ط

رشـیداحمد:  (اهللا احسان متولی بانک دولتـی   ) و مال احسان80ویلیام: میلی(داخله 
) و عبدالحمید شـهردار  209و مال عبدالرزاق فرماندار هرات (رشیداحمد، :  )208

  )52کابل را نام برد. (رشیداحمد: 
 تـرین  مهـم طالبـان،   رهبر »عمر محمد مال« از پس مالبرادر به معروف مالغنی

 مرجـع  تـرین  عـالی  کـه  »کویتـه  شوراي« رهبري مالبرادر. طالبان بود گروه عضو
 بـاالترین  همچنـین  و داشـت  عهده به را شود می محسوب طالبان گذاري سیاست

 بـه  بـرادر  مال روزانه فعالیت که شود می گفته. شد می محسوب طالبان نظامی مقام
 به طور افغانستان در طالبان نظامیان شبه هاي فعالیت میتما و رسید می ساعت 18

 فرمانـدهان  تمـامی  نصـب  و عـزل  مسـئول  او. شـد  می بررسی وي توسط مستمر
 بنـا . بود طالبان گروه مالی مسئول همچنین و سایه در حکومت هاي والی و طالبان

 بـرادر  مال آمد می کار سر بر طالبان حکومت روزي ها، اگر رسانه از یکی تعبیر به
 تبلیـغ  امروز غربی هاي رسانه که چه آن. بود حکومت این اجرایی قدرت و محور
 طالبان فرماندهان دیگر با متفاوت اي چهره برادر مال که است آن از حاکی کنند می
 و اسـت  نداشـته  پاکسـتانی  طالبـان  و القاعده به یشگرا  وي جمله است، از بوده

 ایـن . بـود  داده انتحـاري  حمـالت  در نغیرنظامیـا  جـان  حفـظ  براي اکید دستور
 را وي باشـد، چهـره   بعدي اهداف منظور به است ممکن که برادر مال از اوصاف
  . دهد می جلوه موجه مذاکره براي

 هـاي  سـازمان  مشـترك  عملیـات  طـی  بـرادر  مـال 1390 ماه بهمن 26 درتاریخ
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د که علت شده بو بازداشت پاکستان »کراچی« شهر در پاکستان و آمریکا اطالعاتی
 ISI مقامات با هماهنگی بدون افغانستان دولت با برادر مال این بازداشت مذاکرات

 که است اي نقشه از بخشی برادر مال دستگیري که معتقدند کارشناسان بود. برخی
 رونـد  در تـري  فعـال  نقـش  کـردن  ایفا و کابل به وي ورود راه کردن هموار براي
  . بوده است مطرح صلح

 سـال  ضعیف یکی دیگر از رهبران برجسته طالبـان بـود کـه در    ممالعبدالسال
 آنجـا  در نهـم  کـالس  تـا  و رفت پاکستان به ها کمونیست کودتاي به دنبال 1357
 راهـی  تحصـیل  ي ادامـه  کمونیسـتی، بـراي   رژیم سرنگونی از پس. خواند درس
 و اقتصـادي  مسـایل  در مطالعـه  بـه  دینـی  علوم تحصیل کنار در و گردید پیشاور
 بـه  طالبـان  جنبش آغاز از. پرداخت عربی و انگلیسی هاي زبان آموزش و سیاسی

 بعـد  شـد،  نهاده وي عهده به بانک ریاست وظیفه هرات فتح از پس پیوست. آنها
 رئـیس  و صـنایع  و معـادن  وزارت معـاون ، دفـاع  وزارت اداري رئـیس  عنوان به

 در طالبـان  فیرسـ  وي رسمی وظیفه آخرین. نمود نقش ایفاي ترانسپورت عمومی
 توسـط  افغانسـتان، وي  بـه  امریکـا   ي حمله از پس 2002 سال در. بود آباد اسالم

 را مـاه  ده و سال سه که گردید تحویل ها امریکائی به و دستگیر پاکستانی مقامات
» گوانتانـامو  از تصـویري  کتـاب «. گذرانـد  گوانتانـامو  خلـیج  در امریکا زندان در

 اکنـون  ضـعیف  عبدالسالم مال. است دوران آن از ضعیف عبدالسالم مال خاطرات
  . کند می زندگی کابل در

 عمـر  محمـد  مال خاص نفر و دفتر رئیس طالبان رژیم زمان در آغا طیب سید
 داد می جواب را عمر محمد مال شخصی هاي تلفن طالبان حاکمیت دوره در و بود
 سـقوط  ر زمـان د کـه  آغـا  طیـب . نمود می تنظیم دیگران با را وي هاي مالقات و

 زنـدگی  کویتـه  در طالبـان  نظام سقوط از بعد داشت سن سال 30 از بیش طالبان
 بنابـه  اسـت.  کـرده  حفـظ  عمر محمد مال طالبان رهبر با را خود تماس و کند می

و ، اردو، انگلیسـی  هـاي  زبـان  به آغا طیب سید. باشد می مالعمر داماد وي روایتی
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  . بود آمریکا با اخیر مذاکرات در طالبان و نماینده است آشنا عربی
 حـدود  ولیتئمس زمان در و سنش بود قندهار و اهل هوتک قوم از مالعبیدا...

