
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  :ترجمه از

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠٠٩ فبروری ١٥برلين، 

  

  

  

  راسدــروسيه از نزديکی اتازونی با ايران ميه
  

 ــ خود ٢٠٠٩ فبروری ١٤ در شمارۀ ديروز ــ Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"روزنامۀ 

 نشر کرده، که اينک ترجمه اش Elke Windisch" الکه وينديش"نوشتۀ کوتاهی را زير عنوان باال از قلم خانم 

  :تقديم مينمايم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"را خدمت خوانندگان گرانقدر پورتال 

 اوباما ضمن اولين نطق خود بحيث رئيس جمهور اتازونی، گفت ، امريکا دست خود را قراری که: مسکو « 

  اين پيام در ايران با خشنودی".شت نسازدايران ديگر دست خود را م"بسوی ايران دراز ميکند، به اميد اينکه 

را مبنی بر جمهوری اسالمی از طريق رئيس جمهور خود ، محمود احمدی نژاد، آمادگی خود . بدرقه گرديد

  .ابراز کرد" مذاکرات مستقيم و با روحيۀ احترام متقابل"

، با ١٩٧٩هر دو طرف دليل کافی دارند، تا دورۀ انجماد روابط را که سی سال پيش در عنفوان انقالب اسالمی 

رب بر اثر محاصرۀ اقتصادی غ. گروگانگيری دپلوماتهای سفارت امريکا در تهران برانگيخته شد، خاتمه بخشند

که ارسال تجهيزات تخنيکی را در سکتور انرژی نيز تحريم کرده است، تصفيه گاهها و تکنالوژی استخراج 

مواد نفتی ايران چنان بيمار و فرسوده گشته، که امروز ايران بنزين مورد ضرورت خود را از امارات عربی 

 رضايتقوط درامد صادراتی و ناس. در خليج فارس و گاز مورد ضرورت خود را از ترکمنستان، وارد ميکند

 درصد رسيده و يک ربع مردم ايران در تحت سرحد فقر ١٤حجم بيکاری به در حالی که روز افزون مردم ــ 

درصد نفوس ايران را ) هفتاد (٧٠نسل جوان که . زندگانی ميکنند ــ هيمۀ انفجار اجتماعی را آماده ساخته است

  . استدوختهرب بطرف غچشم اميد خود را تشکيل ميدهد، 

ايران شناسان روسی احتمال ميدهند، که نکات باال و انتخابات قريب الوقوع رياست جمهوری ايران، ليبرال ــ و 

 برنده قطعۀاين کار البته که مهمترين . عادی سازی محتاطانۀ روابط ايران را با اتازونی، براه خواهد انداخت

ن همين اکنون از طريق سکتور انرژی و کنترول راههای را از کف مسکو خواهد گرفت، چون کرمل) توس(

قطعات خود را در افغانستان اکمال ميکند، مشغول بازی با ناتو و اتحاديۀ بين المللی ترانسپورتيی که ائتالف 
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 ــ Nabucco" نبوکو"پروژۀ مرده و کنار گذاشته شدۀ . در آن صورت ايران بديل بهتری خواهد بود. اروپائيست

، بدون دخالت روسيه، ميتواند به ذخاير گاز منطقۀ کسپين دست يابد  نی که اتحاديۀ اروپائی از طريق آنپايپ الي

ايران از طريق اين پايپ الين  خواهد توانست، که در عوض گاز جمهوريت های . ــ  چانس احياء خواهد يافت

شود، اين گاز را اقتصادی تر  میآسيای مرکزی که اوًال به روسيه فروخته شده و بعد به غرب تحويل داده 

  .عرضه نمايد

ناتو همچنان اشد ضرورت به راههای بديلی دارد که از طريق آن بتواند  اکماالت قطعات خود را در افغانستان 

 ايران عبور ميکند، که خط آهن آن عين عرض خطوط آهن قلمروکوتاهترين و مطمئن ترين راه از . تأمين کند

خطوط آهن روسيه عين عرض خطوط آهن اروپائی را ندارد و از همين رو محموله های .(اروپائی را دارد

