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     ابعاد و پیامدها ؛حضور داعش در افغانستان
  

  
  

  15/06/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              25/05/1395تاریخ دریافت: 
 

  زاده محمدتقی مصباحبا وگو  در گفت زاده علی اسماعیل حمزه
  

  مقدمه
شـود.   تروریسم قلمداد مـی مواجهه با مهم در نبرد عرصه  چنان یک افغانستان هم

را  2001پیـروزي نظـامی    هر چند نیروهاي ائتالف تحت رهبري امریکا نتوانست
عملکـرد آن سـبب   به یک وضعیت سیاسی با ثبات در افغانستان تبدیل نماید، اما 

تا مشی تروریسـتی را در نقـاط دیگـر جهـان نظیـر عـراق، سـوریه و سـایر         شد 
در گسـترش  عملکرد ائتالف رهاي اسالمی ترویج و گسترش دهد. در واقع، کشو

ایـن  و مجموعـه    داشـته زیـادي  تکفیـري نقـش    ـ هاي تروریسـتی  و انتشار گروه
تروریسم تکفیري را فـراهم کـرده اسـت. بـه همـین      گسترش هاي  اقدامات زمینه

در  توجه به بسـترهاي اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادي     عالوه بر جهت 
نتـایج  هـاي افراطـی ـ تکفیـري نظیـر داعـش، بایـد بـه          ایجاد و گسترش جریان

انگلـیس بـه همـراه     و گر نظیـر امریکـا   ها و راهبردهاي بازیگران مداخله سیاست
  کرد. هم توجه کشورهاي عربی به ویژه عربستان و قطر 

  
  هاي تفاوت طالبان و داعش نبنیا

، بـه نـوعی بـاز تعریـف طالبـان در      در افغانسـتان » داعـش «واقعیت این است که 

                                                                                                                                         
 هاي پیام آفتاب   یر مرکز پژوهشکارشناس افغانستان و مد   
 سازان نور  ارشناس افغانستان مرکز مطالعات راهبردي اندیشهک   

  181-193؛ صفحات  1395تابستان ، 66، پیاپی 2، شماره هفدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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هـا در نقـش و    جغرافیایی دیگر با احتساب تجربیـات و اعمـال برخـی بـازنگري    
گیـرد کـه    اهداف آن است. این بازتعریف عمدتا از سوي بازیگرانی صـورت مـی  

معتقد به جایگزینی داعش به جاي طالبان هستند و برخی از کشورهاي منطقه نیز 
ام حمایـت از طالبـان، بـه نفـوذ داعـش در افغانسـتان       براي رهاسازي خود از اته

باشـد، در   مندند. با این نگاه داعش در افغانستان به نوعی بازنشر طالبان مـی  هعالق
هاي اساسی داشته و طالبان افغانسـتان، بـه    حالی که اساسا داعش با طالبان تفاوت

سـت در قلمـرو   والـی، حاضـر نی   هاي پشتون اي و آموزه قبیلهـ  دلیل ساختار قومی
خود، داعش را تحمل کند. طالبان به دنبال امارت اسالمی در سرزمین افغانسـتان  

هـاي اسـالمی    خالفـت اسـالمی در سـرزمین    دار است، در حالی که داعش داعیه
هـاي    (داعش) اهداف و آرمـان » دولت اسالمی در عراق و شام«باشد. در واقع  می

اي بلندپروازانه دارد.  و به شدت روحیه اي و جهانی براي خود تعریف کرده منطقه
هاي متحـد ایـن گـروه     هاي محلی و گروه به همین جهت اطالق داعش به شاخه

  شود.  نیست، اما به هر حال طرح می» دقیق«تروریستی در دیگر کشورها، چندان 
در این میان افغانستان به دلیل ماهیـت تحـوالت تـاریخ معاصـرش، در صـدر      

گسترش داعش تعریف شده است. اگر بـه تـاریخ     ه در حوزهمناطقی قرار دارد ک
توجه کنیم، خواهیم دید کـه هـدف طالبـان     1990هاي  گیري طالبان در سال شکل

