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    ٢٠١٦/ ٠٢/ ٤  پيکارپامير
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٣٥بخش (

 

  بدرفتاری دولت ايران با پناھنده گان افغان

ًقبل ازآنکه موضوع مربوط به ارتباطات پنھانی دولتھا با گروه تروريستی طالبان را ادامه دھيم، لزوما بايستی 

برخواھيم گشت به  آنگاه شرح ميدھيم و ًنيزمختصرا ايران با پناھنده گان افغا ن رابد رفتاری دولت جمھوری اس.می 
صحبت ازتحويلدھی س.ح و کُمکھای مالی و  ارتباط پنھانی دولت ايران با گروه طالبان و يا تنھا  .اصل موضوع

رفتاری، تحقير، کشتن، بد ِنبود، بلکه موضوع مذکورعليه منافع ملی مردم افغانستان مطرح لوژستيکی برای گروه
ِاعدام جوانان افغان درآن  آتش زدن به کاشانه ھای غريبانۀ خانواده ھای مھاجر و حتا زندانی ساختن افغانھا و بستن، ِ

ِجاويد لودين معيين سياسی وزارت امورخارجه درمجلس سنای افغانستان. کشور نيزمطرح بود وھست ًرسما  ِ

ِمين حاI در زندانھای ايران بسر ميبرند و دوصد و ھشتاد نفر افغان منتظر اعدام پنجھزار افغان ھ: " اظھارداشت  که  ِ
ايران ھميشه به زور و خود سرانه بخاک ِما تجاوز " ھمچنان، نمايندۀ ھرات در مجلس سنا گفت که "  خويش ھستند

  )١٢٢. (رز مينمايدِميکند، پاسگاه ميسازد، ديوار ميکند وھمه روزه اجساد اعدام شده ی افغانھا را رد م

ِدرشب وروزيکه اين سطوررقم زده ميشدند، گزارشھای تکان دھنده وھولناکی ازاعمال و کردارمنسوبين  ِ
دراين . جمھوری اس.می ايران عليه افغانھای بی کس و پناھنده دررسانه ھای افغانی وغير افغانی نيز منتشرگرديدند

ِ، ع.وه از تحقير، لت و کوب و فحاشی افغانھا توسط مؤظفين حکومتی، ًگزارشھا، ھمانطورکه قب. نيز تذکر داده شد
ِاز آتش زدن به منازل فقيرانۀ پناھنده ھای افغان در شھرھای مختلف ايران و ازجمله، شھر يزد و اعدام ھای ِ گروھی  ِ

ای غربت نشين درحالی ِاين اقدامات و اجراآت بی مروتانۀ جمھوری اس.می ايران عليه افغانھ. در مP عام تذکر رفت
  .انجام داده ميشد که ھيچ نوع واکنشی از سوی مقام ھای دولتی افغانستان در اين مورد بمشاھده نميرسيد

را به نشر " سيامک ستوده " م نوشتۀ يکی از دانشمندان ايرانی بنام ٢٠١٤درماه می سال " مشعل " وبسايت ِ
ک شاھد عينی از روستای نظام آباد قزوين، روز گذشته، گروھی از ِبنابرگزارش ي ... " : رسا نيد که چنين ميگفت

ِارازل و اوباش ِ جماق دار، کارگران و دھقانان افغان ساکن اين روستا و خانواده ھای آنا ن را با چوب و چاقو مورد 
آنان را سر  تن از احشام ٦٠٠ الی ٥٠٠حمله قرار داده خانه ھا و موتور ھای آنان را به آتش کشيده نزديک به 

ِبريده و زنان و دختران شان را مورد تجاوز جنسی قرار داده اند ِ ھم اکنون اين خانواده ھای آسيب ديده ھمراه با . ُ
َکودکان و فرزندان شان در خيابان ھا بدون سر پناه، غذا و وسايل ;زم  برای حفاظت خو بسر ميبرند ِ ِ "  

مقاماِت  " م گفت که٢٠١٤زی به خبرنگاران درماه اپريل باری، سخنگوی وزارت امورخارجۀ رژيم حامد کر
ِافغانستان ھمواره ازھمتايان ايرانی خود خواسته اند که مجازاِت افغانھايی را که در ايران  به اعدام محکوم ھستند، 

  (!! اين ھم توجه، دلسوزی و دفاع از اتباع افغانستان توسط دولت کرزی )  .به حبس ابد تغيير بدھند

، به اقارِب }درايران{اجساِد پنج تن از افغانھای اعدام شده  " : گزاری بی بی سی ھمچنان گزارش داد کهخبر
ِازقول اھالی شھرک کلفگان ) مبين غفوری(ِخبرنگارخبرگزاری مذکور ".شان در و;يِت بدخشان تسليم داده شد ِ ِ

ھفتصد نفرآنھا ھنوز در ... عدام شده اندِظرِف شش ماه، ھشتاد نفر از جوانان شان درايران ا " :بدخشان گفت
ِيکی از زندانيان افغان بنام محمد نو روزی  ... ِ تن منتظر اعدام ميباشند ٣٥٠زندانھای ايران ھستند و ازآن جمله، 

      (123) "...گفته که  در يک ھفته، بيست نفرھم سلولی وی اعدام شده اند
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ِمتعاقب آن، بازھم رسانه ھای داخل افغانس ِتان افشا نمودند که اجساد يکتعداد ازجوانان اعدام شدۀ افغان، از ِ ِ
  . انتقال داده شده است)  مربوط وIيت پروان) ايران به شھرک ِغوربند

