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 Human rights حقوق بشر

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ می ١٨

  سياست ھای فاشيستی حکومت اسالمی ايران

 ! عليه افغان ھا و کشتن کارگران افغان در مرزھا

٢  
   

 با نام رسمی عمليات بلندمدت آزادی امريکائی توسط نيروھای ٢٠٠١بر و اکت٧شايان ذکر است که در 

)Operation Enduring Freedom( به نيويورک و واشنگتن  القاعده به رھبری اسامه بن الدنۀ، با توجيه حمل 

 به گروه طالبان مبنی امريکاس جمھوری اياالت متحده ئي و ھشدار جورج دبليو بوش ر٢٠٠١مبر سال  سپت١١در 

به دنبال خودداری طالبان . اج گروه تروريستی القاعده از افغاستان و رد طالبان از اين درخواست؛ آغاز شدبر اخر

بريتانيا، از سال .  صادر شد٢٠٠١بر سال و اکت٧، فرمان حمله به افغانستان در روز امريکااز پذيرش خواست 

نگ، مبارزه و از بين بردن القاعده، طالبان ھدف اصلی اين ج. ھای نظامی مستقل خود را آغاز کرد ، فعاليت٢٠٠٢

تقريبا يک ماه بعد حکومت طالبان سقوط کرد و با برگزاری کنفرانس بن، حامد کرزی به قدرت . و حاميان آن بود

  .رسيد و در انتخابات رياست جمھوری افغانستان به مقام رياست جمھوری برگزيده شد

مباران ھای ناتو و جنگ طالبان و نيروھای نظامی حکومت افغانستان، از آن تاريخ تاکنون، مردم افغانستان زير ب

  .ھمواره قربانی می دھند و گرفتار جنگ و ترور و وحشت تروريست ھای دولتی و غيردولتی شده اند

گوھای پايان دادن به جنگ در افغانستان شامل مذاکرات گسترده  و برخی گزارشات حاکی ست که حتی گفت

ھای رھبری اين گروه بوده که به طور مخفيانه در حال ترک  ھان طالبان از باالترين ردهرودررو با فرماند

  . ھايشان در پاکستان با کمک سربازان ناتو ھستند پناھگاه

س جمھور افغانستان و اعضای ئيی ر داخلی حامد کرزۀاين مذاکرات که برخی از آن ھا در کابل انجام شده بين حلق

  .شود ری که روی جنگ طالبان در داخل افغانستان نظارت دارد، انجام می شورای کويته، گروه رھب

ھای شبه نظامی   حقانی که به عنوان يکی از افراطی ترين گروهۀ، تاکنون مذاکراتی را با رھبران شبکافغانمقامات 

روھايش در شرق ھم چنين با اعضای شورای پيشاور که ني. اند آيد، انجام داده  فعال در افغانستان به حساب می

  .اند افغانستان مستقر ھستند، مذاکره کرده 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای  آيند، پناھگاه گو به افغانستان می و که به منظور گفت  روزنامه نيويورک تايمز، رھبران طالبان افغانۀبه نوشت

گرفت، خود در پاکستان را با تضمين علنی مبنی بر اين که مورد حمله يا دستگيری نيروھای ناتو قرار نخواھند 

  .اند ترک کرده

رود دست کم از قدری حفاظت   که گمان می ئی طالبان در پاکستان، ساکن ھستند جاۀبسياری از رھبران بلندپاي

گوھا، دست کم در يک مورد رھبران طالبان از مرز  و  آگاه به گفتافغانبه گفته يک . رسمی برخوردار ھستند

  .اند  کابل شدهعبور کرده و سوار يک ھواپيمای ناتو به مقصد

در ديگر موارد، سربازان ناتو مسيرھا را ايمن کرده تا مقامات طالبان بتوانند به مناطق تحت کنترل نيروھای افغان 

بيش تر اين مذاکرات در اطراف کابل انجام شده . و ناتو دسترسی پيدا کنند تا بوانند در مذاکرات حضور پيدا کنند

  .است

 اين ۀگوھا بين رھبران افغان و طالبان در حال انجام است اما رد و م کرده اند که گفت نيز اعالامريکائیھای  مقام 

  . انتقال و امنيت آن ھا مشخص نيستتأمينھای ناتو برای  شبه نظاميان، ميزان تالش

عضای  مقامات افغانستان و يک ديپلمات سابق در منطقه، دست کم چھار رھبر طالبان که سه تن از آن ھا از اۀبه گفت

ھويت رھبران . اند گوھا شرکت داشته  و  حقانی ھستند در اين گفتۀشورای کويته و يکی از آن ھا يک عضو خانواد

  .طالبان، بنا به درخواست کاخ سفيد و يک مقام افغان که در مذاکرات حضور داشته منتشر نشده است

 آن ھا يا بازداشت شدن توسط فرماندھان رقيب تواند به مرگ ، اظھار کرد که معرفی اين افراد می افغاناين مقام 

  .کنند، بينجامد ان اطالعاتی پاکستانی که از آن ھا حمايت می مأمورطالبان يا 

گوھا کنار گذاشته شده که بخشی از دليل آن به  و گفته می شود مال عمر، رھبر طالبان به طور علنی از اين گفت

اند در مذاکرات شرکت کنند   که سعی کردهئیھا برخی افغان . ان استھای امنيتی پاکست خاطر نزديکی او با سرويس

گوھای گذشته را تسھيل کنند توسط ھم گروه ھای خود در طالبان و گاھی با کمک آژانس اطالعات  و يا حتی گفت

  .اند کشته شده ) ISI(پاکستان 

 و افغانر اين است که مقامات شوند که بخشی از آن به خاط اين مذاکرات ھنوز در سطح مقدماتی توصيف می 

با . ھای متبوع شان ھستند ن ميزان نفوذ رھبران طالبان حاضر در مذاکرات در سازمانيي در تالش برای تعامريکائی

ترين تالش تاکنون برای  رسد که اساسی ھا در چندين زمان مختلف انجام شده و به نظر میگفت و گواين وجود اين 

نگونی طالبان  برای سرامريکا افغانستان بوده که با جنگ تحت امر ۀدن به جنگ يک دھمذاکره به منظور پايان دا

  .مبر آغاز شد سپت١١پس از حمالت 

 و ھم فکرانش و حکومت کرزی، نگرانند امريکا. ، افغانستان را ترک کنند٢٠١۴قرار است نيروھای ناتو در سال 

  . ی سقوط کند و جنگ داخلی با شدت بيش تری آغاز شودکه پس از خروج نيروھای ناتو از افغانستان، دولت کرز

 جھانی در کنار افغانستان است ۀجامع«:  دبير کل سازمان ملل در افغانستان، گفته استۀ ويژۀ، فرستاد»يان کوبيش«

دولت » .رو شوده شود، روب بينی می ھای مختلف پيش  و اجازه نخواھد داد با شرايط ناگواری که از سوی گروه

در حال حاضر بيش تر عمليات دفاعی را به صورت مستقل « اين کشور پوليسستان ھم می گويد ارتش و افغان

  ».کنند  می ءاجرا

، ١٣٩١ثور سيزدھم - ٢٠١٢ پس از سال ھا بحث و مذاکره، در دوم ماه می   و افغانامريکائیسرانجام مقامات 

 و ناتو از امريکاه است و پس از خروج نيروھای نامه ده سال اين توافق.  ستراتژيک امضاء کردندۀتوافق نام

