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 میزگرد انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

 «نشست مسکوبررسی » با در رابطه

 1397دلو  25

 ،2019سال  فبروری 14برابر با  1397 دلو 25پنجشنبه مورخ توت مطالعات استراتژیک افغانستان روز یانست

عضو مجلس  ،خانم فوزیه کوفیدر این میزگرد، برگزار کرد.  «نشست مسکوبررسی »میزگردی را تحت عنوان 

آقای دند. نمو ینسخنرا نگارروزنامهگر سیاسی و آقای بشیراحمد قاسانی، نمایندگان، آقای وحید مژده، تحلیل

گروهی از  را به عهده داشت.این میزگرد  گیگردانندهصاحب امتیاز روزنامه هشت صبح ، سنجر سهیل

و معاون سفیر روسیه  خبرنگاران ،قیندانشگاه، محق تادهایاسن جامعه مدنی، کارشناسان مسایل سیاسی، فعاال

 .در این برنامه بودند گان شرکت کنندهاز 

دقیقا سی  یه در افغانستان اشاره کرد وگفت،ی نقش روسمربوط به پیشینه سهیل، نکاتی را جرسن در ابتدا آقای

در رابطه به نقش رو  آخرین سرباز شوروی از افغانستان خارج شد. اما بعد از سه دهه ما امروزسال پیش از 

همان وی هم چنین یادآوری نمود،  کنیم.به افزایش روسیه در جنگ و صلح افغانستان با هم صحبت می

نقش امروزی آنها نیز یک سوال مهم  ،یک سوال بزرگ بود مردم برایها به افغانستان طوریکه آمدن روس

بسیاری از قوانین و مقررات  در افغانستان حمله کرد، اتحاد جماهیر شوروی سابقسفانه زمانیکه متأ است.

آنرا مردم افغانستان  قیمت که تا امروز رزمین برافروخترا در این سو آتش جنگی  نادیده گرفتسازمان ملل را 

متحد و  های سازمان مللدر مسکو و دور زدن تحریم با دعوت نمایندگان طالباننیز بار این یهروس د.پردازمی

بار کند تا یکمیتالش  نهادهای مشروع و رسمی افغانستان چنین نادیده گرفتنو هم لیست سیاه درنظر نگرفتن
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نشست »اندازی ها با راهکه روسپرسیم از سخنرانان برنامه می امروز باشد.داشته  در افغانستان نقش دیگر

 در پی چه هستند؟ « مسکو
 

 

 خانم فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان

ابطه به نشست مسکو در ر عضو مجلس نمایندگان افغانستان به عنوان سخنران اول میزگرد، خانم فوزیه کوفی،

و است  البانپی هویت بخشیدن به ط های پسین درسال ری نیست که درسیه تنها کشوگفت، حکومت رو

ها دور از چشم رسانهو به را  با آمریکا  یهاینشست طالبان بلکه .داشته استدر این زمینه، ش برجسته نیز نق

گیرد. به عنوان نمونه، می توان صورت می ینشست ها نینچ  و در آینده نیز برگزار نموده اندمی و افکار عمو

وگوهای صلح با چین در گفتچنین و هم به ایران طالبانکشورهای منطقه و سفر از میانجیگری و نقش 

برد قرار داده -ها طالبان را در موقف بردم این تالشبه نظر من تماخانم کوفی اظهار داشت،  ، نام برد.طالبان

وضعیت فعلی طالبان را  به گفته خانم کوفی، مجاهدین .برنده هستند آنها و صلح یعنی در حالت جنگ است؛

در جبهات جنگ بر این  آنها در آن زمان یعنیدانند؛ میمشابه های اول دهه نود وضعیت خودشان در سال با

در ژنو  کهنیز و در مذاکرات صلح و موفقیت از آن آنهاست که از  موقف باالتری برخوردار اند تصور بودند

 دیپلوماسی قرار داشتند.نسبت به حکومت در حوزه از وضعیت بهتری  ت،تحت رهبری ملل متحد جریان داش
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 توانیم ایجاد کنیم این استمی که ما یحال تکرار است و تفاوتدر تاریخ  به نظر من تقریباخانم کوفی افزود، 

ها و نامهفقتاموقات سیاسی افغانستان دخیل نبودند و ها و طبیک از گروهوگوهای آن زمان هیچدر گفتکه 

های یکی از عوامل جنگ این و گرفتصورت میو مردم افغانستان  های سیاسیقراردادها در عدم حضور گروه

  به نفع مردم و کشور استفاده کنیم. وضعیت فعلی باید ازاز این رو، ما بود.  در کشور داخلی

افغانستان و جهان نادیده  توانیم نقش روسیه را در قضیهما نمیخانم کوفی در مورد نشست مسکو گفت: 

قبل از این باشد و این کشور، می دخیل در موضوعات جهانیکه  است ییهادرتبگیریم، چون روسیه یکی ق

