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 همسايه درجنگهای ديروز وبحران امروز  خون آلوددست

 دارندی وخلق اهللا  همیآخندک هائی از جنس شيطان که در قلمروی بنام ايران حکمروائی  کهیشد همی و چونکه شنيده
مين خداوند يگانه را نمايندگان برحق  بر روی ز را بزور تازيانه و دار فرمان همی راندی و ادعا همی کردی که مر

خواستندی و احدی را يارای مخالفت نبودی و اگر حرفی و کلمۀ گفتندی که مر آن  کردندی آنچه  در آن سرزمين،بودی و
 همان ها که  بر افراختندی و سرها بر دار ها همی کردندی وا را خوش نيآمدی، دار ه سيه پوش سيه کردارجماعت

ردی به دخمه های هولناک شکنجه و آزار و اذيت و توهين و تحقير هزاران افغان مسلمان را با افترات واهی و من درآو
روانه همی کردی و حکم همی راندی که همه واجب القتل  و مباح الدم همی بودی  و صواب آن بودی که سر به تن های 

روت شان در باال  اندکی از بسيار و قطرۀ از ابحار ظلم و جب ذکرهمان آخندک ها که! آری ، ........بودی وننازنين شان 
زمين ، همان ها چنان همی رفتی ، همان ها که کار زمين را نيکو همی داشتندی و اکنون بر کار آسمان ها همی پرداختی 

  .قيامت کبری همی بودیو زمان را برهم کوبيدن همی گرفتندی که تو گوئی 

 اعتراض برحق هموطنان شريف و آزادۀ آری که چه سخيف بودی اين جماعت آخندی و چه ديده درا و چشم پاره که تاب
 نداشتی و نا مردانه و شيطان صفتانه  تظاهرات اعتراضی مردم را که به دفاع از  می  و ننگرهارهراتما را در کابل و 

آمدندی  همی بر ی کشور شان ،به خيابان ها ی شهر وروستا ،حقوق حقۀ هموطنان آوارۀ شان در سرزمين تازيانه و دار
حاميان "  ، به  کنادی  تا فرزندان و پاره های جگر شان را از شر شيطان رجيم حفظو دست دعا بر همی آوردی 

 " تحرکات مشکوک"  نسبت همی دادندی و داد و فرياد راه همی انداختی و آن تظاهرات مسالمت آميز را  "جنداهللا
ت مسالمت آميز مردم  همی خواندی تا تظاهرا افسانههمی خواندی و بر گوش يار گرمابه و گلستان شان در کابل

تا مبادا شيطان نژادی در آنسوی  و مردم را از حقوق حقۀ شان بر حذر همی داشتی کنادی همی قلمداد "کارنادرستی"را
  ........ ومرز ها آزرده خاطر همی گردی

دم را تاپۀ اين داستان و اين افسانه و اين ياوه هنوز از نمايندگی آخند ها در کابل بگوش همی رسيدی و تظاهرات مر
سربداران ، سر بر همی  که آزاده مردی از تبار   ،خارجی همی زدندی و دستانی را از خارج محرک آن همی پنداشتی

آوردی و مشت محکمی بر پوزۀ کثيف و خون آلودۀ رژيم سفاک جمهوری اسالمی ايران حواله همی نمودی و شيطان 
  .نژادان را در تهران و قم آسيمه سر همی ساختی 

 ، بودی و عشق عميق بر بشر همی"بشر دوست "  که آن آزاده مرد نترس را که برآمدیروش از خامان واليت فقيه خ
 کشيدی که چنان  همیبايد قومی ، مذهبی ، فرهنگی ، زبانی و تباری ، همی داشتی ، به دادگاه فارغ از نسب وتعلقات

ای که به اين خامان از خود راضی گوشزد همی کردی که اگر ، اما کو مرد ميدان .......همی گفتی که نبايد ميگفتی و
  پسنديدۀ رژيم غير قانونی  واليت فقيه شما ها ، خالف تمام موازين بين المللی حقوق بشر و خالف تمام نورم های

، ی ر همی کشيد نامردانه و ذبونانه به دا ، ده ها و ده ها فرزندان آوارۀ افغان را  در سر زمين ايران ،اسالمی و انسانی
شما جنابان را کدام مقام بايد به دادگاه همی کشاندی و به گوش کر تان فرو همی کردی که کارروائی های تان غير 
قانونی و غير اسالمی و غير انسانی و توهين به ملت شريف افغانستان همی بودی و شما را نشايد که چنان جنايت عظيم 

  .ر زمين غصب کردۀ ايران ، روا همی داشتی را در حق فرزندان آوارۀ افغان در س

 با صالحيت و با وقار ونترسی بايد بخود همی آوردی که چون خار جمهوری تازيانه و دار واليت فقيه را کدام مرجع
نمودی و به آن  و منتظر آن می نشايد بودی که با کاشتن خار ، گل گالب درو همی کردی د ، خار درو همی کاشتيهمی 