بيشتر از دوصد نفر از اھالی  "  م گزارش داد که٢٠١٣خبرگزاری بی بی سی  بتاريخ ھجدھم ماه اپريل سال 
اين ...ِت، در برابر کنسولگری ايران در شھر ھرات دست به تظاھرات زدندکھسان و;يت ھرا} شھرک {ولسوالی 

ُمعترضان که اجساِد نه  نفر از بسته گان شان را باخود حمل ميکردند، ميگويند که نيرو ھای امنيتی ايران اين افراد 
ِنفر از باشنده گان شھرِک درماه دسامبر، حدود يکصد و پنجاه ... را سال پيش در داخل ِخاِک ايران تير باران کردند

ِاس�م قلعه درھرات، خواھان تحويلدھی جنازه ھای اين سيزده نفراز دولت ايران شده بودند، اما مقام ھای ايرانی در 
  "...آن زمان ادعا ھای معترضان را رد کردند

ِھنوزموج غم و اندوه اھالی وIيت ھرات فروکش نکرده بود که گزارش ھای ديگری مبنی برشل ِيک مرزبانان ِ
ِشبکۀ خبررسانی افغانستان ازقول خبرنگار خويش ازوIيت فراه . ايران باIی يکتعداد ازافغانھای پناھنده به نشررسيدند ِ

. ِتا بحال جنازه ھای ده تن کشته شده به ولسوالی ;ش و جوين و;يت فراه انتقال داده شده است " نوشت که
ِدراثرشليکِ گلولۀ مربانان ايرانی،   "...ُ نه تن ديگر از افغانھای پناھنده زخمی شده اندِ

ِم به نشر رسا نيده ازقول منابع رسمی ٢٠١٣ِنيزعين گزارش را به روز دھم ماه می ) بی بی سی(خبرگزاری 
ِزخمی ھای انتقال يافته به بيمارستان و;يت فراه گفته اند که دست کم بيست تن از ھمراھان شان  " ع.وه نمود که

    " ...شده اندکشته 

ًم گزارش داد که اخيرا مقام ھای ايرانی دوازده ٢٠١٣ِخبرگزاری بی بی سی بتاريخ ھشتم ماه جون سال 

ِنفرازشھروندان بی پناه افغانستان را درشھرھای  ِگزارش ازقول . اعدام نمودند" و اصفھان " اراک " ، "َکرج" ِ
ِمسووIن سفارت افغانستان درتھران ع.وه نمودکه ِ صد ھا تن ديگرازشھروندان افغانستان ظاھرا به ارتباط جرايم ِ ً ِ ِ

ِمرتبط با مواد مخدر درايران محکوم به اعدام گرديده و ھرلحظه انتظارمرگ خويش را ميکشند اين اعدام ھای گسترده . ِ
 به منظور درحالی ازسوی مقام ھای ايرانی صورت ميگرفت که دولت افغانستان ھيچ اقدام مفيد، مؤثر و سازنده

                                                                                         .جلوگيری ازاين فاجعۀ بزرگ بعمل نمی آورد

م گزارش دادند که به تعداد پنج تن ازجوانان ٢٠١٥ھمچنان، برخی از رسانه ھای افغانستان دراوايل ماه مارچ 
کلفگان دروIيت بدخشان که به منظور جُست وجوی کاربه ايران رفته بودند، توسط جمھوری مربوط قريۀ چھارتوت 

بعضی از رسانه ھای تصويری، صحنۀ عزاداری، . اس.می ايران اعدام گرديده و اجساد آنھا را رد مرز نموده است 
                                          .فرياد ھای مادر، ھمسر و کودکان اعدام شده ھا را نيز به نمايش گذاشتند

ِموضوع ديگری که مردم افغانستان را سخت خشمگين ساخت، ھمانا اخراج اجباری حدود يکھزار کودک 
ِگفته شد که مقام ھای ايرانی، اين کودکان معصوم افغان را بدون ھمراھی پدران و . ِمھاجر افغان ازخاک ايران بود ِ
ًحساس عاطفی و انسانی جمع آوری نموده عمدا و جبرا بسوی افغانستان فرستادندِمادران شان و بدون اندکترين ا ً ِ.  

ِاين موضوع را مسووIن دفتر ساحوی کمسيون مستقل حقوق بشر در وIيت ھرات به نشر رسانيد ِ ِِ ِ.  

Iِيات آن ِمصايب افغانھای پناھنده درجمھوری اس.می ايران آنقدرگسترده وغمبار بود که  مقام ھای برخی از و
ِکشور، با صدوردستور رسمی عنوانی مؤظفين پارکھا ونصب لوحه ھای بزرگ، حتا ازورود پناھنده ھای مذکور و  ِ
ِکودکان معصوم آنان به پارکھای عمومی شھرممانعت بعمل آوردند، ازدواج زنان و دوشيزه گان ايرانی با افغانھا را  ِ ِ

ِ پناھنده ھای درد ديده درمکاتب و مدارس ايران جلوگيری بعمل آوردند و ِپسران و دختران اين ِقدغن کردند، از آموزش
ِآنھمه بيدردی و بی رحمی را تا بدانجا رسانيدند که برای دکانداران و فروشنده گان دستور دادند تا ازفروش مواد  ُ

ِخوراکه و سايرمواد مورد نياز برای پناھنده ھای افغان خود داری نمايند درجريان تاريخ بشری ديده آنچه که کمتر (.ِ
  )شده است

م گزارش دادند که مقام ٢٠١٣ِو ساير رسانه ھای داخلی و خارجی درماه آگست " صدای امريکا " ھمچنان 
ھای جمھوری اس.می ايران، حق استفاده از بسھای شھری و خريد مواد غذايی ازمغازه ھا را ازافغانھای مھاجرسلب 

