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  داکتر نثار احمد صمد 
  

 
  تخم ايران در مزرعۀ افغانستان

 
  پروسۀ شخصيت سازی ايران در افغانستان به پايۀ اکمال رسيده است

  
افغانستان دارای سابقۀ بسيار طوالنی اهميت چيوپوليتک منطقه بوده و همين موقعيت مجازات و ضربه های کوبنده را 

تانيای استعماری و روسيه تزاری اين کشور را مورد قربانی هوس ي بر19رن در ق. بر پيکر افغانستان وارد ساخته است
«  ايران طفيلی نيز به نوبۀ خود قدرتهای استعماری را دنبال مينمود تا لقمۀ ازين .های توسعه جويانۀ شان قرار داده بود

 به عوض بريتانيا، و مبدل شدن ی اياالت متحدهندر اوسط قرن بيستم ، به تعقيب جايگزي. را داخل حلق خود کند» شکار
روسيۀ تزاری به اتحاد شوروی، جنگ سرد ميان اين دو بزرگ قدرت جهانی ايجاد، متموج و سر انجام با از هم 

 .گسيختن اتحاد شوروی در دهه نود به پايان رسيد
  

اين .  ثابت شده استانیافغانستان طی اين پنجاه سال به مثابۀ يک البراتوار ستراتيژی ها و رقابت های منطقوی و جه
 : وضع  بخصوص پس از سه حادثۀ عظيم جهانی به حد حاد و حساس خود رسيد که عبارتند از 

  
  .خاتمه يافت » جنگ سرد « ن آالف ـ فروپاشی و مرگ اتحادشوروی که در نتيجۀ 

  .به آن در کشور های بی ثبات ابر قدرت جهان و تمرد های يکجانۀ اياالت متحده به مثابۀ يگانب ـ در آمدن پيروزمندانه
  .2001ج ـ حمله تروريستی يازده سپتامبر بر نيويارک واشنگتن در سال 

ن دست بهم آاين سه رويداد و انکشافات بهم پيوسته، بخصوص در طی شش سال اخير بر عليه افغانستان و بقای صلح 
  .نطقوی و جهانی آن مبدل ساخته استداده و افغانستان را به قربانگاه و ميدان جنگ امريکا بر ضد رقبای م
و کشور متمرد ) هند بريتانوی و روسيۀ تزاری ( بهر صورت، افغانستان از دو قرن بدينسو در ميان دو ابر قدرت 

های سه » ستان « دومی مبدل به پاکستان،لی مبدل به دولت کميشن کارومکاره اوکايران عرض موقعيت داشت تا اين
 . دولت منافق و هژمونيست ايران در برابر افغانستان شدک و ، سرانجام سومی مبدل به ييه شوروی روسثه ميراگان

  
 توسعه طلبی و نفوذ ذدولت ايران در طی دوصد سال گذشته همواره منبع دردسر به افغانستان و در جستجوی نفو

ايران در اواخر قرن . وده است، ستراتيژيکی، استخباراتی، تبليغاتی و قبيلوی در اين کشور بسياسی، فرهنگی، مذهبی
نزده در تالش تصاحب واليت هرات بود تا اينکه بااالخره ساحۀ آباد و شاداب هشتادان، منطقۀ وسيع ايوبی و همه کاريز 

 آب رود هلمند را توسط بريتانيا از خاک ی هيرمند و سهميۀ جبرهای آن، نمکسار،  قسمت های زياد سيستان، هامون
از جملۀ نفوذ سياسی و فرهنگی سعی در تبديل تقويم . خود درآورد که تا هنوز در تسخير آنها ستافغانستان به تصرف 

هجری قمری به شمسی، اهميت دهی و تقدم روز نورزو به درجۀ اعياد فطر و اضحی، وارد سازی نامگذاری بيشتر 
 ساير مواد مطبوع به ادارات ، اصطالحات فارسی ايران در دری افغانستان ، فرستادن هزار ها جلد کتب، مجالت و