 . می شودئی نھا٢٠١۴افغانستان در سال 
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بنيادی قوی برای امنيت افغانستان، منطقه و جھان فراھم «نامه را سندی خوانده اند که  ، اين موافقت افغانھای  مقام

سندی توصيف کرد که براساس آن  رانامه  بارک اوباما، اين موافقت» . منطقه استۀمی کند و سندی برای توسع

  ». حفظ امنيت شان می شوندمسؤولافغان ھا خود «

رھبر شبکه القاعده و در کاخ رياست جمھوری افغانستان، از » اسامه بن الدن«نامه، در سال روز مرگ  اين توافق 

  . و افغانستان امضاء شدامريکاسای جمھوری ؤسوی بارک اوباما و حامد کرزی ر

 با حضور بارک اوبا در کاخ رياست جمھوری افغانستان در کابل به امريکاتراتژيک ميان افغانستان و  سۀتوافقنام

 شب سه ۀ و افغانستان که در نيمامريکا ستراتژيک ميان ۀمتن کامل توافقنام.  رسيد شامل ھشت بخش استءامضا

  ... رسيد ءی به امضا شنبه به وقت کابل در کاخ رياست جمھوری با حضور بارک اوباما و حامد کرز

و ) از اين پس افغانستان(دولت جمھوری اسالمی افغانستان «: اين موافقت نامه آمده است» ديباچه: اول«در بخش 

بدين وسيله در )  ھجری شمسی١٣٨٠ (٢٠٠١از سال ) از اين پس اياالت متحده (امريکا ۀدولت اياالت متحد

 صلح و امنيت جھانی و به ھدف کمک به مردم افغانستان برای ھای متوجه ھمکاری نزديک به منظور دفع تھديد

اند که حاصل آن امروز قرار گرفتن افغانستان در مسير   آينده با امن، دموکراتيک و شکوفا، قرار داشته تأمين

 اجتماعی و اقتصادی، و ھمکاری سازنده در سطح منطقه می ۀ پايدار در امنيت، حکومت داری و توسعئیخودکفا

  ».دباش 

  : نيز آمده است» مدت تحکيم امنيت دراز: بخش سوم«در 

ھای اياالت   انتقال بازداشتگاهۀنام  که شامل تفاھم ئیھا اجرای عمليات جاری نظامی بر اساس چارچوب. ج«... 

) »١٣٩١ «٢٠١٢منعقده ( ساختن عمليات خاص افغانو يادداشت تفاھم ) »١٣٩٠ «٢٠١٢منعقده (متحده 

 ۀيا تدابير ديگر، به موافق»  امنيتیۀ دوجانبۀموافقت نام«ھا توسط  ابد که اين چارچوبيی نی ادامه متا زما شود، می

گذار نمی  ثيرأاين تعھد بر وضعيت، تعھدات و تفاھمات شامل چارچوب ياد شده در باال، ت. جايگزين گردند طرفين

  .باشد 

 امنيتی و دفاعی، ۀھای دوجانب ت ھمکاری اياالت متحده به منظور کمک در ايجاد يک چارچوب درازمد. ٣

  .نمايد تلقی می» متحد عمده خارج ناتو«افغانستان را به عنوان 

اعالميه «خواھند تا با اتخاذ اقدامات عملی برای تطبيق  طرفين ھم چنان از کشورھای عضو ناتو می. د... 

 سال عقرب (٢٠١٠سال  مبرعقد در نومن »ی اسالمی افغانستانھای دراز مدت بين ناتو و دولت جمھور ھمکاری

  .تداوم و بھبود بخشند) ١٣٩٣ (٢٠١۴ھای امنيتی افغانستان را پس از سال   ناتو در ليسبون، توانائی جلسۀ) ١٣٨٩

افغانستان به منظور مبارزه با القاعده و وابستگان آن، آموزش نيروھای امنيتی ملی اين کشور، و اجرای ساير . ۶

گردند، تداوم دسترسی قوای اياالت  ای تحکيم منافع مشترک امنيتی از سوی طرفين تشخيص می که برئیھا يتمأمور

سازد و پس از آن  ميسر می ) ١٣٩٣ (٢٠١۴سيسات را الی سال أسيسات افغانستان و استفاده از آن تأمتحده به ت

  ».مورد توافق واقع شود، عمل خواھد شد» امنيتیۀ  دوجانبۀموافقت نام«طوری که در 

گردد که طرفين از مجرای ديپلماتيک در مورد  اين موافقت نامه بعد از آن نافذ می. ١«: »ئیاحکام نھا: بخش ھشتم«

اين . باشد، به يک ديگر اطالع بدھند شان که به منظور انفاذ اين موافقت نامه الزامی می تکميل شرايط قانونی داخلی 

توانند با  طرفين می . دارای اعتبار است ) ھجری شمسی١۴٠۴سال ( ميالدی ٢٠٢۴سال  تا پايان موافقت نامه

 ديگر طبق توافق قبلی ۀموافقت کتبی مشترک، شش ماه قبل از تاريخ انقضا، اين موافقت نامه را برای يک دور

 تواند با موافقت کتبی ھر دو طرف در ھر زمانی تعديل يا فسخ گردد و ھر يک از  اين موافقت نامه می. تمديد نمايند
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ه نمايد، که در آن صورت اين ئش برای فسخ اين موافقت نامه يادداشت کتبی اراتواند در مورد تصميم طرفين می 

  ».ه اين يادداشت اعتبار داردئموافقت نامه برای مدت يک سال پس از ارا

 تا پس از پايان آن  ھا، برای مھمانی به افغانستان نيامده بودندامريکائیاين توافق نامه به سادگی نشان می دھد که 

 در امريکاجديد حکومت ھای از اين رو، با امضاء اين توافق نامه، کشور افغانستان به يکی از پايگاه . برگردند

  .منطقه تبديل می شود

 می خواھد بعد از امريکا ۀس جمھور افغانستان، قبل از امضای اين توافق نامه گفته بود که اياالت متحدئيکرزی ر

ش برآورده شود، به اين و، افغانستان در صورتی که شرايط اۀبه گفت.  پايگاه در افغانستان داشته باشد، نه٢٠١۴سال 

 .  موافق استامريکادرخواست اياالت متحده 

رانی می کرد، گفت که رابطه افغانستان با سيس دانشگاه کابل سخنأحامد کرزی که در مراسم ھشتادمين سال روز ت

  ».به خير افغانستان است« ميالدی ٢٠١۴کشورھای عضو ناتو بعد از سال  و امريکااياالت متحده 

 از افغانستان می رويم، حاال يکی يکی می آيند و می ٢٠١۴ کشورھای ناتو گفتند که در سال ۀاول ھم«: کرزی گفت

ه ما از خود گپ ما ھم چون می فھميم که نمی روند، پای خود را محکم کرده ايم ک. گويند که ما نمی رويم و می مانيم

  ».داريم) شرايط(

 ً با شرط ماندگاری » دولت جمھوری اسالمی افغانستان «در واقع پس از ده سال جنگ و کشتار در افغانستان، رسما

، به مردم افغانستان و جامعه ٢٠١۴ در اين کشور پس از خروج نيروھای ناتو در سال امريکائیبخشی از نيروھای 

در اين » دولت اسالمی«در کنار » دموکراتيک و شکوفا« چون ئی، به کار بردن واژه ھابنابراين! جھانی اعالم شد؟

