
 )کریستول .ال جاناتان( Cristol L. Jonathan تخصصی اعالمیۀ

I. صالحیت و مقدمھ  

 شاکیان بھ متخصص -مشاور عنوان بھ خود ظرفیت از را اعالمیھ این من و است کریستول .ال جاناتان دکتور من نام .1

 ھای دیدگاه و حقایق .نمایم می درج )خوانند می افغانستان اسالمی امارت( را خود کھ طالبان علیھ ،سوالس/اسمیت دوسیۀ

 .است شده تبیین من ای حرفھ تجارب و اتمشاھد تخصص، تحقیقات، بنیاد بر گذارش، این در شده منعکس

 استادیار عنوان بھ ھمچنان ھستم، نیویارک در گاردن شھرک آدلفی، دانشگاه در المللی بین مطالعات مؤقت رئیس من .2

 بھ مربوط مسایل ،یادشده نھاد ھردو در .کنم می وظیفھ ایفای نیویارک در )Yeshiva( ایاشیو دانشگاه در سیاسی علوم

 در .نمایم می تدریس را متقارن غیر منازعات و تروریسم خاورمیانھ، سیاست الملل، بین امنیت آمریکا، خارجی سیاست

 ایفای نیویارک ھادسون آن -آناندل در بارد کالج مدنی، مشارکت مرکز در ارشد کارشناس عنوان بھ ھمچنان ھا، این کنار

  .کنم می وظیفھ

 عھمطال را دیپلوماتیک شناسی رسمیت بھ و ،حاکمیت ،مؤثر کنترل  چون مفاھیم و طالبان من کھ است سال بیست از بیش .3

 50 از بیشتر و )Palgrave( )2019 ( سپتمبر 11 از بعد و قبل طالبان و متحده ایاالت کتاب نویسنده ھمچنان من .کنم می

 ھای دیدگاه جھانی ھای رسانھ در پیوستھ ھمچنان .باشم می الملل بین امنیت چون مسایل، از وسیعی گسترۀ در مقالھ

 اطالعاتی جامعۀ در موضوعات، این با مرتبط یا منطقھ متخصص عنوان بھ مرتباً  و سازم می شریک را خویش کارشناسانۀ

  .1ام نموده اشتراک قطر و آمریکا در طالبان بھ مرتبط علنی غیر ھای نشست در ھمینطور و ھستم فعال آمریکا

 

 

 

                                                           
 .ندارم انتشار از شیپ یبررس یبرا آثارم ارسال بھ یازین من بنائن .باشد مین شده یبند طبقھ اطالعات یحاو سند نیا :توجھ 1



 خویش ماستری و ما هآورد دست بھ نیویارک ھادسون،-آن-آناندل در بارد، دانشگاه از را خویش سیاسی مطالعات لیسانس .4

 از الملل بین روابط و سیاست رشتۀ در را خود دکتورای .گرفتم سیتی نیوھیون در ییل دانشگاه از الملل بین روابط در را

  .کردم اخذ انگستان کشور بریستول شھر در بریستول، دانشگاه

 بھ یا و جدید ھای دولت تشکیل حین آمریکا متحده ایاالت حکومت کدیپلوماتی اقدام محور در من، دکتورای نامھ پایان .5

 تمرکز طالبان، شناسی رسمیت بھ عدم حقیقت، در .بود متمرکز قانونی غیر مجاری از ھا رژیم طتوس قدرت گیری دست

  .داد می تشکیل را دکتورایم تحقیقات اصلی

 (DAB) بانک افغانستان د بھ مربوط حقایق تعیین باره در را خویش ای کارشناسانھ ھای دیدگاه تا است شده خواستھ من از .6

 ام، تخصصی تجارب بر مبتنی .نمایم ارائھ خیر یا و است طالبان "مؤثر کنترل" تحت ،بانک افغانستان د آیا اینکھ بر مبنی

 "مؤثر کنترل" ماھیت و  )طالبان داری حکومت و طالبان ( مورد ھردو در را خویش ای نھکارشناسا ھای دیدگاه توانم می من

  .نمایم ارائھ

II. طالبان 

  .دارند افغانستان بر "مؤثر کنترل" طالبان .الف

 متحده ایاالت دیپلوماتیک استاندرد ھای رویھ و الملل بین عرفی قوانین تحت ،حاکمیت حق شرط پیش مؤثر کنترل .7

 یک کھ گفت توان نمی درستی بھ ببخشد، تداوم و ایجاد خود قلمروی بر مؤثر کنترل نتواند سیاسی نھاد یک اگر .آمریکاست

   .است مستقل حاکمیت

 دستگاه بر واقعی کنترل 1 باید سیاسی نھاد یک کھ است این شود می خوانده مؤثر کنترل کھ آنچھ بر متداول استاندارد .8

 طالبان .نباشد مواجھ ،،2آشکار مقاومت،، با آن اقتدار 3 .کند اجرا را دولتی عادی کارھای بتواند 2 .باشد داشتھ دولت اداری

                                                           
2 2Fenwick، CG 1944. 452-448 ):3( 38 .الملل بین حقوق آمریکایی مجلھ .اند شده ایجاد زور بھ کھ جدید ھای دولت شناختن رسمیت بھ. 
 



 است شده شناختھ رسمیت بھ یالملل بین سطح در کھ افغانستان قلمروی بر مؤثر کنترل برای تعارفم ھای  استاندرد واضحاً 

  .اند آورده دست بھ را

 حکومت و منصوب را کابینھ مقام 53 ،میالدی 2021 سپتمبر 7 در و دارند کنترل در را دولت اداری دستگاه طالبان .9

 این .4نمودند مقرر را دولتی رتبۀ عالی مسوؤل 38 میالدی، 2021 اکتوبر 4 در ھمینطور .3کردند اعالم را شان مؤقت

 ملی کمیتۀ رئیس شامل بلکھ ،شود می اقتصادی ھای سیاست و خارجی سیاست دفاعی، ھای حوزه مشمول تنھا نھ ھا مقرری

 اعضای از مدیریتی، ھای بست در ھا مقرری قاطع اکثریت .گردد می نیز احصائیھ مرکزی اداره سرپرست و المپیک

 فعالیت تداووم و ھا مقرری این .باشند می طالبان ھواخواھان از اما اند نبوده طالب خود اگر آنھایکھ یا و باشند می طالبان

 را دولتی دستگاه طالبان کھ ندارم شکی ھیچ من و اند مسلط دولت اداری دستگاه بر طالبان کھ دھد می نشان دولتی نھادھای

  .کنند می کنترل

 بازگشایی را دولتی دفاتر و کابینھ افغانستان، بر مجدد تسلط زمان از و دھند می انجام را دولتی عادی وظایف طالبان .10

 دفاع افغانستان ھای مرز از و    6 کنند می اجرا و وضع را محلی قوانین .5اند نموده اقتدار اعمال معارف سیستم بر و کرده

