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  بھرام رحمانی 

١۴/١١/١٠  

  

  

 ! ابط پنھانی کرزی و احمدی نژاد؟ووضعيت فالکت بار افغانستان و ر
                                

پاکستان، اين کشور با ايران، .  که در آسيای مرکزی واقع شده استافغانستان، کشوری است محصور در خشکی

ھر کدام از اين دولت ھای ھمسايه افغانستان و . ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان و چين مرزھای مشترکی دارد

لت می حاميان بين المللی آن ھا در راستای منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خود، در امور داخلی افغانستان دخا

  . کنند

زيرا ھرگز به طور کامل در اين کشور آمارگيری نشده .  نفر استمليون ٣٠ تا ٢٨جمعيت افغانستان، احتماال بين 

زبان ھای ترکی، دراويدی، نورستانی و . دو زبان پشتو و فارسی گستردگی زيادی در سراسر افغانستان دارند. است

قندھار، ھرات، جالل آباد و مزارشريف شھرھای بزرگ افغانستان شھرھای کابل، . غيره نيز در آن تکلم می شود

  . ھستند

افغانستان، از نظر اقتصادی و مکانی نيز تقسيم شده است و اکثريت جمعيت آن در روستاھا زندگی می کنند و 

  . مشغول کشاورزی و دامداری ھستند

فتر رياست جمھوری افغانستان توسط  در رابطه با پرداخت پول به دئیرسانه ھا، خبرھادرته ھای گذشته فھ

  . حکومت اسالمی ايران که خارج از روابط و مناسبات دولت ھا و مخفيانه صورت گرفته، انتشار يافته است

در حالی که حکومت اسالمی در سه دھه گذشته، از يک سو کارگران افغانی را به عنوان عامل بی کاری در ايران 

ی فاشيستی دارد و از سوی ديگر، برخی از گروه ھای اسالمی طرفدار خود را معرفی کرده و با آن ھا برخوردھا

بنابراين، دولت ھای غربی که در . در ايران آموزش داده، آن ھا را مسلح کرده و روانه جنگ افغانستان کرده است

دی و سياسی بر قرار اشغال افغانستان نقش دارند دولتی را روی کار آورده اند که با ھمه طرفين بده و بستان اقتصا

 را با قوانين اسالمی و ئی، دولت ھا»!متمدن؟«به ويژه دولت ھای اشغالگر . می کند و فاسدترين دولت دنياست

 چون حکومت اسالمی ئیفاشيستی و ضدزن را در عراق و افغانستان روی کار آورده اند و راه را برای حکومت ھا
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ل نظامی عراق و افغانستان، حکومت اسالمی ايران ھمواره سود برده و بنابراين، از اشغا. ايران، ھموار کرده اند

  . گرايش ارتجاعی خود را تقويت کرده است

.  و تاز نيروھای خارجی بوده استختافغانستان، تاريخ طوالنی درگير کودتاھا، جنگ داخلی و يا در معرض تا

 ١٨٧٨-٩ افغانستان در سال ھای اوز آنھا برتج و دومين ١٨٣٨-۴٢ھجوم انگليسی ھا به افغانستان در سال ھای 

يک دليل .  از موانع مھم پيشرفت اين کشور بوده استیکودتاھای نظامی و جنگ ھای قبيله ای نيز يک. بوده است

کشوری که مردم آن .  حساس آسيای ميانه استۀمھم چنين وضعيتی در اين کشور، موقعيت ستراتژيک آن در منطق

  .  و غيره بوده اندامريکا اھا و رقابت ھای انگليس، شوروی سابق، در تاريخ، قربانی کودت

 و متحدانش چون عربستان سعودی امريکاشوروی برای دوره ای اين کشور را اشغال کرد و در مقابل آن، دولت 

را در جنگ با نيروھای شوروی مسلح کرده بودند و ھم چنين امکانات » نيروھای جھادی«نيروھای موسوم به 

سازمان تروريستی القاعده نيز يکی از سازمان . غی و نظامی فوق العاده ای در اختيار آن ھا قرار داده بودندتبلي

  .  در افغانستان عليه نيروھای شوروی می جنگيدامريکا بود که با حمايت دولت ئیھا

ر و ئيوروی و تغ مردم ايران و خروج نيروھای شوروی از افغانستان و سپس فروپاشی ش۵٧با پيروزی انقالب 

  . ی، صف بندی ھای جديدی در ميان نيروھای جھادی به وجود آوردئتحوالت منطقه 

» طالبان«، کابل پايتخت افغانستان به اشغال نيروھای مسلحی درآمد که با عنوان ١٩٩۶ سپتامبر ٢٧ و ٢۶در 

ی را تکه تکه کرده و به دار س جمھوری پروروس افغانستان و برادر وئيآن ھا، نجيب هللا، ر. شناخته می شدند

  . آويختند

زنان کابل که تا حمله طالبان، از آزادی ھای نسبی برخوردار بودند يک دفعه با نيروھای ضدزن روبرو شدند که 

زيرا طالبان چون حکومت اسالمی ايران، سياست ھای خود را با قوانين . بايد در کنج خانه ھا محبوس می شدند

 سال پيش، يعنی دوران جاھليت بشر ١۴٠٠قوانينی که مربوط به . سالمی منطبق کرده بودارتجاعی و غيرانسانی ا

  . در شبه جزيره عربستان توسط حکومت اسالمی محمد، پيامبر مسلمانان توليد شده بودند

 شمارزيادی. طالبان، حتا تلويزيون، دوربين عکاسی، ريش زدن، موسيقی، بازی شطرنج و غيره را حرام اعالم کرد

. از مردم افغانستان توسط نيروھای طالبان دستگير و زندانی و شکنجه شدند و يا به جوخه ھای مرگ سپرده شدند

رعب . اين جريان اسالمی مرتجع، به ويژه کمونيست ھا و طرفداران شوروی و مردم آزادی خواه را قتل عام کردند

داد که ترور و وحشت بر شھر کابل حکم فرما شده و وحشت طالبان به حدی بود که سازمان عفو بين الملل ھشدار 

  . است

  . رھبر طالبان به نام مالعمر که يک روحانی يک چشمی بود ھرگز عکسی از وی گرفته نشده بود

 امريکاليس مخفی پاکستان و ھم چنين مورد حمايت دولت واين نيروی مخوف اسالمی مورد حمايت دولت، ارتش و پ