ِترين اقداماتی بود که مقام ھای ايرانی درحق بی پناھان افغان انجام ميدادند ِ و غيرانسانیاين البته بد ترين. نموده است ِ .
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ِاين درحالی بود که حکومت مداران آن کشور، ظاھرا  از داشتن   با ..." و  خوب روابط نيک اس.می و ھمسايه داری" ًِ
  .افغانستان دم ميزدند

به نشر رسيدند که نشاندھندۀ بيداد گری " فيس ُبک " ِو صفحات  " يوتوب" ِاسناد تصويری زيادی نيزازمجرای 
ِھای وحشت آورمؤظفين مرزی ايران دربرابر افغانھای پناھندۀ پريشان بودند درفلم ھای ويديويی، به صراحت ديده . ِِ

ِميشد که پوليس ايران نه تنھا فحش و ناسزای کين توزانه و متعصبانه نثارافغانھای آواره ميکنند ِ، بلکه آنھا را مورد لت ِ
ِو کوب شديد دستجمعی نيزقرارميدھند ِدريک سند تصويری ديگرديده ميشود که پوليس جمھوری اس.می ايران باIی . ِ ِ

َتعدادی ازافغانھای پناھنده شليک نموده و آنعده يی که زخمی شده اند، چون مار بخود می پيچند، فرياد دلخراش ميکشند 
ِازدارند، ولی افراد پوليس مسلح ِايران، به سوی زخمی ھا مينگرند و بيدردانه می خندندًو شديدا به کُمک ني ِ.                

                   

ِشايد باشند عده يی که ھنوزھم پيرامون کُمکھای مالی و نظامی جمھوری اس.می ايران برای گروه تروريستی 
ِطالبان، باساس م. حظۀ مث. وجود اخت.ف ِ ِ مذھبی ميان طالبان و ايرانيان و داشتن مخاصمت ديرينۀ ً ناشی از قتل ُنه (ِ

ِو ھمچنان، بخاطر اينکه گروه مذکور اھل ) م٢٠٠٧تن ازدپلوماتھای ايرانی در شھر مزار توسط گروه طالبان درسال 
ا تبليغات و لفاظی ِسنت و پيرو رژيم وھابی عربستان سعودی بوده و ازآن طرف حمايت مالی و سياسی ميشوند و ي

با افغانستان و امثالھم، نا باور باشند، اما، از آنجايی که ... ھای جانب ِايران مبنی بر دوستی و حسن ھمجواری و 
ًايجابات مصالح و منافع سياسی حکومت ھا ميتواند وقتا فوقت چرخشھای عجيبی را از خود بروز دھد، بنابرآن، بايد  ِ

) ايران – چين – روسيه(ِوری اس.می ايران با امريکا از يکطرف و ايجاد مثلث گفت که  ضديت ھای ظاھری جمھ
ِ، درحقيقت بعنوان يک سازمان سياسی بازدارندۀ اياIت متحده "سازمان ھمکاری ھای اقتصادی شانکھای" ِدربستر

ِوده دشمن اصلی و قوی را را با ذرايع مختلف حمايت نم " ِدشمن دشمن اش" درمنطقه، ميتواند ايران را وادار سازد تا 
                                                                                             .در کوھپايه ھای افغانستان زمين گير سازد

م توسط نيرو ھای امنيتی افغانستان ٢٠١٥يکی ازسرکرده گان گروه طالبان که درميانه ھای ماه جون سال 
رديد، مقام ھای امنيتی کشورگفتند که وی اعتراف نموده است که مقام ھای جمھوری اس.می ايران، ھرنوع دستگيرگ

بھمين . نيزجريان را به نشررسانيد درکابل (يک(س.ح جنگی را دراختيارطالبان قرارميدھد، چنانکه برنامۀ تلويزيون 
مبنی برحمايت ھای مالی، جنگی و " سيامک بھاری " لم مقاله يی را به ق" گفتمان دموکراسی " سلسله بود که وبسايت 
درجريان ماه جون به نشر رسانيد که بخشی ازمقالۀ مذکور را  توسط جمھوری اس.می ايران را آموزشی گروه طالبان
                               : در اينجا درج ميکنيم

ی کنسولگری جمھوری اس�می درمزارشريف  ديپلوماتھا- تن از پاسدار ٧سال پس ازکشته شدن  17 ... "
ِاين شھر و رو در رويی جمھوری اس�می ايران و طالبان افغانستان درکشاکش درجريان تصرِف رقابتھای منطقه،  ِ

ِاس�می بعنوان مھم ترين حامی ائت�ِف مخالفان طالبان، با نيرو  سپس ھمراھی و ھمکاری بی چون و چرای جمھوری
ُطالبان، پس ازيکدورۀ طو;نی پرتشنج ميان اين دو  ِ امريکا و متحدينش برای ساقط کردنھای نظامی و امنيتی

ِنيروی فوق ارتجاعی درمنطقه، تغيير ِو طالبان  قوا و سير شتابندۀ حوادِث سياسی، جمھوری اس�می ايران تناسِب ِ
تاجايی که سخن بازگشايی .  استافغانستان را از مصاف با يکديگر، به ھمکاری و ھمفکری و روابط حسنه واداشته

تروريستی، تشابه ارتجاعی طرفين  خطرناِک مشترِک ظرفيتھای .(به ميان می آمد(علنی دفترطالبان درتھران ميشود 
ِاستراتژيک حاصل از تحو;ت ژئوپولتيک، تھديِد حضور داعش و نيرو گرفتن ِ آن  ضرب درمنافع و نياز ھای مشترِک

