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 مصلحت گرایی و واقعبینی درمجموعه روابط میان کشورهای منطقه
    تشکلهحاکمیت های سیاسی در صف بندی های م ضعمو

مجواریه چگونگی بستر سازی مناسبات حسن  
 مشخصه موضعگیری دسته بندی های سیاسی

 نقش واثرگذاری گروهبندی های نظامی
وصف بندی نیروها آرایش  

     
بخش داخل  بمفهوم خاص کلمه، چه درعرصه و  بمفهوم عام کلمه و موقعیت فعلی سیاسی هرگاه به وضعیت کنونی    

چه درعرصه خارجی ومناسبات بین المللی نظری اندازیم، آنچه معمولن درنخستین نگاه جلب توجه می نماید،  و کشور
سیستم، بحران   بحران اقتصادی، بحران  که شامل  بحرانی قرار داریم  درمقابلما درکل،  واقعیت خواهد بود که  این 

  ۰می گردد وغیره ، بحران تجاری، بحران روابط بین المللی، بحران درعرصه حقوق بین الدولپارلمانی
؛ اما به سادگی بازگوی وضعیت حاضر وموجودیت امراض ودرعین کلمه بحران، بخودی خود خیلی حرف نمی زند   

بخش ها  بشمارآمده و بمثابه موجودیت مرضی که همگان آنرا در تمامی خود، بیان یک احساس خجالت  زمان درنوع 
ید نبا برخوردار بوده و از اهمیت شایانی گری که یمسأله دهمچنان،  ۰می گردد  مایند، محسوبنساحات مشاهده می  و
   ۰محسوب می گردد جاری فعلی شود، اینست که: بحران کنونی، محصول عادی پروسه تاریخی  نگهداشته نظردور از

  و وضعیت کنونی بوجود آمدند، با شرایط  و سده قبلی ایجاد گردیده   کلیه نهادهایی که درجریانقابل تذکر می باشد که 
    ۰ه تفکیک وشناسایی آنها وانتخاب راه مناسب نیستیمب هنوز قادرنیزما  همچنان وفق ننموده و

درنوع خود  به اراضی افغانستان،ایاالت متحده شود که تهاجم نظامی  پنداشته می  این مطلب الزمیقبل ازهمه تذکر   
 به گرفتاری عامالن آنتعقیب ووبمنظور ۲۰۰۱سپتامبرسال  ۱۱حمالت (!)تالفی دلیلب پنداشته می شود که نیز بحرانی

ساختاردولتی   فروریزی پس از  بخصوص و  تک قطبی جهان تا درسیاستمداران امریکایی این امکان را میسر نمود 
آرزومندی   تحقق و پیاده سازی دیگران، درامر  داشتنهنگ  بمنظور در وحشت ترس وایجاد   شوروی، به هدف اتحاد
  د کهزنسا وانمود   چنین  تا  در صدد  شدند و  ورزیده  مبادرت تالش هایی  به اقدامات و  قبلی شان و  همیشگی یها

بالقید وشرط ایاالت متحده  حاکمیت  تأمین  را بمنظور  شرایط بوده و وضعیت و لیبرال امریکایی، همه پذیر ایده های
چگونگی موقعیت وهمچنان نقطه نظرهای "القاعده"  ما گردد کههمچنان نباید فراموش خاطر۰مساعد ومهیأ خواهد نمود

 ۰نخواهد نمود و "طالب"ها در ترکیب وضعیت سیاسی افغانستان، بهیچوجه در دستیابی به اهداف مورد نظرکمک 



شرایط و  ب گردد تا ازسب  برافغانستان  دیگران می باشد که نظارت وکنترول  دیگر، این امکان نیز موجود   ازجانب
می   قابل یادآوری ۰بعمل آید  استفاده ابزاریایران  روسیه، چین، هند و فشارعلیه  بمثابه آله  ،موجود کشوروضعیت 

حقوق   جمله نقض عمدی اصل بر کشور از  طی مدت زمان تسلط شان "طالب"ها، بخصوص باشد که تمامی اقدامات 
یادآورشد می توان را  ۰۰۰ومخدرمواد  نقل  حمل وو قاچاق ، زن، کشت حقوق  نادیده گرفتن  ونمودن   پامال بشری،