 ندارم شکی ھیچ من و نیست مرتبط زمینھ این در طالبان اقدامات ماھیت فراوان؛ ھای ثالم از نمونھ چند تذکر    7.نمایند می

 بوده انگیز نفرت اخالقاً  و نابجا زمینھ، این در آنھا خاص اقدامات گرچند دھند می انجام را دولتی عادی وظایف طالبان کھ

  .است
                                                           

 .2021 سپتامبر 28 .بحران المللی بین گروه .دادند گسترش را خود موقت دولت افغانستان طالبان .2021 .اول بھیس،3 3
)https//:www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-taliban-expand-their-terim-government( بازدید: 
  .2022 مھ 1
 
4 4NA 2021. 2021 اکتبر 4 .آسوشیتدپرس .شود می اضافھ افغانستان دولت مردان تمام تیم بھ طالبان انتصابات. 
)https//:apnews.com/article/کابل-دولت-افغانستان-مجاھد-هللا ذبیح-طالبان-تجارت-f087fcd995431f3ae430ded3b0b7a937( 3 :بازدید 

 .2022 مھ
 در چیز ھمھ .ندا هکرد منع ششم صنف از باالتر مکتب بھ رفتن از را افغان دختران و داده تغییر را خود تصمیم طالبان .2022 .ف زایی، قاضی 5

 2 :بازدید )https//:www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school( ملی عمومی ادیور .شد گرفتھ نظر
 2022 مھ

6 Padshah, S. and Gibbons-Neff, T. 2022. 2022 آوریل 3 .تایمز نیویورک .کردند غیرقانونی را افغانستان در خشخاش کشت طالبان. 
 کرده آتش تبادل ایران/افغانستان شده شناختھ رسمیت بھ المللی بین مرز سراسر در نوبت چندین در 2021 سپتامبر 7 از ایرانی نیروھای و طالبان 7

 .2021 دسامبر 1 .الجزیره مرزی منطقھ در طالبان و ایران نیروھای درگیری .2021 .م معتمدی، :ک.ر .اند
)https//:www.aljazeera.com/news/2021/12/1/iran-and-taliban-forces-clash-in-border-areas( NA 2022. بین آتش تبادل 

-https//:gandhara.rferl.org/a/taliban-iranian-border( .2022 مارس 8 .آزادی رادیو/آزاد اروپای رادیو .ایران مرزبانان و طالبان
guards/31742788.html( آوریل 23 .صباح دیلی .بست را افغانستان مرزی گذرگاه طالبان با درگیری از پس ایران .2022 آنادولو آژانس و 

2022. )https//:www.dailysabah.com/world/mid-east/iran-closes-trassing-afghan-border-after-skirmishes-with-
talaban( ھستند دسترسی قابل 2022 مھ 2 در ھمھ. 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-taliban-expand-their-interim-government
https://apnews.com/article/business-taliban-zabihullah-mujahid-afghanistan-government-kabul-f087fcd995431f3ae430ded3b0b7a937
https://www.npr.org/2022/03/23/1088202759/taliban-afghanistan-girls-school
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/1/iran-and-taliban-forces-clash-in-border-areas
https://gandhara.rferl.org/a/taliban-iranian-border-guards/31742788.html
https://gandhara.rferl.org/a/taliban-iranian-border-guards/31742788.html
https://www.dailysabah.com/world/mid-east/iran-closes-afghan-border-crossing-after-skirmishes-with-taliban
https://www.dailysabah.com/world/mid-east/iran-closes-afghan-border-crossing-after-skirmishes-with-taliban
https://www.dailysabah.com/world/mid-east/iran-closes-afghan-border-crossing-after-skirmishes-with-taliban


 حتی و ھا جاده در اعتراضات .نیستند مواجھ خود اقتدار برابر در آشکار مقاومت با "مؤثر کنترل" أسیست برای طالبان .11

 دیگر سیاسی نھاد ھیچ افغانستان در کھ است ینا واقعیت .نیست "آشکار مقاومت" مصداق آمیز، خشونت ھای اعتراض

 در آمریکا رهکنگ تحقیقاتی خدمات از گذارشی اخیراً  .نماید دفاع آن از ھم و کند سیاسی اقتدار ادعای ھم کھ ندارد وجود

 کرده مطرح فرضی شرایط عنوان بھ کامالً  را طالبان علیھ مسلحانھ و منظم مقاومت احتمال باره در طالبان، حکومت مورد

   .8است

  
 عنوان بھ تواند نمی خراسان-اسالمی دولت اما باشد می K)-(IS خراسان اسالمی دولت ،طالبان داخلی اصلی مخالفین .12

 افغانستان است امیدوار خراسان-اسالمی دولت چون شود، گرفتھ نظر در افغانستان "مؤثر کنترل" برای سیاسی رقیب یک

 خود قلمروی و بوده اعتنا بی المللی بین ھای مرز بھ داعش زیرا ،ببرند بین از مجزا و مستقل سیاسی نھاد یک عنوان بھ را

 ھیچ با طالبان کارشناس، یک عنوان بھ من نظر بھ    .9کند می تصور پاکستان و افغانستان ھای ملت-دولت از فراتر را

  .شوند مواجھ مقاومتی چنین با نیز نزدیک آینده در است بعید و نیستند مواجھ خود قدرت برابر در جدی آشکار مقاومت

 ایجاد افغانستان شدۀ شناختھ رسمیت بھ قلمروی بر مؤثر ترلکن طالبان کھ است این کارشناس یک عنوان بھ من دیدگاه .13

 را افغانستان شدۀ شناختھ رسمیت بھ قلمروی بر طالبان مؤثر کنترل آمریکا، متحده ایاالت حکومت آن بر عالوه .اند کرده

 10 .کنند می کنترل را کشور تمام مؤثر طور بھ طالبان کھ شود می معلوم .کند می ییدأت

  افغانستان در بالفعل حاکمِ  قدرت طالبان .ب

                                                           
 سراسر در را طالبان مخالفان یا کند عمل تجمع نقطھ یک عنوان بھ تواند می دیگر، جاھای یا پنجشیر در مقاومت، ھای گروه وجود حال، این با 8

 کھ نیست مشخص .دھند ارائھ المللی بین سایر یا متحده ایاالت ھای کمک برای بیشتری ھای درخواست آن از پس است ممکن کھ کند، تحریک کشور
 .2021 نوامبر 2 کنگره تحقیقات سرویس کنگره مسائل و پیشینھ :افغانستان در طالبان دولت .2021 .سی توماس، .است محتمل چقدر انداز چشم این
 .14 ص

