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    ٢٠١٦/ ٠١/ ٢٨  پيکارپامير
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٣٤بخش (

 

  با گروه طالبان ارتباطات پنھانی کشورھا
 

 ارتباط پنھانی انگليس با گروه طالبان 

ِھمانطور که گفتيم، درپروژۀ طالب سازی و تروريسم منطقه، حکومت پاکستان تنھا نبود، بلکه رژيم ھا و 
ِومت ھای توانمند ديگری نيز بگونۀ پنھانی و اسرارآميز درآن تداخل داشته و دارند، منتھا اين حکومت ھا ی دخيل حک

ِدر قضيه، با گفتارھای ضد و نقيض، سردادن آھنگ ھای فريبندۀ دپلوماتيک وگاھی ھم با ارائۀ طرح ھا، پيشنھاد ھای 
ِظاھرا بھيخواھانه و حتا پيشکش کردن برخی از مسا نقش پای شان )  و ميخواھند( عدتھای مالی و امثالھم ميخواستند ً

  .را از ديد عامه بزدايند

ِحتا دولت بريتانيا که به تعداد ده ھزارسربازمسلح ِ ميGدی و بنام مبارزه عليه تروريسم ٢٠٠١اش را پس ازسال  ِ
ِبخاک افغانستان و بخصوص درمناطق ھلمند جابج" ِتأمين صلح و امنيت " و  ا نمود، نظربه گزارش ھای منتشرشده، ِ

ِدر ايجاد، تقويت، نقل و انتقال و تھيۀ مواد و وسايط کشتار برای گروه طالبان دست داشته است که دربرخی ازصفحات  ِ
ھفته ی گذشته، قسمتی از محموله ھای  : " :چنانکه يکی ازنشريه ھای افغانی نوشت. اين اثر تذکر داده شده است

آن محموله ھا،  تعدادی  سی بصورت اتفاقی به دست  نيرو ھای امنيتی افغانستان افتاد که در ميانِنظاميان انگلي
ِيکی از افسران موظِف ميدان ھوايی کابل با  "  ،ِبه قول اين نشريۀ الکترونيکی  " .. .واسکت انتحاری نيز موجود بود

انتحاری و سی   آن، به تعداِد چھل عدد واسکِتمحموله ھای مشاجره پرداخته وپس ازبازرسی يک نظامی انگليسی به
   (108) "...قبضه س�ح نظامی مخصوص از ميان  محموله کشف ميشود

ِقبل ازآن نيزاسناد وشواھدی مبنی برتحرکات خاص نظامی، اطGعاتی و لوژستيکی نيروھای انگليسی به سود  ِِ
ِگروه طالبان درنقاط مختلف افغانستان، بخصوص درھلمند و قن . ِدھار و ُارزگان و حتا شمال کشورمنتشر گرديده بودِ

ِسربازان انگليسی، عGوه ازحضور پيچيده وغير شفاف نظامی و اطGعاتی درافغانستان، حتا دست . البته اين تنھا نبود ِ
اه ثورسال درم" پيام آفتاب " چنانکه . ِبه تخريب بعضی از پروژه ھا و زيربنا ھای توليدی و اقتصادی کشورنيز يازيدند

" در وXيت ھلمند و به نقل از برنامۀ تلويزيون " چاه انجير" رييس ساختمانی " شاه ولی " ِ خورشيدی ازقول١٣٩٢
در اين اواخر، نظاميان انگليسی با ايجاد پايگاه در محوطۀ شرکِت چاه انجير، آسيب ھای جدی به  ... " : نوشت"  لمر

ِ آسيب شناسی حضور نظاميان خارجی در افغانستان، از دولِت انگليس خواست شاه ولی با اشاره به... آن وارد کردند ِ
  "...ِتا غرامِت خساراتی را که نظاميان  اين کشور به زير ساخت ھای اقتصادی افغانستان وارد کرده اند، پرداخت کند

ِھرچند موضوع ارتباط پنھانی انگليسی ھا با گروه طالبان، درجاھای ديگری ازاين اثرن يزگنجانيده شده است، با ِ
ِ ميGدی، برای نخستين بارافشا شد که جريان ٢٠٠٣ِآنھم بيجا نخواھد بود درھمين بخش نيزتذکردھيم که درجريان سال 

برای " ماروين پترسن" و " مايکل سمپل" ِارسال پول و اسلحه ازسوی انگليسی ھا به سرپرستی اشخاصی بنام ھای 
ِدرآن زمان گفته شد که دوجاسوس متذکره، ازسوی سازمان مخفی آن . ِبه سر زبانھا افتيدِگروه طالبان دروXيت ھلمند  ِ

ھمچنان گفته . ِمؤ ظف بودند تا برای گروه طالبان، امکانات جنگی و لوژستيکی را مھيا سازند" ام .او.آی" کشور بنام 
ِ، برای مدت بيست سال درافغانستان حضور فزيکی د" مايکل سمپل " شد که  پشتو  اشته به زبانھای فارسی دری وِ

ًگويش کامG محلی نيزمسلط بوده است بصورت ِاين موضوع نيزدرآن وقت افشا شد که جاسوس مذکور، کمپ بزرگ .  ِ ِ ِ
آموزشی نيزدرھلمند تأسيس نموده است که درآن به تعداد يکھزار و ھفتصد نفرطالب موجود بوده و آموزشھای تأکتيکی 
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افشأ اين موضوع آنقدر رسوا آميز بود که دولت کرزی مجبورشد آندو جاسوس را از افغانستان  .و نظامی می ديدند
    .اخراج کند

م، اين موضوع نيز افشا گرديد که بمب ھای کنار جاده ای که در افغانستان منفجر ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٢در سالھای 
   .ِميشوند، با مارک کارخانه ھای اسلحه سازی انگلستان ميباشند

