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Abstract 

The Takfiri terrorist group "ISIS" as a branch of Al-Qaeda is one of the most 

radical extremist groups in the West Asia region, which announced its existence in 

the middle of 2013 and was quickly able to control significant parts of the territory 

of two important countries, Syria and Iraq. Finally, the territorial control of this 

"cancerous and deadly mass" ended in late 2017 with the liberation of the city of 

Bokmal in Syria. Following the defeat of ISIS in Arab lands, Afghanistan was 

considered as one of the most susceptible countries for the presence of ISIS 

terrorists. This research with a descriptive-analytical method tries to answer this 

basic question: What are the main factors influencing the rise of ISIS in Afghanistan 

and what are its effect on the national security of the Islamic Republic of Iran?  The 

findings of the research show that "Afghanistan's geopolitical situation", "Economic 

fields", "Ethnic and religious divides", "Structural weakness and central 

governance", "Saudi Arabia's interests as a supporter of ISIS", "American's proxy 

war against Iran" are the most important factors of the presence of ISIS in 

Afghanistan and also "fighting ISIS with Shiism", "the security threat of Iran's 

eastern borders", "the expansion of the influence of Saudi Arabia", "the 

implementation of the Iraqi-Syrian model in the east of Iran" are the most important 

effects of the presence of ISIS in  Afghanistan on the national security of the Islamic 

Republic of Iran. 
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چکیده
در  گاتاافتابی هاگتوه نیتتکالیرادی از گتیان القاعده، یکی از اشااهبه ع(وان « داعش»گتوه تتوریستی ا تکفیتی  

ی هاابخشباه ساتعت بات م اعاالم موگودیات کاتد و توانسات 3222کاه در اواساال ساال  باشادیمام(طقه غتب آسیا 

تاوده ساتاانی و »ایان  ساتزمی(ی سایطتهساتانجام  ی از ااک دو کشور مهم سوریه و عتاق سیطته پیدا ک(اد.توگهقابل

در ساوریه پایاان پا یتفت. باه دنباال شکسات داعاش در  کماالم باا آزادساازی شاهت بو3226در اوااات ساال « مهلک

داعاش، ماورد توگاه  هاایتتوریساتستعدتتین کشورها بتای حضاور افغانستان به ع(وان یکی از م ی عتبی،هانیستزم

 ماسثتعوامال  تا به این سسال اساسی پاسخ دهد که اساسااً کوشدیاین پژوهش با روش توصیفی ا تحلیلی مقتار گتفت. 

ان پاژوهش نشا یهاافتاهی آن بت ام(یت ملی گمهوری اساالمی ایاتان چیسات؟ تیتیثی داعش در افغانستان و ابیقدرتبت 

ضاعف ساااتاری و » ،«ی قاومی و ما هبیهاشکاف» ،«ی اقتصادیها(هیزم»، «موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان» که دهدیم

از گملاه « گ(  نیاابتی آمتیکاا علیاه ایاتان» ،«م(افع عتبستان سعودی به ع(وان حامی داعش نیتیم» ،«حاکمیت متکزی

توساعه » ،«تهدید ام(یتی متزهاای شاتقی ایاتان» ،«با تشیع ضدیت داعش»عوامل حضور داعش در افغانستان و  نیتتمهم

حضاور داعاش در  تاتیتیث نیتتمهمو ... از « سوری در شتق ایتانا  ی الگوی عتاقیسازادهیپ» ،«نفوذ عتبستان سعودی

.باشدیمافغانستان بت ام(یت ملی گمهوری اسالمی ایتان 

.ی اسالمی ایتانگمهور افغانستان، ام(یت ملی، داعش،: هادواژهیکل
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 د مقدمه و بیان مسئله1

 -عاتب»، به اور مشخص به گتیانى باه ناام «القاعده»و « سلفیه گهادى»پیدایش گتوهى به نام 

و گهااد افغانساتان باا ارتاش ساتخ  توسال شوروی سابن افغانستان نظامیاشغال دوران  در« هاافغان

. )هوشااا(گی و گاااتددیباااازمش   2276 -2208شاااوروى در حااادود ساااه دهاااه پااایش )ساااال 

کشور مسلمان آسیایی توساال  نیتتمهمنستان به ع(وان در آن زمان اشغال افغا  963:2232پاکتچی،

گهاد متدم افغانستان بتای  رونیازاک((ده و اطتساز بود. کمونیسم بتای اک ت مسلمانان گهان نگتان

مسالمانان و کشاورهاى گهاان قاتار  تیموردحمابیتون راندن متجاوزین از ااک اود ایلی زود 

این گ( ، تبلیغاات وسایعی علیاه دولات شاوروی و « مقدس اواندن»کشورهای عتبی با گتفت. 

فتاوانای باه  نظاامیهاای ماالی و به راه انداات(د و در همین ارتباب کمک افغانستانحکومت وقت 

 درگیت گ(  ارائه کتدند. نظامیهای چتیک

عبااداهلل عاازام »حضااور مسااتقیم بتاااى از رهبااتان ساالفى و گهااادى کشااورهاى عتبااى همان(ااد 

در افغانستان، از وقاایع مهام دوران « الظواهتى مصتى منیا»و  «الدن عتبستانىاسامه بن» ،«فلسطی(ى

حضور رهبتان سلفی ا گهادی عتب در افغانستان عالوه بت تشاوین  .دیآیمگهاد افغانستان به شمار 

ش گتیان گهادى فتاگیتی باه ی، زمی(ه م(اسبی نیز بتاى پیدایتبومیغدهى نیتوهاى گهادى و سامان

 فتاهم نمود.« القاعده»نام 

تشکیالتى شدن نیتوهاى گهادى بیتونى در ک(ار عوامل دیگت، ازگملاه پیوساتن افاتادى مان(اد 

 اهداف آن داشت شبتدیپو  به القاعده، نقش مهمى در تقویت« زرقاوى» ازآنپاأیمن الظواهتى و 

 هزار نفت از مسلمانان کشورهاى دیگت به این گتوه پیوست(د.ها اى که در مدت کوتاهى، دهتا اندازه

ای از گتیااان القاعااده، یکاای از بااه ع(ااوان شااااه« داعااش»گااتوه تتوریسااتی ا تکفیااتی 

ازآنکاه از اواساال باشد. ایان گاتوه پاگتا در م(طقه غتب آسیا میهای افتابتتین گتوهرادیکال

توگهی از ااک دو کشور های قابلت بت بخشم اعالم موگودیت کتد، توانست به ستع3222سال 

 مهم سوریه و عتاق در م(طقه غتب آسیا سیطته پیدا ک(د.

تاوده ساتاانی و »ایان پایاان سایطته های نیتوهای محور مقاومت، ساتانجام فشانیبا درایت و گان

ای م با سایطته نیتوها3226  در اواات سال 22/28/2237تعبیت مقام معظم رهبتی از داعش،«)مهلک

داعش و پایین کشیدن پتچم این گتوه و بتافتاشتن پتچم  وکمال به ع(وان آاتین قلعهبمقاومت بت 

http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://islamworld2020.persianblog.ir/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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یی پیتاماون مقاصاد هایزنگمانه ی عتبی،هانیستزمبه دنبال شکست داعش در  اعالم شد.سوریه، 

بعدی و اعالم موگودیت دوباره این گتوه تتوریستی صورت گتفت. این گاتوه کماکاان ساودای 

ه(اد باه  قارهشابهو  افغانستان را دارد و به همین دلیل آسیای متکزی، «مشتق اسالمی»متانی بت حک

کارش(اساان قاتار گتفتاه  موردتوگاهتکفیاتی  –ع(وان اهداف احتمالی آی(ده این گتوه تتوریستی 

 است.

داعاش باه نظات  هاایتتوریساتدر این میان افغانستان یکی از مستعدتتین کشاورها باتای حضاور 

ی ااود را باتای فاتاهم ساااتن گاای پاایی در هااتالش م،3220. داعش در اوایال ساال دیرسیم

اشاتتاکات  نیشاتتیب افغانستان آغاز کتد. افغانستان به ع(وان همسایه شتقی گمهوری اسالمی ایتان،

بیش  وگود دیگتی با گمهوری اسالمی ایتان دارد. هت کشوری و تمدنی را بیش از فته(گ تاریخی،

عوامال  تیو ساایگاناه  نید و تاریخ مشتتک، فته(  مشتتک، زبان کیلومتت متز مشتتک، 322از 

تاتین وگاوه موگب اهمیت یافتن تحوالت این همسایه شتقی بتای ایتان شده اسات. یکای از مهام

ام(یات اسات. نفاوذ و سایطته داعاش در  مسائله اهمیت افغانستان باتای گمهاوری اساالمی ایاتان،

ی مختلف به ویژه ام(یت ملای باتای هاحوزهی در تیناپ گبتانو تبعاتی  تاتیتیث دتوانیمافغانستان 

 اساسااًمقاله حاضت بت یافتن پاسخ به این پتسش تمتکز دارد که  رونیازاایتان به همتاه داشته باشد. 