تشکیل امارت اسالمی در جغرافیاي افغانستان بود، اکنون نیـز داعـش بـه همـین     
منظور، اما براي خالفت اسالمی ایجاد شده است و این در حالی اسـت کـه هـم    

لبان و هم داعش به عنوان ابزاري در جهت ضربه زدن به اسالم و ایجاد تفرقـه  طا
در بین جهان اسالم طراحی شده است. اگر یک زمانی تنهـا طالبـان، مخدوشـگر    

ــ سـلفی در کشـورهاي     ها و بلکه صدها گروه افراطی چهره اسالم بود، اکنون ده
اعده، الشباب، بوکوحرام، اسالمی شکل گرفته و در قالب داعش، جبهه النصره، الق

ضمن ضربه زدن به کشورهاي  …سپاه صحابه، لشکر جهنگوي، حزب التحریر و
  گذارد.  اسالمی، چهره بدي از اسالم به نمایش می
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تردید داعش در افغانستان حضور و نفوذ پیـدا کـرده اسـت و ایـن کشـور       بی
بخـش  هاي راهبردي بـراي نشـر و گسـترش دارد. امـا در حـال حاضـر        جذابیت
انـد و بـا وجـود تبلیغـات زیـاد، جنبـه        ي داعش، به کار فرهنگـی مشـغول   عمده
نظامیان  نمایی دارد. به این معنی که داعش عمدتا برگرفته شده از همان شبه بزرگ

اند. به هر  طالبان پاکستان هستند که در مناطق قبایلی آموزش دیده و پرورش یافته
کار عمومی افغانستان ایجاد شده، گـاهی  اي که از داعش در اف حال تصور و چهره

هـاي رسـمی    ها، ارزیابی ها در رسانه نمایی شود که از شایعات و بزرگ موجب می
چنین ممکن است هشدارها در خصوص تهدیدات داعش عمدتاً از  ارائه دهند. هم

هاي بیشتر صـورت   ـ امنیتی و دولتی با هدف جذب کمک سوي تشکیالت نظامی
هاي مالی هم بیشتر، اصل  چه سطح تهدید باالتر، بودجه و کمکبگیرد. این که هر

نمایی تهدید  ها در بزرگ است. بنابراین هم تبلیغ رسانهدر سازمان امنیتی کاربردي 
هاي باالعوض بیشتر و یا به عبـارت   ها در جذب کمک داعش، و هم نیات دولت

نفوذ داعش در دیگر استفاده از تهدیدات داعش در جهت منافع خود، در بسط و 
  افغانستان موثر بوده است. 

کـه بـه دالیـل    اسـت  اما نکته دیگري که به دو مورد فوق باید اضافه کـرد ایـن   
اي از بدنه طالبان به داعش وجود دارد. با توجه  متعدد، احتمال پیوستن بخش عمده

سال مبارزه با نیروهـاي خـارجی و دولـت افغانسـتان،      14به این که طالبان پس از 
وانست به اهداف خود بویژه تشکیل امارت اسالمی و خروج نیروهـاي خـارجی،   نت

دست یابد، احتمال پیوستن بدنه ناراضی طالبان به داعش محتمل اسـت. بـویژه کـه    
نظامیان مسلح در افغانستان است  داعش با تطمیع و ارعاب به دنبال یارگیري از شبه

از داعش بـه جـاي طالبـان حمایـت     کنند پس از این،  و حامیان طالبان نیز سعی می
هـایی اسـت کـه آن را از سـایر      کنند. به هر حـال داعـش افغانسـتان داري ویژگـی    

ها نشئت گرفتـه از   کند و این ویژگی هاي داعشی در عراق و سوریه متمایز می گروه
  اي خاص آن است.   قبیله ـ ساختار جمعیتی و بافت قومی
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یـادي تصـویر تصـنعی و سـاختگی     رسد داعش تا حد ز به هر حال به نظر می
است که جایگزین القاعده شده، چرا که القاعده دیگر تأثیر و جایگـاه خـود را از   
دست داده است. البته رقابت و اختالفات ایدئولوژیک بین طالبان و داعش جـدي  

