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 از البالی نبشته های روزمره

  

 

  (داعش)و"خالفت اسالمی"جنگ ونبرد "طالب"ها 

 "اتحاد مقدس" یا ساخت وبافت گروهی؟

اجتماعی  و سیاسی در مباحث  ٬تحادها و کنارآمدن هاآغازسخن  یادآور باید شد که ادرمقدمه و بمثابه      

با موافق  جهت  برای اجرای  سیاست  یا در  گروهیساخت وبافت های  دسته بندی ها و  مقصود  بمثابه

زائیم٬ اگر پسوند "مقدس" را به "اتحاد" بیافاما  ۰آن ملی وترقی اجتماعی است و یا کامالٌ برعکس مصالح

درچنین حالتی٬ کلمه "مقدس" دارای مفهوم مقدس و پاک نیست٬ بلکه برعکس٬ ناپاکی زد وبند وارتجاعی 

بمثابه اصطالحی رایج  اتحاد مقدس  ٬کنونی در شرایط  ۰بودن دسته بندی های شامل در آن را می رساند

گروهی بمنظوراجرای سیاست دسته بندی وزد وبند  ٬مقصود آنسیاسی بشمار رفته ودرمباحث اجتماعی و

  ۰درجهت خالف مصالح ملی وترقی خواهانه محسوب می گردد

عزیز٬ شکیل دسته بندی ها وآرایش قوأ درکشورت باید گردید کهفوق٬ متذکردر مسایل گفته آمده بارتباط    

ه "خالفت علینبرد  و  مبارزه های افغان٬ امر""طالب  می سازد که  برجسته  این واقعیت را بیش از پیش

بعمل  فیصله   چنین ویژه ای   تیم های  تشکیل  اقدام٬ با در نخستین  را مجاز شمرده و (داعش)اسالمی"

     ۰بمثابه رقیب به نبرد و مبارزه بپردازندآمد تا با جنگجویان "خالفت" نامبرده 

دوستان در بسیاری از کشورها برخوردار می باشد٬ در چنین یک   ٬ ازنعمت(داعش)"خالفت اسالمی"   

مراجع تمویل کننده  و خارجیعیتی٬ "خالفت" نامبرده٬ بخصوص در مناطقی که تشدد طلبان محلی و وض

   ۰سبب سازتداوم نبرد مسلحانه می باشند٬ مسأله تسلط بر"طالب" ها را مطرح بحث قرار داد آنها

   مبارزه میان افراط گرایان٬ برد باکی خواهد بود؟در امر  ٬دراین وسط     

می جنگند؟ (داعش)علیه "خالفت اسالمی"به چه تعداد از تیم های ویژه "طالب"ها       

که آنها به تشکیل و   براینست  به نشر رسیده٬ دال "هاطالب"واصله ای که از جانب  اطالعات واخبار    

که خود بمثابه ایجاد یک   نموده مورد نظر اقدام  نقاط و محالت جابجایی آنها در  ایجاد نیروهای خاص و

بسیار عالی  بصورت   آنها ۰نفر از جنگجویان می باشد ۱۰۰۰شامل  وتلقی گردیده  بخش خاص نظامی 



 بصورت  گردیده که در یک نگاه و مجهز  مدرن با سالحهای  ٬شده  قرار داده  تربیه نظامی تحت تعلیم و

جنگجویان  مار کردن  تار و آنها   عمده  هدف و  بوده  متفاوت  "طالب"ها بندی های عادیدسته  کل٬ با

امر در نقطه نظر آمادگی های جنگی وتجربهازهای نامبرده شورشی  ۰می باشد (داعش)ت اسالمی"خالف"

 داعش موجودلیه محالت ومناطقی که امکان حضورکودر دقیق انتخاب شدهونبرد٬ بصورت بسیار مبارزه

ننگرهار٬ فراه٬ هلمند و ذابل عرض والیت های از جمله درآن محالت دارند درنظریا درآینده درو باشدمی

شورشیهای  ۰گردندنظرجابجا ومستقرمیوجود نموده وبه عملیات جنگی مبادرت ورزند٬ درمناطق مورد 

از بخشی  و داده  ادامه بمبارزه  (داعش)"خالفت اسالمی"برعلیه در هرکجا که ضرورت  باشد  "طالب" 

   ۰به مبارزه ونبرد شان تداوم خواهند بخشیدنیز همچنان علیه نیروهای دولتی وقوتهای خارجی"طالب"ها

کشور ما نفوذ نموده وبه  "خالفت" خود خوانده در اراضی  قابل یادآوری می باشد زمانیکه جنگجویان    