 
 .المللی بین و استراتژیک مطالعات مرکز ).IS-K( خراسان اسالمی دولت .C. 2018 شرب 9
)https//:www.csis.org/programs/transnational-threats-project/past-projects/terrorism-backgrounders/islamic-

state-khorasan( 2022 مھ 2 :بازدید. 
 .13 ص .2021 نوامبر 2 کنگره تحقیقات سرویس کنگره مسائل و پیشینھ :افغانستان در طالبان دولت - )س( توماس 10

https://www.csis.org/programs/transnational-threats-project/past-projects/terrorism-backgrounders/islamic-state-khorasan
https://www.csis.org/programs/transnational-threats-project/past-projects/terrorism-backgrounders/islamic-state-khorasan


 بالفعل، حاکمِ  قدرت عنوان بھ عمالً     ،11کردند اعالم میالدی 2021 سپتمبر 7 در را شان حکومت تشکیل وقتی طالبان .14

 در بالفعل حکومت را آن بتوان کھ ھستند حاکمیت داشتن شرایط یا گی ویژه ھرسھ دارای طالبان .شدند تبدیل افغانستان در

 12.خارجی مستقل سیاست اِعمال توانای 3 قوا استعمال در انحصار 2 المللی نبی مرزھای بر کنترول 1 .نامید افغانستان

 تحقیقاتی خدمات گذارش براساس     .13کنند می اقدام مرزھا آن از دفاع برای و کنترل را افغانستان مرزھای طالبان .15

 متصرف را پاکستان و ایران تاجیکستان، افغانستان، میان مرزی ھای گذرگاه طالبان میالدی؛ 2021 جوالی منتشره کنگره،

 شورای نقشۀ یک    .15گرفتند دست بھ نیز را ازبکستان-افغانستان مرز کنترل میالدی، 2021 اگوست ماه در و      14شدند

 سیطره افغانستان مرزھای تمام بر تقریباً  ،میالدی 2021 اگوست 15 تا طالبان کھ دھد می نشان )الف ضمیمۀ( خارجی روابط

  .کردند حاصل

 16 .ندارد وجود طالبان حکومت برای داخلی رقیب ھیچ و دارند افغانستان در را قوا استعمال انحصار طالبان .16

 و هشد شناختھ ھای دولت با منظم طور بھ طالبان .دارند را مستقل خارجی سیاست یک رھبری و اجرا توانای طالبان .17

 قطر دوحۀ در رسمی دفتر یک طالبان .کنند می مذاکره اروپا اتحادیھ و آمریکا متحده ایاالت شمول بھ المللی، بین ھای نھاد

 از یک ھیچ از طالبان .دھند می انجام رسمی کارھای منظور بھ را المللی بین ھای سفر پیوستھ بطور آنھا گان نماینده و دارند

  .گیرند نمی دستور تیدول غیر و دولتی بازیگران

 .ھست افغانستان المللی بین شدۀ شناختھ قلمروی در بالفعل حاکمِ  قدرت طالبان کھ است من دیدگاه این .18

 .نیستند افغانستان شدۀ شناختھ رسمیت بھ دولت طالبان -ج

                                                           
 رسمی آغاز عنوان بھ را تاریخ آن و است حاکمیت برای ضروری تاکید یک 2021 سپتامبر 7 در طالبان توسط »موقت دولت« یک اعالم   11

 31 تا کابل بھ ورود با 2021 اگوست 15 بین مقطعی در طالبان کھ است ذکر بھ الزم حال، این با .دھد می نشان افغانستان در طالبان حکومت
 .یافتند دست مؤثر کنترل بھ کردند، کامل افغانستان از را دخو خروج آمریکا متحده ایاالت حکومت نیروھای کھ زمانی 2021 اگوست

 
 .Cristol, J :بھ کنید رجوع .حاکمیت حق عمال است اعمال قابل آن بھ و نشده شناختھ رسمیت بھ دولت یک برای کھ ھستند ھایی ویژگی اینھا 12

 اول فصل .دیس .Ph.D انگلستان بریستول، دانشگاه .کالسیک رئالیستی الملل بین روابط نظریھ و آمریکا دیپلماتیک شناختن رسمیت بھ .2012
 

 .کنید مراجعھ 7 پاورقی بھ 13
 .2021 توماس   14
15  2021. N.A.  2021 آگوست 11 .الجزیره .روسیھ :ازبکستان کرد، تصرف را تاجیکستان با افغانستان مرزھای طالبان. 
 .13-12 .شود پاراگراف بھ رجوع   16



 دولت عنوان بھ را دیگر گروه ھیچ یا و طالبان آمریکا متحده ایاالت حکومت .نیستند افغانستان رسمی دولت طالبان .19

 افغانستان مشروعِ  دولت عنوان بھ ملل سازمان عضو ھای دولت از یک ھیچ توسط طالبان .شناسد نمی رسمیت بھ افغانستان

  .کند نمی نمایندگی را افغانستان المللی، بین ھای نھاد از یک ھیچ در طالبان ھمینطور و شود نمی شناختھ رسمیت بھ

 شناسی رسمیت بھ بدون بالفعل حاکمیت کھ است ممکن .نیست کافی اما است، الزم شناسای برای "ثرمؤ کنترل" ایجاد .20
  .است داشتھ وجود تایوان و آمریکا متحده ایاالت میان سو بدین 1979 سال از ھمانطوریکھ -باشد داشتھ وجود

_______________________ 
   

 در آمریکا متحده ایاالت در استاندرد تعامل .شود اعطا معین شرایط سازی فراھم از پس است ممکن شناسی رسمیت بھ .21

 شناختھ رسمیت بھ برای عینی ھای معیار ،دولت یک اینکھ تا گردد می تلقی سیاسی تصمیم یک شناسی، رسمیت بھ قبال

  .17باشد کرده فراھم را شدن

 و ھا دولت شناختن رسمیت بھ برای قانونی فرد بھ منحصر اختیارات دارای آمریکا، متحده ایاالت جمھور رئیس .22

 بھ افغانستان مشروع دولت عنوان بھ را طالبان ،آمریکا متحده ایاالت جمھور رئیس کھ زمانی تا .است جدید ھای حکومت

 مصؤنیتی و ضمانت ،قانونی حمایت ھیچ از بانک افغانستان د شمول بھ آنھا ھای نمایندگی و طالبان است؛ ختھنشنا رسمیت

 متحده ایاالت جمھور رئیس زمانی تا آن، بر عالوه .باشد نمی برخوردار ھست، شده شناختھ رسمیت بھ ھای دولت ویژۀ کھ

 شناختھ تروریستی جریان یک منحیث طالبان است؛ نشناختھ رسمیت بھ افغانستان مشروع دولت عنوان بھ را طالبان آمریکا،

  .گردد می تلقی طالبان سیطرۀ در ابزاری نھاد بانک، غانستاناف د شمول بھ دولتی نھادھای کلیھ و شود می

 

 

  .است تروریستی نھاد یک طالبان .د

I: آمریکا متحده ایاالت قوانین تحت طالبان وضعیت  

                                                           
 .Geldenhuys، D  و اوھایو؛ ایالتی دانشگاه .دیس دکتری .دولتداری سیاست و شناختن رسمیت بھ جدایی، .Coggins, B. 2006 :بھ کنید نگاه  17