 که در دانشگاه ھای آکسفورد و ھاروارد پاکستانبی نظير بوتو، نخست وزير وقت . و متحدانش قرار گرفته بود

  . تحصيل کرده بود به مادر طالبان معروف بود؛ سرانجام خود نيز سال ھا بعد قربانی ترور شد

، دولت پاکستان با برگزاری يگ کنفرانس مطبوعاتی حاکميت طالبان بر افغانستان را به ١٩٩۶ می ٢۵در روز 

تعدادی از رھبران سرشناس طالبان با ھواپيما از افغانستان به مزار شريف رفتند و پيروزی خود . سميت شناختر

  . را جشن گرفتند
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، منتظر بودند منابع انرژی را از مسير افغانستان از ترکمنستان به ئیامريکا و ئیشرکت ھای چند مليتی اروپا

به ھمين دليل، نمايندگان اين .  اصال برايشان مھم نبودآنھا ۀھای جانيانپاکستان انتقال دھند کشتار طالبان و سياست 

  . شرکت ھا با حمايت دولت ھايشان راھی کابل شدند تا با اين جانيان تازه به قدرت رسيده وارد معامله شوند

 دولت س جمھور فعلی افغانستان، از سویئي، رکرزیدر دوره ای که طالبان بر افغانستان حکم رانی می کرد 

دوستم، .  و سازمان سيا، با طالبان در ارتباط بود و قبل از آن نيز با نيروھای جھادی رابطه نزديکی داشتامريکا

برای مثال، تا پايان سال . شاه مسعود و غيره ھمواره جنگ داخلی را رھبری می کردنداحمدربانی، حکمتيار، 

 شھروند کابلی را به قتل ٢۵٠٠٠را ويران کند و حدود ، حکمتيار با بمباران کابل توانست نيمی از شھر ١٩٩۴

  . برساند

بسياری از آنان در پاکستان متولد شده . عليه نيروھای شوروی بودند» جنگ جھادی«اغلب طالبان ، فرزندان دوران 

زبان آن ھا پشتو است و خالف . و در مدارس مذھبی درس خوانده و در صفوف مجاھدين آموزش جنگی ديده بودند

مردم افغانستان که زبان دوم مشترک شان فارسی است؛ زبان دوم طالبان ، نه فارسی، بلکه زبان اردوی پاکستان 

  . است

برای نمونه، ساعاتی پس از اين که طالبان در سپتامبر . دولت بيل کلينتون، در آن زمان به حمايت از طالبان پرداخت

گفت که اياالت متحده در رابطه با قوانين » گلين ديويس«، اامريک کابل را گرفت، سخن گوی وزارت خارجه ١٩٩٧

  . اسالمی که طالبان بر مناطق تحت کنترل خود تحميل می کنند، ھيچ چيز قابل مالحظه ای برای مخالفت نمی بينند

 جيمی کارتر و رونالد ريگان دست کم حدود سه ميليارد دالر فقط به امريکاسای جمھور ؤپيش از کلينتون نيز ر

ن دست به عمليات اجازه يافته بود تا در افغانستا» سيا«سازمان . گروه ھای اسالمی افغانستان کمک مالی کرده بودند

دھی گسترده ای بزند که در بخش اعظم اين اقدامات دولت پاکستان به عنوان دولتی که مورد جاسوسی و سازمان

  . ست حاضر و ناظر بودامريکاحمايت 

 برای تحمل طالبان، طرح بازی امريکاصص در شناخت طالبان، انگيزه پنھانی خت، م»ديويزآنتونی «بنا به گفته 

 ھای درگير عمليات ئیامريکايونيکال و شريکش دلتا، ھر عضوی از . بود» يونيکال «ئیامريکاشرکت نفتی 

 در امريکار سفي. را که در دسترس بود، به عنوان مشاور به کار گرفتند» جھاد«افغانستان در طی سال ھای 

 ھيأتبه يک مقام سابق . ، يکی از اين تحليل گران بود که مورد مشورت قرار گرفت»روبرت اوکلی«پاکستان، 

او، . ر حساس و پنھانی داده شد، پستی بسيا»چارلز سانتوز«اعزامی دبيرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، 

دو ھفته قبل از .  نفتی دلتای عربستان گرديدول تنظيم صورت پرداخت ھای شريک يونيکال يعنی شرکتؤمس

 از مقامات طالبان به رھبری احمد جان، وزير معادن و صنايع ھيأت، شرکت يونيکال ميزبان يک ١٩٩٧کريسمس 

، ديدار کرد »ايندرفورت«، امريکا در وزارت خارجه در واشنگتن با معاون وزير خارجه ھيأتاين .  بودامريکادر 

 ھيأتاين . رانسی با قاطعيت سعی کرد ثابت کند که طالبان منافع زيادی برای اياالت متحده داردو اجمد جان در کنف

تا اواخر سال .  امضاء کردامريکابه ويژه بر تالش ھايش برای مبارزه با توليد مواد مخدر، يک موافقت نامه نيز با 

يد، از مرکز اصلی طالبان، يعنی  تن بالغ می گرد٢۵٠٠ درصد محصول ترياک افغانستان که به ٧/۵، ١٩٩٧

  .  درصد آن از ديگر مناطق تحت کنترل طالبان به دست آمده بود٩٠قندھار و بيش از 

بنا بر گزارش ھای مستند، در آن جا . پس از فروپاشی شوروی، مقادير زيادی نفت و گاز در دريای خزر کشف شد

ه ترتيب متعلق است به قزاقستان، ترکمنستان و تر آن ھا بليارد بشکه نفت موجود است که بيش مي١٧٨حدود 

. مقداری از اين مواد نفتی از طريق خط لوله ای که روسيه در اختيار داشت، صادر خواھد شد. جمھوری آذريابجان
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حکومت اسالمی ايران نيز عالقه مند است با احداث خط لوله ای مقدار زيادی از نفت و گاز آسيای مرکزی از 

 با ئیاما يونيکال، شرکت نفت و گاز مستقر در کاليفرنيا، قراردادھا. ازارھای جھانی عرضه شودطريق ايران به ب

ترکمنستان، پاکستان و افغانستان برای احداث دو خط لوله به منظور انتقال گاز و نفت ترکمنستان به پاکستان و 

ز به عنوان شريک يونيکال، در شرکت نفت و گاز دلتای عربستان ني. بازارھای جھانی به امضاء رسانده است