  .موافقت نامه، بی معنی و خالی از حقيقت می باشد

برخی نيروھای خارجی  مستقر در افغانستان در ھمکاری با برخی نيروھای داخلی اين کشور به ويژه حلقه ھای 

در حالی که اشغالگران در . ع قاچاق ترياک افغانستان به جيب می زنندنزديک به حاکميت، سودھای کالنی از منب

. حمله به افغانستان از جمله ادعا کرده بودند که جلو کشت خشخاش و قاچاق ترياک در اين کشور را خواھند گرفت

کشت اکنون آمارھا و واقعيت ھا نشان می دھد که نه تنھا چنين اقدامی صورت نگرفته، بلکه زمين ھای زير 

  . خشخاش نسبت به گذشته افزايش يافته است

 تحت پوشش قرار داد، که بر اساس گزارش ٢٠١٢ ھکتار را در سال ٠٠٠/١۵۴کشت خشخاش در افغانستان، 

، که توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با موادمخدر و جرم )٢٠١٢(بررسی ترياک افغانستان 

. تر است ھکتار ثبت شده برای سال پيش بيش١٣١,٠٠٠ درصد از ١٨ر گشته منتش) UNODC(سازمان ملل متحد 

 ٣۶با اين حال از آن جا که بيماری ھای گياھی و آب ھوای بد به محصوالت آسيب زده بود، پتانسيل توليد ترياک با 

  . تن رسيد٣٧٠٠ تن به ۵٨٠٠درصد کاھش در مدت مشابه از 

 ٩۶٠٠بيش از (دولت برای نابود کردن محصول » !تالش ھای؟« درصدی ١۵۴با وجود افزايش قابل مالحظه 

تعداد . کشت افزايش پيدا کرده است)  نابود شد٢٠١١ ھکتار در سال ٣٨٠٠ در مقايسه با ٢٠١٢ھکتار در سال 

 غور در غرب جايگاه واليت است با اين تفاوت که واليت ١٧ر ھم چنان يي ھای عاری از خشخاش بدون تغواليت

  .رياب در شمال آن را به دست آورده استا فواليت از دست داده و ٢٠١٢خود را در 

قيمت باالی ترياک « دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، يوری فدوتوف، گفته است ئیمدير اجرا

تالش مداوم توسط دولت افغانستان و «و خواستار » عامل اصلی است که منجر به افزايش کشت گرديده است

  .شد» کای بين المللی برای رسيدگی به کشت غيرقانونی با رويکردی متعادل بين اقدامات توسعه و انتظامیشر
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 ھای جنوبی و غربی که در آن عدم امنيت و جرايم سازمان واليت درصدی کاشت در ٩۵ شاھد تمرکز ٢٠١٢سال 

 ٢٣ندی و زابل در جنوب، و کی ا د ھای ھيلمند، قندھار، اروزگان،واليت درصد در ٧٢: يافته وجود دارد، بود

بر اساس اين بررسی اين مطلب ارتباط بين ناامنی و کاشت . رات، و نيمروز در غرب ھای فراه، ھواليتدرصد در 

  . می نمايدتأئيد را ، مشاھده شده است٢٠٠٧ترياک که از سال 

د نيمی از کشت در افغانستان  ھکتار حدو١٠٠/٧۵ درصد افزايش داشته است که با بيش از ١٩کاشت در ھيلمند، 

 کشاورز در طی فصل کاشت خشخاش حمايت ھای کشاورزی ٠٠٠/۴٢ ھيلمند که ئی غذاۀبا اين حال در منطق. است

در صورتی که می خواھيم به «: فدوتوف، گفته است. دريافت کردند به طور نسبی ميزان کم تری خشخاش کشت شد

 حمايت کنند بايد بھبود وضعيت زندگی، از جمله امنيت بھتر و جوامع کشاورزی فقير کمک نمائيم از خودشان

  ».حاکميت قانون بايد در ھيلمند و سراسر کشور تشويق شود

و )  درصد۶٠(پيسا ا، ک) درصد١٢١(کشت افرايش قابل مالحظه ای داشته است آن که  شرقی، در کنار ۀدر منطق

 را به خود ٢٠١٢ درصد توليد کلی افغانستان در سال ۴ ھای شرقی تنھا واليتبا اين حال، ).  درصد۴١(مان غل

الن غ درصد در ب١٠ کشت ترياک ٢٠١٢ ھکتار در سال ٢۵٢در شمال، با وجود ريشه کنی . اختصاص دادند

 ھکتار ريشه کن شده افزايش کشت ١٧٠٠ شمال شرقی بود که با وجود واليتبدخشان تنھا . افزايش داشته است

  . درصد کاھش داشته است۴۵ خشخاش، کشت تا ۀ مرکزی کشت کنندواليت تنھا در کابل،).  درصد١٣(داشت 

ان وزارت مبارزه با مواد مخدر مأمور، که ھمراه با ١٣٩٠  جوزای سی ان ان، در آخر ماهۀخبرنگاران شبک

ن مشکل ن بخش از خاک افغانستان طالبايسند که در اي بدخشان سفر کرده اند می نوۀافغانستان به نواحی دور افتاد

 مخدر است که سال ھا منبع اصلی درآمد ۀن مادير فرآورده ھای اياک و ساي اصلی تجارت ترۀمسأل. ستيچندانی ن

  .در افغانستان بوده است

روھای خارجی در حال حاضر حدود دو سوم از پول در گردش در اقتصاد افغانستان را يجنگ و حضور ن

ً زمانی که پول ناتو متوقف گر.  می کندتأمين ک ياک يتجارت تر. ن آن شوديگزيد جايگری باي منبع ددد قاعدتا

 قاچاق مواد مخدر بر قدرت ۀ ھمراه با آن جنگ ساالران و نگرانی ھا از احاطپاسخ سھل است و معموالً 

  .اسی در افغانستان دوباره باز خواھد گشتيس

ه ين توجين تجارت را کاھش دادند با ايران ان المللی تحت فرمان ناتو، برای مدتی مبارزه با دست اندرکايروھای بين

ولی .  دشوارتر خواھد کرد،با طالبان استکه  اصلی آن ھا را ۀاست مبارزين سيجاد تخاصم و دشمنی ناشی از ايکه ا

  .ل تفاوت دارديک دليت به يامسال وضع

ن ياد مخدر سه برابر شده و به امت موي مقامات دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان، قۀبه گفت

چ گاه سابقه نداشته يزان کشت و برداشت خشخاش امسال چنان گسترده خواھد بود که تاکنون ھي مخاطر احتماالً 

  .است

زان کشت يد ميبدون ترد«: دي دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان، می گومسؤولو، يژان لوک لماھ

ن تجارت نفع می ين خاطر کسانی که از ايبه ا.  تمام رکوردھای سابق را خواھد شکستو برداشت خشخاش امسال

ً يعنی قاچاقچيبرند  ات پر سود و خشونت ين عمليستند، برای تداوم ايروھای شورشی ني جزو مخالفان و نان که لزوما

  ».ش تری خواھند داشتيبۀ زيبار انگ
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با . ط برای افغانستان روی می دھدين شراير در بدتريين تغيسند که اي خبری سی ان ان، می نوۀخبرنگاران شبک

ز به ياه افغانستان می شود درصدی از آن نيوجودی که بخش اعظم پول حاصل از تجارت مواد مخدر وارد بازار س

  .روھای شورشی می رسدين

 القاعده سال ھاست که ۀ اعالم کرد که شبکامريکا مبارزه با مواد مخدر ۀک مقام اداري، ٢٠١٠ سال جنوریدر ماه 

