ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮔﺰارشﻫﺎیوﯾﮋهاﻧﺪﯾﺸﮑﺪهراﻫﱪدیﺗﺒﯿﯿﻦ

ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽ


ﮐﺎری از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه راﻫﱪدی ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﮔﺮدآوری:ﻣﺤﻤﺪﺟﻮادﺳﻠﻄﺎﻧﯽ


ﻃﺮاﺣﯽ:اﻧﺪﯾﺸﮑﺪهراﻫﱪدیﺗﺒﯿﯿﻦ

وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه www.tabyincenter.ir :

آدرس  :ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ ،ﺑﻠﻮار ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ،ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ،ﭘﻼک ۱۰۱

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۱۵۸۵۶۸۶۷۱۱ :

ﺗﻠﻔﻦ  ۸۸۱۴۱۸۰۱ :و ۸۸۳۴۷۹۸۶

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ۲ /
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ۳ /
رﻫﱪی ۴ /
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﻫﺪاف ۶ /
ﻣﻨﺎﺑﻊ ۶ /
ﻧﻔﻮذﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ۶ /
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ۶ /
اﻫﺪاف و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ۹ /
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ۹ /
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ۹ /
رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ۱۳ /
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۱۴ /
ﺿﻤﺎﺋﻢ ۱۵ /

 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺤﺘﻮای اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣنت داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻨﻔﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ۱ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه راﻫﱪدی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﻪ روز و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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١ . http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/٣٦٣
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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ:
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در  ۱۹۷۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﯽ ﺿﺪ داوود ﺧﺎن ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﻇﻬﻮر
ﮐﺮد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ و ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و رﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪازﻧﯿﺮوﻫﺎیﺗﺤﺖاﺋﺘﻼفآﻣﺮﯾﮑﺎﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪهاﺳﺖ.اﯾﻦﺷﺒﮑﻪﺗﻮﺳﻂﯾﮑﯽازﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎنﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺎﺑﻖﻃﺎﻟﺒﺎن،ﻣﻮﻟﻮی
ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ رﻫﱪی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ وی ،رﻫﱪی ﮔﺮوه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ،ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻪ
اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ زدران از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﻣﺮزی دﯾﻮرﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنوﺑﺨﺶدﯾﮕﺮدرﭘﺎﮐﺴﺘﺎناﺳﺖﮐﻪﺳﺒﺐﺷﺪهﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺮدوﻃﺮفراداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺸﺘﻮنﻫﺎﺑﯿﺸﱰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺗﺤﺖ رﻫﱪی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان رﯾﺸﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺪارس دﯾﻮﺑﻨﺪی ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﻠﻔﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﺧﻮد از ﴎﺑﺎز ﮔﯿﺮی ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ در ﻣﺪرﺳﻪ داراﻟﻌﻠﻮم ﺣﻘﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﻼم ﭘﺸﺘﻮﻧﯽ و در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ
ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎر ،آدم رﺑﺎﯾﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﴍﯾﻌﺖ را اﻋﻤﺎل و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺮای اﻓﻐﺎن و ﻣﺼﻠﺢ
ﺗﺎﺳﯿﺲﮐﻨﺪ.اﯾﻦﮔﺮوهﺗﻮﺳﻂﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎیﻣﺎﻟﯽوﻟﺠﺴﺘﯿﮏوارﺗﺒﺎﻃﺎتﺧﺎﻧﻮادهﺣﻘﺎﻧﯽاززﻣﺎنﻣﺒﺎرزهﺑﺎﺷﻮرویﭘﺎﯾﺪارﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ رﻫﱪی اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری دﺳﺖ ﺳﺎز و اﻧﺘﺤﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺷﻮروی از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ از روش ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .از ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ اﮐﺘﱪ  ۱۹۹۰ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎنﻣﻠﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۲۷ﻣﺠﺎﻫﺪیﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ درﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮروی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن رﻫﱪی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ .در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ،۱۹۹۲ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﺑﻞ و اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد درﺻﺪد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻮد ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ را در راﺳﺘﺎی آوردن ﮔﺮوه ﻫﺎی رﻗﯿﺐ دور ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﻗﺒﯿﻠﻪ زدران در اﯾﻦ زﻣﺎن از
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ در ﴎﺗﺎﴎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺎﮐﻨﱰلاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنﺑﻪدﺳﺖﻃﺎﻟﺒﺎندر ۱۹۹۶وﺣﺘﯽﺣﻤﻠﻪآﻣﺮﯾﮑﺎﺑﻪاﯾﻦﮐﺸﻮردر،۲۰۰۱ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ
ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻗﻮت و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮوه و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺣﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﱰل
در درون ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﮕﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﯿﺮان ﺷﺎه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪی ﮐﺮدن اﺳﱰاﺗﮋی ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد
دارد .ﻗﻮم ﭘﺸﺘﻮن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ دارد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺒﮑﻪ و رﻫﱪی ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﭘﺸﺘﻮن،
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ را از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زدا ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد .از ﺳﺎل  ،۲۰۰۸از ﺳﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و وزارت ﺧﺰاﻧﻪ
داری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺷﺶ رﻫﱪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽ۴/

