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 مقدمه
 10شود، در نام شاخه خراسان دولت اسالمی نیز شناخته میدولت اسالمی والیت خراسان که به

مانند  هاییبیعت گروه (عش)دا« ق و شامدولت اسالمی عرا»وقتی که  2015جنوری سال 

را پذیرفت،  1تحریک خالفت پاکستان، تحریک خالفت خراسان، خالفت افغان و عزیز اهلل حقانی

هایی مبنی بر سربازگیری، اسکان و انجام حمالت در افغانستان ایجاد شد. در همان زمان گزارش

حال، پیوند داعش این با .2شد ن منتشردرصد از والیات افغانستا 70کم زیر پرچم داعش در دست

بود که چندین گروه از جمله  2014گردد. اوایل سال ی دورتری بر میبا افغانستان به گذشته

لشکر التوحید، انصارالخالفت والجهاد و گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان یعنی جنداهلل با 

تان به سراسر افغانس سواین زمان بهدولت اسالمی والیت خراسان از آن 3داعش بیعت کردند.

ورزی و گسترش یافته اما مراکز قدرت این گروه ننگرهار و کنر هستند. این گروه در خشونت

های با وجود تالش-افکنی از روش داعش اصلی پیروی کرده و تاکنون موفق شده کهدهشت

وگیری لج خودش نابودی از-کردن این گروهکندولت افغانستان، ناتو و حتی طالبان برای ریشه

ی خراسان داعش منجر به بروز اطالعات متناقضی آرایش جناحی پیچیده شاخه کند. همین

های توطئه، اطالعات غلط و میان آمدن نظریهدرباره این گروه شده و زمینه را برای به

 های رقابتی برای مقابله با آن، فراهم کرده است. سیاست

منظور شناخت بهتر و درک ش را بهانستان این پژوهغافتژیک ت استرابنابراین، انستیتوت مطالعا

ماهیت دولت اسالمی والیت خراسان در افغانستان، انجام داده است. این پژوهش مشخصا سعی 

دولت »یک والیت واقعی « دولت اسالمی والیت خراسان»دارد تا به این پرسش پاسخ دهد: آیا 

یگر، هدف پژوهش این ؟ به عبارت د«هاچمیر پرتغی»حد است یا صرفا کاری است در « اسالمی

سالمی والیت خراسان هستند، کنند اعضای دولت ااست که مشخص کند آیا کسانی که ادعا می

                                                           
1 Jadoon, A. (2018, December 03) Allied and Lethal. Combatting Terrorism Center at 

the USMA West Point. Accessed online 
2 McNally, L. Amiral, A. M Weinbaum. A Issa. (2016, May) The Islamic State in 

Afghanistan: Examining its Threat to Stability. Middle East Institute. Accessed 

online 
3 McNally, L. Amiral, A. M Weinbaum. A Issa. (2016, May) The Islamic State in 

Afghanistan: Examining its Threat to Stability. Middle East Institute. Accessed 

online 



  

طلبی نظامیان فرصتکنند یا صرفا شبههای دولت اسالمی عراق و شام عمل میمعیارمطابق به 

قرار است این پژوهش در چند  .ندافتهدست گر باشند که برای منافع مادی، پرچم سیاه را بهمی

 باشد.ها میمرحله صورت گیرد. این گزارش قسمت نخست از این سلسله پژوهش

ها در مورد این موضوع، در واقعیت امر حکایت از یک فضای قبل از این تحقیق، گفتگوی افغان

که نیا ت؛ ازفاوت اسکرد. باورها در خصوص دولت اسالمی والیت خراسان متدوقطبی شدید می

های گرایی، با منابع مالی داخلی خودش است گرفته تا نظریهی سلفیشدهکرار کنترلاین گروه ت

شود، در افکار عامه، نهادهای که این گروه از جانب ایاالت متحده حمایت میتوطئه مبنی بر این

بر  هک عاتیشتر اطالشود. بیدست میبهاکادمیک و حتی موسسات تحقیقاتی افغانستان دست

وگوهای های داخلی افغانستان و گفتمون این گروه تأثیرگذار است، از رسانهگفتمان پیرا

شود که در آن معموال پای دخالت یک بازیگر خارجی به ی شهروندان افغان ناشی میروزمره

ز نشر کاری و جلوگیری احال، دولت اسالمی والیت خراسان در پنهانآید. با اینمیان می

که هایش، موفق عمل کرده است. بنابراین، با وجود اینان فعالیترباره نحوه و مکدت طالعاا

ای پوشش داده شده، اما بسیاری از سواالت صعود این گروه در افغانستان به صورت گسترده

 اند.پاسخ ماندههمچنان بی

اسان رخ والیتاسالمی اند که دولت ی افغانستان متقاعد شدهکارشناسان امنیتی برجسته

برند. برای مثال، است که همسایگان افغانستان آن را پیش می« بازی استخباراتی»ی بازتابنده

در مجمع امنیتی تهران ادعا  2018جمهوری افغانستان در سال امراهلل صالح، معاون نامزد ریاست

یگان امساز ه تی برخیحضور داعش در افغانستان واقعی نیست. این یک بازی استخبارا»کرد که 

های خارجی در افغانستان دقیقا خالف این خانهحال، نمایندگان برخی از سفارتبا این 4«ما است.

 اند.عنوان عنصر نیابتی غرب دانستهرا باور داشته و دولت اسالمی والیت خراسان را به

ی اسالمز دولت وجود، در این پژوهش سعی شده است که تا حد ممکن، تصویر کاملی ابا این

نگار، کارشناس، روزنامه 30ئه شود. در تهیه این گزارش از اطالعات بیش از الیت خراسان اراو

ها، پرسنل ناتو، پرسنل سازمان ملل متحد و خانهمقامات دولت افغانستان، مقامات سفارت
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بازتاب های دوحالتی جنگجویان دولت اسالمی استفاده شده است. در تحلیل، برخی از دیدگاه

صورت عینی و اند اما همواره تالش بر این بوده است تا شواهد و مدارک متناقض بههشدداده 

اند که دولت اسالمی وجود، نویسندگان پژوهش فرض را بر این گذاشتهمنطقی درک شوند. با این

آن والیت خراسان در افغانستان تقلیدی از دولت اسالمی عراق و شام است تا یک جزء متجانس 

دست آمده و همچنین . در این پژوهش برخی از شواهد مربوط بهک مدل فدرالی آنیه اینک و یا

کنندگان دخیل در تحقیق، گران و مصاحبهشده، برای مصونیت پژوهشاسامی افراد مصاحبه

 حذف شده است.

 کنکاش نیازمند دولت اسالمی والیت خراسان درست ماهیت کامل تشخیص صورت هر در

 حاضر درحال که اطالعاتی خالهای کردن پر برای باید کلیدی سواالت ضیبع. دمیباش رتجامع

 در یک کدام دولتی بازیگران و المللیبین بازیگران میان از .شوند داده باید جواب دارد وجود

تا چه  از منظر ایدئولوژیک دارد؟ نقش دولت اسالمی والیت خراسان مالی و لوجیستیکی حمایت

 با دولت اسالمی عراق و شام متعهد پیاده سربازان و الیت خراسانی واسالمدولت  یمیزان رهبر

 یا و باشد شده بازگو مراتب به اگر باشدمی چه دولت اسالمی والیت خراسان هستند؟ اهداف

 هایتاکتیک ابداع برای دولت اسالمی والیت خراسان ایا. باشد شده بازگو انها عملیات توسط

 است؟ کرده تالشی باشد تفاوتی اگر بتهعراق و شام ال میت اسالاز دول ان تفاوت و جنگی

 کمک و دولت اسالمی والیت خراسان از ترگسترده درک یک تولید باعث سواالت این به هاپاسخ

 واقعی والیت یک واقع در دولت اسالمی والیت خراسان که ایفرضیه اثبات عدم یا تقویت به

 .   شودمی، نیست

کافی نیست. انستیتوت  کامل دولت اسالمی والیت خراسان ی برای فهمیهابه تنپژوهش  ایناما 

سازی ابعاد دیگر مسأله و روشن برای برجسته است،مطالعات استراتژیک افغانستان متعهد 

های مطرح شده در این پژوهش، میز پژوهش بر دولت اسالمی را تر شک و گمانساختن بیش

    د.زپردامینه بن زای دری بعدی هاحفظ کرده و به پژوهش
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 روش تحقیق

در  های صورت گرفتهبا توجه به محدودیت منابع در مورد موضوع این تحقیق و عدم پژوهش

 حضور دوقطبی ماهیتمورد ماهیت اصلی دولت اسالمی والیت خراسان در افغانستان و همچنین 

کوشش برآن شد تا  (نه یا تسا سالمیا دولت واقعاً اینکه یعنی) خراسان والیت اسالمی دولت

 ابتدا یک طرح ادبیات تحقیق تهیه شود و سپس یک پرسشنامه ترتیب و تنظیم شود. 

 وسعت و عمق که ارائه شده است فارسی و عربی انگلیسی، هایزبان به تحقیق کلی ادبیات یک

  دهد.می نشان افغانستان در را خراسان والیت اسالمی دولت حضور درباره دانش وجود

 ویدیوها و خبری هایمقاله تحقیقی، هایژورنال ها،کتاباز ن ادبیات تحقیق، هیه ایی تبرا

 والیت اسالمی دولت فهم در افشک. کند ارزیابی جانبههمه را اطالعات دسترسی تا شده استفاده

 فهرست پایین در که را سوال بخش چهار بعدها اسالمی دولت وافعیت درک خصوصاً خراسان

 .آورد انیم به را شده

 والیت اسالمی دولت تعهد مورد در فهم تا شد طرح کیفی یپرسشنامهمجموعه  یک آن از پس

 هااستراتیژی و هاتاکتیک آن، حمایتی یشبکه شام، و عراق اسالمی دولت ایدئولوژی به خراسان

 نوع این. است شده گرفته رنظ در ایمحاوره و بازنیمه قصداً هاسوال کند. بیشتر را آنها اهداف و

مربوط به دولت  موضوعاتی درباره اطالعات کردن افشا برای بیشتری فرصت اولیه منابع به سوال

 .دهدمی را اسالمی والیت خراسان

 خارجی، مقامات افغان، محلی مقامات علمی، متخصصان خبرنگار، 30 با تقریباً در این پژوهش

 جای تا تحقیق این مصاحبه شده است. میاسال دولت ایاعض و ملل سازمان و ناتو کارمندان

 برای که را بخش آن دو نظرات جمله از و کندمی بندیجمع را نظرات از وسیعی گستره امکان

ها و سپس با توجه به داده. است استوار شواهد بر مبتنی منطقی نظرات و هدف بهتر ترسیم

ها ز مصاحبهجامع و منطقی ا ییل، تحلفته استصورت گرمصاحبه نظریات کارشناسانی که با آنها 

 یک به رسیدن برای تنها نه منابع برخی توسط شدهارائه شواهد که رودمی انتظارنگارش شد. 

  .کند کمک نیز دیگران نظرات رد برای بلکه باشد موثر نتیجه



  

 تعاریف

 لتود اریوفاد تا است شده تجزیه اساسی عنصر چهار به را واقعی اسالمی دولتدر این پژوهش 

 نویسندگان. کند ارزبابی بهتر عراق و شام اسالمی دولت نسبت به را خراسان والیت اسالمی

 سوال این به و برسند نتیجه یک به کنند، بررسی را بخش چهار هر هایارزیابی نتایج امیدواراند

 یتوال یک یا است بیرق تغییر یپدیده یک خراسان والیت اسالمی دولت آیا» که پاسخ دهد

 «.واقعی و ییقحق

 آنها تعاریف و عنصر چهار

 و عراق در اسالمی دولت سلفی شاخه تفکر از خراسان والیت اسالمی دولت :ایدئولوژی -1

عراق  اسالمی دولت سختگیرانه اسالمی قوانین رعایت به آنها گرایش. کندمی تبعیت سوریه

 اهداف از باالتر سلفی مالاس دادن قرار سخرا عزم و( هایتکفیر) مؤمنان غیر تحمل عدم ،وشام

 .دیگر

 به دستیابی طریق از خالفت ایجاد موجب که خراسان والیت اسالمی دولت اقدامات :اهداف -2

 اجتماعی-سیاسی و اقتصادی هایاستدالل. باشدمی است حرام حتی یا چالشی ، متناقض اهداف

 .مهیبد ربط شداع میاسال دولت  به یا خالفت یک تاسیس به است دشوار که

 به عملیاتی و تخنیکی متخصصان ایجاد برای اراده و توانایی  :هااستراتیژِی و هاتاکتیک -3

 انتخاب و استراتیژیک هایائتالف مادی، منابع شامل. دشمن علیه مستقیم حمالت هدف

 جغرافیایی هایموقعیت

 خراسان والیت میاسال دولت ایهفعالیت که غیردولتی و دولتی حامی هایشبکه  :حمایت -4

 خراسان والیت اسالمی دولت عملکرد و هاآن از محلی مردم حمایت میزان کنند،می حمایت را

 .هاحمایت جذب برای

 یکدیگر با را گیرینتیجه بتوانند تا اندشده گرفته نظر در همپوشانی ایجاد برای عامل چهار این

 مورد در تحقیقات از حاصل هدشوا شود می بینیپیش. دهند پیوند منسجم استدالل یک به
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 گیرینتیجه( برعکس و) ایدئولوژی مورد در را گیرینتیجه ،خراسان والیت اسالمی دولت اهداف

  است. مهم تحلیل در شدهقبول اصول برخی پذیرش .کند بینیپیش

 رینتمهم. شود اشاره آن به است مهم که باشدمی معین بدیهی اصول برخی حاوی تحلیل این

 و حامیان ایدئولوژی،. نیست پارچهیک خراسان والیت اسالمی دولت که است این بدیهی لصا

 واحد یک گروه این که نتیجه این به رسیدن برای تالش و امرند این گواه همه آن اهداف

 یچیدهپ نهاد بر تأملی یمثابه به حاضر تحلیل بنابراین،. بود خواهد اشتباه یک باشدمی یکپارچه

 واقعیت، این با متناسب که کندمی سعی و باشدمی-هست گروه این که-یجناح و

. نیستند کامل موجود اطالعات که است این دیگر بدیهی اصل. دهد ارائه را خود هایگیرینتیجه

 آیا که داد تشخیص کامل اطمینان با تواننمی وضعیت، بودن متغیر و اطالعات کمبود به توجه با

 عنوانبه باید شدهارائه هایگیرینتیجه. خیر یا هستند معتبر و اعتماد بلقا تیدریاف تاطالعا

 قطعی گیرینتیجه یک صرفا نه شوند دیده خراسان والیت اسالمی دولت از شناخت روزترینبه

 .آن هایفعالیت و گروه این درباره

 ی تحقیقخالصه

لت اسالمی است. با دوی واندهیت خودخدولت اسالمی والیت خراسان قبل از هرچیز یک وال

دار دولت نظامیان طرفرسد که این گروه ترکیب نامنظمی از شبهتوجه به شواهد به نظر می

این گروه بسیاری از رفتارهای  اسالمی عراق و شام است تا یک والیت واقعی در افغانستان.

 واقع این والیتِ رد اینکهادعای  گذارد اما ابهام کافی وجود دارد برایگونه به نمایش میداعش

واقعی دولت اسالمی نیست. دولت اسالمی والیت خراسان یک سازمان محدود شده به افغانستان، 

اش و تاثیر اندازهایش برای گسترشهای تحمیل شده توسط خودش بر روی چشمبا محدودیت

 تیمی واللت اسالاین شرایط ]مذکور[ متمایل به تغییر نیست. دو باشد.محدود جهانی می

تعهد  همچنین و است کرده تشریح تحت کنترلش ی موثر قلمروانی برای ادارهخراسان یک ناتو

اش به طور عمیقی مبهم است. بر عالوه دولت آوریدر قدرت جنگ این سازمان ایدئولوژیک

ما این ی جنگ و مبارزه خود را بسیار مادون ثابت کرده است. ااسالمی والیت خراسان در زمینه

های جنگی یا استراتژهای دولت اسالمی مرکزی در خود با تاکتیک رای سازگار کردنبن سازما

تغییر »عنوان این گروه چیزی است که در گذشته بهرسد.  میل به نظر میعراق و شام، بسیار بی



  

ده نظامیان به این گروه شتر دیگری باعث پیوستن شبهتوصیف شده است. عوامل برجسته« پرچم

 مند را برای استفاده از این عوامل فراهم کرده است. اعش، بستر ارزشدد و برناست 

ارتباط ضعیف این سازمان با دولت اسالمی عراق و شام و تحمل صفاتی که معموالً از طرف دولت 

باشد. تعداد اسالمی عراق و شام غیرقابل قبول است، دال بر تایید این ادعا ]تغییر پرچم[ می

مند با یروی انسانی این سازمان، در تماس قاعدهن 6000-3000بین  ازعضو  2ی مثل ناچیز

ها در تعامل تر اعضا[ به طور مداوم با تکفیریباشد ]ولی بیشدولت اسالمی عراق و شام می

و یا به طور مثال فرماندهان دولت اسالمی والیت خراسان و طالبان، برای خرید و فروش  هستند.

دولت اسالمی والیت خراسان، ممنوعیت استفاده از باشند. اهنگ میمه مدیگری، با همواد انفجار

حتی دیده شده است که دولت  5در جنوب غربی افغانستان لغو کرد 2017مواد مخدر را در سال 

گیرد های حقوقی برای رفع اختالفاتی که توسط طالبان انجام میاسالمی والیت خراسان، کمک

لت اسالمی والیت خراسان به طور فعال در یده دارند که دوقع سیاریمچنین ب. ه6دهدارائه می

 باشد.قاچاق مواد مخدر در افغانستان دخیل می

ها به خصوص یک تمایل برای همکاری میان اعضای دولت اسالمی والیت خراسان و تکفیری

 ینپیش یاعضا را خراسان والیت اسالمی دولت جویانجنگ از زیادی تعدادطالبان وجود دارد. 

 طالبان تحریک پیشین برجسته اعضای از بسیاری و دهندمی تشکیل پاکستان طالبان تحریک

 هایجناح مستقیم فعالیت عدم واقع، در. دارند را گروه این رهبری شورای عضویت پاکستان

 ددهمی نشان[ طرف این به 2014 سال از] پاکستان طالبان تحریک درون در اورکزی و باجور

 یکی خراسان والیت اسالمی دولت با را خود اعضای و رهبری جناح دو این زیاد، الاحتم به که

 درون هایجناح از یکی که پاکستان، خالفت تحریک که شودمی تصور همچنین. اندکرده

 از که را جهادی هزار 2 حدود خود بیعت جریان در رفت،می شمار به پاکستان طالبان تحریک

 آمدند،می الهور و آباداسالم کراچی، کویته، پیشاور، باجور، جمله زا نکستااپ معیتیج مهم مراکز

                                                           
5 Guistozzi, A. (2018, September 1) Islamic State Khorasan. London. C. Hurst & Co. 

p.35 
 غانستانن دولت افمصاحبه با یک مقام پیشی 6
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 سیاسی فقرات ستون هنوز پاکستان طالبان تحریک وجود،این با. است داده انتقال افغانستان به

 .7دهدمی تشکیل را خراسان والیت اسالمی دولت

 آرایش از دهند،می یلتشک را نخراسا توالی اسالمی دولت که دیگری هایگروه وجود، این با

 متمرکز نظامی گروه یک خود پاکستان طالبان تحریک. برخوردارند جناحی یپیچیده و فریبنده

 در خراسان والیت اسالمی دولت 8.است ترکوچک گروه 42 از بیش شاملِ ایشبکه بلکه نیست

 امر این و 9درک ودعص لبان،طا گروه و پاکستان طالبان تحریک درون از رهبری بحران جریان

 گیری،شکل زمان از که است خراسان والیت اسالمی دولت درون در گراییجناح عنصر گرنشان

 است.  داده نشان را خودش بارها

های دولت اسالمی حفظ رابطه نزدیک با دولت اسالمی عراق و شام به طور کلی در والیت

ی ضعیف که در حال ی تعاملبطهیک راگر یاننماباشد اما از طرفی دیگر شواهد مستقل می

بیعت با دولت  بدون درنظر داشت تعهد دولت اسالمی والیت خراسان، به .باشدتضعیف شدن می

های خود منتشر کرده، نشان آمارهایی را که داعش در رسانهباشد.اسالمی عراق و شام می

 د.مرکزی توجه دار یقاآفری لیبیا ومانند  )االرض الخالفه( های خالفتدهد که به سایر بخشمی

گر یک تمرکز، بیشتر بر روی در ضمن عملکردهای دولت اسالمی والیت خراسان، نمایان

  باشد.توانمندی برای به دست آوردن و حفظ حمایت در افغانستان و اطراف افغانستان می

 حتی و انایر ان،پاکست. دارد وجود متنوعی توضیحات گروه این خارجی حمایتی ساختار درباره

 اسالمی دولت مخفیانه که اندشده متهم بارها فارس خلیج حوزه در متحدانش و متحده ایاالت

 اسالمی دولت که باورند براین غربی کارشناسان.اندکرده ایجاد افغانستان در را خراسان والیت

 همداخل هگداریگ از غیربه و است اسالمی دولت از خودمختار انشقاقی گروه یک خراسان والیت

 ایمنطقه کارشناسان حال،این با. است اندک آن بر خارجی نفوذ شام، و عراق اسالمی لتود

                                                           
7 Lushenko, P. Van Auken, L & G Stebbins (2019) ISISK: Deadly Nuisance or 

Strategic Threat? Small Wars & Insurgencies, 30:2, 265-278 
8 Zahid, F. Khan, M. I. (2016). Prospects for the Islamic State in Pakistan. Current 

Trends in Islamist Ideology, 20, 65-80,128. 
9 Brahimi N. Akbarzadeh, S. (2018, July 19) Intra-Jihadist Conflict and Cooperation: 

Islamic State–Khorasan Province and the Taliban in Afghanistan, Studies in Conflict 

& Terrorism. P.12 Accessed online 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2018.1529367


  

 چند ماهیت دهندهبازتاب احتماال که است این آن و. دارد واقعیت باور این برعکس که قدندمعت

به  این و یک خالء کلی استراتژیک، باعث مدیون شدن این سازمان  .است گروه این وجهی

 شود. لفی دارند، میوت که اهداف مختاتفیان محام

وجهی  خارجی دولت اسالمی والیت خراسان عمدتاً بیانگر ماهیت چند حقیقت در مورد حمایت

 باشد.همان اندازه مبهم میبه  اشحمایت داخلی مقیاس باشد در حالی کهاین سازمان می

ت دولت ها به نسبگروه نایی از ه بسیارهای جهادی اشباع شده است کافغانستان توسط گروه

کنند. به نسبت تعهد تری را با جمعیت محلی حفظ میاسالمی والیت خراسان، نوسان قوی

حقانی، طالبان، القاعده و جنبش اسالمی  ناسازگار دولت اسالمی عراق و شام به سلفیسم، شبکه

ها که به این گروه یایتا ج ، البتههای حنفی افغانستان پایبند هستندتر به سنتکستان بیشیازب

شود. جمعیت روستایی افغانستان برخالف طالبان، دولت اسالمی والیت خراسان را اجازه داده می

در افغانستان حضور داشتند،  2001کمتر از آیساف که از سال  بیگانه به عنوان یک نیروی

راسان باید با خت والی اسالمی ای استنتاجی وجود دارد که دولتفرضیهبنابراین  دانند.نمی

یدئولوژی دولت اسالمی عراق و شام به هدف ایجاد حمایت الزم برای حضورش، سازگار شود. ا

 البته چنین اقداماتی روی ماهیت اصلی دولت اسالمی خالی از پیامد نیست.

سان که نشان دهد ارتباط منظم و متقابل بین داعش و والیت خرا چنانی وجود نداردمدارک آن

دولت اسالمی الزم است که از نزدیک با داعش در ارتباط باشند اما  هایبرای والیت .سترار ابرق

کاری ضعیف وجود دارد که دهد که بین والیت خراسان و داعش، رابطهشواهد نشان می

 شود.تر مینظر از بیعت والیت خراسان با داعش، روز به روز ضعیفصرف

عیف است. ایدئولوژی این گروه با ه از داعش نیز ضوگراین  ئولوژیکبه همین ترتیب، تبعیت اید

ایدئولوژی داعش یکسان است اما والیت خراسان صرفا ایدئولوژی داعش را اتخاذ کرده اما به 

گیرد و در تدوین این لحاظ فکری در آن نقش ندارد. این گروه صرفا ایدئولوژی داعش را بر می

یت خراسان از پیوستن به این ری از اعضای والاسیادی بهای مهایدئولوژی سهمی ندارد. انگیز

گروه، سهولت در پیوستن و سپس ترک یک گروه و تمایل این گروه به انجام کارهایی که معموال 

دهنده تعهد ایدئولوژیک ضعیف این گروه بوده است. از نظر داعش مجاز نیست، پیوسته نشان

های های گروهر فعالیتوالیت خراسان ب یبری رهطوح باالدلیل این امر، احتماال این است که س
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ای کنترل کامل ندارند. فقدان یک استراتژی کلی نیز تاحدودی نتیجه نفوذ مختلف منطقه

حامیان مختلف و متعدد بر والیت خراسان است که هرکدام اهداف متفاوتی دارند. ناکامی والیت 

ورشی، ماهیت های شبه تاکتیک ومی مداو اتکا های جنگ سنتیخراسان در استفاده از تاکتیک

های مختلف درون این گروه، هرکدام پوشاند. این امر موجب شده که جناحسلولی این گروه را می

اهداف متفاوتی را تعیین کنند. درون این گروه، سه جناح اصلی وجود دارد که هرکدام حامیان و 

 اهداف متفاوتی دارند.

رستان و بدخشان متکی به خود است. اما کنر، پکتیا، نو ،ارننگرهسان در دولت اسالمی والیت خرا

طور کلی تالشی برای احتماال از حمایت محدود پاکستان نیز برخوردار است. حمایت پاکستان به

جلوگیری از درگیری بین والیت خراسان و طالبان است نه تالش برای استفاده از این گروه 

تر شرقی والیت خراسان کموباکستان. جناح جنپی لیتیکاف ژئوپعنوان ابزاری برای اهدبه

های قیمتی در ایدئولوژیک است و اصال برای استفاده از منابع معدنی مانند تالک، چوب و سنگ

 کند. مناطق عملیاتی خود فعالیت می

ویان جتر جنگتر هستند و بیشویژه جوزجان و فاریاب، ایدئولوژیکجناح شمالی این گروه، به

شوند. اهداف این جناح با داعش کستانی در همین جناح جلب و جذب مییو ازب یانجیکستتا

های والیت خراسان متعهدتر به تر است و به ایده تأسیس خالفت، نسبت به سایر جناحهماهنگ

ژه ویوجود، این جناح از ارتباط خود با بقیه والیت خراسان در افغانستان و بهرسد. با ایننظر می

 برد.ها در جنوب کابل، سود مینونی آنی اقتصادی غیرقااهعالیتاز ف

بعضی از  ماال از جانب ایراناحت، فراه ویژه اطراف هرات ووالیت خراسان در غرب افغانستان به

غربی والیت خراسان نیز  . جناحشودحمایت می برای فشارآوردن روی آمریکا حلقات استخباراتی

تر است اما به دلیل ارتباط با ایران، ژیکو کنر، ایدئولو رهاننگر گروه درنسبت به جناح این 

حال، این ارتباط به دلیل همبستگی منافع وجود دارد. کند. با اینشدیدا مخفیانه فعالیت می

اقدام ایاالت متحده و ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ممکن است در 

محور مبارزه با داعش ایران اما خود را  د.از پیش تقویت کن یشرا ب ری بعیدواقع این رابطه کا



  

دانسته، از حضور این گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و گفته آماده است در مقابل 

 10داعش با همکاری دولت افغانستان بجنگد.

سان اخرالیت های وحیک از جناکنند که هیچی این موارد، این واقعیت را برجسته میهمه

کنند. برای مثال، دیگر شریک مید بلکه اقدامات خود را هماهنگ و منابع را با یکمستقل نیستن

رود و سپس به واحدهای دیگر این گروه المال میشود به بیتآوری میپولی که در ننگرهار جمع

 رد مسألهو همین عمل به فرماندهان خود معروف است شود. داعش به دادن آزادیتوزیع می

کند. این به معنای خودمختاری کامل والیت خراسان نیست سان نیز صدق میمورد والیت خرا

بلکه در عوض فضایی را برای اعمال نفوذ سایر بازیگران ایجاد کرده است. رهبران سطح پایین 

 ها دررو، آنگیرند. از اینشان دستور میوالیت خراسان هم از رهبری این گروه و هم از حامیان

 ه دارند.قع تعهدات دوگاناو

ئوپلیتیک زیربنای این تعهدات دوگانه و رهبری عملیاتی دولت اسالمی به جای ایدئولوژی، ژ

بسیاری از اهداف خود این گروه را تی والیت خراسان، والیت خراسان است. اهداف حامیان دول

 اف والیت خراسانداهی با گیرچشمتواند تفاوت کند. اهداف حامیان دولتی مینیز تعیین می

داشته باشد. پاکستان در صدد جلوگیری از درگیری  بین اعضای والیت خراسان و طالبان است. 

فشارآوردن به دولت کابل و نیروهای غربی ممکن است با اهداف  رسدبه نظر می ایران در مورد

یابی را از دست انخراس ه والیتایران، توج دولتتر باشد اما عمل به دستورات گروه نزدیک این

ها میان دولت افغانستان و کند. تنشبه اهداف ایدئولوژیک خودش به بهترین وجه منحرف می

والیت خراسان بر سر مناطق به لحاظ استراتژیک مهم مانند اچین یا هرات، در  اسالمی دولت

ناطق من برای ین گروهبینانه خود والیت خراسان است. ادهنده اهداف کوتهحال بازتابعین

عنوان سکویی برای حمله به کابل و سایر والیات افغانستان تمرکز دارد. دشوار است بگوییم که به

این هدف تا چه حد در هماهنگی با حمایت پاکستان یا ایران و تا چه حد ناشی از اراده خود 

 والیت خراسان است.

                                                           
10 http://www.rfi.fr/fa/ 

http://www.rfi.fr/fa/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-20180204/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ن این برد، که همچنییمج ری رند ساختااستراتژی دولت اسالمی والیت خراسان در سطوح متعد

دهد. ظرفیت سازمانی دولت اسالمی والیت خراسان می شان را ارائههایی از اهدافمسئله سرنخ

شان در جنگ با ی قبلیوظیفه به علتبرای تمرکز برای بر یک سازوکار جهانی به طور باالیی 

غیرقانونی، تجارت  ،کالَادن تی بر معدولت اسالمی والیت خراسان متکطالبان محدود شده است. 

