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 ستراتیژی و تاکتیک های  ايران در برابر افغانستان
 

همواره آماج تهاجمات جهانگشايان و توسعه طلبانی بوده که برای اشغال افغانستان با اين موقعیت جیو پولیتیک خود 
. سر  زمین ها و قلمرو های ديگران از اين راه عبور کرده اند و يا هم در آرزوی تصرف اين سرزمین بوده اند

اتحاد شوروری جريانات  تقريبًا چهار دهۀ اخیر، افغانستان را نه تنها بار ديگر در محور توجه جهان گشايانی چون 
 .سابقه قرار داد، بلکه به صحنۀ رقابت های بین المللی و منطقوی نیز مبدل ساخت

 

با ازهم پاشیدن نظام سلطنت و ثبات سیاسی نسبی افغانستان، بگذريم از فقر و عقب ماندگی، و پنج سال بعد با 
ای مختلف مخصوصًا کشورهای کودتای  کمونیستی، زمینۀ دست اندازی ها و مداخالت آشکار و پنهان کشور ه

منطقه و هم جوار بر اين سرزمین میسر شد مخصوصًا همسايگانی که کینه و عداوت ديرينه با افغان ها و افغانستان 
در ملل متحد برای تشکیل اين کشور  1400داشته اند چون پاکستان که افغانستان يگانه کشوری بود که در سال 

ند يکی از معضالت پیچیدۀ ديگر  در روابط افغانستان و پاکستان بوده است و رأی منفی داد و هم قضیۀ خط ديور
ايران که گرچه داد از  روابط حسنه و ديرينه و برادری و همزبانی و هم کیشی می زند ولی هیچگاهی جنگ های 

وش نکرده قرون گذشته و حکمروائی  افغان ها را بر آن سرزمین به حیث جزئی از امپراتوری های افغانی فرام
هر يک از کشورهای منطقه مخصوصًا هند، پاکستان، ايران و حتی روسیه از آن دور دست ها در صدد . است

حتی . بدست آوردن امتیازات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی و يا هم انتقام جوئی های تأريخی برآمده اند
 . های مذهبی از قبیل سلفی ها شدند کشور های دور دستی چون کشورهای عربی هم در صدد ايجاد پايگاه

 

معلوم نیست که اين کشور ها از اين ملت داغديده و فقیر که آراسته و پیراسته با عقايد پاک اسالمی و سجايای حمیدۀ 
اخالقی و ملی است و جز آزادی و آرامی آرزوی ديگری ندارد، چه می خواهند و چرا بجان اين ملت افتاده اند؟ 

و شايد هم تعداد محدود خود . یت جغرافیائی افغانستان اين همه توجه را به خود جلب کرده استشايد بازهم موقع
فروخته و اجیر زمینۀ اين همه دست اندازی ها را مساعد می سازند و دروازه ها را بروی آزمندان بین المللی و 

اتحاد شوروی سابقه نمود و همه منطقوی باز می کنند چنانیکه حزب ديموکراتیک خلق چنین خوش خدمتی را برای 
متعاقب آن با پیروی از اين روند و اين تمايالت،  حتی .  شاهد آن بوديم که چه بالهای بر سر اين ملت فرود نیاورد

پاکستان با . ايران و پاکستان هم  جرأت يافتند تا اجیرانی را برای بر آورده ساختن امیال نا میمون شان بگمارند
 .یژيک و مقابله با نفوذ هند، و ايران با پیروی از ستراتیژی و تاکتیک حکومت واليت فقیهبرنامۀ عمق سترات

 

در هیمن پورتال وزين افغان جرمن آنالين ترجمۀ گزارشی را که جناب عارف عباسی ترجمه کرده بودند زير 
بر آن شدم تا . دهنده بود خواندم که واقعًا تکان« نفوذ ايران و احتمال سقوط بانک ديگری در افغانستان»عنوان 

ستراتیژی  ايران را در بارۀ کشورهای همسايه، مخصوصًا افغانستان، به استناد سندی که پس از انقالب اسالمی 
. ايران تدوين شده بود و اخیرًا از طرف يک سازمان ايرانی مخالف حکومت مالهای ايران افشا شد، توضیح بدارم

