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مسکو در باره    "یمشورت فارمت"ه در رابطه به ی روس  دیراهکار جد
 افغانستان" 

 یمسکو برا یاعالم داشته که اجالس "فارمت مشورت افغانستان یبرا هیخاص روس  ندهیکابولوف، نما ریضم 
 در مسکو برگزار گردد. ( ۲۰۲۲افغانستان" قرار است در اواسط ماه نوامبر سالروان )

 

  یصورت گرفته که از مسکو انجام حرکت تازه در استقامت افغانستان انتظار م یفوق زمان هیاعالم ت،یواقع در
  گرانیباز یافغانها و هم برا  یمترقبه هم برا ریغ یها  امدیتواند پ ی"فارمت مسکو" م بیاجالس عنقر ریرفت. تدو

  یها برا یکه آمادگدهد   یاز عالئم  نشان م یبزرگ" در منطقه و فرامنطقه داشته باشد. به طور مثال، برخ ی"باز
مهم، مسکو را به شدت   نیو ا ده،یرس شیخو یو طالبان به مرحله نهائ کایامر انیانجام و انعقاد معامله دوم م

 ناراحت ساخته است.  

  ثیتواند به ح یرا م یملموس یزیچه چ استیمحاسبه شده س دانچهیدر م هیاست که روس نیا  یسوال اساس کن،یل
  یبه راست هیو انعقاد معامله "دوحه دوم" قرار دهد. البته،  هرگاه روس کایامر یها  تیتقابل( در برابر فعال ایمانع )

از   ی نباشد. عده ا یته  انیو م یاسیس یو لفاظ لیتمث ددر ح شیخواهد مانع انجام "دوحه دوم" شود، و حرف ها یم
داشته و   یبار پشتوانه عمل نیه اظهارات کابولوف ابه آن باور اند ک هیروس ونیمخصوصا در داخل فدراس ن،یناظر

 خواهد گرفت.    شیابتکار عمل را در دست خو

کدام آجندا   ی"فارمت مسکو" را رو بیاش اجالس عنقر میکابولوف و ت یکه آقا میمهم است بدان  اریرو،  بس نیا از
 . دینما یبه کدام اهداف برگزار م یدسترس یو برا

 :  ندینما یم یآور ادی تیاز دو روا شتریآگاهان امور ب بیرابطه به اجالس عنقر در

انجام   یاز "کارها یبه هدف گزارش ده  یو پروتوکول کی وروکراتی ب یگردهمائ کی شتریاجالس ب نیا اول، تیروا
   رد؛یگ یهر سال صورت پ انیخواهد بود که معموال در پا  هی" به مقامات باال تر در خود روسافتهی

سال پار در مسکو برگزار شده بود. اجالس سال گذشته   یروز ها نیاجالس فارمت مسکو درست در هم نیآخر
افغانستان نگذاشت. اجالس   تیوضع یباال ینداشته و کدام اثر یدر پ هیبه افغانستان و روس یارمغان چگونهیه
 تیرعا دیشده با رفتهیمانند : " اشتراک کنندگان مصمم اند..."، "اصول پذ کی پلوماتیمتداول د یها یبه لفاظ شتریب

 انیرا در جهت افغانستان نما  هیروس یژیضعف و محدود بودن سترات شتری ب تیمسائل که در واقع ریگردد..." و سا
 ساخت. یم

از جرئت و  یمکررات، بدون ابتکار تازه، عار تکرار زی"فارمت مسکو" ن  بیکه جلسه عنقر ستیاز امکان ن دور
مسکو و   یخواهد شد و برا یمسکو تلق یاسیس یصورت، اجالس ناکام نیبرگزار خواهد شد. در ا ینگر ندهیآ
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 ه،یروس  تیعدم موفق گریخواهد داشت. از جانب د یدر پ یدر کل در جهت افغانستان عواقب منف هیروس استیس
خواهد  میتحک  شتریو طالبان  هر چه ب کایمعامله تازه امر  دنیرا، به شمول سر و سامان بخش کایمواضع امر

 .دیبخش

قابل مالحظه در جهت افغانستان در  شرفتیمثبت و پ جینتا هیروس یفارمت مسکو برا بیاجالس عنقر دوم، تیروا
و ابتکار عمل را از دست   دینما بیدار ترت یاجالس را معن ی خواهد داشت. مسکو کوشش خواهد کرد تا آجندا یپ

 ندهد.

قادر است ابتکار عمل را از   هیوزارت خارجه روس میت ایاجالس نشان خواهد داد که آ نکه،یتر از همه ا مهم
 . دیبه راه انداخته، سبقت جوکه واشنگتن با طالبان  دی"بقاپد" و در معامله جد هایکائ یامر

 نیآن باور نمود، با ا تی ثرؤمشکل است به م ینگر یکابولوف" م - ریضم یپلوماسی"د یدیبه کسالت و ناام یوقت
 توان از نظر دور داشت. یهمه، عامل حضور کدام "معجزه" را نم

 یاش برا نیمورأ کابولوف و م ری، ضم۲۰۲۰ یو طالبان در دوحه در فبرور  کایامر انیانعقاد معامله اول م نیح
کردند تا   یافغانستان کمک م یبرا کایوزارت خارجه امر هٔ ندینما لزاد،یو به  خل دند،یآن روند سخت کوش یابیکام

 شوند.  یخشن" راض ی"مال ها

اش اکنون از کدام ابزار و امکانات کار خواهند گرفت تا نه تنها معامله تازه واشنگتن و   میکابولوف و ت  نکه،یا
 معلوم خواهد شد.   یبزود رد،یبهتر قرار بگ  گاهیطالبان بر هم بخورد، و در عوض آن، مسکو در جا

 هیروس استیس هلیمسکو در حال تحول )گزار( از وس یکه فارمت مشورت دهدیاز عالئم نشان م یبرخ ان،یم نیا در
 قرار دارد.  یمرکز یایدر حوزه آس نکشوریا یسیپال نییو تع نی در جهت افغانستان به منبع تدو 

  ی"ن هیروس یمرکز  یاز روزنامه ها یک یدر ( ۲۰۲۲) ینوامبر سال جار ۳ خیکابولوف در مقاله که به تار یآقا
  یو هماهنگ کننده را ارائه م یمشورت دیجد یشورا کی لیابعاد تشک قتی" به نشر رسانده، در حقتهیگاز  ایمایسیزاو

 دارد. 