و  داشـت  طالبان میان در زیادي و قدرت و نفوذ بوده ISI نظر مورد.  بود سال 40
 وزیـر  کـه  و تا زمانی و مقتدر بود آرام فردي. داشت زیادي عالقه وي به مالعمر
 دفـاع  شـدت  به آنها و از داشته خاص دلبستگی وزارت این سوبینمن به بود دفاع
 جلسـات  در وي. اسـت  بوده و پاکستان قندهار مدارس در تحصیالتش. نمود می

  . یافت می حضور دفاع عالی هاي کمیسیون در و فقط کرد نمی شرکت وزیران
 جهـاد  دوران در وي. بـود  عمـر  مـال  نزدیک و پیروان دوستان از خان مالامیر

و  قنـدهار  و کلتـور  فرهنـگ  مسوول ابتدا او. است بوده نبی محمد مولوي نشیم
 بـه  را جنـگ  فرماندهی بارها. شد طالبان وزیر معارف امور و بعد اداره رئیس بعد

 بغالنـی  بشـیر  نـزد  بغـالن  به زیرکی با مزار در طالبان شکست و در گرفت عهده
  رسـاند.   کابـل  بـه  را خـود  مـاه  یـک  از کنـدوز پـس   بـه  آنجـا  و از و بعـد  رفته

  )42-35: 1388، مسعود سید(
توان از قـاري دیـن محمـد حنیـف      از فرماندهان و رهبران غیر پشتون هم می

الـدین وزیـر آمـوزش و پـرورش، مولـوي       ریزي، مولوي سید غیـاث  وزیر برنامه
الـدین والـی میـدان     عبدالرقیب وزیر مهاجرین، شهداء و معلولین، مولوي شـمس 

یاءالرحمن مدنی استاندار لوگر نـام بـرد. (موسسـه مطالعـات     وردگ و مولوي ض
  )26-25: 1397ایران شرقی، 

بـا   جانشین وي شد و در کویتـه  عمر بعد از اعالم مرگ مال منصور اختر مال 
بیعـت در   کـه ایـن   نگرفت صورت کار این افغانستان داخل در و شده وي بیعت

 و تحلیلـی  نامـه  ویـژه  فته بود. (صورت نگر امنیتی مسائل دلیل داخل افغانستان به
 رهبر این جنـبش مولـوي   شدن مال اختر منصور . پس از کشته)22: 94 کاربردي،

 الـدین  طالبـان جـالل   سـوي  از کـه  اي اعالمیه اساس بر وي اول معاون اهللا هبت
 .شـد  طالبـان انتخـاب   تـازه  رهبـر  عنوان شد به منتشر، حقانی الدین سراج» پسر«
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  )39: 1395وکاربردي،تحلیلی  نامه ویژه (
  
  حامیان خارجی و داخلی   .3ـ6

پاکستان همواره خواستار به وجود آوردن یک حکومت پشتونی و تحت سلطه خـود  
گرایانـه در ایالـت سیسـتان و     هـاي پشـتون   در کابل بوده تا از این طریق بـر حرکـت  

سـتان بـا   بلوچستان فائق آید. شایان ذکر است امنیت پاکستان در نواحی مرزي با افغان
ها در افغانستان پیوند خورده است. البته بایـد بـر هـدف مـذکور،      قدرت یافتن پشتون

رسیدن به منافع سیاسی، اقتصادي و مذهبی را نیز اضافه کرد. (هوشـنگی و پـاکتچی:   
) نیـز در ایـن   59). البته سیاست حمایتی قومی برون مرزي (میلـی ویلیـام:   468- 467

  )184داشت. (مارسدن:  تأثیرن آنها ها و منادي صلح دانست حمایت
 جمعیت علماي اسالم موالنا فضل الرحمن نیز از حامیـان جـدي طالبـان بـود    

 ) و حتی ذکر شده او مبلغی از کنگره آمریکا بـراي طالبـان گرفـت   184(مارسدن: 
بود. این  ISIترین حامی طالبان در پاکستان  رسد جدي ). به نظر می189(حکمتیار: 

م و بعد از ناامید شدن از حکمتیار و 1994تصرف قندهار در سال  سازمان قبل از
م به 1996دوستم در تصرف کابل، به طالبان متمایل شد و تا تصرف کابل درسال 

  )130-128ویلیام:  میلی(این حمایت ادامه داد. 
 از ارتبـاطی  عامـل  یـک  گروه یعنی طالبان و داعش، وجـود  دو این حامی بین

 طالبـان، سـرویس   بـه  سـرویس  ترین نزدیک. است عاتیاطال هاي سرویس جنس
 امـا . دارد قـرار  ISI کامل سیطره در گروه این حقیقت در. است پاکستان اطالعاتی

 روش براسـاس . است وصل پاکستان اطالعاتی سرویس به هم خراسان داعش آیا
 نتأمی و تدارکات تأمین براي خراسان داعش که کرد استدالل چنین توان می تبیینی
 شـرقی  والیـت  در داعـش  مقـر  تـرین  عمـده . است نیازمند پاکستان خاك به نیرو

. باشـد  مـی  پاکسـتان  قبـایلی  منـاطق  گـروه  ایـن  استراتژیک عقبه و است ننگرهار
 سـهم  بیشترین. شود می تدارك و تأمین پاکستان بازارهاي از گروه این هاي سالح

 چند تدارکات و جابجایی. تاس پاکستان قبایلی مناطق ساکنان داعش، از نیروهاي
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 پاکسـتان  اطالعـات  سـازمان  و ارتـش  چشـم  از مرز، بـه دور  امتداد در نفر هزار
 قطع و گروه این با پاکستان ارتش اطالعات سازمان جدي مخالفت. ماند نخواهد
 به بنابراین. کرد خواهد گیر زمین ماه چند ظرف را خراسان تدارکات، داعش مسیر
 را خود انسانی و مادي تدارکات داعش پاکستان، ارتش بزس چراغ با رسد می نظر
 بـا  را محـدودي  همکـاري  نیـز  در مقابـل داعـش  . کند می تأمین پاکستان خاك از

