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   کابل - عبدهللا امينی 

  ٢٠١۵ جون ۶
  

  به ايران و تأثير آن بر افغانستان٣٠٠تحويل اس اس 
سيه در صدد مقابله با روش ھای غرب نه رو. با باال رفتن تشنج بين روسيه و غرب،  جنگ سرد دوباره آغاز شده است

بعد از شکستن يخ در روابط ايران و . تنھا در اوکراين، بلکه در ايران، امريکای التين و ساير کشور ھا شده است

 دافع ھوا را که فروش آن را چند سال معطل ساخته بود، به ٣٠٠امريکا، روسيه تصميم دارد که راکت ھای اس اس 

ثير أ خواھی نخواھی، افغانستان اشغال شده با حضور نيرو ھای متجاوز امريکا ازين تحول جديد بی ت.ايران ارسال دارد

  .   نخواھد ماند

يکی از نتايج بحران اوکراين، تعرضات جسورانۀ سياسی روسيه در ساير نقاط جھان است تا غرب را تحت فشار قرار 

ًخصوصا . عزيرات اقتصادی و فشار ھای سياسی شانه خم کنددھد و وانمود سازد که روسيه کشوری نيست که در زير ت

که امريکا خواست تا در روابط منجمد خود با ايران تجديد نظر نمايد، روسيه نير مصمم شد که ارسال راکت  بعد ازين

وتين پ.   را به ايران که به اثر فشار غرب  برای چند سال معطل ساخته بود، دوباره روی دست بگيرد٣٠٠ھای اس اس 

 به ايران را که قرارداد آن در سال ٣٠٠رئيس جمھور روسيه دستور ممنوعيت تحويل راکت  ھای دفاعی اس اس 

.  ميان تھران و مسکو انجام شده بود، لغو کرد و ھدايت داد که اين راکت ھا ھر چه زود تر تحويل ايران گردد٢٠٠٧

 دليل اتخاذ اين تصميم بوده است و ۵+١ی ميان ايران و گروه ئًمسکو ظاھرا اعالم  کرد که پيشرفت در مذاکرات ھسته 

 ممنوعيت انتقال اين وسيلۀ  دفاعی به ايران وجود ندارد، اما موضوع مھم تر ازين است که تصور ۀديگر نيازی به ادام

تحويل . ودخواھد در ديپلماسی از امريکا عقب بماند و يا از اھميت سياسی جھانی اش کاسته ش روسيه نمی.  شود می

 را ٣٠٠ثريت اس اس ؤ پاليسی نظامی امريکا را در شرق ميانه و افغانستان تغيير خواھد داد تا بتواند م٣٠٠اس اس 

حضور نيرو ھای متجاوز امريکا در افغانستان، بدون ترديد که کشور ما را در رديف اول تغيير پاليسی . خنثی نمايد

  .دنظامی امپرياليسم امريکا قرار  خواھد دا

، تدابير جديدی در افغانستان اشغال شده خواھد گرفت و ايران ھم به ٣٠٠ امريکا برای خنثی ساختن برد دفاعی اس اس 

ھر سو مورد حمله قرار گيرد، ھمان کشور و يا منطقه را از ايران بار ھا اعالم کرده است که . مقابله بر خواھد ساخت

ظامی بين ايران و امريکا، افغانستان در آتش دو خصم خواھد سوخت و پس در صورت برخورد احتمالی ن. خواھد کوبيد

دولت مستعمراتی کابل کمترين صالحيتی در تصميم گيری نظامی امريکا . ن امريکا و ايران خواھد شداجاوزتقربانی م

  . در افغانستان نخواھد داشت

  .نه اشغال شدهدر ھر نظام مستعمراتی و کشور اشغال شده، تصميم از آن اشغالگر است، 

 