ِافشا کرد که دو تبعۀ انگليسی که پاسپورتھای رسمی آن کشور را نيز با خود داشته و درجمع " پرس تی وی "  
 ِيک مقام امنيتی افغان در وXيت ھرات اظھار داشت که. گروه طالبان بودند، توسط نيروھای امنيتی افغان دستگير شدند

  (109)" .يست ھا ھستند، ازترور}دارند{انگليسی داشتند  دو نفری که پاسپورِت "

ِ ميGدی، دربرابرسوال خبرنگاران مبنی ٢٠١٠ِحامد کرزی رييس جمھورافغانستان درماه اکتوبرسال  ِ
ِبرتحرکات نيروھای خارجی وانتقال گروه طالبان مسلح ازجنوب به شمال کشور، درکابل اظھارداشت ِِ : " 

سيده که ھليکوپترھای خارجی، شبه نظاميان را به وGيت گزارشات ِمؤثقی از اداره ھای امنيتی کشور به دست ما ر 
ِمدتی است که برای ھمگان سوال شده بود چگونه مناطق امن شمال به يکباره  ... ِھای شمال افغانستان منتقل ميکنند ِ

ال نا امن شده است که بر اثر پيگيری  ھای جدی به اين نتيجه رسيديم  که طالبان را نيرو ھای خارجی به سمت شم
ًتقريبا پنج ماه ميشود که چنين گزارشھايی را داريم که ھليکوپترھا شب ھنگام عمدتا در وGيا ت . . . انتقال ميدھند ً

  )١١٠("سمنگان ، بغ�ن و کندوز، افراد مسلح پياده ميکنند

 امنی دست ھای مرموزی سعی دارند تا نا " اظھارداشت که) عطامحمد نور(ِدرھمين راستا، والی وXيت بلخ 
         " .ھا را به وGيات شمالی افغانستان منتقل کنند

ِچنانکه درسالھای بعد، گزارشھای متعددی مبنی برنا امنی و نا آرامی ھای جدی درمناطق شمال کشورمانند    ِ
بتاريخ " و ر-افغانستان" ًمثG، وبسايت . نشررسيدند ِوXيت قندوز، بدخشان، سمنگان، فارياب، بغGن و اطراف مزاربه

به دليل تشديِد نا امنی در ولسوالی المار، بيش ازششصد  " ِم ازقول منابع وXيت فارياب نوشت که٢٠١٣ماه نوامبر٣٠
ِدر اين گزارش از قول يکی از مسووXن وXيت فارياب گفته شد که  ".ِخانوارازآنجا به مناطق ديگرکوچيده اند المار " ِ

ِاخيرا خيلی نا امن شده و فعاليت ِو نيز ازقول عبدالقدوس نام رييس گروه "  دشمن در اين ولسوالی افزايش يافته است ً ِ
ِاکنون اطراف شھر ميمنه نيزنا امن است و ازجمله، دو روز پيش شش نفرکه آموزش " ِموسپيدان آن وXيت گفته شد که  ِ

ِو ازقول ..." ِعزيزان خود می نشينندِعالی داشتند درنزديکی شھربه قتل رسيدند و ھر روز مردم دراين وXيت درسوگ 
  ".ِاکنون مردم درپنجصد متری شھر ميمنه توسط نيرو ه پوليس کشته شد" رييس شورای وXيتی فارياب گفته شد که 

ِنيز، گزارشھای ديگری ازقول مردم محل بيرون داده شد مبنی برپروازھا و نقل وانتقال ھای شبانه وسؤال  ِ
ِگليسی و حتا تجھيز و تسليح گروه طالبان ازطرف آنھاِبرانگيزھليکوپتر ھای ان چنانکه رسانه ھای افغانستان درماه . ِ

نيرو ھای ناتو، چند کانتينر مرمی و مواد خوراکه را پھلوی خانۀ يکی از  " م اطGع دادند که٢٠٠٨اپريل سال 
ِکمسيون امور دفاعی  ِسادات معاونھمچنان، شفيق  " .فرماندھان طالبان در وGيت زابل، ازھوا پرتا ب  کرده اند ِ

ِوتماميت ارضی پارلمان افغانستان گفت ِ روز پنجم حمل، چند فروند ھليکوپتر ١٢ِقرار اط�ع مؤثق، ساعت   " : ِ
باربری حامل ِچند کانتينر بود که آنھا را در نزديکِ خانۀ شخصی بنام حاجی آقای کرتود در ولسوالی ارغنداِب وGيت 

 ھای مخالفين پياده کرد، يک کانتينر را باز کردند که در داخل آن مقداری مرمی و وسايل خوراکه بود زابل برای نيرو
  (١١١. " (دو کانتينر ديگر را باز نکردند که معلوم نيست در بين آن س�ح بوده يا پول  و

ی آلمانی استفاده طالبان برای انجام مقاصد خود از نيرو ھا " ِچاپ آلمان افشا نمود که" شپيگل" نشريۀ 
ِطالبان نو ظھور که قدرِت شان نيز بسيار زياد ميباشد، از سوی برخی از   " ِو کارشناسان امورگفتند که ".مينمايند

  (112)  " . اروپاييان سازماندھی ميشوند که ھنوز ھدف اصلی از اين اتحاد معلوم نشده است

ِتاکتيکھای دوقدرت بزرگ استعماری درقبال اوضاع  ِ ِ افغانستان و گروه تروريستی طالبان ظرف بيشتر ازيکدھه ِ
ِعGوه ازاقدام به نقل و انتقال گروه ھای مسلح تروريستی ازمناطق . متنوع بود)  ميGدی٢٠١٤ تا ٢٠٠١ازسال ( ِ ِ

