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: هاشمی رفسنجانی  
گرفت بود، دموکراسی در افغانستان شکل نمی اگر کمک های ما نمی  

 
 رييس مجلس خبر گان ايران در حاشيه ی اجالس دو روزه ای که در تهران برگزار می شود با آقای هاشمی رفسنجانی

بود، دموکراسی در آن کشور  اگر کمک های ما بعد از اشغال افغانستان نمی:" تحليل اوضاع سياسی افغانستان گفت 
".شکل نمی گرفت  

 
ثار سو توليد مواد مخدر در افغانستان، دامن آشور ما آ:" به گزارش خبرگزاری های ايرانی آقای رفسنجانی گفته است 

ها آواره افغان را هم پناه داده است  آشور ما همه اين مشكالت را تحمل آرده و عالوه بر آن ميليون. را نيز گرفته است
 مي آند آه روابط هايي آه اين همه از ما آمك گرفته اند، سفير آنان در واشنگتن و البته به تحريك امريكا اعالم اما همان

".گاه دوستي بهتر از ايران پيدا نخواهد کرد ما با ايران خصمانه شده است، درحالي آه آنان هيچ  
 

سفير کابل در واشنگتن روز شنبه هفته جاری اعالن کرده است که روابط کابل و تهران :" آقای رفسنجانی می گويد
گرفت،  آرديم حتا پس از اشغال اين آشور دموآراسي شكل نمي هم آسي نيست آه نداند، اگر ما آمك نمي. خصمانه است

ها آواره افغان بر دوش آشور ما بود، ولي جاي  آه مشكالت افغانستان مانند قاچاق مواد مخدر و حضور ميليون با اين
نج سال طی پ. هاست هاي امريكايي گونه مسايل به طور قطع تحريك اين. گويند ها عليه ما سخن مي تعجب است آه آن

گذشته اين اولين باری است که يک مقام ارشد سياسی در ايران با لحنی تند يک مقام سياسی در افغانستان را مورد انتقاد 
.قرار می دهد  

 
هاشمی رفسنجانی، روحانی و سياستمدار ايرانی، رييس مجلس خبر گان رهبری ايران، رييس مجمع تشخيص مصلحت 

اواخر هفته ی گذشته مجله امريکايی تايم به نقل . نظام جمهوری اسالمی ايران استنظام و چهارمين رييس جمهور در 
.تبديل شده است» قدرت خصمانه«ايران بيش از پيش به يک : از سفير افغانستان در امريکا ادعا کرد  

 
 می گفت از که در جمع گروهی از تحليل گران دولتی، محققان و روزنامه نگاران در واشنگتن سخن" طيب جواد"سيد 

.ايران به عنوان يک قدرت خصمانه ياد کرد  
 

اين همسايگان را به ) ها افغان(ما : "وی با اشاره به نقشه افغانستان به کشورهای پيرامون آن اشاره کرد و به شوخی گفت
."ايم اختيار خود انتخاب نکرده  

 
.ان در کشور سوال شددر اين هنگام از سفير افغانستان در واشنگتن درباره نفوذ کنونی اير  

 
ايران به طور فزاينده ای به يک قدرت خصمانه تبديل شده : "به نوشته تايم طيب جواد از شوخی دست کشيد و گفت

."است  
 

ايران هم يک نقش سازنده و هم نقشی مخرب در افغانستان ايفا : "وی سپس به نقش ايران در افغانستان اشاره و ادعا کرد
."کرده است  

 
ايران با ايفای هر دو نقش مزبور در تالش است که کابل را در تنگنا قرار دهد و اين رفتار : " اضافه کردطيب جواد

!"دوستانه ای نيست  
 

اين اظهارات در حالی است که مقامات ارشد ايران و افغانستان همواره بر روابط دوستانه بين دو کشور تاکيد کرده و 
.ر از نقش مثبت تهران در افغانستان قدردانی کرده استحامد کرزی رييس جمهور کشور چندين با  
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چندی پيش نيز موسسه تحقيقاتی امريکايی اينترپرايز در گزارشی جزييات آنچه نفوذ فزاينده ايران در خاورميانه و آسيای 

های ايران مسلما در حال ارايه برخی حمايت : "مرکزی ناميد را منتشر کرد و در بخشی از اين گزارش مدعی شد
."نظامی به طالبان در افغانستان است  

اين کشور از سويی به کمک ايران برای توسعه . افغانستان اکنون در يک مخمصه گرفتار شده است: "تايم اضافه کرد
زيرساخت های خود در واليات شرقی نيازمند است و منافع بلندمدتی در حفظ روابط دوستانه با تهران دارد اما از سوی 

. می داند که اين مساله نبايد به قيمت فاصله گرفتن آن از امريکا و ناتو تمام شودديگر کابل  
 

  از اظهارات سفير افغانستان ناشکيبايی رفسنجانی
 

آقای هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری ايران و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که برخی رياست 
جمهور نيز بود، با بر افروختگی تمام از سخنان سفير افغانستان در  قبال رييسهای اعالم ناشده را نيز بر عهده دارد و 

هايی که اين همه از ما کمک گرفته اند، سفير آنان در  همان "گذاری بر مردم افغانستان گفته است امريکا، ضمن منت
گاهی  ست، در حالی که آنان هيچکند که روابط ما با ايران خصمانه شده ا واشنگتن و البته به تحريک امريکا، اعالم می