 زمامداران وقت در تأکيد حفظ زبان دری منحيث زبان رسمی و اداری کتابخانه ها و مؤسسات مختلف تعليمی ، تشويق 
که امروز به مهره های افغانی ايران تبديل ( کشور، اعطای سکالرشيپ های تحصيلی به افغانها در پوهنتون های ايران

 . به دامن شوروی افتيد ، و غيره و غيره نزوی داشتن افغانستان در منطقه تا اينکه سر انجام، سعی در م)شده اند 
  

 ولی به تعقيب انقالب اسالمی ايران و اشغال نظامی افغانستان توسط اتحاد شوروی، يک چانس خداداده به دولت ايران 
رژيم . ملی افغانستان و در نهايت انهدام آن استتهران از اين ببعد پيوسته در تحت تأثير در آوردن هويت . نزول نمود

 ساله طالبان تهران بخصوص طی دهه جهاد تشبث سياسی ، مذهبی در افغانستان داشتند ، و در عرضۀ حاکميت شش
، و باالخره پس از اشغال افغانستان به )  قلمرو خارج حاکميت طالبان٪١٠البته در ( نشست سياسی ـ ستراتيژيکی 

اين طرق دسترسی های هژمونيستی .  درافغانستان داشته انديکا تشبث فرهنگی و استخباراتی ـ قبيلویسردمداری امر
ی سی سال اخير بگونۀ تشديد يا کاهش يافته ، تا اندازۀ مورد تعجيل و تأجيل قرار گرفته ولی ابدًا فروگذاشت طتهران در 

 .و زايل نشده اند
  

  .يير تاکتيکی داشته استغونی های سياسی افغانستان موازی تبايد گفت که اهداف سياسی ايران با دگرگ
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اگر قبًال با اهل تشيع سروکار داشتند بعدًا بر محور زبان و حمايت از اقليت های قومی متمايل به ايران شکل گرفته 
 اگر به طور فشرده و تخليص عرض شود، رژيم  تهران در افغانستان سرمايه گذاری عظيم ستراتيژيکی و. است

رژيم تهران بغرض معافيت و . شده اند» پر ثمری« فرهنگی نموده  و نهال های استخباراتی  آن امروز درخت های 
. نگهداشت برنامۀ هستوی خود ، به امريکا مشکالت خلق نموده و آنرا پيگيرانه در شرق و غرب خود مصروف ميدارند

نده در مزرعۀ افغانستان کماکان تخم نفاق و بيگانه االنکه برای آيحرژيم تهران در جنگ عراق دست دراز داشته 
 .کنند » عراقی « پروری و تجزيۀ طلبی را کاشت نموده و سعی دارند تا سر انجام افغانستان را نيز دچار بيماری 

  
  تهران مسلسل به استثمار فرهنگی در افغانستان با دست های آزاد ادامه داده و موجوديت دولت جعلی و ساختۀ اجانب

  . در کابل دريچۀ امتيازات را به ايران خوب باز نگهداشته است
به تعقيب اشغال افغانستان به سردمداری امريکا ، رقابت ها و ستراتيژی مقاصد جيو پوليتيک امريکا و قدرت های 

 به ماجرا منطقوی منجمله ايران کًال در افغانستان متمرکز شده و اين کشمکش های حساسی است که افغانستان را قهرًا
 افغانستان امروزه مرکز ثقل ستراتيژی های ضد و نقيض کشور های  . های کشانيده که بدست ديگران آفريده شده اند

رد استعمال قرار و مردم افغانستان به مثابۀ هيزم آن شديدًا مبزرگ و قدرت های منطقه و منافی منافع ملی کشور  شده و
 .رفته اند گ
  

اين .   قراول اشغال افغانستان دارای بيش از بيست هزار نيروی جنگنده درين کشور است بمثابۀاياالت متحدۀ امريکا 
حالت برای رژيم تهران قابل قبول نبوده و آنرا خالف منافع خود ميدانند ولی علی الرغم آن ثبات اساسی و استحکام 

