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 اعتراف طالبان در دريافت کمک از ايران
تا امريکا را در جنگ افغانستان از دير زمانی آوازه بود که نظام فاشيستی آخندی  در ايران از طالبان حمايت نموده 

خبر گزاری ھای امريکا، روسيه و ساير کشور اروپائی اين موضوع را چندين بار به نشر رسانيده . مصروف نگھدارد

اکنون تحريک طالبان . اند، الکن نظام آخندی ايران  ھر بار گزارشات را  رد کرده و اخبار  را جعلی خوانده است

رسد که ما بتوانيم جنگ را عليه امريکا ادامه داده و باالخره   ايران دايم برای شان کمک میاعتراف نموده است که از

  .ايران تا کنون به اين اظھارات طالبان عکس العمل نشان نداده اند. آنھا را از افغانستان بيرون رانيم

مريکا و متحدين به افغانستان، از زمان تجاوز ا. اعتراف طالبان نظام آخندی ايران  را در سطح جھانی رسواء کرد

ذبيح هللا مجاھد .  ًطالبان موقتا شکست خورده از کمک ھای مادی و نظامی ايران مستفيد شده و خوب استفاده  کرده اند

ايران از ما . ايم ی داشتهئ  ھای مفيدی با ايران طی تفاھمات منطقه ما روابط خوب و تماس"نطاق طالبان اظھار داشت که 

پس برای ايران چه روی و حيثيت باقی می ". ی مقابله کنيمامريکائکند تا با اشغالگران  می و تسليحاتی می حمايت نظا

  .ماند که بتواند اين حرف ھای طالبان را رد کنند

با اين .  ذبيح هللا مجاھد ھمچنان ديدار محرمانۀ طالبان را با دولت کابل در قطر رد کرده و آن را بی اساس خوانده است

بايد خاطر نشان ساخت . شود که نظام آخندی ايران ھمکار طالبان در افغانستان بوده است گفتار نمايندۀ طالبان معلوم می

که ايران نه تنھا با طالبان بلکه با شورای نظار، جمعيت اسالمی ربانی و يک عده از ميھن فروشان تابع ايران ھم 

 در ھمين جا صدق می" سياست پدر و مادر ندارد"که می گويند،  وقتی. دھد یھمکاری دارد و به آنھا پول و اسلحه م

اما روزی رسيد که ھر دو دشمن در مقابل . طالبان متعصب سنی مذھب دشمنن درجه اول ايران شيعه مذھب بود. کند

د و جنگ خاتمه پيدا که در افغانستان صلح بياي ايران به اين عقيده است ھر زمانی. دشمن سومی با ھم ھمکاری می کنند

. نمايد، امريکا متوجه ايران خواھد شد و شايد ھم از مراکز نظامی خود در افغانستان ايران را مورد حمله قرار دھد

بنابران . يان اين دو کشور پا برجا استمھنوز خصومت و انتقام گيری  باوجود تفاھم ھای اخير بين ايران وامريکا،

  . ژيک ايران را برآورده می سازدستراتي منافع طوالنی شدن جنگ در افغانستان

گفتار طالبان در دريافت کمک از ايران ھم رسوا کننده و ھم افشاء کننده است که برای نظام آخندی ايران راه گزير باقی 

 . نمی ماند

 