کلوخ انداز را پادش ، سنگ همی بودی و بگفتۀ مردم سران مفتن و توطئه گر و تفرقه انداز، همی فهماندی که عمامه به 
  . "مه زن بر در کسی به انگشت ، تا نکوبد به در تو با مشت : " 

می ها قرارهمی داشتندی و هيچ قدرتی " بشر دوست " مردم شريف وآزادۀ افغانستان با تمام قدرت خويش در پهلوی 
ها را به دادگاه همی کشيدی ، اما با اطمينان ميتوان گفتی که مردم افغانستان، اجيران قالده " بشردوست " نبودی که 

سيه روی شدی ، هرکه در او " بگردن شيطان نژادان را دير يا زود به دادگاه های ملت خواهند کشيدی و در آن هنگام 
  " .غش بودی 
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بودی که خبرگزاری ها باز هم خبر دادندی که جسد يک هموطن ديگر ما را که آخندک اين سطور به پايان خود رسيده 
ها تازه به دار شقاوت شان آويخته همی بودندی ، در اين سوی سرحد به مقامات مسؤول و اقارب شان تحويل همی دادی 

خندک ها مبنی بر وبه ريش ديموکراسی وارداتی همی خنديدی و به تعقيب آن رسانه های خبری از درخواست آ
آخر . جمهوری اسالمی ايران ، گزارش همی دادی" رهبران " به جرم توهين به " بشردوست " بازخواست و محاکمۀ 

چشم سفيدی و ديده درائی را هم حد و مرزی بودی که با درد و دريغ در آخندک های جمهوری اسالمی ايران ، از آن 
 و در هر فرصتی به طرف همی فهماندی که ما هموطنان م و غير مستقيم اين جماعه ، مستقي. خبری نبودی که نبودی 

شما را هر روزه به دار همی آويزيم و اجساد شانرا باالی اقارب بخت برگشتۀ شان سودا همی نمائيم و هر کاری که  می 
به اين همی . تان ابرو بودی، اما شما را حدی باشدی که به ما بگفتندی ، باالی چشم ........بخواهيم ، انجام همی دهيم و

  .ديده درائی و چشم سفيدی و چشم پارگی و بی حيائی گفتندی ،

دايکندی (  از که همی بودی ) "وطنيار(سيد آصف حسينی " از هموطن آزاده و شريف ما جناب مختصرعنوان اين 
آمده بودی و  همی  تحرير در شقاوت منشی و تفرقه افگنی و ظلم و احجاف آخند های ايرانی به رشتۀ در مورد)،خدير

 و ما را دريغ همی آمدی که آنرا با هموطنان خوب خود شريک می نه به نشر همی رسيدی" زندگی " در سايت 
  .ساختمی

 در ذيل اين مختصر، خوب دقت همی فرما تا گوشۀ از دون صفتی و آگاه و با درد مابه نوشتۀ اين هموطن !  همديارا 
" و سيه روزی مردم ايران " کودتای ننگين ثور " يرانی را از آغاز بدبختی مردم افغانستان شيطان مزاجی آخندک های ا

، تا همين روز های پسين به تماشا همی نشسته باشی و خود داوری همی نمائی که آخندک های ايرانی " کودتای خمينی 
هميشه و ملکت ما همی داشتی و هرگز و هرگز دوست مردم افغانستان می نبودی و پيوسته چشم طمع بر ملک و م

تو خود روزی شاهد . هميشه و بال انقطاع در صدد تفرقه افگنی و توطئه چينی و جنگ افروزی در کشور ما همی بودی 
 و گماشتگان بی مقدار و دون  که در جنگ های پسين غزنی ، دست دراز و خونچکان آخند های ايرانییخواهی بود

 ، ورنه باشندگان اين سرزمين  و ديگر هيچی در کار خواهی بودی و فرمايشی کابل،صفت شان در داخل رژيم فرسايش
 اين شما و اين .کهن از هزاران سال در کنار هم برادروار همی زيستی  ومشکلی بدين  طول و عرض هرگز می نداشتی

  :هم نوشتۀ هموطن با درد ما 

  حران امروزهمسايه درجنگهای ديروز وب  خون آلوددست             

خون آلود  نيز دست شان  اگر درگوشه ی خونی به ناحق ريخته شود ،آنان که در صحنه نيستند ،" 
                                                   "است

                  ) ژان پل سارتر (        

        )1(  

افغانستان درطول حيات سياسی خود بعداز تأسيس دولت مرکزی احمد شاه باباتاکنون با دودشمن ابرقدرت بزرگ بعنوان 
دشمن مشخص مهاجم روبرو شده است که دربرابر هر دوقدرت بزرگ درپيکار نابرابر فاتح ميدان وسرفراز تاريخ 