  . بنابراين، در اين ميان تقريبا سر ايران بی کاله مانده است. تکميل پروژه اين دو خط لوله است

حکومت اسالمی ايران و عربستان، از جمله حکومت ھای رقيبی ھستند که ھمواره در تحوالت افغانستان دخالت 

 به دليل اين که درگير جنگ ١٩٨٠ -٨٨اسالمی ايران، در سال ھای اما حکومت . عربستان حامی طالبان بود. دارند

با پايان يافتن جنگ ايران و . با عراق بود کم تر در امور داخلی افغانستان دخيل بود و عربستان دست باال را داشت

را يعه عراق، توجه حکومت اسالمی به مسايل افغانستان بيش تر معطوف شد و به ويژه سياست تقويت گروه ھای ش

  . در پيش گرفت

اما کشمکش حکومت اسالمی .  پس از ظھور طالبان، ھيچ مخالفی با آن نکرد١٩٩۴حکومت اسالمی، در سال 

دو سازمان ( پس از شکست حزب اسالمی حکمتيار و حزب وحدت مزاری ١٩٩۵ايران و طالبان در ماه مارس 

تل مزاری و تھديد گرفتن کابل از دست مسعود و ، ق)طرفدار حکومت اسالمی ايران مستقر در جنوب و غرب کابل

. در چنين شرايطی، حکومت اسالمی طالبان را گروھی ضدشيعه و ضدايرانی ناميد. ربانی توسط طالبان آغاز شد

  . در نتيجه حکومت اسالمی، عليه طالبان، به حمايت ھای خود از ربانی و مسعود گسترش داد

 و فرو ريختن برج ھای دو قلوی اقتصاد جھانی، دولت امريکاسپتامبر در  ١١در چنين شرايطی، اتفاق تروريستی 

 فرصت را غنيمت شمرد و با حاميان بين المللی خود به افغانستان يورش برد و طالبان را سرنگون کرده و امريکا

م جھت  به قدرت رساند که تقريبا ھمه دولت ھای منطقه و غرب در اين حمله ھکرزیدولت جديدی را به رھبری 

اين بار حکومت اسالمی، عالوه بر کمک به گروه . بنابراين، اشغال افغانستان، به نفع حکومت اسالمی بود. شدند

  .  نيز وارد بده و بستان اقتصادی و سياسی شد که تا به امروز ادامه داردکرزیھای شيعه، با خود دولت 

 سال پيش به اشغال نيروھای ٩ القاعده و طالبان افغانستان ۀ و پديدامريکا سپتامبر ١١اساسا به دليل واقعه تروريستی 

   . در آمدئیامريکا

، عمال با سياست ھای جنگی »مبارزه عليه تروريسم«و » ضد طالبانی«بيش از چھل کشور ديگر دنيا، در ائتالف 

ت ھای مادی و معنوی ، ھم سو شده به افغانستان سرباز فرستادند و حدود ھمين تعداد دولت نيز به حمايامريکادولت 

   .و لوژيستيکی از اين ائتالف اقدام کردند

عيت خود را از دست داده ضوکه با فروپاشی شوروی مو» ناتو«ی له سبب شد پيمان نظامی آتالنتيک شمالأھمين مس

ھای بود جان تازه ای بگيرد و زير پرچم آيساف و نيروی ملل متحد ھزاران کيلومتر دورتر از قلمرو خود، در کوه 

 سپتامبر توجيھی برای اشغال افغانستان و ١١بنابراين، واقعه تروريستی . ھندوکش در قلب آسيا حضور پيدا کند

   . و متحدانش در افغانستان بودامريکاحضور نظامی مستقيم 

و اصلی  القاعده و طالبان افغانستان، نخستين کشور توليدکننده و صادر کننده مواد مخدر جھان، به مھم ترين ۀپديد

   .ترين مرکز پرجاذبه و عمليات باندھای بين المللی مافيای مواد مخدر تبديل گرديد

 القاعده و طالبان افغانستان، به امحای فيزيکی افغانستان منجر گرديد و مردم اين کشور را آن چنان در ۀدر واقع پديد

اين ھم سھم مردم افغانستان، از . تصور شدفالکت و بدبختی قرار داد که نمی توان آينده چندان روشنی برای آن م

  . دنيای قرن بيست و يکم و ھزاره سوم بود
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 و با بھره برداری از امريکا سال قبل، كشورھای غربی ھم سو با سياست ھای دولت محافظه كار ٩اين ترتيب، ه ب

لوی تجارت  که برج ھای دوق٨٠ور سال ي شھر٢٠فضای خاص احساسی و انسانی پس از عمليات تروريستی 

  . ورك فرو ريخت، لشكركشی خود را به افغانستان آغاز كردنديويجھانی در ن

سترده ن و ھوا ھدف حمالت گيھا به ھمراه متحدان شان در ناتو، افغانستان را از زم ی ئی، آمريكائدر چنين فضا

انه بود اما برای شروع، يم، تسلط بر كل منطقه خاورامريکا جنگ افروزان حاكم بر یئاگرچه ھدف نھا. قرار دادند

  .  ضعيفی به شمار می رفتۀافغانستان نقطه ای مھم و حلق

ن كه دولت و ارتش منسجم و يل اي كرده بودند كه افغانستان از يک سو، به دلیابين ارزي چنئیكايزان آمريبرنامه ر

شرفته يزات پي ناتو و تجھروھایيمجھز و قدرت مندی ندارد و از سوی ديگر، گرفتار جنگ داخلی است در برابر ن

به را تواند به سرعت افغانستان  كا، می يمراادی تاب تحمل نخواھد داشت بنابراين، نيروھای ائتالفی يشان مدت ز

   . اھداف خود را در خاورميانه پيگيری کنند، پايگاه مھمی مراحل بعدیخود درآورده و از آن جا به عنواناشغال 

افتند كه نيروھای آن ھا در باتالقی يكا و متحدانش دريمراھا رنگ باخت و  نی ين خوش بيد كه اياما طولی نكش

  . سر نخواھد بودي از آن به سادگی مئیق گرفتار شده اند كه رھايمخوف و عم

ن مالی، كشورھای درگير در ينه ھای سنگي سال جنگ و درگيری و کشتار و ھم چنين صرف ھز٩اكنون پس از 

. ت تلخی روبرو گشته اند و به اين نتيجه رسيده اند كه طالبان را مجددا به بازی بگيرنديواقعن يجنگ افغانستان، با ا