 .میالن مک پالگریو :نیویارک جھانی سیاست در متخاصم کشورھای .2009



 اذعان ،متمایز سیاسی نھاد یک عنوان بھ طالبان موجودیت بھ شود می سال 27 حداقل آمریکا متحده ایاالت حکومت   .23

 بر و شود می شناختھ جھانی تروریستی ویژه نھاد یک عنوان بھ طالبان ،13224 شماره اجرایی فرمان مطابق .18دارد

 تروریستی ویژه نھاد ھای تحریم تحت حاضر حال در طالبان بھ وابستھ ھای سازمان و افراد از تن ھفتاد از بیش ،مبنا ھمین

 گیرند می قرار جھانی تروریستی ویژه نھاد شرایط تحت طالبان بھ مرتبط ھای نھاد از بسیاری ھمینطور .دارند قرار جھانی

 فھرست در را طالبان آمریکا، ملی استخبارات رئیس تروریسم با مبارزه مرکز فترد .ھستند مستقر افغانستان از خارج در کھ

 19 .است داده قرار خویش تروریستی ھای گروه

 تعیین چون .شناسد نمی خارجی تروریستی سازمان یک عنوان بھ ار طالبان آمریکا، متحده ایاالت خارجھ وزارت .24

 ایاالت میان مستقیم ھای گفتگو ھای راه آمریکا، خارجھ وزارت توسط خارجی تروریستی سازمان یک عنوان بھ طالبان

 و شود نمی شناختھ نیز تروریسم حامی دولت عنوان بھ افغانستان دیگر طرف از .سازد می مسدود را طالبان و آمریکا متحده

 افغانستان در قانونی حاکمیت دارای و مشروع دولت عنوان بھ را طالبان آمریکا، متحده ایاالت چون شود، شناختھ تواند نمی

  .شناسد نمی رسمیت بھ

 

ii 20القاعده با طالبان روابط 

 مکاتبات از یکی     .21شد تشکیل افغانستان در میالدی 1994 سال در احسان هللا احسان و عمر محمد مال توسط طالبان .25

 و ماھر نظامی نگاه از مجھز، تسلیحاتی منظر از را طالبان ،1995 سال در آمریکا متحده ایاالت حکومت دیپلوماتیک

                                                           
 نوامبر 3 ].خارجھ امور وزیر کریستوفر تا پیشاور همتحد ایاالت کنسولگری از[ قندھار در جدید نیروھای و جدید نبردھای .WH 1994 اسمیت، 18

  .سی دی واشنگتن، ملی، امنیت آرشیو در دسترسی قابل سند متحده، ایاالت خارجھ امور وزارت .1994
 

19 19NA ملی اطالعات رئیس دفتر تروریسم با مبارزه ملی مرکز .تروریسم با مبارزه راھنمای ."افغان طالبان" .تاریخ بدون 
)https//:www.dni.gov/nctc/groups/afghan_taliban.html( 2022 مھ 4 :بازدید. 

 ریوپالگ :نیویارک .سپتامبر 11 از بعد و قبل طالبان و متحده ایاالت .2019 .جی کریستول، :دارد توجھ زیر موارد بھ شدت بھ بخش این 20
 

 محمد مال مورد در فقط آن از من گزارش، این در .است عالم روحانی یا روحانی یک شخص دھد می نشان کھ است شکل بی اصطالحی »مال«  21
 برای دیگری اعزازی لقب ھیچ یا "مال" از گزارش این در من .کنند یاد »عمر مال« عنوان بھ او از کھ است این معمول زیرا کنم، می استفاده عمر

 .کنم نمی استفاده دیگری شخص بھ اشاره

https://www.dni.gov/nctc/groups/afghan_taliban.html


 سپتمبر 27 در را کابل طالبان     .22کند می تعریف افغانستان مناطق سایر الممکن حتی کنترل و خود نفوذ گسترش مشتاق

  .کردند سرنگون را افغانستان المللی بین شدۀ شناختھ حکومت و تصرف 1996

 طالبان بھ اولیھ ھای کمک عنوان بھ دالر ملیون سھ و رفت افغانستان بھ میالدی 1996 سال می ماه در الدن بن اسامھ .26

 پاکستان در کھ  آمریکا متحده ایاالت دیپلومات ھولزمن، جان بھ طالبان میالدی، 1997 سال جنوری ماه در      23.دکر اھدا

 آموزشی ھای اردوگاه کھ گفتند ھولزمن جان بھ طالبان .ھستند آنھا مھمان الدن بن اسامھ کھ کردند اذعان کرد، می خدمت

 اند رسیده بندی جمع این بھ طالبان کھ کند می گیری نتیجھ ھولزمن .بمانند باز افغانستان در است ممکن ،القاعده تروریستی

  24.آنھاست منافع راستای در الدن بن اسامھ بھ دادن پناه کھ

 افغانستان، در مالقات چندین طالبان گان نماینده و آمریکا متحده ایاالت حکومت ،2001 الی 1997 ھای سال بین .27

 .ام خوانده را جلسات این محرم غیر مدارک و اسناد تمامی دانم می کھ تاجای    ،25داشتند آمریکا متحده ایاالت و پاکستان

 بھ )سیا( آمریکا مرکزی استخبارات سازمان اخیر در .بود شده مطرح جلسات این تمامی در القاعده با طالبان رابطھ مسئلھ

 برای کشورش از نیمی اگر و است افغانستان در الدن بن اسامھ اقامت ادامۀ بھ متعھد رسماً  عمر مال کھ بود رسیده نتیجھ این

   26.کرد خواھد را کار این او شود، ویران الدن بن از محافظت

 نشان تاریخی اسناد .دارند نزیدک رابطھ القاعده و طالبان کھ بود هنمود تصریح واضحاً  آمریکا متحده ایاالت حکومت .28

 دارند ار افغانستان در القاعده ھای فعالیت توقف توانای طالبان کھ است هبود معتقد آمریکا متحده ایاالت حکومت کھ دھد می

                                                           
22 Holzman, J. 1995. وزارت .1995 ژانویھ 26 ].خارجھ امور وزیر کریستوفر تا آباد اسالم در آمریکا سفارت از[ ایم شنیده ما آنچھ :طالبان 

  .سی دی واشنگتن، ملی، امنیت آرشیو در دسترسی قابل سند متحده، ایاالت خارجھ امور
 نیویارک کرد خواھند واگذار متحده ایاالت بھ را تروریستی متفکر مغز طالبان کھ یابد می افزایش تردیدھا و شک .1998 .آر بونر، و اس لوین، 23