را قایل وماندان های آن گروه٬ این اختیارق امید٬ رهبران "طالب" به تمدندا همچنان ادامه انپیشروی هایش

از ماه اپریل  ۰نمایند موجود٬ به مقابله این "مهمانان ناخوانده" اقدام  گردیدند تا با استفاده از کلیه امکانات

پیوست: یکی در  بوقوع   جنگجویان "خالفت" نامبرده "طالب"ها ومیان   برخورد های خونینی ٬سال قبل

  ۰بر منطقه مورد نظر حاکم شود و دیگری سعی ورزید تا آنرا در قبضه خود نگهداردصدد آن بود تا 

که خود یداشت٬ جنگساالران میپرورانید٬ تفاوتدرسر (داعش)ت اسالمی"خالف" آنچهدف "طالب"ها ازه   

پاکستا نی و   جنگجویان بودند٬ با پیوستن گروه هایی از  نموده  مبارزه  با "طالب"ها  مدتی یکجا وهمراه

خونینی  نبرد های شدید و جنگها و ٬با اینهمه ۰جنبش نا امید گردیدند ازبکستانی به صفوف آنها٬ از اصل 

والیت های ننگرهار٬ هلمند٬ فراه و اراضی مناطقی از ری را نیز باخود بهمراه داشت٬ درکه تلفات بیشما

ماه  گردد که ازمحاسبه می   اما چنین ٬شدمشخصی موجود نمی با  دراینمورد ارقام ۰قوع پیوستوذابل ب

  ٬۰ دهها تن از جنگجویان داعش را بقتل رسانیده اند٬ نیروهای ویژه "طالب"هااکتبر سال قبل تاکنون

ت ننگرهار٬ با الیو در بخصوصآنها  ٬ تعداد افراد کشته شده (داعش)"خالفت اسالمی"محاسبه   طبق   

و در بوده  بدنبال "طالب"ها   جنگجویان "خالفت" نامبرده ۰برابرمی باشد  "طالب"هاتعداد کشته شدگان 

والیت ننگرهار٬ دهها تن از در ۲۰۱۵ها درآغاز سال آنبسیاری ازمناطق با ایجاد کمین درقبال تحرکات 

۰جنگجویان "طالب"ها را سر بریدند  

شواهدی  ۰نامنهاد "طالب"ها در پشاور بقتل رسید  گل٬ والیمولوی میراحمد  ٬سال قبل طی ماه جون     

نگجویان ج  رسد کهبنظر می درهمین حال  ۰می باشد موجود قتل نامبرده در  "داعش"دال  برسهمگیری 

همچنان و  بوده فعال  غربی کشور مناطق جنوبی و  عمده یبخشها  بیشتریندر (داعش)"خالفت اسالمی"

  ۰کنرنیز بفعالیت هایشان ادامه می دهندننگرهار ودر  جملهازکشوربخشهای شرقی در آنهآاز  ییگروه ها

بمثابه  لقمه  خوشمزه ایی  از شمال کشور ٬(داعش)جنگجویان "خالفت اسالمی" گردید که متذکر باید     

ر صدد آن و د مبادرت ورزیده  جهادگران نامبرده به ایجاد مراکزی ٬منطقه متذکره٬ در استقبال می نمایند

 سدود مبستن و  وحدت و یگانگی با جنگجویان ازبیک٬ تاجیک٬ چیچین و ایگور بهباشند تا از آنجا درمی 

  ۰نمودن سرحدات بین المللی اقدام نمایند

چه زمانی مبارزه آغازگردید؟       

سال پار٬ پس از آنکه "خالفت" نامبرده از گروهبندی "خالفت اسالمی" و"طالب"ها٬ طی ماه جنوری      



که شامل افغانستان٬ پاکستان٬ ایران و آسیای میانه   سلول هایش در خراسان بزرگ هسته گذاری ایجاد و 

 ( داعش)اسالمی"فت بار"خال  برای نخستین ۰گردیدمبارزه و نبرد میان آنها نیز آغازمی گردد٬ خبر داد٬ 

خارج از  به  ربفردی منحص ویژه و  مبارزه ونبرد بود٬ بصورت  عراق مصروفکه عمدتاٌ در سوریه و

  ۰محدوده جهان عرب خزید

که جمله نخستین گروهبندی رادیکال بوده  ی باشد که دسته بندی نامبرده٬ ازم  قابل یادآوریاین مسأله     

غانستان  می نامیدند٬ که "طالب"ها  آنرا بمثابه امیر امارت  اف( طالبانرهبرسابق گروه )به مال محمد عمر

قرارداشته "طالب"ها  "القاعده" درکناررهبررهبر ٬درآنموقع ۰قایل نگردید کوچکترین احترامیاندکترین و

