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داکتر عبدالرحمن زمانى

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
به مناسبت نود و دومین سالگرد استرداد استقالل افغانستان
(قسمت هفتم)
مرور مختصر تاريخچۀ فعاليت هاى جاسوسى انگليس در افغانستان و شبه قارۀ هند
در اخیر قسمت ششم خواندیم که قوماندان عمومى قواى انگلیس ،جنرال میونرو گفت "مناسبات سیاسى ما با امیر باید
عمیقا ً تغیر یابد .ما نمیتوانیم درین سوى سرحد با چشم بسته باقى بمانیم" .لذا انگلیس ها براى بهتر ساختن رویت و هم
آهنگى فعالیت هاى شان در افغانستان به ایجاد یک شعبۀ مخصوص استخبارات پرداختند .قبل از آنکه به تفصیل فعالیت
هاى استخباراتى و توطئه هاى مشخص دورۀ امانى شان بپردازیم ،بهتر است تاریخچۀ مختصر فعالیت هاى جاسوسى
انگلیس در افغانستان و منطقه را مرور کنیم.
گویند جاسوسى بعد از فحشا دومین پیشۀ قدیمى شمرده میشود .گرچه براى تأمین امنیت کشور هاى جهان معاصر
خدم ات استخباراتى داراى اهمیت زیاد میباشد ،اما فعالیت هاى استخباراتى انگلیس نه براى مقاصد دفاعى و امنیت ملى
بلکه براى توسعه طلبى و مقاصد استعمارى حتى از قرن پانزدهم ( )۰١بدینسو ادامه دارد .در دوران هنرى هشتم
فعالیت هاى جاسوسى انگلیس در اروپا ادامه داشته و در دوران ملکه الیزابت اول یک شبکۀ پنجاه ( )١۶نفرى مشغول
فعالیت هاى استخباراتى بود .از آن زمان تا امروز انگلیس ها کوشیده اند به نفع دیپلوماسى بریتانیا معلومات مؤثقى را
هم از دوستان و هم از دشمنان بدست آورند .جال هاى جاسوسى آنها از امریکا گرفته تا هسپانیا ،آلمان ،فرانسه ،روسیه،
چین ،شرق میانه ،آسیاى مرکزى و کشور هاى افریقائى توسعه یافته است (. )i
انکشاف ادارۀ استخباراتى
انگلیس ها در قرن  ۰١براى بار اول توسط یک ادارۀ مخفى به خواندن خطوط مشکوک آغاز نمودند .در قرن  ،۰١براى
کشف مخابرات نیرو هاى خارجى  ،شعبۀ کشف و ترجمۀ رمز ها (شفرها) را تأسیس نمودند .بین سالهاى  ۰٠۶١و
 ،۰٠۰١هنگامى که حاکمیت انگلیس در هند بریتانوى به تهدید و مشکالت مواجه شد ،عملیات استخباراتى آنها هم در
منطقه و هم در سطح جهانى وسعت یافت.
بصورت رسمى ادارۀ رسمى و دائمى استخبارات انگلیس  Secrete Services Bureauیا دفتر خدمات مخفى در سال
۰٠۶٠م به میان آمده و در دوران جنگ جهانى اول نقش بارزى را در حفظ امپراتورى بریتانیا بازى کرد .بین سالهاى
 ۰٠۰١و  ۰٠۰١عمده ترین خطرى که انگلیس ها را تهدید میکرد ،فعالیت جنگجویان نشلست و آزادیخواه در شبه قارۀ
هند ،افغانستان و کشور هاى دیگر بود ،که برایشان اصطالح ترورست را بکار میبردند.
شعبات و فعاليتهاى مختلف اداره هاى استخباراتى
Security
استخبارات انگلیس داراى بخش هاى مختلف میباشد .بخش داخلى یا استخبارات داخلى یا خدمات امنیتى
 Serviceبنام ) (Section 5 of the Directorate of Militaryیا IM5بخش پنجم آمریت نظامى یاد میشود .بخش خارجى یا
استخبارات بین المللى  Secrete Intelligence Serviceبنام ) (Section 6 of the Directorate of Militaryیا  IM6یا بخش
ششم آمریت نظامى یاد میشود.