آن بت ام(یات ملای گمهاوری اساالمی ایاتان  تیتیثی داعش در افغانستان و ابیقدرتبت  مسثتعوامل 

 ست؟چی

 د چارچوب مفهومی و نظری پژوهش2

 شناسی پژوهش نهیشیپد 1د2

و ممکان شادن  گیتیشاکلچگاونگی »ای باا ع(اوان   در مقالاه2922) محمدی و همکاران

از گملاه  داعشاند که به این نتیجه رسیده« آن بت ام(یت ملی گمهوری اسالمی ایتان تیثیتداعش و 

تتوریستی است که محصول قتن بیسات و یکام اسات و مجموعاه عوامال  هایگتوهتتین این مهم

که در محدوده پت از ت(اقض  داعش. این گتوه تتوریستی دایل هست(د گیتیشکلفوق در ایجاد و 

و مسئله ااورمیانه به وگود آمده و ادعای حکومت و حکمتانی باه ااتق سالف را دارد، باه ااور 

ن باه ایاتا گمهاوری اساالمی .ک(ادکشورهای این م(طقه را تهدید مای ام(یتمستقیم و غیتمستقیم 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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ع(وان یکی از کشورهای بزرگ م(طقه، چه از گهت فکتی و ایدئولوژیک و چه از گهت تعتیاف 

در م(طقاه  داعاش، حضاور و وگاود روازایانم(افع، بیشتتین تضاد را با این گتوه تتوریستی دارد. 

 .ایتان داشته باشد گمهوری اسالمیاز سوی  ام(یتمختلفی بت تعتیف  تیثیتاتتواند می

پیامادهای گساتتش حضاور داعاش در »ای با ع(وان   در مقاله2922چگ(ی زاده و همکاران )

ع(وان یکای از ف(اون باه بات روش دلفای باا تکیاه« افغانستان بت ام(یت ملی گمهوری اساالمی ایاتان

گیاتی از نظاتات نخبگاان و کارش(اساان پژوهی، تالش کتده است تاا باا بهتهشده در آی(دهش(ااته

 یبتگسته مسائل افغانستان، ابعاد مختلف این مسئله را مورد ک(کاش و بترسی قاتار دهاد. در راساتا

گیتی گلوله اتین روش نمونه پاسخ به پتسش فوق، هفده نفت از کارش(اسان مسائل افغانستان که از

شده پیتامون ابعاد مختلف این مسائله های مطتحبتفی انتخاب شدند، ای چهار دور دلفی به پتسش

های مقالاه حکایات از مورد اگماع حاصل گتدید. یافتاه 14پتسش در  23پاسخ دادند که از میان 

المللای ماورد تهدیاد لای و بینآن دارند که تقویت حضور داعش ام(یت ملی ایتان را در ابعاد داا

ای و های ف(ی و ااالعاتی یا ایجاد تتتیبات م(طقههایی مان(د گستتش همکاریدهد. فتصتقتار می

توگاه نیسات(د. شاده قابلالمللی نیز در این میان متصور است، اما در قیااس باا تهدیادهای مطتحبین

 نظات باهاعش در سوریه و افغانساتان همچ(ین با توگه به تفاوت موگود در شکل و ماهیت حضور د

 .بایست مشابه مورد سوریه باشدتواند و نمیرسد، نحوه مواگهه ایتان نمیمی

بترسی گتیاان القاعاده افغانساتان؛ ماهیات، »ای با ع(وان   در مقاله2233) رادمهت و همکاران

ارتاش کمونیساتی شاوروی، باعا   بتعلیه گهاداند که به این نتیجه رسیده« تبارش(اسی و عقاید آن

پیادایش گتیاان  سااززمی(هنستان باا یکادیگت ائاتالف کاتده و در افغا سلفیشد تا سه رهبت بزرگ 

اساتوار  سالفیی ی تفکتات القاعده، بت بساتت اندیشاهشوند. ریشه« القاعده»گهادی فتاگیتی به نام 

. اندپ یتفته تیثیتهای ااوانی مصت اور ااص، بیشتت از تفکت حاکم بت گتیان ان آن بهاست و رهبت

این نتیجه رسیده است که گستتش تفکت به  القاعدههمچ(ین این پژوهش با بترسی تفکتات رهبتان 

کشور شیعی ایتان، همواره بتای آنان اطتآفتین بوده و در پای دفاع  داریپتچمشیعه با راهبتی و 

 .این اطت بوده و هست(د

هاای ام(یتای سیساتان و بلوچساتان باه چالش»ای با ع(اوان   در مقاله2238) سیمبت و همکاران

تتوریساتی  هاایگتوهحضور  اند کهبه این نتیجه رسیده« انستاندنبال حضور االبان و داعش در افغ

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-o-Title-ot-desc/
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تهدیادات اگتمااعی همچاون تغییات بافات گمعیتای،  به م(جت تواندمیاالبان و داعش در افغانستان 

م(طقه بلوچستان، تهدیدات اقتصادی شاامل؛ تجاارت باین اساتان باا کشاورهای  هایس(یتحتیک 

در ساطح کاالن باتای دولات ایاتان و در بعاد  هایناام(ی م(طقه، قاچاق مواد مخدر در بعد سیاسی

 محیال زیستی موگب تشدید بحتان آبی بتای استان شود.

داعش در افغانساتان، ماهیات، اهاداف و »ای به ع(وان   در مقاله2230محمودی و همکاران )

ایان گاتوه  افغانساتان بهتاتین مکاان باتای اداماه فعالیاتاند که به این نتیجه رسیده« انداز آنچشم

های داعش با اهداف بتای از کشورهای م(طقه و همچ(ین کارکتد این هماه(گی سیاست باشد.می

زمی(ة م(اسبی بتای نفوذ داعاش در افغانساتان باه وگاود آورده  ،های گهانیگتوه در رقابت قدرت

به این ورود داعش  ،های تتوریستی افغانستانگهادی در میان گتوه شدهتحتیفاست. وگود تفکت 

افغان باا داعاش  گتایافتابهای البته گتوهاند که نگارندگان اذعان داشتهک(د. کشور را تسهیل می

هاا بات سات دیگت ااتالف داعش و ایان گتوهبه اعتقاد آنان دارند.  نظتااتالفبت ست تکفیت شیعیان 

ورهای ما کور کشا ،گوار افغانستانرسد تهدید داعش بتای کشورهای همقدرت است. به نظت می

 .را بتای مقابله با تهدید این گتوه به تشکیل ائتالفی هتچ(د نانوشته تتغیب ک(د

بترسی دالیل حضور گتوهک تتوریستی »ای با ع(وان   در مقاله2237عالیشاهی و همکاران )

ی با استفاده از تئوری دومی(و «ا تکفیتی داعش در افغانستان بت اساس تئوری دومی(وی ویلیام بولیت

 سسالدرصدد ارائه پاسخ به این  ایکتابخانه وتوصیفی  -از روش تحلیلی گیتیبهتهویلیام بولیت و 

باشد و در ادامه ای(که چ(این حضاوری دالیل حضور داعش در افغانستان چه می تتینمهماست که 

ده های م(طقاه پاساخ دااز سوی داعش در افغانستان، با چه واک(ش و رویکتدهایی از سوی قادرت

زعم نویس(دگان مقاله، عواملی همچون کاستن از فشار وارده بت این گاتوه تکفیاتی اواهد شد؟ به

های تکفیتی، گستتش قلمتو االفات در سوریه و عتاق، بتقتاری ارتباب و همکاری با دیگت گتوه

اسالمی در آسیای متکزی و در نهایت بستت مساعد کشت مواد مخدر و کسب درآمد ستشار از آن 

داعش در افغانستان با توگاه باه حضاور  آی(دهباشد. دالیل حضور داعش در افغانستان می تتینهمم

سو و االبان در دااال همچون  .ا ایتان، روسیه و چین از یک ایم(طقه فتاای و م(طقه هایقدرت

 .همتاه اواهد شد ایعدیدههای افغانستان از سویی دیگت با چالش

باا  «افغانستان، تالقی و تباین االبان، حکمتیاار و داعاش»ای با ع(وان   در مقاله2236) بشک(ی
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تاالش شاده اسات ضامن بترسای و « گتایایافتابب(یادگتایی و »اتکا به مباح  مفهومی متبوب به 

ارزیابی گتیان افتاب و سوابن فکتی، سیاسی، نظامی و حوزه عملیاتی هتیک از سه گتیان االبان، 

آن بات ام(یات گمهاوری اساالمی  تیثیتاز تالقی و تباین هت سه گتوه و حکمتیار وداعش، واکاوی 

یک نوع تالقی در نظتات هت سه گتوه به وگود آماده  رسدمیایتان ارائه شود. بتاین اساس به نظت 

 .باشدمیکه بت ضد گمهوری اسالمی ایتان 

 د تعریف مفاهیم نظری پژوهش2د2

الدّولة االسالمیة فی »نام میالدی با  3222ل تتوریستی ا تکفیتی داعش در سا گتوه داعش:

اعاالم ابتاهیم عوادابتاهیم البدری الساامتائی معاتوف باه اباوبکت البغادادی توسال  «العتاق والشّام

های باا کماک بتاای قادرت، مشاهور باود القاعده عاتاقابتدا به موگودیت کتد. این گتوه که 

این گتوه  .را به اشغال اود درآورد سوریهو  عتاقهایی از بخش توانست ایای و فتام(طقهم(طقه

 هماواره اسارات انساانی، اقتصاادی و فته(گای چشامگیتی باه باار آورد وتتوریستی ا تکفیتی 

 .اسالمی است االفتمدعی احیای 

 و گ(وب در پاکستان. است میانه واقع شده آسیای در افغانستان اسالمی گمهوریافغانستان: 

 ایان شاتقی شامال در چین و شمال در تتکم(ستان و ازبکستان و تاگیکستان غتب، در شتق، ایتان

 وسایع کشاور یکماین وچهل مساحت، لومتتمتبعیکهزار  702 افغانستان با حدود قتار دارند. کشور

 هایزبان پشتو و دری فارسی. رسید نفت میلیون 22 از م به بیش3222 سال در آن گمعیت است. دنیا

