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  کابل- عبدهللا امينی 

٢٠١٣ دسمبر ٠٩  

 کرزی با سرافگندگی از ايران برگشت
 

 مقامات ظاھراً از کرد تا پرو حين سفر غير مترقبۀ ھگل وزير دفاع امريکا به افغانستان، حامد کرزی به سوی ايران 

.  بين  دولت استعماری امريکا و دولت مستعمراتی افغانستان اطمينان دھد"  معاھدۀ امنيتی"ايرانی را از نتايج احتمالی 

ن شد که وزير دفاع امريکا غرض بازديد و تقويۀ روانی قوای متجاوز امريکا و يتاريخ اين سفر عمداً ھمان روزی تعي

.  به افغانستان  آمد و تصميمی ھم به ديدار و مالقات با کرزی نداشت" معاھدۀ  امنيتی"امضای زمينه سازی برای 

  .ين خجالت سياسی خود را نجات دھد، رخت سفر به سوی ايران بستاکه از کرزی برای اين

ز و افغانستان بين امريکای متجاو"  معاھده امنيتی"کرزی حين ديدار،  به رھبران ايران اطمينان داد که با امضای 

در عوض کرزی متوقع بود که ايرانی .  اشغال شده، منافع ايران و ساير کشور ھای ھمسايه به خطر مواجه نخواھد شد

ھا مانند  دورۀ رياست جمھوری احمدی نژاد، چند جوال دالر برايش رشوه  دھند تا خود و يارانش  برای مدتی کيف 

در زمان احمدی نژاد کودن، روابط ايران نظر به فشار .  ر کرده استياال تغيکرزی متوجه نشد که شرايط ايران ح. کنند

 برای ايران اجباراً .  تعليق و رکود بودھای سياسی و تعزيرات سنگين افتصادی با کشور ھای غرب تقريباً  در حال

 زعامت ممالک مورد نظر  ھای کالن،تين تنگنا به کشور ھای ھمسايه رو آورد و خواست که  با دادن رشوارھائی از

  .ژی ايران گرديديعراق، افغانستان و پاکستان  آماج اين سترات.  را خوشنود نگھدارد

با آمدن روحانی به حيث رئيس جمھور ايران  و آغاز مذاکرات با غرب، ايران آن عالقۀ سابق را به کشور ھای ھمسايه 

اگر روابط ايران با .  قه ئی  فراتر گذاشته و جھانی فکر کندحال ايران سعی می کند که پا را از تعلقات منط.  ندارد

ين دو اغرب در مجموع بھبود يابد، اين کشور تقدم اول را به امريکا و اروپای غربی خواھد داد که بيليون ھا دالرش در

مراتی عت مست به زعامت دولتانگيزه ھای سياسی که حکومت  احمدی نژاد را به اعطای رشو.  قاره يخ زده مانده است

.  که ديگر وجود ندارد کابل وادار ساخته بود، حد اقل در حال کنونی نزد حکومت روحانی ضعيف گرديده و يا اين

افرادی مانند سيد مخدوم رھين ھنوز ھم در رأس وزارت اطالعات و کلتور افغانستان قراد دارد که به بسيار خوبی 

يرانی ھا مانند گذشته ضرورتی احساس نمی نمايند که چند جوال پول را منافع فرھنگی ايران را برآورده می سازد و ا

ھمچنان، سازمان واواک در تاروپود افغانستان ريشه دوانيده و در تمام ساحات .  برای تقرر رھين اختصاص دھند

فرضيۀ ر است و يالبته که شرايط سياسی منطقه ئی و جھانی به سرعت در تغي.  جاسوس، عمال و دعای گوی دارند

  .   امروز اعتبار خود را فردا از دست خواھد داد
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حتا شايد ايرانی ھا درک کرده باشند که تقش تاريخی اين فرد بی عزت به پايان . نده استآبروئی باقی نمابرای کرزی 

اک آينده در ايرانی ھا جوال ھای پول را برای فرد و افراد ناپ.  رسيده و به زودی به زباله دان تاريخ حواله خواھد شد

  .     کابل در خزانۀ واواک ذخيره کرده اند

  

 

 

 


