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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليک: ياد ير و لولـ، وال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٠٩/٠٣/٢٠١١                  آژانس خبری پژواک
  

  :وزيرداخله ايران 
  ايجاد پايگاه هاى دايمى امريکا درافغانستان به نفع منطقه نيست 

  
، خالف منافع منطقه، فعلى امريکا در افغانستان و حضور وزيرداخله ايران مى گويد که ايجاد پايگاه هاى دايمى 

  .افغانستان و ايران مى باشد
با بسم اهللا محمدى  ترک  مشمطبوعاتی  کنفرانسايران که در جمهوری اسالمی  ۀداخل  نجار وزيرمحمد مصطفى

 ۀوزيرداخل .منطقه شده است امنى در باعث نا امريکا گفت که حضور  افغانستان در کابل صحبت مى کردۀوزيرداخل
نيروهاى « : عالوه کرد ؛ ان آمده اندمنافع خود به افغانستمين أبراى ت گفت نيروهاى خارجى،  که مى يايران درحال
  ».ه اندرا آورد امنى و تروريستان خود نا با  منطقه آمده اند، به وقتى که  خارجى از
 ما انجام که کارى را براىتوانند يلتها سپرده شود و بيگانه ها نمدست مردم و دوامنيت منطقه بايد ب«  :نجارافزود

  »...بدهد
باعث  مى خواهند غربى ها افغانستان را براى ايران مهم خواند و گفت که  در منيت و ا  ايران، صلح ۀداخل وزير

  .و ايران شوند در روابط افغانستان  ايجاد مشکالت 
گفت،   در کابل کنفرانس مطبوعاتیگذشته در  جوزف بالتس سخنگوى نيروهاى آيساف روز حالى است که اين در

  .يان افغان را حمايت ميکنندکسانى هستند که از داخل خاک ايران شورش
  .اده استو مهمات ساخت ايران در خاک افغانستان خبر د قبال مقام هاى امنيتى افغانستان، از کشف سالح 

شواهدى وجود ندارد که جمهورى اسالمى ايران  شده گفت  يادکنفرانسدر   افغانستان ۀداخل  بسم اهللا محمدى وزير اما
  .ته باشدامنى افغانستان دست داش نا در

در حالى است که رئيس جمهور حامد کرزى گفته  در افغانستان  سخنان نجار در مورد پايگاه هاى دايمى امريکا 
  .ميباشد مهمشده  در مورد ايجاد پايگاه هاى ياد همسايه  که ديدگاه کشورهاى است 

تصميم اتخاذ کند  افغانستان ۀد لويه جرگدر افغانستان باي پايگاه هاى دايمى امريکا  کرزى گفته است که در مورد ايجاد
  .نان داده است که خطرى از افغانستان متوجه آنها نخواهد بوديو به کشورهاى همسايه اطم

  
پاکستان گفته است که   امريکا براى افغانستان وۀ نمايندهمچنان

پايگاه هاى دايمى نظامى در افغانستان  امريکا عالقمند ايجاد 
  .نمى باشد

روى تداوم   ، امروزکنفرانس مطبوعاتی ايران در ۀلداخ وزير
عليه مبارزه مشترک  روابط دوستانه ميان افغانستان و ايران، 

تجارتى ميان دو  مخدر و توسعه روابط  و مواد دهشت افگنى 
  .کيد کردأکشور ت
 تانکر به صد ها ايران  قبل،  حالى است که حدود سه ماه اين در

مود اما چندى قبل تيل تجار افغان را در خاک آن کشور متوقف ن
ازه انتقال به افغانستان داده تيل توقف داده شده اج هزار تن ٩٣به 
  .شد

   ورير امور داخلۀ حمهوری اسالمی ايران"ارنج"ی محمد مصطفی لغا   
  

دهد و مقام هاى ايرانى گفته اند که يان را نمنزيت براى تيل تجار افغتجار افغان مى گويند که هنوز هم ايران اجازه ترا
زى امروکنفرانس قرار بود که در  .تجار افغان، بايد تيل را از ايران به قيمت بلندتر از بازار جهانى خريدارى کند

 ۀ امروز وزير داخلکنفرانس مطبوعاتیدر  .دو کشور به امضا برسد؛ اما امضا نشد  ۀتفاهمنامه اى ميان وزارى داخل
برو شد که به اکثر  امنى هاى افغانستان رو ان با سوال هاى سخت خبرنگاران در مورد دست داشتن ايران در نااير

  . به پايان رسيدکنفرانس مطبوعاتیو  آنها جواب ارايه نکرد 
 رد، روى همکارى هاى مشترک دو کشور در موداخله ايران  کشور گفت که با وزيرۀداخل بسم اهللا محمدى وزير

  ١٣٨٩ حوت ١٧کابل  .ايم سازمان يافته گفتگو کرده استجر مخدر و مواد  ، مبارزه عليه دهشت افگنىمسايل