ِجنوب به شمال افغانستان با استفاده ازھليکوپترھای نظامی و درپناه تاريکی شب، پرتاب مواد خوراکی و لوژس ِ ِ تيکی ِ
ِبرای اين گروه از ھوا، عدم سرکوب Xنه ھای اصلی و اساسی آنھا ، تبليغات دامنه دار وغير مستقيم به سود آنھا و  ِ ِِ ِ



  
 

 

  ٨تر ٣  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، يکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ل: يادونه

 

ِامثالھم، مسلح ساختن تند روان مذھبی  ِ تروريستی با سGح ھای پيشرفته ازطريق به اصطGح غارت کاروان ھای ناتو -ِ ِ
  خورشيدی نوشت١٣٩١به تاريخ ھفدھم ماه حوت سال  "  اطGع رسانی افغانستانشبکۀ" چنانکه . ِدرخاک پاکستان بود

ِشواھِد تازه حکايت ازآن دارد که مخالفين مسلح دولت در حمله ھای خود از س�ح ھای پيشرفته و تکنولوژی  " : ِ
 پيشرفته چگونه در اما سوال مھمی که مطرح ميشود اينکه اين تجھيزاِت مدرن و تسلحياِت... جديد استفاده ميکنند

اختيار طالبانی قرارمی گيردکه در بين مرزھای افغانستان و پاکستان محصور ھستند؟  ھزينۀ تھيۀ اين امکانات از 
دربارۀ ... ِکجا فراھم ميشود؟  چه کسانی به آنھا شيوه ھای جديِد انجام عملياتھای پيچيدۀ نظامی را آموزش ميدھند؟ 

 به T ھای سعودی ھستند ھم ھيچ شکی نيست، ولی بايد ديد اين T ھای عربی اينکه طالبان ھمچنان وابسته
ِجواِب تمام اين سواGت زمانی مشخص ميشود که بدانيد طی ... چگونه تبديل به تسليحاِت پيشرفتۀ نظامی ميشود؟ 

ستان در خاک پاکستان نا پديد سالھای اخير تعداد زيادی ازکانتينر ھای تدارکاِت ناتو و امريکا قبل از ورود به افغان
ِازآغاز حضور... شده اند ِنظاميان خارجی درکشورما، يکی از راه ھای تدارکاتی اين نيرو ھا، خاِک پاکستان بوده  ِ

ِاست و طی ده سال اخير، چھل ھزار کانتينر ناتو از خاِک اين کشور عبور کرده اند، اما به تازه گی مسأله  ناپديد 
از اين کانتينرھا رسانه ای شده است و عده ای به دنبال  اين سوال ھستند که کانتينر ھای مورد ِشدن تعداد زيادی 

                                                                                 " ُنظر به کجا برده ميشوند؟

لھای گذشته، بيش از ھزار کانتينر ناتو در در سا " ِھمين منبع ازقول ادارۀ حسابرسی ملی پاکستان مينويسد که
امريکايی ھا ھم برای سر پوش گذاشتن  به اين مطلب ... پاکستان نا پديد گرديده  که اين روند ھمچنان ادامه دارد

ِگفته اند بخشی از کانتينر ھا که حامل تجھيزاِت نظامی بوده توسط سازمان اط�عات پاکستان ربوده شده و ھدف از  ِ
        " ...ِ دست يافتن به تکنولوژی  تجھيزاِت حساس نظامی و س�ح ھای امريکايی ميباشداين کار

 

 ارتباط پنھانی آلمان و فرانسه با گروه طالبان

ًتماسگيريھای محرمانۀ شبکۀ استخبارات آلمان با گروه طالبان نيزبعدا افشا گرديد که گفته شد اين تماس ھا  ِ
ِوامتياز دھی ھا بخاطر گرفتن ِ تضمين برای جان سربازان آلمانی درشمال افغانستان صورت گرفته استِ ِ ِ .  

مستقربوده و مناطق متذکره نسبت به ) وXيات قندوز و مزار(ًبا آنکه نيروھای آلمانی عمدتا درشمال افغانستان 
ِسايرمناطق کشورامن تربحساب ميرفت، اما با آنھم، زمزمه ھا وگزارشھايی مبنی برتماسھای پن ِھانی و وجود تبانی ِ

ِھای سری و حتا معامGت سياسی، نظامی و اطGعاتی ميان مقام ھای آن کشور و گروه تروريستی طالبان بگوش ھا  ِ
ِصدراعظم آلمان که ھمانند ساير رھبران کشورھای غربی، بدون اعGن قبلی و شايد ھم " آنگG مرکل" چنانکه . ميرسيد ِ

ِبدون استيذان مقام ھای مرکزی ِم وارد ٢٠١٣وزيردفاع آن کشور، درھفتۀ دوم ماه می " توماس دميزيز"  افغانستان با ِ
دولت آلمان برنامه  " : ِوXيت مزارشده ضمن ديدار از پايگاه ھای نظامی آلمان درآن وXيت، ضمن يک سخنرانی گفت

ارد که در حال رايزنی با مقاماِت ھايی را مبنی بر جذِب طالبان و بازگشت آنھا به جامعۀ افغانستان در دست اجرا د
           " ...ِکابل ھستيم و در بارۀ تأمين منابع مالی اين پروسه نيز مصوباتی را انجام داده ايم

 .بيشتراست  ما پيشرفتھايی داشتيم، اما پسرفت ھا "  ِصدراعظم آلمان اين نکته را نيز ياد آوری نمود که  

 ...ر تحِت کنترول ِطالبان قرار دارد و حم�ت آنھا روز به روز افزايش می يابدھنوز ھم بخش ھای وسيعی ازاين کشو

"  

