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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

    م٠٨/٠٨/٢٠١٠                             کليد 
  

   واقعيتبهتا پيشنهاديکه بيشتر به خيال شباهت دارد 
  ايران خواب جانشينی ناتو را در افغانستان می بيند

  
تهران پايان يافت و  چهارمين نشست يکروزۀ سه جانبه ميان روسای جمهور افغانستان، ايران و تاجکستان در

جهان را در خود دارد، زير اين نام گرد آمده و  اين سه کشور که فارسی زبانان. در گرديدقطعنامۀ نهايی آن نيز صا
اما چون ايران در ميان اين سه کشور از قدرت و ثروت بااليی . ميکند هر کدام ازين نشست منافعی را دنبال

کنند،  ا جنبۀ عملی پيدابه دنبال سود کالنتر بوده و در صورتی که تصميم های اين نشست ه برخوردار است، لذا
  .مطمئنًا به نفع ايران خواهد بود

ايران، ترانزيت مشترک،  درين نشست که مسايلی چون قاچاق مواد مخدر، امتداد خط آهن از شمال افغانستان به
تاجکستان از طريق افغانستان به ايران و ايجاد يک  توسعۀ تجارت و انرژی، مبارزه با افراطی گری، انتقال برق

کشور مورد بحث قرار گرفت و درين موارد قطعنامه های ميان سه رئيس  لويزيون مشترک فارسی زبان ميان سهت
کااليی  حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان، بيشتر روی توسعۀ ترانزيت و تجارت و مبادالت. رسيد جمهور به امضا

ايجاد ثبات در منطقه و مبارزه  ه با تروريزم،ميان سه کشور تا کيد داشت، امام علی رحمان تاکيدش را روی مبارز
  .فيصله های اجالس قبلی اين نشست گرديد عليه مواد مخدر متمرکز نموده بود و خواستار عملی شدن

و اعالن کرد که با خروج  اما محمود احمدی نژاد بيشتر روی هماهنگی فرهنگی و ثبات متحدانۀ سه کشور بحث نمود
طور مشترک جانشين ناتو گردند و چون دولت ضعيف  تان، نيرو های سه کشور ميتوانند بهنيرو های غربی از افغانس

قادر به ادامۀ حاکميت خود ميباشد، پس اين جانشينی بيش از ادعای خود ايران  تاجکستان همين اکنون با هزار مشکل
  . استبوده نميتواند، چيزيکه در شرايط کنونی برای ايران بی نهايت ايده آل چيز ديگری

حمايت نظامی و پولی مستقيم  اما همه می دانند که بر حضور و يا خروج ناتو از افغانستان دولت کنونی که زير
ندارد، لذاعملی شدن اين پيشنهاد بيشتر به يک خيال   رااعضای اين پيمان قرار دارد، صالحيت کوچکترين تصميمی

ز حضور نيرو های ناتو مخصوصًا نيرو های امريکايی در ايران که پيوسته ا مگر برای. شباهت دارد تا واقعيت
روز تا روز  تشويش داشته و حال که بر سر پروژۀ سالح هستوی ايران اين روابط به شدت خراب شده و افغانستان

متحدان او مخصوصًا اسرائيل ميبيند،  بدتر می شود و ايران خود را در معرض يک حملۀ تباه کن از سوی امريکا و
پيشنهادی را مطرح ميسازد و هم با چنين پيشنهادی ميخواهد بگويد که  ر برای جنگ تبليغاتی هم باشد، چنينلذا اگ

آنرا به سر  مشيود قويتر و نيرومند تر است تا جائيکه قادر به انجام ماموريتی است که پيمان ناتو ايران از آنچه فکر
  .رسانده نتوانسته و در آستانۀ شکست قرار دارد

افغان در ايران دارد که آنرا  ز آنکه کرزی به تهران برود، گفته بود که طرح جامعی در مورد وضعيت مهاجرانقبل ا
حتی اشارۀ به اين طرح نشده و ازينکه صحبتی درين مورد  درين نشست ارائه خواهد کرد، اما در قطعنامۀ اين نشست

 با اين قيد که تصويب اين جلسات. به آن اشارۀ داشته استنيامده و فقط احمدی نژاد  شده باشد هم چيزی در بيانيه ها
دارد و افغانستان به عنوان  کمتر جنبۀ عملی پيدا ميکند، اما از آنچه درين قطعنامه آمده فقط ايران برد اصلی را

  .بستری بايد به پای منافع ايران بچرخد
از تاجکستان برق ميخرد و  از طريق افغانستانايران از طريق افغانستان با خط آهن تاجکستان وصل ميشود، ايران 

خواهد کرد، ايران اعتراضات اش را بر نيرو های  ميبرد، ايران با ايجاد تلويزيون مشترک نقش محوری را بازی
مدعی جانشينی اين نيرو ها ميگردد، اما اينکه افغانستان که دومين کشور  خارجی در افغانستان عنوان ميکند و

  .ت است، چه چيزهايی ازين نشست خواسته باشد، در قطعنامه چيزی به چشم نميخوردنشس قدرتمند اين
افغان در ايران ميباشد که پيوسته  مهمترين چيزی که اکنون افغانها به آن دست به گريبان اند، مسئلۀ سه مليون مهاجر

دولت ايران به سر ميبرند و سه تن آنان در زندان های مخوف  مورد تحقير، توهين و کشتار قرار ميگيرند، شش هزار
 مطمئنًا که اين مهاجران فکر ميکردند که کرزی به. آويز شدن از سوی اين رژيم را دارند هزار تن آنان انتظار حلق

آنان در ايران کاسته شود،  عنوان رئيس جمهور کشور شان حتمًا به رئيس جمهور ايران چيزی خواهد گفت تا از آالم
مطمئنًا آب سردی بر انتظارات شان پاشيده شده و با تمام اين  ه مليون افغان را فراموش ميکند،اما وقتی کرزی اين س
  .واديد ها چيزی از درد های شان کاسته نخواهد شد نشست ها و اين ديد و

دامن زدن بيشتر اختالفات  اينکه افغانستان به عنوان يک کشور فارسی زبان درين جلسه شرکت ميکند، مطمئنًا به
افغانستان دو زبان رسمی پشتو و دری در کنار زبان های ديگر  ميان زبانها و اقوام افغانستان کمک می کند، چون در



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 .کردن افغانستان به يکی از دو زبان رسمی و يا زبانهای ديگر بر بار مشکالت می افزايد وجود دارند، لذا محدود
  .دارد نشايی و دستوری مشکالت بسياریچون خود آقای کرزی هم در بيانات فارسی اش از نظر ا

اين کشور بدترين . مشکالت بسياری دارد  لذا چنين نمايندگی با اين محدوديت زبانی نامعقول بوده، افغانستان با ايران
به زور ميبرد و ميمکد و به مخالفان دولت افغانستان کمک های پولی و  رفتار و کرداری با افغانها دارد، آب هلمند را

خياالتی  پس چنين رژيمی با چنين اهداف و. آنانرا برای بربادی افغانستان آموزش و پرورش ميدهد می ميکند ونظا
که ازين بيشتر افغانستان در بدبختی  چگونه ميتواند به خيرو فالح مردم افغانستان درين نشست ها نظر بدهد و نخواهد

  . آب به آسياب افغانستان نه که به آسياب ايران ميريزدهايی به اين خاطر چنين نشست. و سيه روزی غوطه ورگردد
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