ای از  نك بخش عمده ين ببرند، بلكه ھم اياند طالبان و القاعده را از ب  و متحدانش نه تنھا نتوانسته ئیامريکانيروھای 

  . اردمناطق افغانستان، در کنترل نيروھای طالبان و القاعده قرار د

 از ئیكايمراروھای يكا كه در مبارزات انتخاباتی اش بر لزوم خروج فوری نيمراس جمھور ئيباراك اوباما، ر

 ٣٠ از افغانستان خارج نكند بلكه ئیرويل وخامت اوضاع، نه تنھا نيد كرده بود اما مجبور شد به دليكأافغانستان ت

   .استز به افغانستان اعزام كرده يروی تازه نفس نيھزار ن

 و حکومت اسالمی به بار آمده رد و بدل کردن پول، خارج از کرزی سياسی اخيری که برای دولت ئیاما رسوا

  . روابط و مناسبات دولت ھا و به صورت مخفيانه بوده است

 کمک نقدی و دستی ايران به دفتر  س جمھور افغانستان دربارهئي، رکرزیحدود يک ھفته پس از اظھارنظر حامد 

اظھارات محمود بريمانی مديرکل سازمان ھای اقتصادی و تخصصی وزارت امور خارجه ايران روايت وی، 

  .  ھای ايران به افغانستان به دست داده است ديگری از نوع کمک

، در نشست عمومی سازمان ملل در مورد افغانستان سخن می گفت، ٢٠١٠ نوامبر ۴بريمانی که روز پنج شنبه 

 دالر اعالم کرد، ولی گفت که اين کمک ھا مليون ۵٠٠ افغانستان در سال ھای گذشته را ميزان کمک ايران به

  . صرف اجرای پروژه ھای مختلف در اين کشور شده اند

 روز پيش از اين اظھارنظر نريمانی،، روزنامه نيويورک تايمز در گزارشی درباره کمک ھای ايران به ١٠حدود 

 قرار داده کرزیس دفتر حامد ئي به صورت وجه نقد در اختيار رئیار کمک ھاافغانستان نوشت که ايران چندين ب

روزنامه نيويورک تايمز، در گزارش خود از قول مقام ھای افغان که نام شان ذکر نشده، نوشت که پرداخت . است

از آن می رود که » صندوقی مخفی«است و به »  ھا دالرمليون» «کرزیحامد «و » عمر داودزی«ھای ايران به 

  . برای پرداخت پول به نمايندگان پارلمان، سران قبايل و حتا فرماندھان طالبان استفاده می شود
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 تاکنون بارھا از مقامات ايرانی پول نقد کرزیدفتر  س ئيدر ادامه گزارش نيويورک تايمز، گفته می شود که ر

 را، گسترش نفوذ سياسی در افغانستان اين گزارش ھدف از اين اقدام حکومت اسالمی ايران. دريافت کرده است

  . عنوان می کند

س ئيت کرده و عمر داودزی، ردرياف» جعبه پول« از ايران کرزی که حامد گزارش دادروزنامه نيويورک تايمز، 

از ايران پول نقد دريافت کرده تا به پيش بردن سياست ھای ايران در « نيز به طور مستمر کرزیدفتر آقای 

  » .افغانستان کمک کند

ايران بر افغانستان ناميد » نفوذ منفی« به دريافت پول نقد از ايران، از آن چه کرزیکاخ سفيد پس از اذعان حامد 

 و جامعه امريکابه نظر من مردم «: بيل برتون، معاون سخن گوی کاخ سفيد در اين مورد گفت. رانی کردابراز نگ

  » .جھانی کامال حق دارند که نسبت به نفوذ منفی ايران بر افغانستان نگران باشند

اودزی که از  است که عمر د  نوشتهئیامريکاروزنامه نيويورک تايمز، در گزارش خود از قول مقام ھای افغان و 

 جلسه دارد و پول ھای پرداختی ايران باعث کرزیبامداد ھر روز با حامد «سفيران پيشين افغانستان در ايران بوده، 

  » .می شود تا وی در اين جلسات خط مشی ضدغربی را دنبال کند

غيرواقعی «ايمز را اما سفير حکومت اسالمی ايران در افغانستان، با صدور بيانيه ای گزارش روزنامه نيويورک ت

  .  شدتأئيدس جمھور افغانستان ئي، رکرزیخواند، در حالی که اندکی بعد اين خبر توسط حامد » و اھانت آميز

به گفته وی، . س دفتر خود عمر داودزی به شدت حمايت کردئي، در مصاحبه مطبوعاتی خود از رکرزیحامد 

داودزی به «:  افزودکرزی.  تايمز قرار گرفته استخود مورد حمله نيويورک» وطن پرستی«داودزی به خاطر 

سالی يک بار يا دو بار، مبلغ «او دوره تناوبی و مبلغ اين پول ھا را . »دستور خود من پول ھا را دريافت کرده است

  . اعالم نمود» پانصد، ششصد يا ھفتصد ھزار يورو

س ئيل پول نقد از سوی ايران به دفتر راين ترتيب، يک روز پس از اين که سفارت ايران در کابل، تحويه ب

ناميد، سخن گوی وزارت » دروغ، مضحک و توھين آميز«تکذيب کرد و آن را » قويا«جمھوری افغانستان را 

  .  کردتأئيدخارجه ايران تحويل پول به دولت افغانستان را 

به پرسش خبرنگاری در به گزارش واحد مرکزی خبر ايران، رامين مھمان پرست، در يک نشست خبری در پاسخ 

که از سوی را مورد اين که آيا او مطلب نيويورک تايمز در مورد دريافت پول توسط دستيار حامد کرزی از ايران 

در جھت بازسازی « می کند ادعا کرد که ايران تأئيد را  شدهتأئيد کرزیاز سوی حامد سفارت ايران تکذيب ولی 

  » .است و در آينده نيز آن را پيگيری خواھد کرد افغانستان کمک ھای زيادی کرده 

کمک يادشده به مقام ھای افغانی با  مبنای قانونی  ال قدرت هللا عليخانی، يکی از نمايندگان مجلس ايران دربارهؤس

 را در مجلس ئیال ھاؤعالءالدين بروجردی، طرح چنين س. س کميسيون امنيت ملی مجلس روبرو شدئيواکنش تند ر

 به عنوان کرزی«: او، گفت.  در دريافت وجه نقد از ايران را فاقد اھميت خواندکرزی تأئيددرست ندانست و تلويحا 