واقعیت های  پس منظر همچنان  و  هکرمتذ فاکتورهای  موجودیت  ۰می باشد  محکومیت سزاوار انحأ  بنحوی از که 
 قانونی  صبغه   افغانستاندر هایش حضورنیرو  وبه موجودیت  ا ایاالت متحده خواهد گردید ت سبب   تکوین  درشرف
  ۰نمایدمعرفی نیز  جهانبمثابه مدافع حقوق بشردراین منطقه  خویش را ،یحقوق لحاظ از همچنان وبخشیده 

و   گردیده کشورما آغاز در اراضی  ۲۰۰۱سال در نیمه دوم شرکای هم پیمانش،  و  اقدامات نظامی ایاالت متحده    
می گذرد، جنگ،   قوت های ناتو در کشورما و  نظامیان امریکایی حضور و  موجودیت مدت هفده سال از اکنون که 

ما قربانی می اطفال  زنان، مردان و از ناگوارش همچنان ادامه داشته و عواقب خونریزی و ویرانی با تمامی سبعت و
در به پیروزی آنچنانی وموفقیت چشمگیری، چه  نظامیان امریکایی وناتودستآوردهای حداقل اولی،   به استثنای ۰گیرد

اکنون، ما  ۰ندیدگردن، نایل بخش مربوط به مبارزه با هراس افگنان ودهشت گران بازسازی و چه درعرصه وعرصه 
نیز آنها را  بیشتر بیشتر و تعداد  ورود  بلکه  خارجی در کشور می باشیم، نظامیان  موجودیت نه تنها شاهد حضور و

قوت  زمان حضور  درطول مدت ۰خواهد نمود  حاصل  تداومسلسله همچنان ین بوده و به یقین که درآینده  ا ه گررانظ
صحنه سیاسی  دیگری واردپس از ایاالت متحده، یکی در سه رئیس جمهور افغانستان، بتعداد در ناتو و  های امریکایی

 ویژگی های آنرا  بودیم که  نیز  ژئوپولیتیکی درمنطقه پیدایش وضعیت کاملن جدید  و همچنان شاهد   گردیده آن کشور
جلوگیری از  بمنظوررا ها کل، اما بخشی از"طالب"در و ناتو، نه قوت های نظامی امریکایی برشمرد:  نچنیمی توان 
نیروهای جاگزین  امنیتی مورد حمله قرار داده و این مقارن با زمانی بود که تکنوکرات ها   تهدیدات  گسترش پخش و
  ۰شوند دسته بندی های مجاهدین می نظامی و

قطعات  محدود  نظامی اتحاد شوروی  وارد کشورما  ۱۳۵۸گردیم : پس از آنکه  طی  سال اندکی  به عقب برمی     
با توجه بیشتر به مسایل وحوادث بوجودآمده درکشور، درصدد آن شد تا بااستفاده ازوضعیت گردیدند، ایاالت متحده نیز

علیه کشور یاد امر مبارزه بمنظورتحقق هدف  یادشده  در ۰اتحاد شوروی نمایدپیش آمده، افغانستان را مبدل به ویتنام   
  ۰شده، به پشتیبانی وسیع وهمه جانبه مادی ومعنوی نیروهای مخالف حاکمیت افغانستان مبادرت ورزیدند

، برای آنها توسط   کامل افغانستان  ترک و به کشورشان  نظامیان شوروی  حدود ده سال و عودت  گذشت پس از    
مسأله افغانستان، از اولویت  متغیر گردیده وتا بصورت بنیادی  گردیدبصورت انتزاعی این فرصت میسرایاالت متحده 

ایران را  پاکستان و  فعال گردیدن  آن کشورحذف گردد که چنین وضعیتی، درنوع خود امکاناتهای سیاست خارجی 
ودرصدد شدند تا با استفاده ازکلیه امکانات وتوانایی ساعد ومهیأ نموده درزمین بازی کشورما مبازیگران قدیمی بمثابه 