و این  قرار گرفته  با "طالب"ها   "خالفت اسالمی" در مخالفت اما ۰بود  شناخته  برسمیت اقتدار اورا  و

که در  نشر سپرده   می نمود٬ اعالمیه ها و ابالغیه هایی علیه "طالب"ها به  مسأله را با بانگ رسا اعالم

پاکستان   استخبارات  با سازمان  آنها را به همکاری برده و عمدتا٬ٌ حقانیت "طالب"ها را زیرسوال  آنها 

"داعش" به  "طالب"ها در مقابل٬ به عکس العمل شدیدی متوسل گردیده و ۰می نمود  متهم  (آی. اس.آی)

سال  جون  ماه  ۱۶بتاریخ  ٬باینمنظور ۰نمایند  با آنها اقدام موازی   جبهه  اخطار دادند که نباید به ایجاد

  همهبودند  تا   گردیده آن خالفت  اسالمی" فرستاده  و خواستار رهبر"  ابوبکر بغدادی به   نامه ای ٬پار

  ۰بصورت مشترک در تحکیم مواضع بدست آمده٬ سهم گیرند

"خالفت اسالمی"٬ ٬ آمده بود کهگردیدی که توسط ابومحمد العدنان تحریرنامه جوابیه ادر ٬پس ازیکهفته   

به جنگجویان "خالفت  ۰سوریه را به خیانت علیه دین متهم می نماید و اتمامی مخالفانش در خراسان٬ لیبی

توبه و استغفار وارد قلمرو  تا بدون   که سعی می ورزند شد تا در قبال اشخاصی  داده   اسالمی" هدایت

  ۰ای متوسل گردندبه اقدامات سختگیرانه  "رحمجدی و بدون ذره ای ازبسیار"خالفت" گردند٬" بصورت 

گردید؟   قبل براین٬ به هیچ عنوانی موقعیت  بمثابه اقدام جدی علیه "طالب"ها تلقی   مسأله متذکرهآیا     

یگر٬ د  از جانب ۰بود  قرار نگرفته مورد تهدید اینچنینی   مخالف  نجنگجویا  حاکم "طالب"ها از جانب

 ۰"داعش"٬ "طالب"ها را با کابوس مواجه ساخت به  آنها های "طالب" و رو آوردنکادرترک  دستجمعی 

٬ مبارزه (بخش ایدئولوژی نگ و درج درمیدان )  "طالب"ها در دوجبهه ٬مقابله با چنین وضعیت بمنظور

  ۰"داعش" براه انداختندرا علیه 

شدیدی   ٬ به اقداماتصفوفش به  جدید   جنگجویان افراد و  گزینش بمنظور ٬(داعش)"خالفت اسالمی"   

انحا از دسته بندی های قبلی که بنحوی ازمبادرت ورزیده وبیش ازهمه به قوماندان های گروه های دیگر 

کم وبی سهم و نقش نسبتاٌ از آن٬ صفوف در یا اینکهوشان ناراض بوده ویا بدلیل مخالفت هایی با رهبران 

  ۰توجه بیشتری مبذول می دارد ٬رنگی برخوردارند

بخش هاییکه از منشأ  ٬تداوم می بخشد پنهان را بمنظور دستیابی به اهدافش "داعش" مبارزهدر جاییکه    

مرگ مال محمد عمرو جانشینی خبر  پس از اعالم   بوده وعمدتاٌ آنعده "طالب"هایی کهبرخوردار طالبانی

بصورت    (داعش)"خالفت اسالمی" برای ٬اند ناراض  ٬رهبر "طالب"ها  بمثابهمنصور  ر محمد اخت مال

"طالب"ها دچار چند دستگی جنبش  ٬سال پاردرماه نوامبر ٬با توجه باین ۰منحصربفردی حایزاهمیت شدند

موجودیت   اصل یکی هم   جمله ازگردید٬  مطرح  بسیاری از موارد  ضد ونقیض گویی هایی در شده و

  ۰گرفتقرار سوال مورد  (داعش)ت اسالمی"خالف"

را برعهده دارند٬ کمک های (داعش)تأمین امکانات مالی و پولی "خالفت اسالمی"منابع بیشماری که      



بیکار با  بسیاری از جوانان  ۰مورد نظر٬ در اختیار آنها قرار می دهند  خدمت به طعمه متذکره را بمثابه

کامل که   به یقین ۰می گیرندقرار  صفوف "خالفت" نامبرده در ٬ماهدر دالر ۵۰۰معادل   یمبالغ  دریافت