اسالمی ايران به کشورهای همسايه و شرق !  جاه ساله را برای صدور انقالباين سند مطول که  يک ستراتیژی پن
میانه طرح کرده است، دستورات مشخصی در بارۀ اعمار مساجد و حسینیه ها، شهرک ها و تجمع هواخواهان 
 ايران درين کشورها، کمک به خريداری امالک و جايداد ها توسط چنین افرادی درين کشورها، نفوذ در دستگاه

دارد که هر يک از اين موارد ايجاب بحث مفصل و . . . های حاکمه، نهاد های اقتصادی و انجمن های فرهنگی و
 .مستدل می کند

 

از طرف رهبری ايران تدوين شده صراحت دارد که نگهدارنده و گردانندۀ هر کشور و  1407اين سند که در دهۀ 
کم قرا دارد؛ دوم علم و دانش که در انديشۀ علما و دانشمندان اول قدرت که در دستگاه حا: ملت  فقط سه چیز است

درين ستراتیژی گفته شده که اگر در دستگاه . می باشد؛ و سوم چرخش اقتصاد که در دست سرمايه داران است

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghnai_ja_strategie_wa_taktikha.pdf
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 حاکمان تزلزل  ايجاد گردد، بین دولتمردان و علما نفاق انداخته شود و سرمايه داران هر کشور متفرق ساخته شوند
 .و سرمايۀ آنها بسوی ايران و يا کشور های ديگر جهان سرازير گردد، بیشک مؤفقیت چشمگیری بدست خواهد آمد

 

ببینیم که برای برآورده ساختن اين مأمول ايرانی ها در افغانستان چه کردند؟ همین اکنون بین حکمرانان افغانستان  
رکیب رهبری و حکومت افغانستان و همچنیان در شورای تزلزل و بی اعتمادی را خلق کرده اند و اين امر در ت

اين بی اعتمادی و مخالفت ها نه تنها درين سال های اخیر ايجاد شده بلکه از دوران تهاجم . ملی  وضاحت دارد
شوروی سابقه بر افغانستان و جهاد مردم افغانستان علیه اين تهاجم برنامه ريزی شده بود، چنانچه با تشکل دادن 

های  مستقر در ايران و نقش آنها در جنگ های داخلی بعد از حکومت نجیب اهلل در افغانستان و کینه و  تنظیم
عداوتی که بین اين گروه ها و ساير گروه ها ايجاد شد و دامنۀ آن تا امروز ادامه دارد،  درست مطابلق دستور 

 . تواليت فقیه تعیین کرده اس 1407العملی بوده که ستراتیژی   سالهای
 

اختالفاتی که بین علمای افغانستان دامن زده شده و مالهای سنی مذهب و شیعه مذهب افغانستان را در دو قطب 
 . متضاد  قرار داده نمونۀ ديگری از تطبیق اين ستراتیژی برای نفوذ بیشتر ايران بر افغانستان است

 

اکثر سرمايه داران افغانستان يا سرمايه های . سرمايه های افغانستان استبزرگترين مؤفقیت ايران در فرار دادن 
به طور مثال از تقريبًا دو . شانرا به دوبی و ساير کشور ها انتقال داده اند و يا هم در ايران سرمايه گذاری کرده اند

که فعال است و بقیه صد و پنجاه فابريکه ايکه در شهرک صنعتی هرات فعال بود امروز در حدود يک صد فابري
ايران برای سرمايه گزاری آنها مشوق های فراهم نموده که از . سرمايۀ شان را در ايران سرمايه گذاری کرده اند

يکطرف آنها را  از پرداخت مالیه معاف می گرداند و از جانب ديگر مواد خام را به ارزانترين قیمت در اخیتار آنها 
 . قرار می دهد

 

افغانستان به هیچ يک از شکايات سرمايه داران و صنعتگران هرات که مانع توريد محصوالت متأسفانه دولت 
صنعتی مشابه شود و يا برای تقويۀ صنايع، حد اقل مالیات محصوالت مشابه صنعتی را بلند ببرد گوش نداد و در 

ايران توانست ضربۀ مهلکی را بر نتیجه اين  صنعتگران فابريکه ها و سرمايه های شان را به ايران انتقال دادند و 
پیکر اقتصاد علیل افغانستان وارد کند و بدين ترتیب اصل ديگری را از ستراتیژی خود در برابر افغانستان تحقق 