اما بعید است عقاید متعصبانه داعش چه در افغانستان و چه در پاکستان به  ؛است
اي  وم مردم مورد پذیرش قرار گیرد. به هر حال، داعش پدیـده زودي از سوي عم

اي، مناسبات امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده و  با ماهیت و کارکردهاي منطقه
این موضوع از ابعاد مختلف براي جمهوري اسـالمی ایـران اهمیـت دارد. اکنـون     

د، داعش با سـاختار تروریسـتی ـ تکفیـري و مبـانی فکـري مخصـوص بـه خـو         
اي، امکانـات جنـگ    اي جهانشمول به خود گرفته و داراي ابزارهاي رسـانه  وجهه

هـاي اجتمـاعی اسـت و بـه همـین       بردن از فضاي مجازي و شبکه  روانی و بهره
هاي ظهور و بروز داعش در  جهت رشد فراگیري در منطقه پیدا کرده است. زمینه

  ی افغانستان مطابقت داد.توان در حوزه شرق ایران، یعن شامات را تا حدودي می
این مطالب و سؤاالتی که در این حوزه وجود دارد ما را بر آن داشته است تـا  

زاده به  کارشناس برجسته و بومی مسایل افغانستان آقاي دکتر محمدتقی مصباحبا 
  وگو بنشینیم.  گفت
  

فغانسـتان  اهـایی از   بخشبیش از دو سال است که ما شاهد اخبار حضور و فعالیت داعش در 
  ؟داردبا داعش سوریه و عراق  یارتباطچه هسیتم، اساساً ماهیت داعش افغانستان چیست و 

م. در افغانستان شروع شـد.  2014گیري داعش افغانستان از سال  هاي شکل زمزمه
از اولین کسانی که به عنوان داعش افغانسـتان بـا ابـوبکر البغـدادي بیعـت کـرد،       

لرئوف خـادم بودنـد. خـادم کسـی بـود کـه در       دوسـت و عبـدا   عبدالرحیم مسلم
ي جهادي دارد و در اواخر نیز عضو گروه سیاف بـود. در دولـت    افغانستان سابقه

هاي مهم آن بود و از اعضاي شـوراي کویتـه طالبـان محسـوب      طالبان نیز از مقام
اش حافظ واحدي مسئول این گروه شد  شد. پس از کشته شدن وي، برادرزاده می

در والیت هلمند ترور شد. این افراد گروهی تحت نام داعش تشـکیل  که وي نیز 
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داده بودند که در والیت هلمند افغانستان فعال بود. از طرف دیگر، حضور داعش 
ها در ایـن منـاطق بـه     شرق افغانستان نیز تایید شده و حضور آن در شرق و شمال

وگیري از حدي جدي شد که عملیات طالبان براي تصـرف قنـدوز بـه دلیـل جلـ     
تصرف آن توسط داعش انجام شد. زیرا، طالبان بر این نظر بود که داعـش قصـد   

  دارد با تصرف قندوز آن را مرکز فعالیتش در شمال افغانستان قرار دهد.
هاي جهادي که در زمان اشغال شوروي سابق در افغانستان فعـال بودنـد    گروه

کردند. به عنـوان مثـال، افـرادي     یاکثراً اخوانی بودند که با القاعده نیز همکاري م
و غیره قبالً در زمان جهاد در  ـ  سس القاعده در عراقؤم ـهمانند سیاف، زرقاوي  

کردند. ضرقاوي سپس  هرات حضور داشتند و با مسئولین هراتی نیز همکاري می
کند. پـس از کشـته شـدن وي     ي القاعده عراق را ایجاد می به عراق رفته و شاخه

آمریکایی، مهاجر و پس از وي نیز عمرالبغدادي به عنـوان رهبـر   توسط نیروهاي 
کـرد. پـس از    شاخه القاعده در عراق انتخاب شدند. وي نیز از القاعده تبعیت مـی 
ي همکاري با  قتل عمرالبغدادي، ابوبکر البغدادي جانشین گردید. وي نیز از سابقه

