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  ایاست  کی ژی مسکو در رابطه به طالبان گام سترات یسیپال  ریی تغ ایآ
 !  ؟یکیاقدام تکت 

 بیاجالس عنقر یآجندا ینگ یفیبر یط رایاخ ه،یروس ونیوزارت امور خارجه فدراس یزاخارووا، سخنگو ایمار  
 اعالم داشت :    لیمسکو راجع به افغانستان را به شرح ذ یفارمت مشورت

 

مسکو راجع به  ی اجالس "فارمت مشورت نیدر مسکو چهارم(  ۲۰۲۲نوامبر سالروان ) ۱۶  خیاست به تار قرار
معضله افغانستان استند، برگزار  زیمتطقه که عالقمند حل و فصل صلح آم یدیکل یافغانستان" به اشتراک کشورها 

 گردد.

در افغانستان بحث شود؛    یو بشر یاقتصاد- یاجتماع ،یاسیس - یاوضاع نظام یجالس، در نظر است رو ا نیح
ثبات و   نیتأم ،یمنطقه ئ  تیامن میبه هدف تحک  یمساع کیتشر یاجالس توجه خاص به مسله ا انیهمچنان در جر

اجالس در نظر دارند در   کنندگانافغانها صورت خواهد گرفت. اشتراک  انیم یمصالحه مل شبردیپ یمساعدت برا
 یدر پروسه سیاس دخل یذ یطرف ها ریبرسانند و آنرا به گروه طالبان و سا بیرا به تصو  هیکار آن اعالم انیپا

 ."  ندیافغانستان ارسال نما

از دعوت گروه طالبان  یلیبه دال از آن است که مسکو نظر یشواهد  و معلومات دست داشته حاک گر،یجانب د از
نوع  چیبه علت آنکه طالبان تا اکنون به تعهدات خود وفا ننموده، و ه شتریب ب،یاشتراک در اجالس  عنقر یبرا

 است. دهیورز ناعدست نگرفته، امت یرو  ریحکومت فراگ لیتشک  یرا برا یاقدام عمل

  یابیافغانستان و گروه طالبان  ارز یایمسکو در رابطه به قضا یسیپال یاحتمال رییتوان تغ یمسکو را م میتصم نیا
 نمود. 

مخاطب   گانهیطرف انحصارگر، و   نیفهماند که گروه طالبان بعد از ا یبه طالبان م شیاقدام خو نیبا ا هیروس
 لیبه مساافغانستان و منطقه نبوده، و  مسکو منبعد  یایگفتگو و مذاکرات با مسکو در رابطه به قضا ی)طرف( برا

دنده  کیو  یقطع  یاتکا یعنی ش،یخو یقبل اررسد که مسکو به راهک  ی. به نظر مستیوسعتر خواهد نگر دیبا د
 یسیپال رییوقت است گفت که مسکو تا کدام حد در تغ اریبخشد؛ البته هنوز بس یگروه طالبان متدرجا خاتمه م یباال
به   گرید یکامال مبرهن است که ادامه راهکار کنون زیچ کی کنیخواهد رفت، ل  شیدر جهت افغانستان پ شیخو

 .  دیوارد خواهد گرد رییدر آن تغ ینیع قیخورد و با در نظر داشت حقا یو منطقه نم تاندرد  مسکو، افغانس

ر قبال  را د هیروس یژیاحتمال تحول سترات یاز عوامل جد یک ی یو آگاهان مسائل منطقه ئ نیاز ناظر  یا عده
 دانند.  یم کایمتحده امر االتیا یهم پشت پرده  گروه طالبان با فرستاده ها یپ یها  دیواد دیطالبان مذاکرات و د
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به هوش   یبه زود کنیاجالس فارمت مسکو رد نمودند، ل نیبا آنکه در ابتدا اشتراک خود را در چهارم طالبان،
 یکوالین دی) مخصوصا اظهارات شد هیروس یریخود را در رابطه به موضعگ  تیعدم رضا هیاعالم یآمده ط
عدم   یداشتند. مسکو با اعالم رسم  زاجالس ابرا یدر باره طالبان( و آجندا هیروس تی امن یشورا یمنش وفی پاتروش

 کرد. میگروه را تحر نیا قتی مسکو در حق یدعوت گروه طالبان به اجالس مشورت

"  افغانستان یجوانب پروسه سیاس ریکه تحت عبارت " سا ستیدور از امکان ن ،یمنطقه ئ باور آگاهان مسائل به
متعدد و مختلف مقاومت و   یاتمر و جبهه ها فیحن  استیصلح و عدالت افغانستان" به ر یمسکو غالبا "حرکت مل

 را در نظر داشته باشد؟!  نیاز متنفذ  یعده ا

  نیرا در ا لیدهد، آگاهان امور عوامل ذ یم رییدر برابر طالبان تغدر روش خود  شتریمسکو چرا  هر چه ب نکهیا
 دانند:  یمهم م نهیزم

حمله   نیدهندگان و عاملسازمان  یافشا یبخش برا جهیو نت  یمسلک  قاتیتحق یطالبان در به راه انداز  یناتوان -
 در کابل صورت گرفت؛   هیسفارت روس یروان باال که در آغاز ماه سپتمبر سال یستیترور

   ر؛یحکومت فراگ لیآن در رابطه به تشک   شنهاداتیدر برابر پ  یاعتنائ یمسکو و ب یها هیتوص رشیعدم پذ -

 عدم مبارزه موثر به ضد داعش و قاچاق مواد مخدر؛:  -

 در باره  طالبان...  هیروس ونیفدراس تی امن یشورا یمنش وف،یپاتروش یکوالین دیشد یریموضعگ -

مترقبه   ریمسکو عواقب دلچسپ و غالبا غ یاجالس امسال فارمت مشورت ریتصور من بر آن است که تدو  نمه،یا با
  هیرود که روس یآن رونما خواهد ساخت.  انتظار م ی و محتوا تیرا در فعال یتازه  شرفتیخواهد داشت و پ یدر پ

با کشور  کجایآن،  رامونیدر افغانستان و پ یجار انحل و فصل بحر رامونیرا پ یتازه، با معنا و انطباق  شنهاداتیپ
 منطقه ارائه خواهد داشت، و اجالس صرف به هدف اجالس برگزار نخواهد بود. یها

منطقه در جهت   یو کشور ها هیروس یها یسیپال نیتدو یر هر حال باالفارمت مسکو د  یبرگزار جینتا نکهیا
اثر مذکور تا کدام حد مثبت، محاسبه شده،  همه جانبه و   ایآ نکه،یا کنیل ست،ین یافغانستان اثر خواهد داشت شک 

 خواهد بود زمان نشان خواهد داد.  ینیع
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