جمھوری . ِناراضی طالبان بخود، موقعيت طالبان را نيز دستخوش ت�طم جدی کرده استدرافغانستان و جلب بدنۀ 
ِاس�می بعنوان يکی از بازيگران سياسی درافغانستان، برمتن ِشرايط مشابھی به نزديکی و ھمکاری با طالبان  ِ

غير علنی طالبان در زابل ًحدودا دو سال پيش ديلی تلگراف درگزارشی اع�م کرد که دفتر . افغانستان نيازمند است
ِآموزش و مسلح کردن بخشی از نيرو ھای ويژۀ طالبان نيز در  .زير نظر حفاظِت سپاه قدس شروع بکار کرده است

ِجمھوری اس�می اين خبر را تکذيب و اما درقبال انتشارآن سکوت . پايگاه ھای سری ھمين نيرو آغاز شده است
سوسی که به دست ديلی تلگراف نيز رسيده و يا در اختيارش گذاشته بودند از شنود ھای جا پس ازمدتی، بخشی. کرد

طالبان   سخنگوی١٣٩٢درخرداد ماه . تا منتشر کند، پرده از روابط گستردۀ نيرو ھای طالبان و سپاه قدس برداشت
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که " افغان " در گفت وگوی ازپيش تدارک ديده شده ای با خبر گزاری اس�می  (قاری محمد يوسف احمدی(
در قطر به جمھوری اس�می ايران سفر کرده  درپاکستان مستقراست، اع�م کرد که نماينده گان دفترسياسی طالبان

: ِاز علنی کردن اين روابط توسط طالبان، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران چنين نوشت  پس .اند
�ت عالی طالبان و شمس الدين پھلوان والی قبلی درنشسِت بيداری اس�می در تھران، محمد Y نعمانی وزيرتحص

     "...ميدان وردک در زمان حکومت طالبان حضور داشته اند

ِنکتۀ مھم ديگرمبنی برمداخ.ت پنھانی مقام ھای ايرانی درامورافغانستان و سعی آنھا دراستمرار نا امنی دراين  ِ
ِکشور اينست که متعاقب سقوط امپراتوری شوروی ديروز و  رھايی نسبی جمھوری ھای تابع آن، اياIت متحدۀ امريکا ِ

. ِبرنامه ھايی را به منظور دسترسی به منابع نفت و گاز کشورھای آسيای مرکزی، بويژه ترکمنستان، رويدست گرفت
ِيکی ازبرنامه ھای آن، عبوردادن خط لولۀ انتقال نفت و گازآن کشورازمناطق شمال غرب افغانستان به بندر  ِِ " وادرگ" ِ

     .در ايالت بلوچستان پاکستان  به مصرف ھشت تا ده مليارد دالربود

ايرانی ھا درعين حال، مشتاق بوده وھستند تا چنين سرمايه گزاری بزرگ، بجای افغانستان، درقلمرو ايران   
 متحده درآنجا به ِواما، ھرگاه در افغانستان و بخصوص، در مناطق غربی آن امنيت حاکم باشد و اياIت. صورت گيرد

روی ھمين مقصد سياسی و اقتصادی است . پيروزی ھايی نايل آيد، اين آرزوی مقام ھای ايرانی برآورده نخواھد شد
ِازعملی شدن اين پروژۀ امريکايی  که ايرانی ھا، با دست اندازی ھا، فشار وارد کردنھا، تخريبات و سبوتاژ ميخواستند

ِع.وه ازآن، جمھوری اس.می ايران با سؤاستفاده ازاوضاع جنگی، مجبوريت ھای . درافغانستان جلوگيری بعمل آورند
فرھنگی،  ھای گذاری پس ازسالھای جھاد نيزسرمايه ِمھاجرتی، فقرعمومی واعتقادات دينی ومذھبی مردم افغانستان،

 اد سازنده گی خاتمجھ "،  "سپاه محمد " ِعقيدتی و اط.عاتی  دراين کشور بعمل آورده است که ايجاد نيروی

 "، " ثارY "، " مستضعفين بنياِد "، " مجمع اھل بيت "،  " الزھرا" ،  مدرسۀ  "امام خمينی کميتۀ امداِد "، "المرسلين

ِو نيز، به راه اندازی رسانه ھای چاپی، صوتی و تصويری و ده ھا تشکيل و کانون ديگرازآن جمله  " امام ِفداييان
ی ايرانی در کشور ھای خارج و در جا ھايی که کتله ھای افغان حضوردارند، دست به فعاليت حتا مقام ھا.  ميباشد

ًايجاد ميکنند و يا اگر چنين مراکزی قب. " مراکزاس.می" تبليغاتی زده يا بوسيلۀ سفارتخانه ھای شان  – ھای سياسی

ِميکنند، بخصوص درميان تجمعات ھم ميھنان مالی و غيره، سعی " امداد " ايجاد شده باشند،  تحت شعارھای مذھبی يا  ِِ
                                               .اھل تشيع ما نفوذ نمايند

ِمقام ھای جمھوری اس.می ايران، پيوسته سياست دوگانه يی را در قبال اوضاع و احوال افغانستان ِ بازی  ِ
ِ ازمجاری خاص و در خصومت با حضور نيرو ھای براساس گزارشھای منتشر شده، ًمث.، ازيکطرف. ميکرد

و ازسوی ديگر، مقدار معتنابھی پول را  امريکايی درخاک افغانستان، گروه ھايی از طالبان را تسليح و تمويل ميکردند
ِوقتا فوقت برای برخی ازوزرا، وک.، کارمندان ِمھم امنيتی، رسانه داران و حتا برای حامد کرزی رييس  ً

