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  کرده اند  شام ما را روز ظلم و ستم با

  رام كرده اند كھ روح مارا پندارند آن

  روزھا بھ ستم گذشت شبھا بھ ظلمت و

  . نام كرده اند  یست كھ زنده گین بنده گیا

  . دارد یدست انداز اکنون مداخلھ و افغانستان تا خود فروش در و ریک تعداد اجیاستخدام  محمد با لشکر

تنظیم کرده و برای افراد آن ماھانھ معاش می  محمد رسوللشکری  ایرانی ھا افغان ھا را در

منطقھ ای  ایران مخالفین دولت را در. عھده داردسرپرستی این لشکر را سپاه پاسداران بھ  پردازند و

سپس آنھا را برای انجام اعمال تخریبی بھ داخل کشور  و داخل ایران آموزش میدھد بنام شمس آباد در

ً در. اعزام مینماید بھ این لشکر کشانده  می کنند و دولت بھ ایران فرار ییبی توجھ  اثر افغانھا جبرا

بھ کشتن ، لشکرھای مزدور جمع کرده ھمسایگان ما کھ افغانھا را درھمان سیاست ھا  می شوند از

نیست کھ  ی افغانستان پدیده مداخلھ ایران در. توسط آنان برآورده می سازند اھداف خود را می دھند و

شواھد غیر  گذشتھ نیرو ھای امنیتی و ادارات استخباراتی کشور یسال ھا گی داشتھ باشد بلکھ دره تاز

  . ورده اندآقابل انکار دست درازی ھارا بدست 



 یمذھب و یملی، زبان یھا یتفرقھ انداز پاکستان با ران ویھ بخصوص ایھمسا ین سالھا کشورھایا یط

ی، تحت عنوان نژاد پرست یوع آفت بزرگیش. ده اندیکشان یستیھمز یبھ انزوا پارچھ پارچھ و را کشور

ن یارمغان ا یمنطقو و یسمت یھا یریجبھھ گ و یریناپذ یآشت جاد تفرقھ ویكھ ا یزبان و یگرائ  قوم

م یب، ردیصورت نگ ی  مبذول نگردد و اقدامات مسئوالنھ یجد ین راستا توجھ یدر اگر. ده شوم استیپد

  . نماند یك ملت واحد باقیرود كھ مردم بھ عنوان یآن م

 در یاشکال با استفاده از اھرم مناسب از یبھ شکل تاپاکستان تالش دارند  ران ویمانند ا یخارج یکشورھا

برخاستھ از اختالفات  یكشمكش ھا. باشند  یحاكم بھ سمت خود و منافعشان م یصدد جلب گروھھا

ن یھ ھمیھمسا یکشورھا. ابدی  یت و استمرار میتقو یبا دخالت دست خارج یو مذھب یو نژاد یقوم

ت با ثبات ید كھ حاكمینما ید میكند بع  یم یگذشتھ باز شترازیرا ب ییتفرقھ گرا و یبیز نقش تخریاكنون ن 

بھ شكست  یو منتھ یبا وجود علل فوق موقت یمل یآشت گونھ صلح و و طبعا ھر. ردیبر كشور شكل بگ

 یده كشور بھ چشم کشورھایده شوم عالوه بر مردم ستمدین پدیآتش ا از یبدون شك دود ناش. خواھد بود

  . ران خواھد رفتیپاكستان و اژه یبو ھ ویھمسا

 - دنیگویم ییآمریکامقامات . می دھد ایران خبر از "طالبان"کمک ھای نظامی بھ  گزارش ھای حاکی از

یا  حد قاچاق باشد و کنیم این موضوع در آن است کھ باور آن مقداری کھ ما شاھد آن ھستیم بیشتر از

. حال رخ دادن است اطالع دولت ایران در بدون چیزی مرتبط با تجارت مواد مخدر و یا چیزی کھ

افغانستان یافت شده اند و طی ماه ھای  کھ در، ساخت ایران مقامات آمریکایی می گویند کھ سالح ھای

زیرا نیروھای ، امریکایی ھا نگران ھستند. ایرانی ھستند، گرفتھ اند قرار مورد استفاده مخالفین، گذشتھ

در میان جنگجویان عراقی  سالح ھای پیشرفتھ و حمالت انتحاری کھ بھ صورت فزآینده ای از "طالبان"

