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دو   نیا یدر باره تفاوت ها و شباهت ها  هٔ طالبان و داعش : فشرد
 گروه 

 دو گروه از بطن جهاد برخاسته اند؟(  نیا  ای)آ
 
  زمیو طالبان زم،یطالبان قتیدر طر شهیاز آگاهان امور را باور بر آن است که گروه داعش در افغانستان ر یاریبس

 باشد.  یبه نام جهاد م دهیبه نوبه خود برخاسته از پد
 

 مثال:  چند
 
افغانستان آزاد ساخت.    یرا از زندانها  یداعش   ۳۰۰۰از    شیب  ۲۰۲۱اگست    ۱۵طالبان پس از غصب اقتدار در    -

  ی داعش  یاز روند رهائ  هیاعالم  کیدر سطح    یتا اکنون حت  یطالبان و به اصطالح قوماندانان جهاد  ی)سرکرده ها
 ها از محابس اعتراض، ندامت و مخالفت خود را ابراز نداشته اند(

ها  یادیتعداد ز  - تنظ   یاز سرگروه  ها  یمیاسبق  ها،    یخصوص  یو طالبان در صحبت  انظار رسانه  از  دور  و 
  یخود را با آنها ابراز م ی نوع دلسوز کی ی و حت ندینما یها پنهان نم ی خود را با داعش ی فکر یک یو نزد یندعالقم
 دارند. 

ها کدام    یداعش  ،ی)در هرات( و مال رحیم هللا حقانیبردن مال انصار  نیاز ب   یسال، به استثنا  کیاضافه از    یط   -
 و طالبان انجام نداده اند.  یجهاد یرا به ضد سرکرده ها یحمله قابل توجه

 ی" گروه طالبان به ضد داعش، محتوای نظام  اتیکه به اصطالح "عمل  مین یتا بب  ستیدر کار ن  زیو هوش ت  قیعم  نشیب  -
 دارد.   یغاتیو تبل یشینما
طالبان سرکوب نموده و    میرا  از رژ  یتیسرکوب هرگونه مخالفت، اعترض، نارضا یطالبان برا  گر،یاز جانب د  -

در اغلب موارد   کهیرود.  در حال   یم  شی پ  نیبردن مخالف  نیتا از ب  یو  حت  زندیآن مهر داعش م   نیعامل   یباال
 داشته باشند.   ینم عشبا دا یالتیو تشک  یارتباط فکر چگونهیافراد و اشخاص ه نگونهیا

  یو حت  یرسم  یوعده ها  رغمیاست که عل  ی طالبان به حد  انیو عدم داشتن تخصص در  م  یگ یما  یب  ،یسرخوردگ
افغانستان را به   یدولت  ت یو امن  سیاسبق اردو، پول  نیتوافقات )به شمول موافقتنامه دوحه(، طالبان منسوب  یامضا

 نند. رسا  یبه قتل م  یحمر یتهمت "دست داشتن با داعش"  به شدت شکنجه و سپس با قصاوت و ب
افغانستان    ی دهد که داعش در اراض  ینشان م  یبخوب  یجار  تیطرفانه و کارشناسانه وضع  ی ب  یابیو ارز  لیتحل  -

 ی تعداد چتاجکستان  کیافغانستان، و هم چنان    یمرکب از اقوام بوم   شتریآن ب  ینداشته،  اعضا  یعرب  -یخالفت  تیماه
 ک ی نزد گرید کیبا   یفکر یها یها از لحاظ وابستگ  ی شباشد. طالبان و داع یها... م یها، پاکستان یکستانیها، ازب

 .دباشدیمشترکدم زیشان ن  یژیو سترات تی ن ک،یبوده، اهداف، تکت
 کینبوده، بلکه در    یدر افغانستان مصروف دشمن  ت یدهد که طالبان و داعش در واقع  یتر نشان م  قیمشاهده دق  -

 .قرار دارند گرید کینوع رقابت با  
تا در   ند،یسبقت بجو   گرید  کیاز    شیخو  یستیسرکوبگرانه و ترور  یها  تیطالبان و داعش تالش دارند در فعال  -

در سطح منطقه در راس آن   یجهاد یحرکت ها انیدر داخل کشور و در م  ینظام -ی اسیس رییدر حال تغ  یمعادله ا
 قابل انکار است.  ریهر دو گروه غ   یستی ترور  تیحال، ماه  نی. در عاورندیتر به دست ب  ادیز  ازاتیو امت  رندیقرار گ

  ت ی که قبال طالبان به ضد نظام جمهور  یستیترور  یها   وهیها و ش   کیاز تکت   شتریداعش در حال حاضر هر چه ب  -
"، "خالفت  یمختلف را به نام "جهاد واقع  یها  تی تالش دارد افراد اقوام  و جمع  رد؛یگی کرد، کار م  ی از آن استفاده م
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تا به اصطالح به عدم همه شمول بودن )مانند   د،یدور خود جمع نما  بانهیعوام فر  یشعار ها   رهی" وغیواحد اسالم
 طالبان( متهم نشوند. 

از بدنه همان طالب(   یدقسمتیداعش )به نحو  یستیاشتراک روز افزون تاجکان )اتباع تاجکستان( در حمالت ترور -
 باشد. یم نینو یژیروشن سترات یاز نمونه ها

با داعش قرار داشته و هر دو     کینزد  یدر رابطه و هماهنگ   یدهد که شبکه حقان  یمعلومات دست داشته نشان م  -
را که قبال طالبان و    یپاکستان برخوردار اند. اردو و استخبارات پاکستان کمپ ها  انینظام  تیراستا از حما  نیدر ا

ها قرار    یداعش  اریدر حال حاضر در اخت  دند،ید  یم  حانهمسل  ناتی مرو ت  یدر آن  آموزش نظام  نیاز آن مجاهد  شتریپ
 داده اند. 
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