 از یکای باه را افغانساتان گ( ، دهه سه از وقوع بیش. است کشور این رسمی دین اسالم و رسمی

 ماتدم ٪33  37:2230رادمهات و همکااران،) اسات.کتده تبادیل دنیاا فقیات و اطتنااک کشورهای

 ٪2 از کمتات و شایعه ٪23-22 سا(ی، آنان ٪83-82 از این آمار حدود که هست(د مسلمان افغانستان

 پیتوانای افغانساتان در نیاز سیک و ه(دو چون دیگتی . م اهبده(دیمرا تشکیل  ادیان دیگت پیتو

)هماان   .ک((ادمی زنادگی کشاور ایان در مسایحیت پیتوان از نفت 3222 تا 2222بین  . امتوزهدارد

ه.ش ،  2276 -2208یسااتی )ضاد کمونشاوروى بااه افغانساتان و آغااز گهاااد  تجااوز ارتاش سااتخ

ه.ش  و  2262ه.ش باه بعاد ، ظهاور االباان ) 2276هاى داالى نیتوهاى گهادى افغانساتان )گ( 

المللى به رهبتى آمتیکا علیه االبان  و آغاز گ(  گامعه بیندوران گهاد و زمان  القاعده )در اول

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
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ین وقاایع چ(اد تاتمهمه.ش  از 2922بت افغانستان )دوباره االبان  تسلال ه.ش ، 2282این دو گتوه )

 باشد.یمدهه اایت در افغانستان 

روا  ها هایی که از ابتدای پیدایش ادبیاات در میاان انساانتتین واژهیکی از متداولامنیت: 

یافته است، مقوله ام(یت است کاه شاتب الزم باتای اداماه حیاات و رفااه گواماع بشاتی محساوب 

واژه ام(یت تعتیف و معانی متعددی در ادیان و مکاتب علمی دارد که اک ات آناان دارای  گتدد.می

ی و ایم(ا های فارسی به مع(ای در اماان باودن،نامهام(یت در لغت» مع(ای واحد و قتیب به هم است.

آسایش قلب و ضاد  اامی(ان، تتس،بی آسودگی است و کلمه امن به مع(ای بی بیم شدن، آرامش،

  .2288:3متادیان،«)اوف است

ویژه از م(ظات ملای تعاریف بسیار متعاددی از مقولاه ام(یات باه های صورت گتفته،در بترسی

توان به تعتیفی واحد میلکن بتای رسیدن  پتدازان معاصت صورت گتفته،توسال دانشم(دان و نظتیه

های اقتصاادی و حفاظ توانم(ادی»، «حفظ تمامیت ارضای»، «حفظ گان متدم»نقاب مشتتکی چون 

 2233)نطاق پور و دیگتان، ادرا در کانون توگه قتار د« حفظ استقالل و حاکمیت کشور»، «سیاسی

:00 . 

. انی دوم متداول شددر قتن بیستم و به ویژه بعد از گ(  گهواژه ام(یت ملی امنیت ملی: 

را در چارچوب متزهای ملی و متمایز با « ام(یت»تازه است که  وبیشکممفهومی « ام(یت ملی»

پدیدار « ملی هایدولت»یا « ملت ها-دولت»و با پیدایش  ک(دمیدیگت کشورهای گهان تعتیف 

 هایتگونیدگشده است؛ مفهومی چ(دالیه که مباح  متبوب به آن در گ ر زمان و در پاسخ به 

زیادی گهت تعتیف ام(یت و به مع(ای  هایتالش، روازاینگهانی، بسیار پیچیده شده است. 

، ش(اات مفهوم و نهاد ام(یت ملی صورت گتفته است. بتای معتقدند که زمانی در گامعه تتدقین

ده و تهدیدی نباشد؛ ب(ابتاین، ناام(ی را مب(ای تحقین قتار دا گونههیچام(یت حاکم است که 

اند. بتای دیگت ام(یت ملی ش قدرت نظامی را مدنظت قتار دادهچگونگی ک(تتل آن از اتین افزای

اند و معتقدند که ام(یت گ(به تیمی(ی دارد و فقدان تهدید متتادف با وضعیت صلح تعتیف کتده را

م(دان، مان(د ، بتای از اندیشهاایننسبت به م(افع ملی یک کشور، مساوی با ام(یت است. عالوه بت 

اشونت  ک(یریشهاند و ام(یت را متتادف با را مطتح کتده« بخشاامی(انام(یت »، مفهوم «گالت( »

وظیفه اویش را ایجاد و حفظ ام(یت  تتینمهم. ب(ابتاین، هت نظام سیاسی انددانستهاز گوامع انسانی 
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، دفع درواقع؛ پتدازدمیمقابله  ملی دانسته و با هتگونه تهدید که ام(یت آن را به اطت اندازد، به

چ(انچه ام(یت ملی را  است.کتدن اطتات توسال هت حکومتی، یک امت معقول، الزامی و شایسته 

داالی در مقابل تهدیدات اارگی بدانیم یا  هایارزشتوانانی یک ملت بتای حفاظت از 

و تصمیمات الزم  هااستسی، ام(یت ملی را عبارت از این بدانیم که کشورها چگونه دیگتعبارتبه

 . 2236)قتبان پور، ک((دمیداالی در مقابل تهدیدات اارگی اتخاذ  هایارزشبتای حمایت از 

 د مبانی نظری پژوهش2د3

 د پیشینه تاریخی و بستر فکری داعش2د3د1

گتوه تتوریستی داعش در ابتادا از  .مخفف عبارت دولت اسالمی عتاق و شام است «داعش»

م و باا هادف مقابلاه باا 3222د و گهاد بیتون آمد؛ نهضاتی مقااومتی کاه در ساال قلب گتوه توحی

کساتایی و ) گا اری شاد و باه شاااه عتاقای القاعاده معاتوف باودهتهاگم آمتیکا علیه عتاق پایا

دهی القاعده و عتاق توسال ابومصعب زرقاوی رهبت اردنی گیتی و سازمان . شکل322:2239مقدم،

م توسال نیتوهای آمتیکایی کشته شد. زرقاوی 3227فت که در ژوئن گتوه صورت گت االصل این

م رهبتی بخشی از داوالبان گهاادی در افغانساتان را 2333بعد از آزادی از زندان در اردن در سال 

م از این کشور به شمال عتاق فتار کتد و در آنجا به گتوه انصار 3222به عهده داشت، اما در سال 

م تشکیل القاعده را اعالم کتد و وفاداری ااود باه رهباتی 3229در سال  االسالم پیوست. زرقاوی

م ابومصاعب باه 3227 . ه(گامی که در سالBrunoT,2007شبکه گهانی القاعده را بیان داشت )

اکتبات  20در )واسطه نیتوهای آمتیکایی و سازمان ااالعات عتاق کشاته شاد، ابوایاوب المصاتی 

دیگت داعش شکل گتفته و گداشده از عبارتبه توه انتخاب شد؛  به ع(وان رهبت گدید این گ3227

  .Freemen,2014باشد )القاعده عتاق است که شامل شورای مجاهدین و گ(دالصحابه می

 28بودناد کاه در  «دولت اساالمی عاتاق» ابوایوب المصتی و ابوعمت بغدادی دو رهبت اصلی

و اباوبکت البغادادی کاه   ؛Aaron,2014م در عملیات ارتش آمتیکا کشته شادند )3222آوریل 

و ابوعمتالبغادادی  باه دسات نیتوهاای )اصالتاً عتاقی است یک ماه پا از کشته شادن المصاتی 

م 3222آمتیکایی و عتاقی به ع(وان رهبت گتوه انتخاب شد. سپا وی گتوه داعاش را در آوریال 

اماا در میاناه گ(ا    ؛Joscelyn,2013صورت رسمی و همتاه شعار و پتچم آن اعالم کاتد )به
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داالی سوریه، این گتوه با گتوه گبهه ال(صته متحد شده و با سودای تشاکیل حکاومتی بات مب(اای 

 3223 . در آغااز ساال 98: 2232شتیعت در م(طقه شام و عتاق فعالیت اود را ادامه داد )مستوفی،

باه رهباتی » اال(صتههای معارض از نظام سوریه گستتش یافت، گتوه گبهه زمانی که گدایی گتوه

اود را از داعش اعالم و با ایمان الظاواهتی رهبات القاعاده بیعات کاتد  تمتد« ابو محمد الجوالنی

  .72: 3220)عطوان،

 م فعالیت اود را با ورود به م(طقه فلوگه )عتاق  متمتکزتت کاتد؛3229داعش در اوایل سال 

و عبور از متز عتاق، موصل متکز  قه ، با حتکت از شهت ر2232اتداد  32م )3229ژوئن  22و در 

ژوئن رهبت شورشیان ابتاهیم ابن عواد  33استان نی(وا و دومین شهت عتاق را به تصتف درآورد و در 

ابن علی ابن محمد البدری معتوف به ابوبکت البغدادی با ادعای تیسیا االفت عمالً اود را الیفه 

عتاق و شام تیسیا و به واقعیت تبادیل گشات.   و رسماً دولت اسالمی 236: 2239زمانی،) اواند

بعضی از محققان معتقدند ب(یان فکتی داعش ناشای از پشاتوانه فکاتی رادیکاالی در تااریخ اساالم 

گ اران اندیشه رادیکالی در تاریخ اسالم در قاتن اول های آن به اوار ، اولین ب(یاناست که ریشه