 لیمسا یرو شتریب اً ظاهر افغانستان گرد هم خواهند آمد و یکشورها برا یخاص عده ا  ندگانینما د، یجد یشورا در
 مربوط به افغانستان در آن تبادل نظر صورت خواهد گرفت.  

 یمبذول م یمرکز یا یاش را به حوزه آس شتریتوجه و تمرکز هر چه ب نیبه مرور گسترش بحران اوکرائ هیروس 
" فراخواند انهیم یایآس یها تی و جمهور هیرا تحت عنوان "روس یاجالس فراخ هیروس شیچند روز پ نیدارد. هم

 باشد.  یاش م کیژ یو سترات یاتیحوزه، منطقه منافع ح نینمود که ا دیکأت گریبار د کیآن  یو ط

و ابتکارات سازنده و با محتوا را در رابطه به   شنهاداتیپ جاد،یدر حال ا یشورا  ایهنوز شک دارند که آ ناظران
تواند نقش   یم ن،یاشاره شد فارمت در حال تدو زیدر باال ن  کهیطور کنی!  لر؟یخ  ایافغانستان ارائه خواهد داشت 

به عباره  د؛ینما یافغانستان باز  یمسئله ا قیاز طر ه یروسرا با  یمرکز یایآس یکشور ها شتریدادن هر چه ب وندیپ
 سازد.   ه،یروس یمرکز یایآس یژیمسکو را هر چه زودتر داخل سترات یتالش دارد فارمت مشورت هیروس گر،ید

تازه نبوده، و   دهیکدام پد هیطراز اول روس ینخبه ها انیفقدان اتحاد نظر در باره گروه طالبان در م گر،یجانب د از
 ه ام.به آن اشاره نمود میبارها در نوشته ها نجانبیا

 هیروس  تیحاکم ی( را در رابطه به گروه طالبان در طبقات فوقانیاصول دگاهی)اختالف د دیدو طرز د نه،یزم نیا در
 توان مشاهده نمود:  یم

و   یتی)فرد مقتدر در امور امن هیروس تیامن یشورا یمنش  وف،یپاتروش یکوالیکه از آن ن یریموضعگ  اول، -
 (؛ ونیجمهور پوت  سیرئ کیو از دوستان نزد  ه،یروس یاستخبارات
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در   نکشوریوزارت خارجه ا میافغانستان و ت یبرا هی خاص روس ندهی کابولوف، نما ریموقف و روش که ضم دوم،  -
 نموده اند. اریقبال طالبان اخت

  ینوامبر سال جار ۳ خیبه تار گریبار د کیسرسختانه خود را مورد طالبان  یری موضعگ  وف،یپاتروش  یکوالین
 ابراز داشت :   لیمستقل و مشترک المنافع به شرح ذ یکشورها تیامن یشورا نیولؤدر اجالس ساالنه مس

به  یو دسترس نیتام یگروه ها برا نیشده، و هنوز هم از ا جادیا کای" طالبان، مانند القاعده و داعش توسط امر
 شود.  یاستفاده م کایامر االتیا یک یتیپول -ویمنافع و اهداف ج

رخ ؤ" متهیگاز ایمایسیزاو یاظهارات اش )روزنامه "ن نیکابولوف در تازه تر ریضم وف،یپاتروش یآقا  برعکس
  ادیطالبان  یباال کایفشار امر لیداند. کابولوف از تعم یگروه طالبان را از داعش جدا م(  ۲۰۲۲دوم نوامبر 

 اراتیانجام حمالت ط دیو  تهد یاس یس ،یصاداقت ماتیسازد که از شانتاژ  و وضع تحر ینموده آنرا متهم م یآور
موانع در  جادیاز داعش و ا تی. کابولوف همچنان واشنگتن را به حماردیگیبه ضد طالبان کار م نیبدون سرنش

 طالبان متهم ساخت. می" رژیستیضد ترور یها  تی"ظرف  جادیراه ا

 یاسیو کابولوف در رابطه به برداشت از موقف س وفی مشاهده نمود که پاتروش یخوبه توان ب یم ب،یترت نیا به
 تضاد آشکار دارند.  گرید کیآورده اند، با  انیطالبان و نطام که آنان در کابل به م

  یکشور ها نی واحد و وز یریموضعگ  نیتدو ی"فارمت مسکو" برا یشود که تالشها دهیدلچسپ است د اریبس
  نیدر ا هیروس تی حاکم یدر طبقات فوقان کهیدر حال د،یشان، به کجا خواهد انجام میمنطقه در جهت طالبان و رژ

 شود. ینم دهیرابطه وحدت نظر د

مسکو در  ی"فارمت مشورت بیکه گروه طالبان قصد ندارد در اجالس عنقر ستی تازه حاک یخبرها ان،یم نیا در
 .دیبرگزار گردد، اشتراک نما هیباره افغانستان"  که قرار است در اواسط ماه نوامبر در روس
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