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 سپتمبر  ۵ یستیدر باره حادثه ترور
 

سپتمبر   ۵  خی که به تار  یست ی در رابطه به حادثه ترور  هی روس   یو فرامنطقه ئ   یمنطقه ئ   لی مسا  لگرانی تحل  دگاهی فشرده د  لی تحل 

  .وست ی در کابل به وقوع پ  هی در مقابل سفارت روس ۲۰۲۲

نظر و موقف خوددارانه در مورد واقعه متذکره ابراز    ندی نما  یم  ی کشور سع  نی ا  ی به شمول مقامات رسم  ی کارشناسان روس  نی ا

  : نمود  یجمع بند ل ی توان به شرح ذ یم ه ی قض نی مسکو را در رابطه به ا دگاه ی د یبدارند. محور اساس

  نکه ی نموده است، اما، ا  یباز  یست ی عمل ترور  نی ا  یخراسان" گروه داعش، غالبا نقش اجرا کننده را در اجرا  ت ی شاخه "وال -

روزها برند )نشان(    نی شود، ا  یم  ده ی د  که ی . طورستی آن بوده باشد، هنوز بطور کامل روشن ن   ی گروه داعش سفارش دهنده اصل

 .ببندند شانی برچسپ را باال نی عالقمند اند تا ا ای بندند،  ی خود م یاز گروه ها باال ی اری داعش را بس

  ی و در شروع مراکز اساس  ده،ی خود را در افغانستان شدت بخش  تی فعال  ۲۰۱۵حداقل از سال  (  یدولت اسالم  ای اول داعش )  نوع

  .دادی م ل ی کنر، ننگرهار و خوست تشک یها  تی آن را وال

مختلف افغانستان بوده که به خاطر مشهور نمودن و مطرح ساختن    ی در نواح  یجرم  یعبارت از باندها  ،یدوم داعش افغان   نوع

  یدر بخش ها  ش ی و کم و ب   یجنوب  یباندها نخست در شمال و سپس در نواح  نگونهی . اندی نما ی از برند داعش استفاده م  ش،ی خو

و متعهد به    یشعور  ،یواقع   روانی توان اعضا و پ   یم  یباندها را به سخت   نی از غرب افغانستان عرض وجود کردند. افراد ا

 .برند ی شان از برند داعش سود م ی صرف بخاطر پوشاندن اعمال جرم نهای . ادی داعش نام

نوع "داعش" در روابط    ن ی باشد. ا  ی شده توسط استخبارات پاکستان م  نی زای باالخره، نوع سوم داعش در افغانستان، پروژه د  و

  .باشد، قرار دارد  ی. می. اس. آ ی آ لی باتوک ل ی " که وکیتنگاتنگ با "شبکه حقان 

.  ی. اس. آ یآ   تی ری " به دستور و مدی"شبکه حقان   یعن ی شبکه مربوط به آن،    یضا .  و اعی. اس. آیآ   رانی مد  ری اخ  یهاسال   یط

  ی تحت برند داعش عمل م  یها زمان   یتحت نام و پرچم داعش پرداختند. حقان   یست ی ترور  یها   اتی به طور منظم به انجام عمل

  ی داعش سوق م  ی شود، و قصدا اذهان عامه را منحرف و به سو  ادی و نشان طالب    مدانستند در آن از  نا  ینمودند که الزم نم

افغان،  هندو باوران و    عی مذهب تش  روانی هزاره ها، پ   هی نام و پرچم داعش مخصوصا حمالت خود را عل   ری ها ز  یدادند. حقان 

افغانستان انجام    یشهرها  ی عاد  ندگانباش  ری ها و موسسات کشور هندوستان و سا  یندگی افغان و همچنان اتباع ونما  یسیک ها

 .دهند ی، و هنوز هم انجام مدادند یم

  وه ی به ش  هی شب   زی در کابل صورت گرفت ن   هی سفارت روس  ی دسمبر در مقابل  دروازه دفتردقنسول  ۵  خی که به تار  یست ی ترور  حمله

  یست ی عمل ترور  نی باشد. اکثر آگاهان امور و ناظرین به آن باور استند که سفارش کننده و اجرا کننده ا  ی نوع سوم م  نی کار هم

