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چرا نگران است؟ رانیا  

  
تصمیم جدید واشنگتن در مورد رفع محدودیت های دورۀ بارک اوباما بخاطر اعزام قوای جدید به افغانستان ایران 

ایران طوریکه هویداست برخی از الزامات ستراتیژیک دچار نگرانی و وسوسه های جدی ساخته است.  اینبار را
وطن ما افغانها به باور بسیاری از ایرانی ها  به کشور ما میداند. همسایگی ایران باخود را در یک نوع وابستگی 

قتصادی، در مورد  مسایل امنیتی، توسعه ای ا ایران -یکی از این الزامات است. در عین زمان مناسبات  افغان
که روابط را میان ما نهایت ، تأمین مناسبات با سایر کشورها از جمله ای اختالفاتی اساسی اند اجتماعی و فرهنگی

 آسیب پذیر ساختنه اند. 
امریکا و روسیه بزودی پس از ختم کار و زار شان در سوریه بالفاصله بخاطر  Newsweekبه قول هفته نامۀ 

به مبارزه خواهند پرداخت. خبر مذکور محافل سیاسی ایران را  تعمیق نفوذ شان در حوزۀ  دیگر، یعنی افغانستان
. ایرانی ها آواز شانرا هر چه بلند تر نموده می پرسند : " چرا ترامپ ه استناراحت ساخت وازخطا و حتی سخت

ف مبارزه با طالبان را آیا قوای جدید صرف هد( هزار نظامی تازه نفس را داخل افغانستان بسازد؟ ۵میخواهد )
 ؟  دنبال خواهد کرد

 براستی هم کمپاین انتخاباتی به خاطر میاورند. ترامپ در آنزمان ایرانی ها همچنان سخنان دونالد ترامپ را حین
و نیازی برای افزایش قوای ما در آنجا محسوس نیست.  انستان نسبتاً ثبات کسب نمودهتأکید میکرد : " اوضاع در افغ

 " 
 علل اصلی تغییر پالیسی امریکا در قبال افغانستان برخاسته از چیست؟ 

: امریکا نخست قوی ترین بم اتومی را در خاک ما استعمال نمود و اکنون مشهود است تغییر متدرج این پالیسی
ای سایر دالیلی که از آن برای تغییر پالیسی امریکا در  زمره قوای خود را افزایش دهد. در  مصمم است تعداد

  میشود، جلوگیری از توسعه ای نفوذ روسیه در منطقه میباشد.  دافغانستان یا
به او توصیه  مشاور امنیت ملی امریکا به شمول هربرت ماک ماستر ،نزدیک به رئیس جمهور ترامپمشاورین 

های  وارد نماید، دست تغییر بنیادی را در جنگ افغانستان تانرا خواهد داشت آتوانمندی  جدید د که ستراتیژینمیکن
 ساخته وادار باالخره ، و طالبان خواهند شد ز یکبار دیگر پس از دورۀ بارک اوباما با بسته ای نظامیان امریکائی

 به باور  پالسیی سازان امریکایی،  . همزمان با آنبنشینند ه با حکومت افغانستان تا در عقب میز مذاکر شدد نخواه
ی تأکید ئو نقشه های پنهان و آشکار روسیه و ایران نیز خنثی ساخته خواهند شد. رسانه های گروهی امریکا هاپالن
 یند که رهبری پالن ) ستراتیژی ( جدید را نیز به احتمال زیاد همان ماک ماستر بدوش خواهد داشت. مینما

مان : سرمنشی این ساززد سلسله اقدامات  یک سازمان نظامی ناتو نیز دست به ،با تحرکات ادارۀ واشنگتن موازی
ألۀ افزایش قواء را در افغانسنتان با مس عنقریب تصمیم داردکه  داشت اعالم  چند روز قبل ئینس ستول تینبیرگ

  . ذاردگبو این سازمان در میان صدراعظم انگلستان و دیگر کشورهای عض
 

  نقاط تصادم منافع امریکا و ایران
مشهود همگان است که  ندی میکنند.وشو ایران در افغانستان اظهار ناخ   امریکائیها از نفوذ روز افزون روسیه

با مسکو نیز رو  واشنگتن . گر چه مناسباتمی باشدمناسبات واشنگتن با تهران نسبت به مناسبات آن با مسکو بد تر 
 تحریمات و تعزیرات گسترده و وافر را بر هر دو کشور جاری ساخته است.  امریکابه خرابی میروند. 

با دقت تمام از تالشهای تهران بخاطر تأمین نفوذ و تأثیر گذاری  ۲۰۰۱مخصوصاً پس از  وگتن از سالها قبل، واشن
سعی  رما نظارت میکند. ایران خویش بر افغانستان از طریق پیروان مذهب شیعه، قزل باشها و دیگر اقشار کشو

تطبیق ما مانع  نظامی امریکا در کشور -لیکن حضور سیاسیتا خود را حامی شیعه های افغان قلمداد نماید.  میورزد
ۀ ایران و پالیسی های تکتیکی پان پارسیزم و پان شیعه ایزم آن در اینجا شده است و النهای عظمت طلبانپ

 خود را به سختی پنهان میکنند.  و عدم رضایت سیاستمداران ایران از این بابت ناراحتی روزافزون
، کوشش میکند اوضاع بزندف دنیا صدمه از آنجائیکه تهران سخت عالقمند است تا مواضع امریکا را در نقاط مختل

ن ترتیب منافع امریکا را در این منطقه به خطر یرا در برخی از کشورهای شرق میانه نا امن و بی ثبات بسازد و بد
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مواجه میسازد. تهران همچنان همواره در سدد آن است تا باالی فیصله ها و تصامیمی که در حکومت افغانستان 
، اعضای حزب اسالمی و عناصر طالبان گروه داشته باشد و تالش میکند مانع به قدرت رسیدناتخاذ میشوند تأثیر 

 در کشور گردد.  ملی گراء
ی در افغانستان در شرایط کنونی ئبا آنکه حلقۀ حاکم در ایران باور دارد که هدف اساسی افزایش قوای امریکا

 پذیرش ایرانی ها نیست.  در هر صورت قابل طقهروسیه است، لیکن ازدیاد نظامیان امریکایی و ناتو در من
اینکه افغانستان مبدل به یک میدان دیگر تقابل نظامی خواهد شد یا خیر، زمان نشان خواهد داد، اما با تأسف باید 

 .پیدا خواهد کرد تداوم ما تا زمانی نامعلومی خاطر نشان ساخت که بی ثباتی سیاسی و ناامنی در کشور
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