معذالک، تهران مداخله های بظاهر .  تلقی ميکنندهان نبوده و آنرا منافی منافع خاص خودادايمی را در افغانستان نيز خو
 فراهم نساخته و با زسازنده و در باطن فريبنده ميکنند ليکن سعی دارند تا اسباب تهيج و بر آشفتگی واشنگتن را ني

 «يک نمونۀ بسيار کوچک آن . آهستگی هر چه بيشتر به بذر افشانی خود در مزرعۀ  بی صاحب افغانستان ادامه  دهند
 مليون دالر برای حزب حرکت آصف ١۴در نزديکی ليسۀ حبيبۀ کابل است که ايران به سرمايۀ » رسۀ  خاتم النبيين مد

اين مدرسۀ پنج منزله . جلد کتب عقيدوی داده است) ٣۶٠ر٠٠٠( احداث کرده و به آن سه صدو شصت هزار محسنی
 ٪٩٠ خواهند کرد که کار ساختمان  آن محصل در آن تحصيل) ١۵٠٠ (زاطاق درسی بوده و بيش ا) ۶٠٠(دارای 

 .تکميل شده است
  

اکنون به پايۀ اکمال . پروسۀ شخصيت سازی ايکه از نيم قرن بدينسو توسط ايران در افغانستان، پايه گذاری شده بود
نموده رسيده است و مهره های گمنام و مجهول الهويۀ  ناجی منافع ايران در تار و پود اناتومی افغانستان خوب رخنه 

 .اند
  

از چند ماه بدينسو مقامات ارشد و برخی افسران اردوی امريکا ادعا ميکنند که تهران به طالبان اسلحه و تجهيزات 
. ولی رژيم تهران اين ادعا ها را شديدًا رد نموده و ار هرگونه مکم نظامی به طالبان انکار می ورزند. فراهم ميکنند

بلی ، ما اسلحه و تجهيزات ايرانی را در جنگ برعليه نيروی های « که  پاسخ گفته است نمايندۀ طالبان در
اشغالگر استعمال ميکنيم و لی آنرا ايران نه بلکه ائتالف شمال در اختيار ما قرار داده که يک وقتی بر 

نگساالران ائتالف شمال هستند که اسلحۀ و مهمات کهنه جپس چنين پيدا ست که اين   ». عليه ما استعمال می نمودند
« اين قضيه اکنون منحيث يک . ايرانی را بر طالبان ميفروشند و ولينعمت خود را در زمينه در تنگناه قرار داده است

 ولی برخی ناظرين معتفد اند که.   خوبتر مبرهن گشته استه تهرانب» حقيقت تلخ « به واشنگتن و » نحقيقت شيري
 . ايران عجالتًا در عقب گروه مقاومت طالبان عليه امريکا سنگر گرفته است 

  
رژيم ايران در افغانستان . دست درازی تهران در افغانستان بصورت مزمن و در عراق بطور حاد در جريان است
از همه تهران فعًال مهمتر . کماکان به مداخله های ستراتيژيکی، استخباراتی، فرهنگی، مذهبی و قبيلوی ادامه ميدهد

نفوذ فرهنگی خود را با شدت هر چه بيشتر رونق  درافغانستان بر استخدام گماشته های استخباراتی خود مسلسل افزوده 
در کابل نه قادر و نه مايل به » ارجيها خساخت « ولی دولت . ختگی ميدهد تا در آينده به نفع شان تمام شوندپو 

 نگاه ستراتيژيکی همين اکنون دارای زرژيم تهران ا. مخرب ايران درکشور خود استجلوگيری از فعاليت های مضر و 
 :منافع ضروری و عاجل در افغانستان است که عبارتند از 