ا را به اروپا حمل می کنند، حق حساب می ين کلمبئيان مواد مخدر که کوکايقا از قاچاقچيفرادر کشورھای غرب 

  .رديگ

منتشر شده است ھنوز ھم اعانه و » کسيکی ليو«ت ي که توسط وب ساامريکاک دولت يپلماتيام ھا و اسناد ديطبق پ

مقامات مالی و .  مالی القاعده ھستندتأمينن منبع ي عربستان سعودی بزرگ ترکمک ھای مالی محافل سنی و تندرو

 به عربستان سعودی فشار آوردند که منابع مالی القاعده را ٢٠٠١مبر سال ازده سپتي پس از حوادث امريکاتی يامن

 مقامات ۀه گفت روی نداده و بیرييچ تغيدر آن کشور نابود کند ولی به نظر می رسد که از آن زمان تاکنون ھ

  .نه انجام نداده استين زميثری در اؤز خالف وعده ھای خود اقدام مي دولت عربستان نامريکائی

 مثل ئی عربستان ھنوز ھم به گروه ھاۀيري گزارش داد که نھادھای به اصطالح خ٢٠٠٩ پاکستان در سال پوليس

 کمک از دالرون يلي م١۵ حدود ٢٠٠٩در سال ن گزارش يطبق ا. به کمک مالی می دھنديالقاعده، طالبان و لشکر ط

 حمالت انتحاری و مسؤول که ئیستی پاکستانی داده شده است از جمله گروه ھاين نھادھا به گروه ھای تروريسوی ا

  .ر سابق آن کشور ھستندير بوتو نخست وزيترور بی نظ

رون درز کرده بود ي سعودی که به ب مستقل در عراق براساس اسناد دولتی عربستانۀک رسانيز ي ن٢٠١٠در ماه مه 

  .ت می کندي القاعده در عراق حماۀمدعی شد که دولت عربستان ھنوز ھم با پول و ارسال اسلحه از شاخ

در ماه می سال گذشته بخشی از گزارش اداره اطالعات مالی دولت افغانستان را منتشر » مزيساندی تا «ۀروزنام

 از عربستان سعودی به داخل دالرون يليارد و پانصد ميليک مي حداقل ٢٠١٠ تا ٢٠٠۶کرد که نشان می داد از سال 

  .ار گروه طالبان قرار گرفته استيافغانستان منتقل شده است و به احتمال فراوان بخش اعظم آن در اخت

در  جھانی قاچاق مواد مخۀ و انگليس در کانون شبکامريکا شبکه ھای جاسوسی ند کردتأکيد امريکائیکارشناسان 

به گزارش . قرار دارند و از پول حاصل از اين شبکه برای فعاليت ھای خود در کشورھای مختلف بھره می گيرند

برآوردھا نشان می .  تلويزيونی پرس تی وی، قاچاق مواد مخدر در جھان پديده ای بسيار جدی و گسترده استۀشبک

مبالغ حاصل از اين کار از .  استدالرد ميليارد دھد ارزش مواد مخدری که در ھر سال قاچاق می شود حدود پانص

 جالب توجه اين که دستگاه ھای اطالعاتی ۀنکت.  مالی جھان می شودۀ وارد چرخئیطريق شيوه ھای مختلف پولشو

 ۶- و دستگاه اطالعات خارجی انگليس يعنی ام آی) سيا (امريکا و انگليس يعنی سازمان اطالعات مرکزی امريکا

  .ست دارنددر اين فرايند د

ھر سال حدود چھارصد و سی تا . در حال حاضر ميزان مصرف ھروئين جھان حدود سيصد و چھل تن است

  .چھارصد و پنجاه تن ھروئين وارد بازار جھانی قاچاق اين ماده می شود

   :، در اين باره گفته استامريکائی ۀاستفن لندمن نويسند

گتن و نيويورک است زيرا مسؤوليت اصلی قاچاق مواد مخدر کابل پايتخت مواد مخدر جھان نيست بلکه واشن«

بانک ھای .  جھانی قاچاق مواد مخدر در جھان ھستندۀواشنگتن و نيويورک در کانون شبک. متوجه امريکا است

شرکت ھای بزرگ امريکائی . دولت امريکا نيز در اين زمينه درگير است. بزرگ امريکا در اين زمينه دخالت دارند

  ».ن سيا و مافيای جھانی در شبکه جھانی قاچاق مواد مخدر نقش دارندو سازما
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  :کداران آن ھا در اين باره گفت کتاب نفت بزرگ و بانۀدين ھندرسون نويسند

شرکت . دولت کلمبيا با ھمکاری سازمان سيا، مواد مخدر را از امريکای التين به داخل امريکا قاچاق می کند «

 امريکا تالش ھائی برای مقابله با اين رويه صورت ۀکنگر.  با اين روند ھمکاری دارندھای نفتی بزرگ امريکا نيز

برگ ھای گياه کوکا که از آن برای توليد کوکائين . داده است اما سازمان سيا اين تالش ھا را دور زده است

راوری ھای نھائی روی استفاده می شود از کشورھائی ھمانند بوليوی به بيرون از اين کشور قاچاق می شود تا ف

  ».گروه ھای شبه نظامی ھمانند فارک در اين رويه نقش دارند. آن انجام شود

 فروش مواد مخدر در ايران، در حقيقت تحت کنترل مقامات ئی مافياۀبر اساس برخی گزارشات، بزرگ ترين شبک

 افغانستان نيز کسانی مثل ولی در.  دولتی حکومت اسالمی ايران، به خصوص سپاه پاسداران، قرار داردۀبلندپاي

س بزرگ ترين شبکه ھای قاچاق مواد مخدر در افغانستان أ و فھيم معاون اول کرزی در رکرزیکرزی برادر حامد 

  .اين شبکه ھای قاچاق مواد مخدر در دو کشور کارشان را در ھمکاری با يکديگر پيش می برند. قرار دارند

ونی را در ين ماده افيدرصد ا ٩٢د ي تولئی است كه به تنھادالرارد يليم ٢ حدود اك افغانستان،يد تريارزش ساالنه تول

  شود ن زده می ي تخمدالرارد يلي م۶٠ار دارد و مقدار پول در گردش مواد مخدر ھم در جھان يسطح جھان در اخت

 درصد ۴٠به ريشه دار شدن اقتصاد سياسی مواد مخدر و در ھم تنيدگی ترياک با خشونت و جنگ، سھم نزديک 

 ميليون نفر، آمار باالی مرگ و مير ٩مواد مخدر در توليد ناخالص داخلی، ناامنی و تروريسم، افزايش افراد فقير به 

 درصدی، افزايش فساد در ادارات دولتی و ۴٠مادران و کودکان، افزايش کودکان کار و خيابانی، نرخ بی کاری 

 است که سال ھای ئیق و سازماندھی شده در درون دولت، نمونه ھاسرانجام بحران کابل بانک به دليل فساد عمي

 ترين سال ھا به لحاظ اقتصادی برای افغانستان تبديل کرده دشواراخير و به خصوص سال گذشته را به يکی از 

  .است

ی از روند  که در سال گذشته و يا سال ھای پيش از آن در افغانستان اتفاق افتاد حاکئینگاھی به بعضی از بحران ھا

 ميالدی، سقوط کابل بانک و اختالس بيش تر از ۀسال گذشت. فالکت اقتصادی و سياسی و جنگی در اين کشور است