نقض فضای  پناه دادن مخالفین دولت و ایران ھمچنین متھم شده است بھ. متداول است استفاده می کنند

  . ھوایی افغانستان

رسول هللا کھ  د لشکر محمدیقبل بعضى رسانھ ھاى خبرى کشور ادعا کرده اند کھ گروه جد یچند

 یات غربیران شکل گرفتھ و در والیسوى سپاه پاسداران ا از، ران اندیم این افغان مقیى آن مھاجراعضا

، ات فراهیاد شده را والیت لشکر یساحھ فعال، ن منابعیا. کنندیت میروھاى خارجى فعالیبر ضد دولت و ن

ن ادعا ھا یرابطھ بھ ا در سخنگوى وزارت امور خارجھ کشور. ھلمند و ارزگان ذکر نموده اند، مروزین

ً گفت دولت خواھان ، ن زمانیم اما در عیکنیت مطالعھ مین اطالعات را با نگرانى و جدیما ا: مختصرا

  . ران استیادامھ روابط دوستانھ با ا



ایران تنھا در صورتی می تواند بھ عنوان یک قدرت ، ایران بھ دنبال تداوم بحران در افغانستان می باشد

ی و   ھای منطقھ وجود رقابت. منطقھ ظھور نماید کھ ھمسایھ ھای ضعیف داشتھ باشدبال منازع در 

کشورھای مختلف از جملھ ، کشور یونظام یاسیی بھ منظور حضور و تاثیرگذاری برصحنھ س فرامنطقھ

ایران روز بھ روز از حضور نظامیان . درافغانستان حضور دارند، عضو ناتو یآمریکا وکشورھا

رزھای شرقی خود با افغانستان نگران می شودوھمچنین نگران سناریویی است کھ در آن آمریکایی در م

ش دھد و از اینکھ یآمریکا نیروھای خود را درافغانستان و عراق برای یک مدت طوالنی حفظ کند وافزا

  . می ترسد، بین دو دولت طرفدار آمریکا محاصره شود

ھرچند ، ھای کالنی را ازلحاظ اقتصادی متحمل می گردد سالھای سال است کھ ایران درافغانستان ھزینھ

اما حقیقت را مردم افغانستان با خون و ، کھ آنھا ادعا دارند کھ ما برای ملت افغانستان کمک می کنیم

کھ ، ما شاھد بودیم، کھ کمک انھا چیست؟درسالھای جنگ و انسان کشی، پوست خویش تجربھ کرده اند

رانھ ومردم یبھ نام جھاد وطن راو، رھای مختلف تجھیزمی گردیدندتنظیم ھای مختلف ازسوی کشو

  . راآواره نمودند

دولت ایران بی درنگ صحنھ را برای شروع یک زورآزمایی با استفاده ازقدرت ، "طالبان"پس ازسقوط 

بھ عنوان ، حسن کاظمی قمی از فرماندھان نیروی قدس سپاه و رابط حزب هللا در لبنان. نرم آماده کرد

  . روجاسوس بھ افغانستان گسیل شدیسرکنسول ایران درھرات و برای مداخلھ واستخدام اج

كھ ستاد مشترك سپاه  یمسئول قرارگاه چھارم انصار یكھ توسط سردارموسو یبھ اصطالح مل یجبھھ 

 ساختھ شده و ھم اكنون ساالنھ ده ھا، باشد یران در رابطھ افغانستان میپاسداران و وزارت اطالعات ا

روخود فروش درافغانستان یک تعداد اجیلشکرمحمد بااستخدام . گردد ینھ میآن ھز یون دالربرایلیم

  . دارد یتااکنون مداخلھ ودست انداز

تنظیم کرده و برای افراد آن ماھانھ معاش می پردازند  محمد رسولایرانی ھا افغان ھا را درلشکری 

ایران مخالفین دولت را درمنطقھ ای بنام شمس . دارد و سرپرستی این لشکر را سپاه پاسداران بھ عھده

  . آباد درداخل ایران آموزش میدھدوسپس آنھا را برای انجام اعمال تخریبی بھ داخل کشور اعزام مینماید

ً دراثربی توجھ  دولت بھ ایران فرارمی کنند و بھ این لشکر کشانده می شوند ازھمان  ییافغانھا جبرا