های باشد. این فعالیتهایشان میهای قیمتی برای تمویل کردن فعالیتکاری سنگچوب و معدن

اقتصادی غیرقانونی دولت اسالمی والیت خراسان را وارد رقابت مستقیم بر سر منابع با طالبان 

ی د ندارد. محاصرهووجلبان علیه طای جنگ کند. بنابراین دلیلی برای باور نمودن خاتمهمی

این سازمان را برای تاثیر  جغرافیایی جنگجویان دولت اسالمی والیت خراسان همچنان توانمندی

دولت اسالمی والیت خراسان از  کند.محدود می بر جهادگرایی فراتر از مرزهای افغانستان

اند. ه شدهندرا نشینای حومههبه سمت محیط عمده جمعیتی مراکز دیگر مانند آباد بهجالل

تر رهبرانش در آن های ناهموار و کوهستانی تورابورا یا کنر جایی که بیشزمیندسترسی به 

باشد. مدیریت جهاد جهانی و ساکن هستند بسیار دشوار است و بنابراین ارتباطات محدود می

 تولشد. دبال میصادر کردن رهنمودها اگرچه غیرممکن نیست اما به عنوان یک نتیجه مشک

می صادر کرد ولی  15می و  10الیت الهند و والیت پاکستان را به ترتیب در اسالمی تاسیس و

برای بیان میزان ارتباطات میان این دو والیت با والیت خراسان بسیار زود است. برد استراتژیک 

 نستانبه افغارسد برای فعال به طور حداقل، محدود دولت اسالمی والیت خراسان به نظر می

طلبی برای تغییر دادن این استراتژی وجود دارد یا خیر؟ نامعلوم است که آیا جاهباشد و اخیراً یم

بنابراین  ترین پتانسیل اقتصادی متمرکز شده است.بر عالوه منازعه با طالبان در نواحی با بیش

راق و شام، عی اسالمی دولت که اقتصاد و نه ایدئولوژی یا استراتژی میدانبسیار مشکل است از این

 برند صرف نظر کنیم.اتژی دولت اسالمی والیت خراسان را پیش میاستر

یابی به این اهداف کامال به قدرت و توانایی در هرصورت، استراتژی والیت خراسان برای دست

اش قوی باشد، هماهنگی استراتژیک و تأثیرگذاری رهبری این گروه بستگی دارد. اگر رهبری

باشد، به همان اندازه گروه  عکس هرقدر رهبری ضعیفنیز قوی است. بر رید رهبتور نبردس

رو، والیت خراسان در افغانستان برای اثربخشی کامل خود به رهبر خود شود. ازاینتر میهدفبی

ای نیست که بدون نظارت پایین این گروه به اندازهوابسته است. تعهد ایدئولوژیک اعضای رده



  

یابی والیت خراسان به اهدافش، رهبری و، برای دسترکنند. از این ظحفد را جهت خو رهبری

 تر از ایدئولوژی است.مهم

 پاکستان نیروهای و افغانستان ملی ارتش ،طالبان بادولت اسالمی والیت خراسان  جنبشی تعامل

 اشهبریر رغمعلی سازمان این تاکتیکی سطح ضعف بر اشاره پاکستان قبایلی مناطق در

 در پاکستانی طالبان تحریک علیه 2014 جون در پاکستان ارتش عضب ضرب عملیات. شدابمی

 والیت اسالمی دولت تشکیل به کسانیکه و کستانیازب اسالمی جنبش عناصر و زمان زمان آن

 طالبان تحریک. هست سازمان این تاکتیکی قابلیت محدودیت گربیان کنندمی اقدام خراسان

 قبایلی مناطق ترک به مجبور پاکستان ارتش توسط کستانیبزا یاسالم جنبش و پاکستان

 پاکستان نظامیان برای شکاریآ موفقیت واقع در که کاری. شدند افغانستان به ورود و پاکستان

 شکست در محلی  نظامیان قابلیت گربیان یسافآ نیروهای طرف از عملیاتی حمایت کمبود. بود

 دولت .باشدمی بود، المللی بین یمداخله بدون ،گنج نمیدا در اسانخر والیت اسالمی دولت

 گریشورش بخش در منحصرا تقریبا شانتجربه که جنگجویانی توسط خراسان والیت اسالمی

 افغانستان به سقوط حال در داعش از جنگجویان این از اندکی تعداد. است شده تشکیل باشد،می

 به برای اما باشند کافی بستبن یک  دادن شکل برای که است ممکن ها این همه. اندکرده سفر

 از  دور وابستگانش و طالبان یا قاطع حمایت نیروهای عملیات بر قاطع پیروزی یک آوردن دست

 در خراسان والیت اسالمی دولت قابلیت دادن نشان بر دال شواهدی حاضر حال در. است انتظار

 با حضور یک گذاریبنیان برای نستاافغان در انشدشمن شکست  برای اشنظامی ظرفیت بخش

 سازمان این تمایل صورت هر در. ندارد وجود کند ترغیب را جهانی جهاد  یک نآ از که ترثبات

 وجود که رسدمی نظر به اشتاکتیکی ضعف این بر غلبه برای جدید هایتاکتیک با سازگاری به

 .ندارد

 بر حکمرانی در تجربه خال و عملیات یدازانهار به انخراس والیت اسالمی دولت شورشی رویکرد

 عراق اسالمی دولت و خراسان والیت اسالمی دولت بین تعریفی تفاوت یک نظر، به جمعیت یک

 .باشدمی سوریه و

 این به ،بود تحمل قابل کنترلش تحت جمعیت از وسیعی یگستره برای طالبان مانند داعش

 یرحمانهبی قانون با را دولت این اگر حتا. دندرک یرگذاپایه را موثر حاکمیت یک هانآ که دلیل



 

 

خالفت جعلی یا والیت واقعی؟: دولت اسالمی والیت خراسان 51  

 از و کردنمی اتحاذ را احتیاط جانب این اما خراسان والیت. کردندمی سازییکسان شریعت

 بینیپیش.  کنندنمی استفاده گیرندمی بهره طالبان که ینحو به شر دو از کمتر سودِ یقاعده

 دادن شکست یا دولت کارآمد مدیریت ینایتوا بدون خراسان والیت اسالمی دولت موفقیت

 دولت سازمانی هایتوانایی مورد در هایی تردید و شک پس. هست دشوار متعارفش نیروهای

  شام و عراق در اسالمی دولت رهبری یهسته با روابطش خصوص به و خراسان والیت اسالمی

 .دارد وجود

. باشدمی مبهم مشابهی طور به انچنمه ژیکولوایدئ تعصب همان به دستیابی برای توانایی

 و عراق اسالمی دولت یایدئولوژ همان سازمان این رهبری توسط شده رفتهگ پیش در یایدئولوژ

 خود در را شام و عراق اسالمی دولت ایدئولوژی در جدید تغییر هر سادگی به اما. باشدمی شام

 رفتاری موثری طور به کار این. شداب هشتدا آن رد نقشی فکری لحاظ از آنکهبی کندمی سازگار

 اشتراکی هیچ اینکه بدون کندمی سازگار را داعش یایدئولوژ که باشدمی «پیست و کاپی» مثل

 اعضای از بسیاری میان ضعیف ایدئولوژیک تعهد این. باشد داشته ایدئولوژی این دهیشکل در

 هاگروه نآ با که سهولتی است هدش دهاد نشان مادی هایانگیزه با مداوم طور به خراسان والیت

 معموال که  که اقداماتی انجام به تمایل  و اندکرده ترک دوباره و پیوسته نآ به  تاریخ طول در

 .   شودمی گرفته نظر در بعید کامال داعش توسط

ت یک والیرسیم که والیت خراسان دهیم، به این نتیجه میرا کنارهم قرار وقتی تمام این موارد 

عنوان پایه و ی افغانستان بهای شدیدا پیچیدهلمه نیست. ماهیت قبیلهه معنای واقعی کبش داع

ای کند. به لطف ماهیت سنی حنفی جمعیت افغانستان، تسلط قبیلهاساس این امر عمل می

ن های داعش در افغانستاها و روشپشتون و ماهیت بیگانه والیت خراسان، دشوار است که ایده

بند باشد و در چنین نتوانسته کامال به ایدئولوژی داعش پایند. این گروه همکا ت پیدجذابی

ها را رد کند. افزون راستای تأسیس خالفت جهانی داعش تالش کند یا حتی همکاری با تکفیری

گری که های عملیاتی خود از شورشبراین، والیت خراسان هیچ گامی در جهت تغییر شیوه

که از طریق آن شانس تصرف کامل افغانستان وش جنگی متعارف رک به ی ان است،مختص طالب

های جهانی، یک سازمان محلی متناسب طلبیرا داشته باشد، برنداشته است. داعش به رغم جاه



  

ای است که والیت خراسان آن را در افغانستان ندارد و با سوریه و عراق است و این تناسب گونه

  اشد.تواند داشته بنمی
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 دولت اسالمی والیت خراسانن امیحا

تبعیت ایدئولوژیک این گروه از  ،دولت اسالمی والیت خراسانالمللی حامیان داخلی و بین اهداف

کند. بنابراین، ضرور است که حمایت از را کنترل میاین گروه  خود ها و اهداف، تاکتیکداعش

دولت اسالمی والیت ر گرفت. ظن د، درجود دارودر آن که  ایشاخهچند  بستراین گروه را در 

بسته به موقعیت فعالیتش در سطح افغانستان، از جانب طیف وسیعی از منابع خارجی و  خراسان

شود. درباره ساختار حمایتی خارجی این گروه توضیحات متنوعی وجود دارد. داخلی حمایت می

که  اندها متهم شدهربافارس ه خلیج پاکستان، ایران و حتی ایاالت متحده و متحدانش در حوز

کارشناسان غربی  12 11اند.را در افغانستان ایجاد کرده دولت اسالمی والیت خراسانمخفیانه 

خودمختار از دولت اسالمی انشقاقی یک گروه  دولت اسالمی والیت خراسانبراین باورند که 

ندک است. با ان بر آ ذ خارجیگداری مداخله دولت اسالمی عراق و شام، نفوغیر از گهبهاست و 

 و آن این است کهدند که برعکس این باور واقعیت دارد. تقای معحال، کارشناسان منطقهاین

 دهنده ماهیت چند وجهی این گروه است.احتماال بازتاب

افغانستان از جهات بسیاری مکان مناسب برای دولت اسالمی است تا دامنه خود را برای جلب 

های مبارز که برای سازمان جویجنگ هزار 64تا  27ن یب نستاند. افغاحمایت گسترش ده

هزار  70تا  43سوریه بین  با دیگر سوریه و عراق، . در مقایسهدارد ،جنگنداسالمی می یبنیادگرای

عالوه براین، دولت اسالمی  13جوی بنیادگرای اسالمی دارد.هزار جنگ 15تا  10و عراق بین 

توانند به اداران خود خواست که اگر نمیر ویدیویی از هوشن با 2018سال  مارچ 4 عراق و شام در

دولت اسالمی های حضور در واقع، اولین نشانه 14سوریه و عراق سفر کنند، به خراسان بروند.

                                                           
 مصاحبه با یک مقام رسمی دولت خارجی  11
 مصاحبه با باشندگان محلی در کنر و ننگرهار افغانستان 12

13 Jones, S. Newlee, D & N Harrington (2018, November 20) Evolution of the Salafi-

Jihadist Threat. CSIS. Accessed online 
14 Ibrahimi N. Akbarzadeh, S. (2018, July 19) Intra-Jihadist Conflict and 

Cooperation: Islamic State–Khorasan Province and the Taliban in Afghanistan. 

Studies in Conflict & Terrorism. Accessed online 
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منطقه خراسان زمانی حس شد که جزواتی به زبان دری و پشتو و تحت در  والیت خراسان

 15شد. شپخستان در پاک بین مهاجران افغان« فتح»عنوان 

توانسته مبلغ قابل توجهی پول را برای کمک به گسترش این گروه  دولت اسالمی والیت خراسان

که این پول دقیقا از کدام منابع آمده، همچنان محل بحث اما این ،آوری کنددر افغانستان جمع

ک نزدی 2016ال در س دولت اسالمی والیت خراساناست. براساس برآورد اخیر یک کارشناس، 

میلیون دالر  120خصوصی یا افراد )حدود  کنندگانتمویلاز  امریکایی لرمیلیون دا 271ه ب

میلیون دالر امریکایی(،  78امریکایی(، دولت اسالمی عراق و شام در سوریه و عراق )تقریبا 

میلیون  33مریکایی( و زکات )حدود میلیون دالر آ 40خلیج فارس )حدود های عرب حوزه دولت

های کنند که کمکهای دیگر ادعا میحال، گزارشبا این 16کرده است. آورییکایی( جمعرامدالر 

های استخباراتی اصال پولی های خارجی یا سازمانمالی افراد کم است و این گروه از دولت

 17دریافت نکرده است.

آوری معه جنستوات ن پولچه میزاکه و این سازمانهای متناقض درباره منابع مالی این گزارش

های مجراهای حمایتی هریک از جناح باشد. سازماناین چنددستگی د، ممکن است ناشی از کن

دهد که حامیان های متفاوت یا متناقض نشان میمتفاوت است و گزارش سازماندرون این 

از حمایت  با توجه به کشوری که در آن هستند، در ارائه پشتیبانی و خصوصخارجی این گروه به

دولت اسالمی والیت رو، حمایت از رو هستند. از اینهبا موانع روب ی والیت خراساناسالم لتدو

های مختلف با اهداف گاه متفاوت در نظر از گروه ایمجموعهعنوان حمایت از بهباید  خراسان

 پارچه.گرفته شود نه حمایت از یک نهاد واحد و یک

                                                           
15 Guistozzi, A. (2018, September 1) Islamic State Khorasan. London. C. Hurst & 

Co. P.1 
16 Ashraf, S. (2017) ISIS Khorasan: Presence and Potential in the Afghanistan-

Pakistan Region. The Henry Jackson Society. Accessed online 
17 Guistozzi, A. (2018, September 1) Islamic State Khorasan. London. C. Hurst & 

Co. P.13 

https://henryjacksonsociety.org/publications/isis-khorasan-presence-and-potential-in-the-afghanistan-pakistan-region/


  

عنوان یک استراتژی پوشش ریسک به «سانیت خرادولت اسالمی وال»پاکستان از 

 کندحمایت می

روابط این کشور با پیرامون  ،دولت اسالمی والیت خراسانانتقاد از حمایت مالی پاکستان از 

طالبان روی روابط پاکستان و  ال منفی توافق صلح ایاالت متحده باطالبان و پیامدهای احتما

امی مالی اصلی و هم ان هم حکست، پاهنظریین . براساس اباشداثرگذار می طالبان

، نظریهاست. طبق این  دولت اسالمی والیت خراسانی اصلی در خصوص اقدامات گیرندهتصمیم

دولت اسالمی والیت ، نباشدبخش اگر رفتار طالبان پس از توافق صلح برای پاکستان رضایت

د کار گرفته خواه هب البانکشیدن طعنوان گروه شورشی جدید برای به چالشبهاحتماال  خراسان

دولت اسالمی هایی که منطق نهفته است.گروه حدودیکم تا دست نظریهاین  در پشتشد. 

ای اند و والیت خراسان مطمئنا به گونهگسیختهدهند، نسبتا ازهم را تشکیل می والیت خراسان

 .ردغام کهای جدید را در آن ادگروهتوان می به سرعتکه  است ساختار یافته

درصد نیروی طالبان از این گروه  20تا  5شود که در صورت توافق صلح، حدود زده میین تخم

درصد نیروی طالبان به والیت خراسان بپیوندد، اندازه این گروه دو برابر  5اگر فقط  18جدا شوند.

 خراساندولت اسالمی والیت درصد نیروی طالبان از این گروه جدا شوند،  20خواهد شد و اگر 

جوی هزار جنگ 20د. در این صورت پاکستان دارای نیروی جنگی متشکل از ر خواهد شرابپنج ب

، ]برای پاکستان[ که در صورت توافق نامطلوب بین ایاالت متحده و طالبانبود بالقوه خواهد 

، در رسدکننده به نظر میحال، این یک تحلیل گمراه. با اینباشندمیی واکنش و مقابله آماده

کاهش خطر برخاسته منظور بهاحتماال یک استراتژی ]در این مسأله[ ت پاکستان الدخ لی کهحا

 است.در تضعیف موقعیت طالبان  دولت اسالمی والیت خراساناز 

های سلف . گروهدارددخالت پاکستان  نشان از های عینی بدون شکزمینه تاریخی و واقعیت

صارالمجاهدین، جنبش بان پاکستان، انلطاحریک جمله ت از دولت اسالمی والیت خراساناصلی 

آی پاکستان در اسالتحریر تاجیکستان و انصاراهلل از نزدیک با آیکستان، حزبیاسالمی ازب

که به بیرون درز کرد، ناتو  2012سال  و این ارتباط در گزارش استخباراتی 19اندارتباط بوده

                                                           
 ی ثبات و پیشرفت مرکز تحلیل نوال، دکتر جاناتان سکوردنمصاحبه با مدیر برنامه 18
 افغانستان سمی دولت مصاحبه با یک مقام ر 19
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توانست بر ینده به خوبی مماباقی روابط 20توصیف شده است.« صمیمی»عنوان ارتباط به

ها غالب آید و دور از منطق نیست که باور کنیم این اتفاق افتاده است. یک مرد محلی جاییهجاب

ها در ننگرهار به خاطر دارد که یک جاسوس پاکستانی در روستای وی در حال هماهنگی برنامه

لت قام پیشین دوم کینین همچ 21د.بازداشت ش دولت اسالمی والیت خراسانو منابع با 

شود که در آن تعداد ای داده میکند که در آن به وی نقشهای یاد میافغانستان از جلسه

معلوم بوده است. او ادعا آی اسآینزد  دولت اسالمی والیت خراسانهای باورنکردنی از موقعیت

اکستان، پی ت مالبه حمایآی به حکومت افغانستان از حمالت والیت خراسان اسکرد که آی

همه اتباع پاکستان  دولت اسالمی والیت خراسانعالوه براین، رهبران  22اده است.هشدار د

رو مطابق این نظریه، هیچ مانع زبانی یا فرهنگی سد راه نفوذ و کنترل پاکستان بر اند. از اینبوده

 این گروه وجود ندارد.

سان فرستاده اد به والیت خرارافات و ن تجهیزکه پیوسته از پاکستا است همچنین دیده شده

جویان اند که اردو زبان اصلی جنگشود. باشندگان والیت ننگرهار و کنر پیوسته گزارش دادهمی

است و این امر را با حمایت دولت پاکستان از این گروه، مرتبط  دولت اسالمی والیت خراسان

افغانستان یا به مخالف،  ایادعاهبه رغم کسانی که عضویت این گروه را دارند  23دانند.می

. کارشناسانی که به سوابق و مدارک مرتبط به این گروه دسترسی دارند، پیوند دارندپاکستان 

 24آیند.درصد اعضای این گروه از پاکستان یا افغانستان می 90کم زنند که دستتخمین می

جنگی این  تدراز ق توجهیلجویان پیشین تحریک طالبان پاکستان، بخش قابجنگخصوص به

جویان پاکستانی در این گروه جای دهند. بنابراین، وجود تعداد زیادی از جنگرا تشکیل میگروه 

آید. از پشاور میاز پاکستان تر مواد برای ساخت بمب برای این گروه تعجب ندارد. همچنین بیش

م نایتریت، نام ومونیآی ، یعنین گروهعنوان منابع اصلی عنصر مهم تولید مواد منفجره ابهو کویته 

پاکستان -های مرزی افغانستانهمچنین نیروهای مرزی افرادی را در گذرگاه 25برده شده است.

                                                           
20 Radio Free Europe (2012, February 01) Leaked NATO report shows Pakistan 

support for Taliban.  Accessed online 
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به قصد رساندن دستار یا موترهای حامل سبزیجات  پول یا تجهیزات را دراند که دستگیر کرده

یت و کمیت فکیاین، الوه برع 26، مخفی کرده بودند.دولت اسالمی والیت خراسانآن به دست 

باعث شده است که برخی به این نتیجه  دولت اسالمی والیت خراسانات در دسترس تجهیز

کند که به لحاظ جغرافیایی به افغانستان نزدیک است. میتأمین برسند که حتما دولتی آن را 

، اندهار گرفتعده از اعضای این گروه که برای این پژوهش مورد مصاحبه قر، آناینگذشته از 

ها قرار کنندگان در اختیار آنهای آنان در پاکستان تهیه و توسط تسهیلاند که سالحفتهگ

شود و به در پاکستان ساخته می ی( های بدلAK-47) شود که کالشینکفگفته می 27گیرد.می

ک از یشود. هرچند هیچدر والیات افغانستان عرضه می دولت اسالمی والیت خراسانواحدهای 

دهد که احتماال اما نشان می ،کندکستان از این گروه را اثبات نمیآشکارا حمایت پا ردن مواای

 ی آن است.کنندهگیرد یا حتی تسهیلها را نادیده میها و فعالیتدولت پاکستان این حمایت

اهداف توجهی به حال، در این نظریه خطر اغراق در مورد دخالت پاکستان و همچنین بیبا این

یکی از اهدافش را سرنگونی دولت  دولت اسالمی والیت خراسانآن وجود دارد.  کالن کژیستراتا

حمله در داخل پاکستان انجام داده که  83حدود  2018تا  2014پاکستان اعالم کرده و از سال 

بانک »این گروه همچنین براساس  28است. ی آن کشته شدهنفر در نتیجه 706در مجموع 

انجام  2019تا نوامبر  2018ی دیگر را از حمله 16« انهداد منازعه مسلحیرویت و تی موقعاطالعا

داده است. گذشته از این، هدف نهایی پاکستان همواره این بوده که یک دولت دوست و 

توافق طالبان با ایاالت متحده استراتژی کالن پاکستان را  29کند.مستقر مذهب را در کابل سنی

عرفی یک گروه شورشی قدرت جنگی طالبان و مه دورتر. تضعیف ند کنمیتر دیکبه موفقیت نز

دولت اسالمی ی برخی، زند، حتی اگر به گفتهئواستراتژیک پاکستان را ضربه میرقیب، اهداف ژ

 دادن کنترل طالبان معرفی شده باشد.از دست ،برای جلوگیری از والیت خراسان

                                                           
 رجیی دولت خامصاحبه با یک مقام رسم 26
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28 Jadoon, A. (2018, December 03) Allied and Lethal. Combatting Terrorism Center 

at the USMA West Point. Accessed online 
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تر و محتمل قبول اتی قابلدهد که از جهمی یحا توضریویی ریک مقام فعلی دولت افغانستان سنا

دولت گری را بین طالبان و جیمیان« مدیر پروژه»اکستان احتماال نقش که پرسد؛ اینبه نظر می

اسالمی والیت خراسان بازی میکند.30 در نهایت، اقدامات قابلمشاهده پاکستان با کمک این 

تالشی  2014در ماه جون سال  «ضرب عضب»ت عملیار است. گازکشور به والیت خراسان ناسا

دولت اسالمی والیت کردن تحریک طالبان پاکستان، سلف از جانب ارتش پاکستان برای خنثی

خواه های خیبرپختونیالت، در خاک پاکستان بود. ارتش پاکستان حمالت مشابهی را در اخراسان

تالش کرده است تا مانع جنگ ن[ تاسک]پا ارتشل، . طبق این استدالو بلوچستان نیز سازمان داد

ای بین هدف، جلسه گر شود. دقیقا برای رسیدن به ایندیطالبان و والیت خراسان علیه یک

اعضای طالبان، شبکه حقانی و دولت اسالمی والیت خراسان در راولپیندی برگزار شد.31 ادعایی 

 نهرد اکستان دخالت داپ-نانستامرز افغکه بارها تکرار شده این است که پاکستان در اطراف 

پاکستان آماده  دهدنشان می هایی است کهمحدودیت دال بهسراسر افغانستان و این امر، بیشتر 

.کنددرگیر خودش را نیست از آن بیشتر   

تر در پی محافظت ور بیشتواند این باشد که این کشبنابراین، توصیف مناسب نقش پاکستان می

با حمایت این  دولت اسالمی والیت خراساناز  آیاسیحمایت آ ت.ود اسلیتیک خئوپاز اهداف ژ

آی به احتمال زیاد تالش برای جلوگیری از اسسازمان از طالبان متفاوت است؛ دخالت آی

 دولت اسالمی والیت خراسانبرای ایجاد تغییر از طریق کوششی برخورد این دو گروه است تا 

 ی.عنوان یک عنصر نیابتبه
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 رانای هایتماس
 

 گروه افراد با ایران ای از حلقات استخباراتی های بین عدهامکان و احتمال وجود روابط و تماس

 امنیتی نهادهای توسط فرضیه یک عنوان به  افغانستان غرب در خراسان والیت اسالمی دولت 

 و هپیچید  فرضیه این. است شده مطرح کشور این عربی و غربی رقبای و افغانستان دولت

 یک از. دارد آن آزمایی راستی برای  معتبر منابع به دسترسی و تربیش مطالعه به نیاز  متناقض

 که شود می شناحته داعش با مبارزه اصلی نیروهای از یکی عنوان به ایران خاورمیانه، در سو،

اطمیون ف رلشک جادیا جمله از را انسانی و مالی فراوان، های هزینه ایران گروه این با مقابله برای

 بخشی خود رقبای علیه امنیتی هایسازمان متقابل اتهامات دیگر سوی از. است نموده پرداخت 

 آن ایمنطقه و غربی رقبای هم و ایران هم که باشد می استخباراتی هایسازمان کاری رویه از

ه کارنام رد ،تیریسترو هایگروه تمام با روابط داشتن چنینهم. کنند می استفاده یکدیگر علیه

های . در مقیاس بزرگتر، حمایت و استفاده از گروههای امنیتی و جود داردتمام سرویس

های های قدرتتروریستی به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی و امنیتی بخشی از سیاست

 هایگروه با یتیامن های سرویس روابط این بنابر. باشد می ایمنطقه جهانی و بعضی از بازیگران 

مر سیاه و سفید نبوده بلکه دارای جلوه های گوناگون است. درک بهتر از این روابط ا تروریستی

تر دارد. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امیدوار است در پیچیده نیاز به مطالعات بیش

 لتود جمله از گرایی افراط پدیده پیرامون  ی خودهاهای بعدی از سلسله پژوهشقسمت

 .بخشی از این روابط بپردازد به خراسان والیت میالسا

های استخباراتی ایران با بعضی از افراد منسوب به والیت خراسان ایران امکان و احتمال تماس

است. ایران نیز از جنگجویان فاطمیون در جهت مبارزه با دولت اسالمی عراق و شام استفاده 

از حلقات استخباراتی ایران از  که احتماال بعضی ردود داهای وجکند. به لحاظ نظری گمانهمی

ای برای نیروهای ائتالف مستقر در این کشور، عنوان وسیلهدولت اسالمی والیت خراسان به

انداز که دولت شیعی ایران از سازمانی حمایت کند که عمدا شیعیان را کند. این چشمحمایت می

رسد اما شواهدی وجود  دارد مییرمحتمل به نظر غل اه او، در نگدهددر افغانستان هدف قرار می

شود که مقامات استخباراتی ایران برای تماس با وجود آورده اند. گفته میکه این شک را به

شود در حالی که اند. همچنین گفته میهای شاخه خراسان دولت اسالمی در فراه دیده شدهگروه
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جویان اند، ایران برای جنگیت خراسان بودهوالالمی دولت اسطالبان در حال حمله بر مواضع 

عالوه براین، وزارت دفاع 33 32گاه امن فراهم کرده است.ی ایران، پناهدیدهدولت اسالمی، آموزش

امریکا ادعا کرده است که نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در حمایت از دولت 

روهای قدس و مناطقی در ر مورد تعداد نیدا ند امکنت میاسالمی والیت خراسان فعالی

سپاه قدس به لحاظ تاریخی از طریق  34ها فعالند، چیزی نگفته است.افغانستان که آن

های ایران نمایندگانی چون محمد ابراهیم اوحدی و اسماعیل رضوی، هر زمان که به نفع سیاست

را  ن در والیت هراتالبت طاحدی حمالبوده، از طالبان حمایت کرده است. برای مثال او

ها است و تأکید بر این نظر دولت ایران خالف این گمانه 35هماهنگ کرده و سازمان داده است.

  36دارد که آمریکا قصد داشته نیروهای داعش را از اعراق و سوریه به افغانستان انتقال دهد.

عنوان گذرگاه هبر ن کشوریخی ایکردن ایران احتماال از موقعیت تادالیل بیشتر برای متهم

های سلفی در منطقه از ایران هایی که برای پیوستن به گروهشود؛ جهادیها ناشی میجهادی

ها از طریق ایران به عراق برای پیوستن به داعش سفر ها و پاکستانیکنند. افغانعبور می

عنوان به ول ر مبدبا ظاه که توسط مقامات ایران شناسایی نشوند،ها برای اینکردند. آنمی

جویان فعلی دولت اسالمی والیت خراسان از ازبکستان، جنگ 37کردندمهاجران اقتصادی سفر می

کنند که از طریق ایران مسیر پیوستن به این گروه را تاجیکستان و روسیه نیز ادعا می

 ،ودشده بن اسیر یک کُرد ایرانی که هنگام جنگ برای دولت اسالمی والیت خراسا 38اند.پیموده

ی که ساکن ایران بود، از طریق یک گروه تلگرامی به استخدام والیت خراسان ادعا کرد هنگام
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34 US Department of Defense (2019, May 17) Lead Inspector General for Operation 

Freedom’s Sentinel, Quarterly Report to the United States Congress Jan 1st 2019 - 

March 31st 2019. 
35 US Department of the Treasury (2018, October 23) Treasury and the Terrorist 

Financing Targeting Center Partners Sanction Taliban Facilitators and their Iranian 

Supporters. Accessed online 
36 http://www.rfi.fr/fa/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF 
37 Guistozzi, A. (2018, September 1) Islamic State Khorasan. London. C. Hurst & 

Co. P.24 
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جویان دولت اسالمی والیت خراسان که از طریق ایران به این گروه همچنین جنگ 39درآمد.