تاوان در اندیشاه ایان ناوع اندیشاه تکفیاتی را می . بعد فقهی 32: 3229)نافع، گتددهجتی، بازمی

 . اندیشااه 26: 3220البکااتی،)فقهاای احمااد اباان ح(باال )یکاای از چهااار ائمااه اهاال ساا(ت  یافاات 

م  شدت بیشتتی گتفت. فتواهاای وی ما گعی  638-772گتایی با فتواهای احمد بن تیمیه )افتاب

ن از صدور این فتواها ه(وز بین فقهای قت 6بتای توگیه تشدد و افتاب و غلو است. با گ شت حدود 

ای از علماا چ(این فتواهاایی را م(تشاتک((ده تفکات اند؛ چتاکاه گاتوه گساتتدهمسلمان گدل آفتین

دان(د که امتوزه به نام تتوریسم مشهور اسات. در تماام را چیزی می اند و نتیجه آنگت دانستهافتاب

قاوام الادین » ک(داز ابن تیمیه اودنمایی میم(اان تحت تصتف داعش در سوریه و عتاق، عبارتی 

گت و به شمشیتی است که ایان دیان را پایداری دین به قتآن هدایت «بکتاب یهدی و بسیف ی(صت

  .22: 2232ابتاهیم نژاد،) رساندیاری می

های سلفی گهادی گ اشاته اسات کاه های اسالمی و گتیانابن تیمیه تیثیت بزرگی بت حتکت

از نتای، این نوع تفکت افتاای است که عمل به نص قاتآن و روایاات را بات عقال القاعده و داعش 

گاتی بازتولیاد شاده اسات و  قتن بعد از وفاتش در عقیده وهابی 7دهد. تفکت ابن تیمیه بتتتی می

دان(د. وهابیت بت این اساس شکل گتفات حتی اتفداران وهابیت، ابن تیمیه را پدر مع(وی اود می
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قاتن در گمتاهای زیسات(د تاا ای(کاه محماد بان  7د از وفاات ابان تیمیاه باه مادت که مسلمانان بعا

باه عقیاده  را احیاا و ماتدم را عبدالوهاب ظهور کتد؛ کسی که به اعتقاد پیتوانش دعوت به اساالم

درست ره(مون ساات. این عقیده بتای رسیدن به هدفش تفکت گهاد را روش بتپایی دولت اسالم 

زمی(اه قطاب های فکتی داعش بتآماده از پازمی(ه  .Diemen,2015: 1-2داند )یا االفت می

: 3220اناد )م(ااع،ها ایجااد کتدهااوانیه است که مسائل حاکمیت و االفت را بت پایه تفکتات آن

20.  

ک((اد، محصاول تفکات اعتقاادی های سلفی گهادی که در عتاق و ساوریه فعالیات میگتیان

هایی قائل شد و باید سلفیت تکفیتی و گهادی تفاوت ن باید بینبیگتیان سلف هست(د. دراین همان

ها تکفیتی هست(د ولی در ای(جاا دو بخاش وگاود این دو را از یکدیگت تفکیک کتد. البته همه آن

ها در عتبساتان اسات و گاتوه گهاادی تکفیاتی کاه دارد؛ نخست، تکفیتی س(تی که ااستگاه آن

اند و به دنبال عملی کتدن اایت وارد گتیانات سیاسی شده ها در مصت است. این گتوهااستگاه آن

که همه این گتیانات نشایت گتفتاه از اعتقاادات اشاک و اشان  اعتقادات اود در گامعه هست(د

ک((اد می انداز این گتوه، رسیدن به االفت اسالمی است، زیتا همیشاه نیاز ع(اوانهاست. چشمآن

هم القاعده و هم داعش به دنبال این هادف هسات(د زیاتا  شده هست(د؛ که به دنبال ایجاد االفت را

داعش امتداد القاعده است که البته همیشاه حمایات ماالی و سیاسای اساتعمار را نیاز باا ااود دارد 

دعوت به تکفیت گوامع و حکم به ارتداد گوامع و حکم به ارتاداد مسالمانان،   .23: 2268)پارسانیا،

دست شیخ مفتی عبدالملک شتوع شد. وی متیثت از راه تجدیاد از مساگد عتاق و به  2333از آغاز 

در عتبستان و دعوت به توحید شیخ محمد عبدالوهاب و فتزندان و نوادگانش باود. نتیجاه قتائات 

فتدی وی از مشایخ نجد و حجاز، واگب کتدن احکام تکفیتی بت اود و پیتوانش بود. وی عاتاق 

به واگباات و مساتحبات شاتعی در راساتای اصاالح ایان  را دیار کفت نامید و اود و همتاهانش را

از تماایزاتی دوگاناه نظیات گ(ا  صالیبی/گ(     اساتفاده226: 3220الهاشامی،) گامعه فتااواند.

این مفااهیم باا  مقدس، داراالیمان/ دارالکفت، انحتاف/ اصالت، گاهلیت/ دیانت و مداومت در بیان

  .8: 2230ن دیده می شود )کشور،هدف نوعی حد گزاری بتای تکفیت در مجله داب
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 داعش در افغانستان -2-3-2

رود، توانسات در گت باه شامار مایهای افتابتتین گتوهکه به ع(وان یکی از رادیکال داعش

توگهی از سوریه و عتاق را تحت ک(تاتل ااود درآورد. پاا از های قابلای به ستعت بخشدوره

ف به فتاهم سااتن گاای پاایی در افغانساتان های این گتوه معطوتتین تالشعتاق و سوریه، گدی

های وابسته به داعش از گ(گجویانی تشکیل شاد آغاز شد. در ابتدا هسته 2232بوده که در زمستان 

ها توانست(د در همان ابتدا م(اان کوچکی از شتق تت در گتوه االبان عضو بودند. این هستهکه پیش

ایان هساته موردحمایات  . Katzman and Thomas,2017: 20) افغانستان را تصتف ک((اد

رویکاتد حضاور در  . Gordon,2015) االفت متکزی که در عتاق و سوریه بود، قتار داشات(د

و با گستتش روزافزون قدرت داعش در غتب آسیا رنا   3220افغانستان از سوی داعش در سال 

ایی کاه در باین آن تبیاین هتتی به اود یافت. در ابتدای کار، داعش با توزیاع نوشاتهو بوی واقعی

های مختلف افغانستان، به ویژه های اویش صورت پ یتفته بود، در قسمتاهداف، عقاید و اندیشه

نقاای که پتانسیل بیشتتی بتای پ یتش داشت(د، سعی در ایجاد نوعی مشتوعیت و مقبولیت در میان 

و تحت  ش درآسیای متکزیمتدم افغانستان داشت. درگام بعدی، داعش با تتسیم ژئوپلیتیک اوی

ای گامع در راستای نفوذ به افغانساتان دارد. ایان بتناماه نشان داد که بتنامه« والیت اتاسان»ع(وان 

« میات ویاا»گامع گتچه در ابتدا با استقبال بتای از رهبتان االبان مان(د مال عبدالتئوف اادم و یا 

بیعت با داعش امت(اع کتده و به تقابال باا  لکن بتای دیگت از زعمای االبان از هتگونه ؛مواگه شد

های نظامی پتاک(ده در افغانساتان میاان نظامیاان االباان و داعاش آن پتداات(د و شتایال تا درگیتی

 . Fawaz,2014: 340پیش رفت )

قاره، افغانساتان و های بزرگی از ایتان، شابهوالیت اتاسان اعالمی از سوی آن گتوه قسمت

گتفت. اباو محماد العادنانی ساخ(گوی گاتوه داعاش باا اعاالم در بتمی های متکزی راگمهوری

 ایان گااتوه اواهاد بااود« متزهاای»والیات اتاسااان  اعاالم کاتد ایاان م(طقاه بخشاای از ) تشاکیل

(Rafig,2015طقه)ای دور از محل حضور اصلی ااود  . درواقع این نخستین بار بود که داعش م

هاای دیگات باا هایی که بتای قبول بیعات گتوهز گمله شتباعالم کتد. ا« والیت تابعه»را به ع(وان 

دسات داشاته  رهبت داعش وگود داشت این بود که گتوه داوالب بتواند ک(تتل یاک م(طقاه را در

ماال »و همچ(این « والای اتاساان»باه ع(اوان « حافظ سعید ااان»باشد. در پیامی ویدیویی العدنانی، 



 1011ستان بهار و تاب، سال چهارم، شمارة ششم، مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو
 

160 

 (وان معاون والی اتاسان معتفی شد.به ع« ابوالحه»ملقب به « عبدالتئوف اادم

مال عبدالتئوف اادم، فتمانده سابن االبان در والیت هلم(د افغانستان، نخستین فتمانده االبان 

بود که بیعت اود با ابوبکت البغدادی، ستکتده داعش را اعالم و در بتای از م(اان افغانستان اقدام 

نخستین ستکتده داعش در افغانساتان کاه داعاش به گ ب ع(اصت بتای داعش کتد. از او به ع(وان 

شاود. او پاا از اشاغال افغانساتان شاش ساال در گوانتاناامو نامیده، یاد می« والیت اتاسان»آن را 

زندانی بود. پا از آزادی بار دیگت به االبان پیوست و تا معاونت مال عمت پیش رفت. بتوز بتاای 

ق داد و موگب شد، ستکتدگی داعش در افغانستان ااتالفات با مال عمت، او را به سمت داعش سو

 Byrne and) به وی سپتده شاود، اماا زعامات وی دوامای نداشات و اای عملیااتی کشاته شاد

khan,2015: 2 ،دار فتمانادهی داعاش در ، عهده«حافظ واحدی» . پا از مال عبدالتئوف اادم

شاد. باا کشاته شادن حاافظ افغانستان شد، لکن پا از یک مااه وی نیاز در والیات هلم(اد کشاته 

پاکساتان، باه ع(اوان رهبات گدیاد گاتوه « اورکازی»رهبت االبان در م(طقاه « حافظ سعید»واحدی، 

تتوریستی تکفیتی داعش در افغانستان و پاکستان ستکتدگی داعش را به دست گتفت و تعادادی 

توگه ت مهم و گالبدرگام نخس از االبان در افغانستان با وی بیعت کتدند. آنچه که در این میان و

رسد، تطور و استحاله بتای از اعضا و رهبتان االبان درگسست از این گتوه و پیوست با به نظت می

باشد. به دیگت سخن، گ ابیت داعش بتای بتای از االبان تا آنجا باود کاه در نوارهاای داعش می

تاتین دالیال ی از مهمویدیویی و صوتی به گهل اویش در رابطه با االبان معتتف گتدیدند. بتاا

 توان موارد ذیل دانست:پیوستن بتای از اعضای االبان به داعش را می

 الدن و مالعماتتشاتت آراء پاا از ماتگ بان های روزافازون میاان رهباتان االباان،ت(ش -

(Jenkins,2011: 3 . 