پول ) "يورو " مي.دی بود که تحويلدھی يک بسته ٢٠١١ِچنانکه درجريان سال . تان می پرداختندجمھورافغانس
ِرييس دفترحامد کرزی در ميان ھواپيمای حامل رييس " داوودزی عمر " ازسوی سفيرايران درکابل، برای) اروپايی ِ ِ

ِجمھور افشا گرديد و حامد کرزی ھم دربرابرسوال خبرنگاران اعتراف نمود ِدوستان ايرانی و غير ايرانی ! بلی  "  که ِ
نيويارک تايمز و واشنگتن ُپست نيز افشا (ِومتعاقب آن، روزنامه ھای امريکايی   (124)  " .ھميشه بما پول ميدھند

ِبه ارگ رياست جمھوری افغانستان فرستاده و ھنوز ھم  بصورت پيوسته بسته ھای پول را نمودند که شبکۀ سی آی ای،
  .ميفرستد

برخی از رسانه ھای افغانستان نوشتند که مقام ھای جمھوری اس.می ايران، با استفاده از ناگزيری ھای 
چنانکه خبرگزاری بی بی سی بتاريخ چھارماه می . افغانھای پناھنده، آنھا را غرض جنگيدن به سوريه ميفرستند

 به تازه گی گزارش داده بود که سپاه اين نشريۀ امريکايی " : نوشت" وال ستريت ژورنال " م از قول ٢٠١٤
افغان را در برابر پرداخت ماھی پنجصد دالر، دادن خانه، مجوز اقامت  پاسداران انق�ب اس�می ايران، ھزاران مھاجر

رييس دفتر آيت Y محقق ... در ايران و کارت خيريه، به سوريه اعزام ميکند تا با مخالفان رژيم بشار اسد بجنگند
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جع تقليد شيعيان افغانستان مقيم ايران، جزئيات اين خبر را تأييد کرده و گفته که سپاه پاسداران، جوانان کابلی مر
       "...افغان را تشويق ميکند که به جنگ سوريه بروند

 دستگير شده بودند درسوريه ًيی که ظاھرا ازجبھات جنگ دست شکنجه و اعترافات يکعده افغانھا اسناد مربوط

    .ريق صفحات فيس بُک به نشر رسيدندنيز ازط

ِتنھا دست پاکستان و جمھوری اس.می ايران درچنين جفاکاريھا و نا جوانمردی ھا عليه اتباع بی پناه افغانستان  ِ
ِدخيل نبود، بلکه حتا رژيم وھابی عربستان سعودی نيزع.وه ازصدور بيوقفۀ مرگ و تروريسم بخاک پامال شدۀ  ِ

ِھای بيدريغ ازگروه ھای افراطگرای وھابی و سلفی، تعداد زيادی ازخانواده ھای پناھنده و کودکان افغانستان وحمايت 
ِمعصوم افغان را به کرات درخاک خويش دستگير، زندانی و ازآنجا اخراج نمود ِ.   

سط ًاخيرا سيزده کودِک افغان تو "  مي.دی نوشت که٢٠١٤خبرگزاری بی بی سی بتاريخ سيزدھم ماه می سال 
خانواده ھای شماری از اين کودکان در عربستان ھستند و . نيروھای امنيتی عربستان سعودی دستگيرو رِد مرز شدند

ِاين کودکان به خويشاوندان آنھا در . خانواده ھای شان بکابل فرستاده است  ھمراھی دولت ِعربستان آنھا را بدون
ی آنھا را در عربستان تحت فشار قرار ميدھد که به کشور خود افغانستان تحويل داده شدند و اين امر، خانواده ھا

    "...بازگردند

دوازده تن از اين کودکان از و;يت بغ�ن و کودک  " سخنگوی وزارت کارواموراجتماعی افغانستان گفته که
، بيست و ھفت کودک ١٣٩١درسال گذشته ھم چھارده کودک و در سال ... سيزدھم از و;يت جوزجان است 
ِچنين بود و ھست احساس و عاطفۀ مسووIن اين اين ! آری )  "...مرزشده بودند ازعربستان سعودی به افغانستان رِد

ِدرقبال اوضاع افغانستان و سرنوشت درد انگيز ِ مردم دو کشوراس.می ِ   . حرمان کشيدۀ آن ِ

 

  رتباط پنھانی چين با گروه طلبانا

 که م�قاتھای امريکا و اروپا با طالبان با خِط درشت به چشم ميخورد، وقتی " : نوشت" فارن پاليسی" نشريۀ 
م در لحظاتی که برج ھای ٢٠٠١ِحتی در يازدھم سپتمبر سال ...داد و ستد چين با طالبان در عقِب پرده  دوام داشت

 درکابل با طالبان تجارِت جھانی درنيويارک مورد حمله قرارميگرفتند، يک ھيأِت چينی برای امضای قرار داد تجارتی
درپھلوی ...بعد ازسقوِط نظام طالبان، بازھم چين روابِط پنھانی خود را با شورای کويته حفظ کرد... نشسته بود

روابط چين با طالبان درسالھای . . . پاکستان، چين کشوری به شمار ميرود که تماس خود را با طالبان ادامه داد
   ) ١٢٥..." (رکت ھای آزادی خواھی مسلمانان ايغور در چين رابطه داشت بيشتر به نگرانی چين در مورد ح١٩٩٩