داخل ایی در هاند که احتماال از طریق رابطاند، پاسپورت و تذکره افغانی دریافت کردهملحق شده

سربازان از خاک ایران به بلوچستان در مرز ها قرار گرفته است. این تازهر آنانستان در اختیاغاف

ها با چنان سهولتی از نیمروز وارد گویند که آنها میشوند؛ گزارشنیمروز افغانستان منتقل می

 تولایت دبدون حمجایی ممکن شوندگان، چنین جابهشوند که از نظر مصاحبهافغانستان می

بعید است که ایران آگاهانه به سربازان داعش اجازه بدهد از خاکش برای  40شد.ایران میسر نبا

جویان که ایران اجازه دهد جنگترین متحد ایران، بشار اسد، عبور کنند؛ اما اینجنگ با نزدیک

 د،ر کننان، عبواز خاکش به افغانستان و پیش بردن نبردهای ژئوپلیتیکی تهران در افغانست

سربازان دولت طور تازهکه چهرسد. همچنین ممکن است سرنخی را درباره اینمحتمل به نظر می

اسالمی والیت خراسان برای پیوستن به این گروه از روسیه و آسیای میانه به افغانستان سفر 

 سالمیدولت ا کنند، به دست دهد. در عین حال منابعی دیگر بر نگرانی تهران در مورد حضورمی

 41کند.ی خطر برای ایران قلمداد مید دارد و این را به مثابهافغانستان تأکی رد

کند بلکه از نفوذ رسد ایران عموما از دولت اسالمی والیت خراسان حمایت نمیبه نظر می 

محدودی بر عناصر این گروه در غرب افغانستان در نزدیکی مرز خود به ویژه والیت هرات 

تواند یکی از دالیل این باشد که دولت اسالمی والیت میجانب ایران نیز  ازفشار ر است. برخوردا

کند؛ به این معنا که همکاری در افغانستان بخش بلوچستان همکاری میخراسان با ارتش آزادی

توان بر این باور مطمئن جویان را از ایران جمع کند، هرچند نمیتواند پای جنگو پاکستان می

 .بود

دخالت ممکن است مانند ادعای حمایت پاکستان از دولت اسالمی هدف ایران از ن، برای عالوه

کند با اعمال نفوذ بر این گروه، از عناصر نیابتی والیت خراسان، این باشد که تهران سعی می

جویان فاطمیون پس از فروپاشی شود که جنگخودش در افغانستان محافظت کند. گفته می
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 42اند.توجه اما نامشخص به افغانستان بازگشتهبلیه، به تعداد قارسواق و ش در عرخالفت داع

ی دخالت ایران در افغانستان دوگانه باشد. احتمال دارد سپاه قدس بنابراین، احتمال دارد انگیزه

دولت اسالمی والیت خراسان را تطمیع کند تا از درگیری این گروه با فاطمیون جلوگیری و 

 تبط با دولت کابل و ناتو، اطمینان حاصل کند.می بر اهداف مرالاسدولت تمرکز  همچنین از

دفتر کنترل »عطفی در رابطه با دخالت ایران در افغانستان نیست.  حال، این لزوما نقطهبا این

داری ایاالت متحده اعضای سپاه قدس، محمد ابراهیم اوحدی وزارت خزانه« های خارجیسرمایه

طالبان در والیت هرات در ماه اکتبر سال  دهی حمالتازمانسر ه خاطوی را بو اسماعیل رض

ایران همچنین منتقد پر سروصدای حضور ایاالت متحده در   43تحریم کرده است. 2018

رو، راندن ایاالت متحده تالش کرده است. از اینبرای بیرون 2001افغانستان بوده و از سال 

ی تکامل سیاستی است که از قبل ی نقطهمثابه بهاسان الیت خرحمایت ایران از دولت اسالمی و

 موجود بوده است.

با وجود موارد اشاره شده، ایران تأکید بر مبارزه با دولت اسالمی دارد و حضور عوامل و نیروهای 

 44داند.های آمریکا برای ناامن سازی منطقه میاین جریان را از فعالیت
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Supporters. Accessed online 
44 https://www.nytimes.com/2019/08/20/world/asia/isis-afghanistan-peace.html 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm532
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm532
https://www.nytimes.com/2019/08/20/world/asia/isis-afghanistan-peace.html


  

 دولت اسالمی است ودبه خ ال متکیکامی والیت خراسان شاخه

دهد که این گروه تا حدی نشان می دولت اسالمی والیت خراسانو اقدامات  نیرو بررسی سوابق

دست آمده از بههزار سند  4بیش از « پوینت مرکز مبارزه با تروریسم وست»متکی به خود است. 

ته که والیت فگ ی خودارزیاب را بررسی کرده است. این مرکز در دولت اسالمی والیت خراسان

جاست حال، جالب اینکند. با اینبا دولت اسالمی عراق و شام ارتباط برقرار می مرتبسان خرا

های خارجی، در دست که هیچ مدرکی دال بر ارتباط مستقیم این گروه با نمایندگان دولت

ای رب تی راهیئ 0192دولت اسالمی عراق و شام )نه دولت یا حامی خارجی( در آپریل  45نیست.

زمان، خاب مولوی عبداهلل به جای ابوعمر الخراسانی، رهبر والیت خراسان در آننظارت بر انت

ز، منگار نیویورک تایماچی، روزنامهخوانی دارد. روکمینی کالیاین اقدام با داعش هم 46فرستد.می

دقت  باسی و ده، بررهزار سند دولت اسالمی عراق و شام را که از عراق به دست آم 15حدود 

وری مالیات داعش را ارزیابی کرده است. کالیماچی از بررسی این اسناد نتیجه آسیستم جمع

در این  47درصد عواید داعش از حمایت مالی دولت خارجی حاصل شده است. 2گرفته که فقط 

ابراین . بناست اسناد هیچ مدرکی دال بر دریافت دستور از طرف حامی دولتی خارجی دیده نشده

های مهم دولت اسالمی عراق و شام، توانایی این گروه در ز مشخصهگیریم که یکی ایم نتیجه

 یک دولت در حدی است که بتواند به خودکفایی مالی برسد.مؤثر اداره 

گذرگاه  بر نیز سعی کرده است به خودکفایی مالی برسد. این گروه دولت اسالمی والیت خراسان

و برای تصرف معادن تالک و   کنترل جدی داشت 2019ر نوامبچاق تا سودآور خیبر برای قا

شود که این منابع اکنون بخش اعظمی از وب در والیت کنر جنگیده است. تصور میچمنابع 

شده توسط مرکز مبارزه با تروریسم کند. براساس اسناد بررسیمیتأمین بودجه این گروه را 

طریق قاچاق چوب و  ودجه خود را ازب ما تماتقریب ندولت اسالمی والیت خراساوست پوینت، 

 دست آوردهبهشده توسط دولت اسالمی عراق و شام استخراج معادن تالک یا از وجوه مالی ارائه

ای صاحبه برای این پژوهش، اشارههنگام م دولت اسالمی والیت خراسانجویان . خود جنگاست
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47 Attendance at New York Times Journalist, Rukmini Callimachi, presentation ‘the 

ISIS files’ 15/11/2019 
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بودجه  لت اسالمی والیت خراسانود 49 48ند.ری نکردبه ارتباط این گروه با پاکستان یا کشور دیگ

گویند که پس از اولیه خود را از داعش دریافت کرده اما پس از آن، منابع در دولت افغانستان می

، داعش مجبور شده تا به والیت خراسان دستور دهد که خودش نیازهای مالی امکاناتکمبود 

، 50ماه گذشته 18در  خراسان تیمی واللت اسالدوشدن وضعیت مالی خود را برآورده کند. وخیم

شدن رهبران آن، تصادفی به با توجه به شکست داعش در عراق و سوریه و به دنبال آن پنهان

رسد. شایعات مبنی بر رو آوردن والیت خراسان به تولید تریاک و مواد مخدر، از نظر نظر نمی

 51ه شده است.تنسلی دافایی ماعنوان تالش این گروه برای رسیدن به خودکبهبسیاری 

مجهزتر از طالبان است.  دولت اسالمی والیت خراسانهمچنین بارها گزارش شده است که 

با  های مدرناند که سالحجویانی را دیدهدهند که جنگشاهدان در ننگرهار و کنر گزارش می

که  ار نظریهان این کنند و مهمات فراوان در اختیار دارند. کارشناسان متعدد افغخود حمل می

کند و در های خود را از منابع فراوان و از قبل موجود در کشور تهیه مین سالحوالیت خراسا

حال، والیت خراسان برخالف دولت اسالمی با این 52.کنند، تأیید مینتیجه با طالبان فرق دارد

، رکنار و ر ننگرهگروه دموقعیت جغرافیایی این عراق و شام با تسلیحات سنگین مجهز نیست. 

سبک به دو طرف مرز افغانستان و پاکستان را به لحاظ موقعیت جغرافیایی  قاچاق تسلیحات

های پیشرفته مانند سیستم ولی برعکس، انتقال وسایل نقلیه زرهی یا سیستمکند. آسان می

ان به وجود، والیت خراس( در این مناطق دشوار است. با اینMANPADحمل )پدافند هوایی قابل

تسلیحات سبک ویژه به 53تجهیزات نظامی موجود در افغانستان، دسترسی دارد. فیاضانابع م

دسترسی هستند و دشوار است که تصور کنیم این گروه از این فرصت و منابع قابل آسان بسیار

اند. قاچاق اسلحه در افغانستان دسترسی به اسلحه را برای هرکسی که پول خرید استفاده نکرده

 رده است. ، به شدت آسان کداششته بن را داآ
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ها قرار این نیست که دولتی آن را در اختیار گروهدهنده نشانتر لزوما داشتن تجهیزات مدرن

دهد والیت خراسان نسبت به طالبان در کل از مدیریت مالی بهتر و جریان داده بلکه نشان می

دولت اسالمی در مورد  «هاقعیتاو»سایر تدارکاتی مستقل برخوردار است. این مسأله نیز با 

جوی والیت گویند که معاش ماهانه یک جنگها میزارشخوانی دارد. گهم والیت خراسان

جویان والیت خراسان جوی طالبان است. جنگجنگیک دالر در ماه( دو برابر  500خراسان )

ای ار و مزایابزوان نعبهی، های تکنولوژیکو سایر دستگاه کامپیوتراند که خودشان گزارش داده

 54گیرد.کار، در اختیارشان قرار می

نسبت به  دولت اسالمی والیت خراساناز وضعیت مالی ظاهرا بهتر  گیریحال در نتیجهبا این

تحقیق شونده برای این طور که توسط چند مصاحبههمان ،طالبان باید احتیاط کرد. این وضعیت

از این گروه کند. ولی  یدولتحامی نه یک اندخاوتمحمایت سداللت بر تواند می، مطرح شده

آن نسبت به طالبان باشد. شاید وضعیت مالی بهتر این گروه فقط به خاطر اندازه بسیار کوچکتر 

دولت تر از طالبان است. درصد کوچک 95نیرویی  55هزار نفری 6تا  3این گروه با پرسنل 

 Economiesیا )« مقیاسصرفه » ازواند تدی میاز نظر تئوری اقتصا اسالمی والیت خراسان

of Scale )در مصاحبه برای این پژوهش  دولت اسالمی والیت خراسانمند شود. اعضای بهره

شود بسیار کمتر از مبلغی است که هنگام پیوستن به ها پرداخت میاند که مبلغی که به آنگفته

تمرکز این گروه در افغانستان و  هاد آنای محدووجود ردپشود. با اینها تبلیغ میاین گروه به آن

 شود.تر منابع به نفع شان تمام میمندانهدر کابل، ننگرهار و کنر، در اختصاص سخاوت
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های فردی از خلیج حمایتهای خلیج فارس و دولتحمایت های غربی، دولتحمایت 

 فارس

ت یز متهم به حماینس ج فارخلی ریایاالت متحده و متحدان آن از جمله کشورهای شورای همکا

از عربستان از طریق  پول نقد هستند. ادعا شده است که پول دولت اسالمی والیت خراساناز 

بر شود. به پرسنل والیت خراسان در افغانستان رسانده می امارات متحده عربی به شکل قاچاق

عراق و شام را  میاسال ید دولتند تهداها ]متحدان ایاالت متحده[ در تالشآناساس این نظریه 

همیت کمتری دارد اما برای رقبای ئوپلیتیکی اطقی بکشانند که برای غرب از نظر ژمنابه 

ویژه عربستان سعودی و قطر، و ایاالت متحده از بههای عرب دولت 56مهم است.شان ئوپلیتیکیژ

کشورها،  ینایی اجغرافی کنند. موقعیتطریق افغانستان بر روسیه، چین و ایران فشار وارد می

در افغانستان را به یک نگرانی امنیتی شدیدا مهم ]برای  دولت اسالمی والیت خراسانحضور 

به راحتی قادر است  دولت اسالمی والیت خراسانکند. روسیه، چین و ایران[ تبدیل می

ا های مبدآیند، پس به کشورجویان خارجی خود را که اکثرا از آسیای میانه و روسیه میجنگ

ی حمایت را در آنجا انجام دهد. ادعا شده است که بخش عمدهند و حمالت خود کر صاد

از حمایت از والیت ها ی آنهای خلیج فارس، حمایت مالی است اما معلوم نیست که انگیزهدولت

ها از دولت اسالمی در سوریه ادعا شده بود، یکی ی آنچه حمایت این دولتخراسان با انگیزه

آوری شده و به ، پول در جاهایی مانند امارات متحده عربی جمعنظریهاین  بقیر. طست یا خا

 شود.واحدهای والیت خراسان در افغانستان توزیع می

وجود  یحال، فراتر از حدس و گمان مدارک و شواهد آنچنانی برای تقویت چنین ادعاهایبا این

و شام بسیار  ولت اسالمی عراقدی ی مالهاانالندارد. امارات متحده عربی در واقع در بستن ک

جویان والیت بوده است. اتهاماتی مبنی براین که هلیکوپترهای امریکایی و ناتو جنگمؤثر 

خراسان را از محاصره طالبان در بدخشان نجات داده، باعث شده است برخی با حدس و گمان به 

را در افغانستان اداره  نااسیت خرمی والدولت اسالاین نتیجه برسند که ایاالت متحده مخفیانه 

تواند این باشد که می« عملیات نجات»قبول برای این حال، توضیح قابلبا این 59 58 57کند.می

                                                           
 ایران-مصاحبه با یک استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 56
 مصاحبه با یک مقام رسمی دولت خارجی 57
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شوند، این نیروها طبق جویان والیت خراسان به نیروهای امریکایی یا ناتو تسلیم میوقتی جنگ

توجهی داشت تعداد قابلزبان در . همچنیاندها شدهی خود مجبور به پذیرفتن آنمقررات جنگ

 نیز نهفته است. گیرو چشم جو، سود استخباراتی بالقوهجنگ

                                                                                                                                          
 سی بیمصاحبه با یک خبرنگار بی 58
 مصاحبه با یک مقام سازمان ملل متحد   59



  

 نظامی محلیهای شبهاتحاد با گروه

ظامی محلی، مبارزه را با نهای شبهجود حفظ روابط با گروهدولت اسالمی والیت خراسان، با و

الیت ه دولت اسالمی وکد شومیطالبان به خصوص شامل ها دهد. این گروهها ادامه میآن

تر معامالتی به نظر این روابط بیش رفته بود.ها پیشکن کردن آنخراسان، تا سرحد ریشه

دولت اسالمی مورد حمایت  «دین گرایانههای آرمان»هم، با رسد تا ایدئولوژیک اما با آنمی

 با طالبان دارد. ایهیدچیو پ پویاطه راب دولت اسالمی والیت خراسانمغایرت دارد.  والیت خراسان

دولت اسالمی توان به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول: این رابطه مبهم را می گیریشکل

ی اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان، و تغییر جبهه خدمتدر نتیجه ترک والیت خراسان

خی از رب کرد. ظهور 2014تر، در سال های کوچکطالبان در افغانستان و تعدادی از گروه

دولت ای با شاه، روابط صمیمانهخصوص شورای پشاور و شورای میرانطالبان بههای جناح

برقرار کردند و آن را یک گروه جهادی معتبر دانستند. طالبان جریان  اسالمی والیت خراسان

 انطالب ای مشهداند و شوراصلی به رهبری شورای کویته، از ابتدا به والیت خراسان مشکوک بوده

دوم:  مرحله 60بوده است. ترفت خود با والیت خراسان مصممقر است، در مخالکه در ایران مست

تر شد ( رابطه بین والیت خراسان و طالبان تیره2016تا  2015های در این مرحله )در بین سال

 2017سال از  «نهبانک اطالعاتی موقعیت و رویداد منازعه مسلحا»و نبرد بر سر منابع آغاز شد. 

والیت افغانستان ثبت کرده  14درگیری بین والیت خراسان و طالبان را در  207 تاکنون حدود

های آغاز و تاکنون شاهد همکاری 2017سوم رابطه طالبان و والیت خراسان از  مرحله 61است.

 در سایری درگیری بین این دو گروه غیررسمی این دو گروه در برخی مناطق و همچنین ادامه

 62وده است.بق مناط
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کم تا حدی از این رابطه مبهم با طالبان دست دولت اسالمی والیت خراسانرسد که به نظر می

دولت اسالمی بودن  ارباند که منشا مرگگرفتهگران فرض را براین برخی از تحلیلبرد. بهره می

روابط  63.گرددمی بازی امنطقهنظامی های شبهدر مشارکت این گروه با سایر گروه والیت خراسان

« خراسان»این والیت در تأسیس تاکتیکی سطح پایین و همکاری تاکتیکی با فرماندهان طالبان، 

نظر تدارکاتی آسان کرده است. برای مثال، فرماندهان والیت خراسان و فرماندهان را از نقطه

گیری زباسرکز تمر ند.کنساحوی طالبان در خرید و فروش مواد منفجره باهم هماهنگی می

کم یک خراسان نیز از روابط قبلی سربازگیران این گروه با طالبان سود برده است. دستوالیت 

اکنون در دانشگاه کابل در رشته حقوق تحصیل که هم دولت اسالمی والیت خراسانعضو 

 ادآبلبل و جالهای کااین کار در دانشگاه 64کند.کند، برای طالبان نیز آشکارا سربازگیری میمی

 شود.قی مییک امر معمول تل

کننده است. مایکل رایان، گیج با القاعده نیز به همین اندازه دولت اسالمی والیت خراسانرابطه 

توصیف « دوقلوهای تاکتیکی و دشمنان استراتژیک»عنوان بهگر تروریسم این دو گروه را تحلیل

اند اما رفتههای محلی پیش یرکابه همسمت تجرای، دو گروه به در چنین رابطه 65کرده است.

ها را صرف ایجاد القاعده سال 66اند.حال، رقابت سازمانی استراتژیک خود را نیز ادامه دادهدر عین

گرا در پاکستان و افغانستان کرده است. القاعده طی این نظامی اسالمهای شبهروابط با گروه

ای محلی های فرقهوهکان پاکستان و گربالریک طانند تحنظامی مهای شبهها با سایر گروهسال

 67ایجاد کرد.« پیوند»ها کنترل داشته باشد( یک برآن تا دارد عالقهوالیت خراسان به )که خود 

دهنده جویان تحریک طالبان پاکستان و القاعده، نشانجنگ آموزش و تمرین مشترک بین

و تجهیزات برای  اتمکاناارائه  بهستان بان پاکاستحکام رابطه این دو گروه است. تحریک طال

                                                           
63 Jadoon, A. (2018, December 03) Allied and Lethal. Combatting Terrorism Center 

at the USMA West Point. Accessed online 
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پرسنل این تأمین ای به های فرقهآموزش مشترک، القاعده در کمک به روند آموزش و گروهک

گذاری انتحاری را برای مثال، بمب 68اند.ای فدرال پاکستان، شناخته شدهآموزش در مناطق قبیله

برای ایجاد و  تالش بسیاری که اب قاعدهاست. النظامیان پاکستانی آموزش داده القاعده به شبه

دولت اسالمی والیت ها به دست تقویت این روابط به خرج داده است، با افتادن کنترل این گروه

منشا تاریخی دولت اسالمی عراق و شام که به موجب آن  69کامال مخالف خواهد بود. خراسان

اعده( ایدئولوژیک الق صلوعدم خبه علت دولت اسالمی عراق ابومصعب الزرقاوی از القاعده )

تر از ائتالف آمیز است. حضور یک دشمن بزرگی خط تقسیم واضح و غالبا خشونتدهندهنشان

والیت خراسان و القاعده، به عالوه نفوذ اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان که باعث ایجاد 

ها شده گروه ینبین اراتژیک و در عین حال حفظ رقابت است های تاکتیکیسطحی از همکاری

 .است

گرایانه دارد تا ایدئولوژیک. براساس های کاری، به احتمال زیاد دلیل عملی این همکاریریشه

تری برخوردارند، عموما در های تروریستی که از ارتباط سازمانی بیشمدارک موجود، گروه

هایی ین گروهنچ شد کهاین با تواندکنند و دلیل آن احتماال میبارتر عمل حمالت خود مرگ

را از متحدین خود بیاموزند. همچنین همکاری بین مؤثر های خالقانه و توانند تاکتیکمی

 70خصوص در شرایط دشوار، کمک کند.های تروریستی بهتواند به بقای گروهسازمانی می

 ترک واریخ مشتوانند از تهای خود، میگیر و رقابتهای جهادی به رغم اختالفات چشمگروه

استفاده شان گیر ک خود برای غلبه بر اختالفات تاکتیکی و ایدئولوژیک چشمبستگی ایدئولوژیاو

ملی  اردویتوان هماهنگی سطح متوسط والیت خراسان و طالبان علیه در این مورد می 71کنند.

ند که اگران همچنین به این نتیجه رسیدهافغانستان و نیروهای ناتو را مثال زد. تحلیل
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دالیل مذهبی از گرفتن سالح علیه دولت اسالمی، حتی اگر به این  مسلمان اغلب به نیاجونگج

 72کنند.گروه نپیوندند، خودداری می

به خوبی مستند شده و  دولت اسالمی والیت خراساننبود سالح سنگین در نزد 

دولت کی یکتبط تااز روا اما همین مسأله خود حاکی ،اندشوندگان اغلب آن را تکرار کردهمصاحبه

تقریبا با گیرد، های این گروه که بعدا مورد بحث قرار میاست. تاکتیک اسالمی والیت خراسان

عنوان تحریک طالبان بههای تاریخی والیت خراسان های طالبان یکسان است. ریشهتاکتیک

با  وهین گرپرسنل اپاکستان، انصارالمجاهدین و جنبش اسالمی ازبیکستان به این معنی است که 

های به خوبی آشنا هستند اما مهارت الزم برای به کاربردن تاکتیک «شورش»های تاکتیک

تواند زمینه همکاری با طالبان، های مشترک به راحتی میمتعارف را ندارند. چنین تخصص

ه های شورشی بنظامی را فراهم کند. دورشدن از تاکتیکهای شبهالقاعده یا سایر سازمان

با  مشترکمنابع و اجرای حمالت تأمین ریزی، ، احتماال برنامهفگی متعارنج هایکتاکتی

کند. تخصیص منابع والیت خراسان به مراتب دشواتر میدیگر را ]برای[ نظامی های شبهسازمان

های ( برای کمک به عملیاتMANPADS« )حملسیستم پدافند هوایی قابل»مالی برای تهیه 

کند. بنابراین، میمتأثر ( را IEDsساز )دست هایاد ساخت بمبوم سی بهما دسترمتعارف، لزو

های های دیگر را که از تاکتیکهای متعارف روابط کاری با سازمانرفتن به سمت تاکتیک

های بر تاکتیک دولت اسالمی والیت خراسانکند. تمرکز کنند، محدود میمتعارف استفاده نمی

دهد که های رقیب نشان میری این گروه با گروهکاهم یدسازمستنرد شورشی و همچنین موا

نظامی افغانستان را های شبههای عملی با سایر سازماناین گروه قصد ادامه استفاده از همکاری

 دارد. 
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 حمایت محلی

، افغانستان به صورت خاص محلی دشوار برای جلب حمایت است. نرخ «خارجی»برای یک نهاد 

ارتباط جمعی رادیو  ترین رسانهاست و متداول درصد 40التر از اب کشور در این سوادیبی

عده مردم افغانستان باشد. در نتیجه، اثربخشی تالش والیت خراسان در جلب حمایت از آنمی

، سخنگوی «استیو وارن»اند، متفاوت بوده است. دگروال که قبال به گروه شورشی وابسته نبوده

شرایط در افغانستان  ما لزوما معتقد نیستیم که»که  داشته است رهاده اظالت متحوزارت دفاع ایا

توسط بسیاری « خراسان»و پیوند مدل داعش به  73«باشد که از داعش استقبال شود ایگونهبه

حال، دوام و شمار پایدار نیروی انسانی با این 74از ناظران تقریبا غیرممکن دانسته شده است.

دهد که این امان ناتو و طالبان نشان میبا حمالت بی واجههمر د سانیت خرادولت اسالمی وال

 کم موفقیت نسبی داشته است.گروه در این شرایط دشوار دست

ی مهم ای، مولفههای شخصی در حلقات جهادی منطقهاز نظر برخی کارشناسان، شبکه

هی جدا وگری از اضی وقتسربازگیری و حفظ پرسنل بوده است )برای مثال، یک فرمانده نار

برد(. این مسأله افغانستان را به صورت هر کجا برود زیردستانش را نیز با خود میشود، می

ها و از سوی دیگر مکانی دشوار برای سربازگیری و جذب سو منبع غنی جهادیمتناقضی، از یک

 هیجن، نتر جوزجاد دولت اسالمی والیت خراسانکند. برای مثال، حضور شورشی نیرو تبدیل می

این گروه در میدان نبرد نه بلکه نتیجه جدایی فرماندهان طالبان از گروه طالبان برتری تاکتیکی 

تواند صفوف به سرعت می دولت اسالمی والیت خراساناز طرف دیگر، تغییر بیعت از  75است.

 یکت امااقدبر  جویان از طالبان را مشروط. همچنین این امر جدایی جنگاین گروه را خالی کند

ارتباطات محکمی درون طالبان داشته باشد، کار دشواری کند. اینکه یک رهبر می رهبر طالبان

قدرت، مقاومت و تأثیر ها تحت گویند که آنسربازان والیت خراسان میاست. با این وجود، تازه

د، نودعضو بدر آن  هایی که قبالگویند گروهها میاند. آنتوانایی مالی این گروه قرار گرفته

یدار یا هویت قوی برای خود اموقع پرداخت کنند و یک سازمان پبهها را معاش آن اندنتوانسته
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بینی و گرایی، کوتهدهنده نواقص ساختاری مانند جناحهای شخصی نشانبسازند. این شهادت

 76تواند به نفع والیت خراسان باشد.ساالری درون طالبان است که میجنگ

رفته شناختی روایتی را برای سربازگیری در پیش گبه لحاظ روان خراسان یتی والت اسالمدول

که تمام به لحاظ اجتماعی ناراضی، جذاب واقع شده است؛ این رسد برای مردمیکه به نظر می

دولت اسالمی والیت حال، با اینمسلمانان وظیفه دارند از فرهنگ اسالمی محافظت کنند. 

ظ اجتماعی ناراضی، با طالبان رقابت کند. ین جمعیت به لحاار بر س شده استمجبور  خراسان

برای مثال کرده است. متأثر های والیت خراسان برای سربازگیری را این رقابت موفقیت تالش

ابراز  زعثمان غازی از جنبش اسالمی ازبکستان، در کنار حمایت از دولت اسالمی، از طالبان نی

موفق شده است که همانند دولت اسالمی  خراسان تیمی واللت اسالدوحمایت کرده است. 

شناختی خود را در خارج از مرزهای افغانستان پخش و تبلیغ کند و های روانعراق و شام، پیام

جویان والیت خراسان چندان مهمی از جنگاما نه درصد( 10)کمتر از  کادر کوچک

تعداد رسد که به نظر میاند. شده جذب ستانو پاک ناند که از خارج از افغانستاسربازانیتازه

سربازان داعش یا دولت اسالمی عراق و شام بسیار اندکی از نیروی جنگی والیت خراسان، کهنه

 77.باشند

در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان  دولت اسالمی والیت خراسانحال، حضور سنگین با این

توسط دولت پاکستان  هاجران افغان کهمز ادی اعداد زیشود که این گروه برای جذب تباعث می

هزار مهاجر افغان  58شوند، از موقعیت خوبی برخوردار باشد. حدود به افغانستان برگردانده می

که از پاکستان به افغانستان برگردانده شدند، تقریبا دو برابر کسانی بودند که همان سال از جنگ 

میلیون افغان که از سال  زار مهاجر از سهه 600ود دند. حددر سوریه، لیبیا و عراق فراری ش

 40و بیش از  78انداند، در ننگرهار اسکان داده شدهسو از پاکستان به کشور بازگشتهبه این 2002

هایی که درصد افغان 70شود که حدود ها به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. برآورد میدرصد آن
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های کاری در نزد مهاجرین افغان که به هارتان مفقد 79ند.واد هستساند، بیاز پاکستان برگشته

های شغلی اندکی برخوردار باشند، ها از امکانشود که آنگردند، لزوما باعث میکشور باز می

نظامی را افزایش ها را برای پیوستن به یک سازمان شبهتمایل آنی خود نوبه امری که به

، زمینه را دولت اسالمی والیت خراسانبازگیری رس روایتایی با هدهد. تلفیق چنین واقعیتمی

 80کند.برای سربازگیری هرچه بیشتر والیت خراسان فراهم می

دولت اسالمی والیت کننده برای های تعییندهد که این ترکیب، باعث موفقیتشواهد نشان می

در استفاده  وهین گراست. ا ها شدهها و پاکستانیخصوص از بین افغاندر سربازگیری به خراسان

ادیو برای سربازگیری از خود مهارت نشان داده است. صدای خالفت به دو زبان پشتو و دری، از ر

 هایشیربچه»والیت خراسان یک برنامه  81ام نشرات دارد.دقیقه روی امواج اف 90روزانه تقریبا 

. این به تاسکرده معرفی  ساله 16تا  6کان دکردن کورا نیز برای جذب و رادیکال« خالفت

های آموزشی در جوزجان، کنر و ننگرهار، از طریق نظام در اردوگاه« سربازانکودک» اصطالح

پیچی شده آموزشی شدیدا سفت و سخت که توسط آموزگاران دولت اسالمی در سوریه نسخه

 انتخاب با دولت اسالمی والیت خراسانرسد که همچنین به نظر می 82.بینندآموزش میاست، 

وقوم پرستانه و های خویشای انتخاب فرماندهان نظامی خود و رد شیوهگیرانه بری سختارهمعیا

های در عوض برای سربازگیری کند. این گروهگرایانه، خودش را از طالبان متمایز میحامی

 83کند.ی خود درون حلقات جهادی، تکیه میهای شخصی از پیش ایجادشدهبه شبکه سیاسی،

در سربازگیری و توانایی این گروه در حفظ جمعیتی به  اسانی والیت خرالماس لتدوفقیت مو

غالب در افغانستان نظریه فقهی حنفی که -هزار عضو، باید نسبت به فقه سنی 5اندازه تقریبا 

های مراتبی فقه حنفی اسالم، تلفیق آن درون سیستماست، سنجیده شود. عقیده غیرسلسله
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دادن آن با گروهی )از جمله دولت اسالمی عراق و یتد اما آشزسار میال دشوامتمرکز را معمو

حنبلی که زیربنای سلفیسم است، به صورت خاصی دشوار است. فقه حنفی تا -شام( با فقه سنی

کند. اما اسالم ها را در جامعه مسلمان به راحتی هضم میاست و تفاوت متساهلحد زیادی 

کند. ظی منابع متنی حمایت میاللفتفسیر تحت زا است وهل سنت ترین مکتب احنبلی، سنتی

آمارها از کند. رو میهرا با مشکلی اساسی در افغانستان روب دولت اسالمی والیت خراساناین امر 

مذهب حنفی درصد مردم افغانستان مسلمان سنی 85حدود  دهد کهنشان می 2012سال 

برای والیت خراسان چنان پابرجاست، مه نفیسمبوبیت حکه محبنابراین و با فرض این 84هستند.

