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                                                         اصرار شان وطرفداران به حامیانرهبران طالبان دراین اواخر 

                                                         مقاومت  «اسالمی دولت»علیه تاتأکید بعمل آوردند یده وورز

۰بیرق آنها در افغانستان جلوگیری نمایندنموده واز اهتزاز   

نبرد  براعالم جنگ و ش طالبان که دال بجن و «دولت اسالمی»از مدارکی که اسناد وباید گردید متذکر    

وزارت مسوولین  ،متذکره  درمورد ۰قرارگرفته است میباشد، بدسترس نیروهای امنیتی کشور میان آنان 

 مسووالن یکی ازجمله ۰دادندجمعی قرار وسایل اطالعات گاننماینداختیاراطالعاتی را در ،هلمنددر داخله

و طالبان علیه « دولت اسالمی»اعالم جهاد  نامه ای که درآن از»متذکره دراینباره چنین ابرازداشت که: 

کامالٌ واضح و   مسأله نامبرده همچنان عالوه نمود که این  ۰«خبر میداد، در دسترسم قرار گرفتیگریکد

حفظ تشنج وتنش بدرجه سازمانهای استخباراتی خارجی بمنظور توسط « دولت اسالمی»روشن است که 

و  وهمچنان بمنظورمخالفت وسنگ اندازی برمذاکرات صلح میان دولت افغانستانسطحی که الزم است و

  ۰مخالفین مسلح درافغانستان ایجاد گردید

بیسواد و خارج از محیط  ردسته گروه داعش، مالعمر را بمثابه قوماندان بگفته آنها، ابوبکر بغدادی س   

خویش  طرفداران  بنأءاٌ رهبران طالبان به متحدین و ۰دانسته و وی را فرد غیرقابل اعتماد محسوب نمود

در افغانستان « دولت اسالمی»بیرق  و از برافراشتن نموده  جهاد « دولت اسالمی»تا علیه  دادند  هدایت

   ۰جلوگیری نمایند

امارت خراسان       

« امارت خراسان»ایجاد خبری در مورد « دولت اسالمی»رهبری  از جانب ،جنوری سالروان درماه    

د، میباش کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان و بنگله دیش  گیرنده بر در آن  تشکیل  که بنشر رسید 

مطابق گفته  ۰گماشته شد« امارت خراسان»پاکستان بمثابه امیرن طالبان در حافظ سیدخان یکی از رهبرا

در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان از  «دولت اسالمی»نیروهای  موضع های کارشناسان، دراین اواخر

بل، هلمند و همچنان ، ازجمله دروالیتهای لوگر، پکتیا، غزنی، ذاگردیده استبرخورداربیشتری  استحکام 

مواضع خویش را بیش ازهرزمان تقویت  موقعیت و پروان والیتهای کندز، جوزجان و در شمال کشوردر

عزم فعال شده وعلیه آن بیشتر رزهمباطالبان نیزدر ،«دولت اسالمی»عتماد نتیجه افزایش ادر ۰بخشیده اند

های محله »در« دولت اسالمی»شد که  جنگجویان میبا شایان توجه   این مسأله ۰است  گردیده شان جزم 

مستقیم  وارد عمل  گردیده و از ره ها پنهان نمیگردند، بلکه بطورمغاافغانستان متولد نشده و در«فقیرنشین

  ۰چون نفت، گازو همچنان از طریق تجارت کسب درآمد مینمایند منابعی 



محسوب گردیده و سرعت گسترش   گروهبندیهای ثروتمند تروریستیبمثابه یکی از  «دولت اسالمی»    

ر بیشت ،در اوایل ماه مارچ سالروان ۰محسوب میگرددحه نفوذش بمثابه خطر جدی برای جامعه جهانی سا

، اما هدف آن ایجاد قرار گرفت« دولت اسالمی»عراق تحت کنترول از سه بخش قلمرو اراضی سوریه و

  ۰خالفت اسالمی در وسیعترین بخش اراضی محسوب میگردد

 گام نخست اشغال موسلشهرهای عراق ودرکه پس ازاشغال بعضی ازواهد بود این مطلب جالب خذکر    