 مربوطه به منطقه که افغانستان مرکزثقل آن بشمارمی آمد، به نقش واثر گذاری خود بیش از  های  موجود در حوادث
بمثابه بازیکن  وبقدرت رسیدن مجاهدین، ایران نیز ۱۳۷۱طی سال  با سقوط حاکمیت سیاسی درکشور ۰پیش بیافزایند

طی نهایت،  درکشورما که  در "طالب"ها و حاکمیت   اما با فرازآمدن رژیم ۰مبدل گردید در قضایای کشورما  عمده 
  ۰گردید، نقش بازیکن عمده ومهم به پاکستان محول گردیدمنجر به سقوط کابل  ۱۳۷۳سال 
و گی فعالیت های "طالب"ها توجهی بخرچ نداده چگونزمان مدیدی، جامعه جهانی اصلن به نحوه عملکرد و   مدت    

مصالح اقلیت  نقض صریح حقوق بشر و قبل ازهمه از تحدید حقوق وآزادی های زنان وعدم توجه به منافع و اصلن از
سال  سپتامبر ۱۱اما پس از حوادث  ۰می گرفت، چشم پوشی می نمودند  صورت  های ملی کشورکه توسط "طالب"ها

بیش از هرزمان  علیه "طالب"ها  گرفت، قطعیت درامر مبارزه  مورد تهدید قرار که امنیت ملی ایاالت متحده  ۲۰۰۱
  ۰دیگردردستور روز قرارگرفته ودرنتیجه، با هجوم نظامیان امریکایی به کشورما، حاکمیت "طالب"ها سقوط داده شد

قوت های   موجودیت مهارکننده ای متوسل گردید، اما  ها به اقدامات بمنظور مقابله با "طالب" با وجود آنکه ایران    
منطقه را ازبنیاد دچار تحول و دگرگونی   ژئوپولیتیکی در افغانستان، موقعیت و وضعیت سنتی   نظامی ایاالت متحده
باعث  وضعیتی   چنین ۰گردید تهدیدی به امنیت ملی ایران تلقی   مرزهای شرقی آن کشور، بمثابه نموده و از جانب 

  ۰توجه اعظمی معطوف نمایدایران به تهدیدات جدید امنیتی،  گردید تا



شتر از سی یدرمورد اهداف ومقاصد سیاست ایران درافغانستان باید یادآورشد که کشور نامبرده درطول مدت زمان ب   
ایران دربخش هایی  ۰برخوردار می باشدمجموعه اقتصاد کشورما از نقش قابل توجهی گذاری هایی درسال با سرمایه 

بخش زراعت، بهداشت، سات انرژی، ارائه معاونت هایی درتأسی، هاوپلچک ساختمان پل  ترمیم و جاده ها،اعمارچون 
جهت ارتقای سویه  ایران در کشورما  ۰است  نموده افغانستان سرمایه گذاری  ساحات دیگردر بخش ها و وارتباطات 

سیمینارهای  کتاب، تدویر و تأسیس کتابخانه ها، چاپ زمینه به ایجاد  ورزیده و در  نیز تالشتربیه  تحصیلی و تعلیم و
و تربیه دیپلومات های  گیتدویر کورس های آماد هایران بعالوه برآن،  ۰نمایشگاها نیز مبادرت ورزید علمی و افتتاح 

هایی بمنظورمبارزه  مرزی، ایجاد موسسات وارگانبررسی  پست ها وقرارگاهای  ساختدره، کشورما نیزهمت گماشت
با درنظرداشت اینهمه موارد  ۰انجام داد با قاچاق مواد مخدر ومعاونت هایی درجهت بازسازی قوای مسلح کشورما نیز

درطول  ۰می نماید  دنبالایران در مجموعه افغانستان بصورت قطع، اهداف کاملن بی قاعده ای را گفته آمده در فوق، 
بصورت جدی به پشتیبانی از کابل همچنان ادامه داده است، کمک های مالی  زمان سال های متمادی، کشورایران مدت