ِدريک گزارش ديگرکه ازقول يک منبع معتبرآلمان به نشر رسيد، حاکی ازآن بود که    بخشی از جنگ افزار  " ِ
در " اينفو" ِقول راديو درھمين گزارش از ..ِھايی که از شبه نظاميان افغانستان ضبط شده است، ساخت آلمان ھستند

ِبيش از چھارھزار و پنجصد قبضه  تپانچه با مارِک  والتر آلمان که در اختيار نيرو ھای  " ِشمال آلمان گفته شده که
در بازار ھای قاچاق اسلحه  در پاکستان ميتوان به راحتی به ... ِپوليس افغانستان قرار گرفته بود، نا پديد شده اند

گذشته، تاکنون دست کم يک سوم از دوصد و چھل و دو ھزار قبضه  در سالھای...  دست يافت تپانچه ھای آلمانی
 در اختيار نيرو ھای اردو و پوليس افغانستان گذاشته است نيز نا ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤اسلحه يی که امريکا بين سالھای 

  )١١٣. " (پديد شده اند
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و پيچيده  ت آمده ميخوانيم و يا ميشنويم، به بازيھا، تاکتيکھاِآنچه از Xبه Xی راپورھا، سخنھا و اسناد بدس! بلی  
" اميد وطن" نشريۀ .  ِگی مسايل مربوط به تروريسم وارتباطات آن با کشورھای مختلف، بيشتراز پيش پی می بريم

 شت کهنو" اکسپرس " و به نقل ازيک روزنامۀ آلمانی بنام " ايسنا"  خورشيدی ازقول خبرگزاری ١٨/٥/١٣٩١بتاريخ 

گروه طالبان، ع�وه بر جنگ افزار ھای ساخت امريکا، چين و روسيه، به اسلحه و مھماِت آلمانی نيز مجھز اند  " : 
نيرو ھای طالبان در مباره .. . که بخشی از اين جنگ افزار ھا توسط نيرو ھای پوليس متمرد به شبه نظاميان ميرسد

ِبا سر بازان آلمانی، درکنار جنگ افزارھای  ساخت امريکا، چکسلواکيا، چين، روسيه و يو گو س�ويای سابق، از ِ
     "... َتپانچه، تفنگ، داشکه، نارنجک و مواِد منفجره ساخت آلمان نيز استفاده ميکنند

از چھار ھزار و پنجصد قبضه تپانچۀ  بيش " ِدرشمال آلمان عGوه کرد که "اينفو" راديو  ِھمين منبع ازقول
ِان که در اختيار نيرو ھای پوليس افغانستان قرار گرفته بودند، نا پديد شده اندمارک والتر آلم درسالھای گذشته تا ... ِ

 در ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤کنون دست کم يک سوم از دوصد و چھل و دو ھزار قبضه اسلحه ای که امريکا بين سالھای  
  "...ه انداختيار نيرو ھای اردو و پوليس افغانستان گذاشته است نيز نا پديد شد

پس مGحظه ميشود که چه رازھا وپيوندھايی ميان منابع دولتی کشورھای ھمسايه و جھان از يکطرف و ھمين 
  !منابع با افراد و گروه ھای تروريستی بر قراربوده است ؟

ِدرارتباط ھمين تماسھای مخفی آلمان وفرانسه با گروه طالبان بود که برخی منابع مطلع افشا نمودند که 
ِردوکشور، نقش عمده ومھمی درجھت برقراری تماس طالبان با مقام ھای امريکايی، براه اندازی مذاکرات مخفی ھ ِِ ِ

ِميان ھردو جانب و باXخره، گشايش دفتر رسمی ِگروه تروريستی طالبان دردوحه پايتخت ِشيخ نشين قطر درنيمه ھای  ِ
                                                                                      . ميGدی گرديد، ايفا نمودند٢٠١٣ماه جون سال 

 رتباط پنھانی روسيه با گروه ھای تروريستیا

ِمطلب جالبی را درمورد ارتباط سازمانھای جاسوسی روسيه با سازمان " گلوب چلنج ريسرچ" نشريۀ  ِ
ِالکساندر ليتوينينکو يکی از اعضای سابق سازمان  " : مده استتروريستی القاعده به نشررسانيد که ترجمۀ آن چنين آ ِ

گفت که مرِد دسِت راست ِبن Gدن و )  زکزپوسپوليتا(به يک اخبار پولندی بنام  ) بی.اس . اف( جاسوسی روسيه 
ِمرِد شماره دو در القاعده، در يک مرکز مخفی سازمان جاسوسی روسيه در قفقاز تربيه شده است  ِ

او ادعا ميکند که ايمان الظواھری که ). . . بی در لندن به قتل رسيد. اس. يتوينينکو چند ماه قبل ذريعۀ افاکزاندرل(
ِدر آن وقت رھبر سازمان تروريستی  "  مخفيانه در قلمرو روسيه باقی ماند ١٩٩٨بود، در سال " الجھاد الجديد" ِ

گرچه منابع امريکايی و اسراييلی در مورد اقامِت ا  " : درترجمۀ مطلب فوق الذکرھمچنان آمده است که  (١١٤(
ِبرطبق اين معلومات، در نصِف اول سال . الظواھری در روسيه آگاھی ندارند، آنھا جزيياِت دلچسبی را ارائه داده اند ِ ِ

ِ، رھبران القاعده درھر جھِت ممکنه سعی نمودند که سطح ھمکاری و ھمآھنگی را با گروه ھای تروريستی ١٩٩٨ ِ
با نزديکی . ِبرای اين منظور، رھبران سلولھای القاعده به افغانستان دعوت شدند. سرتاسر جھان گسترش دھنددر 