هر گاه ما  .نیاز به اعتمادسازی دارد صلح روسههر پ . وی افزود،نیز میزبان طالبان و شورای صلح بودنشست 

نهادهای مشروع و قانونی شرکت داشته باشیم و تنها در مرحله توافق مردم  تنها در مرحله امضای توافق میان

 .به نظر من اعتماد الزم بوجود نخواهد آمد در جریان قرار بگیرد

در گفتگوها سهمی نداشت  . هرگاه کسیباشدمیبا روند ت فترین کار مخالسادهبنابراین، در چنین شرایطی،  

ترین که بیش یگروه هایخانم کوفی تأکید نمود،  .دکنمخالفت می شتندا الزم را مسئله آگاهی و از جزئیات

 در نشست مسکو کسانی شرکتبه گفته خانم کوفی،  باهم صحبت کنند.باید دارند  داشتند و مخالفت را باهم

ها در مرحله اعتماد سازی اشتراک این ترین مخالفت را با طالبان دارند.بیش فکریاز لحاظ کرده بودند که 

از طالبان  یبخش ممکن است یک ریکا هویداستآنچه از مذاکرات آم. به دلیل اینکه، درست است یک اقدام

ید در جریان باشیم و نشست مسکو یک نشست مهم بود که تنها میان نهادهای صلح کند، به همین علت ما با

تر با طالبان که مخالفت بیش نشد بلکه میان افراد سیاسی و کسانیکه مردم در آن دخیل اند، برگزار رسمی 

 باهم صحبت کردند.در این نشست، داشتند، 

های با رسانهآنها از لحاظ تبلیغاتی نیز اهمیت داشت چون نشست مسکو برای طالبان به باور خانم کوفی، 

وضعیت  در کردند و از این لحاظ آنهابیان میالمللی های بینهای شان را به زبانکردند و پیامزیادی مصاحبه 

  .ندقرار داشت بهتری
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از دید طالبان زنان حق زنان اشاره کرده گفت؛  موضوع اه طالبان در رابطه بهخانم کوفی در رابطه به دیدگ

و  نخست وزیرتوانند زنان می از دیدگاه طالبان دارند، را های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعهفعالیت

حقوق زنان در پرتو  خواستار، طالبان به گفته خانم کوفی رییس مملکت گردند. توانندیا وزیر شوند ولی نمی

ما در این نشست گفت پیشینه دانست و مسکو را یک نشست بیخانم کوفی نشست  دند.شریعت اسالمی بو

 کوشیدیم تا صدای مردم باشیم.

 

 

 وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی

، نشست مسکو را امیدوار کننده عنوان کرده مسائل سیاسی و از اعضای سابق طالبان اسنشه، کاروحید مژد

باالی مسائل  با طالبان زیر یک سقف افغانستان های مهم سیاسیگفت؛ این نخستین بار بود که شخصیتو

نگرانی و امید  در یک فضای ترنشست مسکو بیشاز دید آقای مژده،  وگو کردند.گفتو آینده افغانستان  مهم

، تجربه بعد از خروج نگرانی از این بود که آیا بعد از خروج نیروهای آمریکااز یک سو،  برگزار گردید.

داری طالبان نگرانی از پنج سال حکومت هد شد و از سوی دیگر،خوانتان تکرار نیروهای شوروی در افغانس

را برنده میدان  خود آقای مژده عالوه کرد، طالبانچهل سال جنگ در افغانستان.  دادن پایانبه و امیدواری آنها 

این پیروزی پیروزی  . از دید طالبان،دانندیک جنگ بسیار نابرابر و خونین با چهل و هشت کشور جهان می

ی اضافه و  .بود حضور پیدا کردهمسکو نشست  جنگ دربه عنوان برنده ، واز این رو  استمردم افغانستان 



6 
 

ویرانی  های چند دهه اخیر است و تنهانابسامانیعلت برده که انحصار قدرت امر پی کرد، طالبان به این

و  های سیاسی در قدرت شریک باشندتمام گروه باید ند کهامعتقد  و ه استداشت به دنبالافغانستان را 

بعد از خروج نیروهای آمریکایی، افغانستان به  . به گفته طالبان،باشدها میی افغانغانستان خانه مشترک همهاف

در  باید بعد از رفتن نیروهای خارجی مذاکرهگذشته تکرار نخواهد شد و و تجربه ناگوار  جنگ نخواهد رفت

کار آمدن  کرد عبارت بود از رویمژده گفت؛ آنچه را طالبان تاکید میآقای یک حلقه وسیع تر صورت گیرد. 