  
  ،ناول ـ پايان هر چه سريعتر نظامی امريکا در افغانستا

  قيکه باشد جلوگيری از حاکميت دوبارۀ طالبان،ي دوم ـ به هر طر
  . اقليت های خصوصًا اهل تشيع و ساير عشاير غير پشتون و بسيج آنها به نفع خود سوم ـ پشتيبانی از
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دولت ايران به .  تقريبٌا نيم مليون ويزه صادر کردند تا افغانها به ايران رفت و آمد داشته باشند ٢٠٠۶ايران در سال 

تهران .  ستفغانستان مصرف نموده ادالر در ا) يکهزار مليون( ليون بتعقيب اشغال افغانستان طی اين  شش سال يک 
نستان را تشويق ميکنند تا با حامد کرزی بدليلی همکاری  داشته باشند که وی به نفع پشتون های ارهبران اهل تشيع افغ

 . خود نبوده بلکه اقليت پرور و زيان آور به اکثريت است
به مثابۀ ستون پنجم نيز به تشويق و » ۀ ملی جبه « مديد افراد بناج اواخر تشکل يک ائتالف فته ميشود که در اينگ

مشورۀ تهران صورت گرفته چون تمامی مشتريان و مؤکلين سابقۀ ايران در آن تجمع نموده که برای آينده بذر ايران در 
تسلسل رويداد ها و انکشافات ثابت ساخته که ريموت کنترول اين عناصر در .  کشتزار افغانستان محسوب ميشوند

 .ران بوده و رژيم کابل اسير دام شبکۀ  چنين ايران پرستان شده است؛ فلهذا هيچ از دستش پوره نيستاختيار ته
  

 برای انحراف عامه  و بخاطر درامان ماندن غيض و غضب واشنگتن، از صحنه سياسی افغانستان از دور تهران
لبپ جرالدی يک افسر سابق سی آی ف. روئی، فريبکاری، ترسوئی و تملق و در مجموع از منافقت محض کار ميگيرد

 جوزا طی يک مصاحبۀ گفت که محافظه کاران جديد در واشنگتن ميکوشند تا از طريق يافتن ٢۴، بتاريخ ) CIA(ای 
 اين تقاضای ٢٠٠٣وی افزود که اياالت متحده در سال . بهانه های گوناگون دستگاه اتومی ايران  را فلج يا منهدم سازند

که از طريق سفارت سويس ارائه شده و پيشنهاد نموده نمود که اگر اياالت متحده پيشتيبانی خود را از ايران را رد نمود 
زند اسامه بن الدن نيز در رسازمان مجاهدين خلق متوقف سازند، در عوض ايران نيز شش نفر محبوسين القاعده که ف

زمامداری صدام حسين مقيم عراق بر عليه ايران مجاهدين خلق در عرصه . جملۀ آنهاست، به امريکا تحويل خواهند داد
  .فعاليت مسلحانه داشت که امروز به کمک امريکا از سابق فعالتر شده است

  
مايت و نگهداشت امريکا از سازمان آزاديخواه اهل تسنن ايران بنام حدليل ديگر مداخله جدی و پيهم ايران در افغانستان 

امريکا به .  لک ريگی يکی از بلوچ های نامدار بوده که در افغانستان اقامت دارنداست که رهبر آن عبدالما» جند اهللا « 
 . اين گروه که در شرق ايران عمليات ميکنند، کمک نظامی ميدهد

  
  . به ستوه آورده استنداهللا چندين اختطاف و قتل ها در ايران نموده و رژيم تهران را جمبارزين 

 .هران رد نموده و از انعطاف در زمينه خود داری ميورزندرا نيز با ت» معامله «امريکا اين 
  

مقابله لفظی يا جنگ الفاظ بين روسای جمهور امريکا و ايران بر عليه يکديگر ظاهرًا در ارتباط به اوضاع وخيم عراق 
خر به اوج خود افی منافع کشور های منطقه از جمله افغانستان، در اين اواناطر پياده ساختن پالن های مخولی در نهان ب
قوت « هشدار داد، در حاليکه احمدی نژاد » فعاليت های قاتالنه رژيم تهران در عراق « بوش در برابر . رسيده است