 دولت اسالمی والیت خراسانبه اتفاق مردم افغانستان غیرممکن است.  نفوذ به اکثریت قریب

شاید توانسته است با موفقیت در افغانستان حمایت تعدادی را جلب کند اما برای بسیج موفقانه 

 رو خواهد شد.هبکل رود با مشتر، به احتمال زیایک پایگاه حمایتی وسیع

به دلیل ماهیت وارداتی خود، نتوانسته در افغانستان  دولت اسالمی والیت خراسانایدئولوژی 

نباید با  دولت اسالمی والیت خراسانبار طالبان و های متقابال خشونتانداز شود. شیوهواقعا طنین

محلی توسعه ارگانیک  زا البانشود. ط های متفاوت ایدئولوژی داعش و طالبان اشتباه گرفتهریشه

ای نیست که مانند پدیده دولت اسالمی والیت خراسانبرد. در مقابل، خود سود بسیاری می

دولت  نمادطالبان در سطح محلی توسعه یافته باشد. در عوض این گروه تالش کرده است 

اید سلفی خود قع ربارهداعش د ها اعمال کند.اسالمی عراق و شام را به افغانستان وارد و بر افغان

کند تا روایات خود را توضیح دهد. رویکرد سوریه و عراق صریح بوده است و شدیدا تالش می در

ویژه در مناطق سنتی، از نظر بهدر افغانستان،  دولت اسالمی والیت خراسانی نسبتا ماهرانه

نستان با افغهنگ ااست. فربرخی بازتاب ناتوانی این گروه در متقاعدکردن مردم افغانستان 

باشد که برخی عرب عراق و عرب سوریه متفاوت است و این تفاوت در حدی میفرهنگ 

های حنفی سنی 85آن را درک کنند. استوالیت خراسان، نتوانستهمعتقدند دولت اسالمی 

 دولت اسالمی والیت خراسان 86کنند.افغانستان هنوز از اصول قرن هشتم این مکتب پیروی می

تا بتواند حنفیسم را اختیار کند تفسیر متفاوتی از اسالم را ه نسبت به داعش کت ده اسمجبور ش
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گیری فرار از این نتیجه 87اند، تلفیق کند. «مبتدی وهابیت»که  درون این گروه با برخی عناصری

 باشد، غیرممکن است.گر ناکامی والیت خراسان میپذیری نشانکه چنین انعطاف

 گیرینتیجه

پارچه است و نه از کند که این گروه نه یکثابت می سالمی والیت خراسانت ادولایتی شبکه حم

توان والیت خراسان را یک گروه نیمه مستقل شود. بنابراین میجانب نهاد واحدی حمایت می

جز ایاالت توصیف کرد. والیت خراسان احتماال از حمایت ترکیبی از تمام بازیگران فوق، به

نکته این درک پشتیبانی وابسته به موقعیت جغرافیایی و ر است؛ هر عنصر اردبرخو و ناتو،متحده 

تواند در خدمت منافع کسانی واقع شود که می حد تا چه دولت اسالمی والیت خراسانکه است 

 کنند.از این گروه حمایت می

ست. ین راسانوالیت خکند، حامی بنابراین، پاکستان در ظرفیتی که بر طالبان اعمال کنترل می

گذارد میتأثیر این کشور بر اقدامات والیت خراسان در مناطق مرزی افغانستان  درست است که

والیت خراسان بر منافع استراتژیک تأثیر اما این اعمال نفوذ، به احتمال زیاد تالشی برای کاهش 

امی حم اتها دهد کهشود. شواهد نشان میاجرا میآباد است که از طریق طالبان اسالم کالن

خراسان بودن بر پاکستان وارد نیست و مغایر با اهداف این کشور در افغانستان اصلی والیت 

 باشد.]داشتن دولت دوست در کابل[ می

های اقتصادی ای که والیت خراسان برای خود از طریق فعالیتپشتوانهبا بازیگران دولتی این 

کند، تقویت ( ایجاد میISCرکزی )ی ماسالمدولت  نغیرقانونی در ننگرهار و کنر و همچنی

های اقتصادی غیرقانونی والیت خراسان و همچنین حاصل از فعالیتد. پول نشومی

شده از طریق تماس این گروه با دولت اسالمی مرکزی، احتماال در سراسر افغانستان آوریجمع

ن حمایت دولتی ودیمال مد را کاشود. بنابراین، والیت خراسان وجود خوجمع و سپس توزیع می

 کند.تر در سراسر منطقه خراسان، تکیه میها برای برد عملیاتی بیشیست بلکه در عوض به آنن
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 اهداف دولت اسالمی والیت خراسان

اند که والیت اهداف دولت اسالمی والیت خراسان تاکنون بسیار مبهم بوده است. برخی گفته

. هرچند ممکن است آشکار با طالبان ندارد تیتفاو ت و هیچخراسان در سطح محلی متمرکز اس

دهد که این گروه کند، اما اقدامات آن نشان میادعا کند که در راستای ایجاد خالفت تالش می

گویند که اهداف دولت اسالمی والیت ممکن است در پی اهداف دیگری باشد. برخی دیگر می

جویان این گکم برخی از جنتسد است؛ ش مرتبطخراسان به پیروی عقیدتی این گروه از داع

حال، تعریف وفاداری اعضای والیت خراسان با این 88اند.گروه به ایجاد خالفت ابراز تعهد کرده

 شده بحث زیر درطور جویان این گروه همانعنوان یک گروه دشوار است زیرا برخی از جنگبه

 89د.انتهان پیوسهای متفاوتی به این والیت خراس، با انگیزهاست

حال، عموما توافق براین است که دولت اسالمی والیت خراسان به دنبال محاصره کردن با این

 90ای است.عنوان گذرگاه تدارکاتی منطقهآباد و گرفتن کنترل این بخش از افغانستان بهجالل

رفتن این گروه تا همین اواخر در حال گسترش به غرب ننگرهار به هدف محاصره شهر و گ

محل بحث است. کسانی که معتقدند دولت اسالمی والیت خراسان  که چرا،ود؛ اینبن ترل آکن

آباد را به عنوان اولین قدم در جهت گرفتن های جهانی است، تصرف جاللطلبیدر پی جاه

بینند. برخی راه پاکستان و کابل با هدف نهایی تصرف سایر مراکز جمعیتی، میکنترل بزرگ

برای ادامه حیات والیت خراسان بسیار مهم است و تالش آباد نترل جاللکه رند کاین باودیگر بر

برای تصرف این شهر در درجه اول اقدامی برای تقویت موقعیت این گروه خواهد بود تا گسترش 

 به بقیه افغانستان.

                                                           
 پالیسی فارین ینشریه نگارروزنامه یک با مصاحبه 88
 یک مقام رسمی دولت خارجیمصاحبه با  89
 مصاحبه با یک مقام پیشین دولت افغانستان 90



  

 

 

 



 

 

خالفت جعلی یا والیت واقعی؟: دولت اسالمی والیت خراسان 54  

، هدرهمند اچین، مآباد. ولسوالی مراکز قدرت اخیر دولت اسالمی والیت خراسان در والیت جالل

آباد یک گام ضروری برای تصرف آن و در صورت تمایل، کابل محاصره جالل، نهوزیر و غاروچی

 است

 



  

 ایجاد خالفت جهانی

اهداف دولت اسالمی والیت خراسان اغلب به مثابه تالش این گروه برای ایجاد خالفت در کل 

 این توضیح بسیار ماود؛ اشیف میخصوص پس از شکست داعش در عراق و سوریه، توصجهان، به

منظور گسترش به« هجرت»داعش خودش اهداف خود را با استفاده از مفهوم  91ای است.ساده

عنوان مرکز این یعنی به افغانستان به 92کند.اهداف ژئواستراتژیک خود در افغانستان، دنبال می

ل مکادرک  بیند.یعنوان یک والیت تحت فرمان داعش مبیند بلکه بهخالفت خود نمی

کردن اهداف نهایی والیت ی بین یک والیت، خالفت و امارت برای مشخصهای جزئتفاوت

 93خراسان در چارچوب خالفت بسیار مهم است.

شده تأسیس این والیت در افغانستان دولت اسالمی والیت خراسان مطمئنا در اصل با قصد اعالم

است. افرادی که  آن ن سطح پاییناویججنگبری تا وجود دارد. این ذهنیت تمام سازمان، از ره

جویان والیت خراسان در نیت خود صادق کنند که جنگبا این گروه تماس دارند احساس می

خواهند آن را باور کنند، مطمئنا این را ها میبه نظرم آن»گوید: نگار میهستند. یک روزنامه

  94«خواهند.می

کستان منطقی به یوسیه و ازبدر تاجیکستان، ر انخراس ی والیتاین مسأله با توجه به سربازگیر

رسد. سازمانی که صرفا به دنبال اهداف محلی باشد بعید است و به دنبال نفوذ در نظر می

کشورهای خارجی نباشد، منابع و تالش خود را صرف سربازگیری از این کشورها کند. باور براین 

برای تسلط بر قلمرو  افغانستان، جنگی الدر شمطالبان است که درگیری بین والیت خراسان و 

المللی این گروه سربازگیری بین 95تر و در نتیجه تحمیل اراده برای ایجاد خالفت بوده است.بیش

توان بررسی کرد. طالبان که اهدافش محدود به افغانستان است تقریبا را نیز با همین منطق می

از سایر کشورها جویانی که جنگ یراست. بابسته ابه صورت کامل به سربازگیری محلی و
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 آیند، اگر متعهد به ایجاد خالفت جهانی نباشند، سفر به افغانستان منطقی نخواهد بود.می

دهند. یکی از خبرنگارانی  می خالفت به جدی تعهد آنها دارند، با مستقیمی ارتباط که کسانی

قطع آنها به طور »گوید: یم است، به کردهکه با جنگجویان دولت اسالمی والیت خراسان مصاح

خواهند یک دولت اسالمی یا یک خالفت تاسیس کنند، این را به نحوی این مسئله را بازگو می

شان حفاری شده کردند که گویی این اندیشه در ذهنکردند یا در مورد این ایده فکر میمی

  96«بود

با نیاز به مشورت  ندوکه ب جاز استوالیت خراسان از طریق ساختارهای حاکم بر داعش م

ریزی تصامیم مستقالنه داعش، در مورد عملیات نظامی، تدارکات، معاش، سربازگیری و بودجه

 اقتدار اعظم دولت اسالمی عراق و شام بخش ی سلولیغیرمتمرکز و شبکه ساختاراتخاذ کند. 

افغانستان، به  رد راسانسالمی خبنابراین، دولت ا .کند می واگذار خود والیتی رهبران به را خود

از زمانی که دولت اسالمی  تواند مستقالنه عمل کند.همان اندازه که به خلیفه وفادار است،  می

عراق و شام، ساختار سازمانی خود را به نسبت القاعده غیرمتمرکزتر کرد، ارتباط میان دولت 

داف رسیدن به اه ایربامر این ت. اسالمی والیت خراسان و دولت اسالمی عراق و شام از بین رف

گذارد. اما داعش باید در توجهی باقی میسو باشند، فضای قابلداعش تا زمانی که دو گروه هم

تر از داعش مهم 97هرگونه تغییر قوانین، مقررات و انتخاب رهبری والیت خراسان دخیل باشد.

سالمی مرکزی در ات ع دولاز منافعنوان کمیسر سیاسی برای نمایندگی را که به« نماینده ویژه»

شوند، ها و هدایت رعایت میشود که دستورالعملکند و مطمئن میوالیت خراسان فعالیت می

های بازرسی )نه کسانی که از جانب این گروه به کند. داعش همچنین با ارسال تیمانتخاب می

 عدم ینا  98.یم دارددهند( بر والیت خراسان تاحدی نظارت مستقوالیت خراسان مشوره می

 تضاد سهواً است ممکن مشترک زبان یک وجود عدم و سوریه و عراق از افغانستان فاصله تمرکز،

 افغانستان در داعش خالفت احیای به تالش تا اینکه کند تضعیف را ISK و داعش ایدئولوژیک
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 عراق و دولت اسالمی و دولت اسالمی والیت خراسان یپیشینه با همچنین این 99.کند کمک

کمتر  گیری تصمیم باشد اما در عین زماندو می این بین ارتباط از حاکی که است، گارساز شام

 100متمرکز است.

دولت اسالمی والیت خراسان در سطح جهانی طعم برند داعش را دارد و شواهد آن موجود است. 

 زا که اوته است آی گفبییک تبعه امریکایی و عامل داعش در پاکستان به یک مامور مخفی اف

ای را که انجام داده دریافت کرده است. داعش قبال اجازه حمله«  الیت خراسانو»دولت اسالمی 

گروهک عملیاتی خارجی را به لیبیا صادر کرده بود که از حمالت داعش  2015در دسامبر سال 

کنترل  ای که در چهاردهمین شماره دابق منتشر شد،مقاله 101کند.در اروپا پشتیبانی می

برای نیت والیت خراسان برای نمایندگی از دولت اسالمی در آسیای ن و پاکستان را استافغان

بنگال در ضلع »کند. در این مقاله آمده است: ساز توصیف میمیانه و آسیای جنوبی، سرنوشت

که والیت خراسان در ضلع غربی آن واقع شده است. بنابراین، شرقی هند واقع شده در حالی

بنگال، زمینه انجام حمالت چریکی را در داخل هند  هادی قدرتمند درجه پایگاشتن یک دا

 102«طور همزمان از هر دو جانب، فراهم خواهد کرد.به

والیت خراسان همچنین تحت برخی شرایط سعی کرده است خدمات دولتی را به شیوه داعش 

 حت کنترل خود بهتق مناط گروه درداری محدود وجود دارد. این های از دولتاداره کند. نمونه

لحاظ آموزشی، صحی و قضایی تا حدی ظاهر یک سیستم را ایجاد کرده است و بنابراین، واضح 

 103«اما در مقیاس بسیار اندک. یافته باشند.کنند تا سازمانمیتالش »است که اعضای این گروه 

اسان رخ دولت هم برایعطفی میابی به این سیستم حتی در مقیاس بسیار کوچک، نقطهدست

های آماده یا تخصص داعش برخوردار نیست، بنابراین مهم است که روه از زیرساختاست. این گ

برای اهداف تحلیلی، به جای خروجی این گروه بر نیت و هدف آن تمرکز کرد. قصد واضح این 
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د یک ای ایجاگر هدف دولت اسالمی والیت خراسان برگروه برای ایجاد یک بروکراسی کارا نشان

جای همکاری با امارت طالبان، ]با آن[ رقابت المی است. چنین والیتی بهیت اصیل دولت اسوال

شود، معلوم نیست ای درگیر میکه والیت خراسان تا چه اندازه در چنین ادارهخواهد داشت. این

 د.ده شوباید دیشود یا خیر، که آیا اداره فقط به عناصر فدایی والیت خراسان محدود میو این

درکی وجود ندارد که نشان دهد دولت اسالمی والیت خراسان از مطمئنا تاکنون م

«Management of Savagery »پیروی یا حتی از آن آگاه باشد؛ « ابوبکر ناجی»ی نوشته

 کرد.این جزوه حاوی راهکارهایی است که داعش توسط آن خدمات دولتی خود را اداره می

افغانستان را به تصرف خود درآورد و یک والیت خواهد کل یمن خراساوالیت  اگر دولت اسالمی

این گروه در صورت  104ابتدا باید بر معضل شورش در این کشور غلبه کند. واقعی را تاسیس کند

جویانش باید تصمیم بگیرد که آیا دست به تالش برای تصرف مراکز افزایش عمده تعداد جنگ

که دولت اسالمی والیت خراسان امر محتمل است  نایخیر. زند یا عمده اقتصادی و جمعیتی ب

شدن از جو استخدام کند تا بتواند قدم منطقی را برای تبدیلممکن است به اندازه کافی جنگ

ویژه در صورت توافق صلح یک نیروی شورشی به یک نیروی جنگی متعارف بردارد. این امر به

ین گروه را دو برابر خواهد ی کنونی اشدههدزتخمیناندازه کم طالبان و ایاالت متحده، که دست

تواند از چنین نیروی جنگی که والیت خراسان میحال، تصور اینبا این 105کرد، صادق است.

هایی که برای تصرف و حفظ مراکز جمعیتی مهم استفاده مؤثر کند، غیرممکن است. تاکتیک

در مورد  ه است.ت که تغییر نکردسا ا سالند، صدهبرهای شورشی در افغانستان به کار میگروه

 ها و استراتژی بحث خواهد شد.تاکتیک های دولت اسالمی والیت خراسان، در فصلتاکتیک

بار شان فاجعهشان جنگ متعارفهای طالبان، که تجربههای والیت خراسان با تاکتیکتاکتیک

ا درگیرشدن در خواهد بآیا می هک بپرسداز خود بوده است، تفاوت ندارد. بنابراین، این گروه باید 

اقدامات الزم بعدی برای فتح افغانستان، خودش را در معرض نابودی قرار دهد یا خیر. این گروه 
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عنوان نشینی به پاکستان خواهد شد یا با جمعیت محلی مخلوط و بهیا نابود یا مجبور به عقب

 106مدافع منافع محلی دیده خواهد شد.

                                                           
 فیلدبار توماس دکتر بوستون، دانشگاه شناسیانسان بخش مدیر و شناسی انسان استاد با مصاحبه 106



 

 

خالفت جعلی یا والیت واقعی؟: دولت اسالمی والیت خراسان 15  

 محلیدر سطح تمرکز 

سالمی والیت خراسان، داعش، یا هردو گروه، به صورت غیرمستقیم یا آشکارا از ت ادول

تر در های گسترش خود که ناشی از معضل شورش در افغانستان و به صورت گستردهمحدودیت

اند و فقدان خالفت خراسان است، آگاهی دارد. والیت پاکستان و والیت الهند اخیرا تأسیس شده

گیرد، وجود های روابط عمومی والیت خراسان نشأت میالیتشده که از فعفریعهدف تعنوان به

و -تا یک نیروی واحد-هاعنوان محل تجمع جناحدارد. وضعیت دولت اسالمی والیت خراسان به

بخش کنند )مانند ارتش آزادیهایی که اهداف کامال متفاوتی را دنبال میاتحاد آن با گروه

ین گروه است. رقابت بر سر منابع و حامی در های استراتژیک ایتمحدود( گواه بلوچستان

های جهادی توصیف کرد، براین محدودیت و فشار توان آن را پر از سازمانای که میمنطقه

دادن حمایت باشد، از ترس از دستنظامی میافزاید. برای مثال لشکر اسالم که یک گروه شبهمی

هایی تصادفی و یا بعید است چنین مثالن خودداری کرد. ااسیت خربه وال طالبان، از پیوستن

فرد باشند و اگر خیلی تکرار شوند، بر محاسبات رهبران دولت رویدادهای منفرد یا منحصربه

 اسالمی والیت خراسان تأثیر خواهند گذاشت.

 تتحهانی خالفت جگیری در ایجاد بنابراین بسیاری بر توانایی و تمایل این گروه برای سهم

تری ناشی های این گروه از عوامل اساسیدارند و معتقدند محدودیت شرایط کنونی شک

ها کنم که آنفکر نمی»گوید: شونده آگاه از سیاست حکومت مییک مصاحبه 107شود.می

ها مردم محلی هستند و به بخواهند جهانی شوند یا حتی از مرزهای افغانستان فراتر روند. آن

جویانی دارد که از طالبان ه احتماال فرماندهان و جنگاند. این گروتهشداستگی بان وابطال

اند... به نظرم به لحاظ اهداف، سیاست، یا استراتژی، بین ]والیت خراسان[ و طالبان گریخته

ها از گران، اقتصاد جنگی و نارضایتیاز نظر برخی تحلیل 108«های شدیدی وجود ندارد.تفاوت

در مورد  دولت اسالمی والیت خراسان است. اصلی نیروی جنگی زهانگی غانستاندولت اف

بسیاری از استراتژی دولت اسالمی والیت خراسان، در فصل استراتژی بحث خواهد شد. 

جویان دولت اسالمی والیت خراسان اساسا در سطح محلی متمرکز هستند و برخی از جنگ

                                                           
 مصاحبه با یک مقام پیشین دولت افغانستان  107
 مصاحبه با یک مقام پیشین دولت افغانستان  108



  

ای این گروه عالقه نتیجه بگیرند که کهینند بدی میکم شواههای خارجی دستنمایندگان دولت

دشوار است که تحت چنین شرایطی، گروهی را تصور کنیم که  109به ایجاد خالفت جهانی ندارد.

که انگیزه بسیاری از اعضای آن از پیوستن به این گروه، به خالفت جهانی متعهد باشد در حالی

 است.نارضایتی از یک نظام قضایی ناکارآمد بوده 

مدت این گروه بر تفکر رسد تفکر تاکتیکی کوتاهه چرا به نظر میکوضیح اینی تبران ای

کند. یک منبع اهداف دولت اسالمی استراتژیک بلندمدت این گروه سایه افکنده، کمک می

رسد کار این گروه به نظر می»گوید: کند و میوالیت خراسان را درهم و برهم توصیف می

شان خوب است اما ت و برای روابط عمومیها را تقویت آنیوازرگ رحمالت ب 110«برعکس است.

رسد که این یگانه استدالل است و حس قوی وجود دارد که دولت اسالمی والیت به نظر می

رسد پشت حمالت این گروه، به نظر می 111جنگد.خراسان به خاطر نفس ماهیت جنگ می

نطقی جز تالش اش، متجاری مهم ایمسیرهاطراف  های این گروه  درحمالتی غیر از درگیری

برای حفظ خود وجود ندارد. دولت اسالمی والیت خراسان امکان داشت چنان محلی شود که 

دهد هرگونه هدف استراتژیک خود را فراموش کند. این امر از این جهت مهم است که توضیح می

شد. پادرمیانی اب البانری با طچرا والیت خراسان ممکن است تحت شرایط خاص مایل به همکا

کنند، وقتی عنوان میانجی در حل اختالفات طالبان عمل میمایندگان والیت خراسان که بهن

عنوان تالش برای تقویت وجود دیده شود تا همکاری کند که به آن بهمعنای بیشتری پیدا می

همکاری  جهر نتید 2018 جویان این گروه از جوزجان در سالشدن جنگراندهاستراتژیک. بیرون

دهد که طالبان از وجود دولت اسالمی در افغانستان نیروهای دولتی افغانستان نشان می طالبان و

در موقعیتی به لحاظ استراتژیک تأثیرگذار، ناراضی است و بیشتر بر والیت خراسان فشار 

ت می والیدرصدی درگیری بین گروهی از جانب دولت اسال 50آورد. کاهش نزدیک به می

دهنده تصمیم تاکتیکی این گروه مبنی بر تواند نشانمی 2019ر سال در افغانستان د نساخرا

خودداری از درگیری با طالبان در حدی که سلطه ملی این گروه را تهدید کند و منجر به 

 تضعیف بیشتر مواضع والیت خراسان شود، باشد.
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خواهد حاکمیت خود را دانه مییومست، نمقدور اجا که واقعا دولت اسالمی والیت خراسان تا آن

که شرایط در آینده برای گسترش بیشتر قلمروش تغییر کند. ایده برقرار کند، به امید این

گسترش سریع مانند گسترش دولت اسالمی در عراق و سوریه، در افغانستان عمال غیر ممکن 

دولت  112ود دارد.جو نستاندر افغاشماری است؛ زیرا عالوه بر فشار طالبان، جوامع محلی بی

 درگیر را خود ولی ، نداشت را طالبان با جنگ قصد هرگز ، واقع در ، اسالمی والیت خراسان

ای، آنچه که والیت خراسان منتظر است تحت چنین فرضیه .یافت گروه این با ساله 4 درگیری

ابه مش طشرایدر  113د.آغاز ش 1992اتفاق بیافتد، مشکلی مانند جنگ داخلی است که در سال 

های کوچک که قدرت چندانی نداشتند دست به ایجاد امارتی کوچک در اسان، گروهوالیت خر

نورستان زدند، اما با وجود حمایت دیرینه مبلغان پاکستانی، نتوانستند امارت خود را گسترش 

ه اتفاق بکند که اتفاقی بیافتد و این این یعنی والیت خراسان خودش را آماده می 114دهند.

که به لحاظ تئوری در با این 115به بروز خالء قدرت در افغانستان شود.ی باشد که منجر اهگون

وتاب ظاهر شود، اما تجربه تواند به اندازه داعش بلندپروازانه و پرآبچنین شرایطی این گروه می

گاه آر ین امیا از ارسد. والیت خراسان در افغانستان نشان داده که این ایده عاقالنه به نظر نمی

توان تصور بنابراین می 116ق سایر شواهد، صرفا دست به اقدام استراتژیک نزده است.است و یا طب

کرد که این گروه حتی در صورت وجود خالء قدرت در افغانستان، از شانس چندانی برای تصرف 

 این کشور برخوردار نیست.

و معادن  مواد مخدر، چوب یونیرقانتجارت غبنابراین والیت خراسان ممکن است فعال به حفاظت 

ثباتی در برداری از بیتالک بسنده کند و در صورت داشتن استراتژی، منتظر فرصتی برای بهره

شان حفاظت از اند که اولویتافغانستان باشد. برای مثال عناصر درون والیت خراسان نشان داده

ناطق مورد . با نگاهی به مددیمرو جتصرف قلهای اقتصادی غیرقانونی این گروه است تا فعالیت

توان نتیجه گرفت که این گروه در پی چنین هدفی است. تمرکز این تمرکز فعلی این گروه می

دهد که والیت خراسان در پی محافظت از گروه بر ننگرهار، کنر، بدخشان و کابل نشان می
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مراکز جمعیتی  بهسترش ست نه گمسیرهای قاچاق و استفاده از پتانسیل اقتصادی این مناطق ا

های خارجی معتقد است که این گروه ممکن است صرفا خانهکم یکی از سفارتم. دستمه

به همین  117عنوان هدف اصلی خود به دنبال ایجاد دهلیزی بین پاکستان و تاجیکستان باشد.به

 تهآن گفکه در  ی مناطق شمالی افغانستانهای خارجی دربارهخانهدیگر از سفارتترتیب یکی

است و به نظر این « عمیقا نگران»کند، های کوچکی را اداره میاسان گروهکشود والیت خرمی

هدف این گروه از ایجاد دهلیز از پاکستان تا  118شود.خانه به این مسأله توجه کافی نمیسفارت

ی. ننوغیرقاتجارت  تواند یکی از این دو باشد: اول، ایجاد یک مسیر قاچاق برایمی آسیای میانه

ها روی بدخشان و چرا آن»تر است. شوندگان این امر محتملظر برخی از مصاحبهدر واقع از ن

ها برای گرفتن کنترل مسیرهای غیره تمرکز کنند؟ چون این مسیر قاچاق مواد مخدر است. آن

 ان تاز پاکستتوان فرض کرد که هدف این گروه از ایجاد دهلیز ادوم، می  119«جنگند.قاچاق می

ایجاد ارتباط میان عناصر دولت اسالمی پاکستان، دولت اسالمی الهند، والیت  یای میانه، برایسآ

رودخانه »خراسان و اعضای دولت اسالمی در آسیای میانه به همدیگر باشد. درگیری بر سر 

 120در بدخشان، نورستان و کنر جریان دارد.« پیچ

ا سازمانی که برای والیت خراسان ب هب جویانتن جنگعنوان انگیزه پیوساقتصاد جنگی به

در همین رابطه، در فصل مربوط جنگد، همخوانی دارد. های اقتصادی خود میمحافظت از دارایی

والیت خراسان بهترین فرصت به استراتژی دولت اسالمی والیت خراسان، بحث خواهد شد. 

شیرزاد قیمتی در منطقه  ایهسنگی است. ها در مناطق روستایاقتصادی برای بسیاری از افغان

پیوستن به والیت خراسان در  121والیت ننگرهار از جمله منابع اقتصادی شرق افغانستان است.

دارشدن است. های رسیدن به چنین مواد معدنی با ارزش و پولراه حال  حاضر یکی از بهترین

یجه گرفت که در تن تواناما می لزوما برابر با اقتصاد جنگی نیست،« جنگیدن به خاطر جنگ»

 واقع این چیزی است که در عمل وجود دارد.
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های روابط عمومی دولت اسالمی عراق و شام نیز حاکی از شروع ناهماهنگی ترین اعالمیهتازه

های جنبشی خالفت های داعش در ذیل به درگیریبین این گروه و والیت خراسان است. اعالمیه

 برد.خراسان نمی چ نامی از والیتیه د امابالمی جهانی در سراسر جهانی

شرق موتر نظامی در برنو، شمال 3سرباز نایجریایی و از بین بردن  8: اعالمیه داعش درباره کشتن 1 شکل

 هایی درباره افغانستان وجود ندارد.نایجریه. چنین اعالمیه

122 
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 جنوری 2ت کالن و جدید در اینگوشیا، والیت قفقاز، درباره یک عملیا عشیه دا: اعالم2 شکل

 

. بازهم، چنین اطالعیه درباره افغانستان از جانب این گروه منتشر نشده است. داعش 2020

اکنون ممکن است به دنبال مکان بدیل برای والیت خراسان باشد که از آنجا بتواند خالفت را 

 رد.زنده نگه دا

های های دولت اسالمی و والیتنامه النبأ داعش، عملیاتیدر هفته شده : اینفوگرافیک منتشر3 شکل

به ویژه مسیحیان در آن درج شده « کافرها»دهد. شمار تلفات نشان می 2019وابسته آن را در دسامبر 

 شود.است. افغانستان در این جمع دیده نمی
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 دهد که این گروه از ارتش نایجریا به چنگ آورده: پروپاگاندای داعش تسلیحاتی را نشان می4 شکل 

 

 

 گیرینتیجه

گسیخته و چندپارچه این گروه دهنده ماهیت ازهماهداف دولت اسالمی والیت خراسان بازتاب

که تحت تأثیر  یاف؛ اهدشده استخودمختار این گروه منجر به تعدد اهداف است. وضعیت نیمه

امی دولتی در یک منطقه معین از افغانستان است. هرچند این گروه آشکارا در پی ایجاد یک ح

کند که رهبری مرکزی دولت والیت فعال دولت اسالمی است، اما اقدامات این گروه ثابت می

سان اعمال اخرالیت دهنده واسالمی اقتدار تمام و کمال خود را بر اهداف گوناگون عناصرِ تشکیل

 ند. کنمی

برد. حمایت مادی و ارائه این گروه در غرب افغانستان از حمایت ایران بهره میرسد به نظر می

تواند دلیل اصلی جویان والیت خراسان در غرب افغانستان در واقع میسرپناه برای برخی از جنگ

ر سنگین یت بامیان، حضوالو مانندانستان نشین افغاین باشد که چرا این گروه در مناطق شیعه

هیچ درگیری در بامیان  2019تا نوامبر  2018ندارد. برای مثال والیت خراسان بین نوامبر سال 

رو حذف شیعیان و رویارویی مستقیم با فاطمیون احتماال در قعر لیست از این 123نداشته است.
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رب افغانستان. ه با ایران در غوگراین  ل رابطهتر به دلیهای والیت خراسان قرار دارد ، بیشاولویت

تواند این باشد که عناصری چون فاطمیون مستقیما با نیروی قدس با این وجود دلیل اصلی می

سپاه پاسداران ایران در ارتباط هستند. برعکس، این گروه به حمله به دولت کابل و نیروهای ناتو 

ها اظهار آمادگی بر ران رد شده و آنیا دولت از طرف این احتمال دهد.میتر اولویت احتماال بیش

مبارزه در مقابل داعش در افغانستان کرده اند. ممکن بتوان در پژوهشی مستقل به ابعاد مبهم 

  این مساله بهتر پرداخت.