ِدرھمين رابطه بايد افزود که مقام ھای چين با درک دقيق برنامۀ ستراتژيکِ ابرقدرت امريکا در منطقه، ھميشه  ِِ
ِازرھگذر دست اندازيھا و تحريکات جانب امريکا درايالت مسلمان نشين ِ ِ غرقديم عليه دولت يا ھمان کاش سينکيانگ ِ

ِچنانکه درسالھای اخير، ع.مات و شواھد عملی اين نوع دست اندازيھا م.حظه . نگران بوده است) پيکنگ(مرکزی 
ِمگرمقام ھای چين بازھم باساس ھمان درک و شناخت دقيق ازاصل منبع شورش و ماھيت محرک يا . ھم گرديد ِِ

ِمحرکين، اقدام به سرکوب خونين ايغوريھا نمو م اع.م نمودند که ٢٠١٣ًمث. رسانه ھای دولتی چين درماه جون سال . دِ
. سينکايانگ کشته شده و تعداد ديگری دستگير شده اند" تورفان " به تعداد بيست و ھفت نفر دراثرشورش در ناحيۀ 

رسيدند  سينکيانگ به قتل  ِدوماه قبل ازآن نيز مقام ھای چينی اع.م نموده بودند که به تعداد بيست و يکنفر ازآشوبگران
  .ِ مي.دی بود که دراثرتحريکا ت و برخورد ھای قومی درآن ايالت، به تعداد دوصد نفرکشته شدند٢٠٠٩و درسال 

ِمسووIن دولت چين با صراحت اع.م نمودند که    "ِبا مشت آھنين برخورد ميکنيم} ايغوری{با جدايی طلبان " ِ

ِھرکاشغر، يازده نفر ديگر را به ُجرم  تحريکِ مردم به سوی تفرقۀ نژادی و ِبھمين سلسله، يک دادگاه چين درش ِ
مقام ھای چينی گفتند که اين افراد، به . ِافراط گرايی دينی با استفاده ازانترنت، به دوره ھای مختلف حبس محکوم نمود

 مقام ھای مذکورھمچنان .ِزور و بی اجازۀ به منازل مردم داخل شده دستگاه ھای تلويزيون را می شکستاندند
ِاظھارداشتند که افرادی که محکوم به حبس شده اند، مربوط به مسلمانان ايغور بوده با اس.مگرايان پاکستان و آسيای  ِ

  .ميانه ارتباط داشتند
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اين نکته را نيزبايد متذکرشد که درايالت سينکيانگ، به تعداد ھشت مليون مسلمان زنده گی ميکنند که با آسيای 
  .يانه و افغانستان مرز مشترک دارندم

ِچنانکه طی صفحات گذشته نيزگفتيم، تحرکات بنيادگرايی مذھبی، فعاليتھای احزاب درآسيای ميانه، نفوذ متقابلۀ  ِ ِ
ِوجود نيروھای اس.مگرای افراطی ) دردوسوی آمودريا(و ازشمال به جنوب  اين تحرکات ازجنوب به شمال

ِدر صفوف گروه طالبان ونيز، درمناطق شمال کشور، بخصوص دروIيات قندوز و تخار، درکشورھای آسيانه ميانه و  ِِ ِ
)  به بعد٢٠١١ازسالھای ( اين نيروھا درسالھای اخير.  ِاز نشانه ھای تحرکات بنيادگرايانۀ مذھبی درمنطقه است يکی

نيروھای امنيتی افغانستان دستگيرھم ِدرشمال افغانستان، مرتکب اعمال تروريستی زيادی شدند و تعدادی ازآنھا توسط 
ناتو دو فرمانده " که م ازقول منابع ناتودرافغانستان گفت٢٠١٣ِبی سی دراوايل ماه نوامبر خبرگزاری بی. گرديدند

بی بی سی به نقل از منابع مذکورع.وه  "جنبش اس�می ازبيکستان را در قندوز درشمال افغانستان بازداشت کرده اند
بايد گفت که قبل   ".فرمانده درساختن بمب ھای کنار جاده ای و کار گزاری اين بمب ھا دست داشته انددو  " نمود که

ازآن نيزگزارشھايی مبنی بر دستگيری عده يی ازاعضای جنبش اس.می ازبيکستان دروIيت قندوزبه نشر رسيده 
م ھای تاجيکستان، به تعداد سی و  مي.دی گزارش داده بود که مقا٢٠١٢بی بی سی در ماه اپريل سال  .بودند

ِچھارنفراعضای جنبش اس.می ازبيکستان را در وIيت سغد مورد محاکمه قرار داده و ھريک ازآنھا را ازھشت تا  ِ
    .محکوم به زندان نموده اند حبس بيست و ھشت سال

. ِ برگ عجيبی داشته استِبازيھا و برنامه ھای سری و اط.عاتی رژيم ھا عليه ملت و مملکت افغانستان شاخ و
ِنيرو ھای امنيتی شھر عقبه درجنوب ِاردن، دوازده کاميون  " اط.ع داد که" فارس" ًمث.، آژانس خبر رسانی  ِ

ِاسراييلی حامل ِمواد و تجھيزات نظامی را که به منظور قاچاق اين تجھيزات به افغانستان بود، کشف و توقيف 
 تا تجھيزات نظامی را در ميدان ھوايی عقبه با طياره  و از آنجا به افغانستان  اين کاميونھا قصد داشتند... کردند

   )١٢٦..."  (قاچاق کنند

 

  رابطۀ پنھانی ايتاليا با گروه تروريستی طالبان

ِسال دوھزارونُه مي.دی بود که مقام ھای وIيت ھلمند افغانستان، اقدام به دستگيری نه نفراز کارمندان صحی  ُ ِ
ًاين بيمارستان ازطرف ايتاليايی ھا اداره شده و ظاھرا . مربوط به يک بيمارستان درآن وIيت نمود) ايتاليايی – افغانی(