 . بخشد
 

ضربۀ ديگر ايران بر اقتصاد افغانستان جلوگیری از اعمار بند های آب گردان و تولید برق آبی بر مسیر دريا هايی 
بند سلما که  اعمار اولی اين پروژه در زمان زماداری محمد داود خان آغاز . ران منتهی می شوداست که به اي

گرديده بود قرار بود در حکومت موجوده چهارسال قبل تکمیل گردد ولی با مخالفت های ايران و همدستی پاکستان 
د که امنیت ملی افغانستان از خنثی هفتۀ گذشته بو. حاال اعالم شد که در ماه دسمبر سال آينده تکمیل خواهد شد

. ساختن دسیسه ای برای منفجر ساختن اين بند توسط  طالبان با يک هزار و سه صد کیلو گرام مواد منفجره خبر داد
همچنان چندين سال است که موضوع اعمار بند کمال خان در واليت فراه که هزاران هکتار زمین را آبیاری خواهد 

 .کنون هیچگونه اقدامی در زمینه صورت نگرفته استکرد مطرح است ولی تا 
 

بند سلما در حدود  هفتاد و پنج هزار هکتار زمین را آبیاری می کند که برای اقتصاد زراعتی افغانستان که هشتاد 
اين بند همچنان ظرفیت تولید چهل و دو میگاوات . در صد اقتصاد اين کشور را تشکیل می دهد تاثیر بسزائی دارد

را دارد ولی تأخیر در اکمال آن باعث بلند رفتن پنجاه فی صد مصارف آن گرديده که بقول آگاهان، اين تأخیر برق 
 .بیشتر از  دست اندازی های ديپلوماتیک ايران و رقابت پاکستان با هند اعمار کنندۀ اين بند، بوده است

 

ت ملیارد متر مکعب آبی که در دريا های بموجب يک گزارشی که به کمک ملل متحد تهیه گرديده از پنجاه و هف
افغانستان جريان دارد فقط سی فی صد در افغانستان به مصرف می رسد و بقیه به کشورهای همسايه سرازير می 

 . شود

جای تعجب اينجايت که با وضاحت مخالفت ايران با اعمار اين بندها مرکز مطالعات آبهای افغانستان در وزارت 
 .يرانی ها پیش برده می شود که اين خود سوال بر انگیز استانرژی و آب توسط ا
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عنايت اهلل نجیب که چندين سال در دفاتر افغانستان و بین المللی در افغانستان در امور آبهای مشترک بین کشورها 
بدوش اين حقیقت که ايرانی ها امور اين مرکز مطالعات آب را در داخل وزارت انرژی و آب »: کار کرده می گويد

 . «آنها تنها به کشور خود شان وفادار هستند. دارند  بسیار خطرناک است
اين معاهده  در  . ايران يگانه کشوری است که افغانستان با آن معاهدۀ اشتراک آب دريای هلمند را امضا کرده است

ل امضای اين زمان حکومت موسی شفیق آخرين حکومت دورۀ پادشاهی افغانستان امضا شد و نگارنده در محف
معاهده بحیث خبرنگار حاضر بود که از طرف محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان و امیر عباس هويدا 

ولی ايران اکنون به موجب يک گزارش .  صدراعظم ايران در قصر ستور وزارت خارجۀ افغانستان به امضا رسید
که درين معاهده قید گرديده است و زيربنا هايی هم ملل متحد بیش از هفتاد در صد بیشتر از مقدار آبی را می گیرد 

 .برای ذخیرۀ آب  اضافی در سرحد خود بدون رضائیت افغانستان اعمار کرده است
 

وقتی به سوابق مناسبات ايران و افغانستان نظری می اندازيم افغانستان همواره ايران را کشور همکیش و همزبان با 
. ین ادعا را دارد ولی هیچگاهی ايران صداقتی درعمل نشان نداده استفرهنگ مشترک می نامد و ايران هم ع

ايران  پس از سقوط طالبان در حدود ششصد ملیون دالر به افغانستان مساعدت کرده است که شامل تمديد برق 
ت که وارداتی، تمديد خط آهن تا هرات و همچنان پروژه های انکشافی در فراه و نیمروز، واليات همجوار ايران اس

 .توأم با بهره کشی های سیاسی و نفوذ بیشتر بر اين مناطق است
                    

 پايان                                                               
  