 ". بهتر از ايران دوستی نخواهند يافت
 

آثار سو موادمخدر افغانستان دامن کشور ما را نيز گرفته است، کشور ما اين همه "چنان گفته است  رفسنجانی هم
درحالی که کسی نيست . افغان را هم در خود پناه داده استها آواره  مشکالت را تحمل کرده است و عالوه برآن ميليون

البته از اين که اغلب ". کرديم حتا پس از اشغال اين کشور دموکراسی شکل نمی گرفت که نداند، اگرما کمک نمی
ارمغان شوم کند، در ايران به اعتياد روی آورده اند و اين  مهاجرين افغان، که رفسنجانی از آنان با تعبير پناهنده ياد می

داران  رحمانه سرمايه که از استثمار بی گذريم و از اين را درپهلوی ساير تحفه های آن برادران به افغانستان آورده اند می
که در طول هشت سال جنگ با عراق، چگونه مورد بهره برداری قرار گرفتند و به نام برادران افغان قربانی  و اين

 رابطه با مهاجرين افغان از ملل متحد و ساير نهادهای جهانی دريافت کرده است يادی ای که ايران در شدند؛ يا هزينه
گذاری ايشان که شکل گرفتن دموکراسی در  کنيم، تا آقای رفسنجانی آن را خصومت تلقی ننمايند، اما در مورد منت نمی

 . دانيم دانند مکثی کوتاه را ضروری می افغانستان از مراحم و الطاف برادرانه خويش می
  

 کنند؟ داند چرا آن را در ايران پياده نمی آقای رفسنجانی اگر دموکراسی را چيز خوب و پسنديده می
 

 بلکه عمال با ايجاد موانع متعدد در برابر آن به سرکوب و زندانی کردن ودر مواردی به تکفير غيرانديشان متوسل 
لحت گذرانده، فقط به آنانی که کامال در خط هستند اجازه گردند و نامزد های انتخاباتی را از صافی تشخيص مص می

باالتر از آن مگر شکی وجود دارد که هزاران دانشجوی ديگر انديش که مرده ريگ واليت را قبول . دهند نامزد شدن می
ين و ندارند و مصلحت شان را خود بهتر از هرکس ديگری حتی آقای رفسنجانی، می فهمند، با محروم شدن از طبيعی تر

های ديگر آواره شده اند و يا با تحمل  شان، مجبور به ترک يار و ديار شده اند و در کشور بدوی ترين حقوق انسانی
دهاتی را که جمهوری اسالمی ايران به اتهام نقض . محروميت از آزادی وحقوق اساسی شان در داخل به سر می برند

پس چرا آقای رفسنجانی برای . توان فهرست کرد ه است را نمیحقوق بشر توسط نهاد های مدافع حقوق بشرمحکوم شد
 ما خواستار دموکراسی شده اند؟

 
توانست مانع آن گردد، زيرا در آن صورت نه فقط با جامعه جهانی وسازمان ملل متحد بلکه با  که نمی  اوال به خاطر اين

. شد ستند از شر تروريزم نجات يابند مقابل میتوان مردم افغانستان که فقط با ضمانت حضور نيروهای بين المللی می
لقبش داده بود، چه " شيطان بزرگ"دانند که در ازای همکاری و همراهی با امريکا که ايران  وانگهی اين را همه می

 .امتيازاتی را در عراق بدست آورد
 

ه کردن خطر امريکا و تشديد و  حضور امريکا در افغانستان اين امکان را به حاکمان ايران عطاکرد که آنان با عمد
ها و معضالت مردم ايران سر پوش گذارده و افکار عمومی  تحريک حساسيت های ضد امريکايی ايرانيان بر نارسايی

حقيقتی غير قابل انکار اين است که . شان بسوی ديگری منحرف سازند ترين نيازهای مردم ايران را از توجه به فوری
. های الزم را برای حضور و مانور و فعاليت در اختيارش گذاشته است ريکا آب ريخته و بهانهايران پيوسته به آسياب ام
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وقتی تعدادی به ظاهر ديپلومات اما در واقع فرمانده و افراد سپاه پاسداران در قونسلگری ايران در شهر هرات توسط 
 در همسايگی ايران بود، هم برخی از آگاهان شد آنان را قبال خارج کرد، زيرا هرات طالبان کشته شدند در حالی که می

ايرانی و هم ساير ناظران به اين باور بودند که ايران عمدا افرادش را به دم تيغ داده است تا با نزديک و عمده کردن 
خطر طالبان وتحريک احساسات ناسيوناليستی ايران، به نفع انتخابات شورای خبرگان که آن روزها در جريان بود بهره 

 . ردب
 

گونه که اکنون حضور امريکا را و از همين  دانستند، همان روحانيون ايران حضور طالبان در افغانستان را غنيمت می
اکنون نيز سياست دوگانه در پيش رو دارد تا از اين طريق هم از دولت افغانستان، . سبب بود که با امريکا همراهی کرد

کوشد از آنان تعهد بگيرد که در منطقه سيستان  ايران در همدستی با طالبان می. ردهم از طالبان و هم از امريکا امتياز گي
های دور ستم مذهبی و نژادی عريانی را  بلوچستان که به دليل سنی مذهب بودن زمينه های مساعدی دارند و ازگذشته

و "  هم نقش مخرب دارد و هم سازندهايران" به اين دليل سفير افغانستان گفته است . تحمل می کنند، به فعاليت نپردازند
اضافه کرده است که ايران با ايفای اين دو نقش در تالش است که کابل را در تنگنا قرار دهد و اين رفتار دوستانه ای 

  .نيست


