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منتقدان و رویکرد دولت و 

حدت ملی به داعش در 

 افغانستان

 فرزاد رمضانی بونش

پژوهشگر و تحلیلگر مسائل 

 یا منطقه

 شمس

 

 داعش در افغانستان

دولت اسالمی در عراق و شام 

گروه مسلحی است « داعش»یا 

تفکرات سلفی افراطی و که با 

ابوبکر »تروریستی و سرکردگی 

همزمان با آغاز « البغدادی

. بحران در سوریه فعال شد

داعش توانسته از درواقع 

 42، در 3131زمستان سال 

یی ها تان افغانستان هستهسا

با اعالم را ایجاد کند و 

« خراسان خالفت اسالمیمارت ا»

رسمًا فعالیت خود را آغاز 

اولین تأیید بین  دراین. کرد

سطح باال وجود داعش در 

 .بود 4132افغانستان در مارس 

داعش برخی های گذشته  در سال

بارترین حمالت را در  از مرگ

و افغانستان انجام داد 

مسؤولیت برخی از حمالت در 

را نیز به عهده  ها دیگر بخش

در نیمه اول این گروه . گرفت

موفق شد کنترل  ۵۱۰۲سال 

های  از سرزمین مناطق بزرگی

شرق استان ننگرهار را در 

در یک  چنانچه .دست بگیرد

 حمالتی را در سال گذشته نیز

مسجد ، (س)مسجد الزهرا 

مسجد امام  ،جوادیه شهر هرات

بیمارستان ، زمان 

مرکز ، کابل« ایمرجنسی»

.. وفرهنگی اجتماعی تبیان 

 .را انجام داده است

از زمان ظهور درواقع هرچند 

افغانستان، این داعش در 

گروه صدها پیکارجو را 

ها  تخمیناما  ،داده ازدست

درباره توان عددی داعش داخل 

 31۱۱۱تا  01۱افغانستان از 

بنا به . نفر متغیر است

برآوردهای مختلف این گروه 

استان و  جدا از ننگرهار

از  یاریدر بس شمالی جوزجان

مانند بدخشان  گرید یها استان

و تخار به شکل غیرمستقیم در 

 تیحال سربازگیری و فعال

در عالوه  به. باشند یم

ی، غزن ،غور ،سرپلی ها استان

 وهلمند ، پروان، بدخشان

یی ها گزارشنیز خبرها و  زابل

در مورد حضور نیروهای داعشی 

 .وجود داشته است

 

  

رویکرد کابل به داعش در 

 افغانستان

 

دیدگاه و روایت  نیتر مهم

برجسته در بین مقامات کابل 

داعش افغانستانی به  در مورد

. رود یمسمت پاکستان نشانه 
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ی ها مقامهای گذشته  در سال

مختلفی در دولت وحدت ملی 

که  اند بودهافغانستان معتقد 

 افراد برای آباد اسالم دولت

 زمینه داعش گروه به وابسته

 از .است کرده مهیا را آموزش

 وابسته افراد بیشتر این دید

 افغانستان، در داعش به

هستند و  پاکستانی اتباع

فرصت رشد داعش را  پاکستان

 .کند می فراهم در افغانستان

 در همین راستا نیز ژنرال

 سابق رئیس «کریمی شیرمحمد»