طوری که نه تنها اين دوافتخار تابناک مسير تاريخ سياه افغانستان را روشنايی می بخشد ،بلکه روشنايی  .گرديده است
  .بخش خاموشی ملت های ستم ديده درظلمات استعمارنيز گرديده است

 درجنگ سوم افغانستان وانگليس زمانيکه افغانستان بدون هيچگونه تکيه گاه خارجی دربرابر قدرت استعمار مردانه
قامت راست نمود،نه تنها آزادی وعزت خودرا استقالل بخشيد ،که ازشبه قاره هند تا شاخ آفريقا که درذلت استعمار به 
سرمی برد شور وهيجان آزادی وروحيه اميد ومردانگی بخشيد،طوريکه متفکر ومصلح جهان اسالم عالمه اقبال 

ود ودرآن ازساير کشورهای اسالمی ابراز نااميدی کرد را به افغانستان پيشکش نم" پيام مشرق"1302الهوری درسال 
خواند ومسلمانان " آيين سلمانی"وايرانی را محروم از" سست رگ"وتورانيان را " افتاده درگرداب نيل"ومصريان را 
اره ملت صدپ"ناميد وامان اهللا شاه را سلطانی دانست که برآن بود تا شيرازه " خودفروش"و" شکم بنده" شبه قاره هندرا

  :باشد" اسالم 

  همت تو چون خيال من بلند "

  "ملت صد پاره را شيرازه بند 
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وهموبود که افغانستان را قلب آسيا وآسيا را بی او يک پيکر آب وگل وبی تپش خواند،وخموشی آسيارا از خموشی او 
  )188کليات اشعار فارسی اقبال،با مقدمه احمد سروش ص.(وخروش آسيا را از خروش او می دانست

" االهرام"درسرمقاله روزنامه " فکری المحامی"دانشمند مصری )10/1306(درجريان مسافرت امان اهللا شاه درمصر 
وديگر برتری هايش ولی بی بهره " به همراه نيل وآفتاب وهوا"با استعاره زيبا ازامان اهللا درخواست نمود که مصررا 

سفرهای غازی امان اهللا شاه .(ازآزادی واستقالل مبادله کند ه مندولی بهر"با افغانستان سنگالخی وصحرای"ازآزادی را 
  )64ص 

دراصل جنگ باشوروی نيز ،افغانستان افتخار بخشيد وابهت وپايه های قدرت بلوک شرق وارتش سرخ را متزلزل 
ه  جماهير شوروی ،جنگ آن با افغانستان شناخته شد ساخت،ودرمعادله سياسی يکی از قوی ترين علت فروپاشی

  .بود که به سرعت اورا ازپای درآورد"زخم خون آلودی "وبه تعبير گورباچف اين جنگ درپيکر جماهير شوروی .است

حاصل سخن اينکه؛ تاريخ افغانستان به صراحت شهادت می دهد که اين کشور هميشه دربرابر دشمن آشکار ،آشکارا سر 
  .!!!کس شکست خورده است؛ ازخود وازدوستان خودآمد ميدان بوده است ولی همين قهرمان فاتح، هميشه از دو

خود " بحران جنگ های داخلی افغانستان ازجانب)1367(به واقعيت پيداست که بعدازخروج شوروی از افغانستان،
ايران وپاکستان دودوست همسايه افغانستان ،جای خالی شوروی را به سرعت پرنمود وبحران .بوده است"ودوستان 

وآتش فتنه را فروزان نگهداشت ودرروشنای آن درتمام زوايای اين .انی وحمايت مالی وتسليحاتی نمودافغانستان را پشتيب
مداخله وسرکشی نمود وآنچه می خواست بدست آورد واين درحالی بود که کشورهای حمايت کننده "سرزمين سوخته "

 يافته دانست واز افغانستان فاصله افغانستان درزمان جنگ با شوروی ،بعدازخروج شوروی ديگر مقصد خودرا پايان
طعمه ی آماده ی بود که تنها دراختيار دودوست "قلب آسيا"واکنون افغانستان .گرفت وسابقه آشنای را به فراموشی سپرد

که دراين مجال تنها گوشه ی از مداخله ايران درگذشته وامروز افغانستان .همسايه خودـ ايران وپاکستان ـ قرارگرفته بود
  .وبررسی می گرددگزارش 

  )2(                                   

وحل وفصل منازعه هرات ميان ايران وافغانستان ،بجز تنش کوتاه مدت سری آب )1235(بعد ازمعاهده صلح پاريس  
هيرمند درزمان صدارت عباس هويدا وموسی شفيق ،بين ايران وافغانستان رابطه ی نيک براساس حسن همجواری 

  .بوده است،که بجز روابط ديپلماتيک ،ديگر دخالت ازجانب ايران را درافغانستان، تاريخ بياد نمی آوردبرقرار 

بنابراين، دخالت های عملی ومستقيم اززمانی آغاز گرديد که مرحوم آيت اهللا خمينی دررأس حکومت جمهوری اسالمی 
با فعاليت های مستمر " ولی امر مسلمين جهان"وان روی کار آمد وشعار صدور انقالب ايران با محوريت واليت فقيه بعن