 ٢٤ِحم�ِت ھمه جانبه برامريکا، اسامه بن Gدن و ايمان الظواھری، کانگرس ھواخواھان را از سراسر جھان بتاريخ 
ِھمانان، نماينده گان کشور ھای بالکان، شرق ميانه و ِدرميان م. جون در قندھار درجنوب افغانستان تشکيل نمودند

ع�وه بر آنھا، قزاقھا، قرغزھا، . ... افريقا و حتی گروه ھای تندرو جمھوری ھای سابق شوروی حضور داشتند
ِکنفرانس، يک تعداد از مردان  ِيک ھفته قبل از آغاز . . .ارگن ھا، لک ھا و تاتار ھا ھم پنھانی به قندھار رسيدند

ِام� مسلح الظواھری توسط موتر ھای جيپ به سوی ھرات شتافتندک آنھا سه اساس ھدايات از جانب ولينعمت،  به. ً
اين افراد، خود را با  .ِفرِد مجھول از روسيه را که از طريق ايران  رسيده بودند در شھر کوه دوشک م�قات نمودند

ً واضحا قيافۀ س�وک داشت، بعد از وروِد آنھا  به قندھار، نام ھای مسلمانی معرفی نموده با وجود يکه دو تن آنھا
بعد ھا اين . ًيکی از روسھا مستقيما نزد الظواھری رفت و در کنفرانس شرکت نکرد. مھمانان از ھم جدا گرديدند

ًمھمان روسی برای تقريبا شش سال از ديدگاهِ  سازمان ھای مخفی غايب شد  ، دو باره ظاھر٢٠٠٤او در سال . ِ

ِم، رييس جمھور سابق چچنيا ٢٠٠٤ فبروری ١٣در . گشت در .. . درپايتخت قطرمنفجر گرديد) زليمان يانداربيف( ِ
 معلوم شد که سفارِت روسيه در قطر مورد بازديد ھمان روسی که با الظواھری در قندھار ديدار ٢٠٠٣ِاخير نوامبر
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ًکرده بود، پروگرام  کمپيوتر دقيقا ثبت نمود که او کی ِاگرچه اين فرِد روسی ظاھر خود را عوض . داشت، قرار گرفت ِ
  (115) ".بود، يعنی فرديکه مرِد دسِت راست ِبن Gدن را م�قات نموده بود

درنقاط مختلف افغانستان، بخصوص در وXيت " داعش " م ھنگامه ھای ظھور٢٠١٥آنگاه که دراواخرسال 
م ازقول ضمير کابلوف ٢٠١٥ ماه دسمبر٢٣ بی بی سی بتاريخ ننگرھار ومناطق شمال کشورباXگرفت، سايت فارسی

اظھارداشته بود، چنين " انترفاکس" نمايندۀ ويژۀ وXديميرپوتين در امور افغانستان که طی گفت وگويی با خبرگزاری 
 بعنوان دشمن مشترک با)  داعش( روسيه گفته است که برای مبارزه با گروه موسوم به دولت اس�می  " : نوشت

روسيه در اين مورد با طالبان منافع مشترک دارد و مشغول تبادلۀ ... طالبان درافغانستان تماس برقرار کرده است
   "...معلوما ت با اين گروه است

 

 ارتباط پنھانی جمھو ری اس�می ايران با گروه طالبان

ر و پنھان در امور افغانستان، ِھمچنان، رژيم جمھوری اسGمی ايران نميتوانست دربحبوحۀ آنھمه مداخGت آشکا
. ِبخصوص که نيروھای تا بدندان مسلح امريکايی در بناگوشش قرار گرفته بودند، نقش گربۀ بی آزاررا ايفا مينمايد

ِھرچند اسناد مؤثق و مورد پذيرش عامه مبنی بر تروريست پروری وحمايت ھای مالی و نظامی جمھوری ايران  ِ
ِرش اين سطور، دردسترس قرارنگرفت، و اما اظھارات مقام ھای مرزی و وXيتی ِدرقبال گروه طالبان، تا نگا

ِافغانستان، مواد و وسايط تخريبی که بدست آمده، ادعا ھای منابع امريکايی و ناتو، سياست ھای کين توزانۀ دولت 
ِمداران ايران درقبال افغانھا، ادعای ارضی وتاريخی آن کشورباXی برخی ازمناطق غرب ا فغانستان، ھژمونی خواھی، ِِ

ِانديشه ھای صدور انقGب اسGمی، دشمنی با امريکا، نگرانی ازحمGت نيرو ھای امريکايی باXی تأسيسات ذروی ِ ِ ِ 

ِايران، منافع سياسی رژيم مذکوروسروصدا ھای مطبوعاتی داخل افغانستان ِکه تحريکات ايران  موارد و مدارکی بودند ِ
      .ان را درچشمرس قرارميدادندافغانست عليه منافع ملی

ِباساس اسناد محرمانۀ اطGعات ارتش امريکا نوشت که" گاردين" روزنامۀ معتبر ِ ايران در عملياِت محرمانه  " ِ
ِاين عمليات  شامل تسليح، تجھيز، تعليم و تمويل طالبان و جنگ ساGران افغان .. . ِدر داخل افغانستان دخيل است  ِ ِ

           "ِده  و بمب گزاران انتحاری در افغانستان ميشودوابسته به القاع

ِاگر به اين اسناد و مدارک باور شود، دخالِت ايران در امور افغانستان از سال  " عGوه نمود که" گاردين"
و در اين اسناِد محرمانه ادعا شده که حکومِت ايران به ھر عض. . . م تا حاG بطور ثابت گسترش يافته است ٢٠٠٤

ِگروه مخالِف مسلح، در بدل کشتن ھر عسکر افغان يکصد ھزار روپيه پاکستانی و در بدل کشتن ھر مقام حکومتی ،  ِ ِ
  )١١٦"  (دوصد ھزار روپيه ی پاکستانی می پردازد 