فعالیت هاى استخباراتى شامل استخبارات نظامى ،استخبارات بحرى ،استخبارات سیاسى ،استخبارات ساینسى،
استخبارات صنعتى ،و انجام عملیات خاص (مثل کودتا ها و ترور هاى سیاسى) میباشد .آنها تالش دارند راجع به
امکانات و مقاصد کشور هاى خارجى ،استحکام راه هاى تدارکاتى ،سرکوبى جنبش هاى ملى ،تحکیم سرحدات بمقابل
کشور هاى همسایه ،و خنثى ساختن فعالیت هاى جاسوسى بیگانگان معلومات دقیق و تازه را بدست آورند.
آغاز فعاليت هاى جاسوسى انگليس در شبه قارۀ هند و افغانستان
فعالیت هاى استخباراتى انگلیس درین منطقه با آمدن کمپنى هند شرقى آغاز و درگیرى جنگ اول افغان و انگلیس شدت
یافت .انگلیس ها در هند براى حفظ سلطۀ خویش با دو نوع مشکل روبرو بودند .آنها هم از ناآرامى هاى داخلى بیم
دا شتند و هم از مداخالت و حمالت خارجى در ترس و هراس بودند .در نا آرامى هاى داخلى جنبش هاى سیاسى و
مذهبى  ،ترس از وحدت مسلمانان منطقه و حمالت جنگجویان قبایلى پشتون در مناطق سرحدى شامل بود .در ساحۀ
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خارجى آنها از حمالت احتمالى شاهان وطندوست افغان مثل شاه زمان ،و نیز ناپلیون فرانسوى و امپراتورى تزارى
روس هراس داشتند .خصوصا ً موضوع جلوگیرى از تجاوز و پیشروى وهمى یا حقیقى روس بعد از جنگ اول افغان
و انگلیس براى مدت یکصدو سى ( )۰٣۶سال بر ستراتیژى سیاسى و نظامى انگلیس ها براى هند تسلط داشت.
براى مقابله با این دو نوع تشویش  ،انگلیس ها آنسوى سرحد در افغانستان به استخبارات ضرورت داشتند .و تالش هاى
سیاسى ،نظامى و استخباراتى انگلیس ها در افغانستان نیز از همین جا آغاز شد .آنها براى ساختن پالن هاى سیاسى و
ستراتیژیک خود به اهمیت اطالعات و معلومات آگاهى کامل داشتند .براى آنها جمع آورى معلومات استخباراتى
راجع به ساختار منطقوى  ،راه هاى عبور ومرور ،منابع ،سیاست داخلى ،گروه هاى قومى ،دشمنى ها و شخصیت هاى
متنفذ افغانستان  ،هم براى تأمین مناسبات سیاسى و هم براى اجراى عملیات احتمالى ،زمینه را مساعد میساخت .
الردولسلي  Lord Richard Wellesslyکه از سال  ۰١٠١تا  ،۰١۶١مقارن سلطنت شاه زمان در افغانستان ،بحیث
گورنر جنرال هند بریتانوى ایفاى وظیفه مینمود ،از زمرۀ اولین کسانى بود که اهمیت واقعى مناطق شرقى و جنوب
شرقى افغانستان را درک کرده بود ،منطقۀ که بعداً بنام منطقۀ سرحدى شمال غربى هند مسمى شد .او معتقد بود که تا
وقتى که یک پادشاه مقتدر افغان هم درین منطقه حاکمیت و نفوذ داشته باشد ،اشغال هند برایش مثال یک بازى را
خواهد داشت .ازهمین جهت بود که کوشید تا به هر قیمتى باشد نه تنها دست افغان ها را از هند و پنجاب کوتاه سازد،
بلکه مناطق شرقى و جنوب شرقى افغانستان را نیز از کشورش جدا سازد(. )ii
براى رسیدن به این هدف  ،پالن انگلیس ها مراحل سرحدات بسته (تدافعى) ،پیشروى (تعرضى) و تجزیه و تقسیم
کشور به قطعات کوچک را در بر داشت  ،تا با تشکیل ایجادنیرو هاى محلى حکومت مرکزى واحد و نیرومند را از بین
ببرد .آنها براى پیاده کردن این پالن شان از راه هاى نظامى ،تبلیغاتى ،تخریبى و شیوه هاى متعدد دیگر استفاده نمودند .