سازمان های انقالبی "درايران جامه عمل پوشانيد ودخالت مستقيم ايران در"جبهات آزاديبخش "توسط " محمد منتظری"
وزمينه مساعد اين دخالت ها درافغانستان ،احزاب وسازمان های جهادی .لبنان ،عراق ،فلسطين وافغانستان آغاز شد

  :بنابراين.يادمی گرديد" ائتالف هشتگانه" وبه نام .ستان بود که درايران اقامت واطاعت اختيار نموده بودافغان

محمد منتظری " ارگان مشخص توسط  ـ اولين دخالت ايران درامور افغانستان دخالت مستقيم سياسی بود که ابتدا بدون1
ت ،نايب واليت فقيه آيت اهللا منتظری ،به منظور  ونظار صورت می گرفت ،اما بزودی منسجم ترشد وبه دستور" 

" مهدی هاشمی"سرعت دست رسی به اهداف خارجی انقالب ايران ،توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران ورياست 
مهدی هاشمی برای تفکيک وجديت مسأله افغانستان .تأسيس شد" واحد نهضت های آزادی بخش اسالمی" سازمانی به نام

" جبهه آزاديبخش انقالب اسالمی افغانستان"  مستقردرايران ،واحد مشخصی را به نام ازمان های انقالبیاز باقی س
 افغانترتيب داد که خود شخصا وارد عرصه شد ودخالت ودستورات خودرا درمورد افغانستان وسازمان ها واحزاب 

واين دخالت ها آنقدر صريح بود ) 159ی ،ص حقجو، افغانستان ومداخالت خارج.(درايران ،علنا وعمال پيگيری می کرد
ويا تعطيل می شد ويا ) مانند حزب رعد.(که حتی احزابی که اندک ازاوامر سرپيچی می کرد فورا حذف می گرديد

ويا اگر اززير دست شان دور تر بود ،عليه آن توطئه )مانند، حزب حرکت اسالمی افغانستان.(اخراج می گرديد
که يگانه حزب قدرتمندی شيعی بود "شورای اتفاق اسالمی افغانستان"مانند،.را تجزيه می کردوبراندازی وسرانجام آن 

 ودخالت  و ادعای استقالل داشت ودربرابر سروری.که بدون مداخله ايران از ميان توده مردم ظهور کرده بود
ت و بايستی اين سه خصوصيت غافل ازاينکه اين سياست با روحيه ايران کامال درتضاد اس.  مقاومت می نمود ايران

  :بارز را درروحيه دوستی با ايران مراعات کند که عبارتنداز
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  .روحيه جمهوری اسالمی ايران اين است که دوستانش بايد کامال اورا مطيع وفرمانبردارباشد: الف

ورا تضعيف ويا نا جمهوری اسالمی دوستانش را تاآنجا تقويت وحمايت می کند که زياد فربه نشود واال به زودی ا: ب
  .بود می کند

واين وابستگی شبيه به اين است که به اين . جمهوری اسالمی دوستانش را هميشه محتاج خود وتهی دست نگهميدارد: ج
  ."!به من زياد نزديک نشو که ازتو بدم می آيد ونيز ازمن زياد دور نشو که ترا گرگ می خورد"وابستگان می آموزد که 

ای اتفاق ،اخالق سياسی جمهوری اسالمی ايران را خوش نيامد ولذا عليه شورای اتفاق بطور جدی ازين رو سياست شور
وبرای اولين ضربه از حربه تکفير استفاده کرد،طوری که خود مهدی هاشمی درروزنامه اطالعات، .وارد عمل شد

" ونيز درهمين راستا کتاب). 1360بهار(عليه شورای اتفاق منتشرکرد" شورای نفاق" سلسله مقاالتی را با عنوان
" وسرانجام جمهوری اسالمی ايران ازاين فرمول که .را نوشته ودرسطح وسيع منتشرنمود" شورای اتفاق دردادگاه تاريخ

استفاده کرد وتصميم براين شد که شورای اتفاق را تجزيه کند " افغانستان هميشه ازخود شکست می خورد نه ازدشمن
ولذا به سرعت اعضای نخستين شورای اتفاق توسط واحد نهضت ها قاپيده وعليه .ن بتراشدوازميان خودش برايش دشم

به نمايندگی " پاسداران جهاد اسالمی افغانستان"  حزبی تحت نام1359ودرآخرين ماههای زمستان .آن بکار گرفته شد
جاغوری،نيلی، دايکندی، :ت ها تأسيس شد وعمال پنج پايگاه نظامی درقلمرو شورا شامل مناطقازسوی واحد نهض