رﻫﱪی:
ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ارﺗﺶ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را ) (۱۹۸۰-۱۹۹۲داﺷﺖ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ را در ﻃﯽ
ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻮروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .ﺣﻘﺎﻧﯽ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺤﻤﺪ داوود ﺧﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﭘﻠﯿﺲ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ را ﴎﻧﮕﻮن ﮐﺮده ﺑﻮد ،وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮد .در دوران ﺗﺠﺎوز
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﴎوﯾﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
دﻻل اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در دﻫﻪ ۱۹۹۰ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ِﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﻮد داری ﮐﺮد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻫﱪی ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴍوع ﺷﺪ ،وی ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ِﺳﻤﺖ وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﻗﺒﺎﯾﻞ را درﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﻫﱪی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﺷﺶ رﻫﱪ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دو رﻫﱪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ
ﻫﺎی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۱۹۸۸ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در  ۲۰۱۲اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﺎن وزﯾﺮ و ﻓﺎﺿﯽ رﺑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .اﺣﻤﺪ ﺟﺎن وزﯾﺮ،
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ و رﺑﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ را در ﴎاﴎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از رﻫﱪان ﻣﺸﻬﻮر اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-۱ﺳﻨﮕﯿﻦ َزدران .ﯾﮑﯽ از رﻫﱪان رده ﺑﺎﻻی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوت  ۲۰۱۱از ﺳﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .وی ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮل رﻫﱪی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪ در
ﻣﺮزﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺳﻨﮕﯿﻦ زدران ﻧﺎﯾﺐ ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ ،رﻫﱪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
-۲ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰاﺣﺒﺎﺳﯿﻦ:ویﺑﻪﻋﻨﻮانﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﴎاجاﻟﺪﯾﻦدراﺳﺘﺎنﭘﺎﮐﯿﺘﺎﮐﻪﺗﺤﺖﮐﻨﱰلﻃﺎﻟﺒﺎناﺳﺖ،ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻠﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت در ﻣﺮز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .در ۴اﮐﺘﱪ ،۲۰۱۱ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وی را ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد.
-۳ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎن :ﮐﻪ ﺗﺎ ۱اﮐﺘﱪ ۲۰۱۱ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺷﺪ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﻘﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ
از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﻤﻼت در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .وی
داﯾﯽ ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺑﺮده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮرد اﺣﱰام در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﻓﺪراﻟﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ
در آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺋﺘﻼف دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.
-۴ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ) ۱۹۸۰ﺗﺎﮐﻨﻮن( :وی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﺎﺗﻮ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﴪ وی در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وی ﯾﮏ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻠﯽ ﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ رﻫﱪی ﺧﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ
ﺣﺎﻣﯽ آن اﺳﺖ.
-۵ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ) از  ۲۰۰۰ﺗﺎﮐﻨﻮن( .وی ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﺒﮑﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ۲۰۰۸
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ آن در ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ِ
ﴎﻧﺎ در ﮐﺎﺑﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪ .وی
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﯿﺮان ﺷﺎه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی وی ،ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﺎﯾﺰه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-۶ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺣﻘﺎﻧﯽ) از  ۲۰۰۲ﺗﺎﮐﻨﻮن( .وی ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻣﻮزش و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان و ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ و اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارد .وی در  ۲۰۱۰در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
-۷ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ) :(۲۰۰۴-۲۰۱۰وی ﺑﺮادر ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ از ﺳﻮی ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .وی در ۲۰۰۸ﺣﺎﻣﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ در دﺳﺎﻣﱪ ۲۰۱۰ﺗﻮﺳﻂ ﴎوﯾﺲ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.

/۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮔﺰارشﻫﺎیوﯾﮋهاﻧﺪﯾﺸﮑﺪهراﻫﱪدیﺗﺒﯿﯿﻦ

در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار - ۱ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ

ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽ۶/

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و اﻫﺪاف:
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ
ﻫﺪف ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ از آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در ﺗﻼش ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﺮب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻏﺮب و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی
ﴍﯾﻌﺖ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم اﻫﺪاف و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ،۲۰۱۱ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ:
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮب ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻃﯽ دﻫﻪ ،۱۹۸۰ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻮرﺷﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺪرال اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از
ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ درآﻣﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮوﻣﯿﺖ،
ﻗﺎﭼﺎق ﭼﻮب ،ﺟﻮاﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻓﻠﺰات ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻼل
اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺮاب ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﮑﺮر
ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﻼح ،آﻣﻮزش و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه ،رﺷﺪ ﻣﺪاوم اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از دﻫﻪ  ۱۹۹۰را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ،ﺣﻤﻼت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را در
ﴎاﴎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻔﻮذ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ:
در دوران ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی در دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﴎوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دوران ،ﺧﻮد ﻣﺎﻣﻮر ﺳﯿﺎ ﺑﻮد .از دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻘﺎﻧﯽ در
ﺟﻤﻊ آوریﮐﻤﮏ ﻫﺎ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪه اوﻟﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ از ۱۹۹۴ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﯿﺰ از دﻫﻪ ۱۹۹۰ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪازﻫﻤﮑﺎریﻣﺪاومﻃﺎﻟﺒﺎن،اﻟﻘﺎﻋﺪه،ﺟﯿﺶﻣﺤﻤﺪ،ﺟﻨﺒﺶاﺳﻼﻣﯽازﺑﮑﺴﺘﺎنوﭘﺎﮐﺴﺘﺎنﻃﺎﻟﺒﺎن،ﺷﻮاﻫﺪﮐﻤﯽﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺴﱰده ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺪای از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺮﺑﯽ ،وﺟﻮد دارد.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ:
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺪرال در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮز ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﯿﺮان ﺷﺎه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﱰل ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯿﺶ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﺸﮕﺮ ﻃﯿﺒﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ،اﻟﻘﺎﻋﺪه و
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه
ﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﺴﱰش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ۲۰۰۵ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮﺳﺖ و ﭘﺎﮐﺘﯿﺎ رﺳﯿﺪ .ﮔﺴﱰش ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺒﯿﻠﻪ زدران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫﱪی ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ و دوم ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯽ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ
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ﺑﺮای ﮔﺴﱰش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﭘﺬﯾﺮای ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ آﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﻫﺎ و رادﯾﮑﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﭘﺎﮐﺘﯿﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ از اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎنﺧﺎرﺟﯽﮐﻪدرﻣﺮزازوزﯾﺮﺳﺘﺎنﻋﺒﻮرﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺣﺘﯽﻣﻨﺎﻃﻘﯽﮐﻪﺣﻀﻮردوﻟﺖﭼﺸﻤﮕﯿﺮوﻟﯽﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪاﺳﺖ،
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻮرش ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺴﱰش اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن رﻫﱪان
ﻗﺒﺎﯾﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﻼﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ
در راﺳﺘﺎی ﺣﺬف ﻣﻮازﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻗﺪرت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ دو رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .اوﻟﯽ رﻫﱪ
زدران،ﭘﺎﭼﺎﺧﺎن زدرانو دﯾﮕﺮیﺣﮑﯿﻢ ﺗﺎﻧﯿﻮالازﻣﻘﺎﻣﺎترﺳﻤﯽﺣﮑﻮﻣﺘﯽاﻓﻐﺎن ﺑﻮد.ﭘﺎﭼﺎﺧﺎناززﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻣﺠﻠﺲ
در  ۲۰۰۵ﺷﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺗﺎﻧﯿﻮال ﺗﺮور ﺷﺪ .وی از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮزای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺧﻮﺳﺖ ﺑﻮد.
ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺑﺎﺷﺒﮑﻪﻣﻨﺼﻮرﻧﯿﺰﻫﻤﮑﺎریﻣﯽﮐﺮد.اﯾﻦﺷﺒﮑﻪدرﻧﺎﺣﯿﻪزورﻣﺎتﭘﺎﮐﺘﯿﺎﻓﻌﺎلاﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪﻗﺪرتآنﻫﺎﺗﺎﻣﺮﮐﺰﮔﺮدﯾﺰراﻧﯿﺰﺷﺎﻣﻞﻣﯽﺷﻮد.اﯾﻦﺷﺒﮑﻪﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻮیﻧﴫاﻟﻠﻪﻣﻨﺼﻮررﻫﱪیﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ در رﻫﱪی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﻋﻤﻠﯿﺎت ۲۰۰۲ﺿﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺋﺘﻼف ﴍﮐﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﻦ ۲۰۰۵و۲۰۰۶
در ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮروﺷﯽ در ﭘﺎﮐﺘﯿﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮادر ﻧﴫاﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻃﯿﻒ رﻫﱪ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه در وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ را دﺳﺘﻮر داده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻮرش ﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ارﺷﺪ درﺟﻪ دو ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﴩوﻋﯿﺘﯽ
ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﻫﱪان درﺟﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ رﻫﱪان درﺟﻪ دو در ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﴐوری اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم آن ﻫﺎ ﻓﻬﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از اﻓﻐﺎن ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺋﺘﻼف
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .رﻫﱪان درﺟﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﱰده از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﻮل ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رده ﭼﻬﺎرم ،ﻣﺒﺎرزان ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎن درﺟﻪ دو و ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﺒﺎرزان
ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻓﺎﻗﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻧﺎن
ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﺳﻮم ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در اﺻﻞ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﮐﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﮐرث ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ زدران ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ زدران در اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽ۸/

ﻧﻤﻮدار-۲ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽ

درﺟﻪ اول
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺷﺪ در وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

وﻇﯿﻔﻪ :ﺗﺪارک رﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ

درﺟﻪ دوم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺷﺪ ﻣﺤﻠﯽ دارای رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ

وﻇﯿﻔﻪ:ﺳﻄﺢروﺳﺘﺎﯾﯽﯾﺎﻣﻨﻄﻘﻪای

درﺟﻪ ﺳﻮم
رﻫﱪانﮔﺮوﻫﯽﻣﺤﻠﯽ

وﻇﯿﻔﻪ:اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و اداره ﻣﻠﺰوﻣﺎتﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﺤﻠﯽ

درﺟﻪﭼﻬﺎرم
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎنﻣﺮﮐﺰی

وﻇﯿﻔﻪ :اﻧﺠﺎم ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ

درﺟﻪﭘﻨﺠﻢ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎنﭘﻮﻟﯽ

وﻇﯿﻔﻪ :ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﭘﺎره وﻗﺖ

/۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮔﺰارشﻫﺎیوﯾﮋهاﻧﺪﯾﺸﮑﺪهراﻫﱪدیﺗﺒﯿﯿﻦ

اﻫﺪاف و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ:
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از اﻧﻮاع ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺤﺎر ،ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻫﺎی اﻧﻔﺠﺎری دﺳﺖ ﺳﺎز ،اﺧﺎذی ،آدم رﺑﺎﯾﯽ و
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ ﻗﺮاول ﺑﻤﺐ
ﮔﺰاری اﻧﺘﺤﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت از اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻤﺐ و ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﱰل از دور ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﮐﻪ از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و رادﯾﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﻫﺪف
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺘﻞ ﴎﻧﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ در آن وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻧﺮوژ در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎروان ﻧﺎﺗﻮ ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﴎاﴎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ِ
ﺧﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﻃﯽ دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺣﻘﺎﻧﯽ رﻫﱪ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺿﺪ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮروی ﺑﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ۱۹۸۵ﴍوع ﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﴎوﯾﺲ آی اس آی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  ،۱۹۸۷ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﺑﻦ ﻻدن و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫﺎیاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنوﭘﺎﮐﺴﺘﺎنﻧﺰدﯾﮏﺷﺪ.درﺳﺎل ۱۹۹۲ﺣﻘﺎﻧﯽﺑﻪ ِﺳﻤﺖوزﯾﺮﻋﺪاﻟﺖدوﻟﺖاﺳﻼﻣﯽاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنﻣﻨﺼﻮبﺷﺪ.
در آﻏﺎز ﺳﺎل ۱۹۹۶وی ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻣﺮزﻫﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﮐﺎﺑﻞ در
 ۲۰۰۱ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در اﮐﺘﱪ ۲۰۰۱ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ وی ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮار
ﺑﻦ ﻻدن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزای ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،وی
ﺑﻪﺣﻘﺎﻧﯽﭘﺴﺘﯽرادرﮐﺎﺑﯿﻨﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﺮدﮐﻪﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.اﯾﻦواﻗﻌﯿﺖﮐﻪدﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎیﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺎاواﺳﻂ
 ۲۰۱۲داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ:
 ۱۴-۱ژاﻧﻮﯾﻪ :۲۰۰۸ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﴎﻧﺎی ﮐﺎﺑﻞ در ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف ﻓﮑﺮی و ورود ﻓﺮد اﻧﺘﺤﺎری ﺑﺎ
اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﺷﺶ ﮐﺸﺘﻪ و ﺷﺶ زﺧﻤﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
۱

 - ۲ﺳﺎل :۲۰۰۹ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﴎﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ.

۲

 ۳۰- ۳اوت :۲۰۰۹ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ در ﴍق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اورﮔﻮن

 ۱۸- ۴ﻣﯽ :۲۰۱۰ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﴎﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎروان ﻧﺎﺗﻮ
در ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﴪان رده ﺑﺎﻻ در ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ را از ﻣﺮز
 ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر داد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
 ۲۸ - ۵ژاﻧﻮﯾﻪ  :۲۰۱۱ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﮐﺎﺑﻞ
۳

 ۳۰- ۶ژوﺋﻦ :۲۰۱۱ﻧﺎﺗﻮ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﴍق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

۴

 ۱۰- ۷اوت :۲۰۱۱در ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ ،ﻫﻔﺖ ﭘﯿﮑﺎرﺟﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

١ . http://isna.ir/fa/news/٩١٠٦١٩١١٤١١/
٢ . http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/٠٩٠٨٣٠/٠٨/٢٠٠٩_ram_haqani_attack.shtml
٣ . http://www.dw.de/٪D٪٨٦٪٩D٪٨A٪٧D٪٨AA٪D٨٨٪٩
٤ . http://bokhdinews.af/news/-٤٨٨٦

ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽ۱۰/

 ۱۰- ۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ :۲۰۱۱ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن وارداک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻨﺞ اﻓﻐﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ۷۷ﴎﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﭼﻬﺎرده ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎن و ﺳﻪ
ﭘﻠﯿﺲﺷﺪ .ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ داﻧﺴﺖ.
 ۱۲ - ۹ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  :۲۰۱۱ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ در ﮐﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .راﯾﺎن ﮐﺮوﮐﺮ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ را ﻣﺴﺌﻮل داﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ۲۳ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
 ۲۷- ۱۰ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ' :۲۰۱۱ﺣﻨﺎ رﺑﺎين ' وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﻋﻀﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻘﺎين را ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺻﲇ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ
ودﻓﱰﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻧﲑوﻫﺎيﭘﻴﻤﺎنآﺗﻼﻧﺘﻴﻚﺷﻤﺎﱄﻧﺎﺗﻮدرﻛﺎﺑﻞﻣﺤﺴﻮبﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،ﻳيكازﭘﴪانﭼﺸﻢآيبﺳﺎزﻣﺎناﻃﻼﻋﺎت
۵
ﻣﺮﻛﺰي آﻣﺮﻳﻜﺎ ) (CIAﻧﺎﻣﻴﺪ .
 ۳ - ۱۱اﮐﺘﱪ  :۲۰۱۱ﴎاجاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﴍﮐﺖ ﮔﺮوﻫﺶ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮءﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
۶
ﺳﺎﺑﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﺻﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .
۷

 ۲۰- ۱۲ﻣﺎرس :۲۰۱۲ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ اﻧﺘﺤﺎری ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر .

 ۲۲ - ۱۳آورﯾﻞ  :۲۰۱۲از ﺣﻤﻼت ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﺎذ داد اﻟﻠﻪ در ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
۸
ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ در روز ﻫﺎی ﻧﺸﺴﺖ ﴎان ﻧﺎﺗﻮ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .
 ۲۶ - ۱۴اوت  :۲۰۱۲ﻣﺮگ ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﻧﻔﺮ دوم ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﴎﻧﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ

۹

۱۰

 ۲۳- ۱۵ژوﺋﻦ :۲۰۱۲اﻋﻼم ﺧﱪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺨﻔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ

 ۱۳ - ۱۶ﻣﺎرس  :۲۰۱۳ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از اﻓﺮاد اﻧﺘﺤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻧﺘﺤﺎری وﺳﯿﻌﯽ را در ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮردﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪﭘﻨﺞﺗﻦازﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦﮐﺸﺘﻪودوﺗﻦدﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدیﺟﻨﮓاﻓﺰار ،ادوات
۱۱
ﻧﻈﺎﻣﯽ و وﺳﺎﯾﻞ اﻧﻔﺠﺎری دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .
 ۲۶- ۱۷ﻣﯽ :۲۰۱۳ﮐﺸﻒ دو ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﻣﻬﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در وﻻﯾﺖ ﭘﺎﮐﺘﯿﺎ . ۱۲ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دﻓﱰ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻠﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ ،دو ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻨﺞ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻧﺘﺤﺎری ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
 ۵- ۱۸اوت :۲۰۱۳دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻤﺐ ﮔﺬار اﻧﺘﺤﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ
۱۳
ﻫﻔﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ و دو ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
۱۴

 ۲۱ - ۱۹اوت  :۲۰۱۳ﺑﺎزداﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در وﻻﯾﺖ ﻟﻮﮔﺮ

۱۵

 ۱۰- ۲۰اﮐﺘﱪ :۲۰۱۳دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺟﻮاد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺤﺎری در ﮐﺎﺑﻞ

 ۱۱ - ۲۱ﻧﻮاﻣﱪ  :۲۰۱۳ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﻫﱪان ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﮕﻮ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻏﺎزی ﻣﺮﺟﺎن و
٥ . http://www.siasatrooz.ir/vdcguw٩٣.ak٩٧w٤prra.html
٦ . http://www.sarkhat.com/fa/group/٪D٨
٧ . http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=٣٥٠٥٦
٨ . http://da.azadiradio.com/archive/local_news/٢١١٨/١٠٩٠/٢٠١٢٠٥٢٢.html?id=٢٤٥٨٩٠٢٩
٩ . http://www.asriran.com/fa/news/٢٢٩١٠٠/
١٠ . http://www.jomhornews.com/doc/news/fa/٩٣٥٦/
١١ . http://www.avapress.com/vdcizwaq.t١auy٢bcct.html
١٢ . http://afghanistan.shafaqna.com/media/item/-١٣٠٤١
١٣ . http://www.shia-news.com/fa/news/٥٩٦٧٤
١٤ . http://bokhdinews.af/news/١٤٥٧٣
١٥ . http://www.momtaznews.com/

/۱۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮔﺰارشﻫﺎیوﯾﮋهاﻧﺪﯾﺸﮑﺪهراﻫﱪدیﺗﺒﯿﯿﻦ

۱۶

اﺣﻤﺪ ﺟﺎن ﻣﻌﺎون ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .

۱۷

 ۱۲ - ۲۲ﻧﻮاﻣﱪ  :۲۰۱۳ﺗﺮور ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ در اﺳﻼم آﺑﺎد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  .دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎيت اﻓﻐﺎن ،ﻣﺮگ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﻳﻦ را ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﲇ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻘﺎين و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﲑي ﻣﻼ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎيت ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎيت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﺳﻮﳼ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎيت
۱۸
ﺧﻮد در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﺮگ وي را ﺻﺎدر ﻛﺮد.
 ۲۶ - ۲۳ﻧﻮاﻣﱪ  :۲۰۱۳ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻧﺘﺤﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن اﻣﻨﯿﺖ ﻟﻮﯾﯽ ﺟﺮﮔﻪ را
۱۹
داﺷﺘﻨﺪ.
۲۰

 ۱۴ - ۲۴ژاﻧﻮﯾﻪ  :۲۰۱۴ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادی از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ .

 ۲۵ - ۲۵ژاﻧﻮﯾﻪ  :۲۰۱۴ﴍﯾﻒ اﻟﻠﻪ و ﺣﴬت ﻣﻮﺳﯽ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎن ﻟﻮﮔﺮ و ﻏﺰﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و از اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮادر ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺳﺘﺎن ﻟﻮﮔﺮ را
۲۱
داﺷﺘﻨﺪ،دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﻧﺪ.
 ۶ - ۲۶ﻓﻮرﯾﻪ  :۲۰۱۴ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺳﻌﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺎن ،ﯾﺤﯿﯽ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ
۲۲
زدران در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن .
۲۳

 ۲۷ - ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ  :۲۰۱۴آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه وﯾﮋه را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.

 ۲۶ - ۲۸ﺟﻮﻻی  :۲۰۱۴دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺳﻼم آﺑﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺣﻤﻼت
۲۴
ﮔﺴﱰده ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻧﺪﻫﺪ.
 ۲۲ - ۲۹اوت  :۲۰۱۴آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﴎاج اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ
۲۵
ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮووف ذاﮐﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .
۲۶

 ۱۳- ۳۰اﮐﺘﱪ :۲۰۱۴ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

 ۲۳- ۳۱ﻧﻮاﻣﱪ :۲۰۱۴ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری اﻧﺘﺤﺎری در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﭘﺎﮐﺘﯿﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ۵۷ﻧﻔﺮ ﺷﺪ .۲۷ﻫﺪف
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺸنت ﺑﺎور ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ۱۵ - ۳۲آورﯾﻞ  :۲۰۱۴دﺳﺘﮕﯿﺮی  ۱۲ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﺷﻮب در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را
۲۸
داﺷﺘﻨﺪ.
۲۹

 ۳۰- ۳۳آورﯾﻞ :۲۰۱۴ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در وﻻﯾﺖ ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ

١٦ . http://www.abna٢٤.com/persian/٤٨٣٧٧٤/print.html
١٧ . http://www.thenews.com.pk/Todays-News-٢٦٦٠٣-١٣-Jalaluddin-Haqqanis-son-killed-in-Islamabad
١٨ . http://www.afghanews.ir/ShowDetails.aspx?NewsId=٦٨٧٠٣
١٩ . http://afghanistan.shafaqna.com/media/item/٢٠١٧١
٢٠ . https://www.facebook.com/Afghanistan.NDS/posts/٦٩٣١٩١٣٨٤١٠١٤٦٧
٢١ . http://tabriz.irna.ir/fa/News/٨١٠١٠١٣٣/
٢٢ . http://www.negaahtv.af/news/da/
٢٣ . http://www.etilaatroz.com/
٢٤ . http://www.mehrnews.com/news/٢٣٣٨٥٤٢/
٢٥ . http://khalilminawi.blogspot.in/٠٨/٢٠١٤/blog-post_٥٩.html?m=٠.
٢٦ . http://www.tabnak.ir/fa/news/٤٤٦٠٩٠/
٢٧ . http://www.longwarjournal.org/archives/١١/٢٠١٤/haqqani_network_laun.php
٢٨ . http://sakhi٥٤.parsiblog.com/Posts
٢٩ . http://www.yadgarafghan.com/da/provincial-news/paktika٪٤.html.

ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽ۱۲/

 - ۳۴دﺳﺎﻣﱪ :۲۰۱۴ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎری ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﮐﺎﺑﻞ ،در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺌﺎﺗﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ :ﺳﮑﻮت
ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر" ،ﻓﺮدی  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و  ۲۱ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ
۳۰
ﺷﺪﻧﺪ .
۳۱

 ۱۳- ۳۵ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ :۲۰۱۴وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻐﻤﺎن ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﴏ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ.

۳۲

 ۸- ۳۶ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ :۲۰۱۴ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻠﻤﻨﺪ :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان از ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
۳۳

 - ۳۷اﮐﺘﱪ :۲۰۱۴دﺳﺘﮕﯿﺮ اﻧﺲ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﺣﺎﻓﻆ رﺷﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

۳۴

 - ۳۸اﮐﺘﱪ :۲۰۱۴ﮐﺸﻒ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﺤﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﮐﺎﺑﻞ .

