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مترجم :فریده نوری
در حالیکه شورش در داخل قلمرو افغانستان گسترش می یابد ،ایران به روز چهار شنبه هفتم جوالی
 2021میالدی در تهران مالقات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان را تشکیل داد.
ایران آگاه از ضعف اقتدار کابل ،آرزو دارد که در تغییر شکل سیاسی افغانستان تأثیر بگذارد.
این جلسه در کدام اوضاع و شرایط برگزار شد؟
یک مالقات پیشبینی نشده برای آمادگی آینده.
در مقابل پیشروی برق آسای طالبان در کشور همسایه افغانستان ،ایران به تاریخ هفتم جوالی 2021
میالدی یک مالقات در تهران بین نمایندگان کابل و طالبان برگزار نمود.
تحریک بنیادگرا از خروج تدریجی نظامیان امریکایی برای براه انداختن تهاجمات و حمالت بسیار
وسیع علیۀ اقتدار دولتی رئیس جمهور اشرف غنی ،مخصوصا ً در شمال افغانستان استفاده نمود .در
این روز های اخیر طالبان کنترول ده ها ولسوالی را به دست آوردند و بعضا ً بدون جنگ.
ولسوالی پنجوایی در والیت قندهار در جنوب به تاریخ چهارم جوالی به دست طالبان افتاد.
دولت افغانستان تصمیم گرفت تا قوای تازه در شمال برای جلوگیری از پیشروی نگران کنندۀ
شورشیان بفرستد.
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طالبان روز سه شنبه ششم جوالی اولین حملۀ تهاجمی علیۀ یک پایتخت والیتی قلعۀ نو در شمال
غرب به راه انداختند .چهار شنبه هفتم جوالی وزیر دفاع افغانستان بسم هللا محمدی بیان داشت که
اردوی ملی افغان در یک
" اوضاع نظامی بسیار حساس" بعد از دخول طالبان در شهر قرار دارند.
جنگ در افغانستان موازی با مالقات بین نمایندگان دولت کابل و گروپ بنیادگرا که توسط تهران
به راه انداخته شده ادامه دارد.
چرا ایران رول میانجی را بازی می کند؟
تهران از برآمدن امریکایی ها استفاده نموده تا خود را به حیث میانجی بین رژیم کابل و طالبان
مطرح نماید.
تهران از نقطۀ نظر دیپلوماتیک و سیاسی در مقابل رقبای منطقوی اش و همچنان در مقابل امریکا
امتیاز حاصل می کند .مخصوصا ً آینده کشور برای تهران نگران کننده می باشد .رژیم کابل قادر
نیست که بتواند در مقابل شورشیان بدون کمک غرب مقابله کند.عالمات ترکیب دوبارۀ عمیق در
اوضاع نمایان است و باید با طالبان جور آمد.
سوال پناهندگان افغان یک موضوع بسیار اساسی برای ایران است .در حدود هفتصد وهشتاد هزار
پناهنده افغان فعالً در ایران زندگی می کنند ،و تهران انتظار دارد که ده ها هزار دیگر از سرحد
هزار کیلومتری که بین دو کشور موجود است ،بگذرند.
این مشکل به روز چهار شنبه هفت جوالی مطرح گردید و برای این منظور یک هیئت متخصص
در مورد سوال پناهندگان افغان در ایران برای بحث و مذاکره باالی این موضوع دعوت شد.
ایران چه نوع ارتباطات با طالبان برقرار نموده است؟
طالبان ارتباطات فوق العاده مهم با رژیم تهران برقرار نموده اند .دولت اسالمی یا داعش از حالت
هرج و مرج استفاده نموده و در افغانستان مستقر گردید .ایران از افزایش قدرت داعش بسیار ترس
سنی می باشد و در مقابل شیعه ها یک منطق تقریبا ً نسل ُکشی
دارد ،زیرا داعش یک تشکیالت ُ
دارند.
طالبان یگانه قدرت در منطقه می باشند که می توانند با آن ها مقابله کنند .ایران خود را منحیث یک
میانجی صلح نمی بیند ،این بیشتر داللت بر این می کند تا یک تضمین از طالبان به دست بیاورند،
زیرا میدانند که طالبان آماده گرفتن قدرت می باشند.
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