 هرزمان دیگرچپاول بانکها پرداخته و بیش از، جنگجویان دولت متذکره به چورو«دولت اسالمی»توسط 

تخمین میلیون دالر ۳۷۷حدود سرمایه دربعمل آمد، این ای افزایش فوق العاده «دولت اسالمی»به سرمایه 

نیز منبع تولید نفت و ۷-۵همچنان بتعداد وشرقی سوریه  فیصد منابع نفتی مناطق ۶۰بیش از  ۰زده میشود

مطابق  ،حوزه های  نفتی اشغال تصرف و از۰دارندعراق را در اختیار نفت در تصفیه  دستگاه  مرکزدو

مبلغ یک  روزانه  ، ۲۰۱۵در روز و در سال  مبلغ سه میلیون دالر ۲۰۱۴سال ئیه های مختلف، دراحصا

را یا   سوریه باستانی عراق و  ومجسمه های آثار« دولت اسالمی»جنگجویان  ۰داشتند  عایدمیلیون دالر

۰تخریب نموده و یا بفروش  رسانیدند  

بمثابه نیروی مستقل« القاعده»       

 ازایجاد و پیدایش آن رأسگرا ودرهای بنیادتشکل سنی۱۱ از ایجاددرعراق  ،«دولت اسالمی» تاریخچه   

سال  یعنی از اوایل  ۲۰۱۳درعراق( قبل از سال « الجهاد ةقاعد)»،کشور در آن  «القاعده»زیربخشهای 

آن به بخش نظامی دولت و تبدیل عراق به اشغال بخشی از« ت اسالمی عراقدول»۰آغاز میگردد ۲۰۰۶

أس خروج نیروهای بین المللی در ر  با درعین زمانآغازتجاوز ایاالت متحده بعراق و اسالمی سنی ها با

  ۰دیبیش از پیش وسعت یافته و ساحه نفوذش را گسترش بخش ،ایاالت متحده از عراق

شاخه ای ازالقاعده درعراق محسوب میگردد، بنأءاٌ ایاالت متحده باید قبل ازهمه در  ،«دولت اسالمی»   

یکی از جمله  ،ابوبکر البغدادی را« راقدولت اسالمی ع» ، ۲۰۱۰طی سال  ۰مورد آینده عراق بیاندیشد

قرار داشته و مبلغ ده  متحده   سیاه ایاالت نامبرده در لیست  ۰در عراق رهبری مینمود« القاعده»لیدران 

 میلیون دالر بمنظور قتل ویا دستگیری نامبرده تعیین گردیده است)!( 

دولت اسالمی » -«القاعده»به   وابسته گروهتوسط ادغام دو  ، ۲۰۱۳ماه اپریل سال  ۹همچنان بتاریخ    

، بهدف «دولت اسالمی عراق وشام»تحت عنوان  سوریه، گروهبندی واحدی « جبهه النصره»و« عراق

 ، ۲۰۱۳اپریل سال  دهم  بتاریخ  ۰و عراق، ایجاد گردید  اسالمی در قلمرو لبنان، سوریه امارت  ایجاد 

 ۰ری یاد کردندوفادا سوگند « القاعده»رهبر  الظواهریبه ایمن « دولت اسالمی شام وعراق»جنگجویان 

ذ نمود عراق اتخابنی بر انحالل دولت اسالمی شام والظواهری تصمیمی م ،سال یادشدهاما طی ماه نوامبر

هم بفعالیت نه و مستقل ازگاسوریه بصورت جدادر« جبهه النصره»درعراق و« دولت اسالمی عراق»تا 

را « دولت اسالمی شام و عراق» داشت که الظواهری اعالم  ، ۲۰۱۴فبروری سال   ماه طی ۰بپردازند

    ۰برسمیت نمیشناسد

  خالفت بدون سرحد     

  ۲۰۱۴اشغال موسل در ماه جون سال ، پس از«دولت اسالمی شام وعراق»متذکرباید گردید که برای     