ِکه افشا کنندۀ ده ھا ھزارسند محرمانۀ وزارت دفاع اياXت متحده بوده است، به نقل ازاسناد " ويکيلکس " سايت  ِ
ِدولت ايران به رھبران طالبان پيشنھاد کرده تا در ازأ کشتن ھر سر باز افغان، مبلغ  " بدست آمده نوشت که ِ ِ١٧٤٠ 

ِدالر امريکايی و در ازأ کشتن ھر مقام دولتی اين کشور، مبلغ                                   " .دالر امريکايی بپردازد٣٤٨٠ِ

                                                  

}  نماينده ھای{دولت ايران با پرداخِت رشوه ھای ک�ن به برخی نماينده گی  " ھمچنان نوشت که" ويکيلکس  "
ِمجلس افغانستان، سعی دربرکناری نماينده گان اص�ح طلِب اين کشور داشته است  دولِت ايران به نود . . . ِ

ًعضوپارلمان افغانستان جمعا مبلغ چھار  يک گروه صد نفری از نيرو ھای غير ... مليون دالر پرداخت کرده است ِ
ِافغانی طالبان به منظور انجام عملياِت انتحاری از خاِک ايران، وارد افغانستان شده اند ھای } موتر} برخی خود رو ...ِ
جنگ با نيرو ھای طالبان در...بمگذاری شده در افغانستان، درشھر بيرجند ايران با مواد مفجره مجھز ميشوند

جی استفاده کرده اند که روی آنھا به زبان فارسی عبارت ساخت ايران حک شده بوده . پی.آر} س�ح{ائت�ف، از 
    "... است

ِشواھدی يافته اند که ايران به مخالفين دولِت افغانستان که در مرز   " برخی ازمقام ھای امريکايی گفتند که 
آن  "  اظھارداشت که ِوزيردفاع امريکا  "رابرت گيتس " . " .ال ھستند، اسلحه ميدھدھای پاکستان و افغانستان فع
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باور کنيم اين موضوع در حِد قاچاق باشد و يا  آن ھستيم بيشتر ازآن است که} کشف{ای را که شاھد } س�ح{مقدار 
س�ح ھای . . . خ دادن است چيزی مرتبط با تجارِت مواد مخدر و يا چيزی که بدون اط�ع دولت ايران در حال ُر

ساخت ايران که در افغانستان يافت شده اند و طی ماه ھای گذشته مورد استفاده ی مخالفين قرار گرفته اند، ايرانی 
  )١١٧. . . " (ھستند

  ميGدی ازقول منابع محلی ھرات نوشت که٢٠١٣درماه اکتوبر سال "   تحليلی- پيام روز" نشريۀ الکترونيکی 

به تعداد پنجصد و چھل تن از مخالفين ِمسلح را پس از آموزشھای Gزم، غرض انجام عمليات  تخريبی به ايران  "
                              " ... مناطق غربی افغانستان فرستاده است

ُکمکھای نظامی نا مشخص و خطرناِک  " : ِيکی ازتحليلگران افغان دريکی ازسايت ھای برون مرزی نوشت که
يران به طالبان و ھمزمان، حمايِت تھران از دولت افغانستان به رھبری حامد کرزی، حکايت از سياسِت متناقض و ا

ُدو رنگِ ايران دارد و اين کمکھا درحالی صورت ميگيرد که در برخی موارد، منافع ايران در افغانستان مطابقت ندارد 
ھای استراتژيکِ امريکا در افغانستان و کوشش برای بنا ازجمله، شکست پ�ن. و يا ازجانب امريکا در خطر است

ِنھادن يک دولِت بی ثبات در کابل، به رغم يکسويی آنکه ايران در بعضی زمينه ھا در افغانستان، خود را متحد می 
  "...ِشمارد، ولی در عمق روابط با افغانستان، ديد خصمانه، مد اخله گرانه و شيادانه دارد

به رغم ِتضاد عقيدتی يا ايدئولوژيکی بين جمھوری اس�می ايران و  " :افغانی اضافه مينمايدِباز،ھمين تحليلگر
ِطالبان، تھران به نحوی عمل گرايانه و حساب شده از طالبان ضد شيعه برای حفظ منافع ملی، حياتی، سياسی و 

ان و امريکا دارد که ميتواند در آينده استراتژيک خود در افغانستان حمايت ميکند و اين کار، ريشه در دشمنی بين اير
ِبه درگيری نظامی منجر شود و ايران نيز پ�ن دارد بنام طالب در خاِک خود نيز نيرو داشته باشد که جنبش طالبان 

سپاِه پاسداران در شکل ... ِپاکستان، تاجيکستان، ازبکستان و افغانستان را با خود عليه تجاوز امريکا داشته باشد
جرای سياست ايران در قبال افغانستان نقش کليدی دارد و در سالھای اخير به استراتژی جنگھای نا متقارن گيری و ا

ِجدال ديرينۀ ايران بر سر آب ھيرمند، .. .برای مبارزه با نيروی نظامی بر تر امريکا و افغان تأ کيد ورزيده است
د مانع انکشاِف بنِد کجکی در ھلمند، مانع ساخت بند ِمرغاب، فراه رود و ھريرود بوده که با تمام قدرت ت�ش دار

  "سلما در ھرات و کمال خان در نيمروز گردد

" يکی ازماھنامه ھای برون مرزی افغانھا درکانادا، مطلبی را از يک روزنامۀ سويسی بنام " افغان رساله  "
 اينک، گوشه ھايی ازآن را در اينجا م خويش به نشر رسا نيد که٢٠١٤درشمارۀ ماه مارچ " نويه تسورشر تسايتونگ 