  .A6 .ص .1998 اوت 25 .تایمز
 

 آنھاست مھمان الدن بن کھ کردند اعتراف کردند، موافقت جویان ستیزه آموزشی ھای کمپ از بازدید با طالبان :افغانستان .1997 .بی ھانسون،  24
 در دسترسی قابل سند متحده، ایاالت خارجھ امور وزارت .1997 ژانویھ 9 ].خارجھ امور وزیر آلبرایت تا پیشاور متحده ایاالت کنسولگری از[

 .سی دی واشنگتن، ملی، امنیت آرشیو
 

 وقتی اما .بشمارم را طالبان / متحده ایاالت شده شناختھ جلسات تمام کردم سعی من ،2019 کریستول و 2012 کریستول برای تحقیقات انجام در  25
 .کردم متوقف را شمارش رسید، سی دھھ بھ عدد

 
  .A1، B4 .صص .2001 امبردس 31 .تایمز نیویورک .است شکستھ و غمگین سرزمینی طالبان میراث .2001 دی فیلکینز،  26
 



 متحده ایاالت گاه بازداشت بھ او انتقال و الدن بن اسامھ دستگیری توانای طالبان ھمینطور و کنند می داری خود آن از اما

  .زدند سرباز آن از اما داشتند را آمریکا

III. امروز تروریسمِ  و طالبان. 

 بلکھ نیستند؛ داشتند، افغانستان اوضاع روی مؤثر کنترل کھ 2001 الی 1996 ھای سال طالبان مانند امروز طالبانِ  .29

 در یا و کردند ترک را کشور یا بودند القاعده با پیمانی ھم مخالف کھ طالبان رو میانھ عناصر از بسیاری .اند شده بدتر

 ،ناسازگارتر تر، عقالنی غیر امروز، طالبانِ  .دادند جھت تغییر ،انافغانست در آمریکا متحده ایاالت حضور دوران

 و نوشتم آمریکا متحده ایاالت خروج از قبل را سخنان این من    .27ھستند 2001 ھای سال از تر افراطی و تر ایدئولوژیک

  .ساخت نمایان را آن نیز پسین حوادث سفانھمتأ

 عمدتاً  کھ (GTI) تروریسم جھانی شاخص .است جھان در تروریستی ھای گروه ترین بار مرگ از یکی اکنون طالبان .30

 ثبت میالدی 2021 الی 2007 ھای سال بین در طالبان حمالت از ناشی را کشتھ 9473 شود، می گرفتھ نظر در دقیق بسیار

 .است کرده سازماندھی و اجرا را انتحاری حملھ 11 شمول بھ تروریستی حملھ 474 طالبان گذشتھ دوسال در .است کرده

 در تروریستی گروه ترین فعال 2021 سال در طالبان کھ سازد می نشان خاطر 2022 سال در تروریسم جھانی شاخص

 کمک ،جدید نیروی جذب بخاطر را آن و نموده ثبت مبایل با را جاده کنار ھای بمب حمالت طالبان .است بوده افغانستان

 در امن گاه پناه دیگر بار یک جھانی، افکن ھراس ھای گروه است ممکن ھمچنان .کردند اپلود ،شان روحیھ ارتقای و مالی

 طالبان 2 .دھند می ادامھ شان تروریستی حمالت بھ طالبان 1 کھ دھد می نشان کوتاه ھای قول نقل این .بندبیا افغانستان

 افغانستان از کھ بدھند اجازه تروریستی ھای گروه سایر برای طالبان ممکن 3 .کنند می ستایش و تقدیر را ترویستی حمالت

  .موافقم ارزیابی این با من   .28نمایند استفاده پایگاه عنوان بھ

                                                           
 .102 ص .پالگریو :نیویارک .سپتامبر 11 از بعد و قبل طالبان و متحده ایاالت .2019 .جی کریستول،  27
 

 صلح و اقتصاد موسسھ .2022 تروریسم جھانی شاخص .آید می NA 2022 :از پاراگراف این اطالعات 28
)https//:reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GTI-2022-web.pdf( 2022 مھ 4 :بازدید. 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GTI-2022-web.pdf


 معین خارجی تروریستی مانساز بعنوان کھ حقانی شبکھ .دندار تروریستی ھای گروه سایر با نزدیک ھمکاری طالبان .31

 رھبر حقانی، الدین سراج    .29است طالبان رھبری ساختار در ءارتقا لحا در فزاینده طور بھ طالبان با اتحاد با است؛ شده

 عمل القاعده از نیابت بھ طالبان مھاجرین و عودت وزیر حقانی الرحمن خلیل .است طالبان دولت داخلھ وزیر حقانی، شبکۀ

 تحقیقاتی خدمات   .30کند می فراھم حمایت حقانی شبکۀ و طالبان بھ و باشد می مرتبط القاعده نظامی ھای اتعملی با و کرده

 ازبکستان اسالمی جنبش با و کرده فراھم گاه پناه پاکستان طالبان تحریک بھ طالبان دولت کھ دھد می گذارش آمریکا کنگره

   .31است متحد شوند، می شناختھ خارجی تروریستی ھای سازمان عنوان بھ ھردو کھ

 متحده ایاالت حکومت .شود می محسوب جھانی تروریستی ویژه نھاد یک و است افغانستان بالفعل حکومت طالبان .32

 دنتوان می حتی و دنگرد شامل تروریستی ھای نھاد دایرۀ در دنتوان می ھم بالفعل ھای حکومت کھ دارد می اذعان آمریکا

  .است چنین غزه بارکھ و حماس مورد در ھمانطوریکھ شوند؛ خارجی تروریستی ھای نھاد فھرست شامل

 

 

III. بانک افغانستان دا )DAB( 

A. است افغانستان مرکزی بانک بانک، افغانستان د.  

                                                           
 .2021 نوامبر 21 .ھا صخره روی جنگ .کابل در جدید پادشاھان :حقانی شبکھ .2021 .جی اسمیت،  29
)https//:warontherocks.com/2021/11/the-haqqani-network-afghanistans-new-power-players/( 2022 مھ 4 :بازدید. 
 

30  NA 2011. 2011 فوریھ 9 .متحد ملل سازمان امنیت شورای .1988 تحریم کمیتھ .حقانی احمد خلیل. 
)https//:www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries/individual/khalil-ahmed-haqqani( بازدید: 
 .2022 مھ 4
 

 .2022 آوریل 19 کنگره تحقیقات سرویس .فوکوس در CRS افغانستان در تروریستی ھای گروه .2022 .سی توماس،  31
)https//:sgp.fas.org/crs/row/IF10604.pdf( 2220 مھ 4 :بازدید. 
 

https://warontherocks.com/2021/11/the-haqqani-network-afghanistans-new-power-players/
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries/individual/khalil-ahmed-haqqani
https://sgp.fas.org/crs/row/IF10604.pdf


 وظایف و شده سیسأت میالدی 1939 سال در افغانستان مرکزی بانک .است افغانستان مرکزی بانک بانک، افغانستان د .33

  32.دھند می انجام مرکزی ھای بانک معموالً  کھ است وظایفی ھمان  بانک، این سایت ویب مطابق آن عمدۀ