 اقتصاد قدرتم(د داعش در مقایسه با االبان کاه از حاصال از فاتوش نفات، غ(اائم گ(گای، -

 بود؛ ها در قبال دریافت مبالغ کالنمبادله استا و گتوگان

نیجتیاه و گ(ابش « بوکاو حاتام»گاتای اساالمی آفتیقاا مان(اد هاای افتاببیعت سایت گتوه -

 سومالی با داعش؛« الشباب»

  .Visser and Popalzai,2016: 3) رویای تحقن والیت اتاسان -

عش مطتح بود. نخست، بخاش کَجَکای در اساتان در ابتدا دو م(طقه به ع(وان متاکز اصلی دا



 تأثیرسنجی امنیتی حضور داعش در افغانستان بر جمهوری اسالمی ایران

165 

محادوده  3220هلم(د و دوم، م(اان شتقی والیت ن(گتهار. آن هاا در فاصاله بهاار و تابساتان ساال

تحاات ک(تااتل اااود در والیاات ن(گتهااار را گسااتتش داده و سااپا عملیااات تتوریسااتی اااود را 

  .Johnson,2016:1) دهی نمودندسازمان

تا ضمن عضوگیتی از میان گ(گجویان  کتدر افغانستان، سعی داعش ای دوره حضور اود د

بتیده از االبان، متدم عادی و گوانان افغان را نیز گ ب نماید. به رغم ای(که اقبال چ(دانی به داعش 

توان م(کت عضوگیتی این گتوه در افغانستان شد. بلکه از سوی قاابه متدم وگود نداشته است، نمی

تاای م(طقه که در گ شته متحد االباان بودناد و اودشاان را زیتمجموعاه های افبتای از سازمان

یکاای از ایاان  «حتکاات اسااالمی ازبکسااتان»کتدنااد نیااز بااه داعااش پیوساات(د. القاعااده تعتیااف می

متحد دیتی(ه االبان بود. این گاتوه از دیتبااز « ااهت یولداش»هاست. این سازمان به رهبتی سازمان

اواهد گ(ا  در افغانساتان محادود متکزی بکشاند، اما االبان میقصد داشت گ(  را به آسیای 

بماند تا قلمتو بیشتتی به دست بیاورند. حتکات اساالمی ازبکساتان، ظااهتاً از ایان موضاع االباان 

محض آنکاه توانسات، است بهم(ددلستد شده و به داعش اعالم وفاداری کتده است. داعش عالقه

هاایی کاه ریشاه در آن م(طقاه کزی بکشاند و در ایان راساتا گتوهها را به آسیای متدام(ه درگیتی

گ(ابش اساالمی »و  «انصاارا... تاگیکساتان»گاتوه  دارند، نامزدهاای ااوبی باتای حمایات هسات(د.

که بتااسته از ایالت ساین کیانا  چاین اسات نیاز از متحادان حتکات اساالمی  «تتکستان شتقی

ها پایدار وری است که اتحاد و ائتالف میان این گتوهآی(د. ذکت این نکته ضتبه شمار می ازبکستان

  .229: 2922تواند به ستعت تغییت ک(د )چگ(ی زاده و دیگتان،ها مینیست و وفاداری

 ی پژوهششناسروشد 3

 -مطالعاات توصایفی پژوهش در زماته روشپژوهش حاضت یک پژوهش کاربتدی و از نظت 

نیاز، از اتیان مطالعاه اسا(اد و م(اابع  ازیاموردنت تحلیلی است. روش گتدآوری مطالاب و ااالعاا

ی نوشاته شاده در اصاوص هارساالهو  هاناماهانیپاو مقاالت،  هامجله، هاکتابی اعم از اکتابخانه

باتداری، سا(د . در ایان پاژوهش از ابزارهاای فیشباشادیمموضوع پژوهش و مباح  متتبال با آن 

 ی استدالل و تحلیل عقالنی استفاده شده است.هاشروااالعات از  لیوتحلهیتجزاوانی و بتای 
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 ی پژوهشهاافتهد ی0

 و گسترش داعش در افغانستان گذار بر ظهوری تاثیررهایمتغد 0د1

های اارگی و بتای از کشورهای م(طقه پتوژه داعش در چارچوب اهداف راهبتدی قدرت

صد نهاایی داعاش نیسات و ایان شکل گتفته است. بت اساس چ(ین بتداشتی افغانستان و پاکستان مق

گتوه در راستای اهداف راهبتدی قدرت گهانی، ساه م(طقاه اصالی را باتای توساعه نفاوذ در نظات 

افغانساتان و همچ(این پاکساتان  ،ای کاه داعاش چاا  کاتده اساتالبانهدر نقشه گاه گتفته است.

شوند. در می گ رگاه عبور و سکوی پتش آتی نیتوهای این گتوه به سوی نواحی مجاور محسوب

این چارچوب هدف نهاایی داعاش نفاوذ باه گمهاوری اساالمی ایاتان، آسایای متکازی، چاین و 

هایی از افغانساتان و پاکساتان باه آن چیازی ه(دوستان است. در حقیقت هدف داعش تبدیل بخش

  .2239یاد شده است )تاب(اک،« کانون ثانوی انتشار»است که در بتای از م(ابع از آن به نام 

 د موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان0د1د1

افغانستان از گایگاه ژئوپلیتیک بسایار مهمای باتای تحقان اهاداف گاتوه تتوریساتی داعاش 

قاره ه(د است. ایان بتاوردار است. افغانستان به لحاظ گغتافیایی پل ارتباای آسیای متکزی و شبه

ماتز باودن ان اسات. همکشور از یک سو با چین هام ماتز اسات. پاکساتان، همساایه مهام افغانسات

شاده بسیار مهم است. ازآنجاکه نیتوهاای ب(یاادگتای تتبیت افغانستان با پاکستان بتای گتوه داعش

های زیااادی در آن کشااور مواگااه هساات(د، زمی(ااه مساااعدی بااتای در ماادارس پاکسااتان بااا سااختی

االباان یاا وگتیزهاای احتماالی باا ستبازگیتی داعش فتاهم اواهد بود. همچ(ین داعش در گ( 

تواند از کمک لجستیکی و نیز عقبه استتاتژیک ستزمی(ی دولت متکزی افغانستان تا حد زیادی می

باین  «دیوراناد»در م(اان قبایلی پاکستان بتاوردار باشد. ازگملاه ایان م(ااان، حاوزه ااال ماتزی 

اان شاتقی افغانستان و پاکستان است که م(اان قومی پشتون در هت دو سوی آن امتاداد دارناد. م(ا

هاای های ه(دوکش از بیتون تسخیتناپ یت هست(د و به دلیال اساتقتار گتوهافغانستان در امتداد کوه

هاا اسات کاه رهباتان گتایی معتوف شده است؛ هماین ویژگیچتیکی در آن به ژئوپلیتیک افتاب

  .2232تت کتده است )نوائی،داعش را بتای حضور در افغانستان و م(اان قبایلی پاکستان مصمم

دیگت همسایه مهم افغانستان، ایتان است. یکی از اهداف اصلی داعش از حضور در افغانستان، 
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فشار قتار دادن گمهوری اسالمی ایتان و ناامن سازی متزهای شتقی آن است. ایتان به ع(وان تحت

تحاد م هب و گمهوری اسالمی به ع(وان یک نظام سیاسی که در اکشوری با اک تیت ساک(ان شیعه

های تتوریستی از گملاه داعاش عمال کاتده با نظام حاکم در سوریه و عتاق و در تعارض با گتوه

تواناد ضاتیب تهدیادات رو، گستتش حضور یا ت بیت موقعیت داعش در افغانستان میاست؛ ازاین

 تتوریستی را علیه ام(یت ملی گمهوری اسالمی ایتان افزایش داده و کشورمان را در متزهای شتقی

های افغانستان هست(د. یکی با این گتوه تتوریستی درگیت ک(د. ازبکستان و تاگیکستان دیگت همسایه

هاای تتین اهداف داعش بتای تقویت حضورش در افغانساتان، گساتتش دام(اه عمال گتوهاز مهم

 های آسیای متکزی است.تتوریستی به گمهوری

تاتین اند از مهموسیه به داعش پیوستههای آسیای متکزی یا رنیتوهای سلفی که از گمهوری

هاای نظاامی ایان گاتوه در موفقیت شوند و نقاش بسایار پترنگای درنیتوهای داعش محسوب می

