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صدای آلمان

ظریف  :پنج هزار شبه نظامی افغان خودشان
داوطلبانه به سوریه رفته اند
متن توسط  :ناصر اعتمادی
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجۀ جمهوری اسالمی ایران ،انکار کرده که این کشور شبه نظامیان افغان
مقیم ایران را جهت حمایت از رژیم بشار اسد به سوریه اعزام کرده و در عین حال اعتراف نموده که تهران با
طالبان "گفتگوهای جدی" دارد و در تصمیم گیری های حکومت ایران دربارۀ افغانستان ،وزارت اطالعات ،سپاه
قدس و شورای عالی امنیت ملی نیز دخالت دارند.
ظریف که این سخنان را در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی "طلوع نیوز" افغانستان ایراد کرده ،در پاسخ به سئوال
خبرنگار این شبکه که چرا حکومت ایران "افغان ها را برای جنگ به سوریه می فرستد؟" ،گفته است " :ما کسی
را به سوریه نمی فرستیم .برادران [افغان] ما به آنجا به صورت داوطلب رفتند ".ظریف مدعی شده است که شبه
نظامیان افغان "برای جنگ با داعش" و "به خاطر اعتقادات خودشان" به سوریه رفته اند نه برای حمایت از
رژیم بشار اسد .او تعداد شبه نظامیان افغان اعزام شده به سوریه را پنج هزار نفر برآورد کرده که به گفتۀ او
اکنون کمتر از دو هزار تن از آنان در سوریه باقی مانده اند و تحت فرماندهی دولت این کشور به نبرد مشغولند.
با این حال ،ظریف اعتراف کرده که جمهوری اسالمی ایران "به خانواده های این افغانها امتیازاتی می دهد" و
"بدون هیچ رودربایستی از آنها حمایت می کند".
ظریف در جای دیگری از سخنانش به رابطۀ جمهوری اسالمی ایران با طالبان افغانستان نیز اشاره کرده و گفته
است که "طالبان بخشی از آیندۀ افغانستان هستند" .او ضمن تأئید تماس ها و "گفتگوهای جدی" جمهوری اسالمی
ایران با طالبان افزوده است که حکومت ایران سالح در اختیار طالبان نمی گذارد و زخمیهای آنان را مداوا نمی
کند .با این حال ،جواد ظریف با انتقاد از مالقاتها و گفتگوهای مستقیم آمریکا با طالبان گفته است " :نباید دیگران
از بیرون برای افغانستان تصمیم بگیرند" و "همسایگان افغانستان باید حلقۀ اصلی باشند ".ظریف سپس افزوده
است که "کنشگران مختلفی" از سپاه قدس تا وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران "در سیاست این کشور
[در قبال افغانستان] حضور دارند ".وی به طور خالصه گفته است " :همه ما حضور داریم .یعنی در بحثهایی
دوستان سپاه هستند ،در بحثهایی دوستان وزارت اطالعات هستند".
"لشکرفاطمیون ،بعضا ً با پرچم وعکس رئیس جمهورافغانستان درسوریه می جنگند"
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محمدجواد ظریف درگفتگوبا طلوع نیوز روی مسائل مختلف ازجمله اشتراک جوانان افغان درجنگ سوریه،
روابط ایران با گروه طالبان و گفتگوهای صلح و نقش ایران دراین روند صحبت کرد .کارشناسان افغان ویرا به
انکار از واقعیت ها متهم می کنند.
محمد ظریف در رابطه به مذاکرات صلح امریکا با طالبان گفت :امریکا با یک گروه ،در مورد آینده افغانستان
مذاکره و سند امضاء کرد و ایران با اینکه با گروه طالبان روابط دارد؛اما هیچوقت به عنوان نماینده افغانستان با
این گروه مذاکره نکرده است و این گروه مورد حمایت سیاسی و نظامی ایران قرار نگرفته است.
وزیر خارجه ایران در مورد اینکه گروه طالبان یک گروه تروریستی است یا خیر؟ گفت« :طالبان حمالت
تروریستی زیاد انجام داده اند و دولت ایران نیز این گروه را از فهرست گروه های تروریستی خود خارج نکرده
است اما طالبان یک واقعیت جامعه افغانستان است ،واقعیتی که باید آنرا قبول کرد .وزیرخارجه ایران افزود :این
کشور در  20سال گذشته شاهد تغییرات زیاد بوده است و طالبان نمی تواند به تنهایی در افغانستان حکومت کنند.