روابط دولت اسالمی والیت خراسان با پاکستان بیشتر از پیش اهداف این گروه را پیچیده 

آی بخواهد اسکه هرگونه کمکی که آیه این معنی است بن طالباتان از کند. حمایت پاکسمی

طور قطع، مشروط در اختیار والیت خراسان قرار دهد، مشروط به عدم درگیری بین دو گروه و به

به خودداری این گروه از انجام حمالت در داخل پاکستان است. در نتیجه هدف پاکستان از 

اتژیک بر والیت خراسان منجر های استرحدودیتمل اعما ماال بهکاهش تأثیر والیت خراسان احت

 شود.می

تر توان با اطمینان فرض کرد که داعش والیت خراسان را به سمت اهداف سنتیعالوه براین، می

مولوی اسلم فاروقی  2019تواند توضیح دهد که چرا در آپریل دهد و این امر میخود سوق می

تواند توضیح ین امر همچنین میالخراسانی شد. ا مرابوع عروف بهجایگزین مولوی ضیاالحق م

نشین دهد که چرا والیت خراسان به رغم خودداری از حمله تمام و کمال بر مناطق شیعه

 کند.شیعی حمایت می افغانستان، همچنان به اهداف نرم در کابل حمله و از احساسات ضد
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  خراسان ها و استراتژی دولت اسالمی والیت تاکتیک

اند اما به نظر  124«از عهد اسکندر کبیر»بندد ورشی که والیت خراسان به کار میهای شتیکتاک

رسد که استراتژی این گروه در پاسخ به شرایط تحول یافته است. والیت خراسان برای می

است. بار استفاده کرده ای مرگطور فزایندههای مشابه و بهیابی به اهداف خود از تاکتیکدست

طور مخفیانه در سراسر افغانستان شی این گروه را قادر ساخته تا بههای شورتاکتیک زا تفادهاس

دهند که بارتر شود. مردم محلی در ننگرهار گزارش میفعالیت کند و به مرور زمان مرگ

های رزمی پوشند و فقط برای انجام عملیاتجویان این گروه معموال لباس غیرنظامی میجنگ

و  2014های شدگان منسوب به والیت خراسان بین سالتعداد کشته 125د.ندهش میییر پوشتغ

های منتسب به والیت و درگیری 126و عمدتا در کابل و ننگرهار دو برابر شده است 2018

از مجموع حمالت این گروه  2017خراسان نیز به همان اندازه گسترش یافته است. قبل از سال 

تا  2017ده بود، اما این رقم بین سال ننگرهار انجام ش درد آن درص 62 در سراسر افغانستان،

که والیت با این 127درصد مجموع حمالت این گروه در افغانستان کاهش یافت. 17به  2019

خراسان ممکن است به لحاظ اقدامات متعارف، کنترل بر قلمرو و نیروی انسانی یعنی تعداد 

اش بسیار جوییو ستیزهی متفاوت خشونت ولگحاظ اما به لتوجه به نظر نرسد اجو، قابلجنگ

ودو درصد اهداف دولتی این گروه در افغانستان اهداف مرتبط با دولت چهل 128توجه است.قابل

تر از حمالت این گروه بر ارتش یا پولیس افغانستان دهد بیشمحلی بوده است که نشان می

موع درصد مج 25، 0162ل در ساانستان حمالت انتحاری والیت خراسان در افغ 129است.

درصد کل  34به تقریبا  2017حمالت این گروه را تشکیل داده است. این درصدی در سال 

درصد کل حمالت این گروه افزایش  56به  2018حمالت این گروه و در هفت ماه اول سال 
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عت ست و سرای شده ابنابراین، این گروه موفقانه در انجام حمالت شورشی حرفه 130یافت.

 131وه از شبکه حقانی پیشی گرفته است.عملیاتی این گر یرااج

حمالت خودسرانه این گروه، با طالبان تفاوتی های دولت اسالمی به استثنای وجود تاکتیکبا این

رو در رو با  گندارد. تفاوت اصلی این گروه با طالبان روی آوردن والیت خراسان به جن

تکفیریها، یعنی انجام عملیاتهای تصفیوی است.132 والیت خراسان شیعیان را عمدا هدف قرار 

، علیه 2018تا  2014های های مذهبی در سالحمله این گروه بر فرقه 11درصد از  90دهد؛ می

جوامع شیعه انجام شده است.133 غیر از این، تفاوت قابلمالحظهای بین طالبان و والیت خراسان 

تواند یک دلیل سان میسالمی والیت خراات ن دولجویانگشود. ریشه مشترک جدیده نمی

های شورشی دارد. یک منطقی برای این باشد که چرا این گروه وابستگی شدید به تاکتیک

شناسد که هم به طالبان و هم به شخصا یک متخصص مواد منفجره را در کابل می  ،نگارروزنامه
 دولت اسالمی والیت خراسان تکنیکهای انتقال و استفاده از مواد منفجره را آموزش میدهد.134

حال نبردهای تلخی با طالبان و اردوی ملی افغانستان بر دولت اسالمی والیت خراسان در عین

دهنده یک استراتژی نامنسجم است سر کنترل مسیرهای تجاری داشته است. این نبردها نشان

ی که ل شده است. شتاباعمروه ار این گبینی با طالبان بپیشهای غیرقابلکه بر اثر درگیری

داشت و به سرعت در سرتاسر افغانستان  2016و آغاز سال  2015والیت خراسان در پایان سال 

گسترش یافت، کاهش یافته و این گروه مجبور شده است با شرایط خودش را وفق دهد. دلیل 

های یوز. پیران باشدتواند در واقع ضعف تاکتیکی این گروه نسبت به طالبی آن میعمده

های مختلف به والیت خراسان کار والیت خراسان در واقع به دلیل پیوستن گروهتاکتیکی آش

ها خانهطور که یکی از سفارتهای نظامی برای تصرف قلمرو. هماناست، نه به دلیل عملیات

                                                                                                                                          
129  Jadoon, A. (2018, December 03) Allied and Lethal. Combatting Terrorism Center 

at the USMA West Point. Accessed online 
130 Jadoon, A. (2018, December 03) Allied and Lethal. Combatting Terrorism Center 

at the USMA West Point. Accessed online 
131 Lushenko, P. Van Auken, L & G Stebbins (2019) ISISK: Deadly Nuisance or 

Strategic Threat? Small Wars & Insurgencies, 30:2, 265-278 
 خارجی مصاحبه با یک مقام رسمی دولت   132
 مصاحبه با یک مقام رسمی دولت خارجی   133
 نگار خارجیمصاحبه با یک روزنامه 134

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/12/Allied-Lethal.pdf
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/12/Allied-Lethal.pdf
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/12/Allied-Lethal.pdf


 

 

خالفت جعلی یا والیت واقعی؟: دولت اسالمی والیت خراسان 16  

 دلیل ده است.یابی به قلمرو، ناشی از تغییر پرچم بوها در دستتوانایی آن»کند، اشاره می

ها از برتری نظامی یا عملیاتی برخوردار بودند، بلکه مال این نیست که آنها در شآن ترشسگ

ها در این منطقه پرچم این گروه را به دست گرفتند و بعد دلیل این بود که رهبری برخی جناح

ان، شکست این گروه در هرات، جوزجان و هلمند به دست طالب 135«آن را پایین گذاشتند.

بان است؛ چه این برتری ناشی از نیروی انسانی باشد چه از برتری واقعی طال دهدهنننشا

گویند که به دلیل تلفات سنگین شوندگان میافزار یا توانایی عملیاتی. بسیاری از مصاحبهجنگ

ناشی از این افشار، دولت اسالمی والیت خراسان مخفی شد و تصمیم گرفت به حمالت شورشی 

بیند تا والیت خراسان می« نرم»عنوان هدف فغانستان بهعش احتماال به ااد آورد.تر روی بزرگ

عنوان پایگاهی برای حمله به باقی منطقه خراسان استفاده کند. آن را تصرف کند و از آن به

شود با این سال می 4والیت خراسان در واقع هرگز قصد جنگ با طالبان را نداشت اما اکنون 

بار با ابوبکر البغدادی بیعت کرد احتماال به تی برای نخستینروه وقن گای 136.گیر استگروه در

حال، واقعیت جنگ با طالبان و این باور بود که به چنگ آوردن افغانستان جدا ممکن است. با این

کستان، تحریک طالبان پاکستان و طالبان به احتمال یاتکا به عناصر پیشین جنبش اسالمی ازب

یل استراتژیک اهدافش بزند. این امر در سردرگمی گروه دست به تعد ینکه ا اعث شدهزیاد ب

اهداف این گروه مشهود است. والیت خراسان نه از مهارت، نه از نیروی انسانی و نه از برتری 

 تاکتیکی برای تصرف افغانستان در مواجهه با مقاومت طالبان، برخوردار نیست.

سازمان برای  این ضعیف های توانایی با همچنین انخراس ی والیتدولت اسالم استراتژیک رکود

اگر دولت »گوید: یک مقام پیشین دولت افغانستان می 137.است شده پیچیده دفاع از قلمروش

دولت افغانستان آن را بازپس خواهد  یشاسالمی والیت خراسان، یک منطقه را تصرف کند، فردا

 در. است شده سنگینی خسارات لحممت 1520 سال از دولت اسالمی والیت خراسان 138«گرفت.

 سنگین شکست از پس کلی، طور به اما است، داشته بدخشان در هایی پیشرفت اخیر های ماه

دولت اسالمی والیت خراسان، تقریبًا  .برددر وضعیت بدی به سر می 2019 نوامبر در ننگرهار در

                                                           
 مصاحبه با یک مقام رسمی دولت خارجی  135
 مصاحبه با یک مقام رسمی دولت خارجی 136
 مصاحبه با یک مقام پیشین دولت افغانستان 137
 مصاخبه با یک مقام پیشین دولت افغانستان 138



  

 حدود ریوص قبل از دستگیصخ د، بهشده بو ها راندههای اصلی خود به کوهکیلومتر از جبهه 15

 وجود با همچنین هاآن. بود داده دست از را مناطق فرودست قبالً  والیت، در ISK عضو 600

هایی که توسط طالبان در ننگرهار کاشته  ماین کاملی روی کنترل هرگز ، که داشته اند تصوراتی

 139شده بود، اعمال نکرده بودند.

ابوبکر البغدادی، رهبر پیشین داعش، با  شدنکشتهاز قبل  سان حتادولت اسالمی والیت خرا

ای وجود این باور وجود دارد که ]در این گروه[ هیچ استراتژی»رو شد. فقدان استراتژی روبه

ی کالن طلبانه است و بخشی از یک برنامهها تاکتیکی و فرصتندارد و هرگونه دستاوردهای آن

را احتماال پذیرفته و توجه به ن والیت خراسان ودراتژی ان استرداعش فقد 140«در منطقه نیست.

مولوی عبداهلل را جایگزین ابوعمر  2019تواند توضیح دهد که چرا داعش در آپریل این نکته، می

نگارانی که اعضای والیت خراسان را الخراسانی به حیث رهبر والیت خراسان کرد. روزنامه

ری برخوردارند اما با توجه به آنچه ها از نوعی رهبنآ»نند. کیف میهدف توصها را بیاند، آندیده

جویان این گروه در کنر و ای از جنگام، این رهبری خیلی واضح نیست. من با دستهدیده

اند و بسیاری از که قبال با طالبان بودهها نظر به اینام و برخی از آنننگرهار صحبت کرده

که نوعی فرمانده و ها با اینین، آنرسیدند. بنابرایم ه نظرهدف بیاند، کامال بپاکستان آمده

 141«رسد منسجم باشند.فرماندهی دارند اما به نظر نمی

استمرار رهبری دولت اسالمی والیت خراسان نیز ممکن است دلیل این سرگردانی استراتژیک 

تش را نظامیحمالت  باشد. حمالت هوایی نیروهای مأموریت پشتیبانی قاطع، فشار طالبان و

ن، توسعه و حفظ یک استراتژی ثابت را به شدت برای این گروه دشوار کرده است. ملی افغانستا

داعش نتوانسته است رهبری کاریزماتیک در آسیای جنوبی پیدا »کند که یک کارشناس ادعا می

ست ممکن ا مند و باتجربه،کند که برای سربازگیری جذاب واقع شود. داعش بدون رهبری توان

بلند کند و حاکمیت و قلمرو برای خود ایجاد کند؛ کاری را که در  د در پاکستان سرنوانت
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رهبری خود را از  4والیت خراسان از ابتدای ظهور تاکنون  142«خاورمیانه توانست انجام دهد.

رده این عضو رهبری میان 548، حدود 2018تا  2015های دست داده است و در کل، بین سال

در نتیجه، والیت خراسان احتماال از سر ناگزیری به استراتژی  143اند.شده دهین بروه از بگر

 طلبی روی آورده است نه قدرت انتخاب.فرصت

توانی این گروه در حفظ قلمرو، دو برابر شده ناتوانی استراتژیک والیت خراسان در اثر کم

دا کنند اما فرمی فصررا ت ک منطقهها امروز یآن»گوید: یک عضو دولت افغانستان می 144است.

سو متحمل تلفات سنگینی این به 2015والیت خراسان از سال  145«گیرد.دولت آن را پس می

هایی در بدخشان داشته است اما در کل، پس از های اخیر پیشرفتشده است. این گروه در ماه

. تاسنمان خاا بیدر ننگرهار متقبل شد، تقریب 2019شکست سنگینی که در نوامبر سال 

عضو این گروه در  600که حدود ت اسالمی والیت خراسان حتی قبل از اینجویان دولجنگ

 15والیت ننگرهار اسیر شوند، مواضع خود را از دست داده بود و پس از ماه نوامبر نزدیک به 

ها، ف باورها عقب رانده شده است. همچنین، این گروه برخالاش، به کوهکیلومتر از جبهات اصلی

 146طور کامل از چنگ طالبان بگیرد.معادن ننگرهار را به نتوانسته کنترل زرگه

نگار توانست تحرکات دولت اسالمی والیت خراسان را در ننگرهار یک روزنامه 2019ست در آگ 

دهد. هایی را درباره استراتژی این گروه به دست میبه تفصیل ثبت و شرح دهد. گزارش او سرنخ

که والیت  وف تورا بورای اسامه بن الدن، پس از اینمجموعه غار معر تورر مجامینه دهسکه

ی این گروه تبدیل شد. جمعیت این گروه خراسان از اچین فاصله گرفت، به کانون توجه فزاینده

های قیمتی معروف که به خاطر داشتن معادن سنگ-در ولسوالی پچیراگام و خوگیانی و شیرزاد

دهد که والیت خراسان با ادامه انتخاب این جغرافیا نشان می 147ت.فیازایش روز اف روز به-است
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گری در پی محافظت از منافع اقتصادی خود است. بیرون راندن یک گروه شورشی از کنر شورش

های مرتفع این والیت، بسیار دشوار است. ولی این منطقه های عمیق و کوهستانبه دلیل دره

گاه بن الدن مشهور است، نیز نیز که به مخفی تورا بوراای هکوه 148دارد.اهمیت استراتژیک ن

های بزرگ تریلر و شود که کاروانموقعیت دشواری برای جنگ با شورشیان است. گفته می

کنند، روزانه در این های قیمتی را از شیرزاد به پاکستان منتقل میموترهای باربری که سنگ

عنوان گذرگاه لجستیکی بین پاکستان و مناطق هبد آبالیکی جالخورند. نزدمناطق به چشم می

دهد که هدف والیت خراسان از تمرکز بر این شرقی افغانستان از جمله کابل، نشان میشمال

 برداری خودش از این مسیرها بوده و یا قطع مسیرهای تدارکاتی طالبان.مناطق، بهره

نیز  2019ن در نوامبر اازبیکست-جکستاننبرد دولت اسالمی والیت خراسان در مرز تا

خواهد آن را دنبال کند. تمرکز این گروه بر دهنده استراتژی است که این گروه اکنون مینشان

کند که والیت های آن در بدخشان و جوزجان، نیز این را تأیید میننگرهار و کنر و فعالیت

ی پاکستان و آسیا ایجاد دهلیز بینکرده و احتماال به دنبال  خراسان اکنون استراتژی عوض

ویژه میانه است. جنگ در تاجیکستان مزایای بسیاری برای این گروه به همراه خواهد داشت، به

یافتن به تاجیکستان یه والیت خراسان مقاومت کند. راهنام طالبان نیست که علکه گروهی بهاین

این گروه در کشوری بدون حضور ی جدید برای برای والیت خراسان به معنای بازشدن جبهه

های والیت خراسان در گری است. این امر نیز با تالشناتو و با ظرفیت محدود برای مهار شورش

تواند از منافع تجاری و راسان به لحاظ تئوری مید. دولت اسالمی والیت خبدخشان همخوانی دار

 د کند.فرصت سربازگیری خود دهلیزی از پاکستان به آسیای میانه ایجا

دهد، این یعنی والیت خراسان راهبرد خود را از طور که اهداف این گروه نشان میهمان

هنوز خیلی زود است  استراتژی تصرف افغانستان به استراتژی بقا در افغانستان تغییر داده است.

ی پذیرش شکست است یا غیر ازاین؛ اما والیت خراسان که بگوییم این تغییر استراتژی نشانه

سابقه این را دارد که برای بقا، خودش را تغییر داده باشد. برای مثال، دولت اسالمی زندانی را 
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 149کرد.ه میدره ولسوالی اچین ادارجویان طالبان و غیرنظامیان در مهمندبرای جنگ

 40باربودن این گروه در پاکستان عمدتا ناشی از ظرفیت لشکر جنگوی بوده است. تقریبا مرگ

های ناشی از حمالت والیت خراسان در پاکستان، در نتیجه حمالت ها و زخمیم کشتهدرصد تما

ت های کوتاه و درازمدت فعالیت دولت اسالمی والیمرتبط به هر دو گروه بوده است و دوره

های جیاین البته عالوه بر میان 150خراسان و لشکر جنگوی در افغانستان با هم همپوشانی دارند.

خطر نابودی کامل والیت خراسان در سال  151برای حل اختالفات طالبان است.والیت خراسان 

دهد که والیت خراسان به لحاظ استراتژیک در جوزجان از جانب طالبان نیز نشان می 2018

 ت برای بقا تالش کند.مجبور اس

مین رسانی خود بسیار مؤثر عمل کرده و به هحال، دولت اسالمی والیت خراسان در پیامبا این

عنوان بخشی دلیل توانسته تعداد خود را حفظ کند. این گروه در استفاده از اخبار به نفع خود به

ن گروه در ننگرهار، با کانال رادیویی ای 152از کارزار روابط عمومی خود خوب عمل کرده است.

 153وجود بمباران مکرر، طی چند ساعت پس از هر حمله فعالیت خود را از سر گرفته است.

از مزیت نامتقارنی »کند، اعضای این گروه طور که یکی از نمایندگان دولت اشاره مینهما

در  ای خود راداعش کارزار رسانه 154«کنند.برخوردارند و در جنگ اطالعاتی خوب عمل می

 700برد. نزدیک به های اجتماعی مدرن بهره میبرد و از امکانات رسانهتر پیش میسطح کالن

بوک و توییتر مؤثرتر از هر این گروه از فیس 155خوانند.های داعش را مینه توییتهزار نفر روزا

 سازمان بنیادگرای اسالمی دیگری استفاده کرده است.
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ته است بخش بزرگی از نیروی جنگی طالبان را به سمت خود حال، والیت خراسان نتوانسبا این

گروه احتماال انتظار داشت تعداد  شده است. این های خونینر عوض، درگیر جنگجلب کند و د

تر اعضای جویان طالبان یا اعضای شبکه حقانی به صفوفش بپیودند، اما بیشتری از جنگبیش

ها شود که دلیل اصلی این امر، رقابت بین گروهور میاند. تصطالبان به این گروه وفادار مانده

شود. گرایی در سطح باالتری میهای مختلف منجر به خشونت و افراطاست. رقابت بین گروه

عنوان گذاری انتحاری را بههای مقاومت فلسطین، محبوبیت بمبرقابت بین حماس و سایر گروه

و این احتمال وجود داردکه  156یل افزایش دادسالح انتخابی در درگیری بین فلسطین و اسرائ

دهد در شرایطی که میها نشان همین پدیده اکنون در افغانستان در حال ظهور باشد. پژوهش

های تروریستی در یک منطقه فعالیت کنند، مانند پاکستان، رقابت بین تعداد زیادی از گروه

های تروریستی مختلف در یک وقتی گروهتواند به سطح باالتری از تروریسم منجر شود؛ ها میآن

تواند در رقابت می کنند و اینتر باهم رقابت میمنطقه فعالیت داشته باشند، برای نفوذ بیش

دیگر، خود را نشان شکل حمالت افراطی روزافزون چه علیه دشمن مشترک و چه علیه یک

کوتاهی کرد، به  مخالفان خود« بندیترتیب»که والیت خراسان از پس از این 157دهد.

طور همزمان ممکن است یک اشتباه استراتژیک باشد. در کشیدن مخالفان فراوانش بهچالش

همین اشتباه، این گروه اکنون مجبور است همزمان با دشمنان متعدد در جبهات  ینتیجه

 158مختلف به طور همزمان بجنگد.

رسانی، ترس رحمانه داعش در پیامبی هایحال، والیت خراسان توانسته با پیروی از تاکتیکبا این

ان این گروه زیر جویآورند که جنگخود را موفقانه و ماهرانه پخش کند. شاهدان به یاد می

این  159اند.ها را چنان روش اعدام این گروه، منفجر کردهاند و آنبزرگان قبیله ماین قرار داده
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ها دوازده اند. در یک مورد، آنود نشان دادهگروه در برخورد با اسیران طالبان رفتار مشابهی از خ

  160را سر بریدند. ها اعدام کرده و بقیه اسیرانزندانی طالب را با انفجار بمب آن

شر شد، برخورد این گروه با زندانیان در والیت سینا ندایی که توسط داعش منت: پروپاگ5 شکل

 دهد.در مصر را نشان می

 

 

 گیریهنتیج

قبل از هرچیز، والیت خراسان توانایی تصرف افغانستان را ندارد. این گروه نه از مهارت الزم برای 

یابی به یک پیروزی کامل در برابر یک نیروی متعارف برخوردار است و نه توانایی دست

 دادن طالبان را از خود نشان داده است.شکست

این گروه است و جایگزینی و حذف مکرر  نداشتن استراتژی منسجم یک مشکل جدی برای

شده  ی این گروهرفت استراتژیک براوضوح مانع پیشرهبری در سطوح مختلف این سازمان، به

های های شورشی و وجود سایر گروهاست. نداشتن استراتژی منسجم در کنار اتکا به تاکتیک

کند. در نتیجه گسترش به ود میشورشی در منطقه، احتماال دامنه این گروه را به افغانستان محد
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ستان، کیازب-سوی مرزهای افغانستان به رغم حمالت اخیر این گروه در مرز تاجیکستانآن

 تواند امر پایداری باشد.نمی

رسی قرار گیرد. اگر این گروه واقعا در پی فتح تمام نهایی این گروه نیز باید مورد براهداف 

ولت اسالمی بیعت دولت اسالمی پاکستان و دولت جغرافیای خراسان قدیم است، پس چرا د

ار و محافظت از گذرگاه خیبر، اسالمی هند را پذیرفته است؟ تمرکز والیت خراسان بر کنر، ننگره

اش است یا گسترش ع اقتصادیکه آیا اولویت این گروه منافاین هایی را در موردنیز پرسش

والیت خراسان قصد از بین بردن شیعیان را کند. برای مثال، اگر ایدئولوژی داعش، مطرح می

ناچیز است و یا هم  داشت، چرا تصمیم گرفت در مناطقی فعالیت کند که تعداد شیعیان در آن

ها منتظر نشسته و اکنون در تاجیکستان عملیات اصال وجود ندارند؟ چرا این گروه تمام این سال

 کستان عملیات نکرده است؟یکرده است؟ چرا در ازب
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 سویی ایدئولوژیک والیت خراسان با دولت اسالمیهم

جهی را در مورد تعهد توهای قابلپرسش دولت اسالمی والیت خراسانماهیت و اقدامات 

ایدئولوژیک این گروه به دولت اسالمی عراق و شام ایجاد کرده است. برخی از کارشناسان 

ت اسالمی هستند و والیت از دول 161«ها ]والیت خراسان[ بسیار متفاوتآن»معتقدند که 

ست گیری و ظهور در افغانستان به دخراسان پرچم داعش را فقط برای برندسازی و راحتی شکل

تر افغانستان ناراضی و به دنبال شدهنظامی تثبیتهای شبههایی که از سازمانگرفته است. جناح

انند، در جبهه والیت خراسان دها را شایسته اتحاد خود نمیشوند، و دیگر این سازمانآن جدا می

خود با  عالوه براین، والیت خراسان مجبور شده است که برای پرکردن صفوف162گیرند. قرار می

، با افرادی که از مناطق هاهای محلی و ظاهرا کمتر ایدئولوژیک یا پاکستانیترکیبی از افغان

های چچنی که گرایش هایها و روسها، ازبیکآیند، آشتی برقرار کند. قزاقدورتر می

الیت های عملی به وها که با انگیزهها و پاکستانیتری دارند، در کنار افغانایدئولوژیک قوی

جنگند. همچنین ماهیت چند تکه این گروه تشخیص این امر را که اند، میخراسان پیوسته

چه اندازه تمایل برای  ی این گروه از فعالیت در افغانستان تا چه اندازه اقتصادی است و تاانگیزه

 سازد.طور کامل دشوار میبه دارد را تحقق ایدئولوژی داعش

سویی والیت خراسان با دولت اسالمی عراق و ای استنباط بهتر همحال، مهم است که بربا این

تر تعریف کنیم. داعش از تعالیم سخت شام )داعش(، ایدئولوژی داعش را با جزئیات بیش

ند؛ سلفیسم تفسیر مذهبی هماهنگ با اصول سنتی اسالم سنی است. کسلفیسم پیروی می

ل یر آن مسلمانان مطابق راه و روش پیروان اصکند که دسلفیسم برای جهانی تبلیغ و مبارزه می

 163کند.کنند. داعش در ظاهر عناصر دیوبندیسم و وهابیسم را نیز تکریم میاسالم زندگی می

کند، متمایز می های سلفی همچون القاعده،روه را از سایر گروهای که این گکنندهتعیین ویژگی

است. همین تمرکز عمدی بر نابودی شیعیان،  قصد این گروه برای از بین بردن مسلمانان شیعه

در واقع دلیل اصلی انشعاب اولیه داعش از القاعده است. القاعده برخالف داعش، شیعیان را کافر 
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اسامه  گذار داعش، حتاب الزرقاوی، بنیانه اعتقادات ضدشیعی ابومصعداند. باور براین است کنمی

 به دولت اسالمی والیت خراسان 164کرده است. بن الدن را که مادرش شیعه بود، از وی دور

 در مذهبی خاص های فرقه به حمله 11 از ٪90. کندمی حمله شیعه مسلمانان به خود خواست

داری، تجاوز ایدئولوژی داعش برده  165است. شده انجام شیعه جوامع در 2018 تا 2014 سالهای

داند که مجازات آن یدن را جرمی میداند اما اعمال ناچیز مانند سیگارکشو اخاذی را مجاز می

کند که باید در هماهنگی و تواند حتی مرگ باشد. ایدئولوژی داعش زکات را تحمیل میمی

اکثر ]هزینه[ ت به داعش کمک کرد آوری زکاد. جمعوآوری شالمال جمعتوسط بیت

 کند.تأمین های خود را عملیات

. ظهور کرده استکنون در جهان داعش دومین تکرار سلفیسم است که تا گریسلفی

به  2011به رهبری اسامه بن الدن و از سال  1990جویان عرب و مجاهدین عرب در دهه جنگ

تر آن، سلفیسم بودند. نسخه دوم و افراطی سلفیسمموج اول الظواهری، اولین تجسم رهبری ایمن

نظر فکری شکست نخورده داعش و ابوبکر البغدادی است، که از نظر نظامی شکست خورده اما از 

گری ایجاد کرد که باعث داعش با ایجاد نسخه دوم سلفیسم، شکافی را در سلفی 166است.

 هکند که اجازفقهی پیروی می گیری دو نسخه رقیب از آن شد. عالوه براین، اسالم سنی ازشکل

صورت خالفت اسالمی در هرزمان و هرمکان شکل بگیرد. بنابراین، خالفت سلفی در دهد می

تواند در هر کشوری شکل بگیرد. به همین ترتیب تشکیل وجود پایگاه ایدئولوژیک کافی می

ای ی، منطقهنظر از شرایط داخلخالفت داعش براساس نسخه دوم سلفیسم، در افغانستان صرف

 167پذیر است.المللی حاکم، امکانیا بین

فتن و حفظ حمایت ایدئولوژیک ساختارهای مدیریتی داعش برای تعیین شانس این گروه در یا

کافی برای خالفت داعش در مواجهه با سایر عوامل رقابتی، مهم است. شبکه سلولی و 

حیت این گروه به رهبران والیتی غیرمتمرکز داعش، طوری است که که بخش اعظم اقتدار و صال
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که وفادار به خلیفه تواند تا زمانی شود. بنابراین، والیت خراسان در افغانستان میآن واگذار می

اش را نسبت به الگوی رهبری حال، از وقتی داعش الگوی رهبریباشد، مستقل عمل کند. با این

باط بین رهبری والیت خراسان و داعش القاعده به یک رهبری غیرمتمرکزتر تغییر داده است، ارت

قادر ساخته سست شده است. بسیاری براین باورند که نسخه دوم سلفیسم والیت خراسان را 

این امر با  168است که نسبت به رهبری ایدئولوژیک عراق و شام به لحاظ عملی خودکفا باشد.

