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  حمد شاه مسعودانقش رهبران جهادی در قتل 
    ناصر پويا: نويسنده

  ٢٠٠٨ ژانويه ٨سه شنبه 

 ٩تروريستی بود که احمد شاه مسعود را در عبدالرب رسول سياف به مدت دو هفته در خواجه بهاءالدين مهماندار دو 
  . به قتل رساندند٢٠٠١سپتمبر

دو تروريست عرب وابسته به القاعده از خاک پاکستان و از محدوده ی تحت کنترول طالبان عبور نمودند، به سالمت به 
اطرافيان احمد شاه مسعود پايگاه احمد شاه مسعود د رخواجه بهاءالدين رسيدند، مدت دو هفته مهمان استاد سياف بودند، 

را متقاعد ساختند مسعود را تشويق کنند که به آنها اجازه ی مصاحبه بدهد، از سيستم امنيتی مسعود که عمًال يکی از با 
تجربه ترين و زبده ترين سيستم های امنيتی بود عبور نمودند و با انفجار بمبی مغز احمد شاه مسعود رهبر مقاومت را 

. يکی از تروريست ها در جا کشته می شود. مسعود حتی فرصت سخن گفتن پيدا نکرد. الشی ساختنددر چند ثانيه مت
ديگری فرار می کند و در حاليکه به نظر نمی رسد او هيچ راه فراری از دره ی پنجشير به بيرون داشته باشد، دستگير 

 چرا؟.  موجود از بين برده می شودبدين ترتيب تنها سرنخ. نمی شود و توسط نيروهای امنيتی به قتل می رسد

 

ف سوال اساسی اين است که آيا تمام اين ماجرا می تواند بدون همکاری حلقات اطراف مسعود اتفاق افتاده باشد؟ چرا سيا
دو هفته از دو تروريست عرب پذيرايی کرد و چرا به مسعود توصيه نمود تا با آنها مصاحبه نمايد؟ چطور ممکن است 

  که سد امنيتی محافظين مسعود قادر به کشف توطئه ترور احمد شاه مسعود نشده باشد؟

برنگاران غربی قادر به حتی خ. مسعود در اواخر عمر خود به ندرت به خبرنگاران خارجی فرصت مصاحبه می داد
  .او دهها با رتوطئه قتل خود را خنثی نمود و صدها بار از نبردهای خونين جان سالم بدر برد. دسترسی به مسعود نبودند
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يکی از :" جورج فريدمن در کتابی تحت عنوان جنگ مخفی امريکا در مورد دليل قتل مسعود توسط القاعده می نويسد
 Defenseات مطرح شده است، مبتنی بر اسنادی است که از سازمان استخباراتی دفاع نظرياتی که وسيعًا در حلق
Intelligence Agency به بيرون درز کرده است، حاکی از اين است که مسعود بدين سبب به قتل رسيد که از حمله 

اينکه اين دليل سازمان نويسنده کتاب عالوه بر ."  سپتمبر آگاه بود و القاعده می خواست او را خاموش نمايد١١ی 
حتی اگر او اطالعاتی در مورد حمالت به امريکا می داشت :" استخباراتی را قانع کننده نمی يابد در ادامه می نويسد

هفته ها وقت داشت تا اين اطالعات را به روابط استخباراتی روسی خود و يا هر سازمان استخباراتی ديگری منتقل 
  ."نمايد

 سپتمبر از پالن حمله به امريکا آگاه شود بدون ترديد می توانست از ١١ قادر بود قبل از حمالت اگر احمد شاه مسعود
  .ترور خود بوسيله ی القاعده پيشگيری کند

تحليل سازمان استخباراتی دفاع سعی دارد احمد شاه مسعود را وابسته به القاعده نشان دهد و سعی می کند ترور احمد 
وابستگی احمد شاه مسعود به القاعده کامًال غير قابل . تالفات درونی سازمان القاعده نشان دهدشاه مسعود راناشی از اخ

  .قبول است

، اختالفات داخلی در ) CIA(تحليلی که بيشتر در حلقات سياسی نزديک به احمد شاه مسعود مطرح می شود دخالت سيا 
  .حد را در موفقيت القاعده در قتل مسعود دخيل می دانندتيم نزديک به احمد شاه مسعود، و نفوذ طالبان در جبهه ی مت

  سياف و قتل احمد شاه مسعود

در مهمانخانه ی ويژه و توصيه ی استاد مهمانداری عبدالرسول سياف از خبرنگاران عرب آن هم به مدت دو هفته  
سياف به احمد شاه مسعود برای قبول مصاحبه دو خبرنگار عرب سوال اساسی را در برابر آقای سياف قرار می دهد که 

در زمان ترور احمد شاه مسعود طالبان مسايل قومی را در کشور به شدت حاد . بوسيله شواهد ديگر تقويت می شود
اعتماد مسعود به استاد سياف تضعيف . د سياف از موتلفين ناراضی احمد شاه مسعود محسوب می شداستا. ساخته بودند