  ۰میلیون دالر بالغ می گردد ۰۰۹قبلی بهایران طی چهارسال 
ئه شده، ق آمار و ارقام اراابمط ۰واقعیت وجودی کشورما برای ایران ازاهمیت فوق العاده مهمی برخوردارمی باشد    
عاصر گوارترین درگیری های متقابل در تاریخ منا مدت زمان پیچیده ترین و  پسین، یعنی درطول  سال ۳۵ - ۳۰طی 
  ۰نمودرا هزینه یک تریلیون دالرمبلغ بیشترازافغانستان منحصربفردش در أمین منافع ومصالحتایران بمنظور،ماکشور
شکل البی های  ت و  نخست، ایجاد می باشد، متذکر باید گردید که: در گام  نهفته   منافع ایران درچه  دراینمورد که    

برادر   بمثابه   باشندگان کشورما میان اهالی و ایرانی   نمونه  و شکل گیری نخبگان افغان در مجموع  ایران طرفدار 
  ۰مشکل بنظر می رسد (،مسأله دومیهرچند، انجام چنین عملی )بخصوص  ۰بزرگتر ومدافع منافع ومصالح افغان ها

ایران، بخصوص در مورد  اکثریت افغان ها در قبال ، کنونی  بوجودآمده بی اعتمادی  تاریخی و براساس عدم اعتماد 
    ۰موجودیت اختالفات سنی وشیعه وغرور بی مفهوم ایرانی ها در قبال افغان ها، حساس می باشند

درصورت امکان، جلوگیری از  درافغانستان، تأمین امنیت آن کشور وسیاست ایران   گترین مأموریتبزر  اما شاید    
بخصوص از جانب  پسین، ایران   ماهای طی   در اینمورد ۰ایجاد ژاندارمی در افغانستان بمنظور حمله به ایران باشد

  ۰"دولت اسالمی" مورد تهدیدهای جدی امنیتی قرار گرفته است

  "دولت اسالمی"و ایرانافغانستان،     

روز  تا، روزتذکراین مسأله از اهمیت منحصر بفردی برخوردار می باشد که چگونگی وضعیت امنیتی درافغانستان    
سوریه به  عراق وبیم آن می رود کشورما  پس از ۰است تشدید گردیده زمان دیگرهربیش ازها امنی  نا وخیم ترشده و

دراین میان در واقع، این  ۰بین المللی مبدل گردد تشدد گرایی مذهبی و به سنگری برای بنیادگرایی  ستحکمی برایمدژ
  ۰است که به انجام واجرای نقش سیاهش همچنان ادامه می دهد (تروریزم بین المللی مذهبیدولت اسالمی" )"

به  اسان" را بمثابه ایالت خلیفه اسالمی"دولت اسالمی" با تحکیم مواضعش درافغانستان، ایجاد وتشکیل "امارت خر    
و   افغانستان  اراضی  شامل نامبرده  شورشیان "دولت اسالمی"، امارت گروهی از برنامه  مطابق  ۰رسمیت شناخت

همچنان، مطابق آمارهای ارائه شده  ۰و بخش شرقی ایران می گردد پاکستان بصورت کامل، بخشی از آسیای مرکزی
والیت کشورما جنگجویان داعش موجود بوده وبه زد وخورد های مسلحانه  ۲۵ضد ونقیض، همین اکنون در بیشتر از 

  ۰، ناراحتی های ایران را نیز در پی داردمنطقهکه بصورت طبیعی درکنارکشورهای مبادرت می ورزند 
گذاری و بسط وتوسعه نفوذش را درکشورما بیش ازهر زمان دیگرگسترش تأثیرماهای پسین، ساحه  ایران درجریان    

"دولت اسالمی" می باشد، در کشورما توسعه جهانی  که عبارت از تروریزم  برعالوه اهداف کالن وعمده  ۰داده است
منابع نفتی مربوط به داعش در عراق   پس از بمباردمان ۰خواهند پرداخت اما صرفن عملگرأ بوده و به امور تجارت 

   ۰ئتالف، کاهش قابل مالحظه ای درتولید نفت رونما گردیده ومبالغ عایده از فروش آن نیز مسدود گردیدتوسط قوای ا
اما این  ۰مخدردر کشورما را بخود اختصاص دهدبخشی از قاچاق وتجارت مواد بدینترتیب، داعش درصدد آن شد تا    

