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 60/60/2612          نژاد آريا
 

 ديگرطالبان در شرف دريافت حامی 
 
 تروريستان را در بطن خويش پرورش داده و که پاکستان تنها کشوری است که آن بود ها برهرًا باورش از اين ظاپی

 نماينده هایکه گزارش داده اند همگانی  یگی رسانه هااما به تاز .دقرار می دهمعنوی  مورد حمايت های مادی و
به آن کشور رفته اند تا در خصوص موضوعات مورد عالقه دو از قطر مقامات ايرانی رسمی دعوت  بنا بر طالبان

هرچند سفارت ايران مقیم کابل دعوت طالبان از سوی مقامات ايرانی را تکذيب نموده اما  .گو نمايندو  طرف گفت
  .کرده اند یديأترا با مقامات ايرانی  خويشمیان نماينده های  همذاکرای طالبان با انتشار اعالمیه 

 

 ۀاعالمی به حکومت آن کشور می باشد نیز نزديک خبرگزاری فارس که از جمله خبرگزاری های نیمه رسمی و
طالبان در سايت خبر گزاری نزديک  ۀدر واقع نشر اعالمیکه طالبان را در سايت رسمی خود به نشر سپرده است 

و رفتن می کند ذيب کتبنی بر رد مذاکره میان طالبان به حکومت ايران موضع گیری سفارت آن کشور در کابل را م
 .يید می نمايدأگروه به دعوت مقامات ايرانی را تت سیاسی آن ئهی
  

ادعا کرده اند که مقامات  ده ونموید ئأت تربیون پاکستانی نیز اين موضوع را EXPRESSاکسپرس  ۀروزنامهمچنان 
با پا پاکستان  کشور ايران و وامنیتی در پاکستان نیز از اين موضوع آگاهی کامل داشته گويا اين مالقات با تفاهم د

اگر  از قطر به ايران رفته اند وهای طالبان نماينده که  زيرا گفته می شود ولت قطر صورت گرفته باشدمیانی د در
 .طالبان به کشور های ديگر چون ايران بعید به نظرمی رسد نخواسته باشد سفره حدو

 

 ۀبه گون کشور از پايتخت گرفته تا روستا های کشور طنقا یاقص امنی ها در اين در حالی است که در اين اواخر نا
تا صفوف تروريستان را  به افغانستان اعزام شدهمحصلین مدارس در پاکستان تعطیل شده،  .يافته ای تشديد سابقهبی 

 وآرامش مردم را ربوده اند  هجوم آورده وبه افغانستان لباس طالب موران استخباراتی پاکستان در أم تقويت نمايند و
 بوع شان را درتراه کشور های م وبوده افغانستان در حال ترک نمودن لی لاين در حالی است که نیرو های بین الم

دولت افغانستان با  شوند ومی  نیرو های بومی عهده دار مین امنیت سراسر کشور راتأولیت ؤمس وگیرند می پیش 
با برگزاری يک  و را نیز به همراه داشته باشد یجهان ۀجامع یحت های منطقه و حمايت کشور هاجماع ملی ک

 .زندبرقم  2612آينده کشور را پس از سال  رد برگزار نموده ودست ُب انتخابات شفاف وعاری از تقلب و
 

مخرب سیاست های منطقوی با پاکستان که  ايران و خاصتًاکشور های همسايه  ،اما با اين حال به نظر می رسد
به گونه ای که   اندمنطقه  توسط گروه های مسلح در دولت هاافگندن  از پا وساختن در تالش متالشی  خويش که 

تالش هم چنان  مداخالت ايران بوده و گفته می شود درگیری های موجود در سوريه ناشی از سنگ اندازی ها و
کوشش واره در گذشته ها نیز هم و که همه شاهد آن می باشیم سازند شنج تم ان را نیزلبن دارند تا اوضاع عراق و
ابزاری از گروه های  ۀاستفاد حمايت و پاکستان نیز با وی را در افغانستان نیز دنبال نمايد تکرده است تا چنین سیاس

د که مواجه ساز مشکله گونه دولت افغانستان را به که چنشسته گاهی در کمین  گاهافراطی مسلح  وتروريستی 
 .خواهد بودهای فوق يد برادعا ؤافغانستان محال اين کشور در قبال  عملکرد های گذشته و

 

 در افغانستان و مريکا ا ۀاياالت متحد مخصوصًاگاه با حضور نیروهای خارجی  گاهدولت ايران هم  یاز سوي
 را تهديدی برای خويش عنوان کرده است دولت افغانستان  ومريکا ا ۀياالت متحدمیان ا ستراتیژيک امضای پیمان 

مريکا رضايت ات با دم به امضای توافق نامه درازکالی مردم هشدار داده بودند که نبايد وحتی سفیر آن کشور به  و
را نگرفته  یجاي ااما آن هشدار ه و وکالی ملت را برانگیخته بود های مردم  عکس العملکه موجی از نشان دهند 

مريکا به امضاء ا ۀا اياالت متحدامنیتی نیز ب ۀامضا رسید و قرار است توافق نام کشور به ومیان د ستراتیژيک سند
آن کشاندن  مشکلبه  در براندازی و  امکانات از هر نوع  به چنین کاری نیست وايران مايل ه هیچ وجه برسد که ب

 .استفاده خواهند کرد
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 ۀاياالت متحد خاصتًاجهانی  ۀجامع فشار برای دولت افغانستان و ۀو نقطبرای ايران  انتخاببهترين طالبان اکنون 
 میزيرا دولت ايران  ،و واشنگتن خواهد بود مانع برای امضای توافق نامه امنیتی میان کابل  در نهايت مريکا وا

شان تجديد نظر  اجراآتنموده که در خصوص  دولت افغانستان فشار  وارد و  جهانی ۀجامعخواهد از اين طريق بر 
طرح کرده  پاکستان آجندای مشترکی را ايران و با اين حال می توان مدعی شد که  منصرف شونداز آن  يا نمايند و 

 رو دولت افغانستان را با خته امنیتی به مشکل مواجه سا تا از طريق طالبان افغانستان را از منظر سیاسی واند 
نیز کشور متخاصم را  قرار دهند تا در تصامیم اش حرف های اين دوحصر خويش  های بی حد و ديگر تحت فشار

قم اين موضوع از مقامات ايرانی شده س خواهان صحت و جدًای است که دولت افغانستان حال اين در .گیردبنظر  مد
 .اند

 

خون می و به خاک را مردم افغانستان  وقتًا فوقتًاکه  طالبان از سوی ايران، گروه تأدعوت هی صورت به هر
و تهديد ها  مشکالتفعلی که دولت افغانستان با  شرايط هم درآن، جان انسان های بی گناه را می گیرند و دنکشان

نه تنها در  شوم خود رامیخواهد اين بار از طريق طالبان اهداف ايران امر است که نمايان گر اين د مواجه می باش
 .گیردبیاز امت از اين طريق مانند پاکستان و جهان دنبال نموده  ن بل در منطقه وافغانستا
 ن است،دش اتومیصاحب سالح  در حالرا که جهانی خواهد بود تا حمايت ايران  ۀجامع دولت افغانستان و پس بر

 ینه عواقب وروالنه نمايند ؤبا آن برخورد مسدست کم نگرفته و بايد ، تروريست پیشه و از گروه های هراس افگن 
 .تصور کردرا آنرا درپی خواهد داشت که نمی توان 

 
 پايان

 
 
  
 