شده بود و عده ای از اطرافيان مسعود به صداقت آقای سياف مظنون بودند و معتقد بودند که آقای سياف با طالبان 
اما بعد از سقوط طالبان و ايجاد . ی بگذاردسياف تيزهوشتر از آن بود که رد پايی از خود بر جا. مخفيانه روابط دارد

حکومت جديد تجارب متعدد نشان داد که استاد سياف به هيچ وجه با شورای نظار سر سازگاری ندارد و شورای نظار 
در تمام معادالت قدرت او خود را به کرزی و همتباران پشتون خود نزديک تر نگه داشت . را غير قابل اعتماد می داند

استاد سياف بعد از آمدن محمد ظاهر شاه به کابل به افتخار وی در اقامتگاه خود . م برنامه های آنها حمايت نمودو از تما
استاد سياف خود را بين . در پغمان مهمانی شاهانه ای بر پا نمود و با کشتن دهها گوسفند از ظاهر شاه پذيرايی نمود

  .دوستان واقعی خود يافته بود

   احمد شاه مسعوديونس قانونی و قتل

 سپتمبر مناسبات احمد شاه مسعود از يک سو با استاد ربانی و از سوی ديگر با تيم محمد قسيم فهيم و ٩قبل از حادثه  
محمد قسيم فهيم که نقش کليدی در شورای نظار داشت احساس می کرد سهم او در . خرابی رفتيونس قانونی رو به 

از سوی ديگر رقابت ديرينه دو قريه ای که زادگاه احمد شاه . رهبری شورای نظار کمتر از استحقاق واقعی وی است
 که دارای قدرت مديريت و رهبری اما احمد شاه مسعود. مسعود و قسيم فهيم بود نيز در اختالفات اين دو سهم داشت

بسيار قوی و دارای پايگاه مردمی بود مصمم بود کنترول اوضاع را کامًال در دست خود حفظ نمايد و به نظر نمی رسيد 
محمد يونس قانونی که از يک سو فاقد قدرت و نفوذ قسيم فهيم . هيچ راهی برای جابجايی درونی قدرت وجود داشته باشد

در نزد مسعود بی اعتبار بود سعی نمود با بازی چند طرفه هم مسعود را حفظ کند و هم خود را عضو و از سوی ديگر 
. بدين ترتيب محمد يونس قانونی نقش اساسی را در بازی رقبای قدرت به عهد ه گرفت. ب نمايدتيم قسيم فهيم محسو

قانونی که در دوره ی حکومت مجاهدين از نزديک با نيروهای امنيتی کار نموده بود توانست نفوذ خود را بر حلقه ی 
اده نمايد و محافظين امنيتی مسعود را اغفال او توانست از اين نفوذ استف. نيروهای امنيتی اطراف مسعود نيز حفظ نمايد

بدين ترتيب نقشه ترور احمد شاه مسعود با همکاری مخالفين . نموده زمينه را برای ترور احمد شاه مسعود فراهم سازد
  .داخلی که احساس می کردند احمد شاه مسعود با رفتار مستبدانه خود آنها را تحقير می نمايد به اجرا در آمد

  يا، امراهللا صالح و قتل احمد شاه مسعودسازمان س
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.  ممکن است بوسيله مهره های خود پروسه ی ترور احمد شاه مسعود را تسهيل نموده باشدCIAسازمان استخباراتی  
 بوده است و به CIAاهللا صالح که در حال حاضر رئيس عمومی امنيت ملی افغانستان است گفته می شود عضو امر

بدون ترديد در اين مسئله . احتمال قوی در منحرف نمودن توجه نيروهای امنيتی احمد شاه مسعود نقش کليدی داشته است
.  ارتباط داشته اند به او کمک کرده باشندCIAسازمان او نمی تواند تنها عامل باشد و شايد کسان ديگری نيز که با 

امراهللا صالح يکی از کسانی بود که بعد از قتل احمد شاه مسعود به سرعت در درون طبقه ی قدرت در کابل رشد نمود و 
  .موفقيت کليدی رياست امنيت ملی را از آن خود ساخت

مسعود عالقمند ساخته باشد و اين سازمان چگونه ممکن است  را به حذف احمد شاه CIAاما چه دليلی می تواند سازمان 
  .از نقشه ی ترور احمد شاه مسعود آگاه شده باشد

تصور اين سازمان اين بود که قتل احمد شاه مسعود به امنيت ملی امريکا هيچ آسيبی نمی رساند، مسئله ی افغانستان را 
 پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را پيروز يک طرفه می نمايد و متحدين وقت امريکا در منطقه يعنی

امريکايی ها نمی توانستند به احمد شاه مسعود که در سالهای اخير روابط بسيار نزديکی با ايران برقرار . می نمايد
 با درک اين واقعيت به احتمال.  يک عنصر خطرناک محسوب می شدCIAمسعود از نظر . نموده بود اعتماد نمايند