پیروزی های سازمان متذکره  با قطع بصورت  ٬ما افغانستاندرکشورعزیز (داعش)"خالفت اسالمی"آینده 

 ٬شده اند نامبرده   کشورهای سرزمین های بخشهای  وسیعی از   موفق به کنترول  عراق کهدرسوریه و 

 هحوادث باقی ماندو ناظر  اما بسیاری ازجنگجویان در وضعیت انتظار ۰تنگاتنگی داردمستقیم و  ارتباط 

  ٬۰ بیش از حد واهمه داشتند(داعش)"طالب"ها به "خالفت اسالمی" گند وفاداریامر سواز هم ای و عده

همه به آنعده از قوماندان ها وساختارهای بیش ازسایرمسایل وقبل از ٬دث بکجا می انجامداینکه سیرحوا   

۰میباشد"طالب"ها  ازمناسبات حسنه ای برخوردارند٬ مرتبط پاکستان که با   استخباراتی -نظامی   

ها موجود می باشد؟"طالب" و (داعش)آیا تفاوت هایی میان "خالفت اسالمی"     

  ۰داردفرهنگی وجودمتذکره٬ تفاوت های ایدئولوژیک و میان سازمانهای گردید کهاینمورد متذکرباید در   

که بوده سیاسی   واحد  پرورش مشتاق آموزش وو  استپان اسالمیزم   ٬ سازمان(داعش)"دولت اسالمی"

سازماندهی فعالیت ها و   باین مأمول٬ آماده  دستیابی  در برگیرنده تمامی کشورهای اسالمی شده وغرض

  ۰می باشد نیز بین المللیاقدامات 

هدف ۰تنها افغانستان می باشد قبال سفارش ها٬ صرف وطالب"ها ادعا می نمایند که رفتارآنها در" ٬اما   

خارجی" می باشد که   ساختن سرزمین افغانستان از وجود استیالگران مدعی اند "پاک   عمده آنها چنانچه

  ۰افغانستان را ترک گویند بایدهرچه زودتر

می گردد تقاضا  نیز از آن تمامی مسلمانان جهان  وفاداری رهبری البغدادی٬بخالفت جهانی" "با اعالم    

سال طی  ۰تیبانی همه جانبه بعمل آورندشدفاع و پ بصورت یکپارچه از"خالفت" متذکره مسلمانان  همهتا 

 بابودیم که  خراساندر (داعش)اری های "خالفت اسالمی"گزگسترش هسته  وسعت و ٬شاهد ایجاد روان٬

حذف یکی٬  با برسمیت شناختن موجودیت خلیفه های دوگانه که اصل ٬جهانمسأله که درطرح قطعی این 

  ٬۰ عرض وجود نمودندباشدواصالٌ مطرح بحث نمی٬ قابل قبول نبوده دردستور روز قرارمیگیرد دیگری 

پیروان شاخه  "طالب"ها٬ از جمله  ۰می باشد موجود   نیز میان آنها تفاوت الهیات   همچنان درعرصه   

پیرو اسالم٬ با جریانی که اکثریت باشندگان افغانستان  جریان سنی درذاهدان حنفی محافظه کار اند که به 

یکی از   بمثابه  خود می باشند که   نیز مرتبط  مسسوفی "طالب"ها با همچنان  ۰آن می باشند٬ تعلق دارند

بصورت کل٬ سعی ورزیده شد  بنأءا٬ٌ در مجموع و ۰شاخه های فلسفه کالسیک اسالمی پذیرفته شده است

"خالفت اسالمی"٬  ۰بعمل آید  از درگیری های فرقه یی و مبارزه با اهل تشییع و اصول شیعی اجتنابتا 

باور نداشته وطرز تفکر اهل  سم اما آنها به سوفی ۰رسماٌ به ایدئولوژی وهابیسم/ سلفیسم معترف می باشد

  ۰نادرست می پندارندنیزتشییع را 

در صدد اعالم داشت که ٬(خراسان)٬ با مطرح نمودن حضورش درافغانستان (داعش)""خالفت اسالمی   

خدای یگانه و واحد بوده و درپی منهدم ده و اجرای اصول عقاید استوار برایجاد توحید در سرزمین نامبر

٬ (داعش)غیرقانونی "خالفت اسالمی" موجودیت  "طالب"ها علیه  متکلمان جنبش ۰باشدکردن شرک می 

بدالیل معینی ازخاک های  که  یایدئولوژی آنها را بمثابه مبارزه قابل توجیه با سازمانو نموده فتوا صادر

  ۰دنسربر آورده است٬ محسوب می نمای  مذهبی



 تازه وارد در جمله جدی ترین معضل برای شبه نظامیان از ٬اشد که حمالت هواییقابل یادآوری می ب    

