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 است؟ رانیسقوط فراه به سود ا ایآ
که  طالب انیجو زهیاز ست رانیا یو استخبارات یتیحلقات امن دهدیکه نشان م دهیروزها به نشر رس نیا ییهاگزارش
 اند که مقام ها گفته به رسانه تیوال نیا یها از مقام یفراه و برخ ی. والکنند یم تیحما جنگند یفراه م تیدر وال

 و «رجندیب»در مناطق  رانیدر قلمرو ا یآموزش یها قرارگاه جنگند، یکه در فراه م یبه طالبان رانیا یتیامن یها
از سران  یبرخ یها است که خانواده یهم حاک گرید یها اند. گزارش فراهم کرده «یخراسان رضو»از  ییها بخش

 انریاز رهبران گروه طالبان، در ا یکه برخ ستین دیبع چی. هکنندیم یگزند «یخراسان رضو»گروه طالبان در 
 .کنند یگزند
 بیقر یها که کشور کنند ینگران شدند. آنان تصور م یلیننگرهار خ تیداعش در وال یریگ بعد از شکل هایرانیا

 اسبود که تم لیدل نیفراهم کنند. به هم رانیا نینش یآن را به مناطق سن رخنه   نه  یاند تا زم کرده جادیآنان داعش را ا
مصاحبه اعالم کرد که تهران طالبان را کنترول  کیدر  یدر کابل بار رانیا ریشد. سف شتریبا طالبان ب رانیا یها

کنترولش  دیخواهیکه م یممکن است که شما به طرف یزمان ،ییبه هر معنا ی. کنترول اطالعاتکند یم یاطالعات
 .دیرشوه بده د،یکن
 ادهطالبان قرار د انیجنگجو اریکشور را در اخت نیقلمرو ا ران،یا یاستخبارات یها است که مقام لیدل نیهم به دیشا

 انهیگروه طالبان را مخف خواهد یکه چرا تهران م ستیشده است، روشن ن یگسترش داعش منتف گریاند. حاال که د
 ه،یدر عراق و سور اشیاست و هم درقلمرو اصل دهش فیانستان ضعکند. گروه داعش هم در ننگرهار افغ تیحما
. کندیم تیاز گسترش داعش، حما یریجلوگ یتهران، طالبان فراه را برا م،یکه تصور کن ستین یمنطق ادیز نیبر ابنا

 .دارند یگریاهداف د ها یرانیا حتما  
 میفراه، ت تیدر وال 2۱1۲باشد. تا سال  هاامریکائیزدن به  ضربه ران،یا یتیامن یها از اهداف مقام یکی دیشا

 را آموزش دادند، تا در یبوم یتیامن یروهایجا نمستقر در آن یها امریکائیمستقر بود.  امریکائی یتیوال یبازساز
بود. سقوط  کایبه امر یکالن یتیثیح ضربه   کرد، یفراه سقوط م اگرفراه دفاع کنند.  تیاز وال یالمللنیب یروهاینبود ن

 یئکایامر یروهایبود که ن لیدل نیهم به دی. شاشدیگران تمام م یلیدولت و مردم افغانستان خ یچنان برافراه هم
 .زدندتهاجم طالبان را عقب  یئضربات هوا قیموقع وارد نبرد فراه شدند و از طر مستقر در افغانستان، به

و ساحه حضور و مانور  تیآن وال ناتیر بودند، تمام نقشه و کوردها در فراه مستق که سال ییجا از آن هاامریکائی
از  توانیکردند. نم یریفراه جلوگ تیثر از سقوط والمو   یلیخ ییبا ضربات هوا لیدل نیهمو به دانستند یطالبان را م

ازه اج ش،یخو یهاکرد. آنان با نثار جان یپوش مستقر در فراه هم چشم یوطن یتیامن یروهاین یو قهرمان یفشانجان
 .فراه رقم بخورد تیمردم افغانستان در وال یبرا یبزرگ ییندادند که رسوا

 یها طالب در فراه، اعمال فشار بر کابل باشد تا در بحث آب انیاز جنگجو رانیاستخبارات ا تیحما گریعلت د دیشا
 یقوقح میرژ یرک دارند که صرف رومشت یآب ه  و افغانستان پنج حوز رانی. ادیایکوتاه ب رانیمشترک، در برابر ا

هلمند با  آب رودخانه   میتقس یچگونگ یرو 1۵۳2سال  درو افغانستان  رانیحوزه آن، دو کشور توافق دارند. ا کی
 یانامهدو کشور، توافق انیهنوز م تا گر،یمشترک د یآب ه  کردند. اما در مورد چهار حوز ءامضا یقرارداد حقوق کیهم 

که در مورد با تهران  خواهند یافغانستان م یها از مقام وستهیپ ریدر ده سال اخ یرانیا یها نشده است. مقام ءامضا
ا در ن فراهم نشده است تافغانستا یبرا یکابل در جنگ با طالب و ترور، فرصت تیمشغول لیدل مذاکره کنند. اما به

ار افگ را نقطه   سمیترور ه  یافغانستان از ناح یریپذبیهم، آسفکر کند. تهران  ران،یمشترک با ا یآب ه  مورد حوز
از  یئهابخش فراه و یکه با ناامن ساز کند یتهران تصور م دی. شادهد یداده و هر لحظه آن را فشار م صیتشخ

 .بدهد ازیها امت تا در بحث آب رد،یگیفشار قرار م ریهرات، کابل ز
ت هم به دول یرانیا یها از روزنامه یکی یکرده است. بار یابزار غانستان استفاده  اف هیاز مهاجران افغان هم عل تهران

 ران،یا رازیشهر ش سیکند. پول یابزار اعمال فشار بر کابل استفاده   یکرد تا از مهاجران افغان برا شنهادیکشور پ نیا
 عبور یرقانونیرا به صورت غ سرحدرا که  ییهاآن عده از افغان بشرمد،و حافظ  یکه از روح سعد نیبدون ا یبار

 ،یکه در زادگاه سعد رانیا یتیامن یروهای. نعموم گذاشت دیدر قفس انداخت و در معرض د وانیمثل حکرده بودند، 
 .ندارند ییباا زیاز آنان ن یابزار روشن است که در استفاده   کنند،یافغانستان امتناع نم اتباع ریاز تحق
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اد دولت نه فیاست که تضع نیدر نظر داشته باشند و آن ا رانیا یتیو امن یاستخبارات یها مقام دیبا نکته را کی اما
ون دولت به بد یایکه جغراف شودیافغانستان، سبب م گرید تیهر وال ای. سقوط فراه ستیدر افغانستان، به سود شان ن

 رانیا د،یند یریکنر و ننگرهار خ یسازثباتیکه پاکستان از ب یطور آنان مشکل خلق کند. همان یو برا دیایوجود ب
 هه  وج شود،یاز عناصر ضد دولت افغانستان سبب م تی. دوام حمابردینم دهیهرات، فا ایفراه  یساز ثبات یهم از ب

 .ندیصدمه بب نیاز ا شتریب رانیحکومت ا یالمللنیب
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