معاون شورای اتفاق که دررأس يک هيئت بلند پايه ( وآقايان صادقی نيلی.بهسود،بلخاب، وحتی ورس برقرارنمود
ده وهريک مسوليت آن پايگاه وشيخ محمد اکبری، عليجان زاهدی ازشورا جدا ش)ازجانب شورا به ايران سفرکرده بود

طرح نو،جريان های جهادی تاريخ معاصر .(هارا به عهده گرفتندوشروع کردند به جذب قوماندانها وافراد موثر شورا
  ).12افغانستان ،ش 

بود که باز آقای صادقی نيلی " حزب سازمان نصر افغانستان"دومين حزبی که واحد نهضت ها تأسيس وپشتيبانی نمود 
  .ر عبدالعلی مزاری وصادقی پروانی دررأس هرم اين حزب می بينيمرا درکنا

علنا دربرابر شورا وحزب حرکت اسالمی افغانستان با خط مشی ايران وشعار واليت فقيه )نصر وپاسدار(اين دوحزب
  .جنگ مسلحانه را آغازکرد

وجنگ نصر وسپاه آنقدر .ن هم افتادندوبعدازنابودی شورای اتفاق ، بازاين دوحزب با حمايت مالی وتسليحاتی ايران بجا
  .!بود" جنگ نصر وسپاه " کودکان مناطق مرکزی  دوامدار ومستمر ماند که عادت شد ويکی از بازيهای متداول

 احزاب پراکنده با محوريت نصر وپاسدار باهم متارکه جنگ وپيمان صلح وائتالف را با 1368سرانجام درسال 
وبا وقفه جنگ داخلی ،نصر وسپاه درجامه وحدت کمی فربه ترمی .منعقد کردند" انحزب وحدت اسالمی افغانست"عنوان

نمود،که باز هم جلوی رشد ونموی آن به سرعت وغير مستقيم گرفته شد وحزب وحدت با سرعت تمام درايران تکثر 
گانه مورد تفقد سرطانی يافت واجزای آن همچنان ازجانب جمهوری اسالمی ايران به رسميت شناخته شد وبه طور جدا

به طوری .واين نمايش تکثر وحدت درمشهد منظره جالبی را بخود گرفته بود. وکمک های مالی وتسليحاتی قرارگرفت
چهارراه مقدم تا چهارراه برق (که مقارن با انتخابات رياست جمهوری درافغانستان درفاصله کمتر از يک کيلومتری 

که به ترتيب .وجود داشت"  اسالمی افغانستان حزب وحدت" گ به نام چهارساختمان وتابلوی بزر) وسی متری طالب
  .!!!حزب وحدت خليلی،حزب وحدت مردمی محقق، حزب وحدت اکبری،حزب وحدت مصطفی کاظمی: عبارت بوداز

البته ذکر اين نکته الزم است که درمورد سوء استفاده ايران ازاين احزاب،نمی توان تنهاايران را مقصر دانست بلکه 
مقصر اصلی خودرهبران اين احزاب بودند که گرفتار جنون قدرت ورقابت های اليعقل سياسی بودند وبدون آرمان 
بزرگ ملی به هرسو که احتمال کسب قدرت بود می رفتند،بی کبر ومتواضعانه بردرگاه ارباب قدرت وسياست زانوی 

  .سخن خود بخود خودنمای می کندودرکارنامه اينها واقعيت اين .ادب واطاعت برخاک حقارت می زدند

  :ـ دومين دخالت ايران درافغانستان دخالت نظامی است،که به طور نيمه پنهان دردومرحله صورت گرفته است2

) دکترچمران ويارانش(ازآنجا که انقالب اسالمی ايران همزمان با پيشبرد انقالب خود،به کشورهای عراق، لبنان : الف
  .ظامی نيز می نمود،فلسطين، وافغانستان کمک ن
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درافغانستان بعداز آنکه جنگ نظامی حزب پاسداران جهاد وسازمان نصر با شورای اتفاق آغازگرديد ،گروه های نظامی 
ايران با شناسنامه های جعلی از جانب اين دوحزب ،همراه با جوانان تعليم يافته مهاجرين درايران ،وارد افغانستان می 

رزگان سابق ،غزنی ،باميان و غور عليه شورای اتفاق، قرارگاه خودرا انتخاب نموده که عمدتا درواليات ا.گرديد
بود که مردم دايکندی تا هنوز خاطره های وحشت ناک " سرهنگ شورابی "وازهمين سربازان ايرانی يکی همان .بود

  .ورفتارهای بی باک اورا به خاطر دارد

مختلط با جوانان تعليم " سپاه محمد" با شدت وحجم بيشتری درقالبدخالت نظامی ايران بعد ازنيمه دوم دهه هفتاد: ب
که تا دولت موقت کرزی ادامه داشت وبا .يافته افغانی از طريق مرز تاجيکستان ،درشمال افغانستان صورت می گرفت

  .ندتهديد وشناسايی نيروهای آمريکای سربازان ايرانی به ايران برگشتند وبخش افغانی آن جذب اردوی ملی شد