ِروزنامۀ پرتيراژ سويسی با استناد به اظھاراِت يک مقام امنيتی بلند پايۀ افغانستان، از گسترش   " : درج مينماييم ُ
 تھران با گروه طالبان نيز مناسباِت نزديک بر .افغانستان خيرداده است ِنفوِذ ايران بر وزيران و نماينده گان ِ پا رلمان

ِبه استناِد گزارش مطبوعات، گروه طالبان در سال  ... " : ِمطلب منتشرشده چنين ادامه يافته است " قرار نموده است
ِدرسال گذشته نيز نماينده گا ن رھبری طالبان که .  دفترخود را در شھر زاھدان واقع درشرق ايران افتتاح کرد٢٠١٢ ِ

    " .دنداند، از تھران ديدار کر در پاکستان مخفی شده

رژيم شيعی تھران به لحاظ ايدئولوژيک، مشترکاتی با طالبان  " :به نقل ازروزنامۀ سويسی اضافه شده بود
ِ مناسبات دو کشورھمسايه که به ٢٠٠١ تا ١٩٩٦ِدر دوران تسلط ِاين گروه برافغانستان، در فاصلۀ سالھای . ندارد ِ

ِه نبود، اما نفرت ازامريکا بعنوان دشمن اصلی درسالھای اخير لحاظ فرھنگ و زبان رابطۀ تنگاتنگی داشتند، دوستان
ِھم طالبان و ھم رھبری ايران، پيمان استراتژيک ميان کابل و واشنگتن را  .. .باعث نزديکی طالبان و ايران شد

 سال ِتھديدی برای خود می شمارند؛ زيرا اين پيمان ادامۀ استقرار سربازان امريکايی را در افغانستان بعد از
ِتھران اميدواراست  که در پايان اين سال با خروج ھمه نيرو ھای ناتواز افغانستان؛ بتواند . ممکن ميسازد٢٠١٤

     "...دامنۀ نفوذ خود را در منطقه گسترش دھد

بنياِد امام خمينی در سالھای اخير،  " ِمطلب منتشرشده در روزنامۀ سويسی، گوشۀ ديگری نيز دارد و آن اينکه
  " . ُنھا دالر در مؤسسه ھای مذھبی وبرنامه ھای کمکِ اقتصادی افغانستان سرمايه گذاری کرده استمليو
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 ميGدی بود که يکبارديگر سرو صداھای زيادی مبنی برحمايتھای مالی و لوژستيکی ٢٠١٥ماه جون سال 
ً ھای رسانه يی که عمدتا به نقل گزارش. جمھوری اسGمی ايران از گروه طالبان دررسانه ھای افغانستان انعکاس يافت

از ادارۀ امنيت ملی کشور و مقام ھای محلی دروXيات غربی منتشرشدند، افشا نمودند که مقام ھای جمھوری اسGمی 
 ايران، پايگاه ھای آموزشی درمناطق مختلف خاک ايران مانند کرج، تھران، مشھد، تربت جام، خاش و غيره

Gاين سرو صدا . ح ھای جنگی و مواد انفجاری نيز برای گروه مذکور دريغ نمی نمايداختصاص داده و ازتحويلدھی س
ھا، متعاقب نشرگزارشھايی به براه افتادند که گفته شد ھيأت ھای گروه طالبان، چند مرتبه از تھران ديدار بعمل آورده 

  .اند

ِمعاون وزيرامورخارجۀ بريتانيا درامورخاورميانه وشمال افر" آليستربرت  ميGدی ٢٠١١يقا، درماه جون سال ِ
ِنا ديده گرفتن تحريم ھای سازمان ملل متحد درمنع فروش تسليحات به سازمان ھای تروريستی " ًرسما ايران را به 

      " . دولت ايران متظاھر، دو رو و بسيار خطرناک است " متھم نموده  گفت که" مانند طالبان 

اين اظھاراِت خشم آلود آقای برت بعد ازآن مطرح شد که  " هگزارشگرراديو بی بی سی اظھارداشت ک
درجريان درگيری ھای افغانستان درماه فبروری امسال، محموله ای ازموشکھای قدرتمند از پيکار جويان افغان 
کشف شد و تحقيقات نشان دادکه در اين موشکھا، فيوز ھايی به کار رفته که تنھا می توانسته در ايران توليد شده 

  )١١٨."  (باشد 

ِگزارشھای منابع داخلی ھمچنان اظھارداشتند که به تعداد دوصد مرد مسلح ِتروريستی به فرماندھی اشخاصی 
قلعۀ " و " اناردره" ِازخاک ايران وارد شھرک ھای " عزيز بوجوک" و" ملک قادر" ، "شيراحمد سناتور" بنام ھای 

ِتند که افراد مسلح مذکوردر اھالی منطقه گف. در وXيت فراه شده اند" کاه ايران " بيرجند " و " دورو" و " سپيد آبه" ِ
ِآنھا گفتند که اين گروه دوصد نفری، عGوه از راھگيری و کشتار و اختطاف افراد، ميخواستند باXی . آموزش ديده اند ِ

نيزادعا نمودند که اين " امنيت ملی" چنانکه منابع . حملۀ ويرانگرانه بعمل آورند که جلوآنھا گرفته شد" کمال خان" بند
          .حمله، توسط مقام ھای ايرانی سازماندھی شده بود

گفته . ِنيروھای امريکايی تاحال ماين ھا وموشکھای ضد ھليکوپتررا بدست آورده اند که ساخت ايران ميباشند
راه به راه انداخته است، زيرا به طول شده که جمھوری اسGمی ايران، بيشترين فعاليتھای خرابکارانه را در وXيت ف

 " گريگوری" ِيکی از جنراXن نظامی امريکا بنام . دوصد و شصت و دو کيلو متربا اين وXيت مرز مشترک دارد