نیز ارپذیرش کابل قرارنگرفت، بلکه ضدیت "طالب"ها بمثابه مخالفان "دولت اسالمی"مورد نه تنها وآرزوهای مشابه، 
بمثابه برنا مه  "طالب"ها را می توان و  "دولت اسالمی" ایدئولوژیکی -سیاسی   با وجود آنکه برنامه های ۰برانگیخت

وجوه تمایزاساسی و  ۰اما آنها درجریان حوادث به مخالفان جدی همدیگر مبدل شدندمحسوب نمود، برادران دوقلو های



 شواهدی  بیانگر این  واقعیت می باشد  که ۰خالصه می گردد اهداف نهایی آنها گروهای تشدد طلب متذکره دربنیادی 
افغانستان بر د که باید حاکمیت ملیت متذکره می پندارن  می دهند، چنین  "طالب"ها که اکثریت آنها را پښتون ها تشکیل

    ۰اما "دولت اسالمی" در صدد ایجاد "خالفت جهانی" اسالمی می باشندو  یابد  همچنان تداوم
ه افغانستان خالص صرف به محدوده  نمود که جاه طلبی های آنها  با بررسی برنامه های "طالب"ها می توان ادعا     

برنامه های  دقیقن، درمتن  ۰گردیده وبا طرح های عربی داعش درمورد ایجاد وبرپایی هرنوع خالفتی همخوانی ندارد
که "طالب"ها   نمی باشد  مسأله غیر منتظرهاین  ۰کاشته شده است نیزمیان آنها  "نیروهای سیاه" متذکره، بذر درگیری

صورت می گیرد، اما همه  نیزمیان آنها  شدید نظامی خوردهای  و زد همدیگر شان جهاد اعالم نموده و داعش علیهو 
مجموعه  در  شگاف ایجاد انشعاب و بهدف  داعش  ۰افغانستان خیلی ساده هم نمی باشد موارد درجنبش ضد دولتی در

برای افغانستان از   برآن، فاکتور اقتصادی  عالوه ۰می گردد  متوسل  مسلحانه ای  "طالب"ها با آنها به درگیری های
دالر  ۶۰۰ - ۵۰۰، مبلغ می پیوندند  به داعش "طالب"ها که قوماندان های داخلی  ۰معینی برخوردار می باشد اهمیت 

مبلغ های متذکره برای آنها باتوجه  ۰دالر پرداخته می شود ۲۰۰به مراتب بعدی و پایانی نیز مبلغ  ۰دریافت می نمایند
  ۰ت بیکاری، کمک قابل توجهی پنداشته می شودبه مشکالت اقتصادی و معضال

منبع تازه بکارگیری زمینه های  بمثابه  "دولت اسالمی"که در شرایط کنونی، افغانستان برای  می باشدم به تذکر الز   
مالی، انسانی و تبلیغاتی محسوب گردیده که امکانات سازماندهی فعالیت ها وعملکردهای تروریستی علیه تمامی منطقه 

  ۰بشمول آسیای مرکزی، ایران، روسیه وقفقازنیز موجود می باشد
در وضعیت وشرایط کنونی، تعداد مجموعی قوای مسلح کشور، مسأله نباید فراموش خاطرما شود که یادآوری این      

و به مقابله  نهمستقال، اما با این عده نمی توانند سیصدهزار نفربالغ می گردد به بیشتر از پولیس شامل قطعات نظامی و
اردوی کشور در  از نبود امکانات مادی وتسلیحاتی نیز ۰مبادرت ورزند جواب باالمثل به مقابله با تهدیدات تروریستی 

 ۰میان نمی باشد خبری در کشور اصلن  قوای مسلح  نگیزه درصفوف روحیه و ا  معضله قرار داشته و از موجودیت
 ۰سی هزارنفرمی رسد که کنون تعداد آنها به بیشتراز دراین عرصه می باشدیگرمشکل د ،وجودی شبه نظامیانحضور