 از خـالی  نیـز  داعـش  براي همکاري این البته که دارد پاکستان اطالعات سرویس
  )1396(موسسه مطالعات ایران شرقی، . نیست فائده

زمان مقاومـت افغانسـتان علیـه شـوروي در افغانسـتان      عربستان از دیرباز و از 
منافع خود و بـه ویـژه تـرویج     تأمین گذاري کرده و پس از خروج شوروي، سرمایه

) البته در حمایت عربستان 10دید. (رشید: وهابیت را درگرو پیشرفت این جنبش می
ن را نیز باید از طالبان ادعاي این کشور در مورد رهبري جهان اسالم و مقابله با ایرا

). کاردارسفارت عربستان نیز بعد از گرفتن 468وپاکتچی:  (هوشنگی در نظر گرفت
کابل توسط طالبان ضمن ابالغ تبریکات پادشاه عربستان به این جنبش از برقـراري  
و اجراي شرع مقدس محمدي در افغانستان و بازگشت صـلح و امنیـت بـه اغلـب     

  )184قتی کرده بود. (مارسدن: نقاط کشور توسط طالبان اظهار خوشو
هـا در دوران   آمریکا از جمله حامیان اولیه مجاهدان افغان در جنگ علیـه روس 

ها و فروپاشی شوروي، حمایت از طالبان  اشغال افغانستان بود. بعد از خروج روس
). اظهار حمایت آمریکـا  469وپاکتچی:  هاي اصلی آمریکا شد. (هوشنگی ازسیاست

اي، سـلطه   بیان شده که این شرکت ضمن ابراز بیانیه UNOCALتی از زبان شرکت نف
اخیر طالبان برافغانستان را یک تحول مثبت ارزیابی کرده و اعالم داشته بود که یک 

تواند امکان اجراي طرح احداث خط لوله نفت و گاز آسیاي  دولت واحد باثبات می
). البتـه عالقـه و   185- 184مرکزي از خـاك افغانسـتان را فـراهم کنـد. (مارسـدن:      

داننـد.   پشتیبانی آمریکا به طالبان را بعضی از افراد به مخالفتش با ایران مربـوط مـی  
  )201 (همان:
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  افتراقات و تباین طالبان، حکمتیار و داعش .4
  افکار، عقاید و ایدئولوژي .4ـ1
ظـامی  ن شبه هاي گروه سایر. افغانستان بود میدان تاز یکه گذشته، طالبان دهه دو در

 حـزب  ماننـد  یـا  کردنـد  فعالیت می طالبان لواي یا تحت حقانی شبکه مانند بومی
 شـبه نظـامی غیربـومی    هـاي  گـروه . چشمگیري نداشتند فعالیت اسالمی حکمتیار

 بـا  در بیعـت  را بقا براي خود شانس نیز ازبکستان اسالمی وحرکت القاعده مانند
حاضـر   تنها نه که در افغانستان شداع موجودیت اعالم اما. دیدند می طالبان رهبر
 کـرد، بـر   فاسـد عنـوان   فـردي  را گـروه  ایـن  بلکه رهبر نشد طالبان از تبعیت به

  )28: 1395تحلیلی وکاربردي، مرداد  نامه ویژه (. داد طالبان پایان تازي یکه
 تـأثیر  تحـت  کـه  حکمتیـار  مثل رهبرانی که بودند اعتقاد بر این طالبان رهبران

 انـد  شده وگمراهی ضاللت اند، دچار گرفته قرار مودودي و مسلمینال اخوان افکار
 صـادر  حکـم  زمانی مقتضیات گرفتن نظر در و با و جدید روز به تفسیر او چون
 کـه  اي گونـه  بـه  بـود  در مصـر  اخـوانی  تفکـر  مخـالف  شدت به طالبان. کند می

 مخـالف  حتـی  آنهـا . بـود  ممنوعه هاي کتاب جزو و قرضاوي مودودي هاي کتاب
  )36-34مژده: . (بودند هم پاکستان اسالمی جماعت تفکرات

 تـر  پـیش  کـه  طالبـان  و داعش مشروعیتی مبانی و فکري هاي مؤلفه به توجه با
 اقبال از داعش تروریستی گروه داشت انتظار نباید که شود می شد، مشخص گفته

 کـه  نهگو همان. شود برخوردار افغانستان در قوي مردمی پایگاه و گسترده عمومی
 بایـد . اسـت  گرایـی  طالبان، قـوم  براي بخش مشروعیت عناصر از شد، یکی گفته
 خاستگاه که طالبان و است افغانستان قوم ترین پشتون، بزرگ قوم که داشت توجه
. است برخوردار آنها میان در قابل توجهی مقبولیت گیرد، از می قوم این از را خود
 شـمار  بـه  افغانسـتان  در ورزي سیاسـت  صلیا هاي مؤلفه از یکی گرایی قوم اساساً
 و قومیـت  ي طردکننـده  کند، بلکه نمی تأیید را آن تنها  نه داعش آنکه رود، حال می
 آن، از اهداف و ها اندیشه و طالبان که است بنابراین، بدیهی. هست نیز گرایی قوم

 انتـو  حیث، داعش این از و است برخوردار افغانستان مردم نزد بیشتري مقبولیت
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  )1396، الدینی معین میالد.، (ندارد طالبان ي اندازه به را انسانی نیروي جذب
  
  اهداف سیاسی و اجتماعی   .4ـ2

حکمتیار بر این باور بود که انتخابـات یـک روش    فقط مجاهدین رهبران در میان
کنند، چنانکـه خلفـاي    ي خود رهبر خود را انتخاب میأشرعی است که مردم با ر