اروپائی بايد از قلمرو روسيه بر ريل های روسی انتقال يابند و اين خود وقت و مصرف اضافی را ميطلبد ــ 

به همين صورت . رول ايران در عراق در ارتباط به مسايل مذهبی غير قابل انکار استعالوه بر آن ). مترجم

  .رول ايران در شمال افغانستان که تاجکان در اکثريت ميباشند، قابل درک است

چون جنگ افزار . کرملن و ادارۀ امور خارجی روسيه مگر چندان آلۀ تحميل فشار بر ايران را در دست ندارند

البته ايران برای . رد ضرورت دستگاه برق ذروی ايران را غرب ميتواند تأمين و اکمال نمايدو تجهيزات مو

  ».شکستاندن فشار مسکو، ميتواند به حمايت از مقاومت مسلمانان شمال قفقاز برخيزد
  

  :تبصرۀ مترجم 
 دست ان آورد، بلکه به ارمغکه ميدانيم، سه دهه جنگ نه تنها تباهی های مستقيم را به کشور و مردم ما چنان

البته نقشهای اين دو . باز کردنيز مداخالت دوامدار ممالک همسايه ، خصوصًا ايران و پاکستان را در کشور ما 

ما ديديم که بلی؛ . کشور در وطن ما اگر در بعض جهات همگونی دارد، در بسا جهات از هم متفاوت است

در در افغانستان،  "رارواد بد"دولت طماع و مستقيم هردو طوری آمد که زمينۀ مداخالت مستقيم و غير  شرايط 

  :مذهبی آن نکاتی را تذکر بدهيم ــ اگر از رول ايران و دولت شووينستی . حد وسيعی فراهم گرديد

ايران با صرف مساعی متداوم و متراکم چند دهه در تار و پود افغانستان رخنه کرده که من درينجا بعد فرهنگی 

و  اينکه از طريق آن در جهت منافع سياسی ررا جلی ميسازم و آن هم بخاط) ذهب و غيرهزبان و م(قضيه 

ايران همين اکنون در همه ساحات دست بکار است و در هر . ايران استفادۀ اعظمی صورت ميگيرداقتصادی 

فع خود را در ان منايراکه دولت آزمند و مفتن  متأسفانه .خود را در افغانستان تأمين نمايدساحه ميخواهد منافع 

 می بيند و اندرين زمينه مساعی پيهم و و پامال کردن منافع عليای افغانستانافغانها رهمزنی وحدت ملی ب

اظهر من الشمس است، که ملموس و آنقدر ساحات نفوذ ايران در افغانستان بسا   .شباروزی را مرعی ميدارد

   .ميگرداند، اضافی  "ثابت اثباِت "بحيث  گويا ، تذکر مزيد را در زمينه

مد نظر  در حل قضايای افغانستان، ر دادن رول ممالک همسايهبمبنی اما وقتی سياست حکومت جديد امريکا را 

اگر . م که دخالت ممالک همسايه را در افغانستان در ابعاد تازه و گسترده تری مهيا ميگردانديبين میبگيريم، 

پيشگوئی کرده، راه که در باال از نظر گذشت ــ  ــ چنان" برلينتاگس شپيگل  "ۀقراری که نويسندۀ روزنام

ستان تقاضاء نمتيازاتی را در افغاااز طريق ايران باز گردد، طبعًا ايران از غرب ناتو اکماالت قوای متجاوز 

و ر  صريحتفغانستان وسيعتر،نتيجه چنان ميشود، که با نزديکی غرب با ايران، مداخالت ايران در ا. خواهد کرد

  . گرددبتر رَِّخُم
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وطن، جناب استاد داکتر روستار تره کی اخيرًا مصاحبۀ سياسی دانشمند بزرگ و تحليلگر برازندۀ اوضاع 

انجام داده اند، که بنده شنيدن آنرا به " افغانستان آزاد ــ آزاد افغاستان"هشدار دهنده ای با پورتال عالمانه و 

 !!!!!صميمانه توصيه ميکنم خوانندگان دلسوز به افغانستان، ههم


