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  ايران با  ديواركشي،
  قيمت مواد مخدر را باال مي برد

  
طی سی سال گذشته در  است که مثل پاکستان ئی کيلومتر مرز مشترک دارد، از کشورھا٩١٣ايران که با افغانستان 

ايران حال ھم از . ای فروگذاشت نکرده است ھا لحظه امور افغانستان مداخله داشته و از به جان ھم انداختن افغان
ايران . ھای قدرتمند جنگساالر، اثر مستقيم دارد   و جناح"دولت افغانستان"ھای فعلی   است که بر سياستئیکشورھا

وناگونی عواملش را در افغانستان پرورده که امروز از منافع آن با چنگ و در طول سی سال گذشته به اشکال گ
» بازتاب«دو سال قبل وقتی کرزی بنا بر فشار فرانسه از رفتن به ايران منصرف شد، سايت . کنند دندان دفاع می

: اد و نوشتکه به دولت ايران بسيار نزديک است، با عصبيت تمام سفارت ايران در کابل را مورد عتاب قرار د
که اگر بازتاب اين را » دھند؟ ھا مورد حمايت ايران قرار دارند، درين مورد کاری انجام نمی چرا آنانی که سال«

ايران با اينکه از حضور . باشد نمی نوشت باز ھم مداخالت ايران در افغانستان برای ھمه آفتابی بوده و می
ط بسيار نزديکی با کرزی دارد و ماھانه چای پولی ارگ را ھا در افغانستان ناراض است، اما رواب ئیامريکا
مکد و اکنون چاه  يابد قطره قطره می ايران تمامی آبی که بعد از بند کمال خان در ھلمند جريان می. پردازد می
گاه بزرگ آبش را به چھار چاه نيمه گسترش داده و به اينصورت اگر چند سال دريای ھلمند  اش يا ذخيره نيمه

ھا به راحتی استفاده کند، در حاليکه ايران بر طبق قرارداد  گاه تواند از آب اين ذخيره  بماند، ايران باز ھم میخشک
ای حق استفاده را ندارد، اما از چند سال به اينسو با زير پا گذاردن اين قرارداد و  اش قطره  باالتر از حقابه١٣۵١
به اين خاطر از . برد  که تمام آب را میئیلدوزرکاری کرده، تا جا راست بستر دريا را به زورگويانه کرانبه شکل

  . ًھای کنگ و چخانسور کامال از آب افتاده و به جزاير خشکی مبدل شده اند چند سال به اينسو، ولسوالی
 ھای افغانستان بيشتر با خبر شود و سازد تا از کيفيت آب سسه تحقيقات آب میؤھا مايران در کابل برای افغان 

ھای افغانستان اين را به روشنی دريافته اند که ايران ھم مثل ساير  ھا سود بکشد، چون تمام توده آسانتر از آن
 که در افغانستان حضور نظامی دارند، کوچکترين فکر خدمتی به افغانھا نداشته، در ھر قدمی منافع خود ئیکشورھا

ھای مھاجر را از  ًداشت، مطمئنا افغان  و فرھنگ میگيرد و اگر نظر خدمت بر اساس دين، زبان را در نظر می
فرھنگ بزرگ ايرانی، پرورش يافته و با «انداخت، چون اين مھاجران ھمه مسلمان اند و در  ن نمیئيھا پا چارمنزله

له برای کرزی کوچکترين اھميتی ندارد، لذا از ايران کمک خاص أاين مس. »!!کنند زبان شيرين پارسی صحبت می
 دوستان ۀ به وسيلکند، ولی او که  که امرهللا صالح از کمک تسليحاتی ايران به طالبان ياد میئی، تا جاگيرد می

ھا ھمين اکنون در  دانند که  ايرانی ھمه می. »من خبر ندارم«دارد که  اش سحر شده، به آسانی ابراز می ايرانی
لبان برای انھدام تأسيسات بند کمال خان از سمت آباد، پايگاه اسقرار طالبان را ساخته و باری گروپی از طا شمس

  . نشينی نمودند  سرحد ايران بر اين پايگاه حمله کردند که با کشته شدن ھفت تن شان دوباره عقب
ھا  کنند، اما در ايران بدترين توھين ھا اظھار عالقه و دوستی می  که به افغانستان می آيند، با افغانئی ايرانی ھاهھم

ھا را از چند  افغان. گردد نثار ھرچه افغان است، می» مادر قحبه«دارند و  ھا روا می ا نسبت به افغانو تحقيرھا ر
برند، از  کنند، به تل سياه و سنگ سفيد می اندازند، با ھزاران توھين و تحقير رد مرز می ھا به زير می منزله

با تمام اين ھا، . اندازند  اينطرف سرحد میدارند و در ميان برف و باران زن و طفل آنان را تحصيل محروم می
ايران اکنون تصميم گرفته است که بر سرحد ميان خود و افغانستان ديواری بسازد که کار آن از چندی به اينسو آغاز 
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شود،  اين ديوار که از ميلک شروع شده، به سوی شمال و جنوب کشيده می. باشد و به سرعت در حال پيشروی می
در جھيل سيستان خندقی به عرض چھار و عمق پنج متر بر . شود  دارد و با سمنت ريزی آباد میسه متر ارتفاع

