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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                                            آوهستانیويسا،   

  تسلط بر افغانستان ايران و رويای
   

اهميت بسيار استراتيژيك  در حاليكه از يك طرف همگان تاآيد می آنند آه افغانستان از نظر سوق الجيشی از
نظر جغرافيايی در منطقه ای واقع گرديده است آه  برخوردار می باشد، از سوی ديگر ديده می شود آه آشور ما از

هر آشور می خواهد از آشور همسايه خود . آشورها بسيار نادر می باشد روحيه همكاری های منطقه ای ميان اين
مورد اينكه  در اين ميان دو آشور پاآستان و ايران در سی سال گذشته در. دميكانيكی استفاده آن بصورت ابزاری و

اگر . اآنون نيز اين رقابت آماآان ادامه دارد. اند بتوانند نفع بيشتری از افغانستان ببرند، با يكديگر به رقابت پرداخته
تر از آن می بود آه اآنون در می داشت، اآنون وضعيت در افغانستان بسيار به روحيه همكاری های منطقه ای وجود

آشور ها،  از اثر عدم همكاری آشور های همسايه با افغانستان و رفتار مداخله جويانه اين. گذرد آشور ما می
ما در سرگردانی مطلق ميان اين قرار  آشور. افغانستان هم اآنون در يك وضعيت بسيار نگران آننده قرار گرفته است

چگونه می تواند يك تصميم مطلوب و منطقی با پيامدهای مناسب  در افغانستان می گذرد،دارد آه در رابطه به آنچه 
  .بگيرد

تاجيكستان و ايران در تهران  داآتر محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران در نشست سران سه آشور افغانستان،
ه آسيايی می توانند جای ناتو را اين سه کشور همساي گفته است، زمانی که نيرو های خارجی منطقه را ترک کردند،

رهبران ايرانی، بسيار تالش می آنند تا نيروهای خارجی از افغانستان بيرون  اين سخن نشان می دهد آه. پر کنند
ايران از  رييس جمهور. گزينه ای آه از سوی ايرانی ها مطرح می گردد، بسيار جالب به نظر می رسد اما. شوند

سربازان ناتو سخن گفته است آه اگر  تاجيكستان، افغانستان و ايران در افغانستان بجایجابجايی نيروهای سه آشور 
  .را روشن می آند دقيقا مورد ارزيابی قرار گيرد، حقايق بسيار زيادی

خواند و خواستار آن گرديد آه  رييس جمهور ايران در تهران، قوای خارجی مستقر در افغانستان را مهمانان ناخوانده
انتقادات سياسی در خصوص حضور نيروهای خارجی مستقر  در آنار. ای بين المللی افغانستان را ترك آنندنيرو ه

وقتی محمود . آنفرانس تهران به بحث گرفته شد، همكاری های اقتصادی بود در افغانستان از ديگر نكاتی آه در
منطقه را  يد، زمانی که نيرو های خارجیرييس جمهور ايران به رهبران افغانستان و تاجکستان می گو احمدی نژاد

واقع نشان از تمايل پنهان اين آشور  ترک کردند، اين سه کشور همسايه آسيايی می توانند جای ناتو را پر کنند، در
آه تاجكستان خودش تازه به آمك روسيه از جنگ های داخلی  واقعيت اين است. برای تسلط بر افغانستان می باشد

 هم اآنون مرز های بين المللی تاجكستان توسط. آمك به تامين امنيت افغانستان را ندارد وانايی برایرهايی يافته و ت
تامين امنيت افغانستان،  از اين رو حضور نيروهای تاجيكستانی برای. برخی از نيروهای روسی محافظت می گردد

  .يك امر غيرقابل وقوع خواهد بود
اين نيرو صورت گرفته است،  ن نيز عليرغم آوششی آه برای ارتقای آمی و آيفیاز اين رو نيروهای داخلی افغانستا

از اين رو است آه اهداف پنهانی رييس . حاآم گردند به تنهايی نمی توانند به صورت فوری بر وضعيت امنيتی آشور
 ايران و تاجيكستان واقع ميل به جابجا شدن عساآر آشورهای منطقه آه بيشتر به در. جمهور ايران بر مال می گردد

با هندوستان در  می باشد، حاآی از اين است آه همانگونه آه پيش از اين هندوستان می خواست در مقابله متمرآز
ايران می خواهد در نبرد احتمالی راآتی و  برابر آشمير، به افغانستان به عنوان عمق استراتيژيك نگاه آند، اآنون

راآتی دريايی با اياالت متحده امريكا، به افغانستان به عنوان عمق استراتيژيك  حتمالیهوايی با اسراييل و يا در نبرد ا
  .بياندازد نظر

. تحت نفوذ و آنترول داشته باشد در گذشته دولت پاآستان سعی می آرد تا افغانستان را به عنوان يك عمق استراتيژيك
تان و هندوستان در مورد مالكيت آشمير، انگيزه های پاآس با توجه به مخاصمت دوامدار و در عين زمان شديد ميان

 درگيری ميان اين دو آشور در طول تاريخ وجود داشته و همراه با ادامه حيات اين دو بسيار قوی برای ايجاد يك
  .سلطه بر خاك افغانستان باشد اين انگيزه باعث گرديده است تا پاآستان به فكر. آشور مسير خود را ادامه داده است

امنيت سازمان ملل عليه  وضع دور چهارم تحريم شورای. اآنون همين وضعيت در برابر ايران بوجود آمده است
و دولت آانادا، باعث گرديده است تا ايران در  جمهوری اسالمی ايران و وضع تحريم جديد از سوی اتحاديه اروپا

 در هنگام وضع دور چهارم تحريم ها عليه از آنجاييكه. قرار گيرد برابر خشم برخی زيادی از آشورهای جهان
 و چين نيز از ايران طرفداری خود را نشان ندادند، اآنون از افزايش احتمال جنگ ميان ايران، دو آشور روسيه

آوشد تا از افغانستان به  در چنين شرايطی ايران می. اسراييل و ايران و يا حتی امريكا و ايران سخن گفته می شود
  .راتيژيك خود حمايت نمايدعنوان عمق است



 
 

 
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

 

آشور بر اهميت همكاری  اگرچه در اين آنفرانس، به مسايل اقتصادی نيز اشاراتی صورت گرفته است و رهبران سه
های اصلی آه در پشت اين همكاری ها با عناوين  های اقتصادی تاآيد آرده اند، اما بسيار واضح است آه انگيزه

زيرا آنچه باعث می گردد تا زمينه ساز همكاری های اقتصادی گردد، . باشد میاقتصادی قرار دارد، آامال سياسی 
  .سياسی از سوی جمهوری اسالمی ايران می باشد فضا سازی

زيرا . تاجيكستان مسلط می گردد ايران می داند آه با تسلط سياسی، از نظر اقتصادی بر هر دو آشور افغانستان و
از آن، به آسانی می تواند در بازار رقابت داخلی اين دو   دولتی و برخورداریاقتصاد تحت آنترول ايران با حمايت

در اين آنفرانس، . و عنان اختيار را در دست گرفته و در واقع بر شرايط مسلط گردد آشور همسايه چيرگی پيدا آرده
کرده و گفته  تاکيدکرزی رييس جمهور آشور، تنها بر گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بين اين کشور ها  حامد

آهن، راه های زمينی، راه های  است آه همكاری در ساحه اقتصاد، تجارت، ترانزيت و ايجاد خطوط مواصالتی
 .هوايی، به نفع اين سه ملت می باشد
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