 افغانستان مرکزی بانک عنوان بھ المللی، بین مالی ھای نھاد و آمریکا متحده ایاالت حکومت توسط بانک افغانستان د .34

 مرکزی بانک ھمان ،بانک افغانستان د اصطالح بایدن، جمھور رئیس 14064 شماره اجرایی فرمان در .شود می شناختھ

         34دانند می افغانستان مرکزی بانک را، بانک افغانستان د نیز، جھانی بانک و پول المللی بین صندوق   .33دھد می معنی

  35.کنند می تعامل ظرفیت ھمان در و

 .کنند می کنترل را بانک افغانستان د طالبان .ب

 بھ را دولت اداری دستگاه کنترل آنکھ از پس فاصلھ بال طالبان مقامات .کنند می کنترل را بانک افغانستان د طالبان .35

 د جدید رھبری و نموده را پول بر حق داشتن ادعای فاصلھ بال طالبان .نمودند بازدید بانک افغانستان د از گرفتند، عھده

 گذارش سویدن، در مستقر ارسیف اندیپندنت رسانھ    .36کردند تعیین مؤقت حکومت اعالم از قبل حتی را بانک افغانستان

 این .37است شده اشغال طالبان توسط ،آن مدیریتی ھای پوست تمامی و است طالبان کنترل در بانک افغانستان د کھ دھد می

  .نباشد ساده است یافتھ بازتاب عمومی ھای رسانھ در کھ پیمانۀ بھ وضعیت شاید اما است درست گذارش

 

                                                           
32  NA بانک افغانستان دا .ما درباره )https//:www.dab.gov.af/about-us( 2022 آوریل 30 :بازدید.  
 

 .2022 فوریھ 11 .افغانستان مردم نفع بھ بانک افغانستان د اموال برخی از حفاظت مورد در اجرایی فرمان .2022 آر جی بایدن،  33
 

34  NA 2019 دسامبر .پول المللی بین صندوق 19/382 شماره کشور گزارش .افغانستان اسالمی جمھوری. )https//:www.imf.org/-
/media/Files/Publications/CR/2019/1AFGEA9003201.ashx( 2022 آوریل 30 :بازدید. 
 

35  NA 2021. بانک گروه :سی دی واشنگتن ).انگلیسی( کشور رسانی روز بھ :افغانستان در جھانی بانک گروه 
-افغانستان-در-جھانی-بانک-گروه-رسانی روز بھ/http//:documents.worldbank.org/curated/fa/451181617171930719.(جھانی
 .2022 آوریل 30 :بازدید )-کشور

 
36  Savage، C. 2022. روزنامھ .کند می تقسیم را افغانستان شده مسدود ھای بودجھ از دالر میلیارد 7 طالبان، تقاضای گرفتن نادیده با بایدن 

  .2022 بروریف11  تایمز نیویارک
 

 2022 مارس 14.مستقل فارسی .بدھید طالبان کنترل تحت بانک یک بھ را افغانستان ارزی ذخایر :طالبان ھای البی .2022 .م وفایی،  37
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 افغانستان د کھ است درست طالبان .است فھم قابل اما .است شفاف غیر کادری نگاه از و نامنظم بانک افغانستان د اداره .36

 یکی .کنند می استفاده شان گروھی اھداف برای را بانک افغانستان د آنھا کھ است واضح ھم این اما کنند می کنترل را بانک

 و فعلی وجوه بر طالبان کھ است آن دیگر ھدف .دارند را انافغانست کنترل توانای کھ بدھند نشان کھ است این اھداف این از

 را آن 1990 سال از طالبان کھ است ھدفی این  .باشند داشتھ کنترل شود، می نگھداری بانک افغانستان د توسط کھ آینده

 معنای بھ بانک افغانستان د سقوط چون نکند سقوط بانک افغانستان د کھ است مھم طالبان برای    .38اند داشتھ نظر مطمح

 از حداقلی با بانک افغانستان د در تعھد و وفاداری میان باید طالبان بنابرین .است الذکر فوق اھداف بھ طالبان دسترسی عدم

 وجود بھ را سیستمی طالبان کھ است این حوزه این کارشناس عنوان بھ من نظر .نمایند ایجاد توازن تجربھ، و شایستگی

 انطالب گان گیرنده تصمیم اختیار در را شان ای حرفھ تجارب و دانش نسبی، تخصص با و طالب غیر مشاورین کھ اند آورده

 و طالب غیر مشاورین .کنند می تعامل خود مخاطبین اساس بر )طالبان و طالب غیر مشاورین ( گروه ھردو .دھند می قرار

 شناختھ کمتر و تر افراطی طالبانِ  کھ درحالی کنند، می مدیریت را برونی و عمومی جلسات طالبان، شدۀ شناختھ ھای چھره

 منطبق طالبان گذشتھ روش با اداره نوع این کھ است این من کارشناسانۀ نظر .کنند می مدیریت را اخلید جلسات تر، شده

 ادامھ محدود نا بطور را کار این و کنند می اداره خود اھداف مطابق را بانک افغانستان د طالبان کھ دھد می نشان و بوده

    .داد خواھند

 کھ داد نشان توان می اما .خورند می تغییر قبلی اطالع بدون و اغلباً  مشخص، وظایف عناوین بانک، افغانستان د در .37

 .کنند می کنترل را بانک افغانستان د دارند، قرار جھانی تروریستی ویژه نھاد فھرست در کھ آنھای جملھ از طالبان مدیران

 .گیرد می معرفی بھ را بانک دافغانستان در ارشد مشاورین و گان گیرنده تصمیم مشخصات از فشردۀ آتی، ھای پاراگراف

 باید متن این ندهنخوا موردی ھر در اما نمایم استفاده افراد ھمھ برای مشخص شغل عنوان یک از تا ام کرده انتخاب من

  .بمانند باقی ثابت یشغل ماھیت اگر حتی شوند می متحول اغلباً  مشاغل عناوین کھ کند تصور

 

 نظارتی صالحیت )ترک عبداالحمد برادر عبدالغنی مستعار نام با( طالبان الوزرای رئیس معاون ،برادر عبدالغنی مال .38

 ایاالت حکومت با اصلی کننده مذاکره و قطر در طالبان سیاسی دفتر پیشین رئیس ،برادر .دارد بانک افغانستان د در را

 ازدواج عمر مال خواھر با سپس کند، سیسأت را طالبان تحریک تا کرد کمک عمر مال بھ برادر مال .بود آمریکا متحده
                                                           

 .کنید مراجعھ 96 ص ،2019 کریستول بھ   38
 



 بھ مربوط مسایل روی بیشتر بلکھ کند نمی اداره را بانک افغانستان د مرۀ روز ھای فعالیت برادر مال چندگر    .39کرد