ری ھای جدی کرد و مطالب رسانه يکا موضع گيمراه يس دفترش و علئيس جمھور افغانستان خود در دفاع از رئير

  » .ه ھايران با ھمسايھا تنھا اتھامی است برای تخريب روابط جمھوری اسالمی ا

ده ای پيدا خبر مربوط به کمک ھای حکومت اسالمی ايران به افغانستان، در رسانه ھای جھانی بازتاب گستر کم کم

 سال گذشته معموال يا در کنفرانس ھای بين المللی برای کمک به ٩به خصوص حکومت اسالمی ايران، در . کرد

  . افغانستان شرکت نکرده است يا تعھدات چندانی در قبال نتيجه اين کنفرانس ھا به عھده نگرفته است
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ت اسالمی ايران، به چه دليل مخفيانه  و حکومکرزیال مطرح است که روابط اقتصادی دولت ؤاکنون اين س

  ! صورت گرفته و چه منافع سياسی و تعھداتی پشت آن خوابيده است؟

 و نيز برخی گرايشات سياسی در افغانستان، حکومت اسالمی ايران را در سال ھای گذشته گاه امريکاناتو و دولت 

 حمايت کرزیاز يک سو از دولت حامد «:  می بردو بی گاه متھم کرده اند که بازی دوگانه ای را در افغانستان پيش

  » .می کند و از ديگر سو به شورشيان طالبان يا نيروھای وابسته به حزب اسالمی حکمتيار ياری می رساند

موضع ايران » متناقض خواندن«چندی پيش، ديويد پترائوس، فرمانده نيروھای بين المللی مستقر در افغانستان، با 

 کمک می کند و از سوی ديگر کرزین، حکومت اسالمی را متھم کرد که از يک سو به دولت حامد در قبال افغانستا

  . ، دولت افغانستان را تضعيف می کند»گروه ھای شورشی«با کمک به 

له در اسناد محرمانه ای که در مرداد ماه امسال، سايت ويکی ليکس درباره فعل و أالبته ناگفته نماند که اين مس

در افغانستان منتشر کرد، حکومت اسالمی ايران در کنار پاکستان، به ايجاد بی ثباتی در افغانستان و تقويت انفعاالت 

  . مقام ھای حکومت اسالمی، معموال اين اتھام ھا را رد می کنند. شورشيان طالبان متھم شده است

  » .ا مقابله خواھيم کردبا اين بی اخالقی ھ«: گری ويکی ليکس، گفته استءمھمان پرست، در مورد افشا

 ھزار دالر ۵٠ ھای حکومت اسالمی ايران، حدود  مقام. شيوه پرداخت پول به مقامات افغانستان، بسيار جالب است

در بسته ای حاوی پارچه چادری به وزير خارجه پيشين افغانستان داده بودند که او اين مبلغ را به وزارت ماليه 

  سپرده است 

 نيويورک تايمز از پرداخت بسته ھای پول نقد از طرف دولت ئیامريکااز آن که روزنامه به فاصله کوتاھی پس 

 نيوزويک نيز نوشت که ايران در مالقات ھای مقام ئیامريکا خبر داده بود، ھفته نامه کرزیايران به دفتر حامد 

  . ھای افغان نيز به آن ھا وجه نقد پرداخت کرده است

، دادن پول نقد از سوی حکومت اسالمی ايران، فراتر از دفتر رياست جمھوری به نوشته ھفته نامه نيوزويک

افغانستان می رود و در حقيقت مقام ھای ايران به طور مستمر به برخی از مقامات دولت، نمايندگان مجلس، 

  . سياستمداران و حتا رھبران مذھبی پول می دھند تا از منافع ايران در افغانستان دفاع کنند

ير سابق و يک مقام ارشد ديگر در دولت افغانستان که به خاطر حساسيت موضوع ترجيح داده اند بدون ذکر يک وز

نام خود با نيوزويک گفتگو کنند، می گويند که رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجه وقت افغانستان، در جريان يک سفر 

 بود که چادرھای سياه رنگی را که زنان ايرانی  به تھران به مقام ھای ايرانی گفته٢٠٠٩رسمی در ماه مارس سال 

  . کنند، می پسندد بر تن می

والن وزارت خارجه ايران بسته ای حاوی پارچه چادری ؤآگاه، ھنگام ترک تھران يکی از مسبه گفته اين دو مقام 

از کردند، متوجه شدند برای ھمسر آقای سپنتا به وی ھديه داد، اما وقتی آقای سپنتا و ھمسرش در کابل اين بسته را ب

سپنتا، فورا موضوع را به حامد .  ھزار دالر اسکناس نو در داخل اين پارچه چادری پيچيده شده است۵٠که حدود 

  . به ايران باز گرداند  گزارش داده و به وی پيشنھاد داد، اين مبلغ را فوراکرزی

 سپنتا گفته است که در مورد دادن اين پول  بهکرزیمنابعی که با نيوزويک مصاحبه کرده اند، می گويند حامد 

وی به وزير خارجه خود توصيه کرده است که از اين پول برای . سکوت کرده و برای ايرانيان آبروريزی نکند

  . وزارت خارجه افغانستان استفاده کندۀ مين ھزينأت

تری در يش کرده ولی جزئيات بئيدتأوزير خارجه سابق افغانستان، در تماس با مجله نيوزويک دريافت اين مبلغ را 

  .اين مورد نگفته است، غير از اين نکته که وی اين پول را به وزارت ماليه افغانستان تحويل داده است
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موافقت کردند که «س جمھور و آقای سپنتا ئي نيز به مجله نيوزويک گفته که رکرزیوحيد عمر، سخن گوی حامد 

ھيچ کس اين پول را برای . تان تحول داده شده تا در مجاری قانونی ھزينه شوداين مبلغ بايد به وزارت ماليه افغانس

  » .مصارف شخصی ھزينه نکرده است

نيوزويک، به نقل از يک وزير سابق دولت افغانستان نيز نوشته است که در تمام مالقات ھای رسمی بين مقامات دو 

د و با توجه به اين که برخی از مقام ھا و سياستمداران کشور، ايرانی ھا مقداری پول نقد به مقامات افغان می دھن

افغان از اقليت تاجيک و يا ھزاره ھستند، دولت ايران توانسته است با برخی از آن ھا روابطی بسيار مستحکم تر از 