به (سومين دخالت ايران درامور افغانستان که بسيار نا مرئی وبادقت تمام صورت می گيرد دخالت اطالعاتی ـ 3
است واين دخالت هادرقالب رسانه ها،موسسات خيريه،وموسسات دينی وفرهنگی ،اعزام مبلغ ،وحتی تکثير ) هردومعنا

  .صورت می گيرد......قنسولگری درچندواليت و

   ) 3(  

وحال اين سوال .چه گذشت هرچند ذکر مجملی بود اززمينه های دخالت جمهوری اسالمی ايران درامورافغانستانآن
  اساسی مطرح است که خاستگاه وهدف ايران ازبحران آفرينی ودخالت درافغانستان چيست؟

چون دوروی يک سکه به نظر ميرسد که خاستگاه وهدف ازدخالت های ايران درافغانستان باهم رابطه يگانگی دارد و
  :آنچه که پيدا وبديهی است عبارتنداز. است

ـ پس ازپيروزی انقالب اسالمی ايران هيئت حاکمه غالبا براين خط مشی سياست می گذاشت که ايران به مرکز اسالم 1
به .که اين خط مشی حتی حکومت سعودی عربستان را دچار نگرانی کرده بود.ومرکزيت سرزمين اسالم تبديل شود

  :هرحال ايران دراين سياست با سه رويکرد شروع به فعاليت نمود

رشد وتوسعه انقالب ايران والگوسازی آن برای کشورهای اسالمی،وصدورانقالب برمبنايی تئوری واليت فقيه . 1ـ1
 1368 حزب وحدت اسالمی افغانستان درسال  تأثير اين کار آنچان محسوس بود که حتی دراساسنامه.درسرزمين اسالم

ونيز دراساسنامه .اعتقاد به واليت فقيه به عنوان يکی ازارکان ودراولين ماده مستقال به آن تصريح وتأکيد شده بود 
برمشروعيت ..)حزب نصر ،نهضت ،پاسداران جهاد،حزب حرکت ،نيرو و: شامل (1364شورای ائتالف درسال 

خواستار حضور نماينده ايشان به عنوان رئيس شورای حکوميت واليت فقيه به رهبری آيت اهللا خمينی تأکيد شده بود و
  .)همان.(ائتالف تازمان تعيين سخنگوشده بود 

واين امر يعنی اطاعت ودخالت واليت فقيه آنقدر ميان مردم توده نهادينه شده بود که حتی درمکتب های محلی ما کودکان 
بعد ازاهللا اکبر بايستی به رهبری مرحوم آيت اهللا )...نه شرقی نه غربی جمهوری اسالمی و(مجبور بوديم بعد از شعار 

تااينکه بعدها يکی آمد وگفت خمينی سالهاست که مرحوم شده است وشما بايستی به خلف صالح .خمينی شهادت می داديم 
  .ايشان شهادت بدهيد

صول جامعه شناسی  وا البته قابل ذکراست که اصل واليت فقيه منهای کردار جمهوری اسالمی ايران،واقعا درسياست
  . اصل اساسی وپرمعنايی است ،که تئوری آن درمتن اسالم وجوددارد  يک اسالمی

لذا بعدازپيروزی انقالب ايران به سرعت حوزه علميه قم دربرابر نجف . انحصار مرکزيت علمی ومذهبی درايران. 1ـ2
تأسيس شد " مرکز جهانی علوم اسالمی "قامت برافراشت وبرای انصراف طالب خارجی ازنجف ،درقم مرکزيتی به نام 

وجذب طالب دراين مرکز تاهنوز باسياست وبودجه مشخص از طرف شخص رهبری ومصلحت نظام ،به شدت دنبال 
  .که ازهمين تحصيل کرده ها درمقامات عالی وزارت وپارلمان افغانستان راه يافته است.می شود

 حتی بعد از رحلت آيت اهللا اراکی که بعد ازآيت اهللا خمينی سمت مسأله انحصار مرکزيت درايران تاآنجا شدت يافت که
ساله مذهب تشيع نزاع وجدال برسری مرجعيت باالگرفت 1200مرجعيت دينی واحد را دارابود ،درايران برخالف سنت 

يکی از خطيبان نماز جمعه که عضو شورای نگهبان هم هست به صراحت درخطبه نمازجمعه اعالن "ولذا 
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عبدالکريم سروش،ادب ."(زين پس مرجع بايد ايرانی باشد ،مرجع تقليد نمی بايد ونمی تواند غير ايرانی باشدا:"کردکه
ودرکنار انحصارمرجعيت دينی ،برای تقويت انحصار مرکزيت دينی ـ سياسی برمبنای ) 238قدرت ادب عدالت ص 
 آن درتمام بالد اسالمی ،تالش بی وقفه وگسترش واليت سياسی" ولی امر کل مسلمين جهان" واليت فقيه با عنوان