تتین مطالبات ایان نیتوهاا از رهباتان داعاش، شود یکی از اصلیاند. گفته میسوریه و عتاق داشته

نشاین روسایه هاای مسلمانوریگستتش دام(ه عملیاتی نظامی به کشورهای آسیای متکازی و گمه

عاتاق و اعطاای  های ساوریه وشتایطی که روسیه، نقش پترنگی در حمایت از حکومت است. در

تواناد ها بتای گ(  با داعش داشته، ایان رویکاتد داعاش میهای نظامی و مستشاری به آنکمک

ی مواگاه نمایاد. روسیه را در م(طقه آسیای میانه و حتی داال کشور اود با مشکالت ام(یتای گاد

همسایگی افغانستان با آسیای متکزی گاذبه این کشور را بتای داعش دوچ(ادان کاتده اسات. دره 

های چتیکی از اهمیت ااصی بتاوردار است. باه گفتاه ساته(  تاوی دانلای، فتغانه بتای گتوه

غانه به مان(اد گای روسیه به غتب گتایش پیدا ک(د، دره فتاستاد دانشگاه پ(تاگون، اگت ازبکستان به

هاای  . وگاود گتایش2232ااائی،) اوکتاین، به م(طقه رویارویی شتق و غتب تبدیل اواهد شاد

افتاای م هبی در این دوره که بین تاگیکستان، ازبکستان و قتقیزستان قتار دارد به تحقان اهاداف 

 ک(د.راهبتدی داعش در آسیای متکزی کمک می

سیای متکازی باا اساتفاده از دو مسایت اساتتاتژیک گتوه تتوریستی داعش درصدد نفوذ به آ

باشد تا به کشورهای تاگیکستان، قتقیزستان و دیگت کشورهای این م(طقه راه یابد. معبت نخسات می

نورستان و در ادامه رسیدن به بداشان اسات و معبات  والیت «کامدیش»والیت ن(گتهار و  «دانگام»

و در نهایات والیات  «غور»ن به سمت کوهستان والیت ازآدیگت، مسیت هلم(د، گلستان، فتاه و پا
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حال حاضت گتوه تتوریستی داعاش از هماین دو مسایت ااود را باه آسایای  باشد و درمی «فاریاب»

  .289: 2237عالیشاهی و دیگتان،) متکزی رسانده است

 های اقتصادید زمینه0د1د2

ذ در افغانستان، انگیزا اقتصادی مواد مخدر و همچ(ین معادن غ(ی افغانستان به داعش بتای نفو

داده است. داعش بت اساس تجتبه تصتف م(ابع نفت در عتاق و سوریه، امیدوار است تا با تسلال بت 

ها کشت مواد مخدر رونن دارد و یاا معاادن فتاوانای ش(اساایی شاده م(ااقی از افغانستان که در آن

گتائم و مواد مخادر ملال متحاد،  دفتت توگهی دست یابد. بت اساس گزارشاست به م(بع مالی قابل

درصد مواد مخدر افغانستان در نُه والیت افغانستان و به اور عمده در م(ااان گ(اوبی و  83بیش از 

هاای شود. این م(اان دقیقاً م(ااقی است که بتای داعاش و ساایت گتوهغتبی این کشور کشت می

 تتوریستی نیز گ ابیت دارد.

ورش و تتوریسام در افغانساتان از اتیان تولیاد، فاتآوری و توگهی از چتااه شابخش قابل

شاود. گاتدش ماالی حاصال از ایان قاچاق مواد مخدر یا اا  مالیات، حن عبور یا عُشات تایمین می

  .UNODC,2014: 7) حدود هشتصد و پ(جاه دالر تخمین زده شده است فتآی(د چیزی

ارش شده کاه ناود درصاد کشات به همین دلیل، اولین حضور داعش در هلم(د افغانستان گز

اشخاش افغانستان در آن متمتکز است. ارزش ذاایت و معادن افغانستان غیت از نفت و گاز، حادود 

معادن افغانستان، داعش را تهدیادی  سه هزار میلیارد دالر بتآورده شده است. داود شاه، وزیت سابن

میلیاون دالر از  222ه وی، سااالنه گدی بتای ص(عت نوپای معدن در افغانستان دانسته است. به گفت

  .2239صلصال،) شودذاایت معدنی افغانستان به پاکستان قاچاق می

س(  و اشیاء باستانی و تاریخی فتاوان در ک(اار پدیاده قاچااق های قیمتی، ما، زغالس( 

هم توان(اد م(اابع ماالی ااوبی باتای داعاش فاتاانسان و اعضاء بدن، اقالم و اقداماتی هست(د که می

 نمای(د.

 مذهبی های قومی ود شکاف0د1د3

گتایی م هبی گاذبة ایدئولوژیک دارد. اشونت در فته(  باومی در افغانستان گتیان افتاب

و سااتار اگتماعی قبایل افغانستان امتی پ یتفتاه شاده اسات. داعاش باه اشاونت رنا  و لعااب 
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ک(اد. نستان را به سوی اود گ ب میافغا سواد و ناآگاه دردل، بیم هبی داده است که متدم ساده

موسااوی ) های فتاملاای داعااش هاام موردتوگااه نساال گااوان افغانسااتان قااتار گتفتااه اسااتدیاادگاه

  .2232مبلغ،

ما هبی در ایان  –های قاومی تتین اهداف داعش در افغانستان، تشادید شاکافاز گمله مهم

های قاومی ای فعال شدن ااتالفتحمل افغانستان استعداد باالیی بتکشور است. گامعه متک ت و کم

 م هبی دارند.

 د ضعف ساختاری و حاکمیت مرکزی0د1د0

گامعه افغان از قبایل و اوایف مت(وعی تشکیل شده است. این قبایل عمدتاً رقیب، تااک(ون از 

اناد. ملت گلاوگیتی کتده –گیتی یک دولت و حکومت قدرتم(د متکزی و تشکیل دولت شکل

سوادی گساتتده، ک(د. بیک(د و در افغانستان نیتو گ ب میبتداری میتهداعش از همین شتایال به

تتین ثباتی سیاسی، ناتوانی دولات در باتآورده کاتدن اساسایهای عمین اگتماعی، بیفقت، شکاف

های دولتی در تیمین ام(یات ماتدم نیازهای متدم، فساد گستتده حکومتی و همچ(ین ضعف دستگاه

 شده است.ضایتی شده و فضا بتای نفوذ ضد حکومتی مساعد سااتهافغانستان موگب بتوز نار

های موگود وفصل چالشتوان دریافت که دولت متکزی افغانستان در حلبا اندکی دقت می 

بتای حضور در  و مسائل بسیار دیگت، انگیزه داعش های مختلف افغانستان، مسئله شیعهمیان قومیت

  .Zelin,2014: 2افغانستان را تشدید نموده است )

 د تأمین منافع عربستان سعودی0د1د5

وهاابی -ها است که بتای اشاعه تفکت سلفیعتبستان سعودی با اتکا به م(ابع عظیم مالی، مدت

ک(د. تیمین هزی(ه هزاران مدرساه دی(ای در ستاست گهان و به ویژه در پاکستان و افغانستان تالش می

ش عتبستان ساعودی در ایان ماورد اسات. داالات اعاتاب در تتین نمونه از تالدر افغانستان، عی(ی

گیتی االبان و القاعده م(جت شده و در روند ابیعی به داعش رسایده از گهاد افغانستان که به شکل

حمایت ایدئولوژیک و مالی عتبساتان ساعودی بتااوردار اسات. عتبساتان ساعودی باا اساتفاده از 

باه دور ایاتان بکشاد تاا   ت ایده کمتب(د سبز شایعیدر بتاب) داعش درصدد است کمتب(د سیاه س(ی

 وسیله تیثیت تفکت انقالب اسالمی را محدود سازد و با آن مقابله نماید.بدین
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بیاداری »ازآنکه عتاق، ساوریه، یمان و بحاتین تحات تایثیت روناد پا های اایت و به ویژهدر سال

تحول شدند، بدگمانی رهبتان ساعودی دچار  «بهار عتبی»گوی(د ها میاور که غتبییا آن «اسالمی

های شیعه در کشورهای ها معتقدند که ایتان با نفوذ در میان گمعیتبه ایتان افزایش یافته است. آن

اسالمی اود را باه ااورمیاناه صاادر ک(اد. بات هماین اسااس،  عتب، درصدد است تا تفکت انقالب

ل سا(ت در پاکساتان و افغانساتان و هاای اهاعتبستان سعودی از اتین نفوذ در کشاورها و گمعیت

  .2239رمضانی بونش،) م ل داردبهاحتماالً در داال ایتان، قصد مقابله

ای، اراده سیاسای الزم در ساطح گهاانی و م(طقاه تجتبه گ(  در سوریه و عاتاق نشاان داد،

ه بتای شکست داعش وگود ندارد. بتاالف کشورهایی که در ظاهت با داعش در ااورمیاناه مقابلا

های عمین ایدئولوژیک دارد. ک((د، مقابله گمهوری اسالمی ایتان با داعش واقعی است و ریشهمی

ای ای، تبلیغاات م(فای گساتتدهای و گهانی هوادار داعش پا از توافان هساتهکه محافل م(طقهاین

عاتاق  ارتباب با این واقعیت نیسات. باا شکسات داعاش در ساوریه وعلیه ایتان به راه انداات(د، بی

گ(  نیابتی باا ایاتان را در متزهاای  ،شود حامیان داعش بتای اهداف راهبتدی اودبی(ی میپیش

رو حضور داعاش در افغانساتان و پاکساتان را شتقی از اتین افغانستان و پاکستان ادامه ده(د. ازاین

: 2230زهای،محمودی و مال) رسد در نظت گتفتتتی ازآنچه در ظاهت به نظت میباید پتوژه پیچیده

233.  

