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 شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٣ دسمبر ١٧

 ژيک ايرانيافغانستان در برنامه ھای سترات
 در افغانستان باقی بماند و ٢٠١۴لت مجوز شورای امنيت سازمان ملل متحد در سال  قصد دارد پس از پايان مھامريکا

ژيک با واشنگتن ي ھمکاری ستراتۀی است که ھنوز از امضای توافقنامتظر موافقت رئيس جمھور، حامد کرزفقط من

رھای آسيای ميانه نسبت بر اساس گزارشات منتشره از کابل، چين، روسيه، ھند، پاکستان، ترکيه و کشو. امتناع می کند

 امريکا ۀايران تنھا کشوری است که با امضای توافقنامه بين افغانستان و اياالت متحد. به توافقنامه نظر مثبت دارند

 سفر رسمی به امريکا - در روزھای آينده رئيس جمھور افغانستان برای مذاکره در مورد توافق افغانستان.مخالف است

  .ايران خواھد کرد

طور کلی، ه تواند ھم برای افغانستان و ھم برای منطقه ب  و ناتو میامريکاند، که حضور نظامی اران بر اين باوردر تھ

 امريکاکمک آن ه که افغانستان می تواند به اھرمی تبديل شود، که ب با نگرانی ايرانی ھا از اين. عواقب منفی داشته باشد

اما . توان موافق بود با افغانستان به نفع خود بھره برداری نمايد، میمرز  از تنظيم سطح تھديدھا عليه کشورھای ھم

ل بيش از ھفتاد درصد خاک کشور به وليس و ارتش افغانستان که کنتروعکس، معتقدند، په ساير ھمسايگان افغانستان ب

رآيند، با موضع مقامات  تأمين نظم و امنيت کشور بۀ مشکل بتوانند از عھدامريکاآنھا واگذار شده، بدون حمايت نظامی 

  .ايران مخالفند

 نفر کشته و ١٠٠ليس و واحدھای محلی دفاع از خود افغانستان در حال حاضر، روزانه به بيش از وتلفات نيروھای پ

 امريکا نفر مجروح بالغ می شود، و ھيچ دليلی ھم برای اثبات اين مدعا وجود ندارد، که بعد از خروج نيروھای ٣٠٠

 حاد جنگ داخلی پيش بينی می شود، ۀمرحل . از شدت درگيريھای مسلحانه کاسته خواھد شد تلفات واز ميزان اين 

شنيده می شود، زيرا ھيچ گروه سياسی دارای توانائی ايجاد » سناريوی خونين سوريه«ھشدارھائی مبنی بر تکرار 

 بيم امريکا کشور پس از خروج قوای ھر کسی از اجتناب ناپذيری وخامت اوضاع در.  در افغانستان نيستءتعادل قوا

 اشغال ۀ اجازه ندادن به اداماز نظر ايرانيھا.  شرارتھا فکر می کنندۀکه، کمتر در بار دارد، ولی در تھران، مثل اين

ی از امضای آن خودداری می توافقنامه آمده و فعال حامد کرزطوريکه در پيشنويس ه ، ب٢٠٢۴افغانستان تا سال 

  .، مھم است...کند

 ۀ حق دارد کشور ھمسايه اش را برای امتناع از امضای توافقناماز منظر حقوق بين الملل ديپلوماسی ايران کامالً 

که مھلت مجور شورای امنيت سازمان ملل  خصوص اينه ب.  در افغانستان زير فشار قرار دھدامريکاحضور نظامی 

س امضای توافقنامه با دولت کنونی افغانستان در اين کشور ئيھا تصميم دارند بر اساامريکامتحد پايان می يابد، ولی 
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 ممکن است ٢٠١۴چرا که احتياط می کنند پس از دور بعدی انتخابات رياست جمھوری افغانستان در بھار سال . بمانند

  . متقاعد سازدامريکاايران قصد دارد مقامات اين کشور را به امتناع از عقد قرارداد با . امضاء نشود

 زمينه ۀ و ساير کشورھای غربی، ھمامريکاکند با ايجاد موانع در مقابل  بر اين باور است، که ايران سعی میکابل 

 ايران برای ايجاد مناسبات حسنه ھم با دولت افغانستان و ھم با اقليت .ھای گسترش نفوذ خود در منطقه را فراھم سازد

. گردد دئولوژی خود، باعث تنش بين پيروان اھل تسنن و تشيع میرژيم ايران با ترويج اي. کند شيعه اين کشور تالش می

کمک رسانه ھای جمعی و ه ل افغانستان بوايران، کوشش برای کنتر» ھجوم فرھنگی«ھمچنين، اتھاماتی داير بر 

ستان  راديوئی با پول ايران در افغانۀ فرستند١۵ کانال تلويزيونی و ۶در حال حاضر . شود فعاليتھای دينی شنيده می

