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 14/05/2018                      سیدهاشم سدید

 ؟چرا ایران از طالب حمایت می کند
خبرنگار ایرانی را بعد از فتح شهر مزارشریف  دیپلومات و یک ده افراد مال دوست محمد همراه با ملیشه های پاکستانی زمانی که

ما ؛ اتمام شد و برای همیش و ایران همه چیز لببه گمان قطعی میان طا با خود گفتم: دند،به قتل رسان 1377در ماه میزان سال 

تان پاکس ترکیه و ی دانیم، سیاست پدر و مادر ندارد و بر اساس همین اصل، همانطور کههمانطور که می بینیم، و همانطور که م

ران امروز ای، ک می شوند. نزدیک شده و هر چه بیشتر نزدی . ، پیشوای جهان اسالم با اسرائیل و.سعودی عربستان و ،با روس

 با هم کنار آمده اند. ،و طالب نیز

اعالم می کنند که رهبر طالبان بعد از دیدار از خانواده اش، که  ، از جمله روزنامۀ امریکایی وال استریت جورنال،منابع خبری

 امریکایی در ایالتان برگشته بود که در اثر حملۀ هوایی از یک طیاره بدون سرنشین در ایران زندگی می کنند، به پاکست

 پاکستان کشته شد. بلوچستان

که حاوی مذاکرات دولت حتی از اقامت دو ماهۀ مال منصور در ایران خبر می دهد. این خبر را  سایت اینترنتی دویچه ویله

را در  آن ازو ما قسمت های أئید نموده است های خبری ایرانی با کمی تفصیالت تسایت  منصور نیز بوده یکی از ایران با مال

 نقل می کنیم:  جااین

های ماه در ایران حضور داشته و مذاکرات متنوعی با نهادها و دستگاههفته قبل از کشته شدن، به مدت دووی تقریبا یک »

 و دن بدنه طالبان به داعش جلوگیری شوپیوست ایران انجام شده این بوده که از جمله توافقاتی که در از .مختلف انجام داده است

د که جلوی گسترش داعش به ویژه در توافق کرده بو منصور مال .دنحفظ نمایرا ان ش ودد که طالبان همان هویت ختالش گرد

ورت والن ایرانی صرات مفیدی نیز در این باره با مسؤبگیرد و مذاککستان را تاج - مرزهای شمالی افغانستان و مرز افغانستان

ج بوده که در این باره نیز به نتائ دیگر از حوزه های مورد توافق رهبر طالبان با ایران قاچاق مواد مخدر یکی .پذیرفته بود

 مال. گشته بود تان بازه از ایران به پاکسبیش از یک هفته بوده ک خوبی رسیده بودند اما روزی که وی کشته می شود، حدودا  

هیچگاه  مریکایی بود وا محمد اختر منصور یک چهره ضد

مریکا و ناتو را در اجازه مذاکره طالبان با امریکا، متحدین ا

افغانستان نداده بود؛ برخی محافل بین المللی، این اتفاق را 

 «.مهمترین ویژگی شخصی رهبر طالبان عنوان می کنند

، از زبان رحمت هللا بر اساس گزارشی اخبار عراقی "المشرق"

ی فغانستان و قوای ائتالف طسیحون، یک تحلیلگر افغان، دولت ا

قای سیحون همچنان گفت که آ .سال گذشته در موارد بسیار زیادی تجهیزات ایرانی را از جنگجویان طالبان گرفته اند 15ـ  10

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Sadid_sh_emaayat_iran_aztaaleb.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Sadid_sh_emaayat_iran_aztaaleb.pdf


  
 

 

 5از 2

میلی  122 راکت 48محموله به شمول یک  2011فغانستان در ماه دلو سال بر بنیاد گزارش های واصله قوای انگلیس در ا

 یۀاعالمبنا بر : »یاد شده و ادامۀ خبر آمده است در اخبار کشف و ضبط کردند. ادعای آنها از ایران آمده بود، که به را متری

داخل ایران بود و در مسیر  منصورمال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی طالبان، اذعان کرد که 

  .خروج خود از این کشور کشته شد

 است کرد تا هویت او فاش نشود، دررشد ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع درخویک مقام ا