 قبالً  افغانستان ارتش ستاد

 را کشورش در داعش موضوع نیز

 ارتش اطالعات سازمان پروژه

این  .است دانسته پاکستان

با مقصر خواندن رویکرد 

معتقد است داعش با پاکستان 

از داعش  آباد پشتیبانی اسالم

طریق مرزهای زمینی پاکستان، 

وارد افغانستان شده و 

ازآنجا اقدام به خرابکاری و 

ایجاد ناامنی در کشور 

این  .کنند یافغانستان م

روایت در شرایطی است که 

بخشی مهمی  است معتقدکابل 

هسته داعش خراسان در از 

افغانستان متشکل از 

جنگجویان تحریک طالبان 

از قبیله اورکزی یا  پاکستان

شورشیان سابق  وسایر قبایل 

 هستند مناطق قبایلی پاکستان

 عمالً  2015ژوئن از پاکستان  و

 به را خود های ناامنی

. کرده است صادر افغانستان

محمد حنیف همین راستا  در

اتمر مشاور امنیت ملی 

افغانستان نیز قباًل گفته بود 

های داعش  درصد تروریست ۰۱که 

در شرق افغانستان، شهروندان 

همچنین . پاکستانی هستند

برخی دیگر مقامات 

 ؛یعاص میتمچون  افغانستانی

 یو استراتژ یاسیمعاون س

 وزارت دفاع، افغانستان

پروژه اطالعاتی  معتقدند

سازمان اطالعات پاکستان 

 ۰۱. عمدتًا در شرق افغانستان

درصد داعش در  ۰۱تا 

افغانستان از همین نوع 

 .هستند

جدا از این نگاه اصلی در 

در وضعیت کنونی نیز 

داعش  دو نوع دیگرافغانستان 

ن اافراطیدر کشور شامل 

 خوردگان بیآسیای میانه و فر

مد نظر  سایبریمجازی و 

 از این. مقامات کابل است

ن آسیای میانه اافراطیمنظر 

غالبًا در شمال کشور فعالیت 

در شمال افغانستان و دارند 

و  داده رییپرچم خود را تغ

 .اند به زیر نظر داعش درآمده

های افراطی  خورده فریبهمچنین 

از طریق اینترنت، جذب داعش 

 .اند شدهدر کشور 

 آنچه مشخص است مقامات

داعش در  معتقدند افغانستانی

افغانستان داعش در 

 ۰۵۱۱تا  ۰۱۱افغانستان بین 

هیچ و این جریان  جنگجو دارد

شباهتی با داعش خاورمیانه 

و  بافت اجتماعی و ندارد

اکثریت مطلق ) مذهب
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مغایر ( ها حنفی افغانستانی

وهابی  با رویکرد سلفی و

در همین راستا است که . است

 ،یاشرف غنیی چون ها تیشخص

 یداعش چندان خطرمعتقدند 

متوجه افغانستان نخواهد 

جغرافیایی از این دید . کرد

داعش در افغانستان حضور 

 محدود به چند روستا در شرق

روستا در فاریاب و ین چند و

از  داعش عمالً و  جوزجان است

استان و کشور  یفرماندار ۰۱۱

طور کامل در  را به یفرماندار

 و سرزمیند کنترل خود ندار

بسیار بزرگی را کنترل 

عالوه بر این تکیه  .کند نمی

دستاوردهای در جنگ  دولت بر

سه امیر و کشتن با داعش 

ها  دهو داعش خراسان 

صدها و ها  ارشد آن ٔ  فرمانده

همچنان  ها انی آندفرمانده می

 .و جود دارد

  

 