شـدند هرچنـد در آن زمـان از     ر اسالم با همین روش انتخاب میراشدین در صد
دهی امروز  يأي خبري نبود، اما شیوه انتخاب، فرق چندانی با رأصندوق و برگه ر

) البتـه بـه نظـر    29کردند. (همـان:   نداشت و مردم با دادن دست به امیر بیعت می
ستان هستند نیـز  گانه که تحت پرچم داعش در افغان هاي سه رسد درمیان گروه می

کـه هریـک رهبـر گـروه دیگـر را بـه رسـمیت        اي  اختالفاتی وجود دارد به گونه
   )1396حسینی، تیر ماه  شناسد. (جاوید نمی

  
  هاي نظامی و امنیتی   اهداف و تاکتیک .4ـ3

 سـال  در افغانسـتان  خـاك  از آمریکـایی  نظامیان از اي عمده بخش خروج از پس
 حـال  در. گرفت اختیار در را افغانستان خاك از یتوجه  قابل بخش ، طالبان2014

هلمنـد،   و قنـدهار  هـاي  والیت در افغانستان جنوبی مناطق ي عمده حاضر، بخش
 پل فراه، هرات، غور، بادغیس، بلخ، سمنگان، جوزجان، سر والیات از هایی بخش

 از دیگـر  بسـیاري  در و دارد کنتـرل  تحـت  را افغانسـتان  خـاك  از دیگر برخی و
  )  Bill Roggio, 2017(. است درگیر مرکزي دولت ، بامناطق
 دسـت  در دقیقـی  چنـدان  و جدیـد  داعـش، اطالعـات   کنترل تحت مناطق از

 در گـروه  ایـن  فعالیـت  موجـود مرکـز   هاي گزارش آخرین به توجه با نیست، اما
 در را حمالتـی  همچنـین  گـروه  ایـن . دارد قـرار  افغانسـتان  ننگرهار شرقی استان
 انجام رود سرخ از هایی قسمت و باال، چپرهار، شیرزاد آباد، ده اللاچین، ج نواحی
  )1394 آذر 30فارس،  (خبرگزاري. است داده

 به والیات از تعدادى در »داعش« گروه و طالبان میان اختالفات تشدید پى در
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 طالبـان  عضو 10 مورد، سربریدن آخرین و در و هلمند فراه، ننگرهار، کنر شمول
دیگـر،   رویـداد  در. گردیـد  کشور پخـش  جنوب شرق در »داعش« افراد دست به

 سـپین  ىسـؤال  ول در قبل روز سه را مسلح طالبان به مربوط منزل افراد داعش، ده
  . کشیدند آتش به ننگرهار

 از حکومـت  و بایـد  دارد زیادى با هم تفاوت دوگروه این اهداف رسد می به نظر
 بنیـاد  طالبـان . نماید استفاده کشور در یتامن و صلح مینأت نفع ایجادشده، به وضعیت
 افغانسـتان  جغرافیـاى  در محـدود  هـایش  فعالیـت  تمامى که معنى این به دارد؛ افغانى
 جغرافیـاى  یـک  بـه  هایش و فعالیت گرفته سرچشمه عرب جامعه از داعش اما است؛
هـر   میـان  اختالفات که رسد می به نظر . ندارد قبول را و سرحد نیست محدود خاص

 یکسـو بـا   از طالبـان . قـرار دارنـد   فشار بیشتر تحت طالبان و یافته گسترش گروه دو
 در تواند می مسئله این که اند جنگ در داعش دیگر با و از طرف افغان امنیتى نیروهاى
را  طالبـان  توانـد  می اختالفاتی چنین گسترش. باشد برجسته داشته نقش آنها تضعیف

 بـراي  دیگـرى  جز از ایـن، راه  به به خاطر اینکه د؛کنن مذاکره دولت با تا مجبورسازد
  )94 جوزا16خطاب،  حسن (محمد. است نمانده باقى طالبان

  
  ها   حوزه عملیاتی و فعالیت .4ـ4

کنـد،   می تعیین افغانستان در را داعش و طالبان ي رابطه نوع که عنصري ترین مهم
 را ن، افغانسـتان طالبـا . اسـت  افغانسـتان  سرزمین در داعش فعالیت و ورود اصل
 این در دیگري اسالمی گروه پذیرد نمی و داند می خود فعالیت انحصاري ي حوزه
 آموزش و جذب به و کند مبارزه مرکزي دولت متفاوت، علیه پرچم یک با کشور
 در داعـش  نیروهاي از توجهی قابل بخش که داشت نظر در باید البته. بپردازد نیرو

 عامـل  یک موضوع همین و دهند می تشکیل طالبان از جدا شده را افراد افغانستان
  )1396 الدینی، معین (میالد. است یکدیگر با ها آن ضدیت و تقابل
 سـلفی  ـ وهابی جریان یک که ـ داعش جریان ایدئولوژیک ماهیت به توجه با

 بـا  گـروه  ایـن  هـاي  اندیشـه  میـان  عمـومی  و پایـدار  ائـتالف  وجه هیچ است، به
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 این و نیست تصور قابل دیوبندي تر افراطی هاي اندیشه تیح و حنفی هاي اندیشه
 سـنت  کـه  گفت باید. متفاوتند فرهنگی، بسیار و ایدئولوژیکی لحاظ گروه، به دو

 داعـش  سلفی ـ وهابی سنت با مقایسه در کمتري آسیا، تندروي جنوب دیوبندي
 اي، خالفت صفحه 60 اي جزوه در پاکستان و افغانستان زمینه، طالبان این در. دارد