بھ کشتن می دھند و اھداف ، سیاست ھا ھمسایگان ما کھ افغانھا را درلشکرھای مزدور جمع کرده

مداخلھ ایران درافغانستان پدیده نیست کھ تازگی داشتھ باشد بلکھ . خود را توسط آنان برآورده می سازند

شتھ نیرو ھای امنیتی و ادارات استخباراتی کشورشواھد غیر قابل انکار دست درازی گذ یدرسال ھا



اماپس از پایان یافتن رقابت ھای انتخاباتی ریاست جمھوری واعالن نتایج ، ھارا بدست اورده اند 

مداخالت ایران ابعاد تازه کسب نموده وبرشماراردوگاه ھای تربیھ تروریستان درخاک ، انتخابات 

ایران کھ درانتخابات ریاست جمھوری با . افزایش قابل مالحظھ بھ چشم میخورد انکشوربرضد افغانستان

تمام نیرو مداخلھ نموده ونامزد مورد نظرش را ھم ازلحاظ مالی وھم ازلحاظ سیاسی مورد پشتیبانی بی 

زمام ، انتخابات درین  امید بستھ بود کھ با برنده ساختن نامزد مورد حمایت خویش، دریغ قرار داد

امورواجراات در افغانستان را بصورت غیر مستقیم در دست گرفتھ وبدین ترتیب باحریف نیرو مندش 

ازجانب دیگر ادامھ تشنج درافغانستان بھ نحوی . امریکا وارد فصل جدیدی ازرقابت ھای سیاسی شود

ایاالت متحده امریکا مشغول درحالی کھ . میتواند منافع کاذب و کوتاه مدتی برای ایران داشتھ باشد

رم خود می کوشد برای مقابلھ با نفوذ ایاالت ، است "طالبان"مبارزه با  َ ایران با بھره گیری ازقدرت ن

کمیتۀ امداد خمینی نھ تنھا یک موسسھ خیریھ . حمایت افکارعمومی را بھ دست آورد، متحده درافغانستان

  . ھدف پیشبرد مقاصد سیاسی وعقیدتی ایران درمنطقھ با بلکھ ابزاری است، ایرانی فعال درافغانستان

شمار تلفاتش درحال افزایش وحمایت ، جنگ افغانستان اکنون طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا شده

وزارت خارجھ ودفاع امریکا . اما امریکا تنھا بازیگراین میدان نیست. مردم ازآن رو بھ کاھش است

تالنتیک را قانع کنند کھ نیرو بھ افغانستان بفرستند و درجنگ با کوشش زیادی کردند تا اعضای پیمان آ

 . بھ شیوه ای عمل کنند کھ بتواند بھ موفقیت امریکا کمک کند "طالبان"

و ایران نیز در افغانستان فعالند و درجھت خالف ، چین، پاکستان، عالوه برنیروھای ائتالف بین المللی

مقامات رسمی امریکا نیز پی در پی نگرانی خود را نسبت بھ ارسال . ھدف ھای امریکا عمل می کنند

بھ ، رئیس سازمان اطالعات ملی امریکا، دنیس بلر. اعالم می کنند "طالبان"اسلحھ ازسوی ایران برای 

درحالی کھ موضع ، ایران پنھانی برای شورشیان افغان اسلحھ ارسال می کند: کمیتۀ منتخب سنا گفت

  . دولت افغانستان است علنی اش حمایت از

درتقابل و تضاد ، ھای امریکا و ناتودرافغانستان دارد ایران با نظرداشت مخالفت جدی کھ با حضور نیرو

، ھا ھای چپاولگرانھ ای کھ از آب استفاده. گیرد با پاکستان و عربستان سعودی در افغانستان قرار می

ضرورت دارد تا مقاماتی را در اھرم قدرت در ، مایدن پستھ و زعفران افغانستان می، ھا جاده، ھا بازار

زند کھ تا  بھ این خاطر دست بھ خرید می، چنگ داشتھ باشد وچون نبض فساد درافغانستان را پیدا کرده

معینان و ھمچنان عده ای را در ارگ ، برخی از وکال، ریاست دفتر، ھا قادر شده است حال با این پول

  . فتح نماید



بھ افراد ، ت تا با تجربھ از کارولسی جرگۀ قبلی این بار در ھنگام مبارزات انتخاباتیایران تالش داش