 جنگ نیابتی آمریکا علیه ایران د0د1د6

دارد که بخشای تضادهای ب(یادین ایتان و آمتیکا، داعش را باحالت اصمانه با ایتان نگاه می

 شود.ای آن علیه ایتان اسالمی محسوب میاز گ(  نیابتی آمتیکا و متحدان م(طقه

م و هدف اصالی ااود را ناابودی شایعه شیعه را اار  از اسال ،از م(ظت ایدئولوژیک، داعش

 . بدین تتتیب در بل(دمدت بتاورد با ایتان، بخشای از وظیفاه ایادئولوژیک 2239قتبانی،) داندمی

 داعش اواهد بود.

 ک(د تا:داعش به آمتیکا کمک می

 درگیت بحتانی فتسایشی ک(د. الف: ایتان را در متزهای گ(وب شتقی

 که تاک(ون موفن بوده است به شکست کشاند. ب: سیاست ایتان در افغانستان را
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 متغیتهای تاثیتگ ار بت ظهور و گستتش داعش در افغانستان -2نمودار

 

 ملی ج.ا. ایران تیامن برحضور داعش در افغانستان  ریتأثد 0د2

افغانستان بیش از چهار دهاه اسات کاه درگیات فتازوفاتود سیاسای و ام(یتای اسات. هاتروزه 
ز حمله به متاکز دولتی، فتح یک یا چ(اد شهتساتان توساال نیتوهاای معاارض های متعدد اگزارش

تتین بی(اناهاسااس اوش شود. همچ(این تولیاد ماواد مخادر باتربایی یا تتور م(تشت میدولت و آدم

  .Bjelica,2020) هزار بتابت شده است 20نزدیک به  3222ها نسبت به سالگزارش
توریساتی تکفیاتی داعاش در اااتاف متزهاای با توگه به این شاتایال حضاور گتوهاک ت 

گغتافیایی گمهوری اسالمی ایتان، تهدیدات ام(یتی بسیاری را بتای کشورمان به همتاه دارد که در 
 شود:ذیل به آن اشاره می

 د ضدیت با تشیع0د2د1

سازی گهان اسالم است. این گاتوه ضادیت باا های م هبی ت(ها راه االصاز نظت داعش نزاع

داعش، تشیع و گمهوری اسالمی ایتان را باه ع(اوان  گایگزین ضدیت با غتب کتده است.تشیع را 
داند. مبارزه گادی ایاتان باا ایان گاتوه و حمایات از دولات دشمن و مخالف موگودیت اود می

قانونی سوریه به م(ظور حفظ محور مقاومت ضد صهیونیستی در م(طقاه، اماتوز بایش از هات زماان 
های تتدید یکی از سیاساتتت داعش در افغانستان، بیورت حضور گدیدیگت آشکار است. در ص

ویژه شایعیان های سیاسی و م هبی نزدیک ایاتان باهاین گتوه انجام اقدامات تتوریستی علیه گتوه
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افغانستان اواهد بود. شیعیان افغانستان از سویی به دلیل تعلن به ما هب تشایع و از ساوی دیگات باه 

زیاد نخساتین احتمالوه م هبی در افغانستان باه گمهاوری اساالمی ایاتان باهتتین گتع(وان نزدیک
 ها وها موگب افزایش هزی(ههدف داعش توسال این گتوه اواه(د بود. افزایش فشار به این گتیان

 ها علیه م(افع و ام(یت گمهوری اسالمی ایتان اواهد شد.آسیب

 د تهدیدات امنیتی مرزهای شرقی ایران0د2د2

لی داعش از حضور در افغانستان، رسیدن به متزهای ایتان و آسیای متکزی اسات. هدف اص
گتای افتااای مان(اد گ(ابش اساالمی نشین بوده و گتیاان اساالمکشورهای آسیای متکزی مسلمان

گتا زمی(ه م(اسبی گهت های افتابازبکستان و حزب اسالمی تتکستان، حزب التحتیت و سایت گتوه
داعاش دارناد. رسایدن داعاش باه کشاورهای آسایای متکازی و تقویات  پیوستن باه گ(گجویاان

رود های اود در این کشورها به مع(ی ناامن شدن ت(ها م(ابع نفوذ و م(افع روسیه باه شامار مایگبهه
مانده است. این وضعیت دقیقاً در ماورد ایاتان هام مطاتح که از دوران اتحاد گماهیت شوروی باقی

متز است و حائلی میان آن کشاور و ستان با م(طقه حوزه نفوذ روسیه هماست با این تفاوت که افغان

و آسیب  فدراسیون روسیه وگود دارد، اما همسایگی داعش با گمهوری اسالمی ایتان بالفصل بوده
 دهد.کشور را به نحو چشمگیتی ارتقاء می

موگاود ت های قومی و ما هبی و نیاز م(ازعااتواند از اتین تقویت شکافحضور داعش می
های قومی و م هبی ناراضی بتای اقدام ضد ام(یتی یاا رم(اان شتقی کشور، تحتیک بتای گتوهد

ساوی متزهاا، افازایش نفوذپا یتی متزهاای مشاتتک ایاتان و گاتا در آنپیوستن به نیتوهاا افتاب
تاهم ک(د را ف ها و تجهیزات موردنیاز آنان از متز شتقی به ایتانافغانستان و تسهیل انتقال تتوریست

پ یتی ام(یتی در شتق کشور شده و مجموعااً ام(یات های نظامی و آسیبکه موگب افزایش هزی(ه
های ضاعیفی از اهال بایسات باه حلقاهباره میدهد. دراینکشور را به شکل چشمگیتی کاهش می

یاناه گتاویژه در استان سیستان و بلوچستان که میال باه رفتارهاای افتابس(ت م(اان شتقی کشور به

که اود را   اهلل، فتقان و گیش العدل گ(د)دارند، توگه بیشتتی مب ول داشت. سه گتوه تتوریستی 
اند از حمایت ماالی و تسالیحاتی اصطالح مدافع حقوق اهل س(ت و قوم بلوچی ایتان اعالم کتدهبه

دریافات  های تتوریستی به داعاش باتایآمتیکا و عتبستان سعودی بتاوردارند. پیوستن این گتوه
  .2230:228 محمودی و مالزهی،) های مالی دور از انتظار نیستکمک
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 د توسعه نفوذ و فعالیت عربستان سعودی0د2د3

حضور داعش در افغانستان و گستتش ناام(ی در این کشور، فضای مساعدی بتای توسعه نفوذ 
فاتاهم اواهاد کاتد.  و فعالیت عتبستان به صورت مستقیم و یا به واسطه نیتوهای وابساته باه ااود

تسلال بت ایان ناکامی در  و های اایت و به ویژه بعد از باالگتفتن اعتتاضات در یمنعتبستان در سال
اورگدی به دنبال وارد کتدن ضتبه به گمهوری اسالمی ایتان بوده است. بهتتین عتصه به کشور، 

شور بتای گمهوری اسالمی بتای تحقن این هدف، گستتش نفوذ در افغانستان و ناامن کتدن این ک
رفت و این دقیقاً مان(د چتاکه یمن به ع(وان حوزه نفوذ عتبستان به شمار می ؛ایتان اعالم شده است

ب(ابتاین، حضور داعش در افغانستان  وضعیتی است که افغانستان بتای گمهوری اسالمی ایتان دارد؛
در ااتیاار عتبساتان ساعودی قاتار  و ناامن شدن این کشور، فضای م(اسبی بتای تشادید ایان روناد

اواهااد داد. همچ(ااین بااا توگااه بااه روابااال عمیاان عتبسااتان سااعودی و پاکسااتان، امکااان وگااود 
 هاایی در رواباال دوهای ناامن ک((ده در م(اان متزی ایتان و پاکستان و نیز رااداد چالشتحتیک

  .232: 2922چگ(ی زاده و دیگتان،) کشور همسایه بسیار محتمل است

زایی در م(اان اهل س(ت و قومی در های عتبستان سعودی درباره ایتان، ت(شمله سیاستاز گ

های تتوریستی ضد ایتانای در ایان م(ااان، سیاسات ممکن است با تقویت گتوه .شتق ایتان است

تواناد باا ازپیش عملیاتی سازد. داعاش میاش مب(ی بت ایجاد تضاد بین شیعه و س(ی را بیشراهبتدی

های تتوریستی در نزدیکی م(طقه شتقی حاوزه ام(یات ملای ایاتان، مشاکالتی هتچ(اد گ ب گتوه

دار بتای ایتان به وگود بیاورد. تهدید داعش در م(طقه از گمله در افغانستان از دو اندک، ولی دام(ه

 تت شود:گهت ممکن است در آی(ده گدی

 ارضی؛ البانه قومی وتحتیک تجزیه-2

 س(ی؛ا  دید تضاد شیعهتحتکات ایدئولوژیک، تش-3

 در شرق ایران  جنگ نیابتیاسوری  –سازی الگوی عراقی د پیاده0د2د0

باین کشاورهای   گ(  نیابتی)حضور و استمتار داعش در افغانستان، احتماالً موگب تشدید 

توان(د یاک ساازمان تتوریساتی م(طقه اواهد شد. با ورود داعش به افغانستان دشم(ان  .ا.ایتان می