ما مدارکی در دست داریم »او گفت:  .رسمی به ایران انجام داده بود غیر م تایمز گفت که منصور چندین سفرگو با سالو  گفت

 «.کندمحافظت می کشور برای آنها پول و تجهیزات می فرستد و از آنها در ایرانکه رابطۀ ایران با طالبان را ثابت می کنند. این 

مفید  دشمن وانکه دولت ایران طالبان را به عن ه بودگفت جواد فراهی، تحلیلگر امنیتی افغان در رابطۀ روابط ایران و طالبانسید 

ایران با طالبان همکاری می کند »فغانستان تایمز گفت: فراهی به ا .که به منافع دشمن قویترش آسیب می رساند، قلمداد می کند

ای ده ها تن از اعض تا از آنها علیه قوای ائتالف در افغانستان استفاده نماید و به همین خاطر بود که مال منصور به ایران رفت.

 «.طالبان در ایران تعلیم دیده و پناه گرفته اند

ه به است، باری رابطۀ ایران با طالبان را تأیید کرد ها داشتنافغانستان، که بار سخنگوی وزارت دفاعجنرال دولت وزیری،  

ایران  ا آن جا که ما دیده ایمدولت افغانستان مایل نیست که با همسایگانمان روابط بدی داشته باشد. اما ت» ه بود:سالم تایمز گفت

 .یت می کندجنگ افغانستان تأثیر گذاشته و از طالبان و ستیزه جویان حمابر 

 .«حمایت دولت ایران از طالبان نباید موجب شگفتی باشد: گفته است در ادامۀ سخنانش جنرال مذکور

)داعش( در « دولت اسالمی عراق و شام»می گویند که ایران ممکن است از حضور اوضاع افغانستان برخی تحلیلگران 

مسائل افغانستان  انتحلیلگر ی ازفضل حق مراد، یک .بان استفاده کندافغانستان و پاکستان به عنوان بهانه ای برای حمایت از طال

در والیات هرات و نیمروز، یعنی والیت هم مرز ایران،  ر طالبان خاصتا  که نفوذ ایران ب ه بودگفت ران در کابل زمانیو ای

مرزهای خود با افغانستان با طالبان ایران جهت ایجاد یک منطقۀ حائل در امتداد »او به سالم تایمر گفت:  .قدرتمندتر است

همه می دانند که طالبان علیه »گفت: آقای مراد همچنان   «.همکاری می کند تا از ورود دشمنان دیگر به ایران جلوگیری کند

 نافغانستان و اردوی ملی این کشور مبارزه می کند. پس روشن است که ایران که به آنها کمک می کند نیز با اردوی افغانستا

ن و ایران از این شراکت به عنوان کاتالیزور اصلی تضعیف کوشش های بین المللی جهت برقراری ثبات در طالبا .مخالف است

رفتن قوای ائتالف در برکناری دولتی است که پس از بیرون هدف نهایی این کشور »وی افزود:   «.افغانستان استفاده می کنند

  «.دس قدرت می مانرأ

محبوب شاه محبوب از پوهنتون کابل همچنان مراتب نگرانی خود را نسبت به کمک ایران به طالبان در افزایش بی پروفیسور 

 2013ایران نه تنها از طالبان حمایت مالی می کند، بلکه این کشور از سال »ثباتی در افغانستان ابراز کرده به سالم تایمز گفت: 

   «.های تعلیمی متعددی برپا کرده است بدینسو در خاک خود برای طالبان اردوگاه

نمایندۀ پارلمان افغانستان به نام فرشته انوری گفت که افغانستان برای مبارزه با ستیزه جویان داخلی و خرابکاری های هکذا یک 

وشش نیست. تهران کایران خواهان برقراری صلح در افغانستان »و به افغانستان تایمز گفت: . اندارد الزم را همسایگانش آمادگی

 «.های صلح میان دولت افغانستان و طالبان را تضعیف می کند

از طالبان موجب شده است تا حمایت همگانی از فعالیت های ایران  حمایت ایران گفت کهخانم انوری در ادامۀ صحبت خویش 