۳۵

 - ۳۹ژاﻧﻮﯾﻪ :۲۰۱۵ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪن ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .
۳۶

 - ۴۰اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ را در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮد .

 ۳۰ - ۴۱ژاﻧﻮﯾﻪ  :۲۰۱۵ﯾﮏ ﺳﻨﺎﺗﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺮراً ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﯽﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن ﮐﻪ
در ﺑﺪل آزادی ﺑﻮﯾﯽ ﺑﺮﮔﺪال ،ﴎﺑﺎز اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ رﻫﺎ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪی ﺣﻘﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط
۳۷
دارﻧﺪ .
 - ۴۲ﻣﺎرس :۲۰۱۵ﮐﺸﻒ ﺳﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﻬﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ " ﮔﯿﺎﻧﯽ" وﻻﯾﺖ ﭘﺎﮐﺘﯿﮑﺎ

۳۸

 ۵- ۴۳آورﯾﻞ :۲۰۱۵ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در وﻻﯾﺖ ﺧﻮﺳﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﱰﺿﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﴎﭘﺮﺳﺖ وﻻﯾﺖ ﺧﻮﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
۳۹
ﺗﻈﺎﻫﺮات زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎری ﺷﺪﯾﺪی رخ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
 ۷- ۴۴آورﯾﻞ :۲۰۱۵ﻫﻼﮐﺖ ﻣﻼ رﻣﻀﺎن ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺷﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
۴۰
ﺑﺮﻣﻞ
 ۱۸- ۴۵آورﯾﻞ :۲۰۱۵ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺎروق زدران در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
۴۱
ﺷﺶ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .
۴۲

 ۲۵- ۴۶آورﯾﻞ :۲۰۱۵ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن دو ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺳﻼح و ﻣﻬﻤﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻮی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در وﻻﯾﺖ ﻏﺰﻧﯽ

 ۲۵ - ۴۷آورﯾﻞ  :۲۰۱۵ﺟرنال ﺟﻮزف داﻧﻔﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
۴۳
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
۴۴

 ۲۵ - ۴۸آورﯾﻞ  ۶۰ :۲۰۱۵ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در وﻻﯾﺖ زﯾﺮوک ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

٣٠ . http://af.farsnews.com/politics/news/١٣٩٣٠٩٢٢٠٠٠٢٢٨
٣١ . http://dari.irib.ir/political/
٣٢ . http://kabulpress.org/my/spip.php?article٢١٣٠٧٢
اﯾﻦ ﺧﱪ ﴏﻓﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ
٣٣ . http://www.asiaepress.com/detail/News/١٧٦٨٨
٣٤ . http://oweis.ir/?p=٤٨٨٧
٣٥ . http://isna.ir/fa/news/٩٣١٠٢٧١٤٨٨٠/
٣٦ . http://www .bbc.co.uk/Persian /afghanistan/١٥٠١٠٧/٠١/٢٠١٥ _k٠٣_ nds_arrest_ haqqani _organizer_in_kabul
٣٧ . http://www.etilaatroz.com/٪D٪٨B٪٢D٪٨٦٪٩D٪٨AF
٣٨ . http://af.farsnews.com/social/news/١٣٩٤٠١١٠٠٠٠٦٥٦
٣٩ . http://www.mehrnews.com/news/٢٥٢٦٦٩٨/
٤٠ . http://oweis.ir/?p=٨٧٨٥
٤١ . http://www.avapress.com/vdcfmxdymw٦dyxa.igiw.html
٤٢ . http://avapress.com/vdcdjj٠ffyt٠zj٦٫٢a٢y.html
٤٣ . http://rahiabrisham.com/index.php?id=٤٠٠
٤٤ . http://da.azadiradio.org/archive/local_news/٢١١٨/١٠٩٠/٢٠١٤٠٤٣٠.html?id=٢٥٣٦٧٤٦٠

/۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮔﺰارشﻫﺎیوﯾﮋهاﻧﺪﯾﺸﮑﺪهراﻫﱪدیﺗﺒﯿﯿﻦ

رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ:
ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽاﺗﺤﺎدیﻗﻮیﺑﺎﻃﺎﻟﺒﺎناﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنﺑﻪوﯾﮋهﭘﺲازﺳﻠﻄﻪآنﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎندرﺳﺎل ۱۹۹۶دارد.ﺣﻘﺎﻧﯽ
وزارت اﻣﻮر ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﮐﻪ در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺗﺠﺎوز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮار
ﮐﺮد .ﺳﯿﺪ ﺳﻼم ﺷﻬﺰاد روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮزای ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ را
دﻋﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪ رو را وارد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنﮐﻨﺪ.اﯾﻦﭘﯿﺸﻨﻬﺎدازﺳﻮیﺣﻘﺎﻧﯽردﺷﺪ.ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽﻣﺴﺌﻮلاﻧﺘﻘﺎلﻋﺎﻣﻼنﻃﺎﻟﺒﺎنواﻟﻘﺎﻋﺪهدرﻣﺮزاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت ﺿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﺎﺗﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﴍﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ در  ۲۰۰۴ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺳﻔﺮی داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﺣﻤﻼت در ﺟﻬﺖ اﺧﻼل در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۰۰۴اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ،راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺗﺎ دﻫﻪ  ۱۹۸۰آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺸﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ،ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻋﺮاب و ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢ در روش ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .اوج ﻗﺪرت ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺣﺪود
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺮب و ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﺪهاﺳﺖ.ﺣﻤﻠﻪﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﻪﭼﻨﺪﻫﺪفﻣﻬﻢدرﺷﻬﺮﮐﺎﺑﻞ،ﺣﻤﻠﻪﺑﻪﻫﺘﻞ»اﯾﻨﱰﮐﻨﺘﯿﻨﺎﻧﺘﺎل«ﮐﺎﺑﻞ،ﺣﻤﻠﻪﺑﻪﺳﻔﺎرتآﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﮐﺎﺑﻞ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه »ﺑﮕﺮام« در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﮐﻤﱰ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﱪ ﻣﺮگ
ﺑﻦﻻدن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،رخ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه اﺳﺖ . ۴۵اﯾﻦ ﺣﻤﻼت
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻏﺮب ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪ .ﻇﻬﻮر اﻟﻘﺎﻋﺪه و اﺳﱰاﺗﮋی ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در دﻫﻪ ﻫﺎی  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻤﻼت ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ۲۰۰۱آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪه
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،آﻣﻮزش و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنﺳﻌﯽﮐﺮدهاﺳﺖﺧﻮدﻣﺨﺘﺎریﺧﻮدراﺣﻔﻆﮐﻨﺪ.ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺑﺎﺟﻨﺒﺶﻃﺎﻟﺒﺎنﭘﺎﮐﺴﺘﺎنرواﺑﻄﯽداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺎﻟﺒﺎن و دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮد
رﻫﱪﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی در ۲۰۱۳ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ . ۴۶ﺣﻘﺎﻧﯽ از ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺿﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد داری ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺸﮕﺮ ﻃﯿﺒﻪ ﻧﯿﺰ رواﺑﻄﯽ دارد .ﻟﺸﮕﺮ ﻃﯿﺒﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آی اس آی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﴎوﯾﺲ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود اﻟﻘﺎﻋﺪه و آی اس آی از ﺟﯿﺶ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻪﻋﻨﻮانﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاﻧﺠﺎمﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎیﺗﺮورﯾﺴﺘﯽدرﮐﻨﺎرﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽاﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽرواﺑﻂﻃﻮﻻﻧﯽﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از زﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن دارد و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻧﻔﻮذ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رواﺑﻂاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
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ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ ﭼﱰ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل درﺳﯿﮑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دروﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻀﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺸﺘﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓنت
ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﱰک اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﱰک ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻟﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ،ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎری اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺗﺤﺎد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻧﻘﺎط ﻣﺸﱰﮐﯽ را ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﮔﺮوه در اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻬﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﱰل ﮐﺎﻣﻞ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪون اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺣﻤﻼت ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ،ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺮزای اﺗﺤﺎد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در  ۲۰۰۲ﴍوع ﮐﺮد وﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺧﻮدراﺳﻠﻄﻪﮔﺮﻣﻄﻠﻖﻣﯽداﻧﺴﺖوﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦﺑﻪﺷﻮرﺷﯿﺎناﻓﻐﺎنﭘﯿﻮﺳﺖ.آﺧﺮاﯾﻦﮐﻪﺣﻘﺎﻧﯽاﺗﺤﺎدﺑﺎﻃﺎﻟﺒﺎن
را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ از دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺎک ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﴐب ﻋﻀﺐ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در  ۲۰۱۴در وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت در ﻗﻠﻤﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ.
وزﯾﺮﺳﺘﺎنﺷﻤﺎﻟﯽﻣﺎﻣﻦﮔﺮوهﻫﺎیﺗﺮورﯾﺴﺘﯽازﺟﻤﻠﻪﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽاﺳﺖ.اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنﻧﮕﺮانآناﺳﺖﮐﻪﻋﻤﻠﯿﺎتﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارد . ۴۷اﻟﺒﺘﻪ ﴎوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺮدن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دوﻟﺘﯽ ﻗﻮی و ﻣﻠﯽ ﮔﺮا در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ای در رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

٤٧ . http://www.theguardian.com/world/٢٠١٤/nov/٢٥/pakistan-air-strikes-haqqani-network-afghanistan
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ﺿﻤﺎﺋﻢ:
ﻧﻘﺸﻪﺗﻘﺴﯿﻤﺎتﮐﺸﻮری)اﯾﺎﻻت(ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺷﺒﮑﻪﺣﻘﺎﻧﯽ۱۶/

ﻧﻘﺸﻪﻣﻨﺎﻃﻖﻋﻤﻠﯿﺎتﺷﺒﮏﺣﻘﺎﻧﯽدراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

* ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯽ در آن ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
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