  . دادن ھديه و پول نقد بنا کند

 ١٩٩٠که در سال ھای آخر دھه مجله نيوزويک يادآوری می کند که حکومت ايران از گروه ھای تاجيک و ھزاره 

با طالبان می جنگيدند، حمايت مادی و معنوی می کرد و ھنوز ھم با آن فرماندھان جنگی از جمله کريم خليلی، که 

به گفته سياستمداران و مقامات ارشد در . معاون دوم رياست جمھوری افغانستان است، روابط بسيار نزديکی دارد

گروه طرفداران ايران به رھبری کريم .  در عمل بين دو گروه تقسيم شده استکرزیدولت افغانستان کابينه حامد 

با اين ھمه به نظر می رسد که جناح طرفدار . کا به رھبری عمر زاخيلوال، وزير ماليهيخليلی و گروه طرفدار آمر

  . ايران دست باال را دارد

ستان، از خزانه ملی اين کشور به عنوان حقوق س جمھور افغانئي، ر»کرزیحامد «اعالم ميزان دريافتی اخيرا، 

  . ماھيانه جنجال تازه ای را پديد آورده است

س ئير«: به گزارش خبرگزاری ھا، چندی پيش دادگاه عالی افغانستان با صدور بيانيه ای، به طور رسمی اعالم کرد

در ادامه اين بيانيه آمده .  می کند دالر حقوق از خزانه ملی افغانستان، دريافت٥٢٥، ماھيانه مبلغ »کرزی«جمھور 

   !؟».تنھا بيست ھزار دالر در حساب بانکی خود پس انداز کرده است» کرزی«بود، ھم اکنون 

ن ئي و نظارت، با وجود رتبه ھای پائیانتشار اين گزارش، در حالی که بسياری از ديگر مقامات افغان در بخش اجرا

   . بدبين شوندئی شده مردم اين کشور به دولت و دستگاه قضاتر، حقوق بيش تری دريافت می کنند، موجب

سای جمھور کشورھای گوناگون ؤبرخی از نشريات چاپ کابل با انتشار گزارشی مقايسه ای از حقوق دريافتی ر

   .را باور نکردنی خواند» کرزیحامد «رقم دريافتی 

يافتی اعضای کابينه و نمايندگان مجلس نيز شده در اين گزارش ھا، نشريات افغان خواستار انتشار ھمزمان حقوق در

   .اند

: ، می پرسد»تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل«يک روزنامه نگار افغانی، با بيان اين ضرب المثل که 

   کسی که از کشورھای ديگر حقوق ماھيانه می گيرد، چه نيازی به حقوق مردم افغانستان دارد؟

 دالر باشد، در حالی که حقوق ٥٢٥س جمھور افغانستان ئير کردنی است که حقوق رروزنامه ديگر نوشت، آيا باو

   يک عضو پارلمان، حدود دو ھزار دالر است و آن را ھمه مردم می دانند؟

، ساالنه حدود امريکاس جمھور اياالت متحده ئي، ر»باراک اوباما«گزارش ھای منتشره حکايت از آن دارد که 

  . ھزار دالر است٣٣ دريافت می کند که به عبارتی، ماھيانه کمی بيش از چھارصد ھزار دالر حقوق

در ھمين حال، . ، نخست وزير انگليس نيز ھر ماه حدود شانزده ھزار دالر دست مزد می گيرد»ديويد کامرون«

   .س جمھور روسيه نيز رقمی بالغ بر چھل ھزار دالر اعالم شده استئي، ر»ديميتری مدوديف«دست مزد ماھانه 

  .س جمھور چين رقمی حدود چھارصد دالر اعالم شده استئيدرآمد ماھانه ر
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سای جمھورھا و عموما مقامات دولتی، غير از حقوق رسمی خود، احتماال از منابع ؤالبته بايد توجه داشت که ر

   .ديگری نيز کسب سود می کنند

ن يا. افته استيد اداری در افغانستان بھبود نت در رابطه با فساين المللی گزارش می دھد، وضعيت بيسازمان شفاف

ه فساد ين کشور خواسته اند که مبارزه مصممانه تر علين المللی، به طور مکرر از ايدر حالی است که جامعه ب

   .اداری داشته باشد

ھای  خود، افغانستان را در رديف فاسدترين کشور٢٠١٠ن، در گزارش ساالنه ين المللی در برليت بيسازمان شفاف

 مورد ٢٠١٠ کشور در سال ١٨٠ن سازمان که فساد مالی را در يدر فھرست شاخص ا. جھان قرار داده است

   .ف شده استيلی بد توصين بابت خيت افغانستان از ايبررسی قرار داده است، وضع

گرانی کرده و از سوی ديگر، فرستاده ويژه سازمان ملل در افغانستان، نسبت به وضعيت زنان در اين کشور ابراز ن

  .  و آموزشی دسترسی ندارندئیگفته است که آنان به خدمات بھداشتی، قضا

که آخرين روزھای کاری خود را به عنوان فرستاده ويژه دبير کل سازمان ملل در افغانستان می » کای آيده«

  .  در ميان می گذاردس جمھوری اين کشورئي در کابل گفت که اين موضوع را به گونه جدی با رجلسه ایگذراند، در

 بگويم که من در باره ئیس جمھوری، اعضای حکومت، اعضای نھادھای قضائيمن بايد به ر«: آقای آيده گفت

  » .حقوق زنان از افراد سياسی شنيده ام که می خواھند به تبعيض عليه زنان و خشونت و بدرفتاری با آن پايان دھند

  . در کابل اظھار داشت» اھميت قانون گزاری برای زنان افغان«نوان  با عجلسه ایکای آيده، اين سخنان را در 

مبارزه فرا می س جمھوری را به ئيمن ر) مارس(در مواقعی مانند ھشتم مارچ «: فرستاده ويژه سازمان ملل افزود

اين  که به عوض يک روز مبارزه در سال برای حقوق زنان، مبارزه فرا می خوانم، چھره ھا سياسی را به خوانم

  » .مبارزه را گسترش دھند و ھر روز سال را در اين زمينه مبارزه کنند

بيش تر آسيب پذيرند، زنانی که در «آيده گفت که از وضعيت کنونی زنان در افغانستان ھمه رنج می برند، اما زنان 

  » .ندبرابر فقر مقاومت ندارند و برای دست يابی به امکانات بھداشتی و آموزشی با مشکل مواجه ا

 نسبت به وضعيت زنان در اين کشور ابراز جلسهس کميسيون حقوق بشر افغانستان نيز در اين ئيسيما سمر، ر