بـی در سـوریه و   القاعده برخوردار است ولی پس از تحـوالت عـراق و بهـار عر   
الظـواهري، رهبـر القاعـده     تشدید فعالیت القاعده عراق، این گروه با گـروه ایمـن  
رغـم میـل    ي عـراق علـی   جهانی، دچار اختالف و شکاف گردیـد. زیـرا القاعـده   

هاي خود را به سـوریه گسـترش داد و حکومـت شـام و      الظواهري، فعالیت ایمن
  ا رسماً اعالم کردند. عراق را برپا و سپس تشکیل خالفت اسالمی ر

بینیم که داعش عراق و سوریه ریشـه در القاعـده دارد کـه در دوره     بنابراین، می
رو،   کردند. از ایـن  جهاد در افغانستان فعال بود و با مجاهدین افغان نیز همکاري می

ي عراق و داعش با مجاهدین افغـان نیـز در یـک جبهـه حضـور       موسسین القاعده
رغم اختالفاتی که دارند، در مجموع از لحـاظ ایـدئولوژیک و    علی داشتند. بنابراین،

کننـد و بـه لحـاظ مـالی و      ها در یک مسیر و جهت حرکت مـی  ي این سیاسی همه
شوند و در اختیار اهـداف بلندمـدت غـرب     لجستیکی از منابع مشترك حمایت می
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   اش، عربستان و ترکیه قرار دارند. اي مخصوصاً آمریکا و متحدان منطقه
هاي بلندمدت غرب قرار دارد تا وضعیت  حتی بهار عربی نیز در راستاي طرح

سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد. در منـابع غربـی نیـز ادعـا شـده کـه       ـ  جغرافیایی
  داند. سس داعش میؤکلینتون خود را م
وهابیت است که ریشه در القاعده دارد -ي فکري داعش اخوانی بنابراین، ریشه

  ها نیز مرتبط بودند.  ق با افغانو از این طری
  

  آن در افغانستان چگونه است؟  ظرفیت و بستر رشد داعش و چشم انداز
در حال حاضر داعش در چند منطقه از افغانستان حضور دارد. مهمترین پایگاه آن 

باشد. ولی در هلمند، زابل و فراه نیز تا حدودي فعال هستند. به طـور   ننگرهار می
رو،   غانستان با طالبان این کشور تفاوت چشـمگیري دارد. از ایـن  کلی داعش در اف

ها بستگی به قوت و ضعف طالبان دارد. یعنی قدرت و قوت طالبان به  پتانسیل آن
  معنی ضعف داعش و بالعکس است.

داعش هنوز از پتانسیلی که در خاورمیانه دارد در افغانستان برخوردار نیسـت.  
ین امتیاز برخوردار است که داعـش از آن محـروم   طالبان نسبت به داعش از چند

هـا   است. طالبان از پایگاه مردمی برخوردارند. زیرا طالبان تقریباً تمامـا از پشـتون  
هـا در طـول    هستند و ریشه در این قوم دارند. این بدان معنی اسـت کـه پشـتون   

  ي فعالیت طالبان با این گروه همکار هستند.  دوره
ن به وجود آمده، بخشی از طالبان است. با ایـن وجـود،   داعشی که در افغانستا

اند) با توجه به پایگاه مردمی طالبان، در  این افراد (افرادي که با داعش بیعت کرده
  ها مشروعیت و جایگاهی ندارند.  میان طالبان و پشتون

همچنین، کشورهاي غربی در افغانستان حضور دارند و این کشور تحت تاثیر 
رار دارد. از آنجا که هدف طالبـان محـدود بـه افغانسـتان اسـت و      ها ق حضور آن

رو  باشد و قصد دخالت در امور کشـورهاي همسـایه نـدارد، از ایـن     گرا می محلی
ي چنـین   تواند منافع غرب را در این کشور تامین کند. این گروه نه تنها سابقه نمی
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ا با کشـورهاي  ي حکومتش تالش داشت روابطش ر کاري را ندارد بلکه در دوره
ي ملی و قومی دارد. این خصیصه از گسترش  همسایه بهبود بخشد و صرفاً داعیه

طالبان به آسیاي مرکزي و به خطر انداختن منافع رقباي آمریکـا در منطقـه مـوثر    
کننـد کـه    نیست. لذا نیروهاي چند ملیتی به نام داعش را در افغانستان تقویت می