ها پا از هت عملیات به قلماتو داعاش ریزی ک((د که آنیتی در مجاورت متزهای ایتان پایهچ(دمل

  .232: 2237عالیشاهی و دیگتان،) گتیخته و در آنجا مخفی شوند
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ای المللای و م(طقاههای ام(یتای و بینآنچه مسلم است داعش بخشی از گ(  نیاابتی دساتگاه

اری و عملکاتد آتای داعاش در افغانساتان نیاز نقشای گ ها در سیاساتاسات و اراده ایان دساتگاه

ای تتسیم نماوده اسات کاه گونهانکارناپ یت دارد. داعش محدوده به اصطالح اتاسان بزرگ را به

شاود هات دو بی(ای میاش سازگاری داشته باشد. بدین تتتیاب پیشبا م(افع آمتیکا و متحدان م(طقه

ک((د. ژئوپلیتیک افغانستان، گغتافیای ابیعای آن گیتی اتف از یکدیگت علیه دشمن مشتتک بهته

هاای مادت گتوهملت ضاعیف و شاک((ده، فضاای مسااعدی باتای اقامات اوالنی-و وگود دولت

العبوری که دولت متکزی هیچ حاکمیتی بات ک(د. م(اان کوهستانی و صعبرا فتاهم می گتاافتاب

ماای باشااد تااا از فشااار عملیااات ضااد گااتا فتصاات مغت(هااای افتابتوانااد بااتای گتوهآن ناادارد، می

 تتوریستی در امان بمان(د.

 های امنیتی خارجی در افغانستاند نفوذ سرویس0د2د5

انگلیا و موساد « ام آی سیکا» آمتیکا،« سی آی ای» آید کهاز شواهد موگود چ(ین بتمی

ر هایچ کشاور گز ایاتان دباه اند.بیشتتین نقش را در اگتای پتوژه داعش داشته رژیم صهیونیستی،

 داعاش از ااار ، دیگتی در م(طقه توان و اراده کافی بتای ورود به گ(  با داعش وگود ندارد.

ک(د و راهبتد ثبات و ام(یت داالی ایتان را تهدید می گتایی م هبی،ام(یت متزها و با تحتیک فتقه

گستتش حضاور و که  انتظارمی رود کشد.البانه و گفتمان انقالب اسالمی را به چالش میوحدت

های ام(یتای ااارگی نفوذ نیتوهای اارگی و غتبی در افغانستان م(جت به گستتش فعالیت ساتویا

دهی اواهاد توگهی از آن علیه گمهاوری اساالمی ایاتان ساازماندر افغانستان شده که بخش قابل

بساتگی شااهد وا همچ(ین با توگه به ضعف گدی دولت افغانستان در تیمین م(ابع ماالی ااود، شد.

هاای ماالی و بدیهی است که ارائه کمک های مالی اارگی اواهیم بود.بیشتت این کشور به کمک

ایان مسائله موگاب افازایش  ده(ادگان اواهاد باود.سیاسی م(وب به بتآورده شادن مطالباات ارائه

 ک((ده که عمدتاً رقبا وها و مطالبات کشورهای کمکنفوذپ یتی دولت افغانستان در قبال اواست

 اواهد شد. دشم(ان گمهوری اسالمی ایتان هست(د،

 د توسعه فقر و بیکاری در افغانستان و تبعات آن در اقتصاد و امنیت ایران0د2د6

های گ شاته در تتدید روند توسعه اقتصادی که ای ساالدر اثت تهاگم داعش به افغانستان بی
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پاتوژه انتقاال اناتژی  ل گااز تااپی،های مهمی از گمله پتوژه انتقاااین کشور شکل گتفته و پتوژه

 ای باا مشاکل گادی مواگاه اواه(اد شاد.و سایت اقدامات توسعه 2222الکتتیسیته موسوم به کاسا 

گ اری ها ریسک ساتمایهگ اران اارگی و داالی این اتحبدیهی است در چ(ین شتایطی ستمایه

ناتخ رشاد اقتصاادی و  هاای ما کور،را نخواه(د پ یتفت و این امت ضامن متوقاف ساااتن پتوژه

 ابیعای اسات کاه فقات اقتصاادی و بیکااری، شدت متیثت اواهد سااات.اشتغال را در افغانستان به

در چ(ااین فضااایی سااتبازگیتی  اساات. گااتهااای افتاببااتای سااتبازگیتی گتوه تتین زمی(ااهم(اسااب

اام(ی باه ساتعت ثبااتی و ناگتا از گمله داعش در افغانستان تسهیل شده و دام(ه بیهای افتابگتوه

تواند موگب افزایش نتخ ورود غیتقانونی کارگویاان افغاان باه همچ(ین می گستتش اواهد یافت.

 گمهوری اسالمی ایتان شود.

 د افزایش قاچاق مواد مخدر و تهدید امنیت انسانی در ایران0د2د7

یشاتتی را این گتوه تالش اواهد کتد تاا اراضای ب با افزایش دام(ه نفوذ داعش در افغانستان،

تحت کشت اشخاش قتار داده و یا به فتآوری مواد مخدر و قاچاق آن بپاتدازد تاا بتواناد از ایان 

ایان امات  رهگ ر بخشی از م(ابع مالی موردنیااز گهات اقادامات تتوریساتی ااود را فاتاهم نمایاد.

خادر چتاکه افازایش عتضاه ماواد م تواند تهدید مهمی علیه گمهوری اسالمی ایتان تلقی شود،می

های عاالوه بات ایان هزی(اه قیمت آن را کاهش اواهد داد و استفاده از آن را تسهیل اواهد نماود.

مادی و انسانی کشور در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را به نحو چشمگیتی افازایش اواهاد 

وفصال حل رسد در صورت حضور و قادرت گیاتی داعاش در افغانساتان،همچ(ین به نظت می داد.

مابین با مشکالت گدیدی مواگه اواهد ای موارد در روابال دو کشور از گمله م(اسبات آبی فیبت

اقتصادی و سیاسای  آثار اگتماعی، محیطی،وفصل این موارد عالوه بت تیثیتات زیستعدم حل شد.

 در م(اان شتق کشور اواهد داشت.
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 المی ایتان؛ تیثیت حضور داعش در افغانستان بت ام(یت گمهوری اس3نمودار

 

 یریگجهینتد 5

هااا تکفیااتی داعااش کااه توسااال کشااورهای اسااتکباری و در رأس آن –گااتوه تتوریسااتی 

متحده آمتیکا ایجاد گتدیده و بعضی ازکشورهای متتجع عتبی به حمایات ماالی و فکاتی ایاالت

تتین جیاععاام هازاران نفات از غیتنظامیاان گتفتاه تاا فبا اقدامات ضد بشاتی از قتل پتدازند،آن می

 همتاه با ستبتیدن و تجاوز گ(سی به زناان و کودکاان در ک(اار گ(ایااتی همچاون، گ(ایات ممکن،

غاارت  اعمال تتوریساتی، گیتی،گتوگان گمعی،های دستهمجازات شک(جه و بدرفتاری با اسیتان،

 فته(گاای، –کلیساااها و همچ(ااین اماااکن تاااریخی  هااای ماا هبی نظیاات مساااگد،و تختیااب مکان

ای بسیار شدید نشان از توائه های ابتی و مجازی دنیا،مهابای آن در رسانهها و انتشار بیستانبیمار

ها دارد تا در افکار عمومی گهانیاان اساالم هتاسای در گساتته علیه دنیای اسالم توسال صهیونیست

  و تتی به نمایش درآید و مسئله فلسطین و آزادی قدس شتیف از اولویت گهان اسالم ااروسیع

 به حاشیه رانده شود.

در راسااتای  هااای وساایع تتوریسااتی در کشااورهای سااوریه و عااتاق،داعااش پااا از فعالیت

گغتافیاای ویاژه افغانساتان و  ای باه کشاور افغانساتان دارد.دستتسی به آسیای متکزی نگتش ویژه

ان و عمدتاً از کشاورهای تاگیکسات دستتسی به آسیای متکزی، نیتوهای آسیای متکزی داعش که
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از اتفای کشات و قاچااق  هست(د موگب توگه داعش به این حوزه شاد. ازبکستان و قزاقستان و ...

 گ ب و ستبازگیتی به دلیل فقت و وضعیت بد اقتصادی افغانساتان، مواد مخدر به ع(وان م(بع مالی،

 حمایت آمتیکا و عتبستان سعودی وگود ااتالفات قومی و م هبی، نبود حکومت مقتدر متکزی،

تتین دالیال حضاور از داعش در افغانستان بتای تهدید ام(یت گمهوری اسالمی ایتان از گمله مهم

 آید.داعش در افغانستان به شمار می

فاتاهم  تبعات گوناگونی بت ام(یت ایتان اواهد داشت. ناامن شدن افغانستان با حضور داعش،

های ام(یتای نفاوذ ساتویا تان،شدن امکان گ(  نیابتی آمتیکاا و عتبساتان ساعودی در شاتق ایا

الفتقان و گیش العدل و اقدامات  اهلل، های تتوریستی گ(دامکان گ ب گتوه اارگی در افغانستان،

تقویت ااتالفات قومی و م هبی در م(اان شتق کشور بتاالف  بت علیه ایتان، مشتتک تتوریستی

ق مواد مخدر و تهدیدات انسانی افزایش تولید و قاچا گتایانه گمهوری اسالمی ایتان،رویه وحدت

ام(یات ملای ایاتان محساوب  ها در حاوزهتتین آسایبآن بت گمهوری اسالمی ایتان بخشی از مهم

 .شودمی
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