 قـرار  نیز القاعده حمایت مورد که اند؛ موضعی کرده رد ابتدا همان در را البغدادي
 پـاي  جاً داعش، عمال خودخوانده البغدادي، خلیفه دیگر، ابوبکر سوي از. گرفت
 که لقبی است؛ خوانند، گذاشته می امیرالمؤمنین را خود که او جانشینان و مالعمر

  . است خلیفه معنی هم
 هوادارانشان و داعش و طالبان میان مذهبی جنگ یک عمالً رسد که نظر میبه 

 و اسـتان  ایـن  در گسـترش  حال در و گرفته شکل مرکز داعش یعنی ننگرهار در
 در داعـش  ظهور و نفوذ ابتداي در که حالی در. است آن جوار هم هاي استان حتی
 و پیوسـتند  داعش به یمحل طالبان نیروهاي و فرماندهان از ننگرهار، برخی استان
 اجـرا  لیبـی  و عـراق، سـوریه   در کـه  آنچـه  مطابق داعش بنیادي ایدئولوژي هنوز
 محلـی  هـاي  سـال، گـزارش   یک گذشت با نبود. اما پیوستن این شود، محرك می

 تـرویج  و ننگرهـار  استان در داعش مذهبی و دینی مدرسه ها ده فعالیت از حاکی
 تـرویج  و مـدارس  ایـن  فعالیـت  بـا . سـت ا وهابی ـ سلفی ایدئولوژي ي گسترده

 حـال  در طرف دو پیروان و فرماندهان میان ها وهابی، اختالف ـ سلفی ایدئولوژي
 زیر منطقه در حنفی باورهاي با شخصی مثال، هرگاه عنوان به. است شدن بزرگتر
شود.  می کشته و گرفته قرار حمله شود، مورد دیده وهابی باورهاي با داعش نفوذ

  )1395حسینی، مرداد (سیدعباس
. اسـت  متفـاوت  طالبـان  با افغانستانی داعش گروه دو این هاي همکاري شکل

 مـوارد  و داشـته  نزدیک ارتباط) حقانی شبکه( »میرانشاه شوراي« فاروقی با گروه
 برعکس، مشـاهده  گاهی و فاروقی گروه به حقانی نظامیان شبه انتقال از متعددي

) کابـل  تروریستی اقدامات بیشتر جمله از( ها عملیات از زیادي بخش. است شده
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 حقانی و فاروقی بین رسد روابط به نظر می. دهند می انجام مشترك طور به آنها را
 که هایی استان کنترل سر بر آنها بین. است نداشته ثابتی و روشن وضعیت همیشه
 و ابـل پکتیـا، پکتیکـا، ز   شـامل : پکتیـا  لویه( شوند می شناخته پایگاه حقانی براي

 مسـلحانه  هـاي  درگیري) غزنی و لوگر، کنر، نورستان، وردك هاي استان همچنین
  )1396کنیازف،  وجود دارد. (الکساندر جدي

 و طالبـان  مقابل در بود افغانستان مجبور در خود جاي پاي کردن پیدا براي داعش
 همکـاري  هـا  این گـروه  با کنند تالش اینکه جاي به داعش گیرد، رهبران قرار القاعده
مثـل طالبـان    افغانسـتان  در محلـی  يهـا  گروه سعیشان را بر از بین بردن اعتبار نمایند

 که طالبـان  دهد گسترش کشوري در را خود حضور سپري کردند. داعش تالش کرد
 یـک  طالبان. است کرده زندگی مردم درمیان و بوده نبرد حال در آنجا در دهه 2 براي

 يهـا  خـانواده  واسطه به جنگجویان آن و است نستانافغا در مستقر نظامی نیروي شبه
 یـک  کـه داراي  ها داعشی اما دارند قرار حمایت تحت اي و قبیله قومی روابط و خود

شـوراي  . کننـد  انـدازي  دست افغانستان فضاي کردند بر تالش هستند خارجی هویت
ـ  دو تنهـا  و است داده جاي خود در را سوریه و عراق جنگجویان خراسان داعش  نت

 خالفـت  یـک  داعش کـه ایجـاد   المللی بین هدف و هستند افغانستان آن از اعضاي از
 یک شورش متوجه که درآورد حرکت به را هایی نتوانست افغان است اسالمی جهانی
  )51- 50(همان: . هستند ملی

  
   رتبه و فرماندهان میانی رهبران عالی .4ـ5

اسـت.   گـروه  این رهبري کلمش افغانستان در داعش دیگر رسد مشکل به نظر می
داشـته و   شـک  آنها ها به نبوده و افغان افغانی رهبري افغانستان در داعش رهبري
 دیورنـد  خـط  طـرف  آن از پاکستان ایـن رهبـران را  . پذیریشان کمتر است تبعیت
تمیم  درصد داعش در افغانستان از این نوع هستند. (مصاحبه با 80تا 70که  آورده

  )1396حوت  20عاصی،
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  حامیان داخلی و خارجی   .4ـ6
همان گونه که در اشتراکات طالبان، حکمتیار و داعش و در بحث حامیان داخلـی  
وخارجی این قسمت توضیح داده شد، پاکستان به خاطر منافع ملی خـود از ایـن   

) عربستان نیز به خاطر 189) و (حکمتیار: 184کند. (مارسدن:  ها حمایت می گروه
) و ادعاي رهبري جهـان اسـالم و مقابلـه بـا ایـران از      10 ترویج وهابیت (رشید:

حامیان جدي این سه گروه است. آمریکـا نیـز از جملـه حامیـان هـر سـه گـروه        
امنیت افغانسـتان و آسـیاي میانـه بـه      تأمین شود. این کشور قصدش محسوب می

منظور هموارسازي مسیر انتقال نفت وگاز آسیاي میانه به دریـاي هنـد (اقیـانوس    
ند) بود تا منافع خودش را از این طریق به دست آورد. هـم چنـین ایـن کشـور     ه

باشـد.   اش تنگ کردن عرصه بر ایـران بـه عنـوان دشـمن خـود مـی       هدف اصلی
رسـد   ). باتوجه به موارد فوق به نظـر مـی  469-468(هوشنگی و پاکتچی، پیشین: 

گر تعـارض  باشد که در دراز مـدت بـا همـدی    هر کشوري به دنبال منافع خود می
  منافع پیدا خواهند کرد. 

