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 تحریک های بنیادگرا  هایلست نام 
 

 Jabhat Al – Nusra النصر    ـ جبهۀ 

که در درگیری های داخلی سوریه در سال    القاعده می باشند یک گروپی از شورشیان وابسته به  

 اشتراک داشتند.  2011

 . شام ادغام گردید به تحریر ال 2017شام  تغییر نام داد و  در سال  لبه فتح ا  2016بعداً  در سال     

 ــ القاعده ) اساس یا بنیاد( 

 می  جهانیدن تهداب آن گذاشته شد، و هدف این گروپ جهاد گروپی ست که توسط اسامه بن ال

 Jihad global    باشد . 

Ansar – Al – Khilafat – wal Jihad  ــ انصار الخالفت ولجهاد    

 . در پاکستان فعالیت دارند و از خالفت و جهاد حمایت می کنند  کوچک است کهیک گروپ 

Atiqullah Mazah  ــ عتیق هللا مزاح 

 . که اکثراً در شرق افغانستان فعالیت دارند است یک جبهۀ طالبان وابسته به پشاور 

 ــ گروپ حقانی عزیز هللا 

به    از اجزاء  یدر وزیرستان تشکیل شده اند، بعداً از جملۀ یک اند که    از هواداران دولت اسالمی  

 پیوستند.    دولت اسالمی

Dadullah Mahaz ــ داد هللا محاذ 

 . به شورای کویته وابسته بوده و در جنوب افغانستان عمل می کنند  جبهۀ طالبان که 

Dost Mohammad Mahaz ــ دوست محمد محاذ 
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 . و زیادتر در شرق افغانستان فعال هستند است  یک جبهۀ طالبان وابسته به شورای پشاور 

Fatah – Al - Sham ــ فتح ـ الشام 

 جبهۀ فتح شام 

Gansui Hui Group گروپ   ی  هوی سوــ گن 

. اکثراً  نموده است ی را در یک گروپ واحد جمع  ئدر داخل دولت اسالمی خلق شدند و مسلمانان چینا 

شان در چین   کوچکاین گروپ در افغانستان، سوریه و عراق حضور دارند و شاید هم یک گروپ 

 یز حضور داشته باشند. ن

Haji Atiqullah Salafi Group  ــ حاجی عتیق هللا سلفی گروپ 

 گروپ سلفی های افغان است که در والیت کنر فعال می باشند و از دولت اسالمی حمایت  یک

 . می کنند  

Haqqani Network ــ حقانی نت ورک 

 شاه مطابقت داشته و توسط سراج الدین  م که با شورای میرااست یکی از شبکه های اساسی طالبان 

 . حقانی رهبری می شود  

 Harakat-e - Ansar-e Iran حرکت انصار ـ ایرانــ 

 تشکیالت شورشی جهادیست های بلوچ در ایران 

Harakat Islami Sistan ــ حرکت اسالمی سیستان    

 . تحریک اسالمی سیستان یک تشکیل شورشی بلوچ های ایران می باشد 

Harakat Khilafat Baluch ــحرکت خالفت بلوچ 

 »تحریک بلوچ برای خالفت « 

 .ایران و در پاکستان می باشد و برای هر کشور شاخۀ مشخص دارد یک تشکیل شورشی بلوچ در 

Hassan Khan Baluch Group ــ حسن خان بلوچ گروپ 

 . یک گروپ مسلح قاچاقچیان که در سرحدات ایران و پاکستان فعالیت دارند 

Hizb -e- Islami ــ حزب اسالمی 

 افغانستان می باشد ، توسط ُگلبدین یکی از شاخه های اصلی و اساسی برادران مسلمان در 

 . حکمتیار رهبری می شود  

Hizb – ul - Tahrir ــ حزب التحریر 
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 گروپ بنیادگرایان اسالمی که از خالفت دفاع می کنند و به صورت عموم خشونت آمیز عمل نمی 

 . کنند   

 Islamic Mouvement of Tajikistan ــ تحریک اسالمی تاجکستان 

 ان، از جملۀ گروپ های می باشد که مخالف جماعت انصار هللا ست حرکت اسالمی تاجکست

 Islamic Mouvement of Gulmorad Halimov  تحریک اسالمی ُگلمراد حلیموف - 

 حرکت اسالمی ُگلمراد حلیموف ، گروپ اصلی دولت اسالمی تاجکستان 

Islamic Mouvement of Turkmenistan(IMT) ترکمنستان ــ تحریک اسالمی 

 . ی هستند که به گروپ اسالمی ازبکستان وابسته می باشند ئاین حرکت گروپ جهادیست ها 

Islamic Mouvement of Uzbakistan (IMU)  ــ حرکت اسالمی ازبکستان 

میالدی روی    1998حرکت اسالمی ازبکستان از جملۀ گروپ های جهادی می باشند که در سال  

 . بک تشکیل شده اند، از شروع با القاعده و طالبان وابسته اند آمدند و از ملیشه های از  کار