  . نگرانی کرد و گفت که دولت در کنار تھيه و تصويب قانون، بايد به اجرای آن نيز توجه کند

 که در برابر ئیوليت ھاؤمطابق به مسای قوانين اين کشور، کيد کرد که دولت افغانستان عالوه بر اجرأخانم سمر، ت

  . عضويت در سازمان ھای بين المللی، از جمله سازمان ملل متحد دارد، بايد برای حمايت از حقوق زنان تالش کند

بخش حقوق بشر نمايندگی سازمان ملل در افغانستان از وضعيت بد حقوق بشر، به ويژه خشونت عليه زنان در اين 

   .ده استکشور، ابراز نگرانی کر

س بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان در يک نشست خبری در کابل گفت که خشونت عليه ئينورا نيالند، ر

   .دارد» ريشه عميق«زنان در جامعه افغان 

 تصويب شده، تجاوز جنسی به زنان به عنوان جرم ١٩٧۶به گفته او، در قانون جزای کنونی افغانستان که در سال 

او از دولت افغانستان خواست که مواد مربوط به خشونت عليه زنان را در اين قانون مشخص تر .  استشناخته نشده

   .سازد
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له أتجاوز جنسی در افغانستان به دالئل مختلف يک مس«: س بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، گفتئير

ربانيان امکانات به محاکمه کشاندن مجرمان شماری از ق.  قرار داردئیاست و اين مشکل در اين کشور در سطح باال

   ».را ندارند

س أ سالی که افغانستان در اشغال نيروھای ناتو و در ر٩بنابراين، ھمه شواھد و بررسی ھا نشان می دھند که در اين 

نه  قرار دارد نه جنگ تمام شده؛ نه وضعيت اقتصادی مردم بھبود يافته؛ نه وضعيت زنان بھتر شده و امريکاھمه 

  . سامان مردم می دھده دولتی که روی کار آورده اند اھميتی به وضع ناب

 در کشورھای ئی در طول سی سال گذشته، حکومت اسالمی، به بسياری از گروه ھای اسالمی تروريستی و مافيا 

ای به  چون افغانستان، عراق، حزب هللا لبنان، حماس و جھاد اسالمی فلسطينی و ھم چنين برخی کشورھیمختلف

بسياری از اعضای اين گروه ھا، در .  کمک ھای مالی و نظامی و آموزشی کرده استئیاصطالح مسلمان و آفريقا

  . ايران آموزش ھای نظامی و تروريستی ديده اند

در حالی که اکثريت مردم ايران را .  سال گدشته، اين گونه کمک ھا را افزايش داده است دولت احمدی نژاد در پنج

خاک سياه نشانده و گرانی و تورم کمرشکن شده است و اشتغال در کشور زمين گير شده به ظ زيست و زندگی به لحا

و حتا دست مزد ناچيز بسياری از کارگران را به موقع پرداخت نمی کنند؛ احمدی نژاد، به اصطالح از کيسه خليفه 

  . می کند» حاتم بخشی«

ميانمار، تاجيکستان، پاکستان، افغانستان، لبنان، سوريه، سنت وينست،  چون آلبانی، ئی ھای اخير، کشورھا در سال

مجمع الجزاير قمر، گامبيا، کنگو، بورکينافاسو، حماس در فلسطين، بوليوی و ده ھا کشور ديگر از کمک ھای 

ھای  به آمارءاين کمک ھا، در حالی صورت می گيرد که بنا. مختلف دولت محمود احمدی نژاد بھره مند شده اند

داخلی و بين المللی، کشور ايران با درصد باالی بی کاری، تورم، رکود اقتصادی و مشکالت اجتماعی ناشی از 

عقب ماندگی ھای اقتصادی روبروست و از سوی ديگر، کمک ھای او صرفا به دولت ھای سرکوبگر و گروه ھای 

  . شورھا نداردتروريستی اسالمی است و ربطی به رفاه مردم محروم و نيازمند اين ک

در جريان . احمدی نژاد در اين سال ھا، به حزب هللا لبنان و سازمان فلسطينی حماس کمک ھای بسياری کرده است

سفر اخير محمود احمدی نژاد به لبنان، سيدحسن نصرهللا دبيرکل حزب هللا لبنان، رسما اعالم کرد که ايران ھزينه 

در حالی که بخش عمده .  پرداخته است،ل تخريب شده بودئي اسرا روزه با٣٣بازسازی مناطقی را که در جنگ 

  . کمک ھای حکومت اسالمی، برای افزايش توان نظامی حزب هللا مصرف شده است

 به شکل رسمی بيش از نيم ميليارد دالر به حماس ٢٠٠۶بنا به گزارش منابع خبری، دولت احمدی نژاد، از سال 

  . کمک مالی کرده است

 مليون وامی به ارزش يک ميليارد و نھصد  ،١٣٨٧س جمھور سری النکا به تھران در سال ئي ردر جريان سفر

  . ، برای توسعه صنعت نفت و پروژه ھای عمرانی دريافت کرد ساله دالر، با دوره بازپرداخت ده 

ی فروشد با توافقی ديگر، دولت احمدی نژاد پذيرفت بھای نفتی را که به سری النکا م: Bildunterschriftدر 

  . مين می کندأ درصد نفت مورد نياز سری النکا را ت٧٠ايران . خير دريافت کندأت

به عنوان نمونه، . ، از کمک ھای حکومت اسالمی ايران برخوردار شده اندئیفريقاابسياری از دولت ھای ديکتاتور 

کنيا، گامبيا، تانزانيا، . يافت کرده است درئی دالر برای راه اندازی يک ايستگاه راديومليون ۴٠زيمبابوه نزديک به 

  . کنگو و اتيوپی نيز از جمله کشورھای دريافت کننده اين کمک ھا ھستند
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اين در حالی است که اغلب کمک ھای مالی حکومت اسالمی ايران به گروه ھا و کشورھای ديکتاتوری، به شکل 

   .رسمی صورت نمی گيرد و يا در پوشش ھای ديگری پرداخت می شود

از منابع ديپلماتيک غربی در ترکيه گزارش داده بود که محمود  چندی پيش روزنامه ديلی تلگراف بريتانيا، به نقل 

 دالر مليون ٢۵احمدی نژاد برای پيروزی حزب اسالمی عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال آينده، مبلغ 