  
  آثار و پیامدهاي اشتراکات و افتراقات طالبان، حکمتیار و داعش برامنیت ملی ج. ا ایران .5
  پیامدهاي اشتراکات .5ـ1

یکی از اشتراکات این سه گروه ضدیت با نظام جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت     
 حـزب  اجرایـی  رئـیس  و بلـخ  سـابق  والـی  »نور عطامحمد«چنان که بنا به گفته 

 کشـور  این در اسالمی حزب رهبر »حکمتیار گلبدین«، افغانستان اسالمی جمعیت
 یید این گروه تروریستی است و تمـام أکرده و این بیعت به منزله ت بیعت داعش با

 دولـت  و شـیعیان  برابر در او هاي واکنش و حکمتیار مذهبی و قومی هاي اختالف
  )1396 سنبله11افغانستان،  شفقنا(ندارد.  کشی شیعه جز پیامی هیچ ایران

  
  پیامدهاي افتراقات .5ـ2

 طالبـان  آن و دارد وجـود  داعـش  بـا  مبارزه براي شریکی تهران براي خوشبختانه
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 هـم  بـا  سـال  یـک  از بـیش  مـدت  به طالبان و داعش گراي افراط گروه دو. است
 ایـن  در رکتشـ  بـه  را خود ویژه نیروهاي از تن 1000 از بیش جنگیدند، طالبان

 سراسـر  در گـروه  دو هـا ایـن   بنا بر برخـی گـزارش  . است داده اختصاص مبارزه
 کشـته  طرف دو هر نیروهاي از تن ها ده و اند شده درگیر افغانستان شرقی نواحی
 و بریـد  سـر  را طالبـان  جنگجویان از نفر ده حداقل داعش ها گزارش طبق. شدند

 را ننگرهـار  والیت در طالبان ندهانفرما از یکی داعش که رود می تصور همچنین
قـدیمی،   دشـمن  دو میـان  روابـط  شدن نزدیک از دیگري نشانه. اند کرده  ترور نیز

 پاکسـتان  در طالبان رهبر منصور محمد اختر مال که است این طالبان و ایران یعنی
. شـد  کشـته  آمریکـا  سرنشـین  بـدون  هواپیماهـاي  توسط ایران از خروج از پس

 و داخـل  به آزادانه و منظم طور به منصور مال که گویند می متحده ایاالت مقامات
کـرد. (موسسـه    می زندگی ایران نیز در وي خانواده کرد و می سفر ایران از خارج

  )4: ص1395، خرداد 123مطالعات ایران شرقی بولتن هفتگی ش
  
  گیري  نتیجه

م از خوارج تـا  گرایی در جهان اسال با مرور مجموعه تحوالت بنیادگرایی و افراط
ظهور داعش و شناسایی آن در کشورهاي اسالمی، علت اصلی بـه وجـود آمـدن    

هاي سیاسی بوده اسـت. علـت دیگـر بـه وجـود آمـدن ایـن         این تفکرات ناکامی
ي ایـدئولوژیکی  ها هاي ایدئولوژیک دانست. این رقابت توان رقابت تفکرات را می

در حال نقل و انتقال از یک مکـان   به خاطر دادوستدهاي فرهنگی و سیاسی دائماً
هاي ایدئولوژیکی افغانستان هم از نوع وارداتی اسـت   به مکان دیگر است. رقابت

که در طی سالیان آشفتگی و بحران به آن دامن زده شـده اسـت. در ایـن کشـور     
دهی تفکرات خودشان، مقاصد خود و صـاحبان قـدرت    جریانات سیاسی با شکل

حزب اسالمی حکمتیار و ، شبکه حقانی ،ان افراط (طالبانکنند. جری را پیگیري می
هاي سیاسی در افغانستان هستند که تفکرات مذهبی خاص  داعش) ازجمله جریان
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هـا   کننـد. ایـن گـروه    خودشان را مطابق با دستورات صاحبان قدرت پیگیري مـی 
 علیرغم داشتن اشتراکات فراوان، افتراقات فراوانـی نیـز دارنـد کـه در درازمـدت     

تواند روابط آنها را دچار اختالل نمایـد. شـایان ذکـر اسـت کـه اشـتراکات و        می
تواند پیامدهایی براي جمهوري اسالمی داشته باشـد کـه    ها می افتراقات این گروه

  توانیم درك بهتري از آنها و شرایطشان پیدا کنیم.  با بررسی زوایاي آن می
  

  متیارجدول اشتراکات و افتراقات طالبان، داعش، حک
  حکمتیار  داعش  طالبان  افتراقات  اشتراکات  ردیف

  -  *  *  -  تالش براي تشکیل خالفت  1

2  
گرایانه از  فهم بنیادگرایانه و افراط
سازي  دین و منابع دینی و پیاده

قرائت سلفی و بنیادگرایانه از 
  شریعت اسالمی

-  *  *  -  

  _  *  *  -  اعتقاد به سیطره قوم پشتون  3
 - *  *  _  شیعدشمنی نسبت به ت  4
  -  *  *  -  نابودي کامل جهان کفر  5
 * * * -  حمایت ازهمدیگر 6