این کھ چقدر بھ این . مورد نظرش بیشتر کمک کند و بر کمیسیون برگزاری انتخابات نیز تاثیر بگذارد

قبول چیزی کھ کمیسیون برگزاری و شکایات انتخاباتی آن را ، کار موفق شده است باید در آینده دید

معلوم ، ورزد تا برای تعیین فرد خاصی بھ ریاست پارلمان کار کند اما اینکھ از حاال تالش می، ندارند

آنچھ خواستھ بھ دست آورده است کھ با شروع رسمی کار ولسی جرگۀ جدید ، شود کھ دراین انتخابات می

  . دیھ کلینشر. بیشتر نمایا ن خواھد شد

کوشش نموده است تا آنچھ مورد نظرش باشد درجلسات ولسی جرگھ ن مدت یا یگرایران طیازجانب د

ً سفارت ایران از اوخواستھ ، دیگویمطرح شود واین را یاسینی معاون ولسی جرگھ افشا نموده م کھ اخیرا

دھد کھ  مقابل قانونی کاندید نشود واین نشان می، است تا در دور جدید پارلمان برای ریاست ولسی جرگھ

درولسی جرگھ ، دوستان دیگر ایران است کھ نظروسیاست ایران را تا جایی کھ ممکن باشدقانونی یکی از

  . کند پیاده می

روزنامھ گاردین می نویسد کھ میرویس یاسینی معاون ولسی جرگھ بھ مقامات امریکایی گفتھ است کھ  

مان را تغییر داده و یک مقام استخباراتی ایران بر وی فشار وارد کرده بود تا یکی از آجندا ھای پارل

بھ گفتھء یاسینی این کارمند استخباراتی ایران . تلفات افراد ملکی توسط نیروھای ناتو را بھ بحث گیرند

وی از انجام خواست ، ولی بھ گفتھء یاسینی، درصورت توافق وی بھ اوحمایت خود را پیشکش کرده بود

ً دیده شد کھ دو عض موضوع تلفات ملکی را ، و دیگر ولسی جرگھاین مقام ایرانی ابا ورزیده و بعدا

بر . درپارلمان بھ ھمان شکل مطرح کردند کھ کارمند استخباراتی ایران از یاسینی خواھان آن شده بود

مقامات سفارت ایران درکابل از تماس ھای شان بھ تعداد از اعضای ، اساس گزارش ویکی لیکس

  . ندیارلمان نفوذ نماپارلمان بھره برده و تالش می کنند بھ آجندای پ

سفارت ایران در کابل روابط نزدیک را با اعضای احزاب مخالف ، بر اساس گزارش ویکی لیکس

نماینده گان مردم ھرات و چند والیت دیگرغربی ، سعید ھای تاجک، حکومت بھ شمول جبھھ متحد

حکومت افغانستان ازانتقاد ، با وجود این ھمھ تحرکات، بھ گفتھ گاردین. برقرار کرده است، افغانستان

وزیر خارجھء سابق داکتر رنگین داد فر سپنتا در ماه اگست سال . رسمی از ایران ابا ورزیده است

بھ ریچرد بوچر معاون سابق وزارت خارجھ امریکا گفتھ بود کھ حکومت افغانستان  یالدیدوھزاروھفت م

تمرکز کند و توان مخالفت با ایران را  یعنی کمک پاکستان بھ شورشیان، مجبور است روی تھدید اصلی

ً مداخلھ می کند: بھ گفتھ داکتر سپنتا. ندارد ولی ، ما با امریکا موافقیم کھ ایران درامور افغانستان مستقیما

  . این بھ منفعت ماست کھ جبھھ دومی را درسرحد غربی خود نگشایم



ت کھ ایران مثل پاکستان برای افغانستان با وجود آن کھ داکتر سپنتا بھ امریکایی ھا ودیگران گفتھ اس 

ولی وی این را ھم بیان داشتھ کھ موضوع را با محمود احمدی نژاد رییس جمھور ایران ، خطرناک است

ً انکار می کند، بھ گفتھ سپنتا. درمیان گذاشتھ است ولی موضوع با وی درمیان گذاشتھ ، احمدی نژاد طبعا