ِمقام ھای افغانی گفتند که در ميان دستگيرشده گان، سه تن ازکارمندان . مصروف معالجۀ زخمی ھای جنگ بود
ِھارات مقام ھای آن وIيت، مقدارزياد مواد منفجره، واسکت دليل اين دستگيری اين بود که قرار اظ. ايتاليايی شامل اند ِ ِِ

 Iًھای انتحاری، س.ح و نارنجک ھای دستی دراين بيمارستان ذخيره شده و قرار بود باساس برنامۀ تنظيم شده، او

ِوالی ھلمند، غرض عيادت زخمی ھا به بيما" گ.ب منگل" انفجار بزرگی در شھر صورت داده شود و ھمينکه  رستان ِ
ِوالی ھلمند، ضمن آنکه ارتباط افراد دستگير شده با طالبان را گزارش داد، اين نکته را . می آيد، او را نيز ترورنمايند ِ ِ

  " . ِيکی از کارمندان ِخارجی بيمارستان برای کشتن من، پنجصد ھزار دالر دريافت کرده بود " ًنيز رسما افشا نمود که

لمان و فرانسه با گروه طالبان بود که برخی منابع مطلع افشا نمودند که ھردو ِدرارتباط تماسھای مخفی آ  
ِکشورمتذکره، نقش عمده و مھمی در جھت برقراری تماس طالبان با مقام ِھای امريکايی، براه اندازی مذاکرات مخفی  ِ

ِميان آندو و باIخره، گشايش دفتررسمی گروه تروريستی طالبان در دوحه پايتخت شيخ ن شين ِقطر در نيمه ھای ماه ِ
  . مي.دی گرديد٢٠١٣جون سال 

ِخوانش اين مطلب، يکبارديگراسرارسياسی نھفته دردرون ھنگامه ھای ظاھری صلح خواھی و جنگ عليه " ِ
ِکه تاحال جان ھزاران انسان بيگناه افغانستان " جنگ عليه تروريسم" ِاسراردرونی اين . را برجسته مينمايد" تررويسم ِ

به راه انداخته شده است، آنقدرظريف، بغرنج و پيچيده است که  ِطقه را گرفته و تبليغات دامنه داری پيرامون آنو من
دولت ايتاليا با ھدف تأمين امنيت نظاميان خود در افغانستان، سالھا اقدام به پرداخِت رشوه به طالبان  " : ًمث.،گفته شد
رونالد سپوگلی ، سفير وقت آن کشور در ايتاليا، از اين مسأله آگاه شد  م توسط ٢٠٠٨امريکا در سال . .. کرده است 

، با ارائۀ گزارشی در زمينه، از اقدام ٢٠٠٨و سفيرمذکور چندين بار در م�قات با مقام ھای امريکايی در اکتوبر 
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 " . و ياد کرده استايتاليا در پرداخت رشوه به نيرو ھای طالبان به عنوان ضربه ای بزرگ بر عليه نيرو ھای نا ت

(127)  

ِنيزبا انتشار يک گزارش درھمين زمينه، به نقل ازمحمد اسماعيلی يکی از فرماندھان " تايمزلندن" روزنامۀ  ِ
ِاين معامله در سال گذشته و با ھدف تضمين امنيِت نيرو ھای ايتاليايی مستقر در منطقۀ سروبی  " : طالبان نگاشت که

ِبراساس معاملۀ مذکور، نظاميان طالبان در قبال دريافِت... پيوست واقع در شرق کابل به وقوع مبلغی وجه نقد، از  ِ
ھرگونه حملۀ نظامی عليه نيرو ھای ايتاليايی در ھر نقطه ای از خاک افغانستان به ويژه، ھرات و حتی در خاک 

  .پاکستان امتناع خواھند کرد

ِازقول پايگاه ضد جنگ " ِاميد وطن " نشريۀ  نوشت که اين موضوع که بيشتر بودجۀ طالبان  ) ی وارانت(ِ
  شود، بر می بصورت مستقيم يا غير مستقيم توسط نيرو ھای امريکايی تأمين

مليونھا  " ِازقول واشنگتن ُپست ع.وه نمود که" انتی وار. " نگرانی ھا دربارۀآيندۀ جنگِ افغانستان افزوده است
ِبه دولِت  اوباما پرداخت کرده اند، در اختيار طالبان افغانستان قرار گرفته است دالر از ماليات ھايی که مردم امريکا  ِ

ِاين پولھا به منظور تأمين امنيت برای پروژه ھای در دسِت اقدام...  ِ امريکا در جنوب افغانستان به طالبان پرداخت   ِ
روی خارجی درافغانستان حضور اين در صورتيست که ھمين اکنون بيش از يکصد و پنجاه ھزار ني... شده است 

        "...دارند

ًکه مث.، ) و ميشود(ِبازيھای سياسی واستخباراتی کشورھای ذيدخل درامورافغانستان،گاھی آنقدررسوا آميزميشد 

ِبرگردانيدن گروه طالبان به قدرِت سياسی {ِبرنامۀ ادغام مجدد  " : ِيک منبع مطلع به رسانه ھای افغانی گفت
ِکه با پشتيبانی کامل نا تو به پيش ميرود، به اين ھدف انجام ميشود تا جلو حم�ِت شبه نظاميان طالبان } ندرافغانستا

درطرح جديد، آن ... ُعليه عساکر نيرو ھای کمک به برقراری صلح و امنيت در افغانستان موسوم به ايساف را بگيرد
 و آنھا را کشته اند نيز مورد عفو قرار می گيرند و اين دسته از شبه نظاميان که به نيرو ھای انگليسی  حمله کرده