 آن توسط مديران بانک و افراد نزديک به حاکميت، رکورد بزرگ ترين بحران ۀ از سرمايدالر ميليون ٩٠٠

ق بين المللی پول و بعضی از کشورھای کمک اين بحران باعث شد صندو. اقتصادی را برای اين کشور رقم زد

تعليق اين کمک ھا، ھرچند برای . کننده، کمک ھای شان به افغانستان را در سالی که گذشت به حالت تعليق بياورند

در . عيمقی در افغانستان به بار آوردثيرات مخربی را بر اقتصاد افغانستان به جا گذاشت و بحرانی أ کوتاه، تیمدت

ثير قرار أ افغانستان را به شدت تحت تۀواقع اين بحران، جدی ترين بحران اقتصادی بود که اقتصاد ضعيف و شکنند

  .داد

 تنزل پيدا کند به طوری که اين بحران، ثبات سياسی را متزلزل افغانھم چنين اين بحران سبب شد که ارزش پول 

 ٩، ميزان افراد فقير در افغانستان به ٢٠١٢در سال . ر اعتماد برای سرمايه گذاری نيز کاھش يافتساخت و بار ديگ

در آمارھای متفاوت در .  ميليون افزايش را نشان می دھد۴ميليون نفر افزايش يافت که در مقايسه با چند سال قبل 

ً .  درصدشان بی کار است٧٠ تا ۴٠ بی کاری، از کليه نيروی کار فعال در افغانستان، بين ۀعرص  حکومت نھايتا

  .افغانستان، در رديف فاسدترين حکومت ھا قرار دارد

 ھزار نيروی امنيتی و دفاعی حکومت افغانستان در عرصه ١٠٠ ھزار نيروی نظامی و ١٧٠در حال حاضر، ناتو 

 ۀبنابراين، آيند.  شده اند امنيت خود و مردم اين کشور، عاجز و ماندهتأميننظامی فعالند اما با اين وجود در 

از اين رو، مردم اين کشور، طبق کنوانسيون ژنو و ديگر معاھده ھای جھان . افغاستان، ھم چنان تيره و تار است
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سفانه اگر أاما مت. شمول بين المللی، حق دارند که در کشورھای ديگر از حق پناھندگی سياسی برخوردار گردند

آن ھا پس از دھه به ن ھای دردمند را وحشيانه به گلوله می بندد، می کشد و يا حکومت اسالمی در مرزھا اين انسا

 به یھا کار و زندگی در ايران، اقامت نمی دھد و با برخوردھای وحشيانه فاشيستی اخراج می کند؛ دولت ھا

ا به رسميت نمی  رفتار غيرانسانی دارند و حق پناھندگی آن ھا رافغاناصطالح دمکراتيک غرب نيز با پناه جويان 

 ً   . به اين دليل که نيروھای سرکوبگرشان در افغانستان حضور دارندشناسند صرفا

سازمان ملل در تازه ترين گزارش خود، نسبت به وضعيت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و دولت را 

 را ئیگزارش، دولت و نھادھای قضاتھيه کنندگان اين . در تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان ناکام خوانده است

در گزارش گفته شده است که . متھم کرده اند که برای ھمگانی شدن قانون منع خشونت عليه زنان تالش نکرده اند

آمار و ارقام رسمی و جامع در مورد شماری از قضايای خشونت عليه زنان در افغانستان وجود ندارد و اکثر رويداد 

  . ھا حتی گزارش نمی شود

 اکثر موردھای خشونت عليه زنان به صورت رسمی ثبت نمی شود و بسياری ھم در دادگاه ھا براساس اين گزارش

در اين گزارش، اشاره شده تا زمانی . محلی بررسی می شود؛ که با ھيچ استاندارد حقوقی برابری نمی کند) شوراھا(

 و حقوق شان نقض گردد؛ پيشرفت ھدف مند و که زنان و دختران در معرض خشونت ھای بدون پيگرد قرار بگيرد

  . پايدار حاصل نمی شود

، نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ١٣٩١کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ھم می گويد، در دو ماه اول سال 

قضيه  ٩۶٠ اين کمسيون، در جريان اين دو ماه ۀبه گفت. ميزان خشونت عليه زنان در افغانستان افزايش يافته است

آن چه ميزان رو به افزايش خشونت عليه زنان در افغانستان خوانده می شود، . خشونت عليه زنان را ثبت کرده اند

  . کمسيون مستقل حقوق بشر اين کشور را به شدت نگران ساخته است

 افغانستان و خانواده پيامدھای خطرناکی ھم چون خودکشی، ۀتبعيض و خشونت عليه زنان در سطح جامع

ترين مواردی است که در گزارش ل و اعتياد به مواد مخدر از مھمودسوزی، قتل، اقدام به قتل، فرار از منزخ

آمار منتشر شده توسط اين . ھا به عنوان پيامدھای خشونت عليه زن، اشاره شده است کميسيون حقوق بشر به آن 

ای ناگوار اعمال تبعيض و خشونت عليه زن به  عنوان پيامدھ ی که بهئ دھد که از مجموع قضايا کميسيون، نشان می

 ١۵ درصد مربوط به قتل، ٧ درصد مربوط به خودسوزی، ٩ درصد مربوط به خودکشی، ۶ثبت رسيده است، 

 ٢٧ درصد مربوط به فرار از منزل و ٢٢ درصد مربوط به ترياک خوردن، ١۴درصد مربوط به اقدام به قتل، 

  .باشد می درصد مربوط به اعتياد به مواد مخدر 

  : بخش حمايت از زنان در کمسيون حقوق بشر، معتقد استمسؤول، »رنگثريا صبح«

سيس نظام جديد خشونت در کشور ما ھم چنان در اوج خود قرار دارد أبا گذشت اين ده سال و با سقوط طالبان و ت «

با اين . سفانه جريان داردأمت که عوامل مختفی دارد اما متداول ترين شکل خشونت خشونت خانوادگی ھست که فعالً 

حال چون مردم و بيش تر زنان در مورد حقوق شان آگاھی پيدا کردند و يک آدرس پيدا کردند که به آن جا بايد 

شکايت کنند و ھم چنان آزادی بيان و مطبوعات در افغانستان ھست که از طريق رسانه ھا اين خشونت انعکاس پيدا 

 مورد ٩۶٠ نوع مورد از خشونت باشد يعنی ۴ يا ٣گفتم در ھر قضيه می تواند  موردی که من ٩۶٠اين . می کند

 داريم يعنی نسبت به ئیخشونت را ما ثبت کرديم به ھر صورت در رابطه با مشارکت سياسی زنان دستاوردھا

شات براساس گزار» .رات بسيار خوبی ايجاد شده است ولی نه به نسبت آنچه که بايد صورت می گرفتييگذشته تغ

  .  درصد ازدواج ھا در افغانستان اجباری است٨٠رسمی، ھنوز 
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از سوی ديگر، نيروھای امنيتی افغانستان و ھم چنين نيروھای خارجی مستقر در اين کشور، برخورد خشونت 

 قندھار در چندين مورد به شکنجه و کشتارھای غيرقانونی متھم پوليسآميزی با مردم اين کشور دارند به طوری که 

در تحقيقات و بررسی ھا، .  بدرفتاری می شود و شکنجه اعمال می گردددر زندان ھا، با زندانيان شديداً . ده استش

ھمواره در مورد بدرفتاری و شکنجه توسط نيروھای امنيتی، توقيف و حبس خودسرانه؛ حبس درازمدت، فساد 

