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 رئیس جمهور غنی برای مقابله با نفوذ ایران در افغانستان 

 کرده است محقق را برکنار

 

ماه جاری تنها  به گفته منابع آگاه، برکناری محمد محقق از سوی رئیس جمهور اشرف غنی در - تهران

 .البی گری محقق برای منافع ایران دارد بلکه ریشه در نگرانی های جدی مرتبط با یک تغییر سیاسی نه 

دلو رئیس جمهور غنی با صدور یک حکم ریاست جمهوری محقق را از وظیفه اش بحیث  ۴به تاریخ 

  .معاون دوم ریاست اجرایی برکنار کرد

 سابقه دیدگاه های طرفدار ایران

 محقق از مدت ها پیش دیدگاه هایی در حمایت از ایران را ابراز داشته است. اشتراک اخیر او در
و  ۱۶طی روز های سه شنبه و چهارشنبه ) مذاکرات بین سیاستمداران اپوزیسیون و طالبان در مسکو

امین ۳۲ در اواخر ماه عقرب گذشته، محقق در .دلو( وابستگی شک برانگیز او را عیان کرد ۱۷
  .للی وحدت اسالمی در تهران حضور یافتکنفرانس بین الم

به گفته شاهدان عینی، محقق در آن نشست با آیت هللا علی خامنه ای، رهبر ایران دیدار کرد و علنا از 
مدعی شد که افغان ها اکثرا از جنگ ایران در سوریه و عراق  وی .یک موضع ضد افغانی حمایت نمود

 آن جنگ از رهبران اسالمی خواست اهداف نظامی ایران خطاب کردن« جهاد»او با  .حمایت می کنند
  .را حمایت کنند

مداخله ایران در افغانستان و جنرال قاسم سلیمان،  محقق طی یک سخنرانی در کنفرانس به تقدیر از
« رزمنده گان»جذب  او هم چنان از .پاسداران انقالب اسالمی ایران پرداخت قومندان نیروی قدس سپاه

  .حمایت کرد افغان توسط ایران برای جنگیدن در سوریه زیر بیرق لشکر فاطمیون سپاه پاسداران

و پاکستان همه سلحشوران که از عراق، سوریه افغانستان  من از»محقق گفت:  به گزارش صدای امریکا 
غنی و عبدهللا بالفاصله بر موضع  «.این جنگ ها اشتراک کرده اند تشکر می کنم و سایر نقاط جهان در

  .حکومت افغانستان تاکید کرده و به تدریج خود شان را از محقق دور کردند

 اخیرآ برخی اظهارات بیان شده اند، مگر»قوس بدون ذکر نام معاون اش گفت:  ۷عبدهللا بتاریخ 
و این در راستای ]سیاستی  ... افغانستان با اشتراک افغان ها در جنگ های کشورهای دیگر مخالف است

 ارگ «.خود است نده گانباش است که بر اساس آن[ افغانستان خواستار تامین صلح و آسایش برای
تضاد »محقق در تهران  عقرب در یک خبرنامه گفت که اظهارات ۹ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 

  «.قوانین جاری کشور افغانستان دارد کامل و مطلق با سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات، امنیت و
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 تهدید برای امنیت ملی

دفتر امور خارجه شاغل است و نخواست نام اش گرفته شود،  یک مقام ارشد استخباراتی پاکستان که در
 ما از طریق برخی همکاران افغان ما دریافته ایم که رئیس جمهور اشرف غنی» :به سالم تایمز گفت

 «.خطر انداخته بود چاره دیگر بجز سبکدوش کردن محمد محقق نداشت ... زیرا او امنیت ملی را به

سابق  .ت که افغانستان برای خنثی کردن نفوذ ایران در کشور فعالیت می کندبار نیس این اولین»او گفت: 
مداخله ایران در افغانستان ابراز  بر این مقامات در غرب افغانستان مراتب جدی نگرانی خود را نسبت به

  «.کرده بودند

 

سپاه پاسداران به ستیزه  مقامات افغان بر این باور هستند که: »گفت مقام ارشد استخباراتی پاکستاناین 
 :او گفت «.جویان در افغانستان سرپناه، جنگ افزار، پول و سایر حمایت های لجستیکی ارائه می دهد

کامال برخالف منافع استراتیژیک ایران می  تحوالت اخیر حاصله در مذاکرات صلح با طالبان افغان»
  «.مانع تراشی کندنیروهای نیابتی اش در افغانستان باشد. بناآ ایران ممکن است با توسل به 
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 مخالفت با صلح در افغانستان

گفت که محقق در  زمان رئیسی، یک تاجر والیت خوست و از کاندیدا های سابق انتخابات پارلمانی اختر
مذاکرات اخیر  کرد، بلکه با یکجا شدن با زمان حضور اش در تهران نه تنها منافع افغانستان را تضعیف

محقق حاضر به کناره گیری  اما .زنگ خطر را در کابل به صدا درآورد با نماینده گان طالبان در مسکو
ریاست اجرایی افغانستان معرفی شد. مگر در این  از مقام اش نشده و در اجالس مسکو بحیث معاون

نداشت و به این ترتیب او نیز در یک اهانت بین المللی به کابل  اکرات حکومت خود او حضورمذ
  .اشتراک کرد

پروسه صلح رهبری افغانستان بسیار نگران آینده سیاسی کشور  هم زمان با»رئیسی به سالم تایمز گفت: 
تمامی گروه »گفت: رئیسی  .سبکدوش شد« رفتار منافقانه اش»محقق به خاطر  وی افزود که« است.