ارتباط بین این دو گروه دو گروه وجود هر سوابق والیت خراسان و داعش همخوانی دارد. سوابق 

تان از تمرکز، فاصله افغانسهمین عدم کندرا تأیید میچندان متمرکز گیری نهتصمیمرغم علی

سویی ایدئولوژیک ممکن است تصادفا هم، همچنین عدم وجود زبان مشترک ،عراق و سوریه

تضعیف  ()در جهت تالش برای احیای خالفت داعش در افغانستانرا  داعش و والیت خراسان

های اجتماعی و عقیده مشترک در مورد هدف داعش، باعث شبکه حال،در عین 169.کرده باشد

رین سطح رهبری ایدئولوژیک همچنان در دست داعش باشد و والیت خراسان شده است که باالت

گیرانه ایدئولوژیک داعش و رسد در معیارهای سخترو به نظر میاز آن اطاعت کند. از این

رمتمرکز سیستم والیت آن دوگانگی وجود دارد. آزادی عمل والیت خراسان، حتی اگر ماهیت غی

ری ایدئولوژیک داعش متعهد باقی بماند، این گروه را قادر باالترین سطح رهبری آن به رهب

 انحراف از این ایدئولوژی داشته باشد.ی کافی فضا برای د تا به اندازهزسامی

انکار خراسان و دولت اسالمی عراق و شام به روشنی غیرقابل ای از همسویی بین والیتدرجه

عناصر ایدئولوژی  170کند.ا را پنهان میهاست، اما چنین توضیحی چیستی و چرایی برخی سازش

های ابوبکر البغدادی و ابوابراهیم الهاشمی اصلی دولت اسالمی والیت خراسان مطمئنا با موعظه

دهد به دارد اما این مسأله، از آنچه این تحلیل ساده نشان میالقریشی در عراق و سوریه مطابقت 

های جهادی که ت خراسان به همکاری با گروهتر است. آمادگی دولت اسالمی والیمراتب پیچیده

دهنده تناقض در وفاداری ایدئولوژیک والیت خراسان به دولت اند، نشانبا داعش بیعت نکرده

دهد گرایی را در اولویت قرار میت اسالمی والیت خراسان عملاسالمی است. نیمی از اندیشه دول
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ای )نه متمرکز( عنوان یک ساختار شبکههپذیری داعش بی دوم، از انعطافکه نیمهدر حالی

فرد خود را در چارچوب داعش توسعه کند تا رهبری و تفکر ایدئولوژیک منحصربهاستفاده می

ای حاکم بر خود دولت اسالمی عراق و شام واگرایی شایان یادآوری است که ساختاره 171دهد.

کند. رهبران دولت امکان را فراهم می ذاتا دو داند. این امررا مجاز می هایش)انشعاب( بین والیت

پذیری گیری از انعطافمنظور استفاده از برند داعش و بهرهتوانستند بهاسالمی والیت خراسان می

غیرایدئولوژیک خود، بیعت خود با این گروه را با اختیار و  حاکم بر این گروه، برای اهداف

تواند سیالیت ایدئولوژیک خود خراسان می دید خودشان اعالم کنند. از سوی دیگر، والیتصالح

را برای بقا در افغانستان به کار بندد. داعش در عمل انتظار ندارد که والیت خراسان تمام 

ین داعش به رغم شواهد انشعاب، همچنان مایل به پذیرش همچن 172اقدامات خود را تقلید کند.

 بیعت از جانب والیت خراسان است.

هایی را در مورد های جهادی است و این نیز پرسشداری در بین گروهترین سطح وفابیعت مهم

کردن طبق ایدئولوژی جهادی سلفی کند. بیعتایجاد می دولت اسالمی والیت خراسانرهبری 

است. بیعت با رهبر و سازمان آن الزامی یک نفر عضو سازمان در نظر گرفته شود، که برای این

ند، طبق گفته دهایی که بیعت نکرویی به سایر افراد و گروهسظاهرا یک ضرورت مسلم است. هم

یکی از دستیاران ابومصعب الزرقاوی که برای این تحقیق با وی مصاحبه شده، توسط داعش 

سایر عناصر جهادی که والیت خراسان یا دولت  173کم نباید تحمل شود.شود یا دستتحمل نمی

زی )یعنی دولت ی جهادی سلفی باید با نهاد مرککنند، طبق ایدئولوژها کار میاسالمی با آن

کنند، طبق های جهادی که بیعت نمیگروهباقی بیعت کرده باشند.  اسالمی عراق و شام(

. طبق ایدئولوژی داعش، مبارزه علیه این کافران به همان شوندایدئولوژی سلفی کافر محسوب می

دینان. اهمیت بیعت در این ایدئولوژی، در اندازه وظیفه اسالمی است که مبارزه با شیعیان و بی

 174درگیری بین داعش و جبهه النصره در سوریه به خوبی به نمایش درآمد.
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با توجه به این درک وفاداری  به داعش دولت اسالمی والیت خراسانوفاداری ایدئولوژیک 

ه والیت کند. برنامتر میمسأله را پیچیده ،متناقض است و ماهیت نسبتا متفاوت این گروه

ی خود درون یک ساختار فرماندهی و سوق و اداره دهندههای تشکیلخراسان برای ادغام گروه

با  175افتاد.تأخیر به  1820نظر ایدئولوژیک درونی، در سال پارچه، به دلیل اختالفواحد و یک

 در ویدیویی که در آن رهبران 2019ای این گروه در ماه جون سال حال، رهبری منطقهاین

شوند، با ابوبکر البغدادی تجدید بیعت کردند. ابوزبیر الخراسانی )افغانستان(، ذیربط دیده می

حه الهندی )هند(، سی )ایران(، ابوطل)غرب افغانستان(، ابومجاهد الفارابوحفص الخراسانی 

ر د (ابوعبداهلل الکشمیری )کشمیر(، سعدالپاکستانی )پاکستان( و ابوخالد الپاکستانی )پاکستان

بازهم در  دولت اسالمی والیت خراسانشدن بغدادی، شوند. پس از کشتهاین ویدیو دیده می

رقاوی با اشاره به حال، دستیار سابق زویدیویی در ماه نوامبر با داعش تجدید بیعت کرد. با این

دادن تصمیم غیرمتمرکز با وفاداری ایدئولوژیک و مسافت طوالنی بین دو گروه و دشواری آشتی

با توجه به نظارت شدیدی که بر رهبری داعش وجود دارد، اهمیت این بیعت را به چالش 

 176کشد.می

ویی ایدئولوژیک و هایی را در مورد همسموقعیت مراکز قدرت والیت خراسان در افغانستان بینش

تا کند. والیت خراسان در مناطق سنی افغانستان و عمداختالفات این گروه با داعش نیز ارائه می

 آن در کابل ملموس و در بدخشان رو به افزایش در ننگرهار و کنر حضور سنگین دارد، فعالیت

نشین دتا سنی. این واقعیت که والیت خراسان تصمیم گرفته است خودش را در مناطق عماست

افغانستان تثبیت کند، به دلیل جمعیت عمدتا سنی این گروه نه بلکه به دلیل نبود شیعیان در 

ی نفوذ سنگین تحریک طالبان پاکستان بر والیت دهندهناطق است. این امر نیز بازتابآن م

خود عنوان مراکز قدرت بهکه چرا والیت خراسان چنین مناطقی را خراسان است. برای این

نشین افغانستان از جمله انتخاب کرده است، دو توضیح وجود دارد. فعالیت در مناطق شیعه

بامیان و غور به لحاظ جغرافیایی برای والیت خراسان بسیار دشوار است و جات، غزنی، هزاره

شاید همین امر والیت خراسان را از این مناطق دور نگه داشته است. اهمیت اقتصادی ننگرهار و 
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این ترجیح تواند عامل گیرد( نیز مینر )که بعدا در قسمت اهداف این گروه مورد بحث قرار میک

دولت اسالمی والیت ن مراکز قدرت باشد. این دو عامل در کنار اهداف حامیان واندو والیت به ع

 کردهمتأثر ی والیت خراسان را دهندههای تشکیل، احتماال وفاداری ایدئولوژیک گروهخراسان

که کدام جناح به والیت خراسان نسبت به دیگری وفاداری بیشتری است. بنابراین، تشخیص این

 دارد، دشوار است.

برای شناخت و درک بهتر وفاداری  دولت اسالمی والیت خراساندر مورد ایدئولوژی  پژوهشین ا

 عقیدتی نظر از وضوح به که کسانی ارزیابی دسته تقسیم شود. سهاعضای این گروه، باید به 

تعهد ایدئولوژیک رهبری این  است. الزم هستند آن اساسی های ارزش نشانگر و هستند متعهد

های اصلی والیت خراسان گر ارزشکند( نمایانجویان را کنترل میفاداری جنگگروه )که و

 در اغلب موارد با همان شدت-های دیگرهمانند اکثر سازمان-پایین آناست، هرچند اعضای رده

و اعضای کلی آن باید  دولت اسالمی والیت خراسانبند نیستند. بنابراین، رهبری به آن پای

 ایدئولوژیکی دالیل جای به که مهم عنصر یکداگانه مورد بررسی قرار گیرند. عنوان دو نهاد جبه

دولت اسالمی  نیاز مورد عملی های سازش. است توجه مورد نیز ، است مادی انگیزه دلیل به

 نقش آن ایدئولوژی ارزیابی در نیز ، طالبان با آن مداوم وابستگی جمله از ، یت خراسانوال

های درون آن در افغانستان جناحکرد  تعریف توان می نیز را تعهد رمتغی سطوح. دارد اساسی

ها و ارزیابی تعهدات این گروه است. در نتیجه، مدنظرگرفتن این واقعیت در شناخت این تفاوت

توان در مورد تعهد ایدئولوژیک والیت خراسان ارزیابی میت است. پس از آن است که میحائز اه

 تری داشت.دقیق
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 ئولوژیک تعهد اید

سوتر است. حلقه رهبری دولت اسالمی والیت خراسان بسیار به مراتب با ایدئولوژی داعش هم

ت و از اصول آن پیروی شده ایدئولوژی داعش استنگ داخلی رهبری اصلی این گروه واقعا تلقین

زیرا اند که رهبری والیت خراسان از طالبان ناراضی است شوندگان تأکید کردهکند. مصاحبهمی

ها به لحاظ ایدئولوژیک جذابیت ندارند. ابتدا ابوبکر البغدادی و اکنون طالبان دیگر نزد آن

یک از ر است و هیچابوابراهیم الهاشمی القریشی از باالترین صالحیت درون داعش برخوردا

های داعش، به رغم ساختار رهبری غیرمتمرکز این گروه، از خودمختاری کامل برخوردار والیت

مند است و بین تمام ارگان آن هماهنگی یستند. هسته داعش درون این سازمان بسیار قدرتن

یت برای مثال، والیت خراسان طبق اصول داعش بر تجارت مواد مخدر ممنوع 177وجود دارد.

شدیدی وضع کرد. رهبری این گروه به اعضای آن دستور داد تا به تمام کشاورزان اطالع دهند 

والیت  178رو خواهند شد.شخاش، با جریمه، بازداشت یا حتی اعدام روبهکه در صورت کشت خ

کن کرده هکتار زمین ریشه 1200، خشخاش را در 2016کرد که تا ماه جون خراسان ادعا می

تن مواد مخدر را کشف و ضبط  20آوری کرده است و تا یلیون دالر جریمه جمعم 3است، تا 

ممنوعیت کشت مواد مخدر در قلمرو این گروه در  2017حال، در سال کرده است. با این

 179غرب افغانستان به هدف رقابت با طالبان، برداشته شد.جنوب

رحم و د که در تطبیق ایدئولوژی بیانکرده جویان( والیت خراسان ثابتپایین )جنگاعضای رده

جویان ه جنگهایی وجود دارد کافراطی داعش، از این گروه چیزی کم ندارند. گزارش تسلفی

جویان اند. کسانی که با جنگها، به قتل رساندهبزرگان قبیله آن منفجر ساختنبا  والیت خراسان

 180اند.ها به خالفت بودهی آنگویند که شاهد تعهد جداین گروه ارتباط مستقیم دارند می

گوید: مصاحبه کرده است، می دولت اسالمی والیت خراساننگاری که با چندین عضو روزنامه

ها همه گفتند که خواهان ایجاد یک دولت اسالمی، یک خالفت هستند... و این را بلی آن»
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طور اند که اینشده ادهتمرین د طور بگویند واند که اینشده طوری گفتند که انگار تمرین داده

ت یا خواهند که دولت اسالمی داشته باشند، یک خالفها به این باورند که میفکر کنند. آن

یک « های خود را قربانی کنند. من این را شاهد بودم.هرچیزی... و برای این کار حاضرند خانواده

دهند زیرا ناح میجغییر ت»گوید که اعضای طالبان مقام بلندپایه فعلی دولت افغانستان می

 181«د.ها جذابیت ندارطالبان دیگر به لحاظ ایدئولوژیک و یا مالی، به اندازه داعش برای آن

جویان آن برای بر احترامی که بسیاری از جنگ حتا دولت اسالمی والیت خراسانهای آرمان

گوید که میجوی این گروه ی خود دارند، چربیده است. یک جنگترین عضو خانوادهنزدیک

آباد سفر کرده بود تا برای او زن بگیرد، پس به خانه فرستاده مادرش را که از کراچی به جالل

که ممکن است در عرض او با اشاره به این« من ازدواج نخواهم کرد.»او به مادرش گفته:  است.

خراسان کمک رفت ایدئولوژی والیت تا به پیش ای که قصد دارد در آن بمیردچند ماه در حمله

 182داند.با یک زن را ناعادالنه می ازدواج کند،

رفت صورت احتمال میکه در غیر این ی آنچه راهای موجود در این زمینه بخش عمدهگزارش

کند. ساکنان محلی ننگرهار و کنر در میتأیید عنوان یک سروصدا نادیده گرفته شود، بهصرفا 

 183کردند.قراردادن عمدی زنان و کودکان یاد می فبرای این تحقیق پیوسته از هد مصاحبه

ایدئولوژیک این گروه در خصوص  تفاوت عمده بین دولت اسالمی عراق و شام و القاعده، مبناهای

همچنین از  در کنر و ننگرهار شود. افراد محلیقراردادن عمدی زنان و کودکان دانسته میهدف

جویان والیت خراسان گزارش در میان جنگ ی فراوان و روحیه بسیار باالمشاهده عالقه

گوید که از ترس که تحت حاکمیت این گروه زندگی کرده بوده می محلییک عضو  184.اندداده

کند، نقض کند، ای را که این گروه بر اتباع خود اعمال میگیرانهکه مبادا قانون اسالمی سختاین

در حکومت افغانستان با این نظر که در  نتوانسته پس از شام به شفاخانه برود. برخی مقامات
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انه قدرت با شدت مندهدف صورت مصالحه افغانستان و ایاالت متحده با طالبان، این نمایش

 185کنند.هرچه بیشتر خودش را تبارز خواهد داد، موافق هستند و اظهار نگرانی می

جویان یکسانی با جنگ وجود، بسیاری از اعضای افغان این گروه نیز اشتیاق ایدئولوژیکبا این

های کابل ها، والیت خراسان به شدت از دانشگاهخارجی این گروه دارند. طبق گزارش

کند؛ این افراد نیز از جمع همان معتقدین ایدئولوژیک واقعی هستند و دلیل گیری میسرباز

والیت دهد که دولت اسالمی شان به این گروه اختالف با طالبان نیست. این نشان میپیوستن

ها نیز ها و پاکستانیفدایان واقعی متشکل از افغانکم از هسته ایدئولوژیک جانخراسان دست

یکی از اعضای این گروه که برای این پژوهش با وی مصاحبه شده، ادعا  186ست.برخوردار ا

، تاجیکستانی، ازبکستانی و عرب در ولسوالی مهمند، خانواده پاکستانی، افغان 20کند که می

 187ندر و اچین والیت ننگرهار برای جهاد علیه طالبان در کوهستانات این والیت مستقر هستند.ب

ها نیز ها و پاکستانیکم تا حدی شامل افغاناسالمی والیت خراسان دستهسته فدائیان دولت 

 ها محل تردید است.شود اما تعداد آنمی

 تعهد به دالیل مادی

جوی داخلی و خارجی وجود توجهی جنگتعداد قابل ندولت اسالمی والیت خراسادر صفوف 

اند. یکی از ی به این گروه پیوستههای ماددارند که به وضوح، اگر نه به صورت کامل، با انگیزه

این نگاه پیوسته از جانب  188«هیچ کس داعشی نیست.»شوندگان اظهار داشت که مصاحبه

شود. یک کارمند سابق دولت و ، تکرار میبا این گروه سروکار دارندبه صورت مرتب کسانی که 

یت خراسان[ از عناصر بدنه ]وال»ها در مورد این گروه، به شدت معتقد است که آشنا با تحلیل

ها ئوپلیتیکی ساخته شده و آنطلبی ژای و فرصتی و دشمنی قبیلهطلباقتصاد جرمی، فرصت

گویند که بین تمام هستند و میکارشناسان دیگر نیز با این نظر موافق  189«متعهد نیستند.

های مختلف در کسانی که با گروهو اختالط وجود دارد. نظامی در افغانستان شبکههای شبهگروه
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یک کارشناس امریکایی  190تعاملند، هدف شان یافتن گروهی است که بیشترین پول را بدهد.

ول بیشتری داعش پ»یی که دیده است متقاعد شده که «اظهارنظرها»گوید که از می

جویان والیت خراسان با وعده همسر در افغانستان جذب این گروه که جنگاین 191«پردازد.می

اما این انگیزه برای پیوستن،  192کند.های استفاده شده توسط داعش فرقی نمیروش شوند بامی

دالر  500کنند که وعده برد. منابع دیگر ادعا میشان را زیر سوال میها به ایدئولوژیتعهد آن

 193جو است.، مشوق این گروه برای جلب و جذب جنگکامپیوترهانه، مسکن و حتی امعاش م

 .جای سوال باشندها آن این معنی نیست که تعهد ایدئولوژیکاین امر لزوما به 

جویان را ادعاهای مرتبط با انگیزه مادی جنگکم تا حدودی گواهی اعضای والیت خراسان دست

جوی این گروه که در بازداشت ریاست امنیت ملی در کابل به سر ک جنگکند. یمیتأیید 

او  194وی را به طالبان فروخته است. ت خراسانوالیکند که دولت اسالمی برد، ادعا میمی

که پیوسته اما از این دولت اسالمی والیت خراسانگوید که در اصل به خاطر وعده همسر به می

گوید که پس از آن، خودش و سایر جنگیده، راضی است. او می در کنار این گروه علیه طالبان

اند و در که بدانند به طالبان فروخته شدهاین اند، بدوندیگر بودهسنگر یکهایش که همسلولیهم

حال، بسیج شدند. با این دولت اسالمی والیت خراسانعیار، برای جنگ علیه یک تغییرجهت تمام

ی آشکار از این نمونهولی ها است یا خیر. رسم معمول بین گروه معلوم نیست که آیا این یک

استقرار نیرو است. یک جنگی محرک اصلی دهد که اقتصاد کم نشان میدست« مزدور جنگی»

، فرصت دولت اسالمی والیت خراسانکند که هدفش از پیوستن به جوی دیگر ادعا میجنگ

بال برای کُردهای ایرانی مانند وی، در دسترس کند و قاقتصادی بوده که این گروه ارائه می

ز ادعا کرده است که نی دولت اسالمی والیت خراسانشده جوی کشتههمسر یک جنگ 195نبود.

رها کرده و به این  پاکستانتی خود را در پنجابِ شوهرش به دلیل مزایای اقتصادی شغل آی
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دولت های مادی شتند که وعدهداتأکید شوندگان حال، مصاحبهبا این 196گروه پیوسته بود.

ن به ، دروغ است. چندین عضو این گروه ادعا کردند که والیت خراسااسالمی والیت خراسان

ها هزار روپیه پاکستانی به آن 20تا  15وعده معاش باال عمل نکرده است و در عوض ماهانه بین 

یت ممکن است آنچه شود. مزایای اقتصادی شاید عامل جذب نیرو باشد اما واقعپرداخت می

 رود.نباشد که انتظار می

 محلی مناطق تربیش رد حتی دولت اسالمی والیت خراسان به پیوستن برای نهان های انگیزه

جویی در والیت ننگرهار مالقات کرده که گوید با جنگیک مقام پیشین دولت می .دارد وجود

اش بوده است. ین با همسایهوفصل دعوا بر سرزمهدفش از پیوستن به والیت خراسان، حل

حل این جو وابسته به طالبان بوده و بنابراین، یک راه مؤثر برای کمک به همسایه این جنگ

جو به یک سازمان رقیب بپیوندد تا برای کمک به حل مشکلش، مشکل این بوده که این جنگ

 197منابع در اختیار وی گذاشته شود.

دولت اسالمی والیت آیند، جویان از کجا میکه جنگه اینرسد که بسته بعالوه براین، به نظر می

ها من با خارجی»کند. متفاوت تعریف می بندی ایدئولوژیک را نیزالتزام عقیدتی و پای خراسان

رسند. من قطعا بین تر به نظر میام و افراد خارجی خیلی قانعها صحبت کردهبیشتر از افغان

های نیروی این مسأله برای تعریف ویژگی 198«شوم.ئل میها کمی فرق قاها و افغانخارجی

متفاوتی داریم. ما تعدادی  جویانما جنگ» مهم است. دولت اسالمی والیت خراسانجنگی 

دولت اسالمی والیت رسد که به نظر می 199«جوی افغان داریم که با کشور بلدیت دارند.جنگ

داند. ایدئولوژی داعش را به خوبی میها در پذیرش های جزئی افغانکم تفاوتدست خراسان

اشته باشند اما بیگانه هستند... و ممکن است بلدیت ند»ها از کسانی که تفکیک این افغان

گونه از این افراد درون این گروه هکه چو همچنین ارزیابی این 200«خواهند بیایند و بپیوندندمی

ها را فراهم ی تعصب ایدئولوژیک آنگیرد، امکان درک بهتر میزان گستردگنمایندگی صورت می
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ورت عموم به لحاظ اما به ص ،خود متعهدتر از دیگران نیستندبهجویان خارجی خودجنگکند. می

خواهند خودشان یک حمله را حتی می»جویان خارجی برخی از جنگ متمایز هستند.تعهد خود 

 201«دشان را وقف این آرمان کنند.خواهند تمام و کمال خوریزی کنند. زیرا این افراد میبرنامه

اما با  ،یستها کامال واضح نبراساس ملیت آن دولت اسالمی والیت خراسانتفکیک دقیق اعضای 

توان به نتایجی دست یافت. بخش بزرگی از وجود، با بررسی اعضای اولیه این گروه می این

دا و به والیت خراسان کستان در ابتدا سعی کردند از این گروه جیاعضای جنبش اسالمی ازب

البان ملحق شوند اما نابود شدند. در نتیجه، والیت خراسان هنوز اکثرا از اعضای سابق تحریک ط

جویان این گروه را درصد جنگ 90کم ها دستها یا پاکستانیپاکستان تشکیل شده است و افغان

گروه در بین اعضای رده  این فدایو جان دهند. بنابراین، هسته معتقدین ایدئولوژیکتشکیل می

 باشد.جویان عمدتا خارجی این گروه میپایین آن احتماال جزء نسبتا کوچکی از جنگ

 عاب عملگرایانهانش

نظامی نشأت های شبهو تردیدها در مورد تعهد رهبری، از روابط این گروه با سایر گروه شک

ان والیت خراسان ]به سمت گیرد. برخی از کارشناسان غربی معتقدند که حرکت فرماندهمی

تر و بیش ها امکان خودمختاریتر به خاطر این بوده که ارتباط با این گروهها[ بیشسایر گروه

براساس این فرضیه تعویض طرف یک واقعیت  202کند.گسترش والیت خراسان را فراهم می

 طلبانهصرفا یک حرکت فرصت معمول است. طبق این مکتب فکری بیعت رهبری والیت خراسان

تر نسبت به طالبان است. چرا باید این مسأله تعهد تر و منابع بیشبرای خودمختاری بیش

راسان را زیرسوال ببرد؟ در این شرایط فرض براین است که با این حرکت، رهبری والیت خ

دولت اسالمی والیت خراسان همیشه امکان بازگشت به عقب را دارا است. همکاری بین طالبان و 

ترین سطح تنها در پایین، یافتن منبع و غیره نه«گریجیخدمات میان»مانند  ت خراسانوالی

ی والیت ایدئولوژی رهبر203204افتد. التر والیت خراسان نیز اتفاق میبلکه در سطح متوسط و با

اسالمیست و در نتیجه تکفیری توصیف کرد. -توان تقریبا به خودی خودش پانخراسان را می
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از کژی ایدئولوژیک را در حمالت والیت خراسان در افغانستان، که  م توازنعدبازتاب این 

 205توان دید.ین حمالت از سوی دو گروه وجود دارد، میریزی مشترک اشواهدی مبنی بر برنامه

خود را با چرا ، اگر واقعا به دولت اسالمی متعهدند پس اعضای رده باالتر والیت خراسان

های بنیادگرای یکی از اعضای سابق دولت که از نزدیک با گروه دهند؟پیوند میها تکفیری

نظر من تفاوت عقیدتی بزرگی بین طالبان و به »گوید که اسالمی در منطقه آشنایی دارد، می

نگار با هر کند این است: یک روزنامهمیتأیید مثالی که این تحلیل را  206«داعش وجود ندارد.

تان که مصاحبه کرده، از طریق فرماندهان یا مربیان قبلی جوی والیت خراسان در افغانسجنگ

 207دا کرده است.جویان دسترسی پیها که طالبان هستند، به این جنگآن

حال، چنین ارتباطی بین طالبان و والیت خراسان ممکن است دالیل عملی داشته باشد تا با این

برای این پژوهش مصاحبه ایدئولوژیک. به گفته برخی کارشناسان مستقر در واشنگتن که 

های تواند گروهتر از خودشان گاهی اوقات میاند، مسائل اقتصادی و ترس از دشمن کالنشده

جا یکها ها در معرض خطر باشد، آناسالمی را به هم نزدیک کند. وقت دلیل اصلی وجود آن

داعش بیعت نظامی که با های شبهشوند. همسویی رهبری والیت خراسان با سایر جناحمی

چنین  208از جانب رهبری این گروه باشد.حفاظتی اند، ممکن است یک میکانیسم نکرده

بودن ایده والیت خراسان در کردن زمینه برای عملیمنظور فراهمبهل زیاد میکانیسمی به احتما

ی، باشد. ابوبکر البغدادی مجبور بود ]کسی را[ انتخاب کند که شرایط فرهنگافغانستان نیز می

ق و سوریه فرق دارد اسیاسی و اجتماعی این کشور را درک کند. شرایط در افغانستان کامال با عر

لبغدادی به  فردی یا افرادی نیاز داشت که قادر به تطبیق دستورات وی در افغانستان و بنابراین ا

ت که در طالبان داشته باشد و بسیار دشوار اس این امر مستلزم کسی است که ریشه 209باشند.

 210کسی را از آن جدا کرد.
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ری والیت که کدام حامی دخیل است، حامیان خارجی نیز بر تعهد ایدئولوژیک رهببسته به این

دولت اسالمی والیت »کند: که یک کارشناس ادعا میچنانکنند، آنخراسان اعمال نفوذ می

ای به حاکمیت در قهرسد عالیافته است و نه به نظر مینه دارای یک نیروی سازمان خراسان

منطقه داشته باشد. این گروه فقط به نمایندگی از برخی مشتریان سیاسی دست به خشونت 

برای گیرد و از آن طبق این تحلیل والیت خراسان از ایدئولوژی داعش الهام می 211«د.زنمی

یه نشر 212کند اما مجراهای مستقیم با داعش ندارد.یابی به اهداف سیاسی استفاده میدست

هایی از نورستان، کنر، کندهار، خوست، پکتیا، اعالم کرد که گروه 2015دابیق داعش در سال 

مدارک و شواهد  213اند.ردک، هلمند، کندز، لوگر و ننگرهار با داعش بیعت کردهپکتیکا، غزنی، و

 در مورد وجود هماهنگی تدارکاتی بین کادرهای والیت خراسان و داعش یا بسیار ناچیز است یا

اندازه بر حمایت شخص  تواند شکست داعش باشد اما به هماناصال وجود ندارد. دلیل آن می

رسد که کمک از جانب حامیان خارجی برای به عبارت دیگر، به نظر میکند. ثالث داللت می

های والیت خراسان سودمندتر از کمک داعش بوده است و این ممکن است بسیاری از جناح

های مختلف کشانده باشد را به لحاظ ایدئولوژیک به جهت می والیت خراساندولت اسالرهبری 

 یابد.گیرد، تجلی میا مورد بحث قرار میکه در اهداف متفاوت این گروه، که بعد

 مداوم با طالبان وابستگی

ها در هر اساسا به واسطه نفوذ پشتون دولت اسالمی والیت خراسانهای سیاسی طالبان و انگیزه

پوشی نیست. هر دو گروه چشمهای آن قابلسان است اما تفاوتوه، در سطح وسیعی یکدو گر

توان بر آن غلبه دانند که تنها با زور مینفوذ اسالمی را چیزی میهای سنتی تسلط غرب بر حوزه

والی نهفته است. طالبان نسبت به سایر پشتونبندی طالبان به کرد. تفاوت دو گروه در پای

والی و فرهنگ پشتوانتر هستند. تفسیر این گروه از جامعه عمدتا از طریق ران پشتونیستگاسالم

گرا و های اسالمپشتون»عنوان بهطالبان رو است تا فرهنگ اسالمی. از اینای پشتون سنتی قبیله

برعکس والیت خراسان را  214بهترین توصیف از این گروه است.« گرایی داعشعاری از افراط
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توصیف کرد و این گروه « خراسان»گرای دولت اسالمی عراق و شام در وان شاخه پشتونتنمی

یت نیروی جنگی این گروه در شرق افغانستان اوروکزی و هویت ملی مشخصی ندارد. اکثر

جویان ی جنگها بخش عمدهها و روسها، چچنهای افریدی هستند اما در شمال، عربپشتون

آیند حتی امکان دارد از نظر هایی که به شمال میپشتون 215ند.دهاین گروه را تشکیل می

سمت »غرافیایی و فقدان روابط جاافتاده در ای و به دلیل فاصله ججمعیت محلی به لحاظ زمینه

دولت اسالمی والیت تمام رهبران قبلی  216افغانستان، بیگانه و خارجی تلقی شوند.« شمال

توان والیت و بنابراین، می 217اندبان پاکستان بودهدر گذشته عضو رهبری تحریک طال خراسان

 ها.اما نه برای پشتونها توصیف کرد عنوان گروهی با اکثریت پشتونبهخراسان را 

های سیاسی، به و همچنین شباهت دولت اسالمی والیت خراسانها درون اکثریت بودن پشتون

های ظریف جمعیت گره زده است. تفاوتای افغانستان این گروه را با طالبان موجب ماهیت قبیله

ای آن این است که سازد. پیامدهناپذیر میگرایی سیاسی این امر را اجتنابافغانستان و عمل

شان که هنوز با طالبان هستند، یاعضای والیت خراسان با دوستان سابق یا اعضای خانواده

را از ساختار فرماندهی داعش متمایز ارتباط داشته باشند. این لزوما ساختار فرماندهی این گروه 

 استبوده  فغان(طالبان پاکستانی چه طالبان اچه ها با طالبان )جویی که مدت. جنگکندمی

جو اگر به هر سنگران خود برقرار کرده است. این جنگحتما روابط محکمی با فرماندهان و هم

فرمانده و دوستان سابق خود  خود را همچنان بادلیلی تصمیم به ترک طالبان بگیرد، روابط 

قرار  الشعاعرا تحت دولت اسالمی والیت خراساناین به نوعی وابستگی به »کند و حفظ می

کنند که هر دو گروه در روند و ادعا میهم فراتر میمقامات دولت افغانستان از این 218«دهد.می

گرایانه با ای اسالمهکند که ایدئولوژیکل یک جنبش است. یکی از این مقامات ادعا می

کنم.  گرایی و کمونیسم تفاوتی پیداتوانم بین اسالمحتی نمی»گوید کمونیسم برابر است؛ او می

کنند[ کنند و ]ادعا می[ از اوضاع انتقاد میدولت اسالمی والیت خراسانهر دو گروه ]طالبان و 

گویند ها میت و کمونیستحل اسگویند اسالم راهگرایان میکه خواهان عدالت هستند. اسالم
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دولت شناختی های سیاسی و پیوندهای جامعهبنابراین، شباهت 220 219حل است.کمونیسم راه

 دارد.و طالبان را ناگزیر مرتبط نگه می اسالمی والیت خراسان

دهنده اتحادهای رسمی بین رهبری حال، هیچ مدرک صریحی در دست نیست که نشانبا این

رهبری طالبان یا هر جناح دیگر در افغانستان مانند جنبش  و راساندولت اسالمی والیت خ

همکاری میان رهبری  پاکستان یا لشکر طیبه باشد. کستان، انصاراهلل، تحریک طالبانیاسالمی ازب

 حتا 221سطح متوسط طالبان و والیت خراسان در جنوب و شمال افغانستان غیررسمی است.