را با وزیر خارجھء ایران منوچھر متکی ھم در میان گذاشتھ است این موضوع ، بھ گفتھ سپنتا. شده است

ً در این مسالھ دخالت ندارد ولی درایجاد احزاب ، و وی بھ سپنتا اطمینان داده بود کھ خودش شخصا

  . سیاسی در افغانستان دخیل است

بطھ با وی ھم در را، عمر داودزی رییس دفتر ریاست جمھوری افغانستان در ماه فبروری گفتھ بود

ولی مقامات ایرانی حتی از این ، دخالت ایران در امور افغانستان با مقامات ایرانی بحث کرده است

این کھ ایران برای دستیابی بھ اقتدار در . دخالت انکار ھم نمی کنند و در بدل خاموشی اختیار کرده اند

در انتخابات اخیر ولسی  ممکن نیست کھ، نماید کند و پول مصرف می ولسی جرگھ این ھمھ تالش می

شود کھ ایران دردرون کمیسیون برگزاری انتخابات  دراین مورد گفتھ می. جرگھ نیز نقشی نداشتھ باشد

ھایی بھ  جابجایی، نیزبا افرادی در رابطۀ نزدیک قرارداشتھ وتوانستھ است کھ در انتخاب وکالی جدید

ًاسناد. میان بیاورد ایران یک تعداد از رھبران ، آمده است، کھ از سوی ویکی لیکس افشا شده یاخیرا

شماری ازعلمای دینی و تندروان طالب را درخاک خود آموزش و ، سیاسی و مذھبی را تمویل نموده

  . پرورش می دھد و حتی در تالش گسترش نفوذ باالی اعضای پارلمان است

گونھ کھ  آن. یش نفوذ منفی ایران در افغانستان استنگرانی کشورھای غربی از افزا، دیگر ی مسئلھ

در ، ایران با دادن پول نقد بھ رئیس دفتر کرزی، در گزارش خود نوشتھ، نیویارک تایمز ی روزنامھ

، ز بھ نقل از نیویارک تایمزیھ نیالعرب. تالش است کھ منافع خود درکاخ ریاست جمھوری را تأمین کند

توسط رئیس جمھور و رئیس دفتر ، رسد ھا دالر می لیونیایرانی کھ بھ م ھای پول: دھد ین گزارش میچن 

  . شود در یک صندوق مخفی می، وی

ّی نیز تأکید کرده سفیر ایران درافغانستان در پایان سفر کرزی ازایران ، اند فدا حسین مالکی مسئوالن محل

نیویارک . ھای یورو بود بھ داودزی تحویل داد بزرگی کھ پر از بستھ یپالستیک ی کیسھ، در اگست گذشتھ

نژاد بھ دعوت کرزی بھ افغانستان آمد وسخنرانی پرحرارتی  در اوایل سال جاری احمدی، نویسد تایمز می

با دو بکس پر پول بود کھ یکی از ، نژاد بھ کابل آمد وقتی احمدی. در انتقاد از آمریکا در کابل ایراد کرد

فیلیپ ، سدینو یز میكا نیآمر یصدا. ھا تقدیم داودزی و دیگری بھ کاخ ریاست جمھوری تقدیم شد نآ

آن را ، چھ او  ایاالت متحده با در نظر گرفتن آن - آمریکا گفت ی سخنگوی وزارت امور خارجھ، کراولی

ی انگلیسی  روزنامھ .ران مشکوک استیھای ا نسبت بھ انگیزه، ایران درمنطقھ نامید ی کننده ثبات نقش بی



، اند کھ توضیح دھند  کرزی و داودزی ھردو ازپاسخ بھ این پرسش امتناع کرده، تایمز نوشتھ است

ھا یورو پول نقد بھ  ران در مجموع میلیونیشود کھ ا  گفتھ می. ای است مناسباتشان با ایران چگونھ رابطھ

  . قرار گیرد "طالبان"سران قبایل و فرماندھان ، افغانستان سرازیر کرده تا در اختیار نمایندگان مجلس

با این کھ شواھدی از قبل در مورد مداخالت ایران دردولت افغانستان وجود داشت و ھمھ بھ این باور 

اما اینک ، بوده اند کھ اطالعات ایران در میان ادارات مختلف دولت دست نیرومند و قدرتمندی دارد