Islamic Organisation of Great Afghanistan ــ گروپ اسالمی افغانستان بزرگ 

 میالدی   2014می باشد که طرفدار دولت اسالمی اند، برای مدت کوتاه در سال    کوچک یک گروپ   

 . ظاهر گردید و دوباره از بین رفت  

 رنسانس جهاد اسالمی تاجکستان ــ حزب 

 Islamic Jihad Renaissance Party of Tajikistan (IJRPT) ا 

 حزب جهاد نهضت اسالمی ، ناراضی یا مخالف حزب رنیسانس اسالمی تاجکستان، که به صورت 

خود را برای به راه انداختن مقاومت  فعالیت های  قانونی حزب شان ثبت و راجستر شده است. و  

      . تاجکستان اختصاص داده است    مسلحانه در

Islamic State (IS) سالمیه ال  اولت ـ لد ــ ا 

 . نام گذاری شده است   2014در سال  

 Etat Islamic en Iraq (ID-I) ــ دولت اسالمی عراق 

 می شود که بعداً به دولت  استفادهال ـ دولت ـ العراق ـ االسالمیه، این نام توسط تشکیلی  

 . انکشاف نمود  2013ـ   2006ین سال های  اسالمی ب 

 Etat Islamic au Khorasan (IS-K)  ــ  دو لت اسالمی در خراسان 

 یک شاخۀ دولت اسالمی در خراسان که شامل والیت خراسان، ساختار های سیاسی و گروپ 
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 . ی اند که همه در دولت اسالمی ادغام شده اند ئها  

Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) ــ دولت اسالمی عراق و شام 

شکل گرفت. نام مخفف آن در    2014و جون    2013دولت اسالمی عراق و شام در بین اپریل   

 « Daeshداعش تلفظ می شود”   عربی 

 Jamaat Ansarullah ــ جماعت انصار هللا 

 ت های تاجک وابسته به دولت اسالمی جماعت انصار هللا یا عساکر هللا، یک تشکیل جهادیس 

Jamaat ul – Bukhari است.  ــ گروه امام بخاری 

 . جدا، و به القاعده وفادار ماند  2013این گروه از تحریک اسالمی ازبکستان در سال  

 Jamaat – ul – Dawa / Lashkar -e- Taiba (JuD/L e T) ــ لشکر    وت ــ جماعت دع

 طیبه 

قبالً در کشمیر فعال بود و حاال در افغانستان  که    این یک سازمان شبه نظامی پاکستانی می باشد  

 . فعال است، با سرویس استخبارات پاکستانی به صورت گسترده وابسته می باشد 

Jamiat Islah  ــ جمعیت اصالح 

تأث  زیر  که  است،  افغانستان  در  اسالمی  طریقت  اصلی  و  اساسی  های  شاخه  از  یر   یکی 

(Salafisme)  عۀ مدنی شناخته شده استه ، نه به حیث یک مبوده و به حیث یک تشکیل جا  سلفیسم 

 . حزب، زیرا مشارکت در سیاست را رد می کند 

 Jamiat Islamie  ــ جمعیت اسالمی 

 ملی سهیم هستند   یکی از شاخه های اخوان المسلمین در افغانستان است. که در تشکیل دولت اتحاد 

Jaysh – Islam  ــ اردوی اسالم 

 . جهادیست های پاکستانی ست که با دولت اسالمی خراسان یکجا  شدند   کوچکیک تشکیل 

 Jaysh ul – Adl عدالت  جهشــ 

 . یکی از تشکیالت شورشی جهادیست های بلوچ در ایران است 

 Jundullah       هللا  ُجند ــ 

 2016پاکستان می باشد، که در سال یکی از تشکیالت شورشی بلوچ در ایران و 

 میالدی از ائتالف دو تشکیل مشخص بوجود آمده اما نام گذاری مشخص نشده و در

 . ایران و پاکستان مستقر می باشند 
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Khilafat Afghan    ــ خالفت افغان    