 واقعيت حمايت تھران از گروھھای شورشی طرفدار ايران ۀ در بارسازمان امنيت افغانستان متناوباً . فعاليت می کنند

 ھمکاری ۀدولت افغانستان بارھا تھران را به رعايت توافقنام. دھد مخالف دولت در مناطق مختلف کشور گزارش می

 غربی به ۀکه معلوم است، دل کابل از اعتراض ھمساي ھمچنان. ژيک بين ايران و افغانستان فراخوانده استيسترات

  .  کافی پُر استۀسياست افغانستان به انداز

 فراخوانده، با اين سياست ضد امريکای را به امتناع از امضای توافقنامه با که حامد کرز» طالبان«رھبری جنبش اما 

عنوان طرف پيروز ه اميد بازگشت به کابل به آنھا ب: درک استمنطق طالبانيھا قابل .  موافق است ايران کامالً امريکائی

که اين جنگ را آنھا   قابل ترديد باشد، در ايناگر پيروز طالبان. نستان مخالفند اشغال افغاۀ با ادام،در جنگ داخلی آينده

» طالبان«ن بدون با وجود نظام سياسی کنونی، برقراری ثبات در افغانستا. راه خواھند انداخت، جای شکی نيسته ب

 ۀ، قصد ندارند در انتخابات رياست جمھوری آيند»قانون زور«اما طالبان ضمن اولويت دادن به . غيرممکن است

ئيھا شانس زيادی برای رسيدن به تفاھم متقابل با امريکاکابل و ھمچنين .  شرکت کنند٢٠١۴افغانستان در بھار سال 

ئيھا نيز به امريکا. جو می کند و ی به پشت ميز مذاکره نشاندن طالبان را جستبا اين وجود، کابل راھھا. طالبان ندارند

  .حساب باز کرده اند»  طالبان«با سھم خود، روی برقراری مجدد تماس مستقيم 

در ھر صورت، ايرانيھا نه تنھا با . خود را دارد» طالبان ايرانی«ند، که ايران ھم ابسياری از کارشناسان بر اين باور

 نمی توان چنين . نفوذ با آنھا به توافق رسيده اندۀن مبارزه کرده اند، حتی در اغلب موارد بر سر تقسيم حوزطالبا

. د به ايران اتکاء نمايندنتوان طور کلی میه طالبان برای رسيدن به ھدف خود ب. توافقی را در شرايط جديد منتفی دانست

برای ايران، تسلط بر . ئيھا ھستند و مدعی تمام افغانستان ھم نيستندريکاام آنھا ايرانيھا بسيار بھتر از ۀعقيده زيرا، ب

 افغانستان، که نمايندگان آنھا در ھيچ شرايطی نمی توانند در رأس رھبری کشور قرار ۀ درصد شيع١۵مناطق سکونت 

موضع مقتدری در مناطق مسکونی اقليت تاجيک برخوردار طور سنتی سعی می کند از ه تھران ب. گيرند، مھم است

الزم به ذکر است، که محمود احمدی نژاد، رئيس جمھور سابق ايران در نظر داشت احيای ناسيوناليسم فارسی را . باشد

 ۀمحدودتاجيکھای افغانستان جزو . مثابه ھويت ايرانی قرار دھده در مقابل موضع رھبر دينی ايران مبنی بر فقط اسالم ب

  .منافع ايران بوده اند و ھمواره از سوی ايران حمايت شده اند

 مقيم ميليون نفر مھاجر افغان ٣حساب بازگشت اجباری بيش از ه ھمچنين بايد در نظر گرفت، که تھران می تواند ب

اکثريت  .زايش دھدايران که تقريبا نيمی از آنھا مھاجران غيرقانونی ھستند، شمار ھمکاران خود را در افغانستان اف

.  ھای مقيم ايران، با ايرانيھا ادغام شده اند، به يک زبان صحبت می کنند و دارای فرھنگ و زندگی مشترک ھستندافغان

 را تا سال  ھزار نفر از مھاجران افغان۶٠٠ ميليون و ١ دولت ايران تصميم گرفت بيش از ٢٠١٢مبر سال در ماه نو

که موجب خشم کابل گرديد، اخراج مھاجران افغان از ايران شروع  ين تصميم با اينا.  به ميھن شان اخراج کند٢٠١۵

 نسبتا بزرگ افغانستان واقع در غرب واليات يکی از - اصلی ھراتۀعنوان تغذيه کننده  باالخره، تھران ھمچنان ب.شد

ای داخلی قبلی با واحدھای اکثريت جمعيت ھرات شيعه ھستند و در سالھای جنگھ. کشور در مرز ايران باقی می ماند
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 سرمايه گذاريھای ايران در اقتصاد ھرات، حجم مبادالت ۀاکنون در نتيج. شدت مقابله کردنده ب» طالبان«مسلح جنبش 

  ).٢٠١٢اطالعات مربوط به سال ( افزايش يافته است دالر ميليارد ٢بازرگانی مرزی دو طرفه تقريبا تا 