کند. زیرا در این صـورت   و جهانی فکر و عمل میگرا نیست و فراملی  ملی و قوم
است که ظرفیت نیرو گـرفتن از اقـوام مختلـف را دارد. طالبـان ایـن ظرفیـت را       

کنـد.   نداشت چون به گروه قومی خاصی تعلق دارد و قومی و نهایتاً ملی فکر می
هاي قومی  ها حضور دارند ولی در چارچوب آرمان هر چند در طالبان نیز خارجی

شـود   کردند؛ ولی رشد نفوذ و گسترش داعـش باعـث مـی    ی طالبان عمل میو مل
  ها تغییر کند و فراملی عمل کنند. حضور این نیروها و اهداف آن
هایی که طالبان دارد (از جمله، شکاف در طالبان و  با وجود مشکالت و چالش

 ي انشـعابی  ها) تا ایـن لحظـه شـاخه    کشته شدن رهبران آن و چالش جانشینی آن
ي شوراي کویته وارث مالعمـر   (گروه مالرسول)، نتوانسته قدرت بگیرد. و شاخه

اهللا آخونـد   الظواهري با هیبت باشد. بیعت ایمن است و نفوذشان نیز قابل توجه می
بیانگر قدرت، انسجام و ظرفیت طالبـان اسـت    ـجانشین مالاختر محمد منصورـ 

  ند. که القاعده را متقاعد ساخته تا با وي بیعت ک
بنابراین داعش با حضور قدرتمندانـه طالبـان از قـدرت مـانور زیـاد برخـوردار       
نیست. با این وجود در افغانستان حضور دارد و با طالبان و دولت مرکزي افغانستان 
نیز درگیر است و ممکن است روزبه روز تقویت شود. زیرا، حامیان داعش تـالش  

یف کننـد و رهبـران آن را یکـی پـس از     خواهند کرد تا روز به روز طالبان را تضـع 
دیگري ترور کنند. اگر موفق شوند، داعش جایگزین طالبان خواهد شد. اگر موفـق  
نشوند و طالبان همین قدرت و وجاهت خود را حفظ کند، داعش نفـوذ و قـدرت   

  زیادي در افغانستان کسب نخواهد کرد ولی خطر آن همواره وجود دارد.
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  کش میان طالبان و داعش چگونه خواهد بود؟ نقش دولت مرکزي در کشم
رو  الملل وابسته اسـت، از ایـن   ي بین از آنجا که دولت مرکزي افغانستان به جامعه

اش خواهد بود. اگر فرض را بر این قـرار دهـیم    هاي حامی تابع تصمیمات قدرت
 که دولت افغانستان نیز قدرت مانور مستقل دارد, در این صورت نیز به دلیل عدم
وجود وحدت و انسجام در آن، سعی خواهد کرد یکی به نعـل و یکـی بـه مـیخ     
بزند. دولت افغانستان به طور کلی، نسبت بـه طالبـان نگـاه مثبـت دارد و تـالش      
خواهد کرد، طالبان از طریق مذاکرات صلح وارد نظام سیاسی شود. ولـی مشـکل   

تان را بـه رسـمیت   رود و دولـت افغانسـ   اینجاست که طالبان از مذاکره طفره مـی 
رو، دولت مرکزي افغانستان از هر فرصتی که بتوانـد طالبـان را    شناسد. از این نمی

تضعیف کند تا پاي میز مذاکره کشیده شود، استفاده خواهد کرد. داعش نیز یکـی  
هاست که دولت مرکزي سعی خواهـد کـرد از آن بـراي فشـار بـر       از این فرصت

توانـد بـا    ظ ماهوي دولـت مرکـزي افغانسـتان نمـی    طالبان استفاده کند. اما به لحا
  داعش وارد همکاري شود حتی اگر حامیانش بر این امر اصرار داشته باشند.