ِايران برای طالبان ازطريق مرز ھايش با افغانستان؛ س�ح سبک، مرمی، راکت و مين تحويل  " ًرسما اعGم نمود که
ايران فکر ميکند که نيرو ھای ناتو اين را نميدانند، درحاليکه ما ميدانيم که ايران   " : ه کرد کهوی عGو  " .ميدھد

  )١١٩. "  (ِت�ش دارد تا در داخل ِافغانستان تنور جنگ را شعله ور نگھدارد

موزشی نيزمتعاقب آنھمه اظھارات، نقش تھران درحمايت ھای پنھان مالی، تسليحاتی ، آ" ويکی ليکس" وبسايت 
ِچاپ لندن نيزباساس اسناد رسمی وگزارش معاون " گاردين" روزنامۀ . ِوپناه دادن به شورشيان طالبان را افشا نمود

دولت ايران گام ھای جديدی در بی ثباتی افغانستان برداشته و نفوِذ خود را در اين  " : سفيرامريکا درکابل نوشت که
ِبا پرداخت رشوه ھای ک�ن به برخی نماينده گان ِمجلس افغانستان، سعی دولت ايران . . . کشور افزايش داده است 

 يک گروه صد نفری  از نيرو ھای غير ٢٠٠٩در ماه مارچ ... در برکناری نماينده گان اص�ح طلب اين کشور دارد
                        (120) ".افغانی طالبان به منظور انجام دادن عمليات انتحاری، از خاک  ايران وارد افغانستان شدند

زاھدان درامتداِد  " .وال ستريت ژورنال افشا کرد که مقام ھای ايرانی برای طالبان درزاھدان دفترگشوده است
پاکستان و افغانستان موقعيت دارد و از شھر کويتۀ پاکستان که شورای رھبری طالبان  – سرحد ميان سه کشور ايران

ھدف اساسی گشايش دفتر برای طالبان اين است که .  راه تزانزيت به شمار ميروددر آنجا مستقر است، ساده ترين
  )١٢١... " (ايران بتواند ت�ش ھای خود را با طلبان عليه امريکايی ھا ھمآھنگ سازد

م گزارش داده ٢٠٠٥فرماندۀ نيروھای امريکا درافغانستان نيزدرماه می سال " استنلی مک کريستال " جنرال 
ِرھبران طا لبان به منظور آماده گی برای عمليات ِنظامی عليه نيرو ھای ائت�ف در وGيات ھلمند و  " است که ِ

  برخی خود رو ھای بمب گذاری شده در . . . ُارزگان، به طور مرتب بين ايران و افغانستان در تردد بوده اند
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       " .افغانستان، درشھر بيرجنِد ايران به مواد منفجره مجھز ميشوند

ِبعضی ازتحليلگران درعين زمان گفته اند که سGح ھای ياد شده توسط عناصرتند روداخل سپاه انقGب اسGمی 
ِتھيه ميشوند که دستورکار متفاوتی را نسبت به وزارت امورخارجه دنبال ميکند ِ.   

ی را به  خورشيدی خويش کاپی اسناد١٣٨٩کابل درشمارۀ ھجدھم ماه جدی سال " ھشت صبح " روزنامۀ 
اسناد . ِنشررسا نيد که پس ازحملۀ نيرو ھای امنيتی افغانستان به مقرگروه طالبان در وXيت قندوز بدست آمده است

ازبانک ملی ايران پول دريافت " گُل تپه" فرمانده اين گروه درمناطق " عبدالحی شينواری "مذکورنشان ميدھد که 
ِچنانکه نام شخص مذکوردر اسنا. ميکرده است   .ِد بدست آمده ثبت ميباشدِ

ِروی اسناد، دXيل وشواھد فوق، چنين استنباط ميگردد که علی رغم مذاکره خواھی وصلح طلبی رييس جمھور 
افغانستان که آنھم دريک خh تئوريک، برنامه يی، تعريف شده صورت ميگرفت و تا تحريراين سطور، ھنوزھم 

ِد که به زودی سراصل کGوه بدست آيدصورت ميگيرد، ازاحتمال به دور پنداشته ميش بدين معنا که گروه طالبان نه . ِ
ودسته  يکنوع گسترش پا گريزانه ازمرکزبه محيط داشته و به بخشھای تئوريک وغير تئوريک تنھا ظرف سالھای اخير

ِھای دھشت زا و باجگيرمنقسم شده اند، بلکه ازنظرارتباطات خارجی و وابسته گيھای استخباراتی ني زتفاوتھايی يافته ِ
ِتا آنجا که کسی دقيقا نميداند آيا رھبری بنام مGعمر وجود خارجی داشته و دارد؟  اگرچنين فردی وجود فزيکی ھم . اند ِ ً

ِداشته باشد، پس ازآنھمه گسترش، نابسامانی و ارتباطات متعدد خارجی، آيا ھنوزھم کدام مرکزيت قابل اطاعت و اجرا  ِ ِ ِ
ِ بنام مرکز واحد گروه طالبان، آنھم بگونۀ ارادی، مستقل وتضمين کنندۀ تعھد وتوافق وجود خواھد کنندۀ صلح و مذاکره

داشت؟ و اگردارد، درکجاست و تا کدام حد خواھد توانست برای آيندۀ سياسی گروه مذکورتصميم بگيرد؟ اين سؤالھا و 
ِليلگران سياسی، پيرامون روند مذاکرات و تأ مين ِشبھات ديگر، موجب آن گرديده بود تا مردم افغانستان، ناظران و تح ِ ِِ

ِبازھم، گذشت زمان ميتواند ھمه چيز را . ِصلحی را که کرزی و ھمکاران نزديکِ به وی ميخواستند، شک نمايند
                                                                       .سازد روشن

 ) ادامه دارد(

 

 