  *  *  *  _  مبارزه باظلم و تبهکاري  7

  *  *  *  -  عملیات انتحاري  8

  *  *  *  -  خشونت وفاجعه  9

10  -  
افراد عادي را تحت 
حمالت خود قرار 

  دهند می
-  *  -  

  

11  - 
  

د عادي را تحت افرا
  دهند حمالت قرار نمی

  
*  

-  
  -  

12   
- 

مخالف تفکرات اخوانی 
  حکمتیار هستند

 
* 

 
- 

 
- 

 
13  

 
- 

 

هاي  مؤلفه به دلیل 
فکري وابستگی به خارج 

 
- 

 
* 

 
- 
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از اقبال عمومی داخلی 
  برخوردار نیستند

 
14 
 

- 
به دلیل تفکرات خود 

توان جذب نیروي انسانی 
 را ندارند

 
 
- 

 
 
* 

 
 
- 

15  -  

شیعیان و اهل سنت 
طور معتدل را به 

هدفمند، هدف قرار 
  دهند می

-  *  -  

16   
- 

به دنبال امارت اسالمی 
  افغانی هستند

 
* 

 
- 

 
- 

 
17  

 
- 

به دنبال خالفت واحد 
اسالمی درتمام 

کشورهاي اسالمی و بعد 
  درتمام جهان

 
- 

 
* 

 
- 

 
18  
 

 
- 

 

مشروعیت خود را از 
مردم افغانستان 

 گیرند. می

 
 
* 

 
 
- 

 
 
- 

19  -  
از مشروعیت خود را 
شریعت اسالمی 

  گیرند می
-  *  -  

20  - 

اعتقاد براین دارد که 
انتخابات یک روش 

شرعی است که مردم با 
راي خود رهبر خود را 

  کنند انتخاب می

- - * 

21  - 
ایدئولوژي حنفی 

 یانهگرا صوفی
 
* - - 

 - * - ایدئولوژي وهابی سلفی - 22
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  منابع ومآخذ
  .1378، شاب تهران، اول چاپ، طالبان وظهور افغانستان، الدین حسام ،ـ امامی

-131 و اقتصـادي؛ ش  سیاسـی  اطالعات«رشد  و عوامل ظهور عللها  ریشه طالبان«، حمید ،احمدي  -
  .1377 و شهریور ، مرداد132

، 134ش هفتگی مقطعی، بولتن تاکتیکی یا بنیادي ائتالفی داعش؛ و طالبان ائتالف ،حسینی عباس سیدـ 
  شرقی ایران مطالعات سهموس، ش1395مرداد
  .1395 ، خرداد123ش هفتگی کند، بولتن می همکاري طالبان افغانستان، با در داعش با مبارزه براي ـ ایران

  .1395 ، مرداد28 شماره، دوم سال وکاربردي تحلیلی نامه ، ویژه2017 درافغانستان داعش شناسی آیندهـ 
  24/7/80نوروز،  ، نشریهطالبانی اسالم با رودربایستی، حسین،ـ باستانی
  .1396 دلو 25 چهارشنبه ،نیوز افغان خبري ـ پایگاه
  .1396 قوس 12 شنبه یک افغانستان در داعش و طالبان سازي پروژه مهار ضرورت ،نیوز افغان خبري ـ پایگاه
  .1370، قطره، تهران، اول طالبان، چاپ وبرآمدن مجاهدین عصر، چنگیز ـ پهلوان
  .Sputnik ،20/5/2018 ©افغانستان،  در طالبان و داعش يها ـ تفاوت

 فرضیه بررسی، )شرقی ایران( افغانستان و مرکزي آسیاي مطالعات موسسه پژوهشگر جاوید؛ ،حسینیـ 
  .1396 ماه ، تیر177ش هفتگی محلی، بولتن هاي گروه ،امنیتی هاي سرویس، خراسان داعش مثلث

  .1378، الهادي قم، اول چاپ ،ششم دفتر، تاریخی مقاالت رسول، ـ جعفریان
  .1395 ، خرداد26 شماره، دوم سال کاربردي و تحلیلی نامه ویژه کرد؟ انتخاب را اهللا هبت طالبان چراـ 

  شفقنا ـ سایت 1396 ثور 16 ملی وحدت حکومت ساختاري تغییر و ـ حکمتیار
ائتالفی، نشـرمداد،   متحکو تا سقوط روسی قواي خروج از عریانها  پنهان ـ چهره  ـ حکمتیار، دسایس

  .1379اول،  چاپ
  17/4/94بهارنیوز،  ـ خبرگزاري
  .1396 قوس 7 شنبه سه رصد ـ خبرگزاري

 در بازیـابی  ، قابـل 1394 آذر 30فـارس،   خبرگزاري دارد؟ حضور افغانستان از مناطقی چه در ـ داعش
  http://af. farsnews. com/politics/news/13940930000171 :زیر پیوند

  .1394 ماه دي 15 شماره -اول سال کاربردي و تحلیلی نامه ویژه خالفت،  احیاي و داعشـ 
، 4 دوره، اسـالم  جهان سیاسی جامعه پژوهشی علمی فصلنامه دو ،نیاز مرادي وفاتح صالحی سیدجوادـ 

 و سـاختاري  يهـا  تمـایز : القاعـده  ـ  داعـش  اسـالمی  ییگرا بنیاد ، مقاله1395 نوتابستا ، بهار1 شماره
   .ایدئولوژیکی