  
بستر رشد اینها آیا افغانستان با توجه به فقر اقتصادي و تنوع قومی و عدم انسجام سیاسی در 

  ؟نیستندداعش در افغانستان و گسترش 
ارد. چون جامعه افغانسـتان بـه بسـترهاي قـومی و     داعش بستري در افغانستان ند

کند، نماینـده یـک    اي تقسیم شده و هر گروهی که در افغانستان فعالیت می منطقه
توانـد از آن   رو، داعش نه ایـن زمینـه را دارد و نـه مـی     قوم یا منطقه است. از این

در  استفاده کند. چـون پایگـاهی در افغانسـتان نـدارد. تنهـا زمینـه و بسـتري کـه        
افغانستان براي رشد داعش وجـود دارد، فرصـتی اسـت کـه ایـدئولوژي فـراهم       

ها اسـتفاده نمایـد. در    اي عمل کند و از نارضایتی سازد که فراقومی و فرامنطقه می
افغانستان مجاهـدین و مسـلمانانی داریـم کـه هـیچ گروهـی را اعـم از طالبـان،         

هـا دولـت مرکـزي را     د. آنهاي راست و چپ و غیره قبول ندارن مجاهدین، گروه
دانند و آن را قبول ندارند. احزاب و  دست نشانده، سکوالر و لیبرال غیرمذهبی می
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کنند. این افراد در بین نیروهاي اهل تسنن بیشـتر بـه    مجاهدین را مزدور تلقی می
رو، داعش از این فرصت برخوردار است تا با استفاده از ایـن   آید. از این چشم می
  ها را جذب کند. ا آنه نارضایتی

  
افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده است، نگرش این اقوام نسبت بـه حضـور داعـش در    

  هایی براي مقابله با داعش برخوردارند؟ افغانستان چگونه است و به طور کلی از چه ظرفیت
به طور کلی با توجه به این که اکثر مردم افغانستان اهـل سـنت حنفـی هسـتند و     

رو بــا حضــور و گســترش آن در  شــتر ریشــه در وهابیــت دارد، از ایــنداعـش بی 
افغانستان عموماً مخالفند. از طرف دیگر، با توجه به این که اقـوام مختلـف را در   

رو، مواضع و نگرش این رهبران نیز  کنند. از این ها هدایت می افغانستان رهبران آن
هبی، سـکوالر و بنـدباز   هـاي مختلـف غیرمـذ    هـا از سـلیقه   تعیین کننده است. آن

اند که به لحاظ ایدئولوژیکی ضعیف هستند. از اقوام خود نماینـدگی   تشکیل شده
گیرند. این در حالی  کنند ولی از پتانسیل آن براي تامین منافع شخصی بهره می می

رو آنهـا نیـز    شـود. از ایـن   ها در حفظ وضع موجود تـامین مـی   است که منافع آن
  رش نفوذ داعش در افغانستان ندارند.تمایلی به حضور و گست

  
داعش در عراق ثابت کرده که در جذب نیرو صرفاً به گرایشات دینی محدود نشده اسـت. بـه   
طوري که با حزب بعث عراق که ماهیتی ناسیونالیستی دارد متحد شده است، آیا چنین ظرفیتی 

  گیرد؟در میان اقوام مختلف افغانستان وجود دارد که داعش از آن بهره ب
جامعه افغانستان با جامعه عراق به طور کلی متفاوت اسـت. مـردم در خاورمیانـه    

رو، داعـش   صرفاً از نژاد عرب هستند. در آنجا موزائیک قومی وجود ندارد. از این
گیـرد.   گرایی عرب نیز بهره مـی  در خاورمیانه عالوه بر ایدئولوژي اسالمی از ملی

ی ایدئولوژیک است به معناي عـدم اسـتفاده   شود، داعش گروه زمانی که گفته می
ي  هـا در عـراق از ظرفیـت پیشـینه     از ابزارهاي دیگر توسط این گروه نیسـت. آن 

عرب و عجم (مخصوصاً ایران) استفاده کردند. این امر یکـی از دالیـل موفقیـت    
ها گره خـورد و ایـن منـافع     آنهاست. در واقع در عراق منافع داعش با منافع بعثی
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گرایی عرب در مقابل عجم مخصوصـاً ایـران و شـیعه و سـنی) بـه       ملیمشترك (
هـا   نوعی اتحاد طبیعی منجر شده است. از این فرصـت هـم داعـش و هـم بعثـی     

ي خالفت اسالمی توانسـته   اند. از طرف دیگر، داعش با طرح اندیشه استفاده کرده
  از کشورهاي مختلف نیرو جذب کند. 