بازى بزرگ يا The Great Game
رقابت هاى ستراتیژیک ،فعالیت هاى جاسوسى و دسایس و هیله گرى هاى بین سالهاى  ۰١۰۶و  ۰٠۶١امپراتورى هاى
انگلیس و روس در افغانستان و آسیاى مرکزى به نام بازى بزرگ یاد شده است  .بازیگران این بازى بزرگ شامل سه
دسته بودند:
اردوى بریتانیا ،صاحب منصبان نظامى و ادارۀ سیاسى حکومت هند بریتانوى
جاسوسان بریتانوى که یا سیاحان و یا هم مأمورین نظامى بودند اشخاص محلى ایکه توسط انگلیس ها براى جمع آورى
معلومات استخدام شده و به جاهاى خطرناکى که رفتن آروپایان به آن مشکل بود ،فرستاده میشدند .این ها اکثراً به لباس
پیر ها ،روحانیون و یا هم زائرین بودایى ارسال میشدند .انگلیس ها این دسته را به خاطر مهارت و چاالکى غیر عادى
شان استخدام نموده و قبل از فرستادن ،در امور جمع آورى معلومات مخفى وسروى مخفى آموزش میدادند .چون این
عده راپور هاى تحریرى کارشان را بجا نگذاشته اند ،لذا راجع به تعداد و نام هاى شان معلومات زیادى در دست
نیست.
قابل یادآوریست که مهمترین گروه بازیگران بریتانوى بازى بزرگ صاحبمنصبان ارتش و مأمورین شعبۀ سیاسى
بودند .درجملۀ جهره هاى معروف بازیگران بریتانوى بازى بزرگ اشخاص ذیل شامل اند:
جیمز ایبټ  ، James Abbottکه در خیوا علیه روس ها فعالیت داشت ،مسؤلیت امور منطقۀ هزارۀ هند بریتانوى برایش
سپرده شد و شهر ایبټ آباد (مخفى گاه اسامه بن الدن) بنام او یاد میشود.
الرد اوکلند  ، Lord Aucklandگورنر جنرال هند بریتانوى که امر تجاوز بر افغانستان را در سال  ۰١٣٠صادرنمود.
ډاکټر ویلیام برایډن  ،Dr. William Brydonکه بحیث یگانه شخصى که در جنگ اول افغان و انگلیس زنده ماند .به
شهرت رسید.
الکساندر برنیس  ،Alexander Burnesسیاحى که کتاب سفر اسیاى مرکزى اش مشهور شد ،بعد از آنکه شاه شجاع را بر
تخت کابل نشاند ،بحیث معاون هیئت انگلیسى ایفاى وظیفه مینمود ،و در قیام سال  ۰١١۰کشته شد.
کیونارى  ،Cavagnariکه در دوران جنگ دوم افغان و انگلیس رهبرى نمایندگى انگلیس ها را در کابل به عهده داشت و
دو ماه بعد در نتیجۀ قیامى کشته شد.
ارتر کونولى  ،Arthur Connollyمخترع اصطالح بازى بزرگ که سرش را در بخارا بریدند.
الرد کرزن  ،Lord Curzonوایسراى (نائب السلطنه) هند بریتانوى که ایالت سرحدى شمال مغربى را تاسیس و
منطقۀ مذکور را تحت ادارۀ مستقیم مرکز در آورد .
میجر هرالډ دین  ،Harold Deaneدر دوران قیام سال  ۰١٠١قبایل سرحد آزاد مأمور سیاسى ملکنډبود و بعد از تأسیس
ایالت سرحدى شمال غربى بحیث اولین کمشنر آن تعین شد.