در افغانستان تبعيض . ر داده می شود و ھم چنين محدوديت باالی آزادی بيان و آزادی مطبوعات ھشدائیقضا

جنسی، بدرفتاری با اقليت ھا، قاچاق انسان، تبعيض اجتماعی، نقض حقوق کارگران، کار اجباری و شاقه به ويژه 

  .کار کودکان و بدرفتاری با آن ھا، در سطح گسترده ای در جريان است

رد به طوری که در سال گذشته ھم نمايندگان در چنين شرايطی، طالبان بر بخش چشم گيری از افغانستان تسلط دا

برای مثال، . ھای مخالف شان را آغاز کرده اند  و ھم حکومت افغاستان، مذاکرات مستقيم با گروه امريکاحکومت 

ھا، سعی کردند با سران  امريکائی.  بودامريکا، ميزبان مذاکرات طالبان و امريکادولت قطر با مشورت حکومت 

دولت کرزی نيز در مقابل طالبان پرچم سفيد باال برده و ھياھوی صلح . می به توافق برسندطالبان و حزب اسال

  . راه انداخته است به

 و دولت کرزی عليه تروريسم، نتيجه اش به مذاکره و صلح امريکابه اين ترتيب، طی بيش از يک دھه جنگ ناتو و 

، جان خود را از دست داده اند؛ افغان، ميليون ھا شھروند سفانه در اين ميانأاما مت. با تروريست ھا انجاميده است

معلول و زخمی و يا در کشورھای مختلف جھان آواره شده اند؛ و يا با فالکت و بدبختی اقتصادی و امينتی 

  .روزافزون دست و پنجه نرم می کنند

 از کشورھای منطقه گرفته تا  به ھر کشوری،افغان اين واقعيت ھا، به سادگی اثبات می کنند که پناه جويان ۀھم

 ً از حکومت . سفانه چنين نيستأاما مت!  بايد از حق پناھندگی برخوردار باشندغرب خودشان را می رسانند مسلما

پاکستان گرفته تا حکومت ھای به اصطالح دمکراتيک غرب، اسالمی ھای جانی حکومت اسالمی ايران و حکومت 

ند و حتی اھميتی به قوانين پناھندگی که ير پا می گذارز را افغانه جويان اين حق سياسی و انسانی و اجتماعی پنا

  .، قايل نيستندخود زير پايش امضاء گذاشته اند 

س ئي صفحه ای کميسيون مستقل حقوق بشر به ر۵٠٠، عنوان گزارش » عدالتتأمينصدای مردم برای «ھم چنين 

مان ملل متحد نيز از آن حمايت کرده است، بر اساس  اين گزارش که ساز. است١٣٨٣جھمور اين کشور، در سال 

س ئيسيما سمر، ر .نظرخواھی از بيش از چھار ھزار شھروند افغان در داخل و خارج کشور تھيه شده است

 ۀس جمھور افغانستان گفت که آن ھا وظيفئياين گزارش به حامد کرزی رئۀ کميسيون مستقل حقوق بشر ھنگام ارا

  . د و اکنون دولت بايد برای تحقق خواسته ھای مردم اقدام کندخود را انجام داده ان

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد که حدود ھفتاد درصد از پرسش شوندگان در اين گزارش، خود را 

 تھيه کنندگان گزارش، نود درصد مردم افغانستان ۀبه نوشت .قربانی نقض حقوق بشر و جنايات جنگی می دانند

بر اساس اين گزارش موارد نقض  .ان برکناری نقض کنندگان حقوق بشر از مقام ھای دولتی و رسمی ھستندخواھ

حقوق بشر شامل شکنجه، اعدام بدون محاکمه، تجاوز جنسی، قتل عام و بمباران غيرنظاميان در دھه ھای جنگ 

  .می شودھشتاد ميالدی ۀ داخلی و اشغال افغانستان توسط نيروھای شوروی سابق در دھ

 درصد مردم بر اين باورند که جنگ ھای داخلی کشورشان، ۶٣براساس گزارش کميسيون حقوق بشر افغانستان، 

مبنای قومی نداشته است، بلکه فرماندھان داخلی و قدرت ھای خارجی، از جمله ايران و پاکستان، به مسايل قومی 

 جنايت کاران جنگی به ايجاد ثبات و امنيت کمک ۀمحاکم درصد از پرسش شوندگان نيز گفته اند که ۶ .دامن زده اند
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س جمھور افغانستان، ھنگام دريافت گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر گفت که گزارش مورد ئير .خواھد کرد

   .پذيرش دولت است

حقوق لويئز آربر، کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که برای اعالم پشتيبانی از گزارش کميسيون 

  .س جمھور افغانستان شرکت داشتئيبشر افغانستان به کابل سفر کرده بود نيز در مراسم تقديم گزارش به ر

 که حقوق بشر را پامال کرده ئی مھمی است، تا آن ھاۀبررسی موارد تخلف در گذشته و حال نکت«: خانم آربر گفت

 مناسب وجود ئیبات در کشور بايد يک نظام قضابرای بقای صلح و ث. اند ديگر قادر به ماندن در قدرت نباشند

  ». که انجام شده پيوسته و به صورت قانونی رسيدگی شودئیداشته باشد و به تمام اعمال ناروا

 کرد که اکنون افغان ھا اين واقعيت را دريافته اند که تأکيدکميسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، ھم چنين 

  . ان پايان داده شود نقض حقوق شۀبايد به ادام

 دو سال پژوھش و بررسی در ۀکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد که گزارش اخيرش را، در نتيج

  . افغانستان تھيه کرده و منتشر کرده استۀ گذشتۀمورد جنايات ضد انسانی در سه دھ

ت رسيده است به لحاط اقتصادی نيز ، به قدرامريکاس ھمه أاما دولت کرزی که با حمايت نيروھای خارجی و در ر

ً . يکی از فاسدترين دولت ھای جھان است  از بسياری دولت ھا و نھادھای سرمايه دولت او، عالوه بر اين که رسما

داری بين المللی کمک و وام ھای کالن می گيرد؛ خود کرزی و يا وزرايش بارھا اقرار کرده اند که مخفيانه از 

ن مسؤوالبراساس آمارھای ارائه شده از سوی . دن، پول می گير...ران، سازمان سيا وجمله از حکومت اسالمی اي

 از طريق ميدان دالربيش تر از چھار ميليارد و ھفت صد ھزار ) ١٣٩٠(بانک مرکزی کشور تنھا در سال گذشته 

  . کابل به خارج از کشور انتقال يافته استئیھوا

 امريکاگزارش داد، بيش از يک دھه است که سازمان اطالعات مرکزی  نيويورک تايمز امريکائی ۀ روزناماخيراً 

به گزارش .  به صورت نقدی در اختيار دفتر رياست جمھوری افغانستان قرار داده استدالرھا ميليون  ده) سيا(

رای که به منظور کسب نفوذ ب» پول شيطانی« اعالم کردند، اين مبلغ موسوم به امريکاخبرگزاری رويترز، مقامات 

به دولت افغانستان پرداخت شده، در اصل منجر به افزايش فساد، قدرت ) سيا (امريکاسازمان اطالعات مرکزی 

  .ساالران و تضعيف ستراتژی خروج واشنگتن از افغانستان شده است گرفتن جنگ 

ازمان اطالعات  سال گذشته مبالغی را از س١٠ کرد که دفتر وی طی تأئيدس جمھور افغانستان، ئير» حامد کرزی«