                        «.های که ]در افغانستان[ برای اجندای خارجی فعالیت می کنند، باید محاکمه شوند
کوشش برای رسیدن به قدرت شدیدآ به یکپارچگی  بعض سیاستمداران در افغانستان در»وی گفت: 

با ایران مرتبط اند و »والیات  که سایر سیاستمداران در برخی وی افزود  «حکومت تعرض می کنند.
  «.کردن یک قدرت انحصاری ایرانی در کشور فعالیت می کنند برای برقرار

پیمانان اش هرگز به اهداف شان دست یافته نمی توانند،  محقق و هم»با این حال وی پیش بینی کرد که 
ما انتظار نداریم »او گفت:  «.افغانستان نسبت به رژیم ضد افغان ]ایرانی[ هوشیار است زیرا امروز ملت

تا منافع  ایران مشاهده شود، زیرا آن کشور همیشه در افغانستان مداخله کرده که کدام اقدام نیک از سوی
  «.خود اش را تامین کند

جان محمد، تحلیلگر  وکیل .ناظرین هم موافق اند که اقدامات محقق مایه نگرانی و مخرب هستندسایر 
منبع اصلی افزایش نفوذ سیاسی و نظامی  محمد محقق یک»ارشد سیاسی در کابل به سالم تایمز گفت: 

ی افزود و« پروسه صلح مسئله بقاء و یکپارچکی افغانستان است.»گفت:  او «.ایران در افغانستان بود
نفع و در  محقق به»علنآ در مذاکرات صلح با طالبان در جهت منافع ایران تالش می کرد.  که محقق

او گفت:  «.افغانستان صحبت می کرد حمایت از مداخله آشکار تهران و حمایت آن از ستیزه جویان در
                       «.واهد دادبه باور من حکومت افغانستان هرگز اجازه نفوذ ایرانی در مسائل داخلی را نخ»

صلح در سراسر منطقه ضروری است.  که صلح در افغانستان برای برقراری ،محمد گفتوکیل جان 
وی گفت که اگر طالبان به  «.افغانستان حمایت کنند همه کشور های همسایه باید از پروسه صلح در»

  «.تحمل کنند نباید مداخله ایران را»واقع فرزندان افغانستان هستند، 

 لتیکوبازی های ژیوپ

سابق در کنسولگری افغانستان در کویته پاکستان وظیفه  که ،یک مقام ارشد وزارت خارجه در قندهار
های  ایران تاثیر بسیار نیرومندی بر گروه»نام اش گرفته شود، به سالم تایمز گفت:  داشت و نخواست

                    «.دارد ش های جنوب افغانستانمؤثر از مناطق غیرپشتون شمال، غرب و بعضی بخ
که مقامات افغان که با امنیت ملی کشور سرو کار دارند، اسناد و  من می توانم تایید کنم»وی گفت: 

والیات غربی  در اختیار دارند که ثابت می کند که تهران در والیات فراه، هرات و سایر مدارک متغنی
حتی بعضی اعضای داعش اجندای ایران را بر نمی  «.طالبان اسلحه می دهدافغانستان در مرز ایران به 

  .تابند
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طالبان افغان که با ایران ارتباط دارند، »اسالم آباد گفت:  غالم عباس، یک تحلیلگر ارشد امور دفاعی در
مذاکرات صلح با زلمی خلیلزاد ]نماینده  برای ایجاد یک فضا جهت اجندای ایران در تمام کوشش شان را

                                                       «.به کار بستند [مخصوص ایاالت متحده در امور افغانستان
مگر رهبریت مرکزی طالبان با اهداف ایران مخالف است و بنابرین، اقدام «  او به سالم تایمز گفت:

ایاالت متحده در مذاکرات اش با طالبان اصرار داشته که یگانه راه  «.متذکره هنوز موفقانه نبوده است
  .االفغانی است صلح دوام دار در افغانستان مذاکرات بین

 ایجاد یک سیاست هوادار ایران

آگاه امور افغانستان  پروفیسور دانشگاه دفاع ملی در اسالم آباد و از دیگر منتقدان محقق کهرشید احمد، 
 یک دلیل اصلی سبکدوشی محمد محقق نقش مشکوک او در جهت تامین منافع ایران» :  است، گفت

در  تنها از نقشه های ضد افغانی ایران حمایت می کرد، بلکه محقق نه»او به سالم تایمز گفت:  «.بود
این موضوع در « .به وجود آوردن یک سیاست هوادار ایران در افغانستان می باشد حال مداخله برای

جدی در یک مصاحبه با  ۱۹ ظریف بتاریخ د.نمایان ش جواد ظریف، وزیر خارجه ایران اظهارات اخیر
  «.من فکر می کنم که تصور آینده افغانستان بدون نقش طالبان محال باشد«  وی گفت: دی تی ان

ایران ادعا »گفت:  احمد .بار در ماه قوس شروع کرد برای اولین ایران مذاکرات رسمی اش با طالبان را
وی افزود که « افغانستان نیز مطلع بوده است. کرده است که در مذاکرات اخیراش با طالبان حکومت

او گفت که  .ظریف از نقش طالبان در آینده افغانستان بشدت محکوم کرد افغانستان با رد این ادعا حمایت
داشته  ران در امور داخلی افغانستان، غنی دلیل خوبی برای برکناری محققنظر به مداخله دوام دار ای

صراحت  عمل کردن به»اظهار داشت که رئیس جمهور احتماال قبل از برکناری محقق بدلیل  وی .است
  .با مقامات امنیت ملی مشوره کرده است« بر اساس توصیه های ایران

غرب افغانستان توسعه دهد ... و نقشی را در آینده  ایران سعی می کند نفوذ اش را در»احمد گفت: 
ایران ممکن است برخی مناقشات »برای دست یافتن به این اهداف « نماید. افغانستان برای خود تضمین

   «.را از طریق نیروهای نیابتی اش در افغانستان بوجود آورد سیاسی
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