Η Τεχεράνη διεξήγαγε συνομιλίες
με τους Αφγανούς Ταλιμπάν
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ΤοΙράν διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τους αφγανούς Ταλιμπάν, έκανε γνωστό σήμερα ιρανός
υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση
στην Ουάσινγκτον της προσεχούς μερικής αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το
Αφγανιστάν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
"Ηαφγανική κυβέρνηση ήταν ενήμερη για τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με τους
Ταλιμπάν και η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί", δήλωσε ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου
εθνικής ασφαλείας, ο Αλί Σαμχανί, τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim,
που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, στο επίλεκτο σώμα στρατού του καθεστώτος.
Ουδεμίαπληροφορία έγινε γνωστή για τον τόπο όπου διεξήχθησαν οι συνομιλίες αυτές.
Οιαφγανοί Ταλιμπάν πολεμούν την κυβέρνηση στην Καμπούλ μετά την αμερικανική στρατιωτική
επέμβαση στο Αφγανιστάν για την εκδίωξη των ανταρτών από την εξουσία μετά τις επιθέσεις της
11ης Σεπτεμβρίου του 2001.
ΟΣαμχανί ενημέρωσε τις αφγανικές αρχές για το περιεχόμενο των συνομιλιών κατά την επίσκεψή
του χθες, Τετάρτη, στην Καμπούλ, σύμφωνα με το Tasnim και άλλα πρακτορεία ειδήσεων.
"ΗΙσλαμική Δημοκρατία ήταν πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και η συνεργασία μεταξύ των
δύο χωρών θα βοηθήσει σίγουρα στη διευθέτηση των προβλημάτων ασφαλείας" στο Αφγανιστάν,
δήλωσε ο ιρανός αξιωματούχος.
ΟΑμπάς Ασλανί, ρεπόρτερ του Tasnim, έγραψε στο Twitter ότι επρόκειτο για την πρώτη
επιβεβαίωση τέτοιων συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των Ταλιμπάν.

-Ικανοποίηση στην ΤεχεράνηΗγνωστοποίηση των διαπραγματεύσεων αυτών γίνεται μια εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική
ανακοίνωση --από αμερικανό αξιωματούχο-- της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει
σχεδόν το ήμισυ των 14.000 αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στο Αφγανιστάν.
Ηαφγανική προεδρία υποβάθμισε τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η προσεχής αποχώρηση.

ΤοΙράν έχει κοινό σύνορο μεγαλύτερο των 900 χλμ. με το Αφγανιστάν, με το οποίο διατηρεί πάντα
περίπλοκες σχέσεις.
ΗΤεχεράνη υποστήριζε επί μακρόν τους ομόθρησκους της σιίτες: τη μειονότητα Χαζάρα στο
Αφγανιστάν, που υπέστη βίαιες διώξεις επί της διακυβέρνησης της χώρας από τους (σουνίτες)
Ταλιμπάν τη δεκαετία του 1990.
ΤοΙράν εργάστηκε στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών και των δυτικών χωρών για να βοηθήσει
στην εκδίωξη των Ταλιμπάν μετά την υπό τις ΗΠΑ επέμβαση το 2001.
Ωστόσοτα τελευταία χρόνια, ισχυρισμοί από αφγανική αλλά και δυτική πηγή έκαναν λόγο για
σχέσεις μεταξύ των Φρουρών της Επανάστασης και των Ταλιμπάν για την εκδίωξη των
αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν.
Στοκλίμα αυτό, το Ιράν υποδέχτηκε τη Δευτέρα τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Σαχ
Μεχμούντ Κουρεσί, ωστόσο ουδεμία πληροφορία έγινε γνωστή για τις συνομιλίες αυτές.
ΤοΙράν δέχτηκε θετικά την ανακοίνωση από τον Τραμπ της αμερικανικής στρατιωτικής
αποχώρησης από τη Συρία, αλλά δεν σχολίασε την αποχώρηση μιας μερικής αποχώρησης των
αμερικανικών στρατευμάτων του στο Αφγανιστάν.
Ηπαρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία ήταν "εσφαλμένη και παράλογη" από την
αρχή, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Μπαχράμ Γασεμί.
ΟιΤαλιμπάν ενέτειναν πρόσφατα τις επιθέσεις εναντίον των αφγανικών αρχών. Η πιο πρόσφατη,
εναντίον ενός κυβερνητικού κτιρίου τη Δευτέρα στην Καμπούλ, προκάλεσε τον θάνατο
τουλάχιστον 43 ανθρώπων. Ήταν η πλέον αιματηρή επίθεση στην Καμπούλ από τότε που ένας
καμικάζι ανατινάχθηκε τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλόβαθμων
θρησκευτικών αξιωματούχων, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 55 ανθρώπων.
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