ما  انداشته باشیم و اگر آنها از دشمن می خواهیم همسایگان خوبی ما و مردم ما»گفت:  همچنین یو .در افغانستان کاهش یابد

  «.حمایت کنند، مردم به آنها اجازه نخواهند داد و هرگز از آنها حمایت نخواهند کرد
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یاسی ول تاریخ سطدرایران حمایت دولت ایران از طالبان نباید موجب شگفتی باشد.  ،همانگونه که آقای دولت وزیری گفته است

 قدرت های ، حتی زمانی که خود باهموارهایران  نداشته است. برخورد دوستانه و مثبت و روابط متوازن خویش با افغانستان

کند. زمانی دعوای ارضی  و دردسر کوشش کرده است برای ما ایجاد مشکل به نحوی بوده، درگیر استعماری روس و انگلیس

را به های ما بخش هایی از خاک ــ انگلیس ها روس ها و کمکب ــ گاهی هم ها عبور کرده استراه انداخته و زمانی هم از مرزب

 ،نور مال اختر منصور، کرزی، خلیلی، پدرام، میان مردمانی مانندشرایطی هم با نفوذ در است؛ در خویش درآورده تصرف

 ده است.دیاین کشور گرآرامش و ثبات در نسبب برهم زد و را فراهم ساخته توسعۀ افغانستان مانع پیشرفت و و... ، اسپنتاعبدهللا

انگلستان دولت جاویدان و دشمن دائمی ندارد. تنها منافع زمانی هنری جان تمپل، یکی از صدراعظمان انگلیس گفته بود که 

انگلستان صدق می کرد، ولی  ، شاید این سخن تنها در مورددر آن زمان، اوائل نیمه دوم قرن هفدهمما جاویدان و دائمی است. 

 است. مصداق پیدا کرده ، از جمله ایران،هر کشوری امروز چنین سخنی تقریبا  برای

طالب و ایران نیست. این مسأله نیرو های افراطی و تروریستی طالب را که زمانی حضور امریکا در افغانستان مورد قبول 

 های گذشته با هم نزدیک ساخته است. خصومت دشمن خونین ایران بودند، با ایران، با همه 

که می یران از وجود طالب، عالوه بر اینمسألۀ "آب" یکی از مسائل دیگری است که ایران را به طالب نزدیک نموده است. ا 

ی ادـ اقتص های سیاسیروسیه و چین، به عنوان اهرم فشارامریکا را در افغانستان زمین گیر کند، مانند  به وسیلۀ طالب خواهد

 لبدون دلیموضوع "حقابه" از دریا های هیرمند و هریرود همواره  افغانستان به کار گیرد. و مردم شریف علیه دولت ـ امنیتی

ـ به خصوص امروز که ایران با بحران آب، هوای آلوده، بحران برق و  ه و مطرح می شوداز طرف ایران مطرح شدموجه 

مشکالت خود از  . ایران همهاست بیشتر از هر زمانی رو به رو طوفان های ناشی از خشک شدن منابع داخلی آب در ایران

ن می اندازد و در غرب آن ها ــ به گردن افغانستا را در شرق این کشور سائر مشکالت ناشی از کمبود آب ــ و ناحیۀ کمبود آب

 دانند. آب بند ها در ترکیه و عراق می را ناشی از اعمار

دریا های فراه رود، هیرمند و د، ریا های هریروسازی بر روی د سد یکوشیده است جلو ایران از گذشته های دور تا امروز

 را بگیرد.  هلمند می ریزد( هامون مند به آبریزدریای هلها مانند آب )سه دریای که آب آن ادرسکن  خاشرود و

به  ولی، د خان شروع شدومرحوم محمد داوریاست جمهوری که کار ساختمان آن در زمان  است ییبند سلما یکی از این بند ها

 چهل سال را در بر گرفت. از بیشتر کار اکمال آن ایجاد نمود تمان آندر راه ساخ دلیل موانع گوناگونی که ایران

افغانستان از نظر  با ذخیره کردن آب های اضافی خویش، افغانستان با پالن هایی که روی دست دارد، می خواهد ددولت موجو