"خالفت" نامبرده٬ حافظ سعید خان٬  ۰می گردد  محسوب در افغانستان ( داعش)"خالفت اسالمی"صفوف 

بلند رتبه  ماندان وخادم٬ ق عبدالروف ستانی  را  بمثابه "حاکم خراسان" و پاک  قبلی "طالب"های قوماندان 

خ بتاری ٬اما پس از دوهفته از انتصاب نامبرده ۰صفت معاون "حاکم" نامبرده تعیین نمودبه "طالب"ها را 

در چنین  ۰جریان حمالت هواپیمای بدون سرنشین درهلمند هالک گردیدخادم در ٬ماه فبروری سال پار ۹

 گردیده بود٬ نیزشخصی که بعوض نامبرده در پست مورد نظرتعیین  ٬پس از چند روز محدود ٬وضعیتی

  ۰به قتل رسید

درنتیجه بمباردمان هواپیماهای ایاالت متحده در والیت ننگرهار٬  ٬همچنان دراواخرماه جوالی سال پار   

"خالفت"  ٬۰ یکی از جمله قوماندانان قبلی "طالب"ها در پاکستان نیز از زندگی ساقط گردیدشاهدهللا شاهد

  ۰زنده ماندن نامبرده نیز ارائه نگردیدنامبرده خبر فوق را تکذیب نموده اما شواهدی دال بر 

یکهزار از جنگجویان "خالفت"  بتعداد ۲۰۱۵سال  در ٬منابع رسمی و موثق خبررسانی کشور مطابق    

زمان فعالیت های  نامبرده در افغانستان  در اثر عملیات طیاره های  بدون سرنشین  امریکایی  طی مدت 

  ۰محاربوی علیه "طالب"ها از زندگی ساقط گردیدند

سایر تشدد طلب های مشغول در  ٬ در مقایسه با (داعش)جنگجویان "خالفت اسالمی" ٬در برخی موارد   

می شدت عمل کار مخالفان از خشونت و موجود٬ علیه  امکانات با استفاده از  شرق میانه٬  درگیری های

مرکز وپایتخت  ٬فی نفسه در ننگرهار که  (داعش)خشونت  مال و اع   شدت عمل بخصوص چنین ٬ دنگیر

 ٬دسامبر سال پار  در ماه  ۰می گیرد می شود٬ صورت   پنداشته در افغانستان  (داعش)ت اسالمی"خالف"

  ۰فعال وآغاز به نشرات نماید نیز گردید تا دستگاه رادیویی رات اسالمی" با استفاده ازامکانات قادرخالف"

منتظر چه اتفاقی باید بود؟      

 ۰داشت بهمراه   با خود "طالب"ها   را علیه تهدیدی   افغانستان٬ بزرگترینت اسالمی" درخالف"ظهور   

این امر  ٬در بسیاری ازحاالت ۰گشودند منطقه   "طالب"٬ باب گفتگو را با تعدادی از کشورهایرهبران 

در  (داعش)تحکیم "خالفت اسالمی" مانع   دادند که به آنها اطمینان   "طالب"هاطرف  ۰گردیدواقع  ممد 

  ۰مانع تهدید ثبات در سراسر منطقه می گردند ٬همچنانافغانستان و

با "طالب"ها مورد  تا سیاست شانرا در ارتباط  گردیدند چین و روسیه مجبور  ٬کشورهایی چون ایران   

در بازار مکاره  موقعیتش  بمنظور تثبیت  با تالشهایی  (داعش)ت اسالمی"خالف" ۰دتجدید نظر قرار دهن

گردید که اگر متذکر باید   اما ۰مواجه گردید مشکالت عدیده و بیشماری و شلوغ بنیادگراها با معضالت و

مفهوم کلی در و تحول اساسی و عمده گردید٬ این نه تنها بمثابه تغییربصورت ناگهانی باین مأمول نایل می

کشور تلقی  صلح آمیز قضایای حل و فصل وصلح  امیدواری ایجادرش بنیادگراها٬ بلکه بمثابه عبورازشو

  ۰گردیدمی 

اگر کشورهای  را در برگرفته و  وسیعی نسبتاٌ   عدم ثبات و ناآرامی٬ سرزمینهایمتذکر باید گردید که    

دستیابی به امنیت و آرامش٬ اقدامات الزم و بموقع انجام مورد تدوین پروگرام مشترک بمنظور منطقه٬ در

   ٬۰ آینده بسیار غم انگیزی در انتظار آنها خواهد بودندهند

۲۰۱۶هشتم ماه جنوری سال      



 

                 

 