 . موسوم به سيا دريافت کرده است اما اين مبالغ را کم توصيف کردامريکامرکزی 

ھا  تايمز، فاش کرد که سازمان سيا ده  نيويورکامريکائی ۀکرزی، پس از آن اين موضوع را مطرح کرد که روزنام

با بتواند نفوذ خود در اين کشور را حفظ ھای مخفيانه به دفتر رياست جمھوری افغانستان داشته   پرداخت دالرميليون 

 .کند

جمھور افغانستان مدعی شد که  س ئيھای مشاوران کنونی و سابق ر ، با اشاره به استناد گفته»تايمز نيويورک«

 پول نقد در چمدان، کوله دالرھا ميليون   گذشته دهۀدر يک دھ» سيا« موسوم به امريکاسازمان اطالعات مرکزی 

 .جمھور افغانستان فرستاده است سئير» حامد کرزی«ھای خريد به دفتر  پشتی و کيسه  

 را ئیھا  سال گذشته حمايت ١٠بله، دفتر امنيت ملی طی :  فنالند، گفت-حامد کرزی، در جمع خبرنگاران ھلسينکی 

شده  تفاده می اين مبالغ ماھانه بوده و مقدار زيادی نبوده و برای اھداف مختلفی اس.  دريافت کرده استامريکااز 

  .است
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 نيويورک تايمز ۀس دفتر کرزی خدمت کرده به روزنامئي به عنوان ر٢٠٠۵ تا ٢٠٠٢که از سال » خليل رومن«

  .شد اين پول به صورت مخفيانه وارد و خارج می . ناميديم» پول شيطانی«ما اين پول را : گفت

س جمھور افغانستان گزارش ئي کرزی، ر، حامد١٣٨٩ھم چنين به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل در سال 

 کرد، اما تأئيدس دفتر خود را ئي نيويورک تايمز مبنی بر گرفتن چمدان ھای پول از حکومت تھران توسط رۀروزنام

 .مدعی شد که اين کار به صورت شفاف انجام گرفته است

ورک تايمز پاسخ می داد،  گزارش نيويۀ خبرنگاری در بارسؤال که در يک کنفرانس مطبوعاتی به کرزیحامد 

سالی يکی دو بار کمک ھای نقدی حکومت تھران در چمدان برای ما ارسال می شود که کمک ھای ! گفت، بله

  . شفاف صورت می گيردرسمی است و به طور کامالً 

س جمھوری تاجيکستان در کاخ رياست ئيس جمھوری افغانستان که پس از ديدار با امام علی رحمان، رئير

 در رابطه با ئی ھاسؤال افغانستان، با خبرنگاران صحبت می کرد، در جريان اين کنفرانس خبری، با جمھوری

  .رو شده گزارش نيويورک تايمز روب

کرزی گفت که ظرف نه سال اخير، کشورھای متعددی به ... «:  ھا گفتسؤالکرزی در جواب به يکی از اين 

ايران، سالی يک بار يا دو بار، «: کرزی، گفت.  اين جمع مستثنی نيستافغانستان پول نقد داده اند که ايران نيز از

اين کمک، رسمی است و داوودزی، به «: او، افزود» .گاھی پنج صد ھزار، گاھی ششصد ھزار يورو کمک می کند

  ».امر من اين پول را می گيرد

س ئيذ خود در افغانستان، به رنيويورک تايمز، در گزارشی اعالم کرده بود که حکومت تھران برای گسترش نفو

  .، چمدان ھای پر از پول داده استکرزیدفتر حامد 

اين روزنامه نوشت، سفير حکومت اسالمی در افغانستان، پول ھای زيادی را در اختيار يکی از مقامات حکومتی 

البان و سنگ در کابل قرار می دھد و اين پول ھا در راه خريد سياست مداران افغان، پرداخت به شورشيان ط

  .يت ناتو در افغانستان صرف می شودمأموراندازی در 

رانی کرزی به افغانستان آمد و سخناحمدی نژاد به دعوت ) ميالدی( نيويورک تايمز نوشت، در اوايل سال جاری

د که يکی وقتی احمدی نژاد، به کابل آمد با دو چمدان پر پول بو.  در کابل ايراد کردامريکاپرحرارتی در انتقاد از 

  . و ديگری به کاخ رياست جمھوری افغانستان تقديم شدکرزیس دفتر ئياز آن ھا تقديم عمر داودزی، ر

در اين گزارش به نقل از ديپلمات ھا و مقام ھای افغان که نخواسته اند نامی از آن ھا برده شود گفته شده که تقريبا 

است و از تھران پول می گيرد و بخشی از » وری اسالمیآدم جمھ«در دولت افغانستان ھمه می دانند که داودزی 

  . قرار می دھدکرزیاين پول ھا را در اختيار 

، ھنگامی که ھواپيمای ٢٠١٠ست اگنيويورک تايمز می نويسد، در بعدازظھر يکی از روزھای اواخر ماه 

بود ھواپيما به دليل دير س جمھوری افغانستان روی باند فرودگاه تھران آماده پرواز به سمت کابل ئيخصوصی ر

مسافر . خير داشت و آن مسافر فدا حسين مالکی سفير جمھوری اسالمی در کابل بودأرسيدن يک مسافر مدتی ت

 و کرزیس دفتر ئيخيری باالخره رسيد و ھنگامی که وارد کابين شد يک راست در مقابل صندلی عمر داودزی رأت

  .  نشستيکی از نزديک ترين و معتمدترين مشاوران او

 که در آن موقع در ھواپيما حضور داشت سفير جمھوری اسالمی کيسه پالستيکی متورمی افغانطبق گفته يک مقام 

 کرده تأئيديک مقام ديگر افغان که او نيز در ھواپيما حضور داشت . از بسته ھای اسکناس يورو را به داودزی داد

  .ری اسالمی دريافت کرده بود به خانه اش برداست که آن روز داودزی کيسه ای را که از سفير جمھو
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 می شود، يک منبع دالراين پول ھای پرداختی جمھوری اسالمی که بالغ بر ميليون ھا :  اين گزارش آمدهۀدر ادام

ی اين ئبيله قمالی بی حساب و کتاب است که برای خريد سياست مداران و نمايندگان پارلمان افغانستان، رھبران 

  .  ھزينه می شودکرزیرخی فرماندھان طالبان از سوی کشور و حتی ب

» .يت داودزی پيش برد منافع جمھوری اسالمی در اين کشور استمأمور«: يک مقام غربی در افغانستان می گويد

يک مقام ناتو در کابل نيز می گويد که حکومت ايران برای افزايش نفوذ سياسی خود در افغانستان و نيز ضايع 

  . و ناتو در افغانستان تالش می کندامريکا يتمأمورکردن 

فيليپ :  در گرفتن پول از ايران، نوشتکرزی به اقرار امريکا، در رابطه واکنش ۴/٨/١٣٨٩بی بی سی در تاريخ 

، در واکنش به اين اظھارات گفته است که کشورش به طور امريکاۀ کراولی، سخن گوی وزارت امور خارج

 کمک مالی به افغانستان يا حق دولت افغانستان برای دريافت کمک مالی از ايران اصولی، حق ايران برای اعطای

  .ال نمی بردؤرا زير س

کشورھای » بدون اعمال نفوذ منفی« کرد که افغان ھا بايد بتوانند که تأکيداما او در جمع خبرنگاران در واشنگتن، 