مورتمر دیورند  ، Mortimer Durandسکرتر امور خارجۀ هند بریتانوى که مسؤلیت مذاکرات تعین سرحد هند بریتانوى
و افغانستان را در  ۰١٠٣به عهده داشت و این سرحد تحمیلى به نام او یاد میشود.
ویلیام ایلفینسټن  ،William Elphinstoneجنرال انگلیسى ایکه قوماندۀ قواى انگلیسى در جنگ اول افغان و انگلیس را به
عهده داشت و درسال  ۰١١۱م بدست افغان ها کشته شد.
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لیپیل گریفین  ،Lepel Griffinمأمور سیاسى ایکه در سال  ۰١١۶براى رسیدن به قدرت امیر عبدالرحمن خان ،روى
شرایط انگلیس ها مذاکره نمود.
حوزیه هارلن  ،Josiah Harlanاولین جاسوس امریکائى در افغانستان .
موهن الل  ،Mohan Lalاصالً مسلمان و اسمش آغا حسن خان بود .اجدادش از خانوادۀ راجه منى رام كشمیرى و
به دین اسالم مشرف شده بودند .موهن الل که اسم پدرش میرزا محمد شكوه بود ،حین سقوط خانوادۀ سدوزائى و عروج
برادران وزیر فتح خان  ،و در دوران جنگ ا فغان و انگلیس نقش فعال داشته از عاملین و جاسوسان مهمى که در
پیشرفت استعمار نقش اساسى داشتند ،بشمار میرفت .او نه تنها بحیث منشى و ترجمان الکسندر برنیس خدمت کرد ،به
او لسان فارسى را آموخت  ،بلکه براى انگلیس ها معلومات مهم را جمع آورى نموده ،به افغان هاى متنفذ رشوت میداد
تا از انگلیس ها پشتیبانى کنند ،دسایس کشتن مخالفین انگلیس را نیز طرح میکرد .کتاب "زندگى امیر دوست محمد
خان" او مجموعۀ از چشم دید هاىش بوده از جملۀ منابع مهم تاریخ دورۀ محمد زائى ها بشمار میرود.
الرد لیتن  ،Lord Lyttonآن نائب السلطنۀ هند بریتانوى بود که سیاست پالیسى تعرضى اش (فارورد پالیسى) منجر به
جنگ دوم افغان و انگلیس شد .
مکناټن ، William Macnaghtenرهبر نظامى نیروهاى متجاوز انگلیس در افغانستان بوده و رهبرى هیئتى را به عهده
داشت که شاه شجاع را بر اریکۀ قدرت نشاند .او در ماه دسمبر سال  ۰١١۰م بدست وزیر اکبر خان کشته شد.
جان مکارتني  ، John Macartneyیکى از سروى کنندگان بریتانوى و عضو تیم مأموریت مونستوارت ایلفنسټن که یک
نقشۀ بسیار جالب افغانستان را تهیه کرد.
ً
چارلیس میسن  ،Charles Massonکه اسم اصلى اش جیمز لیویس بود ،و ظاهرا از ارتش انگلیس به افغانستان فرار
کرد ،در سال  ۰١٣٠براى انگلیس ها جاسوسى میکرد .او در لباس فقیر از مناطق زیادى بازدید نمود و یک باستان
شناس خوب نیز بود.
ویلیام مورکرافت  ،William Moorcroftکه به نام تاجر اسپ ها براى انگلیس ها مصروف جاسوسى بود.
ایلدرید پاتینجر  ، Eldred Pottingerکه در مسجد جامع هرات بحیث خصیب و مال امام ایفاى وظیفه مینمود .
روزکیپل  ، Roos-Keppelکه بین سالهاى  ۰٠۶١و  ۰٠۰٠کمشنر ایالت سرحدى شمال غربى بود و قاموس لسان
انگلیسى/پشتو را نوشت.
(ادامه دارد)
یادداشت ها

i

. Twigge, Hampshire and Macklin (2008). British Intelligence: Secrets, Spies and Sources. The National
Archives, Kew, UK.

کهزاد ،احمد على .رجال و رويداد هاى تاريخي ،دپيښور چاپ .

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de

یادښت :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ii