تحت نظارت ایران قرار   که بنظر می رسد که آنعده از برادران اهل تشییع درکشورما  موضوع الزمی  یادآوری این 
اعش نمودند، عالوه د در امر مبارزه علیه  تقاضای ایجاد و سازماندهی نیروهای جنگی و رزمی دارند، ازدولت ایران
  طریقاز   زمان درعین  و  بوده نیز افغانستان  صلح   و میانجیگری در گفتگوهای  پادرمیانی  برآن، تهران عالقمند

  ۰اعضای رابطش با "طالب"ها نیزتماس هایی برقرار نموده است
آنها را بمثابه  و موجودیت   پنداشتهبمثابه جنبش اهل تسنن   "طالب"ها راحرکت  اما نباید فراموش نمود که ایران     

   "اتحاد شمال" ودر چوکاتتهران مقادیر معینی ازسالح ومهمات حربی را به  ۰تهدید منافع ایران درکشور می پندارد
افغانستان عملیات نظامی ایاالت متحده در نخستین آغازدر معاونت هایش به قوای مسلح کشورما تحویل داده و همچنان

امروزی،   درشرایط ۰ورزید حاکمیت "طالب"ها، بیش از پیش مساعدت  بمنظور سرنگونی  "آزادی پایدار"تحت نام 
که درنوع  نموده  بلند پروازی عرض وجود  دربخش های شرقی ایران، دشمن قدرتمند و ۰نموده استوضعیت تغییر 
در  خود را   غرب  اینمورد، ازجانبایران در ۰واقعیت وجودی ایران را با خطرجدی مواجه کرده است خود، اساس 

  ۰خویش مشاهده می نمایندآغوش عراقی های ضد ایرانی و از جانب شرق در آغوش برادران افغان 
  را برایتسلیحاتی  پولی و مقادیرهنگفت  وشرط بندی نموده "طالب های کمتربد" درمورد  ندرچنین محیطی، ایرا    

پیشروی های داعش گردیده و از  که آنها مانع  می پنداشت   چنین "طالب"ها دل بسته وبه   ایران ۰آنها اختصاص داد
از پخش وگسترش ایده های ضد ایرانی درمیان افغان ها جلوگیری نموده بیشتر اراضی وتحکیم مواضع آنها وتصرف 
والیت جنوبی   الی شمالی کندز افغانستان، از والیت مرز ایران و تا جنگجویان داعش در امتداد داد هند نخوا واجازه 

  ۰هلمند، برایشان منطقه حایل ایجاد نمایند
موجود می   تسلیحاتی ایران به "طالب"ها در اداره واشنگتن نگرانی هایی درقبال کمک ها و معاونت های مالی و    
تأکید ش در افغانستان درایاالت متحده بصورت قطع، بیشتربه مبارزه جمهوری اسالمی ایران با شبکه های داع ۰باشد

 پولی و   معاونت های بخشی از کمک ها و  می باشد که نیز موجود  می شود، اما ازجانب دیگر این هراس   ورزیده
۰تسلیحاتی تحویل داده شده توسط ایران به "طالب"ها، ممکن دربسا موارد، برضد منافع ایاالت متحده بکارگرفته شود  



حفظ امنیت منحصر  بمنظور ،ا  ءامنیتش نگران می باشد، بنأایران، البته مانند سایر کشورهای جهان از رهگذرتأمین    
آنها به از امر کمک ومساعدت خویش می پندارد، ، درعین زمانی که "طالب"ها را بمثابه دشمنان اصلی بفرد درکشور

مشکل بنیادگرایی اسالمی دروجود داعش، توسط کشورواحد که  بخاطرباید داشت جدا  اما  ۰پشتیبانی بعمل می آوردنیز
 مشکل و ،این ۰درکشور واحدی چون افغانستان حل وفصل نخواهد گردید چه ایاالت متحده وچه ،ویگانه ای چه ایران

تشریک مساعی  مبارزه ومقابله با عملکردهای آن، رسالت تمامی بشریت بوده و  گردد کهمعضل جهانی محسوب می 
  ۰همگانی در مورد را در دستور روز قرار می دهد

ام تشکیل می دهد، مطابق ارق با قاچاق وحمل ونقل مواد مخدر مبارزهتالش های ایران را  عالیت ها ودیگر فجهت     
تولید وقاچاق  ۰قاچاق مواد مخدر، متأسفانه ازدیاد قابل مالحظه ای بنظر می رسد در مقدار تولید و ، ساالنه ارائه شده