نه عمل و در آينده افغانستان نقش سازنده مسؤوال که ايران ما اميدواريم«: او، افزود.  خود را رقم بزنندۀھمسايه، آيند

  ». کندءای ايفا

 در گذشته در مواردی در قالب وجه نقد به دولت امريکا کرد که دولت تأئيداين مقام وزارت امور خارجه، ھم چنين 

  .افغانستان کمک کرده، زيرا اين کشور نظام بانکی ضعيفی داشت

 ھای مالی و بانک ھا انجام می شود مؤسسه به دولت افغانستان، از طريق امريکای او گفت که اکثر کمک ھای جار

  . می رسدکرزی کند که تمام اين کمک ھا از طريق بانک ھا به دولت حامد تأئيدو اما گفت نمی تواند 

 داده  خويش، افغانستان را در زمره فاسدترين كشورھای جھان قرار٢٠١٢ن المللی در گزارشيت بيسازمان شفاف

زان ين مين ترئيف كشور ھای دارای پاي ام قرار داده شده و در رد١٧۴ن گزارش، افغانستان در مقام يدر ا. است

  . ت قرار گرفته استيشفاف

ت برخوردار يز از وضع چندان خوب شفافيران و پاكستان نيعنی اي افغانستان، ۀين گزارش كشورھای ھمسايدر ا

  . ام قرار داده شده اند١٣٩ ام و پاكستان در مقام ١٣٣ ران در مقاميرا ايز. نمی باشند

 اجبارا به افغان ارتش اتحاد جماھير شوروی سابق، افغانستان را به اشغال خود در آورد، ميليون ھا ١٣۵٩در سال 

 ھای مقيم ايران از يک سو، به نيروی کار افغاناز آن تاريخ تاکنون، . کشورھای ديگر از جمله ايران گريختند

 خود، استثمار شده اند یرزان و سخت کوش سرمايه داران ايرانی تبديل شده اند و شديدتر از ھم طبقه ای ھای ايرانا

و از سوی ديگر، در طول ھشت سال جنگ ويران گر ايران و عراق به جبھه ھای جنگ فرستاده شده اند؛ آن موقع 

چرا که از . خطاب می شدند» برادر«ومت اسالمی  ھا از سوی سران و مقامات و سخنگويان و رسانه ھای حکافغان

اما پس از پايان جنگ، آھسته آھسته اين . نيروی آن ھا در پيش برد سياست ھای جنگی شان، بھره می گرفتند

حکومت . معرفی شدند» بی کاری«و عامل » خالف کار«و » غيرقانونی «مھاجران چون ئیبرادران، با عنوان ھا

 کارگر و شوراھای اسالمی اش، بسياری از اتفاقاتی که در جامعه روی می ۀايش و خاناسالمی ايران و رسانه ھ

در حالی که .  ھا نسبت می دھند و شنيع تر از ھمه، آن ھا را عامل بی کاری در ايران معرفی می کنندافغاندھد به 

 ايران، ۀاری گسترده در جامعايران، رقمی در حدود ھشت تا ده ميليون نفر بی کار است از اين رو، بی کۀ در جامع

فرض کنيم در ايران بيش .  ھای مقيم ايران ندارد و عامل اصلی آن، خود حکومت اسالمی استافغانھيچ ربطی به 
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 در بازار ئی زندگی می کنند اکثريت آن ھا را کودکان و زنان و سالمندان تشکيل می دھند که جاافغاناز يک ميليون 

  .کار ايران ندارند

 ۴ کسانی که دارای اقامت و کار در يک کشوری ھستند اغلب پس از  بر اساس قوانين بين المللی، اصوالً ھم چنين

 ھای مقيم ايران، حتی قبل از سرنگونی افغاندر حالی که بسياری از . سال، حق تابعيت به آن ھا تعلق می گيرد

ا دست رنج خود زندگی شان را چرخانده حکومت پھلوی و به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، به ايران آمده اند و ب

اند اکنون حکومت اسالمی، حتی به فرزندان آن ھا شناسنامه صادر نمی کند و زندگی شان بی رحمانه ويران می 

بنابراين، حکومت اسالمی ايران، به راحتی . اين کودکان از ھرگونه حق و حقوق کودکی و انسانی محروم اند! کند

در ايران را در روز روشن ويران می کند و آن ھا را به زور سرنيزه به جنگ و جھنم  افغانزندگی ميليون ھا 

 افکار عمومی مترقی از سویچنين سياستی وحشيانه و غيرانسانی و فاشيستی است و بايد . افغاستان می فرستند

يران و کشتار  ھای مقيم اافغانف است جلو اخراج ظ کارگر ايران موۀايران و جھان و در پيشاپيش ھمه طبق

 حکومت اسالمی ۀ در مرزھا را بگيرد و اجازه ندھد ھم طبقه ای ھايش قربانی سياست ھای وحشيانافغانکارگران 

  !شود

 را مھم و ضروری می دانم و آن ھم جلب توجه طرفداران آن بخش از اپوزيسيون مسأله به يک تأکيددر اين جا، 

 امريکات ھای خود را علنی و يا در پشت درھای بسته، با سياست ھای ايرانی، که رھبران آن ھا در تالشند تا سياس

دارند با چشم باز به واقعيت ھای اقتصادی، ...  و مالکی شدن وکرزیدر منطقه ھماھنگ کنند و عشق و آرزوی 

يد از  بنگرند شاامريکاس ھمه أسياسی، اجتماعی، فرھنگی و فجايع انسانی افغانستان اشغال شده توسط ناتو و در ر

  .طرفداری اين گونه جريانات دست بردارند

روست که ه اينده و عيمقی روبزحکومت اسالمی، با بحران ھای ف.  ايران، آبستن حوادث مختلفی استۀاکنون جامع

بنابراين، حکومت جھل و جنايت و ترور و سانسور اسالمی، بايد با .  فروپاشی نزديک می کنندۀآن را به مرحل

 ھای مقيم ايران، سرنگون گردد تا ھمه افغانکارگران و مردم آزاده از جمله با حضور فعال قدرت و ھمبستگی 

 ً  ۀ جامعۀ سرنوشت آيندساکنين ايران، با برخورداری کامل از آزادی بيان و انديشه و تشکل و حقوق برابر، مستقيما

  ... وا مانند عراق، افغانستان، ليبيشان را به دست خويش رقم بزنند نه با جنگ و کشتار و ويرانی نيروھای خارجی

 ً  ايران توسط مرزداران حکومت اسالمی، جنايت آشکار عليه ی در مرزھا ، کشتار کارگران مھاجر افغاننھايتا

بشريت و زير پا گذاشتن تمام معيارھای انسانی و قوانين جھان شمول در سطح بين المللی است از اين رو، بايد 

 ھا در افغانبايد از حق پناھندگی ! حظه ای اين جنايت حکومت اسالمی، محکوم گردد و بدون کم ترين مالشديداً 

 ھای مقيم ايران، بايد از حق شھروندی در اين کشور برخوردار گردند و به ھيچ عذر افغانبه ويژه . ايران دفاع کرد

يده و ستم کشيده و آزاده را به و بھانه ای نبايد گذاشت حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، اين انسان ھای رنج د

  !زور به جنگ و جھنم و تروريسم افغانستان برگرداند

  

  ٢٠١٣ شانزدھم می - ١٣٩٢ ]ثور[پنج شنبه بيست و ششم ارديبھشت

 