کشته شدن بیش از  2000افغان در جنگ سوریه:
این مقام دولت ایران در رابطه به اشتراک جوانان افغان در جنگ سوریه گفت« :دولت ایران هیچ افغانی را
اجبارا ً به جنگ سوریه اعزام نکرده است ،بلکه جوانان افغانستان خودشان به شکل داوطلبانه به جنگ سوریه
علیه گروه داعش رفته اند و دولت ایران این جوانان را کمک کرده است تا در مقابل داعش جنگ کنند".
به گفته ای محمد جواد ظریف ،جوانان افغان در جنگ سوریه بعضا ً در پایگاه ها و در سنگرهای خود با پرچم
و عکس رئیس جمهور افغانستان در مقابل داعش جنگ کرده اند .وزیر خارجه ایران تاکید کرد « اگر دولت
افغانستان تمایل داشته باشد ،نیروهای فاطمیون بهترین نیروهایی اند که می توانند با سابقه ای رزم با تروریستان
و با داعش کمکی برای افغانستان باشند».
اظهارات آقای ظریف با واکنش های افغانها مواجه گردیده و سیاسیون افغان به این باور اند که وزیر خارجه
ایران حقایق را در گفتگوی با شبکه طلوع بیان نکرده است.
عبدالشکور سالنگی کارشناس روابط بین الملل به دویچه وله گفت" :استفاده ایران از جوانان مهاجر افغان یک
مسئله جنجالی بوده و اکنون نیز می باشد و دولت ایران از مجبوریت مهاجرین افغان سوء استفاده کرده و آنها را
به جنگ سوریه اعزام کرده است؛ اما این کار ایران را نمی توان به عنوان یک خطای حقوقی قلم داد کرد چرا
که دولت ایران ادعا دارد که همه این جوانان به خواست خود آنان به سوریه اعزام شده اند و علیه داعش جنگ
کرده اند".
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به گفتهای سالنگی دفاع از مقدسات یک امر معمولی در اکثرکشورهای جهان است و این مورد مرز نمی شناسد.
در افغانستان نیز مردم برای دفاع از مقدسات با دولت همکاری می کنند ،طور مثال می توان به تامین امنیت
مساجد در ایام عاشورا اشاره کرد.
سالنگی تاکید کرد :طالبان یک گروه تروریستی نیست چرا که این گروه یک طرف مذاکره صلح با دولت افغانستان
را تشکیل میدهد و با امریکا نیز سند صلح امضاء کرده است .این گروه بخشی از واقعیت آینده افغانستان می
باشد که آقای ظریف نیز تالش کرد تا این مورد را روشن سازد.
وزیر خارجه ایران با هیئت طالبان در تهران دیدار کرد
به گفته ی سالنگی آینده فاطمیون در افغانستان با حضور نیروهای امریکایی خوشایند نیست چرا که اگر این گروه
در افغانستان حضور پیدا کند مشکالت دیگر خلق خواهند شد.
این کارشناس روابط بین الملل گفت " :در مجموع آقای ظریف در گفتگو با طلوع تالش کرد که از جمهوریت
دفاع کند و این را بیان کند که طالبان باید در زیر چتر جمهوریت تعامل کنند".
جنگجوی پیشین افغان :فقط برای پول به سوریه رفتم
ذبیح هللا مجاهد در واکنش به اظهارات اخیر جوادظریف به دویچه وله گفت :اظهارات اخیر جواد ظریف وزیر
خارجه ایران مداخله به مسائل داخلی افغانستان پنداشته می شود و طالبان از کشورهای همسایه این کشور توقع
دارند که اظهارات مسئوالنه داشته باشند.
اما خالقداد بالغی سناتور پیشین مجلس سنای افغانستان به دویچه وله گفت« :آقای ظریف در گفتگو با طلوع
نیوز ،واقعیت ها را بیان نکرد .او افزود " :به همه معلوم است که دولت ایران از شرایط مهاجرین افغان سوء
استفاده کرده و آنها را به جنگ سوریه فرستاده است".
بالغی تاکید کرد :تشکیل یک گروه جنگی مانند فاطمیون که در مقابل گروه داعش در سوریه جنگ کنند از توان
مهاجرین خارج است و تشکیل این گروه با حمایت و برنامه دولت ایران شکل گرفته است.
این سناتور پیشین مجلس سنای افغانستان عالوه کرد :دولت ایران شورای مشهد را در داخل خود جای داده است
که این شورا نمایندگی از گروه طالبان می کند .اما جواد ظریف در پاسخ به خبرنگار طلوع در مورد شورای
مشهد گفت« :من شنیده ام که شورای مشهد وجود دارد ،اما در ایران بیش از دو میلیون مهاجر حضور دارند.
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