 از طرفداران یا هواداران دولت اسالمی تشکیل گردید، بعداً با   2014این گروپ در سال 

     .اسالمی خراسان یکجا شد. و یکی از گروپ های تشکیل دهندۀ آن می باشد دولت  

Lashkar – e – Islam ــ لشکر اسالم 

 با تحریک طالبان پاکستان یکجا  2015یک گروپ جهادیست های پاکستانی، که در سال   

 . گردید، اما با هویت مشخص و جداگانه 

Lashkar – e Jangui وی ه ــ لشکر جنگ 

 . جهادیست های پاکستانی » ضد شیعه« با یک دستور کار قوییک گروپ 

 Mashhad Office  ــ دفتر مشهد 

 به کمک و حمایت  2014در حقیقت یک دفتر ارتباطی طالبان در ایران بود، که در سال  

جدید    ز مراک    سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به خود مختاری رسیدند و به تدریج به یکی از 

 . بان تبدیل شد قدرت طال

Mawlawi Nasrat Salafi Group  ــ مولوی نصرت سلفی گروپ 

 . ندارند    یک گروپ سلفیست های افغان است که در کنر فعالیت دارند، الکن فعالیت نظامی 

Miran Shah Shura ــ شورای میران شاه 

 یکی از مراکز اصلی قدرت طالبان می باشد که مشخصاً از طریق وزیرستان پاکستان    

 . در جنوب ـ شرق افغانستان فعالیت دارند. و به شبکۀ حقانی نزدیک می باشند   

 Mollah Bakhtawar Group  ــ گروپ مال بخت آور 

 . ، از بین رفت  ، بعد از آن که رهبر شان مال بخت آور کشته شد   2016این گروپ در سال 

Muslim Dost Group ــ گروپ مسلم دوست 

جدا شد و بعداً به حیث  یکی از اعضای    پی این گروپ از گروپ تحریک خالفت افغان به دلیل لیدرش

 . تشکیل کنندۀ دولت اسالمی خراسان شناخته شد 

 ــ ریاست امنیت ملی، آژانس اطالعات دولتی افغانستان 

ationale Diroctorate of Afghanistan 

Omar Ghazi Qroup  ــ گروپ عمر غازی 

 یکی از اجزای دولت  2015این گروپ از تحریک اسالمی ازبکستان جدا شد و در سال  
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 . اسالمی خراسان گردید  

Peshawar Shura  ــ شورای پشاور 

 2016ـ  2009از سال   است که   شورای پشاورهم یکی   ،از جملۀ مراکز اساسی قدرت طالبان  

 . زمانیکه از شورای کویته مستقل بود  ،فعالیت داشت   

فعالیت های      2016گست  امشخصاً در شرق، شمال شرق، شمال و کابل فعالیت می کردند. در ماه   

 . دوباره به فعالیت آغاز کردند  2016خود را به تعلیق درآوردند و در ماه نوامبر  

 مگر تحت مدیریت و رهبری متفاوت ، زیرا خود مختاری خود را در مقابل شورای کویته از

     .دست دادند 

Qari Afzal Khan's Salafi Group  ــ گروپ سلفی قاری افضل خان 

 . افغان که در کنر فعالت نظامی دارند  یک گروپ سلفیست های

Quetta Shura  ــ شورای کویته 

 طالبان در مجموع هستند. در  پ مرکز اصلی قدرت طالبان، می باشد، مدعی لیدر ش

 . توسط جناح های بین المللی تقسیم شده اند  2010سال   

Sabur Khuchi Mahaz ــ صبور کوچی محاذ 

 . پشاور که در مناطق شرق افغانستان فعالیت دارند یک جبهۀ طالبان وابسته به شورای  

 Shamali Khilafat ــ خالفت شمالی 

 . کی از اجزای گروپ دولت اسالمی خراسان، وابسته به گروپ عمر غازی ی

 Groupes Jihadiste Tchetchène  چچن  های  ــ گروپ جهادیست 

 اسالم صوفیزم می شد ، که از صوفیزم به سلفیزم  . پیرودر شمال قفقاز در چچن 

 Al – Khattabبود   انکشاف نمود. از جمله یکی از شاخه های تندرو شامل بسایُف و ال ـ خاتب 

et Chamil Bassaièv 

 . که با گروهی القاعده ارتباط داشت به وجود آمد   1998این گروه  در سال  

و عبدهللا شامل ابو ادریس گذاشت. بسایُف در ماه جون  نام خود را تغییر داد   2003بسایُف در سال 

 . توسط روس ها کشته شد   2006

Resolute Support  ــ پشتیبانی قاطع 

کار آغاز کرد.      به  2015پشتیبانی برای راه حل، یک ماموریت ناتو در افغانستان، که در سال   

آماده ساختن قوای امنیتی افغان برای      کارش تعلیم و مشوره دادن برای قوای امنیتی افغان و همچنان 
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 بود. جنگ در وضعیت عاجل 

Da Afghanistan Islamic Emarat  ــ امارت اسالمی افغانستان 

 

 ...ادامه دارد

 

   