« دولت اسالمی»گردید و آنرا مناطق تحت اشغال اعالم در« خالفت اسالمی»ایجاد مرحله جدیدی آغاز و



ی ووسعت ساحه نفوذش بسگردید که بمنظوربه این مفهوم به آن اطالق  آخرین نام دولت اسالمی ۰نامیدند

از « دولت اسالمی»۰جغرافیایی مقید نسازد محدودیت   خود را به هیچعراق و سوریه انتقال داده شده و 

       ۰صورت ستراتیژیک و با صرفه جویی عمل مینمایدب ،همان اول امر تاکنون

توافق « انصار بیت المقدس»به اشتراک  مساعی با « دولت اسالمی»رهبران  ،در اواسط  ماه  نوامبر   

« دولت اسالمی»و حتی در قلمرو فلسطین نیز جنگجویان  در خود نوارغزهمحاسبه آنها   مطابق ۰نمودند

 آخرین ۰درپاکستان با طالبان نیزمالقات نموده اند« دولت اسالمی»رهبران  موجود میباشند، عالوه برآن،

رای خود پایگاهی ایجاد افغانستان نیزبدر«دولت اسالمی»بازگوی این حقیقت میباشد که ،اطالعات واصله

در « دولت اسالمی»اتحاد خود را با نیزطی اعالمیه ایی،« جاهدینمال» ی ازگروهجنگجویان ۰نموده است

سازمان   گیاز سرسپرد  رسانه ها ،مارچ ۱۳بتاریخ  ۰داشتند  ابالغ یمن ، لیبیا  و عربستان شبه جزیره 

بنشر میگردد، اخباری را  عمده محسوب نایجریا بازیگری  در سرزمین  بوکوحرام که عمدتاٌ   تروریستی

  ۰سپردند

الی  الجزایر جمله از مختلف، از کشورهای  گروه از دهها  ،«دولت اسالمی» ،ماه اخیر شش  دراین     

میدهد که  را مجلس شورا تشکیل« دولت اسالمی»حکومتی ساختار ۰را با خود متحد ساخته است پاکستان

گان ار ۰ایجاد گردیده است« اسالمیدولت »مشاوره با خلیفه و بمنظورگانهای مشورتی بوده ارمتشکل از 

مسوول صحی   امور مذهبی و تربیه  ذخیره گاهها، تعلیم و ،مالی ، مسایل یامنیتامور  مورد در  اجرایی

  ۰میباشد

اهل سوریه  ،ابومحمد العدنانی« دولت اسالمی»نطاق رسمی  ۰ابوبکرالبغدادی در رأس هرم قرار دارد   

همچنان در ۰به مبارزه علیه امریکا پرداخت ، ۲۰۰۵بسال  بود که  نخستین فرد خارجی  نامبرده ،میباشد

 ،عراقی و ابوعمر شیشانی شاکر واقب  ،ابومسلم ترکمنی به اسمای  اشخاصی  ،البغدادی میان مشاوران 

  ۰بیتراشویلی نامیده میشود، قرار دارندفعالٌ به اسم ترخان  گرجستانی کهنظامی قبلی 

گشود، چشم به جهان   پانکیسی باریک در دهکده  برکینان واقع  دردره  عمیق و  ۱۹۸۶شیشانی بسال    

گ شیشانی خبر بطور مکرر و پیهم از مر ،رسانه ها ۰پدرس اهل گرجستان میباشدکیستین ومادرش اهل 

تکرار  ۲۰۱۴ل نوامبر سا  ، رهبر چیچین در ماهرمضان قدیروف توسط   دادند، اخرین مراتبه، موضوع

   ۰به تصدیق امر فوق وجود ندارداما در مورد هیچگونه مدرک رسمی دال  ۰گردید

 ،همچنان باید یادآور شد که عده ای از اعضای بعثی و طرفداران صدام حسین که در اختفا بسر میبردند  

عزت  ، ۲۰۱۴جون سال ۱۲بتاریخ  ،بدینترتیب ۰دارند  مشارکت مستقیم ارتباط و« دولت اسالمی»نیزبا 