 .با استخبارات پاکستان صورت گرفته است  یبوده و بدون شک که در هماهنگ یحقان در کابل، شبکه  هی به ضد سفارت روس

حادثه "به    نی است تا ا  لیمتما  شتری مسکو در حال حاضر ب   ،دی ای برم  هی روس  ونی فدراس  یاز عکس العمل مقامات رسم  کهی جائ   تا

  یحادثه کابل به ضد کدام گروه  یتوان مشاهده نمود، مسکو فعال قصد ندارد در پ   یم  کهی " سپرده شود. طوری باد فراموش

  .دی برآ انهی و انتقام جو  یخاص نظام اتی عمل

ساعات نخست پس از وقوع حادثه به شدت دست و پاچه    ی دهد که سران طالبان ط  یحال، معلومات دست داشته نشان م  نی ع  در

  کنی قرار خواهند داد،  ل  یرا مورد حمالت راکت   انی در داخل افغانستان اهداف داعش  هی روس  انی شده و مطمئن بودند که نظام

 ...دندی اقدام متوسل شود، نفس راحت کش نی به ا ستی ن  ماده فعال آ  هی حاصل نمودند که روس نانی اطم یوقت 

  ی کدام مناسبات خاص   تی که در واقع  می ابی یدرم  م،ی کالن بنگر  ری تصو  کی و افعانستان در    هی روس   انی م  ی به مناسبات جار  هرگاه

  یمشورت چه در چهار چوب فارمت    ر ی اخ  یهاسال   ی مسکو ط  یهاتمام تالش   رغمی در حال حاضر وجود ندارد. عل  نی طرف  نی ب 

مقرب به صفر است : افزون بر آن،   بای گروه حاکم طالبان تقر است ی س  یباال  کو مس ری نفوذ و تاث " ۱+۳" ب ی مسکو و چه هم ترک

و فعال در استقامت افغانستان وجود نداشته و مشاهده    افتهی   نی تدو  ی ها  یسی برد پال  شی پ   یمسکو برا  یامکانات، منابع و عالقمند
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خواهد ماند، هرگاه خدا نخواسته کدام حمله    یباق  ریی بدون تغ  یمدت نامعلوم  یبرا  ی رسد که حالت کنون   یبه نظر م  شود.   یهم نم

 .ددون ی در افغانستان به وقوع بپ  هی ( اتباع روسای و )  هی روس کی پلومات ی د  یندگی نما هی عل گری د یست ی ترور

مشدد را در قبال حادثه    ی که عکس العمل ها  ستی مسکو در جهت افغانستان طور  یجار   یژی سترات   افت،ی دررباال تذکر    که ی طور

دهد،    یافغانستان نشان نم  ی مسکو را در باز  ی رومندی روش عالمه ن   ن ی طالبان در نظر ندارد. مبرهن است که ا  ت ی اخیر و حاکم

 .کرد خواهدن  ریی تغ  ی راستا، به زود نی و اوضاع در ا

 یسپتمبر قربان   ۵  یست ی را که در اثر حمله ترور  هی نام هاي دو تن از کارمندان سفارت روس  هی روس  ون ی خارجه فدراس  وزارت 

  : اعالم داشته است لی شده اند به شرح ذ

  ه؛ی سکرتر دوم سفارت روس -  ه ی شاه )شاه محمود(، تبعه افغان االصل روس  لی خائ ی م -

 .هی سفارت روس یت ی کارمند امور ام -  یژ  گی آد تی کوژوگ -

( جراحت برداشته اند، تا اکنون از طرف اداره حاکم  ای حادثه جان خود را از دست دادند، و )  نی در ا  کهی و تعداد افغانهائ   نام

 .طالبان منتشر نشده است 

 شرح یک لغت 

 کند؛ ، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری که محصول یک فروشنده را از محصوالت سایر فروشندگان متمایز می نشاننام، بَِرند:  

نوعی محصول که توسط یک شرکت خاص با نامی خاص تولید   (،Marque: یمارک )به فرانسو ای ( Brand: یسی )به انگل 

 شود؛ می 
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