ي  نـدارد. در ایـن کشـور مجاهـدین سـابقه      در افغانستان این پتانسیل وجـود 
ها (از اقوام مختلف) از تجربه جهاد  طوالنی دارند ولی در عراق چنین نبود. افغان

رو، ایـن   هاي داخلی تجربـه خـوبی ندارنـد. از ایـن     و مبارزه به دلیل تداوم جنگ
تجربه تلخ از جهاد و مجاهدین باعث عدم تمایل مـردم ایـن کشـور بـه داعـش      

رود. بـه   . زیرا داعش در همه جا با شعار جهاد از نوع تکفیر پیش مـی خواهد شد
عبارت دیگر، تجربه تلخ از جهاد در افغانستان و تفاوت ماهوي جهـاد حنفـی بـا    

  دهد. ي رشد داعش را در افغانستان نمی جهاد تکفیري، اجازه
  

  هاي تشیع در افغانستان براي مقابله با داعش چگونه است؟ نگرش و ظرفیت
شیع به لحاظ فکري و ایدئولوژیکی اجازه رشد داعش در داخل جامعه خـود را  ت

دهد. ولی به دالیل مختلف از قدرت کافی براي مقابله با داعش در افغانستان  نمی
ها در ارتفاعات مرکزي افغانسـتان محصـورند و پتانسـیل     برخوردار نیست. هزاره

گاه کالن ملی و همکاري با سـایر  ها در مناطق دیگر نیز پراکنده است. ولی با ن آن
  تواند نقش موثري در مقابله با داعش برعهده بگیرد.  اقوام می

به طور کلی اقوام و جوامع اجتماعی مختلف افغانستان از انگیزه کـافی بـراي   
مخالفت و رویارویی با داعش برخوردار هستند. جامعه افغانسـتان رنگـین کمـان    

گرایـی در   ري هویت ملی، هویت قومی و قـوم گی اقوام است و به دلیل عدم شکل
این کشور حاکم است. اقوام مختلف در مناطق مختلف به دنبال تامین منافع خود 

برنـد. اقـوام مختلـف در     اي بهـره مـی   باشـند و در ایـن راه از آزادي گسـترده    می
هـاي سیاسـی مختلـف دارنـد و      افغانستان داراي رادیو، تلویزیون، حزب و گروه

از آزادي کافی براي تعامل یا تقابل با سایر رقبا برخوردارند. با توجه بـه  مستقالنه 
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شناسد و بـه   اهداف و شعارهاي اعالمی داعش که منافع قومی را به رسمیت نمی
دنبال تشکیل خالفت اسالمی است. اولین پیامده سیطره داعش بر افغانستان ایـن  

ستان از بین خواهـد رفـت و   ي اقوام مختلف در افغان هاي گسترده است که آزادي
گیرانـه و   ها را با زور و فشـار مجبـور خواهـد سـاخت احکـام سـخت       داعش آن
رو عـالوه بـر از    هاي قومی تبعیت کنند. از ایـن  هاي آن را به جاي نگرش سیاست

ها نیـز زیـر سـوال خواهـد      هاي گسترده، عمالً هویت قومی آن دست رفتن آزادي
یدتر خواهـد شـد. زیـرا داعـش داراي     رفت. ایـن وضـعیت بـراي شـیعیان شـد     

  کند. ها را تکفیر می گرایانه است و به شدت آن هاي فرقه نگرش
بنابراین، هر چند اقوام افغانستان به تنهایی از پتانسـیل کـافی بـراي مقابلـه بـا      

ي ملی براي همکاري  داعش برخوردار نیستند ولی، به دالیل فوق پتانسیل و زمینه
  ر داعش در افغانستان وجود دارد.اقوام مختلف براي مها