کستان یا آنچه از تحریک طالبان یی مانند جنبش اسالمی ازببا پیوندهای ایدئولوژیک قو هاگروه

طالبان باشد.  بارند که مانند اتحاد شبکه حقانی ای ندایافتهمانده، اتحادهای سازمانپاکستان باقی

 ی حتاوسوی غیرایدئولوژیک مانند لشکر اسالم و لشکر جنگهای همهمکاری عملیاتی با گروه

های یابی به همکاریاتحادهای رسمی به خاطر دست درسد رتر است. به نظر میرنگکم

بینانه و عملی راسان به صورت واقعکند که رهبری والیت خغیررسمی، این فرضیه را تقویت می

 برد.از ارتباطات خود در سراسر افغانستان برای بقا بهره می

 گیرینتیجه

در سطح رهبری ارشد این گروه « دولت اسالمی مرکزی»ایدئولوژیک والیت خراسان از پیروی 

این امر به شود. تر میشویم به سرعت پیچیدهتر نزدیک میاما هرچه به سطوح پایین ،قوی است

نظامی دیرینه در افغانستان و پاکستان است که از های شبهبودن سازمان دلیل از قبل موجود

برای مثال، طالبان  .ردارندحوزه ایدئولوژیک متفاوتی نسبت به دولت اسالمی عراق و شام برخو

می والیت دولت اسالمانند القاعده، سلف داعش در عراق، نیست که اصول ایدئولوژیک نزدیکی با 

داشته باشد. برخی از اعضای این گروه نیز به وضوح به دالیل عملی به والیت خراسان  خراسان

 اند و وابستگی ایدئولوژیک چندانی ندارند.پیوسته

عنوان یک نهاد واحد، عواقب به بر انسجام سازمانی و توانایی این گروه به عمل این امر احتماال

ماندن، امکان عنوان عضو والیت خراسان باقیبهی برای پیوستن یا های رقابتمنفی دارد. انگیزه
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نشان  دولت اسالمی والیت خراساندارد باعث حساسیت بین رهبری این گروه شود. سوابق 

همچنین حس وحدت هدف نیز در مقایسه با  222ع این امر حقیقت دارد.دهد که در واقمی

های تر است و جدایی جناحبسیار ضعیف اندولت اسالمی والیت خراسداعش، احتماال در نزد 

 دهد که این امر نیز حقیقت دارد.از این گروه، نشان می 2016متعدد در سال 

توانی این گروه در جذب نیرو است.  کمپیامد اصلی ناسازگاری )تناقض( ایدئولوژیک احتماال

ند، اگر اعضای این تعریف ک دولت اسالمی والیت خراسانتبلیغ روایاتی که هویت واضحی برای 

شان را کجا باید ترسیم کنند، بسیار دشوار خواهد بود. گروه ندانند که خط ایدئولوژیک

دولت کنند، واضح است. أسیس تخواهند های ایدئولوژیک طالبان و نوع امارتی که میانگیزه

ستان اعمال خواهد طرح داعش را در افغانگونه میهکه چاما در مورد این اسالمی والیت خراسان

لب و جذب را کند، اطالعات اندکی برون داده است و این امر روایت این گروه در سربازگیری و ج

 کند.تر تضعیف میبیش
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 پیشنهادات 

 پارچه رفتار کند.عنوان یک گروه یکدولت اسالمی والیت خراسان بهایاالت متحده نباید با 

ساالری ده گرایش تاریخی افغانستان به جنگدهنساختار دولت اسالمی والیت خراسان نشان

اند و نه به صورت گسترده دستدهنده نه در اهداف و حمایت یکجناحی است. عناصر تشکیل

های سلفی های عضو والیت خراسان در آرمانقعیت که گروهاند. این وادر سراسر افغانستان پخش

و براساس آن به حمایت، اهداف و  شده هدر نظر گرفت عنوان قاعده، نباید بههستند داعش شریک

یا استراتژی این گروه پرداخته شود. با والیت خراسان منحیث یک نهاد پیچیده، پویا و جناحی 

 که هست، رفتار شود.

تا  ی مقابله با دولت اسالمی والیت خراسان رویکردهای مختلفی باید اتخاذ شودبنابراین، برا

یدئولوژی، حمایت و اهداف این گروه باشد. والیت خراسان را تقابل اها، دهنده تفاوتبازتاب

رو، ایاالت متحده باید تمام تالش خود را برای توان با صرف برتری نظامی شکست داد. از ایننمی

های حل متناسب به خرج دهد. بنابراین این پالیسی باید زیربنای سایر توصیههشناسایی را

الذکر باید طوری تنظیم شود که این مسأله را بازتاب فوق هایسیاسی باشد و هریک از توصیه

عنوان یک نهاد واحد حل عمومی که در آن با والیت خراسان بهصورت یک راهدهد. در غیر این

 م به شکست است. برخورد شود، محکو

 حکومت افغانستان باید از تجربه خارجی برای مقابله داخلی با والیت خراسان استفاده کند

دولت امارات و عربستان سعودی  های دیگر کشورها از جملهتجربه ت افغانستان باید ازحکوم

اخل گرایی در دها در جلوگیری از گسترش افراطخواهان همکاری شود و از تخصص این دولت

افغانستان، بهره ببرد. هم امارات و هم عربستان سعودی از دانش نهادی عمیق در امر مبارزه با 

برخوردارند. حکومت افغانستان باید در پی همکاری تخصصی دفتر مرکزی الهدایه  گراییافراط

امارات، مرکز الصواب و مرکز الحرب الفکری باشد. حکومت باید مخصوصا به دنبال مشورت در 

مورد همکاری با جامعه روحانیون، جامعه مدنی و دولت محلی باشد تا اعتقادات معتدل را 

 گو باشد.تر پاسخنیازهای مردم افغانستان بیشنهادینه کند و نسبت به 



  

فردی در امر مبارزه با داعش و بهدولت عراق و دولت اقلیم کردستان نیز از تجارب منحصر

رو حکومت افغانستان باید برای مدیریت جامعه رند. از اینمدیریت جامعه پساداعش برخوردا

ا خود داشته باشد. تشریک بهترین پساداعش سعی کند همکاری عراق و اقلیم کردستان را ب

تواند مانع نفوذ دوباره داعش به عراق شود و به ها و حتی تشریک سطحی از اطالعات میروش

هایی که کردستان از مبارزه ستان کمک کند. درسسرکوب دولت اسالمی والیت خراسان در افغان

های ائتالف ها در جذب کمکای برخوردار است و موفقیت کُردبا داعش آموخته از اهمیت ویژه

 المللی برای نبرد با داعش باید از نزدیک مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.بین

پارچه ه کشور یک استراتژی یکنظامیان بمقامات افغانستان باید برای جلوگیری از ورود شبه

 تهیه کند

سالمی، جلوگیری از ورود گرایی اتری برای مقابله با افراطپارچهافغانستان باید استراتژی یک

شده این گروه اتخاذ کند. مرزهای جویان والیت خراسان و برخورد با اعضای بازداشتجنگ

جویان و تجهیزات ردن ورود جنگافغانسان درحال حاضر شدیدا نفوذپذیر است. برای محدودک

از است. تری موردنیحل کارآمد و عملیدولت اسالمی والیت خراسان به داخل کشور، یک راه

قدم شود تا از عبور افغانستان باید برای ایجاد یک کارگروه با مقامات عرب، تاجیک و ازبیک پیش

عمل آید. همچنین دولت جویان والیات خراسان از هریک از این کشورها جلوگیری به جنگ

اتباع افغانستان باید به دنبال همکاری ایاالت متحده در زمینه بررسی متقاضیان ویزا به ویژه 

تاجیکستان، ایران و ازبیکستان باشد. نقاط ورودی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند عبارتند از 

 المللی حامد کرزی.هوایی بیناسالم قلعه، نیمروز و میدان

تسهیل  از ای متهم به حمایتبازیگران منطقه چنین دولت افغانستان باید برای مقابله باهم

صد میلیون ، با ایاالت متحده کار کند. سهشودخوانده می یت خراسانعملیات دولت اسالمی وال

متوقف شد، باید برای تقویت  2018نظامی ایاالت متحده به پاکستان که در سال  دالر کمک

از سر  به صورت مشروط خواهی نظامی ارتش پاکستان در بلوچستان و خیبرپختوانهاعملیات

برای تعمیق  هان باید به دنبال یافتن گزینهستان همچنیگرفته شود. ایاالت متحده و افغان

شورش در داخل پاکستان باشند. ارائه  های ضدهمکاری با دولت پاکستان در زمینه فعالیت

از عملیات ارتش پاکستان و کنترل مرز افغانستان و پاکستان  های هوایی در حمایتکمک
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ای امن برای تشریک اطالعات استخباراتی در هها باشد. میکانیسمتواند از جمله این گزینهمی

ای فدرال پاکستان( و خواه )به شمول مناطق قبیلهنظامیان مستقر در خیبر پختونمورد شبه

ر گیرد. چنین همکاری و حمایتی مشروط به این است که بلوچستان نیز باید مورد توجه قرا

دولت اسالمی والیت خراسان را های تروریستی از جمله تمام گروهپاکستان همکاری خود با 

 متوقف کند.

های تروریستی نیز باید سایر سازمانبرای نه فقط والیت خراسان بلکه  ،ها حامیافراد و سازمان

 داریهای خارجی وزارت خزانههای دفتر کنترل داراییحریمبرای اعمال فشار، به فهرست ت

تواند در نبرد با دولت اسالمی و امریکا نیز می ها بین ایرانافزوده شوند. افزایش اخیر تنش آمریکا

تواند فرصتی برای ایاالت متحده و به نفع افغانستان تمام شود. جنگ علیه والیت خراسان می

شترک باشد. کمک به کاهش تنش و ترغیب ایاالت متحده به خودداری ایران برای یافتن زمینه م

تر در مبارزه با مقامات ایران به همکاری بیش تواند باعث تعهداز فشار نظامی علیه ایران می

تواند لغو ها یعنی دولت اسالمی شود. به همین ترتیب، ایاالت متحده میدشمن دوسره آن

اتخاذ استراتژی وجش از برجام را در توافق با ایران مبنی بر شده از زمان خرهای اعمالتحریم

 والیت خراسان شامل کند. کشور از  مشترک برای مقابله با این تهدید مشترک

و  های آموزشیخود ادامه داده و تالش« پشتیبانی نزدیک هوایی»ایاالت متحده باید به 

 ادر به گرفتن مسئولیت شودافغانستان ق دویهوایی خود را افزایش دهد تا ار عملیات

ه است. مند بودکمک نیروی هوایی ایاالت متحده در امر مبارزه با والیت خراسان بسیار ارزش

بمب روی افغانستان  783نزدیک به  2019نیروی هوایی ایاالت متحده تنها در ماه آگست سال 

االت متحده در هایی که نیروی هوایی ایبمب 224(7362در واقع تعداد ) 223پرتاب کرده است.

پرتاب شده و این « افزایش نیرو»تر از رقمی است که در اوج پرتاب کرده است بیش 2018سال 

که ایاالت متحده نیز جریان دارد. قوای هوایی افغانستان باید قبل از این 2019در سال روند 

                                                           
223 Snow, S (2019, October 1) Afghan forces still at the mercy of US air support 

despite huge investment into Afghan air force. Military Times. Accessed online 
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های یتاش از افغانستان بگیرد، توانایی گرفتن مسئولکردن نیروی هواییتصمیم به خارج

 های کمکی را داشته باشد.و انجام مأموریت« پشتیبانی نزدیک هوایی»

کردن الزامات مأموریت فعلی را ندارد. گی کافی برای برآوردهقوای هوایی افغانستان هواپیمای جن

مربوط به قوای هوایی هرچند برای نقش  29A»225 سوپرتوکانوی»ودو فروند هواپیمای سی

تعداد آن برای ادامه نقش رزمی نیروی هوایی ایاالت متحده در ضدشورش مناسب است اما 

برای  AC-208فروند  10و  A-29 دفرون 19تا  15افغانستان کافی نیست. معموال بین 

رو، افغانستان در وضعیتی که جنگ های رزمی در دسترس قوای هوایی است. از اینعملیات

ه را ندارد و اشتباه است که فکر کنیم قوای شدت یابد، نیروی هوایی کافی و آماده برای مقابل

حده در جنگ با دولت تواند مسئولیت نقشی را بگیرد که نیروی هوایی ایاالت متهوایی می

 کند.اسالمی والیت خراسان ایفا می

رو است. در حال حاضر، همچنین قوای هوایی افغانستان با کمبود هواپیماهای ترانسپورتی روبه

، چهار فروند هواپیمای لجستیکی «UH-60 هاوکبلک»فروند هلیکوپتر  27افغانستان دارای 

«C-130 سپورتی فروند هلیکوپتر تران 37و « هرکولس« Mi-17 »رو، قوای هوایی است. از این

های مهم مانور و انتقال نیرو و تجهیزات، که در حال حاضر توسط افغانستان برای انجام مأموریت

 ونقل هوایی را ندارد.شود، توانایی حمله به پیش برده مینیروی هوایی ایاالت متحد

پشتیبانی نزدیک »ریزی و هماهنگی برای انجام هعالوه براین، قوای هوایی افغانستان توانایی برنام

، فقط 2019شده را ندارد. تا ماه نوامبر سال ریزیهوایی از قبل برنامهمؤثر یا حمالت« هوایی

با  A-29و سوپرتوکانوی  MD-530هوایی توسط هلیکوپترهای درصد حمالت  7.5تا  2.5

همچنین ارتش  226نجام شده است.قوای افغان ا« کنندگان تاکتیکی هواییکنترل»هماهنگی 

ها و حمالت هوایی کمک ریزی مأموریتکه به برنامه« افسر ارتباط هوایی»افغانستان با کمبود 

ی خطر تلفات غیرنظامی نقش حیاتی دارند، مواجه کنند و برای تطبیق قوانین نبرد و ارزیابمی

                                                           
225 Giangreco, G. (2017, October 26) Afghan air force adds six more Super Tucanos 

to fleet. Flight Global. Accessed online 
226 Department of Defense. (2019) Lead Inspector General Report to US Congress. Accessed 

online 

https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/-1/-1/1/Q4FY2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF
https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/-1/-1/1/Q4FY2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF


 

 

خالفت جعلی یا والیت واقعی؟: دولت اسالمی والیت خراسان 19  

کننده کنترل 46وایی و افسر ارتباط ه 24است. قوای هوایی افغانستان در حال حاضر فقط 

ریزی های هوایی در برنامهکنندهاین کمبود با عدم تمایل ارتش به ادغام کنترل 227تاکتیکی دارد.

قوای هوایی افغانستان تاکنون نتوانسته  228تر شده است.های خود، پیچیدهو اجرای مأموریت

وا را توسعه دهد یا است ظرفیت خود برای تأمین مجدد و توانایی تدارک تجهیزات از طریق ه

برنامه درسی برای آموزش افسران ارتباط هوایی بیشتر ایجاد کند. مشاوران امریکایی نیز 

 229جود را ارزیابی کنند.های تاکتیکی موکنندهاند مؤثریت عملیاتی کنترلنتوانسته

 دولت امریکا باید وارد کارزار دیپلماسی مردمی متناسب با فرهنگ افغانستان شود

هایش به لحاظ متحده برای پیروزی در جبهه دیپلماسی مردمی باید مبارزه کند و تالش ایاالت

دولت  کند، طالبان واستدالل می« توماس جانسون»طور که تر باشد. همانشدهفرهنگی حساب

سوادی در افغانستان های ارتباطی و سطح باالی بیاسالمی والیت خراسان از فقدان زیرساخت

یرا بررسی صحت و سقم اطالعات منتشرشده یا قرار گرفتن در معرض یک برند زسود می

والیت خراسان به شکل ماهرانه از  230گفتمان یا روایت متفاوت، برای مردم دشوار است.

و هم از رادیو برای « نامهشب»تون هم به صورت مکتوب در شکل های شعری پشسنت

فاده کرده است. عالوه براین، دولت اسالمی متقاعدکردن مردم از فضیلت هدف و آرمان خود، است

خصوص با برد و بهای افغانستان دارد سود میوالیت خراسان از درک نزدیکی که از ماهیت قبیله

 والی ، آشنا است.پشتون

رو، مسئولیت تواند امیدوار به برابری با این سطح از درک اجتماعی باشد. از اینت متحده نمیایاال

های محلی و کدهدیپلماسی مردمی ایاالت متحده به اندیش ریزی تالشتوسعه و برنامه

ای افغانستان دارند، های ماهیت قبیلههای غیردولتی که درک خوبی از ظرافتسازمان
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شوند، هایی که برای رهبری کارزار دیپلماسی مردمی استخدام میواگذار شود. آنسپاری و برون

 را در سطح زبان مادری خود صحبت کنند. کم باید بتوانند زبان پشتودست
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هایی که فعالیت دولت اسالمی والیت خراسان را تسهیل افراد و سازمانالف:  پیوست

 کنندمی

خراسان به تنهایی عمل کنند. این امر که افرادی دارای بعید است که حامیان خارجی والیت 

و تجهیزات کمک  نیروانتقال پول، روابط کاری جاافتاده به دولت اسالمی والیت خراسان در 

تنها امری محتمل بلکه معلوم است. در ذیل، فهرست افرادی آمده است که گفته کنند نهمی

 کنند:ور بالقوه به منابع مالی این گروه، کمک میطشود به دولت اسالمی والیت خراسان یا بهمی

 کنندمایت میطور قطع از دولت اسالمی والیت خراسان حهایی که بهسازمان

 231سازمان رفاه اجتماعی نجات:

های مالی و مادی به دلیل ارائه کمک 2019نوامبر  18سازمان رفاه اجتماعی نجات در  •

های های دفتر کنترل سرمایهتحریم به دولت اسالمی والیت خراسان، به فهرست

کابل و داری ایاالت متحده اضافه شد. از دفاتر این سازمان در خارجی وزارت خزانه

عنوان پوششی برای تسهیل انتقال وضعیت حقوقی آن منحیث یک سازمان خیریه، به

 شود.های والیت خراسان استفاده میوجوه مالی و حمایت از فعالیت

اهلل ریزی را به رهبری روحی برنامه، رهبران والیت خراسان جلسه2016در اواخر سال  •

ی ازمان نجات، تحت پوشش جلسهوکیل )جزئیات در ذیل( و با حمایت مالی س

همبستگی سلفی برگزار کردند. اعضای اجرایی سازمان نجات و رهبران برجسته سلفی 

این جلسه حضور داشتند. اند(، در در افغانستان )که برخی حامی مالی سازمان نجات

نجات همچنین میزبان یک مسئول جلب و جذب والیت خراسان بوده است. این فرد 

ها به والیت ننگرهار را فراهم یان را در کابل جذب کرده و زمینه سفر آنجوقبال جنگ

 کرده است.

 نجات به نمایندگی از دولت اسالمی والیت خراسان، از افرادی در قطر، امارات متحده •

آوری کرده است. این های مالی جمععربی، عراق و سایر کشورهای خاورمیانه کمک
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تحریم شود، از طریق سیستم بانکی از خلیج فارس  که سازمان نجاتپول قبل از این

کننده والیت خراسان وجوه کمکی را شود و سپس یک هماهنگبه آسیا منتقل می

آباد این پول را به فرماندهان جاللکند. سپس دفاتر نجات در کابل و دریافت می

 کنند.والیت خراسان توزیع می

 کنندت خراسان حمایت میطور قطع از دولت اسالمی والیافرادی که به

 232سید حبیب احمد خان

حال، احمدخان از کویت سید حبیب احمدخان رییس سازمان رفاه اجتماعی نجات است. با این

کنندگان اصلی دولت اسالمی والیت ا از جمله تأمینکند و مقامات غربی وی رفعالیت می

 دانند. خراسان می

 233اهلل وکیلروح

یی سازمان رفاه اجتماعی نجات است. وکیل یکی از برگزارکنندگان جلسه اهلل وکیل عضو اجراروح

بوده  2016ریزی والیت خراسان در سال همبستگی سلفی، به عنوان پوششی برای جلسه برنامه

 است.

 234امین محمد

کننده و رهبر کلیدی دولت اسالمی عراق عنوان استخداممحمد امین در مالدیو مستقر است و به

، امین از 2019ها از ماه اپریل کند. براساس گزارشوریه، افغانستان و مالدیو عمل میو شام در س

امین در طریق دستیاران خود فعاالنه در رهبری سربازگیری داعش دخیل بوده است. زیردستان 
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های آموزشی اسالمی در چندین جلسه جلب و جذب را تحت پوشش کالس 10هفته نزدیک به 

کنند. امین در گذشته ی امین برگزار می، پایتخت مالدیو و همچنین خانه«ماله»مکان واقع در 

جویان تروریستی به سوریه را به عهده داشته اما اکنون به افغانستان مسئولیت انتقال جنگ

کردن نیازهای دولت اسالمی والیت خراسان، فرستد. برای مثال، امین برای برآوردهجو میجنگ

های دیجیتال را به افغانستان منتقل کرده است. دیو و متخصص رسانهکم یک شهروند مالدست

دالر حقوق دریافت خواهد  700شود که ماهانه های دیجیتال گفته میبه این متخصص رسانه

 مسئول ترجمه مطالب برای امین خواهد بود. کرد و همچنین

 235عبداهلل برادر

جستیکی و انتقال تسلیحات ساخت پاکستان و عبداهلل برادر یک فرمانده افغان بوده که حمایت لو

های مختلف در افغانستان، از جمله دولت اسالمی والیت خراسان تنظیم و روسیه را به جهادی

 کرد.دهی میسازمان

 236اسانیفائق خرعبدال

شود در کشمیر جنگیده. گفته می 1998فائق خراسانی رابط لشکر طیبه است. او در سال عبدال

کند و با البغدادی و از ظهور داعش در خاورمیانه، خراسانی به سوریه سفر میکه اندکی پس 

عش کند. اندکی بعد خراسانی پرچم داسایر رهبران دولت اسالمی عراق و شام، ارتباط برقرار می

کند و سربازگیری برای دولت اسالمی والیت خراسان را در هر دو طرف خط را در کنر باال می

های کند. ادعا شده است که پسر او مسئول توزیع و کمک به بستن جلیقهدیورند، آغاز می

 های خطوط مقدم است.انتحاری در بین جهادی

 237مال خادم

فغانستان بود که با ابوبکر البغدادی مالقات کرد و به مال خادم یکی از رهبران والیت خراسان در ا

 قه خراسان پرداخت. های عملیاتی در منطتبادل اطالعات در مورد بهترین روش
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 238بالل زدران و سنگین زدران

حقانی است. او با پیوستن به والیت خراسان از جانب این گروه به  بالل زدران عضو سابق شبکه

بالل زدران و برادرش، سنگین زدران، با لشکر طیبه، سپاه صحابه،  حیث والی کنر انتخاب شد.

 اند.لشکر جنگوی، القاعده و داعش جنگیده

 کنندرود از دولت اسالمی والیت خراسان حمایت میرادی که احتمال میاف

 افرادی که معروف به تسهیل فعالیت جنبش اسالمی ازبکستان هستند

یست اما مرگش تأیید نشده است( و منیر چوکه )وابسته به شود زنده ن)گفته می 239یاسین چوکه

 :240جنبش اسالمی ازبکستان( مستقر در آلمان

تاکنون اعضای جنبش  2008موسوم به ابوابراهیم و منیر چوکه، از سال یاسین چوکه  •

ها در تاریخی که فعال نامشخص است )احتماال اپریل اسالمی ازبیکستان هستند. آن

آلمان را به مقصد یمن ترک کردند تا به جنبش اسالمی ازبکستان ( زادگاه خود 2007

دائمی در ساختارهای این جنبش ها توانستند خودشان را به صورت ملحق شوند. آن

در گذرگاه مرزی ایران کشته شده  2015شود که یاسین در سال ادغام کنند. گفته می

 اند.نکردهاست هرچند مقامات ایرانی یا آلمانی، مرگ وی را تأیید 

را ضبط « خبرهای خوب از افغانستان»، منیر و یاسین ویدیوی 2008در خزان سال  •

و پس از آن « قسمت اول –سرباز خدا »ها در ویدیوی ، آن2009کردند. در جنوری 

در آپریل همان سال سهم گرفتند. منیر و یاسین در دنباله « پیروزی یا شهادت»

شوند که سمت راست و چپ طاهر دیده می، در حالی 2009ویدیوی ماه آپریل 

 اند.یولداشف، رهبر وقت جنبش اسالمی ازبکستان، نشسته
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های این سازمان عنوان مبلغان این سازمان خدمت کردند و پیامه بهیاسین و منیر چوک •

را از طریق اینترنت پخش کردند و از این طریق، در میان سایر کارها، به جلب و جذب 

 جدید پرداختند. اعضا یا حامیان 

های وابستگی برادران چوکه به رهبری جنبش اسالمی ازبکستان و تالش •

دهد نشان می 2015ورود به سوریه از طریق ایران در سال ها برای ی آنشدهشناخته

در حال  241ها به احتمال زیاد در صف داعش و والیت خراسان درآمده بودند.که آن

 مانده باشند( معلوم نیست. ها )اگر زندهحاضر محل زندگی آن

 242خان حمیدیگُله

بکه حقانی و شده ارتباطات بین مسئوالن شکننده شناختهخان حمیدی تسهیلگُله •

یک رابط این شبکه در سوریه است. شبکه حقانی به حمیدی برای ترجمه صادقانه 

 ارتباطات بین مسئوالن شبکه و رابط آن در سوریه متکی است.

گرای ازبیک وابسته به شبکه د که حمیدی زمینه سفر یک افراطشوهمچنین گفته می •

فراهم کرده است. گفته  2014ال حقانی و همراهان وی را از پاکستان به ترکیه در س

زمینه انتقال پول از شبکه حقانی به یک  2014شود که حمیدی در اوایل سال می

ست. حمیدی نماینده شبکه گرای ازبیکستانی مستقر در پاکستان را فراهم کرده اافراط

های مختلف سوری در سوریه بوده است. حقانی در جلسات این شبکه با رهبران جناح

از ارتباطات خوبی در سوریه، ترکیه، افغانستان و پاکستان همچنین تجربه حمیدی 

فراوان در زمینه قاچاق پول و نفر بین کشورها برخوردار است. حمیدی جدا از 

ها در هماهنگی سفر و قاچاق دست داشته ا شبکه حقانی، سالهای خودش بفعالیت

رای قاچاق افراد از افغانستان به چی مستقر در ایران باست. او در گذشته با یک قاچاق

در رابطه  2017همکاری داشته است. حمیدی در ماه مارچ  2017اروپا در اواخر سال 

ریه داشت، با یک همکار مستقر به قاچاق یک تبعه افغان که قصد سفر از ترکیه به سو
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رکیه به در ایران هماهنگی کرده است. او همچنین افراد را از افغانستان به سوریه و از ت

سفر اعضای  2014گری حمیدی در اکتبر سال اروپا قاچاق کرده است. شبکه تسهیل

و القاعده و تحریک طالبان پاکستان را به ترکیه هماهنگ کرده است و زمینه انتقال د

فراهم کرده  2013جویان خارجی را از پاکستان به ترکیه در اواخر سال گروه از جنگ

 است.

ه قاچاق و ارتباطات جغرافیایی وی حاکی از وجود رابطه کاری تجربه حمیدی در زمین •

بین او و اعضای دولت اسالمی عراق و شام است. عالوه براین، تجربه قبلی حمیدی از 

دهد که او با افرادی که به احتمال زیاد بان پاکستان نشان میکار با اعضای تحریک طال

 اند، رابطه کاری دارد.ن ملحق شدهاز تحریک طالبان پاکستان جدا و به والیت خراسا

 های ضدنیروهای ائتالف هستندافرادی که معروف به تسهیل فعالیت

 243کی والیت ننگرهارقاری رحمت، باشنده روستای کام

جویان طالبان بار، سرپناه و راهنمایی برای جنگهای مرگائه کمکقاری رحمت به ار •

-AKو کالشینکف ) PKMسلسل سبک انداز، ممعروف است. او به اتهام تهیه راکت

های خارجی وزارت جویان طالبان در لیست تحریم دفتر کنترل دارایی( برای جنگ47

جویان طالبان را در جنگداری ایاالت متحده قرار گرفته است. رحمت همچنین خزانه

دهد. های تاکتیکی میدهد و در کنار آن، به طالبان مشورهی خود پناه میخانهمهمان

ای در ولسوالی اچین والیت خانه، رحمت مهمان2011ها از سال براساس گزارش

 244اند.ننگرهار داشته که اغلب اعضای طالبان در آن اقامت داشته

شده دولت اسالمی والیت خراسان رکز قدرت شناختهموقعیت رحمت در اچین، که م •

ابقه رحمت در داشتن برد. ساست، احتمال همکاری او با این گروه را بسیار باال می

جویان این گروه، بر روابط کاری وی با رابطه با طالبان و تهیه اسلحه برای جنگ

یت کند. رحمت ممکن است فردی باشد که مسئولمقامات پاکستان داللت می

 هماهنگی تأمین مواد برای دولت اسالمی والیت خراسان را به عهده دارد.

