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          موشک پرانی ھای جانب ايران با ی خاک افغانستان

ِری اس+می ايران نيزدرعين حاليکه ظرف سالھای جھاد واستمرارآشفته گيھای جنگی مقام ھای جمھو
ِدرافغانستان، سؤ استفاده ھای عظيم سياسی، تبليغاتی، دينی و استخباراتی به نفع جانب خويش بعمل آورده و حتا درنا 

ن با8ی افغانستان، ده ھا امن سازی بخشھايی ازکشورنقش داشته است، موازی با موشک پرانی ھای حکومت پاکستا

ِموشک ازداخل خاک ايران به سوی قلمروافغانستان درو8يت نيمروزشليک نمودند چنانکه باساس، گزارشھای .  ِ

" جبارُپردلی" ِخورشيدی، ازقول ١٣٩٠ِمطبوعات و مقام ھای محلی افغانستان که به روز بيست و يکم ماه ميزان سال 

ِنشر رسيد، موشکھای ايرانی ھا عمدتا درمناطق موسوم به فرمانده پوليس و8يت نيمروز به  و " ِگذرعبدالرحمان " ً

    .ِدرحاشيۀ غربی و8يت نيمروز اصابت نموده  يک پسر سيزده ساله را زخمی کرد" خواجه عبدالرحمن"

ِگزارشھا ميرسانيدند که مقام ھای ايرانی، با استفاده ازضعف دولت مرکزی افغانستان و اوضاع شکنن دۀ آن، ِ

. ِتأسيسات نظامی شان را درداخل قلمرو افغانستان ايجاد نمايند ميخواستند حواشی مرزميان دو کشور را اشغال و

ِاقدامات نا روا و اشغالگرانه يی که حکومت مداران پاکستانی نيز به سھم خويش،  درچند سال گذشته عليه خاک  ِ
                                                  .افغانستان انجام دادند

ًمنطق اصلی حم+ت موشکی ايران با8ی نيمروز و نا امن سازی آن و8يت، ظاھرا دراين نھفته بوده است که  ِ

ِگويا امريکايی ھا، درت+ش آن افتاده بودند تا درقبال امضای توافقنامۀ استراتژيک ميان افغانستان و امريکا، پايگاه  ِ
پس، . ايجاد نمايند که اين اقدام ازسوی مقام ھای ايرانی، تھديد عليه منافع ملی آنھا تلقی ميشودِمجھزنظامی درآن ناحيه 

و نواحی مرزميان دو کشور، ھمين نکته " خاشرود " ِيکی ازد8يل برقراری ارتباط ميان ايران و گروه طالبان در 

  . بحساب رفته ميتوانست

ًات افغانستان ومقام ھای و8يت ھرات و نيمروز، صراحتا ِتذکر اين موضوع نيزضرورخواھد بود که مطبوع ِ
در و8يت ھرات و نيمروز، با به " ِبند سلما " و " ِبند کمال خان " ِگفتند که ايرانی ھا به حيل و ذرايع مختلف ازاعمار 

دريای ھلمند بند ھای مذکورکه قراراست با8ی . راه اندازی نا امنی ھا و کارشکنی ھا، جلو گيری بعمل می آورند
  جريب زمين را آبياری خواھند کرد، توليد نيروی برق نيزازبند ھای مذکورمد]ھزار[اعمارشود، ع+وه ازآنکه صد ھا

ِبه اين ترتيب، مقام ھای ايرانی که خواھان استفاده ازآب دريای ھلمند به سود خويش ھستند، چنين . نظرخواھد بود ِ
ِاستنباط ميکنند که در صورت اکمال ا اين نکته را به . ِين پروژه ھا، آب ِکافی مورد ضرورت آنھا، کاھش خواھد يافتِ

ِاين جھت متذکرشدم که باساس تجارب چندين ساله درافغانستان، ھر زمانيکه جنگھای داخلی و تجاوزھای خارجی 
ِقوی، اقتصاد بھتر و امنيت ِدراين کشورصورت گرفته و مردم افغانستان ازفقدان يک دولت مرکزی ِ مورد نيازشان ِ

ِمحروم شده اند، ھمسايه ھا بدون درنظر داشت حسن ھمجواری و رعايت قوانين تعيين شدۀ بين المللی، به دام طماع  ِ ِ
درحاليکه ھمه ميدانند که . افتيده دست به تعدی و جفا کاری و سنگ اندازی وتجاوزبه سوی افغانستان درازنموده اند

ِار بند و انھارغرض تأمين رفاه عامه، از زمرۀ حقوق مسلم ھردولت و ملت درجھان ِاستفاده ازآب وخاک کشور يا اعم ِ ِِ ِ ِ
پس ھررژيم ديگری که دراين مورد سنگ اندازی يا ممانعت بعمل می آورد،  در ُحکم مداخلۀ صريح  و . امروزماست
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زيھا، مداخله ھا، تجاوزھا و و اما با دريغ که در ھمين دوران، دست اندا. ِغيرمجازدرامور داخلی جانب مقابل است

ِجفاکاريھای متعددی ازسوی کشورھای مختلف جھان و درعين زمان، ھمسايه ھای افغانستان برضد منافع ملی و حقوق  ِ
                                                                          .مسلم ِمردم اين کشور بگونۀ آشکار صورت ميگرفت

ِتمديد پروژۀ انتقال گازترکمنستان ازخاک افغانستان بسوی بندرِدرمورد   ِ ِکه مورد نظرکمپنی بزرگ " گواه " ِ ِِ
ِيونوکال امريکا ست، نيزمقام ھای ايرانی تا کنون، با ذرايع مختلف داخل فعاليت ميباشند تا ازتطبيق اين پروژۀ بزرگ  ِ

                     .فغانستان خواھد کرد، جلو گيری بعمل آورندِکه قرارگزارشھا، ساليانه حدود سه صد مليون دالرنصيب ا
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