در اثر همين . شد» اشغالگر در عراق را محکوم به شکست نمود و متمايل به پر کردن خاليگاه ستراتيژيکی در زمينه 
الصدر رهبر مليشا های مهدی، موکل اصلی ايران در عراق ا مقتد)  اگست ٢٩(هشدار جورج بوش بود که فردای آن 

 . ی مهدی برای شش ماه منجمد و معوق استشابطور غير مترقبه اعالم نمود که هر گونه فعاليت های رزمی ملي
  

د کرزي از جانب ديگر، حام. بلی ، اينست يک حرکت ديگر تاکتيکی و دو روئی رژيم تهران که يک گام به عقب رفت
شيد تا بخود يک موقف استقالل سياسی دهد و راجع به وايل اگست کوارئيس رژيم کابل ضمن مالقات از امريکا در 

ولی . است » ايران يک بازکن مثبت و کمکی و يک حل « نقش ايران در معضلۀ افغانستان و منطقه اذعان داشت که 
حامد کرزی را شديدًا رد نمود و تلويحًا » مستقل آميز « ات فرداری آن بوش در کيمپ ديويد طی ديداری با وی اظهار

 .خود نه نهند» حد صالحيت« فهماند که پای را فراتر از 
  

. به هر صورت ، رژيم ايران آگاهانه يا نا خود آگاه توسط امريکا در منطقه مبدل بيک قدرت منطقوی شده است 
ان خود و کشور های جاقبت ناسنجشانۀ خود ايران را بالی واشنگتن در اثر مشی خارجی غير دقيق، عجوالنه ، و ع

چنانچه در غرب آن تيغ صدام حسين و در شرق آن شمشير طالبان را از رخ ايران به دور افگند که در . منطقه ساخت
در يک تهديد هر دو فعًال خود را در گير مخمصه و اسير دام نموده ولی رژيم ايران را بر عليه خود و سايرين بحيث 

 در غير اين ، اگر واشنگتن بر پاليسی خارجی خود در منطقه مجددا. يگر به مشکل مهار خواهد شددآورده است که 
تبديل نکند ، اگر » سياسی «به » نظامی « ا دوباره از حالت  و دقيق نکند ، اگر مشی خطا خورده اش رقغور عمي

اصالح و ترميم نسازند ، اگر ) عراق و افغانستان ( شغالی عمليات نظامی و ستراتيژی قهری خود را در هر دو کشور ا
از اتکأ خود بر مجرمين ،جنگساالران، فاسدين و بيگانه پرور در افغانستان پايان نه بخشد، اگر با همسايه های افغانستان 

« را عمًال به » ومتمقا« منجملۀ ايران از سياست و برخورد معقول ، مدبرانه و مسؤالنه عمل نکند ، اگر در افغانستان 
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يد ، آ  از طريق مذاکره ، مفاهمه و موافقه پيش نه غکاهش ندهد، اگر با مقاومت افغانی منحيث يک حقيقت دا» مخالفت 
 .شايد در جببه زاريکه خود کنده است، بيش از پيش فرو رود و ايران نيز اتومی خواهد شد

  
بينانه ترين ، عادالنه ترين ، و کم خرچ ترين راه خروج ازين در مجموع ، مذاکره بخاطر صلح با مقاومت افغان واقع

تجارب تلخ و روند انکشافات ثابت ساخته که يگانه راه اساسی حل معضلۀ  . بست است که ايران ابدًا آنرا نمی خواهد 
چون آنها . و بسب امريکا است افغانستان همانا  گفتگوی صادقانه، واقعبينانه و سازنده با مقاومت مسلح افغان از جان

.  افغانستان علی الرغم همه بمباری های اشغالگران  و داد و بيداد بدخواهان مسلط اند زبمثابۀ يک حقيقت تلخ در نيمی ا
  .يعنی ابتکاريکه نجات افغانستان ، رهايی امريکا و تجريد رژيم ايران و پروردۀ  های آن را بدنبال خواهد داشت

 
انيپا  

 


