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  شدید شده استتتالش ایران برای جلوگیری از تصویب سند ستراتیژیک  

 

در حالی که ولسی جرگه افغانستان در نظر دارد تا بحث در خصوص سند مشارکت ستراتیژیک با امریکا را شامل 

نماید، برخی از منابع امنیتی تایید کرده اند که سفارت ایران به هدف رد این موافقتنامه به آجندای روز شنبه این جرگه 

. وسیله شورای ملی افغانستان دید و بازدید را با اعضای ولسی جرگه افزایش داده است  

 

ن به منظور مالقات یکی از منابع امنیتی در کابل که از افشای نامش خود داری کرد به رادیو آزادی گفت که سفارت ایرا

. با وکال، دو خانه را در وزیر اکبر خان و شهر نو کابل به کرایه گرفته است  

 

از سوی دیگر لطف هللا مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با آنکه به طور مشخص از ایران و یا کدام 

ی اخیر تالش های را به خرچ داد اند تا حمایت کشور دیگر نام نبرده اما گفته است که استخبارات منطقه طی روز ها

. مردم را از موافقتنامه ستراتیژیک با امریکا از میان بردارد  

 

به گفته آقای مشعل، آنان چهار گروه مسلح را در جریان یک هفته بازداشت کرده اند که به همین هدف به کابل فرستاده 

نیز تایید می کنند که ایران به هدف جلوگیری از تصویب سند  از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه. شده بودند

مشارکت دراز مدت ستراتیژیک با امریکا، نشست و برخاست با اعضای این جرگه را بیشتر نموده و به همین منظور 

. برخی از خانه ها را در کابل به کرایه گرفته است  

 

چند از این وکال نام نبرد که در نشست که از سوی  آرین یون یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی هر

سفارت ایران برگزار می شود اشتراک می کنند، اما گفت که این تالش ها سبب شده است که موافقت نامه ستراتیژیک 

. میان افغانستان و امریکا تا حال شامل آجندای ولسی جرگه نشود  

 

افغانستان، تالش های وسیع را در این ارتباط آغاز کرده است و با  در همین حال گفته می شود که پاکستان همسایه دیگر

. ترتیب ضیافت برای وکالی ولسی جرگه می خواهد که این مساله را با آنان شریک بسازد  

 

بر بنیاد گزارش ها سفارت پاکستان در کابل به تازه گی نشستی را در هوتل انترکانتیننتال برگزار کرده بود و گفته می 

ه در این نشست برای اعضای ولسی جرگه در مقابل رد سند همکاری های دراز مدت ستراتیژیک با امریکا وعده شود ک

. پرداخت پول نیز داده شده است  

 

ایران و پاکستان در مورد امضای سند همکاری دراز مدت ستراتیژیک میان کابل و واشنگتن نگرانی دارند و کوشش 

. ای ملی افغانشتان تصویب نشودمی کنند که این سند از سوی شور  
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