آزادی  در جهت« انقالب سنی ها»از ،بمثابه منشی اول حزب بعث ،ینجانشین صدام حس ،ابراهیم الدوری

بعثی ها در رهبر ۰کی )صدراعظم عراق( استقبال نمودحال انحالل نوری مالقوای دولت درموسل ازشهر

 «دولت اسالمی»و« القاعده»را که « طرفداران سنی»منفعت  اصل  ،مطرح موارد عمده ترین مسایل و 

ازجنرالهای یکی  ،ابوعلی االنباری ۰مسایل عمده وقابل بحث محسوب مینماید ازدارد،  ارقر أس آن ر در

گردیده اشغال « دولت اسالمی»توسط   اشغالی سوریه کهسرزمینهای  مدیریت  در ،صدام حسین  اردوی

  ۰بود، نقش فعال داشت

مزدوران   مرکزی ایاالت متحده، تعداد  سازمان استخبارات ئیه احصا مطابق  ، ۲۰۱۴سال در اواخر    

بیش ازهشتاد کشوردررده های   جنگجویان ۰هزارنفررسید ۵،۳۱به « دولت اسالمی»خارجی درصفوف 



و تونس، عربستان سعودی، مراکش  جنگی از مزدوران  بخش اعظم  ۰دولت اسالمی می رزمند  مختلف

ق جنگجویانی که علیه قوای امریکایی موجود در عرا ۰گردیده اند« دولت اسالمی»وارد صفوف فرانسه 

را « اسالمی  دولت»استخوان بندی  ،واقعیت امرکه علیه  بشاراسد  میرزمیدند، در  و همچنان نیروهایی 

نیز  ، عراقی ها «دولت اسالمی»گروههای  وماندانهای فراموش نمود که در جمع ق  نباید ۰تشکیل میدهند

  ۰اما در این عرصه مجاهدین سعودی دست باال دارند ۰موجود میباشند

حامیان جهاد     

و پشتیبانی   حمایت مورد  خارج  مالحظه ای از قابل   بصورت« دولت اسالمی» ،از همان آغاز ایجاد  

سعودی اشاره   بتمام دست اندر کاران امور، به عربستان  قریبگرفت، در اینمورد، اکثریت بیدریغ قرار 

، مسوول قبلی کمیته خاص مجلس سنای ایاالت متحده چنین پنداشته و مینویسد که: بوب گریم ۰مینمایند  

 دستگاه محرمانه دولت )خدمات ویژه( ایاالت متحده از ارائه وضاحت در   تصور مینمایم که خودداری   

ایاالت به   به آنها این امکان را فراهم ساخت تا ۲۰۰۱سپتامبر سال  ۱۱در حمالت  گانکنند مورد شرکت

  ۰مبادرت ورزند« دولت اسالمی»صدمه رسانیده و همچنان به پشتیبانی و حمایه متحده امریکا 

مستقیم با   که در ارتباط یکی از چهره های کلیدی بمثابه  گاه در سوریه از شیخ عبدهللا المحسنی منابع آ  

نزدیکان خانواده سعودی ارتباطات معینی را حفظ نموده است، بوده وهچنان با خانواده و« دولت اسالمی»

قتل و کشتار بنفع تشدد طلبان براه  کامپاین وسیعی را بمنظور ،همچنان وی بصورت مشخص ۰نام میبرند

  ۰انداخت

 دیگری ، شیخ عدنان االرورسوری وبنیادگراهامعاونتهای مالی به  بخشدربرجسته   چهره هایازیکی    

مستقیم و خدمتگزاری به استخبارات سعودی ها  ارتباط  میتوان نامبرد که در سمیع االریدی اهل اردن را 

 ولویتهایدستیابی  به آنها  را از ا« ت اسالمیدول»اهدافی که  جمله نباید  فراموش  نمود از  ۰اردارندقر

نفت ارزان  به  و دستیابی  جمهور سوریه  رئیس   نگونی بشاراسدیکی هم سر ،مینماید  خویش محسوب

     ۰میباشد

        