سرحد درحالی حفر شده که از سوی افغانستان ھيچ نظارتی بر آن وجود ندارد و در ھر کيلومتر برجی به ارتفاع 
شود که پول اين ديوار که در عصر حاضر  گفته می. ساخته شده است) در مواقع آب خيزی(باالتر از آب 

درين مورد دولت افغانستان چنان چپ و . شود ترين ديوار در دنيا خواھد بود، توسط سازمان ملل پرداخته می طويل
بيصدا است که تا حال کوچکترين اعتراضی نکرده، در حاليکه در چنين مواردی بايد دو کشور بر مرز مشترک 

با اينکه  انتظار از دولتی که صالحيت کاری را .  جانبين به اجرا در آرندۀره و فيصليری را با مشويشان ھر تغ
نديشد و در برابر ايران اعتراض نمايد، خيال واھی است، اما ئی بيندارد، چه رسد به اينکه در مورد چنين چيزھا

لب سمبوليک ھم به دولت اين اقدام را ايران چنان زورگويانه آغاز نمود که در قا. باشد تذکر آن ضروری می
و » ھمکار«ھای  ھا نيز ھرگز مطرح نشد، چون ايران رسانه له در رسانهأاين مس. افغانستان وقعی ننھاد

تواند   ايران در رابطه با افغانستان میۀ زورگويانبسياری در افغانستان دارد و به اين خاطر ھر عمل» ھمگرای«
گذارند، از سوی سفيران سيار فرھنگی   خواھشات و فرمايشات وقعی نمیبی بازتاب بماند و اندک نشراتی که به اين

ھای  ھا به حدی از نفوذ در رسانه ايرانی. شوند ايران مثل رحيم پور ازغدی و ديگران غير متعھد خوانده می
ه دھی و يا آن را می بينی، فکر افغانی بودن آن را ھرگز کرد افغانستان رسيده اند که وقتی به آن گوش می

ن تکليف ميکنند و ازين که ھر عمل ييبه اين خاطر سفيران فرھنگی ايران برای مطبوعات افغانستان تع. توانی نمی
در برخی ازين رسانه ھا حتی . باشد ماند بسيار راحت و آرام می آن نسبت به افغانستان در مطبوعات مسکوت می

رۀ انکشافی اياالت متحده ساخته شده اند، نيز به تريبيون کارمندان ايرانی کار می کنند و برخی ديگر که با پول ادا
  . تبليغاتی رژيم ايران مبدل شده اند

 از سوی سرحد داران افغان رو به رو شد، اما دولت ئی ولسوالی کنگ با جنجال ھاۀحدی ايران در منطقديوار سر
اين .   و بيروح به آن برخورد کردالعملی نه تنھا درين مورد از خود بروز نداد که کرخت مرکزی کوچکترين عکس

گذاری شده و   که تا حال ديوار ساخته نشده، مينئی به داخل خاک افغانستان نيز خزيده و در جاھائیديوار در جاھا
  .ھا جان داده يا زخمی شده اند تا حال چند تن با اين مين

ھای  شود، با فسادی که در دستگاه می اين ديوار که به منظور جلوگيری نفوذ مواد مخدر به داخل ايران کشيده 
رسد که تأثير جدی برين ترافيک داشته باشد، زيرا نيروھای سرحدی  امنيتی ايران وجود دارد، ضعيف به نظر می

تواند مؤثر و  اين ديوار بيشتر به خاطر جلوگيری از عبور و مرور مھاجران می. ايران خود درين انتقال دست دارند
روند، از سوی سفارت ايران مصارفی  ن برای کسانی که با پاسپورت و ويزه به ايران میچو. مشکل آفرين باشد

 اينکه بايد رود عالوه بر فردی که به ايران می. شود که در ھيچ جای ديگر نمونه ندارد پيش پای شان گذاشته می
ه را بپردازد و تکت طياره  سفارت ايران حاضری بدھد و با تحقير رو به رو شود، بايد پول ويزۀروزھا بر درواز
ايرانی بگيرد، بايد معاينات خود را ھم در کلينيک خاص ايرانی که در »  آسمانئیشرکت ھواپيما«دو طرفه را  از  

ھا بريزد و بعد اجازۀ ورود به ايران را بيابد، لذا اين  کند، انجام دھد تا اين ھمه پول به دامن ايرانی کابل کار می
اين افراد بعد ازين بايد حين عبور، پول به . ند تا به ھر طريقی خود را به ايران برسانندکن مھاجران کوشش می

  . مراتب بيشتری برای سرحد داران ايرانی به رسم تحفه رشوه بدھند
. ديوار سرحد نرخ مواد مخدر را در ايران باال خواھد برد، نه اينکه ورود مواد مخدر به آن کشور را قطع کند

ی ايرانی با اين ديوار که برای قاچاقچيان مواد مخدر مشکالتی ايجاد خواھد کرد، حين عبور پول محافظان مرز
کنند، نيروھای انضباطی ايرانی  ھا عبور و مرور می افراد عادی که از کنار پاسگاه. باالتری از مافيا خواھند گرفت

و حال که ديوار بلند . »بزن تو جيبم«يند در کمين آنان نشسته و فقط انتظار دو ھزار تومان را دارند که ميگو
  . ر ديگری به ميان نخواھد آمدييشود غير ازين که دو ھزار به پنج يا ده ھزار تبديل شود، تغ می

 