صورت می گرفت ،که حتی اکثريت رهبران سياسی شيعی درکشور افغانستان ،رهبر وفرمانروای حقيقی افغانستان را 
حزب پاسداران جهاد اسالمی "برای نمونه آقای زاهدی از شخصيت های پرنفوذ .شخص ولی فقيه درايران می دانستند

 افغانستان معتقد به واليت فقيه  اين يک واقعيت مسلم است که مردم مسلمان: "اعالن کرد که به صراحت " افغانستان
مجله حبل اهللا ".(بوده وحل مشکالت داخلی شان را توسط ولی فقيه ومداخله واليت فقيه را امر ذاتی می پندارند

  ) 41ـ39ص 22ـ21ش

را " شورای اتفاق اسالمی افغانستان"ه مرکزيت وبا اين رويکرد وخط مشی جمهوری اسالمی ، کوشش براين شد ک
ازميان شيعيان افغانستان بردارد ،واستقالل آن را بشکند تا وابسته به مرکزيت ايران باشد،ورهبرشيعی درهرکجا که 

مانند سيدحسن نصراهللا دربرابر صدها دوربين خبرنگار روی دست ولی امر مسلمين جهان ،مقام معظم  باشدبايستی 
  .فتد وخضوع کندرهبری بي

  :بدينگونه که . فتح مرموزی سرزمين های اسالمی . 1ـ3

به صورت يک طرفه ازجانب جمهوری اسالمی ايران با طنين دلنشين ازصدای ايران " اسالم مرزندارد" شعار: الف
  .منعکس می شد

وحتی پس .چريکی داشتلبنان ،فلسطين ،عراق،وافغانستان نيروی نظامی وگردانهای : ايران درمناطق حساس چون: ب
از عقب راندن نيروهای عراقی تاسرحد مرز رسمی آن کشور،ايران باتمام قوا وارد سرزمين عراق شد وقسمتی وسيعی 

  .باقوت تمام نهادينه وتبليغ وتلقين می گرديد" راه فلسطين ازکربال می گذرد"ازآن راتصرف کرد وشعار

ان حيات خلوت خود ،برای خود غنيمت می دانست وحتی دخالت درآن لذا بديهی بود که ايران افغانستان را به عنو 
راحق خود می دانست وچه بسا که بعضی احزاب ورهبران، خود صاحبخانه های بودندکه آغوش گرم شان درانتظار اين 

  .سروران گرامی گشوده مانده بود

ه برآنند که جنگ با رقيب را درپشت ـ آگاهان برمسايل سياست نيک می دانند که کشورهای زرنگ وسياستمدار،هميش2
  :سه دليل که حداقل به اين .دروازه های خود درخانه همسايه ی خويش دوامدار نگه دارد 

مانند سياست ايران که اسرايل را درفلسطين ولبنان .تا ازين طريق بتواند دشمن خودرا هميشه مشغول نگهدارد : اوال
  .هميدارد،تاسرنيزه دشمن به خودش نرسد،وآمريکا را درافغانستان وعراق مشغول نگ

مانند جنگ افغانستان وشوروی که بخش .به دليل آزمايش وهمايش قدرت وتسليحات نظامی ورقابت غير مستقيم: دوما
اعظم آن درحقيقت جنگ غير مستقيم ميان آمريکا وشوروی بود ونيز جنگ سال گذشته لبنان واسرايل که درواقع جنگ 

  .ودبين ايران واسرايل ب

مانند سياست دولت آمريکا درجنگ خليج فارس که پس .به علت تضعيف دشمن ومحتاج نگهداشتن همسايه ها : سوما
ازآزادسازی کويت ،صدام را برای رعب ووحشت کشورهای خليج همچنان نگهداشت تاازين طريق بتواند اين کشورهارا 

  . نگهداردبه خريد اسلحه خود نيازمند وبه حضور خوددرخليج فارس محتاج

حاصل سخن اينکه ؛عين همين سه گزينه باال در سياست مداخله جويانه ايران درامور افغانستان بطور جامع وجدی 
بخصوص درشرايط سياسی امروز که آمريکا يگانه دشمن ايران پای ديوار .مشهود است وتا به امروز اجرا می گردد

اس نمی تواند منکر شود که اعمال اين سه گزينه سياسی بديهی است که هيچ سياست شن.ايران سنگر گرفته است 
ونيز خود بخود اين سوال به ذهن می آيد که ،آيا شکست طالبان .درروابط ايران با افغانستان ،به نفع ايران نيست

درافغانستان ،مساوی با آرامش وتمرکز قوای آمريکا درافغانستان نيست؟ دردنيای سياست کی می خواهد دشمنش آرامش 
  داشته باشد؟ 
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين 
 ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

آيا ايران نمی خواهد که دشمنش را درپشت دروازه هايش مشغول نگهدارد وشعله جنگ را درخانه همسايه اش منحصر 
  کند؟

