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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ١٢
 

 روابط مخفی ايران با طالبان
. مات فرستاده استست که با تحريک طالبان محفيانه در تماس بوده و حتا برای آنھا اسلحه و مھاايران از دير زمانی 

ھدف ايران اين است که  . ژی ايران در قبال بحران افغانستان اين است که حد اکثر جنگ در افغانستان ادامه يابديسترات

 طوری. سوی ايران معطوف دارده  خود را بهتجاوز امريکا و اشغال  افغانستان تداوم يافته تا امريکا فرصت نيابد توج

روياروئی با امريکاست، با عين منيتی با طالبان در تماس بوده، ايران که متحد روسيه در که روسيه ھم روی مسايل ا

قابل ياد آوری است که ايران از آغاز تجاوز امريکا به افغانستان با . کتيک وارد صحنۀ سياسی افغانستان شده استت

 .طالبان تماس برقرار نموده که تا اکنون ادامه داشته است

ايران و . نند که دو ھمسايۀ شرقی و غربی افغانستان نيات شوم و ضد انسانی نسبت به افغانستان دارندھم ميھنان می دا

ًخصوصا که تجاوز امريکا و ناتو به افغانستان . پاکستان، افغانستان  را به آسانی رھا نمی کنند تا اين کشور آسوده شود

ايران مانند پاکستان سعی داشته است که . ال برده استؤر سمنافع آزمندانۀ اين دو کشور  را در افغانستان بيشتر زي

ايران مانند پاکستان در تمام سطوح در . ثير داشته باشدأسياست و فرھنگ افغانستان را به ھر نحوی که شده تحت ت

تداوم جنگ در افغانستان . افغانستان فعال بوده است در "آی اس آی" ايران مانند "واواک"افغانستان جاسوس دارد و 

ين فرصت، عمال ايران آزادانه در شھر ھای ابھترين وسيله برای پخش نفوذ ايران در افغانستان شده و با استفاده از

.  از دير زمانی بدينسو توانسته است که روابط مخفی با طالبان برقرار سازد"واواک". کشور  گشت و گذار می نمايند

ھای قونسلگری ايران را در زمان يورش شان به مزار شريف کشتند، اما به " ديپلمات"که طالبان ده تن از  باوجودی

در محافل سياسی در کابل صحبت .  ، ايران ھم بر مبنای  آن عمل می نمايد"سياست پدر و مادر ندارد"قول معروف که 

محل تماس . ھای دستی و لباس نظامی در اختيار طالبان می گذاردشود که ايران اسلحۀ خفيف مانند ماشيندار و بم  می

دولت . دارند بی دغدغه در آنجا عمل می نمايند و با نمايندگان طالبان زدوبند "واواک"واليت ھرات است که عمال 

نان عمال ھمچ. مستعمراتی کابل از داد و ستد مخفی ايران با طالبان آگاه است، الکن از ترس صدای خود را نمی کشد

. ايران در دستگاه دولت مستعمراتی سعی می نمايند که ھر گونه روش ضد ايرانی را به زود ترين فرصت خنثی نمايند

 سياسی و فرھنگی خود را در افغانستان بلند ھۀين راه ساالنه ميليون ھا دالر مصرف می کند تا بتواند وج اايران در

  . ببرد

 .ر گونه اميد بستن به دولت مستعمراتی خطای بزرگی خواھد بودھ. مردم ما خود بايد به پا خيزند