 منتقدان داخلی کابل

در چند سال گذشته رویکرد 

نسبت به داعش دولت وحدت ملی 

منتقدان و مخالفان بسیاری 

مجاهدین، اپوزسیون ،  در بین

نمایندگان مجلس و مقامات 

برخی از . پیشین داشته است

 ها معتقدند حکومت آن

 حضور آغاز از افغانستان

 گروه این افغانستان در داعش

با  و گرفت کم دست را

 مرزها رویکردهایی چون کنترل

تا ننمود  خفه نطفه در را آن

 در داعش معضل با اکنون

از . نباشیم مواجه افغانستان

 این دید حکومت وحدت ملی

 تبلیغات و سربازگیری فرصت

داد و داعش  گروه این به را

 نمود و را استفاده بهترین

نموده  جذب را زیادی افراد

 گروه گیری شکل درواقع،. است

 و افغانستان در داعش

بیشتر  گروه این سربازگیری

 حکومت مماشات و سکوت با

این نگاه در . گردید روبررو

 داخل در برخی حالی بود که

معتقدند که داعش  افغانستان

 برخی و افغانستان دولت با

همراه  کشور این مقامات از

دولت درواقع . بوده است

 یبرخ یافغانستان از سو

و منتقدان  یرهبران جهاد

با  یمتهم به همکار یاسیس

 قبالً چنانچه . باشند یداعش م

 ندهینما ریعبدالظاهر قد

را  یمردم ننگرهار اسناد

حکومت که  ددانشان 

 تیامن یافغانستان و شورا

داعش  یستیاز گروه ترور یمل

در جنگ یا  کند یپشتیبانی م

 یستیگروه ترور نیبا ا

 .کرده است جادیا یموانع

ر داخل عالوه بر این د

افغانستان بسیاری از مردم و 

مسئولین به نیروهای امنیتی 

و برخی چون مشکوک هستند 

جمهور پیشین  حامد کرزی، رئیس

عامل معتقدند افغانستان 

 یها تقویت داعش و دیگر گروه

تروریستی در افغانستان، 
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تا از طریق است امریکا 

افزایش تهدید داعش در 

افغانستان، چین و روسیه را 

 این برخی از .ب قرار دهدخطا

دسته با تکیه بر رویکردهایی 

کمک در  یبالگردها مشکوکچون 

 افغانستان به داعش در

اصواًل چون  معتقدند

آمریکائیان داعش را یک خطر 

موجودیتی در رابطه با 

وارزشهای خود  منافع، هویت

یابند نگاه بسیار مسامحه  نمی

 نمو داعش گری نسبت به رشد و

های خود  سیاستآمریکا با 

قدرت یافتن داعش هموار  مسیر

ه و کابل نیز تنها نمود

نظاره گر و یا حامی این امر 

 .است

برخی دیگر از منتقدان دولت 

دولت بر این نظرند که 

افغانستان به همان میزان که 

تالش خود را صرف مقابله با 

کند به مسئله داعش  طالبان می

نیز از این دید . پردازد مین

بر نادیده  گسترده طور به

گرفتن داعش و تأکید بر 

از  .تحرکات محدود داعش است

مقامات این نظر درواقع 

دولتی تمایل بیشتری دارند 

تا خطر طالبان را بیشتر از 

و  داعش برجسته سازند

طورکلی مسئله داعش را  به

در همین  .دنکمرنگ جلوه ده

اعضای مجلس راستا برخی 

 وحدت ملی حکومت ندگانینما

 اگویی در پیوند ب را به دروغ

سرکوب گروه داعش در 

 یبرخ)افغانستان متهم کرده، 

از  ییخبرها مخالفان معتقدند

از  ییهوا یروهایپشتیبانی ن

داعش در هنگام رویارویی 

وجود با طالبان، ها  آن

گویند، هیچ  میو ( .دارد

سرکوب در مشخص  برنامه

امنیتی و دفاعی  یها بخش

 .جود نداردحکومت وحدت ملی و

منتقدان بر آنچه مشخص است 

داعش در این نظرند که 

افغانستان عالوه بر تنوع 

از  یافراد یتنوع ،یتیمل

در حدود  نییپا نیداعش با سن

 شود یمرا شامل سال  ۰۲ یال ۰

 رینظ یمتنوع یها تیملو 

 ،یزستانی، قرقیچچن

 را داراست و.. و یکستانیتاج

 یوندهایپ ی، برقراراز راه

 ..ومناطق  یبا اهال یخون

حرکتش را از جنوب شروع و به 

 شیسمت شرق و شمال کشور پ

 از این نگاه. ه استرفت

 مجلس نمایندگانبسیاری در 

از گسترش گروه  افغانستان

داعش در افغانستان به حکومت 

های  هشدار داده در استان

شرقی افغانستان  شرقی و شمال

سرعت در حال گسترش،  به

یان مردم و سربازگیری از م

آماده شدن برای جنگ در 

در این . است برابر حکومت

بسیاری از مخالفان  شرایط

حکومت برای معتقدند اگر 

ریزی  سرکوب داعش برنامه

عنوان  ای به نکند، در آینده

خطر بسیار جدی برای 

 .خواهد شدافغانستان تبدیل 
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استفاده از مطالب با ذکر منبع 

 .آزاد است
در شمس،  منتشرشدهمتون سیاستی 

بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده 

 .نیست این شبکه نظر لزوماً و 