اين توافق، بخشی از سياستی است که به ... موضوع بدان معنا است که محاکمه ای در انتظار آنان  نخواھد بود
سرويس جاسوسی فرانسه از سالھا پيش با تمامی اقوام و کمپ ھای طالبان رابطه داشته . . . امضای دولت انگيس

  )١٢٨. "   (و از افغانستان شناخت ويژه و خاصی دارداست  

درمنطقه و جھان برجسته ترساخته و انسان را به  دست ھای " مبارزه عليه طالبان و القاعده"آنچه راجريان 
ِخونين پشت پرده متوجه ميساخت، اين بودکه قدرتھای استعماری چگونه درپناه چنين تبليغات، رويدادھا، تھديدھا 

ِا، ره بسوی اھداف نا پاک خويش می گشودند و ميگشايند ؟وخزيدنھ ِ  

ِنظاميان طالبان  " : وزارت امورخارجۀ اياIت متحدۀ امريکا دريکی ازگزارشھای خود چنين بيان داشت 
نيرو ھای طالبان ع�وه بر دريافت ... وفعاليتھای آنھا درافغانستان ھنوز يک تھديد جدی برای ثباِت منطقه است 

پاکستان . ِ، با قاچاقچيان ِ مواد مخدر ھمکاری کرده و در مناطق قبيله نشين  پاکستان پناھگاه می گيرندبودجه
ِھمچنان يک منبع مھم برای اين افراد و يک پناھگاِه امن برای رھبران اين گروه تروريستی محسوب ميشود، گروھی 

ِ را تشکيل داد تا کشور ھمسايه را در چنگ م سرويس ھای اط�عاِت ارتش پاکستان آن١٩٩٠دھه ی   که درنيمۀ
  )١٢٩..." (خود بگيرد

ِوزارت امورخارجۀ اياIت متحدۀ امريکا، طی گزارش ساليانۀ خويش عنوانی کنگرۀ آن کشور، بار ديگرتأييد  
چند ھر... ِ مي�دی در افغانستان، ازکشور پاکستان سازماندھی شده بود٢٠١٣اکثرحم�ِت تروريستی سال  " نمود که

ِآنھم اعضای آن درت�ش نگه داشتن روابِط شان با  ِرھبران شبکۀ القاعده درافغانستان و پاکستان ضعيف شده اند، با ِ
ِشبکۀ حقانی، تحريک طالبان پاکستان و طالبان افغانستان ھستند و حم�ت آنھا از خاک ِپاکستان طرح و سازماندھی  ِ

   ".ميشود

ِارنمود که ارتباطات آشکار و پنھان مالی، سياسی و ايدئولوژيکِ گروه ھای ِبايد اين نکته را يکبارديگرتکر ِ
تروريستی، بخصوص گروه القاعده و طالبان درافغانستان و پاکستان با رژيم ھای عربی و شيخ نشين ھای خليچ فارس 

 رژيم ھای ارتجاعی و مجموع. ِنيز آنقدر قابل فھم است که نخواستيم در اينجا عنوان جداگانه يی بدان قايل شويم 
عقبگرای عربی به سردمداری عربستان سعودی، باساس استراتژی ھای بنيادگرايانۀ مذھبی خويش، ازھيچ نوع سعی و 
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ِت.ش مالی، تخنيکی واستخباراتی درراه ايجاد، تقويت و حمايت ھای گسترده ازگروه ھای مختلف تروريستی 
ِيعنی اگرمنابع سرشارمالی رژيم ھای . عماری تاکنون ابا نداشته اندِدرسرتاسرجھان وموازی با اقتضاآت منافع است

ِمذکورميسرنمی بود، يقينا غول تروريسم نيزتا اين حد بزرگ نميشد و ھرزمانيکه منابع مالی آنھا بخشکد، با اطمينان  ِ ً

ِبيشتر ميتوان گفت که اين غول جھانی ھم دربرابر بشريت  زانو خواھد زد ِ.  

ِعل وانفعاIت درداخل افغانستان، يقينا بدون ارتباط ِمنطقی با روابط مخفی کشورھای مختلف با اين گزارشھا وف ً ِ
  .وطالبان نخواھد داشت گروه ھای تروريستی، بخصوص با گروه تروريستی القاعده

عربستان سعودی ازترويج وھابيت و گسترش تروريسم جھانی تا آنجا افشا  حمايت ھای فکری و مالی رژيم
 وبا ناراحتی اع.م نمود کهً م رسما٢٠١٥معاون صدراعظم آلمان درماه دسمبرسال " زيگمارگابريل" که  م. گرديدوبر

بسياری از افراد که تھديدی عليه آلمان . عربستان، تأمين مالی مراکز وھابيون را درسراسر جھان برعھده دارد "
گرايی راديکال که درمراکز سلفی ھا درآلمان مشاھده افراطی ...محسوب ميشوند، برخاسته از چنين مراکزی ھستند

                                                                  ".ميشود، به ھمان اندازۀ ايدئولوژی راست فراطی خطرناک است

 آلمان رييس حزب سوسيال دموکرات درپارلمان آلمان نيز ازدستگاه اط.عات مخفی" توماس اوپرمن" نيز،  
ايدئولوژی داعش ريشه در وھابيت دارد  .ھشيار باشند خواست در رابطه با فعاليتھای مراکز وھابيون درآلمان مراقب و

  .و اين امرھمچنين به افزايش گرايش ھای افراطی منجر شده است

 ) ادامه دارد(

 

 