بود صرف تضمين پيروزی مجدد  اين پول قرار «:ديلی تلگراف در گزارش خود، نوشته بود. کمک مالی می کند

   ».رجب طيب اردوغان در انتخابات ژوئيه سال آتی شود

، درباره کمک حکومت ٢٠١٠ نوامبر ٩ برابر با ١٣٨٩ابان ]عقرب[ ١٨سايت فردا در تھران، روز سه شنبه 

مسلمان اخوان المسلمين يک نويسنده کمونيست مصری مدعی شده است گروه : اسالمی به اخوان المسلمين، نوشت

   . حکومت اسالمی است  پوند مصری برای شرکت در انتخابات آماده کرده است که نيمی از آن کمکمليون ٨٠٠

وی مدعی شده است حکومت اسالمی با اين ھدف به اخوان المسلمين کمک کرده است تا پس از ورود آن ھا به 

 ر نقشهييه و حکومت ايران بتواند از اين فرصت برای تغپارلمان مصر موجب ھرج و مرج نظامی سياسی مصر شد

   .خواه خود اقدام کندسياسی خاورميانه به شکل دل

کيد می کنم که اين مبالغ ھنگفتی که احمدی نژاد به دولت ھای ديکتاتوری و گروه ھای اسالمی پرداخت می أباز ھم ت

ار گرفته می شود و يا صرف مسلح شدن گروه کند صرفا توسط اين دولت ھا در سرکوب مردم کشورھايشان به ک

در واقع حکومت اسالمی، به اين دولت ھا رشوه می دھد که از جمله در جوامع . ھای تروريستی اسالمی می شود

بنابراين، آن چه که در اين ميان ضرر می . بين المللی از حمايت ھای سياسی و ديپلماتيک آن ھا برخوردار می گردد

  . گران و مردم اين کشورھا و ايران استکنند به ويژه کار

حکومت اسالمی، يک فاجعه انسانی برای جامعه ايران است و ھنوز روشن نيست که اين حکومت در آينده نيز مردم 

   !ايران را به چه فالکت ھای مرگ بار اقتصادی، سياسی، اجتماعی و حتا نظامی دچار خواھد کرد

اين حکومت نه تنھا .  داخلی افغانستان، با کارت ھای مختلفی بازی می کنددر واقع حکومت اسالمی ايران در امور

، بلکه گوشه چشمی ھم به القاعده، طالبان و ديگر گروه ھای اسالمی افغانستان به ويژه شيعيان دارد کرزیبه دولت 

ند ر ا معنای واقعی متضرآن که در اين ميان به. و از آن ھا در بازی رقابت ھا و معامالت با رقبايش استفاده می کند

مردم افغانستان ھستند که روزانه جان و مال و حيثيت انسانی شان زير پای چکمه ھای اشغالگران و دولت ھای 

   .منطقه لگدمال می شود

 و انسانی افغانستان، ھمواره با رقابت ھای منطقه ای و منازعات سياسی بازيگران قدرت ھای ئیموقعيت جغرافيا

افغانستان در سال ھای اخير، عالوه بر ادامه اشغال نظامی . است  منطقه و جھان، گره خورده در سطح  بزرگ

سران و .  و متحدانش، شديدا در محور مناقشات و رقابت ھای ميان ايران، پاکستان و ھند ھم قرار گرفته استامريکا

 اين کشور در جھت منافع رود دمقامات کشورھای منطقه ای و غربی، ھر کدام به دنبال محکم کردن جای پای خ

  . اقتصادی و سياسی و ستراتژيک خود ھستند

ستراتژيک افغانستان با کشورھای غربی به خصوص  ال در اين جاست که با توجه به روابط ؤدر چنين شرايطی، س

ندوستان، ، آيا افغانستان می تواند توازن را در سياست خارجی حفظ کند، خصوصا در روابط خود با ھامريکادولت 

   ؟...، انگلستان وامريکاپاکستان، ايران، 

س جمھور افغانستان توسط حکومت اسالمی ايران، ئي ھا يورو پول نقد به دفتر رمليوندر اين حال ماجرای پرداخت 

حکومت . حاکی از روابط مخفيانه دولت دست نشانده اشغالگران در افغانستان و حکومت اسالمی ايران است
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ھر دو حکومت، در زمينه ھای جنگ و . و حکومت افغانستان، شباھت ھای زيادی به ھمديگر دارنداسالمی ايران 

کشتار، ترور و وحشت، دزدی و چپاول اموال عمومی جامعه و غيره فاسدترين حکومت ھای جھان به شمار می 

شتار کشورشان گريخته و  که از جھنم جنگ و کن افغاناومت اسالمی با پناھندگان و مھاجراز سوی ديگر، حک. آيند

 ھای مقيم ھنوز ھم بسياری از افغان. ی داردبه ايران پناھنده شده اند برخوردھای به غايت غيرانسانی و وحشانه ا

 زنان ايرانی که با مھاجرين افغانحتا . ايران، پس از گذشت دھه ھا کار و زندگی در اين کشور، اجازه اقامت ندارند

.  ھستنداين کودکان از ھمه حقوق شھروندی محروم. دان آن ھا شناسنامه صادر نمی کنندازدواج می کنند برای فرزن

 در ايران حق تحصيل ندارند و زير پوشش کمک ھای خدمات اجتماعی و بھداشت و درمان فرزندان پناھندگان افغان

نيروی کار ارزان بورژوازی  که در ايران کار می کنند ئی ھاھم اين کودکان و ھم اکثر افغان. نيز قرار نمی گيرند

 انجام می دھند و در ساختمان دشوار و خطرناک را کارگران افغانھمه کارھای سخت و . ايران محسوب می شوند

ھم چنين در سال ھای اخير، صدھا افغانی در زندان ھای . می گذرانندام و حلبی آبادھا زندگی سختی را ھای نيمه تم

رفتار » برده و مجرم« يک کالم حکومت اسالمی با افغانی ھای مقيم ايران، مانند در. حکومت اسالمی اعدام شده اند

 اين موارد به سادگی نشان دھنده اين واقعيت است که کمک حکومت اسالمی به دولت افغانستان و ۀھم. می کند

 ايتکارانۀن اساس سياست ھای جهدولت ھا و گروه ھای ديگر، کم ترين ربطی به کمک ھای انسانی نداشته و ب

  . حکومت اسالمی و با ھدف ھای ايدئولوژيکی و سياسی پرداخت می شوند

 