به  .ـ البته بر اساس منافع ملی خویش و قوانین بین المللی و تولید برق به خود کفایی برسد ، باغ داری، مال داریکشاورزی

بر روی دریا های افغانستان در نقاط مختلف کشور  ن ها برق نیز تولید گرددهمین دلیل پالن ساختن آب بند هایی را که در آ

فاز اول این سد نیز در  د کمال خان است.نکشافی و ضروری اجرای مرحلۀ سوم بنروی دست دارد. یکی از این کار های ا

 افت.دوران ریاست جمهوری مرحوم محمد داود و به دست خود وی )با کلنگی که بر زمین زد( آغاز ی

 و برق و شدیدا  به آبمردم محروم و فقیر آن که  ،د "بخت آباد" در والیت فراه، یکی از والیت های هم مرز با ایراناحداث بن 

والیت  ید، از برنامه های انکشافی دیگر دولت فعلی است که قرار گفتۀ جمیله امینی، رئیس شورای والیتننیاز دار توسعه کار و

 مانع اعمار آن می گردند. دستور ایران و پاکستانفراه، طالبان به 

، مشکالت ( مواجه استو المزروع وعالمی از زمین های خشک) ایران توقع دارد که دولت افغانستان، که خود با مشکل کم آبی

 آب آبریز فهای اخیر کم و بیش نص ، که طی سالاین کشوربه فکر ایران باشد. از خود بیشتر و پیشتر  خود را نادیده گرفته

 صرف نیازهای مردم سیستان، ،کشور حق استفاده از آن را دارند و هر دو هامون را که میان افغانستان و ایران واقع است
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آب  شدیدا  به و که خود متکی به اقتصاد کشاورزی استی ، کشورایران نموده است، اینک از افغانستانخراسان  و بلوچستان

 کند. را تأمین آب مصرف شدۀ این آبریزتقاضا دارد که  ،احتیاج دارد

ا افغانستان است؛ مانند رقابت این کشور ب عربستان سعودی در مشکل دیگر ایران در افغانستان معضلۀ رقابت ایران با کشور

ف برای بر طر .  . یمن و لبنان و سوریه و عراق و.بحرین و های از متحدین نزدیک امریکا، در کشورعربستان سعودی، یکی 

مۀ جنگ در افغانستان ، که برای اداایران فعال  عالوه بر استفاده از وجود طالب ،مشکالت ـ و مشکالت دیگر ـ  همه کردن این

 به اقدامات ذیل متوسل می شود: جبهه نیاز شدید دارد،در پشت  و پناه گاه های امنبه پول و اسلحۀ کافی  و بقای خویش

 ان.ایر خاک مخصوصا  اخراج مهاجرین افغان از مهاجرین، کردن فشارهای گوناگون بر وارد استفاده از ید افغانستان باهدــ ت  

قرن  انی کهمی خواهند بین افغان مو موضوع زبان و قو که با داعیۀ تغییر نام کشور به خراسانای های ضد ملینیرو  ــ تقویت

 یحامیان شان، یعنو  تا خود ،نفاق و دشمنی ایجاد کنند دبه نام افغانستان باهم زیسته انخطه واحدی  و در ،ها به نام افغان

 به مرادی که دارند برسند. طینت و بر سر اقتدار ایران،آخوندهای بد

در زمان ریاست چنانکه ) پول کالن با دادن بسته های سست عنصر و خود فروش را کوشش می کند افغانان   ایران ــ دولت

به نام خرج  (، و حقوق و مواجب ماهیانهداده می شد وی این بسته های پولبه کرزی و یاران نزدیک جمهوری کرزی 

 بته به رهنمایی مشاور امنیتبا ایران، ال ، برخالف مصالح ملی کشور،کرزی با تأسف در تمام ساحاتطمیع کند. ، تدسترخوان

 هم دارد. ماهنگی کامل داشت و هنوزآقای اسپنتا، ه خویش

 یبا گروه هانزدیکی  مخالفت با امریکا؛ ترویج نفاق میان مردم؛ نزدیکی با روس و ؛از طالب این هماهنگی در ساحات حمایت

  .زیر فشار قرار دادن دولت از طریق فراخوان لویه جرگه و تدویر جرگه های دیگر کامال  مشهود است و طرفدار ایران