نشر  طبق آمار به  ۰نیز می باشد یبانگیر دولت افغانستان گرگردد که می   محسوب مواد مخدر، همچنان از مشکالتی 
 ۲۰بالغ به   گردد، ساالنه به کیسه سندیکاهای مواد یادشده سرازیر می رسیده، عوایدی که از مدرک حاصل موادمخدر

بصورت بخش آن سهم کابل می باشد، چه تجارت موادمخدر،   میلیارد دالر یک ۲۰ازاین مبلغ  ۰گرددمیلیارد دالر می 
أ می گردد و این واقعیتیست اجر سازماندهی و مقامات دولتی در کابل  زمامداران و بعضی مستقیم وغیر مستقیم توسط
  ۰اید چشم پوشی بعمل آیدروشن ومبرهن که از آن نب

حاکمیت  پس از سقوط  ۰نماید باید تجارب خویش را درعرصه متذکره با دولت افغانستان شریک  تهران می تواند و   
باید در امتداد مرز میان  "طالب"ها، در کابل میان دولت های ایران وافغانستان معاهده ای به امضأ رسید که مطابق آن 

به استحکامات  و  مراقبت اعمار گردیده گردد، پست های بازرسی وکیلومتر تخمین می  ۹۰۰دوکشور که به بیشتر از 
   ۰تحکیمات مرزی میان دوکشور بیش از پیش توجه جدی والزمی مبذول گرددو 
دنبال چه بوده، چه امری را دنبال نموده، درصدد  گردد مبنی براینکه ایران در افغانستان بهدراینجا سوالی مطرح می  

 دستیابی به کدام اهداف بوده و چه منافعی در افغانستان دارد؟ 
البته، چنانچه در باال تذکر بعمل آمد که ایران درمجموعه افغانستان مانند سایرکشورها به دنبال منافعش می باشد که    

 ازجمله ذکر چند نمونه بسنده می باشد: 
؛خروج کامل قوت های نظامی ایاالت متحده از اراضی افغانستان - ۱       

تحکیم حکومت مرکزی در کابل و درنظرداشت توازن میان نخبگان پښتون و سایرگروهای قومی ونژادی؛ - ۲       
  حل وفصل مسأله مهاجران افغان در کشور ایران؛ - ۳     
جلوگیری از تشدید تضادهای موجود میان شیعه وسنی در کشور؛تأمین امنیت اهل تشییع افغانستان و  - ۴       

علیه گروهبندی های "دولت اسالمی"؛مبارزه فعال  - ۵       
  ۰مبارزه با تجارت غیر قانونی مواد مخدر - ۶     
، نقاط نظر  ثحد برودیگرممورد بخش های  د، اما درگردمی  مطرح  درمورد بخش اولی، استدالل های متعددی      

به دولت های   جذابیت ایران بنأْءْا، امیدواری و ۰می باشد مشابه  جهانی کاملن جامعه  برنامه های  با اهداف و ایران 
تأمین ثبات و امنیت درافغانستان و دربخش نابودی هسته های درعرصه   ازجمله ۰نمود زده  شگفت "ائتالف"، آنهارا 

  ۰درافغانستان بلکه درعراق و سوریه و شکست ونابودی داعش در مناطق دیگر جهان"دولت اسالمی" نه تنها 
دشوار بین  نهایت  به آن درشرایط   مسایل مربوط و کشورعزیزما افغانستانشواری های دبمنظور رفع  ،بدینترتیب    

به هدف  زمان، راها و وسایل نیل   مطابق حکم منطبق با واقعیت های جامعه افغانی و منطقی و بصورت باید المللی، 
  ۰را پس از بررسی دقیق وموشگافانه انتخاب نمود

تبدیل شدن به یک میدان  کشورعزیزما افغانستان در این دوره دشوار روابط بین الدول، درحال اما با وجود اینهمه،     
    ۰بازی دیگر می باشد

    
۲۰۱۷بیست وسوم ماه دسامبرسال               


