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 ٣٨نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١١ می ١٩

 ايران ھم به دنبال کالھيست
  

 ايستاده رژيم حاکم بر ايران که خون خلقش را به شيشه کرده و برای بريدن ھر زبانی در پی حرفی کارد به دست

است، در سی سال گذشته که با درد و دريغ راھش در درون افغانستان باز شده، با عداوت، کينه و دشمنی بی حد و 

مرزی نسبت به افغانھا و افغانستان برخورد کرده که عالوه بر چاپيدن علنی و عينی منابع طبيعی افغانھا، می توان 

نسبت به کارگران و آوارگان افغان دستور می دھند، به آسانی و  که سردمداران رژيم ئیاز توھين  و تحقير ھا

برخوردھای فاشيستی و ماورای انسانی فرستادگان ايرانی به عنوان . روشنی درک کرد و با چشم باز ھمه را ديد

صحبت می کنند و » حسن ھمجواری«افغان و » برادران«سفير و ناسفير، ھميشه مزورانه و رياکارانه در حرف از 

ن و ئيا توجه به منافع گستردۀ آنان در افغانستان، تالش داشته اند تا عالوه بر مزدوران و جاسوسانی در رده ھای پاب

  .  قدرت نيز دست و پا کنندئیميانه، چنين عواملی را در رده ھای باال

 نيز بيدريغ به پرداخت چای پولی ارگ، و تحويل بسته ھای پول توسط حسين مالکی به عمر داوودزی که بعد کرزی

 می خواھند اين سردمداران را در حلقۀ ئیآن اعتراف کرد، نشان می دھد که فرستادگان سياسی ايران با چه شگردھا

. را ھم پيشکش کنند که ندرتاً پذيرفته نمی شوند» چادر بی بی«انقياد خود در آورند و برای بعضی از آنان پول 

، خاکشيری که ھزار بار از نوع ايرانی آن بھتر و ارزنده تر است از سردمداری که با داشتن ھزاران تن خاکشير

را باالتر از  ملياردھا مترمکعب آبی می » مھمان نوازی« شربتی در تھران ھاج و واج می ماند و اين ۀنوشيدن پيال

لشان بخواھد جل پس چرا ايرانی ھا نتوانند بر ھر که د. داند که بی سر و صاحب، ساالنه به ايران سرازير می گردد

  .بگذارند و  ھر طوری بخواھند درازگوش شان بسازند

 ايرانی ھا که بر مرز افغانستان و ايران تسلط کامل دارند و گاه در سی کيلومتری درون خاک افغانستان می آيند و 

لی کنگ می آيند و نھر سيخ سر را بند زنی می کنند و يا به دنبال ھر افغانی که دل  دو سرباز بخواھد تا آخر ولسوا

در کنار مرز و گاه حتی کنار پل ابريشم جان افغانھا را می گيرند، خود نشان می دھد که ميان مردم افغانستان و 

  . زورگويان ايرانی چه حسن ھمجواری وجود دارد

از گرفتن از ايرانی ھا با تمام زدن سنگ حسن ھمجواری به سينه، ھرگز از ياد نمی برند که برای ادامۀ فشار و امتي

 آنان را جاھل خواند ، یااين سو بايد برای طالبانی که روزی نُه ايرانی را در مزار سر به نيست کردند و خامنه 
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آموزشگاه ھای نظامی برپا دارند، مين و راکت در اختيار شان قرار دھند و بعضی از گروه ھای مسلح را به داخل 

ايران ھمين اکنون .  کنندئیور بی صاحب بايد روزی کالھی برای شان کمابفرستند چون فکر می کنند که از اين کش

، از سرک ) متر مکعب را دارد مليون٨٢٠درحاليکه حق بردن ( مليارد مترمکعب آب ما را می برد ٣٥ساالنه 

د، ساالنه دار ی افغانستان استفاده وسيع می کند، تجارت بندر چاه بھار را از طريق افغانستان چاالن نگه میه ئحلق

بيش از دو مليارد دالر از بازارھای افغانستان سود می کشد، نيروی ارزان و مطيع يک و نيم مليون نفری افغان را 

، از مواد مخدر افغانستان  در اختيار دارد، زعفران و پستۀ افغانستان را به نام ايرانی در بازارھا عرضه می کنند

  ... سود می برد و

برای . ی طالبان که بيش از دوصد نفر بودند، از مرز ايران وارد منطقۀ پشتکوه فراه شدندچندی قبل يک گروه قو

اين گروه که در دھات اور و انجيران . ال نبودؤفھميدن اين که اين گروه از کجا به فراه آمدند، برای ھيچ فراھی س

تالش ريش سفيدان برای . دستگير شدندپايگاه گرفتند، دو روز  بعد يازده تن از انجنيران ايرانی توسط اين گروه 

اما چند روز بعد سرقونسل ايران از ھرات سر می رسد و با معاون والی .  نمی رسدئی اين افراد ظاھراً به جائیرھا

را » اسير«فراه به قلعه کاه می رود و از آن جا اين سرقونسل با رانندۀ افغان به اور می رود و چند ساعت بعد يازده 

والن دولتی در فراه لب از لب نمی گشايند ؤد، مساينکه چگونه اين افراد رھا می گردن.  با خود می بردرھا کرده و

که رابطۀ اين سرقونسل با اين گروه چگونه بود، طالبانی که روزی با کشتن نه ايرانی به سرحد جنگ نزديک می 

  .ندشوند، اما گروه طالبان اين تحفه ھا را بی ھيچ درخواستی رھا می ساز

 ھا در افغانستان ناراضی است، اما ھرگز از اثرگذاری روی جنگ در افغانستان ئیبا اينکه ايران از حضور امريکا

دست نکشيده و ھر وقت که فکر می کند طالبان در موقعيت نامناسبی قرار می گيرند به تقويت آنان می پردازند و با 

به اين خاطر دوستی و دشمنی ايرانی با . نستان دست می زنندگرم نگھداشتن تنور جنگ به خونريزی بيشتر در افغا

لند شد، از نمد نی ايرانی است که اگر روزی دستش بئيمردم افغانستان  فقط در يک نقطه و آن بدبينی، بدنيتی و بدآ

ای آنچه تا حال ايرانی ھا به نام کمک و بازسازی بر. شادی برای خود دست و پا خواھد کردکافغانستان کالھی 

  .  افغانستان انجام داده، چيزی جز در نظر گرفتن  و ھدف قرار دادن چنان کالھی نبوده است

  