 را از نقشه ی احتمالی خود تلويحًا آگاه نموده است و يا هم شايد بوسيله روابط دو CIAقوی سازمان القاعده عامدانه 
 خواهان کمک و همکاری شده است و به احتمال قوی القاعده اين عمل را بخاطر CIAجانبه ی خود از سازمان 

ام داده است که برای موفقيت جهانی القاعده حياتی  از نقشه ی حمله ی خود به امريکا انجCIAانحراف سازمان 
از سوی ديگر همکار بودن طالبان و پاکستان با القاعده در اجرای پروژه ی قتل احمد شاه مسعود . محسوب می شد

درين صورت .  شده باشدCIA پاکستان و يا هم طالبان به ISIممکن است سبب درز نمودن اطالعات از طريق حلقات 
استفاده از اجنت های خود در درون شورای نظار مثل امراهللا صالح توانسته است پروسه ی قتل مسعود را امريکا با 

  .تسهيل نمايد

روحيه ی مردم به . ترور احمد شاه مسعود ضربه ی محکمی بر تمام نيروهای مقاومت و مخالفين طالبان وارد نمود
ورت نمی گرفت خطوط مقاومت به سرعت در هم می شدت درهم شکسته شد و اگر حمله ی القاعده به امريکا ص

  .شکست

. آنچه که مشخص است اين است که پالن قتل احمد شاه مسعود در زمان تعيين شده آن توسط القاعده به اجرا در نيامد
 سپتمبر ١١امتناع احمد شاه مسعود از مصاحبه با خبرنگاران عرب نقشه ی آنها را دو هفته به تاخير انداخت و به 

به احتمال قوی طرح القاعده اين بوده است که با ترور احمد شاه مسعود جبهه ی مقاومت توان مقابله با . زديک ساختن
با اين محاسبه و با . طالبان را از دست خواهد داد و طالبان قادر خواهند شد تمام افغانستان را به تصرف خود در آورند

ی شدند مقاومت جدی را در برابر حمالت امريکا، که از نظر القاعده بعد از بين رفتن کامل جبهه متحد، طالبان قادر م
از سوی ديگر القاعده به احتمال بسيار قوی منتظر . از حمله اين سازمان به برجهای نيويورک حتمی بود، بوجود آورند

را در می آمد و حمله به کاخ اگر اين نقشه تمام و کمال به اج. اجرای کامل و موفقانه ی نقشه ی حمله خود به امريکا بود
سفيد و پنتاگون موفق می شد امريکا با بحران بزرگی مواجه می شد و در اين صورت قادر به از بين بردن حکومت 

بدين ترتيب معادالت قدرت از شکل فعلی آن . طالبان، در صورتيکه قتل مسعود دو هفته زودتر صورت می گرفت، نبود
  .ممکن بود فرق نمايد

می رسد ترور احمد شاه مسعود و چگونگی دخالت بعضی از عناصر قدرت در آن به رازی الينحل بدل شده به نظر 
اما آنچه که مشخص است اين است که اين قتل به تنهايی توسط القاعده امکان پذير نبود و بدون ترديد روزی تمام . است

قتل می گذرد انتظار می رود پرونده ترور احمد شاه  سال از اين ۵اما حال که بيش از . ابعاد مسئله آشکار خواهد شد
و کسانی که در اين قتل به صورت مستقيم يا غير . مسعود باز شود و افکار عمومی در جريان جزئيات مسئله قرار گيرد

  .اين يک مسووليت ملی است. مستقيم سهم گرفته اند به محکمه کشيده شوند

 !قتل احمد شاه مسعود
  ! قتل احمد شاه مسعود دست داشته استعبداهللا عبداهللا در

  ٢٠٠٨ ژوئيه ٢٣چهار شنبه 
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ابل پرس گفت که از چندی به اين سو از يک منبع نزديک به جبهه ملی که نخواست نامش فاش شود به ک: کابل پرس
منابع سری و دقيق اطالع رسيده است که دکتر عبداهللا وزير خارجه سابق حکومت کرزی يکی از کسانی است که در 

اين خبر از زبان يکی از نزديکان معتمد عبدالحميد محتاط سابق معاون رياست . قتل احمدشاه مسعود دست داشته است
اين منبع گفته است که نکته اصلی آن است که آقای محتاط کتابی نوشته که تا . رز کرده استجمهوری داوود خان د

کنون نشر نشده اما نويسنده سعی دارد تا در باره نشر و يا عدم نشر اين کتاب با سران جميعت و خانواده مسعود 
ن نکته ثابت است که درکتاب محتاط معلوم نيست که اين موضوع مورد مشورت قرار گرفته يا نه ، اما اي. مشورت کند

محتاط نويسنده کتاب . از دکتر عبداهللا به عنوان يکی ازکسانی که درپالن قتل مسعود دست داشته، نام برده شده است
گفته می شود وی . تاريخ تحليلی افغانستان است که با آن انتشار آن بسياری از اهالی قدرت را به خشم آورده است

  .ه سر می برداکنون دراکراين ب

 