شیعیان هم به دلیل قومیت و هم به دلیل مذهب از انگیزه قوي براي مقابله بـا  
ها نیز، هم به دلیل مسائل سیاسی، هـم اعتقـادي، هـم     داعش برخوردارند. تاجیک

ي زیادي براي مقابله با رشـد نفـوذ    منافع قومی، و هم به لحاظ فرهنگی از انگیزه
ها به لحاظ اعتقادي و سیاسی با روش داعش  غانستان برخوردارند. آنداعش در اف

  سازگاري ندارند و منافع قومی و زبانی اختالفات ساختاري با داعش دارند.
ي بیشتري بـراي مقابلـه بـا گسـترش حضـور و نفـوذ داعـش         ها زمینه پشتون

جهادي که پیرو  افغانستان دارند. زیرا، با طالبان بیشتر سازگارند و به لحاظ اندیشه
جهاد در دارالحرب هستند با داعش که به دنبال جهاد در داراالسالم است تفاوت 

هـا از   کند ولی طالبـان بـه عنـوان نماینـده پشـتون      دارند. داعش همه را تکفیر می
ها و از جمله طالبان در افغانستان به  غلظت تکفیر داعش برخوردار نیست. پشتون

باشـند   در حالی که داعش به دنبال اهداف فراملی می ي قومی هستند، دنبال سلطه
  برد.   ها را از بین می گرایی افغانی پشتون گرایی منافع قومی و ملی و این فراملی

گیرد. به عنوان مثال، با تسلط داعش   داعش از شعار بسیار کالن اسالمی بهره می
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ي  ل تحکیم سلطهزبان عربی مسلط خواهد شد این در حالی است که پشتون به دنبا
هاي پشـتون اعـم از اسـالمی و غیراسـالمی      ي گروه خود بر افغانستان است و همه

رود و هم  ها از بین می هدف مشترك دارند که با حضور داعش هم هویت قومی آن
گیرد. بنابراین ظرفیت مهار داعـش در افغانسـتان    شان در خطر قرار می هویت قومی

حاضر تنهـا نقطـه مشـترك تمـام اقـوام افغانسـتان        بسیار باالست. در واقع در حال
  مخالفت با داعش است، در حالی که در رابطه با طالبان چنین نیست.

واقعیت اینست که داعش در یک فعالیت خزنـده و خـاموش، مشـغول اقـدامات     
هـاي   فکري و جذب نیرو از جوانان در حوزه افغانستان است. وجود زمینه ـفرهنگی  

اري و مشکالت معیشتی، فقـر فرهنگـی، تطمیـع و تبلیـغ، ضـعف      مذهبی، بیک ـ قوي
هاي منسوب بـه   دولت افغانستان در تامین امنیت سراسري موجب شده است تا گروه

هـاي نظـامی و    داعش در برخی از مناطق افغاننستان، بویژه ننگرهار بـه ایجـاد پایگـاه   
و حامیان آنهـا،   ترین کار داعش آموزشی دست بزنند. هر چند که در حال حاضر مهم

رسـد،   اقدامات فرهنگی و تبلیغی است. به هر حال به لحـاظ کـارکردي بـه نظـر مـی     
در دو   اسـت کـه دشـمن   » جنگ نیـابتی و راهبـردي  «جنگ داعش در حقیقت نوعی 

به راه انداخته است و با توجه بـه  » محور مقاومت«انقالب اسالمی و «حوزه مبارزه با 
احتماالً دشمن به دنبال ایجـاد جنـگ شـیعه و سـنی در      هاي فوق در این راستا، زمینه

هـاي اطالعـاتی    نشین افغانستان است و حتی همسـویی داعـش و شـبکه    مناطق شیعه
توانـد مرزهـاي جمهـوري     در آینده نـه چنـدان دور مـی   » انقالب اسالمی«براي مهار 

» بتیابـزاري نیـا  «اسالمی ایران را با چالش اساسی روبرو کند. بویژه که داعـش یـک   
اند و بطـور یقـین    است، چطور که طالبان و القاعده در مقاطعی چنین کارکردي داشته

  داعش هم روزي هست، اما پـس از آن جـاي خـود را بـه جریـان افراطـی دیگـري        
  خواهد داد.

  