  40.دھد می اھمیت نیز ریزه و خورد تصامیم بھ گاھی اما است متمرکز سیاست

 افغانستان د در نظارتی نقش نیز زی اسحق .است طالبان مالیھ وزیر )بدری هللا ھدایت بھ معروف ( زی اسحق آغا گل .39

 ،انتحاری ھای عملیات مالی منابع أمینت دالیل بھ و     41بوده طالبان رھبری شورای اعضای از یکی زی اسحق .دارد بانک

  42.بود طالبان تحریک ربنیانگذا ؛عمر مال افراد ترین معتمد از یکی زی اسحق .است معروف

 بانک افغانستان د رئیس عنوان بھ میالدی 2021 سپتمبر 7 ظھرِ  از بعد ،عبدالقاھر الحاج مستعار نام با ادریس محمد .40

 در او تجربھ و بود طالبان مالیۀ وزیر ادریس    .43ماند باقی سمت این در میالدی 2021 اکتوبر ھشت تا و شد منصوب

 د رئیس عنوان بھ جاللی شاکر آنکھ از پس .گردد می بر طالبان شویان پول رئیس عنوان بھ او تجارب بھ ،مالی مسایل حوزه

 در و رھبری را جلسات ھنوز ادریس .گردید منصوب عمومی مدیریت سرپرست منحیث ادریس شد، مقرر بانک افغانستان

 پرستسر عنوان بھ او از فوقتاً  وقتاً  نیز طالبان رسانی اطالع منابع البتھ .کند می نمایندگی را بانک افغانستان د ھا، نشست

 44.کنند می یاد نیز بانک افغانستان د استری

 دھد می گذارش ژورنال استریت وال مجلھ .است بانک افغانستان د نخست معاون اآغ ضیا احمد بھ ملقب ،اآغ احمد نور .41

 توزیع و ھا گذاری بمب مالی منابع مدیریت اتھام بھ کھ است طالبان مالی و نظامی ارشد رھبران از یکی آغا احمد نور کھ

                                                           
39  NA 2021. 2021 سپتامبر 7 .الجزیره .افغانستان حکومت در رھبر جدید معاون برادر، مال :مشخصات. 
)https//:www.aljazeera.com/news/2021/9/7/profile-mullah-baradar-afghanistans-new-leader( 2022 مھ 3 :بازدید. 
 

 اول معاون آخوند، برادر عبدالغنی مال ریاست بھ اقتصادی کمیسیون .2022 آوریل AFGCentral Bank.[ 21@[ .افغانستان-بانک افغانستان دا  40
 و کار جواز اخذ ھا، صرافی تنظیم طرح این از ھدف .است اجرا قابل صرافان برای بانک افغانستان د توسط طرح این کھ گفت وزیر، نخست

 :از برگرفتھ ].توییت[ .است افغانستان از خارج در پولشویی از جلوگیری
https//:twitter.com/AFGCentralbank/status/1517047893676498945. ]توسط پشتو از شده ترجمھ Google Translate[ 

 
41  NA 2021. در وزیر نخست جملھ از وزیر 14 است، آی بی اف تعقیب تحت افراد فھرست در داخلھ وزیر - افغانستان طالبان وزرای مشخصات 

 .9566 ویژه اعزام شماره .خاورمیانھ ای رسانھ تحقیقات مرکز .ھستند ملل سازمان امنیت شورای ترور سیاه لیست
)https//:www.memri.org/reports/profiles-afghan-taliban-ministers-%E2%80%93-interior-minister-fbis-most-

wanted-list-14-ministers.( 2022 مھ 2 :بازدید. 
 

42  Misra, A. 2021. 2021 آگوست 26 .گفتگو جدید دولت 'طالبان "شمول" در کھ کیست :افغانستان. 
)https//:theconversation.com/afghanistan-whos-who-in-the-talibans-inclusive-new-administration-166767( 2 :بازدید 

 .2022 مھ
 افغانستان د رئیس عنوان بھ ادریس از اوقات گاھی ھنوز بود، بانک افغانستان د جدید رئیس جاللی شاکر اینکھ بر مبنی رسمی اعالم علیرغم  43

 کرده حفظ را بانک افغانستان د مدیریتی اختیارات ھمچنان او کھ است واضح حال، این با .است نامشخص وی رسمی عنوان و شود می ادی بانک
 .است

  .دكنی مراجعھ96  ای صفحھ2019  سال کریستول بھ  44
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     45.است گرفتھ قرار تحریم مورد کشور، از خارج در طالبان بھ مربوط افراد و طالبان ھان فرمانده برای پول

 منابع أمینت و طالبان ھای قوماندان برای پول توزیع مشمول ھایش مسئوولیت کھ بود طالبان مالی مسئوول آغا، احمد نور

 غرب در را ھا عملیات کھ شد مقرر طالبان نظامی شورای رھبر عنوان بھ بعداً  او .بود جاده کنار ھای گذاری بمب مالی

 می تلقی افغانستان امنیت و ثبات صلح، برای تھدید یک عنوان بھ المللی بین جامعھ توسط و کرد می رھبری افغانستان

  46.گردید

 ظاھراً  .47شد گماشتھ سمت این در میالدی 2021 اکتوبر ھشت در کھ است جاللی شاکر بانک، افغانستان د فعلی رئیس .42

 ھای توییت و تحقیق از پس اما است شده منصوب سمت این در خود اعبتار و شایستگی اساس بر جاللی کھ رسد می نظر بھ

  .کند می فعالیت گیری تصمیم صالحیت بدون و مشورتی سمت یک در جاللی من، نظر بھ طالبان، سخنگویان رسمی

 پسرلی .داشت را سمت ھمین نیز قبلی دولت در پسرلی .است اقتصادی امور در ارشد مشاور پسرلی، نور الحق لطف .43

 دولت نماینده اخیراً  پسرلی .شود می واقع مفید طالبان برای اش المللی بین ھای تماس دلیل بھ او اما نیست حرفوی طالب یک

 این در او اعتبار خاطر بھ را پسرلی طالبان کھ رسد می ظرن بھ ھمینطور .است بوده اروپا اتحادیعھ با مذاکره در طالبان

 نظر بھ طالبان، سخنگویان رسمی ھای تویت و ھا بیانیھ بانک، افغانستان د مسوؤلین تحقیق از پس اما اند گذاشتھ باقی سمت

   .کند می فعالیت گیری تصمیم صالحیت بدون مشورتی سمت یک در نیز پسرلی رسد می

 د از تا دارند قصد ھمینطور و کنند می کنترل را بانک افغانستان د طالبان کارشناس، یک عنوان ھب من نگاه از .44

 د فعلی ساختار و ماھیت کھ ھستم معتقد من و .نمایند استفاده شان آجندای راستای در ابزار، یک عنوان بھ بانک افغانستان

                                                           
45    Talley، I.، Sun، M.، و Stancati، M. 2022. وال روزنامھ .دارد افغانستان مرکزی بانک در را رھبری پست طالبان شده تحریم دار سرمایھ 

  .2022 جمار 11 .استریت
 

46  NA 2012. دائمی مرجع شماره .متحد ملل سازمان امنیت شورای .1988 تحریم کمیتھ .آقا ضیا احمد TAi. 156. 
)https//:www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries/individual/ahmad-zia-agha( مھ 3 :بازدید 

2022.  
 

