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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ٠٨

  عشق بازی واشنگتن و تھران در کابل

  

  

. ل عشق بازی افغانستان استمح: را گذاشته اندعلنی متخاصم يعنی امريکا و ايران بنای عشق بازی به ظاھر دو کشور 

 ١٣ن محل را برای ھمبستر شدن واشنگتن و تھران ندارد، زيرا بيش از يزعامت دست نشاندۀ افغانستان صالحيت تعي

  . سال است که کابل به مرکز لنده بازان بين المللی مبدل شده است

ده که تنش قبلی بين اين دو کشور جای می ايران باعث گرديوادامۀ مذاکرات امريکا و ايران به ارتباط موضوعات ات

داند که توانائی مقاومت را در مقابل واشنگتن  نظام آخندی در نھايت می. خود را آھسته آھسته به ھمکاری مشکوک بدھد

دليل ھمين . که مانند عراق، سوريه و ليبيا به استقبال ويرانی برود تا انتھا ندارد و سرانجام يا بايد سر بگذارد و يا اين

می تسليم  کشور ھای اسالخصوصاً کند تا در انظار جھان  است که ايران در مذاکرات خود با امريکا نيم دلمل حرکت می

اين روش طرفين باعث شده که بين امريکا . نمايدنظامی تحريک ن امريکا و ناتو را به حمالت طلب معلوم نشود و ضمناً 

 . فغانستان تفاھمی پديد آيدو ايران در ارتباط وضع نا ھنجار اقتصادی ا

البته اين نوع سرمايه . ر بعضی پروژه ھای باز سازی افغانستان سرمايه گذاری نمايدخواھد که ايران د امريکا می

ژيک امريکا در افغانستان يگذاری ھا  به ھيچ وجه به ايران صالحيت نمی دھد که در قلمرو سرمايه گذاری ھای سترات

ن اجازه خواھد داشت که در بعضی پروژه ھای آبياری، صنايع خفيفه و يا اعمار شھرک ھا ايرا. دست  درازی نمايد

ديتانت بين امريکا و ايران راه خود را در افغانستان می يابد، خواه زعامت دست نشاندۀ کابل . سرمايه گذاری نمايد

  .   بخواھد و يا نخواھد

     

 

  