و در راستای باز سازی  خود هیچ کاری که شایان ذکرناگفته نماند که خود کرزی در دوران ده ـ دوازده سال ریاست جمهوری 

های غربی بود که در کشور ما به اجرا درآمد؛ نه کار آزادی مطبوعات از خواسته های کشورانجام نداده است.  کشور باشد،

 های بادآوردههای کشور اکثرا  با سرمایه  ت)بی رویه و بدون پالن معقول و علمی( شهر کابل و برخی از والیو آبادی  ؛کرزی

  !!عملی شده اند، نه توجۀ کرزیاختالس گران 

اندیشه ها و  باور ها، ــ مهم ترین کار تخریبی ایران در کشور ما، اما حرکت های موزیانۀ دولت ایران در راستای انحراف

ایران می خواهد از این راه تمام اصول اخالقی مردم ما را بر پایۀ تفکرات آخوندی مردم ما می باشد. دولت  تغییر آداب و سنن

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی پی ریزی کند تا بتواند همه امور  و آن گونه که خود می خواهد از نومذهبی ـ سیاسی خود 

ه این مأمول گذشته از استفاده از اشخاصی در اختیار خود داشته باشد. برای رسیدن ب را دربست و به آسانی ما کشور و نظامی

 یعماهواره ها استفاده وس ،ح خود شانو به اصطال ،از رسانه های مختلف، به خصوص تلویزیون ها ،ها و اسپنتاها  مانند پدرام

د، نمی ک ش با شاخی بادسرمایه های هنگفتی را در میان ایادی خوی نیز ایران در این راهآخوندی داست که دولت می کنند. پی

ظامی ا ادوات نمطمئن تر از پیروزی ببرای داشتن سلطه بر یک کشور پیروزی فرهنگ بر فرهنگ به مراتب زیرا می داند که 

ت از ، شناخآگاهیهوشمندی، در میدان نبرد فرهنگ با فرهنگ بهترین سالح افغان ها باید بدانند که  می باشد. و در میدان جنگ

 باور های خود است، نه توپ و تفنگ! به مام وطن، زبان و فرهنگ و تاریخ، و باالتر از همه دلبستگی به و عشق خود

 غربیشخصیت سیاسی دو کشور سال ها قبل در مجلسی در رابطۀ جنگ های آینده میان ملت ها دو نقل قول را از دودوستی 

  حکایت کرد.
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ها یک جنگ فرهنگی  فردای ما با ملت یجنگ»د:میالدی که گفته بو 1960مریکا در دهه ا جمهوریکی از یکی از رؤسای 

 «.من از صدای قلم فرهنگیان بیشتر می ترسم تا از صدای سفیر گلوله ها »که می گفت:  ناپلئون دیگری از و ،«خواهد بود

هزاران تن بمب بر روی  که جای اینه ب :وزیر اطالعات دولت آخوندی ایران نیز به پیروی ازهمین اعتقادات زمانی گفته بود

دشمن بر روی ماشه اسلحه شان  آنان را نابود سازیم چه بهتر است کاری کنیم که دست نظامیانتا ادوات نظامی دشمن بریزیم 

 .اعتقاد آنها بلغزد و از شلیک کردن امتناع کنند و آن امکان پذیر نیست مگر توسط تغییر فرهنگ و

احترام  و حیاتیبادرک عمیق این مطلب بسیار مهم و همین است که ملت شریف افغان،  این مقالهپس یگانه آرزویی قلبی نگارندۀ 

تهاجم فرهنگی، فرهنگ  هر گونه تهاجم، علی الخصوص در برابر هوشیاری الزم را به ارزش های واالی ملی ـ فرهنگی خویش

 .همیشه از خود نشان بدهند ،از هم و تخریب خاک شان ساختن مردمو تالش برای دور  های مخرب،

 

 ــ جمع آوری اطالعات

 ــ مسخ کردن فرهنگ بومی از طریق زبان و فرهنگ خود

 ــ بدست آوردن فرصت های مناسب اقتصادی

 ــ تجزیه یا کوچکتر ساختن افغانستان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