 مـدرن، پایـان   درافغانستان مدنی جامعه بر تحول آن تأثیرو  شدن جهانی محمد، بعد سیاسی ،ـ رحیمی
  .1383بهار ارشد کارشناسی نامه

خنـدق،   نجلـه : مرکزي، ترجمـه  درآسیاي نفت عظیم و پروژه مافیا تجارت ـ رشیداحمد، طالبان ـ زنان 
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  ش.1382بهار  اول چاپ، بقعه نشر
  .1383رضا،  هواي تهران، اول ایروانلو، چاپ گیلدا :ترجمه، طالبان کابوس، احمد ـ رشید
  1396 سرطان on 16. نیوز ـ زرنج

اول،  الس، یک سیاسی؛ شماره سیاسی؛ علوم ، علوم»و حکومت طالبان؛ دین« عبدالقیوم، ـ سجادي، سید
  .1377 تابستان
  .10/9/1380انتخاب،  نشریه، طالبانیسم و سقوط ظهور، اسداهللا ـ شفایی
  !ندارد طالب جز معنایی غنی صلح 1397 جوزا 5 شنبه افغانستان ـ شفقنا

  1396 سنبله11. کرد متهم داعش باگروه همدستی رابه حکمتیار گلبدالدین بلخ افغانستان، والی شفقناـ 
  نیوز. افغان خبري پایگاه -1396 ديج 30 ـ شنبه

  و1425دارالفکر، ، والنحل، بیروت الملل، ـ شهرستانی
 مطالعـات  جنگ، موسسه میدان به بازگشت تا شکست از طالبان تحلیل و درون، سرگذشت از طالبانـ 

  .1397 چهارم، اردیبهشت ، سال42 شماره نامه ویژه ، شرقی ایران
  31/6/80عدالت،  صداي یی، نشریهعقال گفتمان بست بن ـ طالبانیسم
  .1378، الهدي، تهران، اول طالبان، چاپ پرشتاب جریان، شمها محمد اللهی ـ عصمت
  .92، پاییز55ش، سازان اندیشه، اسالم جهان ـ فصلنامه
، 174-173و اقتصـادي؛ ش  سیاسـی  اطالعـات » بنیـادگران  همایش پایان افغانستان«محمد،  ،ـ قراگوزلو

  .1380 و اسفند بهمن
  .Jul 06, 2015 - 14:41احمد بصیر خواجه): 94 سرطان15ـ کابل (پژواك، 

در  طالبان جنبش موردي تکفیري ـ بررسی  هاي جریان تبارشناسی مازیار، مقاله ،خادمی حاجی ـ کریمی
  .1395 و تابستان بهار، نهم شماره، پنجم اسالمی، سال بیداري مطالعات افغانستان، دوفصلنامه

 Jun خطاب حسن محمد ،سازد تسریع را روندصلح تواند می داعش و طالبان میان تالفاتاخ گسترشـ 

  )94 جوزا16پژواك، ( کابل 16:20 - 2015 ,06
 Jun خطاب حسن محمد ،سازد تسریع را روندصلح تواند می داعش و طالبان میان اختالفات گسترشـ 

  )94 جوزا16پژواك، ( کابل 16:20 - 2015 ,06
فیروزمنـد، نشـر مرکـز     کـاظم  :ترجمه، در افغانستان جدید و نظام مذهب جنگ تر، طالبانپی ،ـ مارسدن

 .1379اسفند اول چاپ

مرکـزي،   آسـیاي  کشـورهاي  بـر  احتمالی تأثیر و طالبان و داعش همکاري ماهیتکنیازف، الکساندر، ـ 
  .شرقی ایران مطالعات ، موسسه1396 ماه ، دي206 شماره هفتگی بولتن
  .1382اول، نشرنی،  طالبان، چاپ سلطه سال ده د، افغانستانوحی ،ـ مژده

 حسـین  عاشـق : کننـده  مصاحبه افغانستان ملی امنیت شوراي مطبوعاتی مشاور منلی نجیب با ـ مصاحبه
  .15:43 2015 جوالي 06, دوشنبه. رادیو پشتو ایران. سیماب حسین حامد: مترجم طوري
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 اسـالمی، مـرداد   فرهنـگ  فصـلنامه ، درافغانسـتان  وبحـران  نیناام تاریخ يها پیرمحمد، ریشه، ـ مالزهی
  . 13 ، شماره1393

  .7/6/1377اسالمی،  جمهوري طالبان، نشریه در شریان وهابیت عبدالمجید، جریان سید ،ـ موسویان
  .1377مشهد،  :ترانه عبدالغفار محقق، نشر :جهانی، مترجم هاي و سیاست طالبان افغانستان، ویلیام ،ـ میلی

  )WWW. DARI. IRIB. IR(افغانستان،  سیاسی تحوالت در دین قشـ ن
، 1384، 3: خبـر  ، شناسـه 1394 تیـر  31 پاکستان و افغانستان مسائل کارشناس جهانبخش، محمدتقی،ـ 

  تبیین، راهبردي اندیشکده
، 1396 ، خـرداد 174ش هفتگـی  ده، بـولتن پیچیـ  هـاي  عملیـات  در طالبـان  و داعش نانوشته همکاريـ 

  شرقی. ایران مطالعات موسسه
 اول چـاپ ، صـادق  امـام  دانشـگاه  و سلفیه، انتشـارات  بنیادگرایی، احمد ،پاکتچی و حسین ،ـ هوشنگی

1390.  
 دربـاره  مـژده  وحیـد  يهـا  دیـدگاه  چکیـده  94 دي 15 شماره -اول سال کاربردي و تحلیلی نامه ویژهـ 

  .شرقی ایران لعات مطا موسسه افغانستان، مسائل