ارھای بازسازی، تأسيس مراکز تحصيلی و سرمايه گذاری در زيرساختھا، توجه موازات گسترش بازرگانی، که ايران ب

  مبارزه با قاچاق مواد مخدر مبذول میۀ کشور افغانستان در عرص خاصی بر ھمکاری با مقامات استانھای ھمسايه در

  . داردامريکادر اين مورد ھم ايران ايرادات جدی به . دارد

در افغانستان، اين کشور بيش ) نيروھای بين المللی کمک به تأمين امنيت(اف  سال حضور نيروھای آيس١٢در طول 

با احتساب کشتار ! عجب کمک به امنيتی! ئیعجب نيروھا(از ھر کشور ديگر جھان ھروئين توليد و صادر کرده است 

ز ھم روشنتر می صدھا ھزار نفری مردم افغانستان و ايجاد ويرانيھای عظيم مفھوم کمک به امنيت ائتالف غربی با

 کمترين ميزان مواد ٢٠٠١ئيھا درست در زمانی به خاک افغانستان پا گذاشتند، که در سال امريکا). مترجم. شود

 در افغانستان در  توليد مواد مخدر.  به اين سو در کشور توليد می شد١٩٩٢از سال )  تن١٨۵مجموعا (افيونی 

ائتالف غربی افغانستان را به يگانه رھبر قاچاقچيان مواد مخدر . يافت برابر افزايش ۴٠سالھای اشغال خارجی تقريبا 

ايران در داالن ترانزيت . عمل می آيده  درصد محصول خشخاش جھان در افغانستان ب٨٠ امروز .در جھان تبديل کرد

 ميليون ٨٠٠يش از دولت ايران ساالنه ب. مواد افيونی توليد شده در افغانستان و مصرف کنندگان اروپائی آن واقع است

اين در حاليست، که سازمانھای بين المللی مبلغ ناقابلی، ساالنه .  برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ھزينه می کنددالر

  . برای مبارزه با مواد مخدر به ايران پرداخت می کنددالر ميليون ١۵مجموعا 

 امنيتی روسيه فقط - اگر نيروھای انتظامی:  مقايسهبرای.  ايران با قاچاق مواد مخدر بسيار باالستۀاثربخشی مبارز

 ٣٣کنند، اين ميزان در ايران به   درصد ھروئين و ديگر مواد افيونی وارده به کشور را از دور خارج می۴نزديک به 

 کشورھای جھان است و مھمترين ھمکار ۀلحاظ کشف و ضبط مواد مخدر پيشتاز ھمه ايران ب. درصد بالغ می شود

 و غرب با ايران امريکايکی از علل اصلی خصومت (حساب می آيد ه لل متحد در مبارزه با توزيع آنھا بسازمان م

 کيلومتر خندق در مرز ميان ايران و افغانستان ٧٠٠ در سالھای اخير بيش از )١ ().مترجم. درست ھمين واقعيت است

. م خاردار و ديوارھای بتونی گسترش يافته است آنھا، موانع مجھز به سيۀحفر شده، احداث استحکامات مرزی، از جمل

سھم ايران از . حاکميت ايران ھزاران مأمور امنيتی و ساير نيروھای انتظامی را در شرق کشور مستقر ساخته است

در مدت پنج سال اخير مأموران .  درصد است۴٠ و ٨٠ جھان، به ترتيب ۀکشف و ضبط ترياک و مورفين در ھم

علت امتناع ه  ب. تن مواد مخدر از قاچاقچيان مصادره کرده اند۶٠٠طور متوسط ه ان ساالنه ب امنيتی اير- انتظامی

شمار .  ملی تبديل شده استۀئيھا از مبارزه با قاچاقچيان افغانستان، مواد مخدر برای خود ايران به يک فاجعامريکا

  . ميليون نفر تخمين زده می شود٢معتادان به مواد مخدر در کشور، قريب 

 در سفر اخير خود به کابل اظھار اطمينان کرد، که دولت افغانستان قرارداد دوجانبه را امريکاچاک ھيل، وزير دفاع 

کرد  رئيس جمھور افغانستان به تھران، سعی خواھند ۀايرانيھا ھم در سفر آيند. کند  امضاء می٢٠١۴قبل از آغاز سال 

تھران از سالھا .  متقاعد سازندامريکا توافقی افغانستان و ۀپای بستی را به خودداری از گذاشتن امضای خود حامد کرز

  . در افغانستان نداردامريکاپيش تمايل زيادی به حضور 

  زيرنويس از مترجم

 کوکائين ۀذخير«مقاله ھای ( از مبارزه با مواد مخدر در اين نشانی ھا بيشتر بخوانيد امريکا دليل امتناع ۀ ــ در بار)١(

  ):» دو بخش-مافيای جھانی مواد مخدر و بانکھا«و » امريکا
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