  .واقعيت اينست که ايران به هيچ وجه ازين قاعده های سياسی مستثنا نيست

 می شود ،که هميشه به ايران وپاکستان ودراين صورت اشتباه سياسی وتعارف ديپلماتيک افغانستان با همسايه هايش ثابت
که اين سخن درادبيات سياسی کنايه ازآنست .هشدار می دهد که ناامنی درافغانستان آرامش همسايه هايش رابرهم می زند

  .که گرفتاری افغانستان به سودی شما نيست ،لذا مارا کمک کنيد تا اين ناامنی را آرامش ببخشيم

ان، بالتبع ايران وپاکستان برمنت خود می افزايد که ،آری واقعا که افغانستان باعث ناامنی بااين رويکردی دولت افغانست
وکسی نيست که به آنها بگويدوثابت کند که عوامل فساد وناامنی افغانستان بعداز شوروی ! ومايه فساد منطقه شده است
  .همين دوهمسايه دوسويه است

کرزی ادعای رياست جمهوری برتمام افغانستان را دارد وحال آنکه :مگر پرويز مشرف به صراحت اعالم نکرد که 
  ؟.!وناتوانی خودرا به گردن پاکستان می اندازد.قادرنيست حتی امنيت يک شهر کابل را بگيرد

  !همسايه دردسرساز:مگر رسانه های ايران به افغانستان چه لقب داده اند؟

 دولتمردان افغانستان ،ناامنی وبحران افغانستان کامال به نفع واقعيت اينست که برخالف تحليل های سياسی وبرداشت
راستی اگر بهانه طالبان نمی بود ،مشرف با کدام بهانه می توانست رقيب قوی خود بی .پاکستان وبخصوص ايران است

  .نظير بوتو را ازميان بردارد

مصرف توليدات نامرغوب خوراکی ايران است ونيز حداقل منافع ايران دربحران افغانستان اينست که ،افغانستان بازار 
ودست کم منافع سياسی آن  .ار برسردولت افغانستانبسيبه اظافه منت . ونيروی کار ارزان مهاجرين درخدمت ايران 

اينست که آمريکارا درافغانستان مشغول نگهدارد،تا دريک جنگ فرسايشی درازمدت ضعف نيروی آمريکا آشکارشود 
ت وکارآيی اين نيرو درافغانستان کاسته شود وآمريکا دروظيفه خود نااليق ودرانجام آن ناتوان ودرنتيجه از محبوبي

  .معرفی شود

 برای ايران بسی گواراتر از آمريکا است ،چه آنکه طالبان  البته هيچ جای شک نيست که موجوديت طالبان درافغانستان
مريکا که برآن است تا ريشه جمهوری اسالمی را ازخاک برخالف آ. هيچگاه ادعای براندازی حکومت ايران را ندارد

  .سياست براندازد

بنابراين ايران نه تنها درکمک به مبارزه با القاعده وطالبان صداقت ويا جديت ندارد که حتی درمبارزه با مواد مخدر 
يران وافغانستان واگر چنين نيست ،چرا کشف حتی يک بوته گياه زعفران درمرز ا . را مرتکب می شود خيانت خفی

جرم غير قابل بخشش ومستحق حد وتعزير است؟ وحکم قاچاق دارد؟ حال آنکه يکی از مناسب ترين گياه جايگزين 
وحتی درتابستان امسال روزنامه جمهوری اسالمی  .ترياک، هم ازلحاظ کشاورزی وهم اقتصادی ،گياه زعفران است 

  .زافزايش کشت زعفران درافغانستان منتشرکرده استی راجع به نگرانی اا،چندين بار گزارش يک صفحه 

گويا ازآنجا که جامعه چشم دارد وهرعمل عکس العملی، چنين مشهود است که ايران با اين گونه سياست خودراجع به 
مسايل سياسی افغانستان وبرخورد اهانت آميزبا مهاجرين، محبوبيت خودرا دراذهان مردم افغانستان به حد نفرت عمومی 

 فرم لباس ولهجه ايرانی  واين برداشت حتی بايک تحقيق ميدانی ساده قابل اثبات است ،تا جای که حتی .ديل کرده استتب
فرم  حال آنکه متأسفانه .ازطرف يک مهاجر افغان برگشته ازايران ،اورا درنزد مردم منفور ومورد استهزا قرار ميدهد

گ غربی درافغانستان به عنوان يک پرستژ بسيار باال تلقی می لباس خارجی واستفاده ازاصطالحات انگليسی وفرهن
  .گردد

بنابراين توصيه خيرخواهانه اينست که دولت ايران درروابط خود با افغانستان بايستی تجديد نظر کند،صداقت وحسن 
  !نفرماييدولی بنابه داليلی که مطرح شد متأسفانه فعال ناشدنی است ،لطفا تقاضا  .همسايگی را پيشه خود سازد

  )دايکندی ،خدير( ، )وطنيار(سيد آصف حسينی                