 هللا ذبیح .شد تعیین افغانستان ملی بانک رئیس عنوان بھ اسالمی امارت سوی از جاللی شاکر .2021 اکتبر TOLOnews.[ 8@[ .نیوز طلوع  47
 برگرفتھ ].توییت[ .است رسانده پایان بھ اسالمی بانکداری رشتھ در را خود تحصیالت جاللی کھ گوید می فرھنگ و اطالعات وزارت معاون مجاھد،

 .https//:twitter.com/TOLOnews/status/1446404039172841510 :از
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 خارجی ناظران بھ عادی مرکزی بانک یک عنوان بھ ار بانک افغانستان د کھ است شده طراحی طوری بانک افغانستان

  .دارند کنترل بانک افغانستان د استراتیژی بھ ھم و بودجھ بھ ھم ،طالبان کھ حالی رد نمایند معرفی

___________________ 
 

  کنند می کنترل را بانک افغانستان د طالبان کھ کند می ییدأت آمریکا متحده ایاالت حکومت .ج

 14064 شماره ییاجرا فرمان .داند می بانک افغانستان د کننده کنترل عنوان بھ را طالبان آمریکا متحده ایاالت حکومت .45

 بھ آمریکا متحده ایاالت مالی ھای نھاد در کھ را بانک افغانستان د سود و اموال تمامی میالدی، 2022 فبروری 11 صادره

 استدالل این .است نموده مسدود ،فرمان این صدود تاریخ از اعبتار ،شود می نگھداری ،ارکنیوی رزرو فدرال بانک شمول

 دارای تا است شده صادر فرمان این کھ گوید می سفید کاخ بیانیھ یک اما برسد نظر بھ زاید و مکررات تکرار است ممکن

 شبکھ احتماًال  مخرب ازیگرب از منظور .نگھدارد دور مخرب بازیگران سایر و طالبان دست از  را بانک افغانستان د ھای

       48 .گردد می حقانی شبکھ و طالبان شامل آمریکا متحده ایاالت ھای تحریم کھ دھد می ادامھ سفید کاخ بیانیھ چون است حقانی

 بانک افغانستان د کنترل طالبان کھ است معتقد آمریکا متحده ایاالت حکومت کھ گردد می استنباط طور این استدالل این از

  .نمایند استفاده مرزکی بانک یک عادی نقش از خارج اھداف برای بانک افغانستان د از تا دارند ارداه و دارند عھده بھ را

IV. گیری نتیجھ  

 کامل کنترل بانک افغانستان د شمول بھ دولتی ھای نھاد کلیھ بر آنھا و ھستند افغانستان در حاکم بالفعل حکومت طالبان .46

 شان سازمانی اھداف راستایی در بانک، افغانستان د شمول بھ افغانستان دولت کلیتِ  از اند مصمم طالبان .دارند مؤثر و

 واقعی نیات کھ کردند طراحی طوری را بانک افغانستان د طالبان .کنند می را کار این حاال ھمین حقیقت در نمایند؛ استفاده

  .اند داده انجام شان گذشتھ ھای روش اب سازگار شیوۀ با را کار این و کند پنھان را ھا آن

                                                           
48  2022. N.A.11 .سفید کاخ .افغانستان مردم برای افغانستان مرکزی بانک ھای دارایی از یبرخ حفظ برای اجرایی فرمان :معلوماتی ورقۀ          

 .2022 فبروری
 



 ھای نھاد از یکی نیز بانک افغانستان د و افغانستان، بالفعل حکومت و ستا جھانی تروریستی ویژه نھاد یک ھم طالبان .47

 و بازو عنوان بھ بانک افغانستان د بنابرین شود؛ می کنترل )طالبان( جھانی تروریستی ویژه نھاد توسط کھ است دولتی

 در بانک افغانستان د ھای دارای کنترل و دسترسی دنبال بھ پیوستھ طالبان .کند می عمل جھانی تروریستی ویژه نھاد ابزاری

  .بودند نیز 2001 تا 1996 ھای سال

________________________ 

 
 

 
 خاطر ھمین بھ بینند، می اولویت دارای ھدف یک عنوان بھ را بانک افغانستان د ھای دارای بھ دسترسی کماکان طالبان

 بھ دسترسی ( را آن شان المللی بین مخاطبین تا کنند اعتراض و برایند ھا جاده بھ دھند می اجازه و کنند می تشویق را مردم

  .ببینند اولویت یک عنوان بھ )ھا دارای

 

 بانک افغانستان د شدۀ منجمد ھای دارای رھایی منظور بھ مردم اعتراض مورد در شاھین سھیل تویت 2021 سپتمبر 24

 کردند، می خود اول دور در کھ دکن می دنبال را اھدافی عمالً  امروز طالبان حکومت کارشناس، یک عنوان بھ من نگاه از

   .شد می شان اول دور در کھ شود می دنبال وشیر عین و میتود عین زبان، عین با اھداف این



 د یا و افغانستان بر طالبان مؤثر کنترل بر یأثیرت ھیچ ،آمریکا متحده ایاالت حکومت توسط طالبان دولت شناسای عدم .48

 حاکم بالفعل حکومت بر تاثیری ھیچ آمریکا، متحده ایاالت دولت توسط طالبان حکومت شناسای عدم .ندارد بانک افغانستان

 واقعیات از بالفعل حاکمیت و مؤثر کنترل اما است سیاسی تصمیم یک ،شناختن رسمیت بھ .ندارد افغانستان در قدرت در

  .باشد می عینی

 طالبان دولتی ھای نھاد کھ معناست بدان این .است مھم آمریکا متحده ایاالت حکومت توسط طالبان دولت شناسای عدم .49

 قانون .باشند نمی برخوردار شده، شناختھ رسمیت بھ ھای دولت بھ شده اعطا امتیازات و حقوق سایر و ھا مصؤنیت از

 بھ را دجدی ھای رزیم و ھا دولت تا دھد می انحصاری صالحیت آمریکا جمھوری رئیس بھ آمریکا متحده ایاالت اساسی

 قانونی چنین گرچند کند بازتولید را انحصاری یتصالح این آمریکا، کنگره فیصلھ یک تا دارد ھم امکان .بشناسد رسمیت

  .است نشده مصوب تاھنوز

 متحده ایاالت قوانین در دروغ شھادت و عھد نقض با بیانیھ این دانم، می کھ تاجای دارم، می اعالم رسماً  اینجانب .50

 .ستا گردیده ارائھ ای حرفھ اطمینان و منطقی استدالل با خاطر، ھمین بھ و است صادق آمریکا
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