ً فکر میدھد کھ ا اسناد ویکی لکس نشان می این افشا . توانا تر است، شد ین دست آز آن چھ قبال

گیرد کھ درماه فبروری امسال افشا شد کھ عمر داوود زی  ھا زمانی بھ این پیمانھ صورت می گری

ھای کالن پول ازآن کشور  رئیس دفتر رییس جمھور یکی از وابستگان ایران است و ھمیشھ بستھ

زاعتراف کرد کھ ایران سال یکی دو بار بھ ارگ پول تحویل کند و بعد خود کرزی نی دریافت می

  . دھد می

با اینکھ داوودزی فکر کرد کھ این بیانات کرزی او را از سوء ظن رابطۀ خاصی با ایران مبرا 

بھ این باورند کھ داوود زی زمانی کھ بھ ، اما آنانی کھ ازارگ وایران شناختی دارند، خواھد ساخت

ھایی با ایران قرار گرفتھ ودربرگشت ھمیشھ  در زد و بند، کرد کار میعنوان سفیر درتھران 

ازسفارت ایران پول دریافت کرده است و بھ این صورت دفتر ریاست جمھوری را درخدمت 

ھای  مالقات، چون بعد ازآنکھ داوود زی بھ این مقام رسید، ھای مرتبط بھ ایران قرارداده مالقات

. اری ازدیدارھای افراد غیر دلخواه خود را با کرزی محدود ساختکرزی را درانحصار گرفت و بسی

خرم و ، کند و کرزی را در محاصرۀ خاص داوودزی چیزی کھ اکنون ویکی لکس نیز آن را تایید می

دولت ایران عالوه بر این کھ در ارگ ریاست جمھوری از چنین دستی . داند فاروق وردک می

چنانچھ ، بھ تعدادی از وکال پول داد. آسانی تاثیرگذار گشت در ولسی جرگھ نیز بھ، برخوردار شد

نام برده شده  احمد جبرییلیو محمد اکبری ، عالمی بلخیھای ویکی لکس از افرادی چون  درافشاگری

در حالی کھ باور بھ این است کھ پرداخت پول از سوی ایران بھ تعداد زیادتری از وکالیی کھ . است

اما ، گیرد وھستند وکالیی کھ با ایران پیوند مذھبی دارند نیزصورت می، ندارندبا ایران پیوند مذھبی 

بھره  یخبر یق ازبخش ھایبخاطراستنا د دق. باشند مخالف سرسخت مداخالت ایران در افغانستان می

  . شده است یبردار

ن یمسوولن است کھ دودوآتش آن یچنان تنش آفر یانتخابات یوچالشھا کنشھا رسد کھین بھ نظرمیچن

ن یام تند وشکننده دارد کھ تعین تنشھا بھ دولت پیش فروخواھد برد وایرا درکام خو یون انتخاباتیسیکم

، ندینماین وتقرر حاصل میتع یومقطع یمصلحت ین کھ بھ اساس ائتالفھایشھ وخائیوتقررافراد فساد پ



کھ درائتالف وزد ینانم آیامروزاگرصاف وساده بگو. کشانندیم یب سقوط ونابودیدولت رابھ سراش

ران بلکھ بھ یاند کھ بخاطرپول وثروت نھ تنھا بھ ا یس جمھورقراردارند ووطنفروشانیوبند بار

اجانب  یدارند تا مداخالت ودست دراز یمانھایزتعھدات وپیگرنیک دیدورونزد یکشورھا

پارلمان وافراد د وسران یدا نماین مداخالت ھمچنان ادامھ پیاگرا. ندینما ینھ سازیرادرکشورزم

ادامھ بدھند کارکشورزارومردم خارخواھند شد  یت وطنفروشین جنایس جمھوربھ ایمسوول دردفترر

 . رخواھد شدیران خورد وخمیا یف اخند ھاین بارافغانستان درچنگال کثیوا

  نجات  یبرا

  من اگرعزم کنم 

  تو اگرعزم کنی 

    ببند یم یما اگربا ھم عھد

  میرسانیره بھ سرمنزل خورشید م

  ـم یا تا ازمنم ھا ما بسازیب

  ـم یا بسا زیا ازقطره ھا دریب

  میاس دردل ھا بشکانیطلسم 

  . ـمیدی دردل فردا بسازیام
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