                                                           
243 US OFAC database. Accessed online 
244 UN Security Council Sanctions database. Accessed online 
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 245رحمان زیب فقیر محمد

یرمحمد به خاطر ارائه حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی برای لشکر زیب فقرحمان •

طیبه شناخته شده است. زیب عامل پیشین لشکر طیبه است و چندین سال مسئولیت 

ای برای لشکر طیبه در خلیج فارس را به و اداره شبکههای مالی آوری کمکجمع

کننده کاری با یک تسهیلدر هم 2016شود که او در اوایل سال عهده داشت. گفته می

لشکر طیبه مستقر در پاکستان، انتقال وجوه مالی را برای این گروه هماهنگی کرده 

های این عملیاترابط اعضای لشکر طیبه دخیل در  2014کم از سال است. او دست

لشکر طیبه  گروه در خاک افغانستان بوده است و همچنین با یک فرمانده ناشناخته

های این گروه در خاک افغانستان خوانده شده است( درگیر ل عملیات)فردی که مسئو

الشیخ زمینه سفر فاضل 2014زیب در سال های تجاری بوده است. رحمانفعالیت

اهلل( را از پاکستان به خلیج فارس )معروف به شیخ امینابومحمد امین الپیشاوری 

 فراهم کرده است.

دهد که او ممکن است همچنان در حال ان میسابقه زیب در حمایت از لشکر طیبه نش •

تسهیل انتقال پول به اعضای سابق لشکر طیبه که اکنون عضو دولت اسالمی والیت 

کنند، باشد. پاکستان فعالیت می اند و در حال حاضر در افغانستان وخراسان شده

در  دهد که او مایل است خدمات خود رااهلل نیز نشان میارتباط زیب با شیخ امین

راندن نیروهای ائتالف خارجی اعالم کرده، اختیار هر سازمانی که هدف خود را بیرون

 قرار دهد. 

 246اهللشیخ امین

نظامیان ضد ائتالف با ده، طالبان و شبهاهلل در رابطه به ارائه حمایت مادی به القاعامین •

 کمک لشکر طیبه مستقر در پاکستان، تحت تعقیب قرار دارد.

 247تم خاناهلل اسحزب

                                                           
245 US Treasury (2018, February 7) Treasury Sanctions South Asian Terrorist 

Facilitators. Accessed online 
246 US Federal Bureau of Investigation’s most Wanted. Accessed online 



  

اهلل تحت تعقیب قرار امین اهلل استم خان به دلیل همکاری و نمایندگی از شیخحزب •

 دارد.

ای شیخ اهلل زمینه جلب حمایت بردهد که حزبنشان می 2016ها از سال گزارش •

عنوان مسئول مالی یک مدرسه مستقر در پیشاور که یکی اهلل را فراهم کرده و بهامین

 اهلل خوانده شده، خدمت کرده است.امیناز مؤسسین آن شیخ 

 248دالورخان نادر خان

دالورخان نادرخان )معروف به دالور( نیز از جانب ایاالت متحده به خاطر همکاری یا  •

 اهلل، تروریست معرفی شده و تحت تعقیب قرار دارد.خ امینکار به نمایندگی از شی

 طالبان حمایت هستندافرادی که به نمایندگی از ایران معروف به حمایت از

 249محمد ابراهیم اوحدی

محمد ابراهیم اوحدی یک افسر نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که  •

طالبان کار کرده است. اوحدی با  شود از طرف نیروی قدس، برای حمایت ازگفته می

بدل حمله بود تا در  عبداهلل صمد فاروقی، والی طالبان برای والیت هرات، توافق کرده

های نظامی و مالی ارائه ها به دولت افغانستان در هرات، به نیروهای صمد کمکآن

 دهد.

 250سطح با اوحدی ایفا کرده است(.اسماعیل رضوی )نقشی هم
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 251ابواحمد

های عربی، کُردی و انگلیسی را روان صحبت احمد یک فرمانده ایرانی است که زبانابو •

ویان ایرانی از سراسر ایران به افغانستان از طریق جکند. او مسئول قاچاق جنگمی

 نیمروز و پاکستان است.

 حامیان والیت خراسان از یک جناح موافق درون طالبان

 252قادر بصیر عبدالبصیرعبدال

ها هزار دالر را برای فرماندهان طالبان به خاطر حمالت در بصیر عبدالبصیر دهقاعبدال •

 2015ها از سال والیت کنر، فراهم کرد. گزارشدر  2017این گروه در خزان سال 

دهد که باصر رهبری کمیسیون مالی شورای پیشاور طالبان را بر عهده نشان می

نظامی و سیاسی طالبان در شمال و  هایداشته. این کمیسیون مسئول اداره فعالیت

ن های مالی از حامیاآوری کمکشود. بصیر مسئول جمعشرق افغانستان دانسته می

 داخلی و خارجی بوده است.

شود که شورای پشاور، یک جناح موافق والیت خراسان در درون طالبان گفته می •

الی از حامیان های مآوری کمکی وی در جمعاست. موقعیت بصیر در کنر و تجربه

داخلی و خارجی به این معنی است که او، بسته به اهداف طالبان، ممکن است به 

 کمک کند.والیت خراسان نیز 

 253اهللمولوی عنایت

اهلل عضو امور نظامی طالبان در والیات متعدد افغانستان بوده و همچنین مولوی عنایت •

نشان  2016ا از اواخر سال هعضویت شورای پشاور این گروه را داشته است. گزارش

عنوان مسئول عمومی حمالت طالبان علیه نیروهای افغان و اهلل بهدهد که عنایتمی

                                                           
 مصاحبه با جنگجوی ایرانی دولت اسالمی والیت خراسان، امین دلنشین  251
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آوری حمایت مالی و سایر اهلل مسئول فراهمئتالف در کابل خدمت کرده است. عنایتا

 ریزان حمالت طالبان بوده است.تجهیزات برای برنامه

بصیر( در شورای پیشاور و همچنین موقعیت او در باالی عنایت )مانند موقعیت رده •

اشد که بسته به کابل، به این معنی است که او ممکن است از جایگاهی برخوردار ب

 اهداف طالبان، بتواند زمینه حمایت از والیت خراسان را نیز فراهم کند. 

 هایی که به کمک به طالبان معروفندسازمان

 254صرافی حاجی خیراهلل و حاجی ستار

 هایی که به کمک دولت اسالمی عراق و شام معروفندسازمان

 255صرافی سهلول )ترکیه(

 256شرکت انتقال پول السلطان

 257کت توسلشر

 258اسماعیل بیالتون

 259احمد بیالتون )ترکیه(
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 260الحرکات( اصالتACLال )سیای

 افرادی که به کمک به دولت اسالمی عراق و شام معروفند

 261مشتاق طالب ذوغیر الراوی

 262عمر طالب ذوغیر الراوی

 263ولید طالب ذوغیر الراوی

 264محند مشتاق طالب ذوغیر الراوی

 265مد الراویعبدالرحمان علی حسین آل اح

 266محمد عبدالقادر تنی عاصف الراوی

 267الجدیده صرافی االرض

 268حلیمه عدن علی
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  خراسان والیت در اسالمی دولت پژوهش نامهپرسشب: پیوست 
 

  :بنویسید را انتوظیفه و نام لطفاً

 :سواالت

 دارید؟ نظری چنین چرا و چیست اسالمی دولت جهانی سازمان مورد در شما نظر -1

 دارد؟ افغانستان در ابهام بدون و واقعی حضوری افغانستان در اسالمی دولت آیا شما، باور به -2

 در حضوری نهگوهیچ شک بدون اسالمی دولت اینکه یعنی 1 نمبر. بدهید نمبر 7 تا 1 از لطفا

 نه و کنیدمی تایید نه را افغانستان در اسالمی دولت حضور اینکه یعنی 4 نمبر. ندارد افغانستان

  .دارد افغانستان در واقعی و انکار غیرقابل حضوری اسالمی دولت اینکه یعنی 7 نمبر. کنیدمی رد

  ایدئولوژی و رهبری اصول

 گرفته شکل خود جهادی هایویژگی صادرات بر مبتنی داعش داعش، فکری اصول بر بنا -3

 هایگروه کلی ایدئولوژی رسدمی نظر به. بودیم شاهدش لیبیا در که چیزی آن مثل. است

 به وابسته هایگروه. دارد وهابیت به بسیاری شباهت که باشد دیوبندی یا سلفی داعش به وابسته

 کشتن در اینکه یا و دهندمی صاصاخت شیعیان کشتار به را بسیاری زمان افغانستان، در داعش

 عملیات برای را هاییطرزالعمل و رهنمودها آنها همچنین. ورزندنمی ابایی هیچ غیرنظامیان

 دولت رهبری. کنندمی دریافت سوریه و عراق در اسالمی دولت مرکزی سازمان از شانروزانه

 ابوبکر به خود دوباره بیعت د،بو شده منتشر جون ماه در که ویدیویی نوار در خراسان در اسالمی

 در اسالمی دولت رهبر بیعت مورد در تردید برای دالیلی که اگرچه. کرد اعالم را البغدادی

 دلیل به طالبان جنگجویان که دارد وجود ادعا این. دارد وجود البغدادی ابوبکر با خراسان

 به جنگجویان این انشقاق ینکها یعنی. )اندشده جدا طالبان صفوف از اقتصادی و مالی هایانگیزه

( است بوده دیاقتصا و مادی هایانگیزه دلیل به بلکه است نبوده ابوبکرالبغدادی با بیعت دلیل

  .است نامشخص هنوز تا خراسان والیت در اسالمی خالفت استقرار و تاسیس هدف همینطور
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 اسالمی دولت طرف از که اعمالی که دارند اجازه طالبان، صفوف از شده جدا جنگجویان عالوه بر

 که هاییگروه با آنها اینکه یا( تریاک فروش و خرید مثل) دهند انجام را است شده اعالم ممنوع

. بلوچستان آزادی ارتش با آنها همکاری مثل. کنندمی همکاری ندارند جهاد یایده به ایعقیده

 مانند مناطق از برخی در بانطال با غیررسمی هایهمکاری آنها که دارد وجود شواهدی برعالوه

 وهاینیر اخراج با نیست مشخص هنوز دیدیم، عراق در که همانطور. اند داشته میرزااولنگ

  .کنند پیدا انگیزه توانندمی اندازه چه تا جنگجویان این از برخی خارجی،

 و سانخرا اسالمی دولت گروه میان رهبری اصول و ایدئولوژی میان تفاوتی چه شما نظر از: الف

 یریشه شما نظر از دارد، وجود تفاوتی اگر دارد؟ وجود سوریه و عراق در مرکزی اسالمی دولت

  چیست؟ رد تفاوت این

 و عراق در مرکزی اسالمی دولت به خراسان در اسالمی دولت گروه وفاداری و خاطر تعلق: ب

  چرا؟ و کنیدمی توصیف چگونه را سوریه

 شک بدون خراسان در اسالمی دولت اینکه یعنی 1 نمبر. یدبده نمبر 7 تا 1 از لطفا:  پ

 دولت میان اینکه یعنی 4 نمبر. ندارد شام و عراق در مرکزی اسالمی دولت با بیعتی گونههیچ

 عدم نه و دارد وجود بیعتی نه سوریه و عراق در مرکزی اسالمی دولت و خراسان در اسالمی

 مرکزی اسالمی دولت با واضح و قوی بیعتی خراسان رد اسالمی دولت اینکه یعنی 7 نمبر. بیعتی

  .دارد سوریه و عراق در

 کمک و لوجستیک

 افغانستان در اسالمی دولت به وابسته هایگروه که شودمی ادعا  حمایت، و لوجستیک مورد در

 از هاییکمک یا خلیج کشورهای مالی هایحمایت از سوریه، و عراق در اسالمی دولت مانند به

 ادعای با حمایت هایانگیزه که نیست مشخص اما. هستند برخوردار خلیج کشورهای در اصاشخ

 در مالی هایحمایت این. خیر یا دارد مطابقت است رفتهگ شکل سوریه در که حمایتی

 هایجزوتام میان افغانستان در آن از بعد و شودمی پروسس عربی متحده امارات مثل کشورهایی

 جذب و جلب برای قوی بسیار روایت یک روانی، لحاظ از. شودمی سیمتق افغانستان مختلف

 اجتماع در محروم و ناتوان افراد با خوبی به و راحتی به تواندمی که است داعش جنگجویان



  

 اسالمی فرهنگ از تا است مسلمانان یوظیفه این اساس همین بر. شود همدل و همصدا

 اینکه یا گردندبازمی سوریه از یا جنگجویان این از زیادی بسیار تعداد. کنند محافظت خودشان

 خراسان والیت در اسالمی تدول دیگر، سوی از. شوندمی جذب و جلب خارجی کشورهای در

. بگیرد تصمیم نظامی هایعملیات مثل مسائل از بسیاری مورد در خودمختار صورت به تواندمی

 والیت در اسالمی دولت درونی ساختار و جذب و جلب یپروسه که رسدمی نظر به عالوه، بر

 مانند به ادیجه مختلف هایگروه از جداشده اعضای از بسیاری. است خورده شکست خراسان

 جهاد، و خالفت انصار المجاهدین، انصار ازبکستان، اسالمی جنبش پاکستان، طالبان تحریک

 حمایت را اسالمی دولت که اندازه همان به ازبکستان، اسالمی حرکت از قاضی عثمان همچنین

 خود وقت هادهه القاعده، گروه عالوه، بر. کنندمی حمایت اندازه همین به هم را طالبان کنند،می

 مبارزه و جنگ بدون که هاییگروه. کرد سپری جهادی مختلف هایگروه با گیریارتباط برای را

. دارند ایمنطقه دبع جهادی، مجالس در خصوصی و شخصی هایشبکه. شد نخواهند تسلیم

 نیروها از حفاظت و نیروها جذب و جلب در مهمی یمولفه برخی، اعتقاد به مسئله همین

 به هم او جنگجوی نیروهای برود، که کجا هر نظامی یفرمانده مثال طور به. شودمی محسوب

  :روندمی او دنبال

 فکر چه اسالمی دولت به هوابست گروه تجهیزات و پرسونل اقتصادی، تمویل خطوط مورد در -1

 هایگروه یا میایه آسیای کشورهای یا خلیج، کشورهای از هااین که کنیدمی فکر آیا کنید؟می

  شوند؟می تغذیه اقتصادی غیرقانونی

 اسالمی دولت جذب و جلب سیستم و تجهیزات، به اعتماد و اطمینان مورد در نظری شما آیا-3

 محیط با تجهیزات اینکه یا هستند اعتماد قابل شده جذب و جلب پرسونل آیا دارید؟ خراسان

  هستند؟ سازگار

  تهدید میزان

 داعش به وابسته هایگروه ظرفیت که رسدمی نظر به اینطور قلمرو، رب تسلط و تصرف مورد در

 بر متمرکز را خود قدرت حاضر حال در آنها رسدمی نظر به. باشد مبهم جهاد کارگیری به برای

 زمین روی در خود تحرکات افزایش حال در کنر والیت در و اند کرده کابل و ننگرهار: یتوال دو
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 آنها به هستند، متکی آن به فزاینده طور به آنها که جنگجوها و ورشیانش هایتاکتیک. باشندمی

 اآنه هایفعالیت اینکه یا و باشند داشته مخفیانه فعالیت کشور نقاط از برخی در است داده اجازه

 شده دوبرابر 2018 و 2014 هایسال بین داعش حمالت از ناشی تلفات. )است شده تر بارمرگ

 از خود پیام تبلیغ در که اند کرده ثابت همچنین آنها( ننگرهار یا کابل رد عمده طور به. است

 از پناهندگان استخدام یزمینه اینکه از نظر صرف. اند شده ماهر و نخبه بسیار رادیو طریق

 و افراد عنوان به بومی و محلی مردم توسط آنها حال این با است، فراهم میزان چه تا اکستانپ

 شده باعث توحش و خشونت به قدرت حفظ برای آنها اتکا. شوندمی ریستهنگ خارجی جنگجویان

 سال پارلمانی انتخابات جریان در مثال طور به. )ندهند نشان آنها به سبز چراغ مردم که است

 حضور دهیرای مراکز در که بود داده هشدار ننگرهار مردم به خراسان اسالمی دولت 2018

 شده تعریف خراسان در اسالمی دولت مشروع اهداف عنوان به کزمرا این که چرا باشند نداشته

  .اندشده درگیر طالبان با ناخواسته طور به آنها همچنین(. اند

 ننگرهار کنر، به محدود اندازه چه تا خراسان در سالمیا دولت عملیاتی، لحاظ از شما، نظر از -1

  باشد؟می کابل و

 توصیف چگونه آینده و فعلی وضعیت در را جهاد برای میاسال دولت توانایی و هاتاکتیک شما-2

  کنید؟می

 قدرتمند چگونه خراسان در اسالمی دولت جنگی هایاستراتژی و هاتاکتیک شما، نظر به-3

  دارد؟ تاثیر قلمرو بر تسلط و تسخیر روی بر اندازه چه تا هاتاکتیک این و شودمی

  اهداف:

 که شد اعالم 2015 سال در. افغانستان در اسالمی دولت به وابسته هایگروه اهداف مورد در

. است شده گرفته قرار مدنظر مرکزی اسالمی دولت پایتخت عنوان به موصل جای به خراسان

 تاسیس و جهانی جهاد چارچوب در مبارزه مورد در اسالمی، لتدو به وابسته هایگروه

 دولت اصلی اختالف نقاط از یکی وضوعم این. کنندمی بسیاری هایصحبت اسالمی امپراطوری

 خبرهایی اما باشد،می کنندهگیج مسئله این که اگرچه. باشدمی القاعده و طالبان با اسالمی

 مشخص هدف یک خالفت فقدان. دارد وجود هند یتوال یا پاکستان والیت تاسیس بر مبتنی



  

 نظر به همچنین. است هکرد درز بیرون به هاآن عمومی روابط درون از که است آنها برای

 جداشده هایگروه و هاجماعت از ایمجموعه باشند، متحد نیروی یک اینکه جای به رسدمی

 ارتش مثل. باشندمی متحد ند،دار متفاوت منافع و اهداف که هاییگروه با که باشندمی

 که کنندمی رزهمبا ایمنطقه در خود حامیان و زیرزمینی منابع برای آنها. بلوچستان خواهآزادی

 لشکر مثال، طور به. است شده اشباع جهادی هایگروه فعالیت نظر از منطقه آن گفت توانمی

 به پیوستن از داشت، را انطالب حمایت دادن دست از ترس خود، منافع با متناسب که اسالم

  .کرد امتناع خراسان اسالمی دولت

 چگونه را افغانستان در اسالمی دولت به تهوابس هایگروه اهداف پذیریامکان و اهداف شما-1

  خالفت؟ تاسیس هدف یمسئله مورد در خصوص به. کنیدمی توصیف

 به دستیابی برای آنها واناییت بر تاثیری چه سیاسی اجتماعی مسایل و جغرافیا شما نظر به-2

  دارد؟ شاناهداف

 انطباقی هیچ خراسان در اسالمی دولت اهداف اینکه یعنی 1 نمبر. بدهید نمبر 7 تا 1 از لطفا-3

 دولت اهداف میان اینکه یعنی 4 نمبر. ندارد سوریه و عراق در مرکزی اسالمی دولت اهداف با

 نه و دارد وجود انطباقی نه سوریه و عراق در زیمرک اسالمی دولت اهداف و خراسان در اسالمی

 دولت با واضح و قوی انطباقی خراسان در اسالمی دولت اهداف اینکه یعنی 7 نمبر. انطباق عدم

  .دارد سوریه و عراق در مرکزی اسالمی
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 رجا سجل اسم و وظیفتک: ج: استطالع حول دولۀ االسالمیۀ فی افغانستان پیوست 

 سواالت: 

 یک حول منظمه العالمیۀ دولۀ االسالمیۀ و لماذا؟ ماذا را -1

 س فیه فی افغانستان؟ هل تعتقد ان دولۀ االسالمیۀ لها وجود حقیقی او وجود ال لب -2

a.  یمثل ال وجود علی اطالق لتنظیم  1. مع  7الی  1یرجی تقییم رایک من

ا یمثل وجود 7الیمثل انکارا و ال تاکیدا لوجودها،  4الدولۀ االسالمیۀ، مع 

 الیمکن انکارها مطالقا. 

 المبادی القیادة و االیدئولوجیه: 

ادیه مثل ما یقع فی لیبیا. مثل داعش یبدو علی المبادی، داعش شکل علی تصدیر عالماتها جه

دیوبندی مع تشابه قوی للوهابیۀ. فرع -ان ایدئولوجیه الشاملۀ للجامعات تابعۀ داعش هی السلفیۀ

و الشن علی جماعات شیعی فی افغانستان، لیس لدیهم ای مانع  داعش االفغانیۀ تهتم لتهاجم

یمات و االرشادات من جناح االصلی دولۀ لتهجام علی جماعات المدنین. هم استلمو بعض التعل

االسالمیۀ فی عراق و سوریا الستئناف عملیاتهم. اکدت و اعادت مرۀ االخری قیادۀ الدولۀ 

غدادی فی شریط فیدیود الذی نشر فی شهر یونیو عام االسالمیۀ فی والیۀ خراسان والءها لب

2019 . 

االسالمیۀ و والئهم علی خلیفۀ ابوبکر  لکن هناک اسباب لشک فی والئهم علی فرع االصلی دولۀ

البغدادی. ادعی العدید من المنشقین حرکۀ الطالبان ان انشقاقهم کان بسبب دوافع المادیۀ و 

بب والئهم علی خلیفۀ ابوبکرالبغدادی( و ایضًا هدف االنشاء و االقتصادیۀ )یعنی لیس انشقاقهم بس

 اقامۀ الخالفۀ فی والیۀ خراسان غیرواضح. 

ۀ علی ذلک، هم یسمحون بالممارسات التی المحظورۀ من قبل الدولۀ االسالمیۀ مثل انتاج و عالو

ۀ الجهاد. مثل جیش بیع الفیون و المخدرات و یا مثال التعاون مع المنظمات غیر المتلزمۀ بالظاهر

 التحریر بلوشستان. 



  

سان مع حرکۀ طالبان یوجد بعض االدلۀ و وثیقۀ علی تعاون غیرالرسمی دولۀ االسالمیۀ فی خرا

فی بعض المناطق افغانستان. بما فیها التعاون: کارثۀ میرزااولنک )منطقه فی مرکز افغانستان( و 

ی انضم هواالء المقاتلون )دولۀ االسالمیۀ عالوۀ علی ذلک هذه المسئلۀ غیرواضح ان الی ای مد

القوات االجنبیۀ. و لیس فی خراسان( الی دولۀ االسالمیۀ مرکزیۀ فی عراق و سوریا بسبب طرد 

 بسبب االیدیولوجیۀ الجهادیۀ دولۀ االسالمیۀ کما شهدنا فی موضوع العراق. 

بین التنظیم االفغانیۀ ا: ما هی االختالفات توجد فی شان ایدیولوجیۀ و المبادی القیادۀ 

التابعۀ لداعش و تنظیم دولۀ االسالمیۀ فی عراق وشام؟ و لماذا تعقتد انها )دولۀ 

 المیۀ فی والیت خراسان( موجودۀ فی افغانستان؟االس

ب: کیف تصف االخالص التنظیم االفغانیۀ التابعۀ لداعش بتنظیم دولۀ االسالمیۀ فی 

 عراق و سوریا و لماذا؟ 

یمثل التوجد ای تنسیق بین التنظیم دولۀ  1. 7الی  1یم رایک من ج: یرجی تقی

یمثل التنسیق  4السالمیۀ فی عراق و سوریا. االسالمیۀ التابعۀ االفغانیۀ و تنظیم دولۀ ا

یوجد تنسیق بین دولۀ االسالمیۀ فی عراق  7و عدم ای تنسیق بین هذان التنظیمان و 

 و سوریا و تنظیم التابعۀ االفغانیۀ

 :وجستیة و الدعمالل

 فی شان اللوجستیۀ و الدعم یزعم ان الجماعۀ التابعۀ لتنظیم الدولۀ االسالمیۀ فی افغانستان،

تشابه کثیرا مع تنظیم الدولۀ االسالمیۀ فی عراق و سوریا. بمافیما تسلم الدعم المالی من دول 

ما اذا کانت الدوافع  الخلیج و االفراد اشخاص فی دول الخلیج. ) لکن هذه المسئلۀ غیرالواضح

ارات المتراصف )تنسیق( مع دعمهم المزعوم فی سوریا( ثم تتم مصنع االموال فی اماکن مثل االم

 العربیۀ المتحدۀ و االموال الموزعۀ علی الوحدات االفغانیۀ. 

 ISK (Islamic state inفی حالۀ نفساً هناک روائی القوی حول تحنید بین قوات 

Khorasan) ستفید من ساخط االجتماعی الشعب و ایضاً هناک وظیفۀ شرعیۀ لکل ان یقدر ت

 مسلمون فی شان حفاظۀ من ثقافۀ االسالمیۀ. 
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 ISKثر بعض هذا المقاتلون رجعوا من سوریا او تجنید نفسهم فی بالد االخری من جهۀ االخری اک

توفیر. عالوۀ یجوز ان صنع قرارات مستقلۀ فی مناطقهم بما فیها: عملیات السعری و حصول و 

علی ذلک عملیۀ تجنهیدهم و انشاهم و تکوینهم یبدون محطم. اضافهۀ ان العدید المقاتلون 

لی مجموعات جهادیۀ متنوعۀ التی مفککون بما فیها: تحریک طالبان باکستان، حرکۀ ینتمون ا

ن حرکه االسالمیۀ ازبیکستان، انصار المجاهدین، انصار الخالفۀ و الجهاد و ایضا عثمان قاضی م

االسالمیۀ ازبکستان. هم یدعمون دولۀ االسالمیۀ فی امر تجنید و دعم العسکری و تمویل المالی . 

دعمون طالبان. و ایضا مثل القاعده الذی حاول منذ عقود  لصنع عالقات مختلفۀ مع هکذا ی

جل مجموعات جهادیۀ متعددۀ فی افغانستان. القاعده ال یجوز الی مجموعات جهادیۀ متعددۀ ال

 انضمام الی صفوف دولۀ االسالمیۀ. 

العنصر االساسی  یعتبر بعض شبکات تواصالت الشخصیۀ داخل جماعات الجهادیۀ االقلیمیۀ هو

لتجنید و االستبقا المقاتلین. مثال القائد المنشق من الجماعات الجهادیۀ یانتی معه المقاتلین 

 ابعون القائد. الذین لدیهم والء لقائد ای مکان القائد یتجه، هم یت

ا: ماذا یمکنک ان تقول لنا حول مسئلۀ التمویل مجموعۀ، الموظفون و ادوات التی فی 

تابعۀ لدولۀ االسالمیۀ فی افغانستان. هل هذۀ االمکانات و االدوات و ید التنظم 

مجموعات تمویل و الموظفون یاتی من دول الخلیج، منطقۀ آسیا االوسط و االنشطۀ 

 می فی افغانستان؟ االقتصادیۀ غیررس

ب: هل لدیک رای حول موثوقیۀ شبکات تمویل و االدوات و الموظفون بتنظیم التابعۀ 

 المیۀ؟ هل الموظفون موثوق و شبکات تمویل السلحۀ ثابتۀ؟ ذکر المثالدولۀ االس

 قدرة التهدید: 

الدولۀ و علی احتماالت استیالء و سیطرۀ علی االرض، ان قدرۀ الجماعات التابعۀ لتنظیم  

االسالمیۀ علی شن الجهاد تبدو غامضه. و یبدو انهم یترکزون حالیا قوتهم فی والیات: ننگرهار و 

و تسلط علی الوالیات الکنر. تکتیکات المتردین انهم علی نحو متزاید لقد سمح لهم کابول 

اَ. لقد اثبتوا بالعتماد علیهم ان یعملو سرا فی اجزا االخری من من البالد و ان یصبحوا اکثراَ فکت

ایضا انهم بارعون جدا فی نشر رسالتهم عبر الرادیو. مع ذلک، ینظر الیهم الی حد کبیر من قبل 



  

ۀ االجنبیۀ االخری. بعض االنظر علی مدی خصوبۀ االرض قد یعود الالجئون السکان المحلین کقو

خابات البرلمانیۀ من باکستان. اعتمادهم علی الخوف و التوحش لالحتفاظ بالسلطه. )خالل االنت

حذر المنتسبون لداعش سکان ننگرهار من الذهاب للتصویت الن المراکز االنتخابی کانت  2018

 داف مشروعۀ لهم( ال یخفیهم الکثیر من السکان و قد تورطوا فی صراغ غیر مقصود مع طالبان. اه

فی اعتبار ا: ما مدی حصرک من الناحیۀ العملیاۀ العسکریۀ فی ننگرهار و کابول و کنر 

 ان الشرکات تابعۀ لتنظیم الدولۀ االسالمیۀ فی افغانستان 

 م علی الشین الجهاد االن و فی المستقبل؟ ب: کیف تصف اسالیبهم التکتیکیۀ و قدرته

ج: کیف تعتقد ان التکتیکات و االستراتیجیۀ التی تتبعها شرکات التابعۀ لبتنظیم الدولۀ 

و ما هو تاثیر فی هذا االمر علی قدرتهم علی  االسالمیۀ فی افغانستان سوف تتطور

 االستیال علی االرض او سیطره الیها فی المستقبل. 

 اهداف: 

تم اعالن ان  2015ا یتعلق باهداف الشرکات التابعۀ لدولۀ االسالمیۀ فی خراسان فی عام فیم

الدولۀ  خراسان سیحل محل الموصل کمرکز لجمیع المقتالین داعش. تتحدث الجماعات التابعۀ

االسالمیۀ کثیراَ عن کیفیۀ قتالهم الجهاد العالمی لتاسیس و االنشاء امبراطوریۀ االسالمیۀ. انها 

حدۀ من الخالفات التی لدیهم مع طالبان و القاعدۀ علی رغم ذلک فقد کان هناک اعان موخرا وا

ق من عملیات عن االنشاء والیات باکستان و والیۀ هند و هناک نقض الخالفۀ کهدف محدد ینبث

 العقالقات العامۀ الخاصه بهم. 

ن مع االخرین الذین لدهیم کما یبدو انها تجمع بین القصائل و لیس قوۀ موحدۀ: انهم متحالفو

اهداف متباینۀ تماما مثل جیش التحریر بلوشستان و یتنافسون علی الموارد من اجل المویدین 

هادیۀ. علی سبیل المثال، بعد ان اعربت فی منطقۀ یکمن وصفها بانها مشتبۀ بالمنظمات الج

 ن. جماعۀ فرقۀ االسالم عن اهتمامها رفضت االنضمام خشیۀ فقدان دعم طالبا

ا: کیف تصف اهداف التجهیزات الشرکات التابعۀ لتنظیم الدولۀ االسالمیۀ فی خراسان 

 خاصه حول الخالفۀ. 
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ثر ان علی قدرتهم علی السیاسی یو-ب: کیف تعتقد ان الجغرافیا و الوضع االجتماعی

 تحقیق االهداف المذکورۀ

التوافق مع اهداف  یمثل تمامًا عدم 1. مع 7الی  1ج: یرجی ان تقییم رایک من الی 

التام مع یمثل التوافق  7یمثل ال محاذا/ۀ او عدم محاذاۀ و  4التنظیم دولۀ االسالمیۀ. 

 اهداف التنظیم الدولۀ االسالمیۀ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