و در این نظام اسالمی قصاص و حدود اجرا خواهد  ناپذیر استو از نظر آنها این مذاکره یک نظام اسالمی

 بدون شک مسایه و جمهوری فدراسیون روسیه باید بگویم،ه در قسمت کشورهایآقای مژده افزود،  .گردید

. روسیه هم ها مشروع استو یک سلسله از این نگرانی نگران وضعیت افغانستان هستند کشورهای همسایه

ن در افغانستان بیشتر شوند. فعالیت شا داعش مثل یهایخروج نیروهای خارجی گروهنگران است که بعد از 

کدام خطر از جانب افغانستان متوجه  خروج نیروهای خارجیاز که بعد  ین شوندمطمئ خواهندکشورها می این

 شد. نخواهد آنها

طالبان خواستار گشایش دفتر ؟مذاکره دارندچه نیازی به  داند،:  اگر طالبان خود را برنده میآقای سهیل

 ؟و در کجا باز شود سوی کدام کشورسیاسی شان شدند، دفتر باید از

درت را بدست داشته و انحصار ق نداریموگو گفت ه شدیم و نیاز بهطالبان نگفتند که ما برند وحید مژده:

بهترین گاه به صلح منتج نشده است. آنها گفتند ما تجربه این را داریم که انحصار قدرت هیچ باشیم ولی

ها ته شود که تمام طرفحکومتی باید ساخبه توافق برسیم و  راهکار این است که همه در مورد آینده افغانستان

. و مسائل قومی نباید درنظر گرفته شود شان در حکومت مشخص باشدو همه جایگاه باشندداشته  در آن نقش

دفتر قطر یگانه مکانی است که  های قبل داشتند.دفتر شان در قطر، آنها این خواست را از سالبه اما در رابطه 

ولی تا زمانیکه آقای کرزی با این امر  و این باید به رسمیت شناخته شود باید تمام مذاکرات در آن انجام شود

و در پاسخ حاجی  نیز خواستار گشایش دوباره این دفتر بودند ،در این نشست مخالفت کرد، گشایش نیافت.

 رح کنید.که شما باید با دولت افغانستان مطگفت، این مسائلی است  گانکنندهاز اشتراک تنیک دین محمد

که دولت افغانستان یگانه نهاد مشروع است  : در واقع طالبان به صورت غیر مستقیم باور داردآقای سهیل

 که باید این روند را تسهیل کند؟
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با ی که من اهای حاشیهنکردند ولی در صحبت شان اصال در این مورد اشاره در مذاکرات طالبان آقای مژده: 

و  رسمی خروج نیروهای آمریکایی در این مورد عالماگفتند که بعد از آنها می ،داشتمدر باره حکومت آنها 

ر نشست مسکو حضور باید بگویم تمام کسانیکه د . آقای مژده افزود،تصمیم خواهد گرفت موضوع آتش بس

مداران کشور چون آنها سیاست صحبت کرده بودند آنان هایشان و یا نمایندهیا خود داشتند قبال با طالبان

  دانند که این حالت قابل دوام نیست.هستند و می

گفت،  البان با حکومت این است که حکومت را مشروع نمی داند ودلیل عدم مذاکره ط ،آقای مژدهبه گفته 

اگر طالبان با حکومت افغانستان مذاکره کند به نوعی به حکومت مشروعیت بخشیده است و از دید طالبان 

باعث اختالف میان جنگجویان آنها مسئله و این  گرددجنگ با یک حکومت مشروع بغاوت محسوب می

 خواهد شد.

 

 آیا این آگاهی در میان طالبان وجود دارد؟ :گرداننده

در بین طالبان مشکل ایجاد  بس سه روزهولوژیک است، حتی در بحث آتشئبلی، این مسائل اید ی مژده:آقا

ای دیگر گفتند که جنگ با برادر جائز ان خود خطاب کردند، عدهردارضی از آنها سربازان افغان را ب، بعشد

 آید.به حساب مینیست و این برادرکشی 

 دیگر بهاین است، ما  به طالبان م آمریکاپیا  ،اظهار داشت لبان با آمریکاهای طامورد نشستدر آقای مژده در  

آقای  د با هم صلح کنید و طالبان نیز از جنگ خسته شده است.بای شما دهیم،ادامه نمی  جنگ در افغانستان

حقوق  اگر شما اینکه ای را به طالبان بدهیم، از قبیلیچ بهانهما باید از صلح استقبال کنیم و نباید ه مژده گفت،

حاضر باید بگویم بعد از خروج آمریکا، هیچ کشور دیگر آقای مژده افزود،  کنیم.ذیرید ما صلح نمیزنان را نپ

  های نظامی شان در افغانستان نیستند.به فرستادن نیرو
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و شماری از همکاران تان  نگاری که شاهد وقایع هفده سال اخیر بودیدشما به عنوان روزنامه گرداننده:

که طالبان را در مسکو  زمانیت از بین رفت و را به عهده گرفیت آندر وقایع تروریستی که طالبان مسوول

 ه حس داشتید؟دیدید چ

 

 نگاربشیر احمد قاسانی، روزنامه

ه و نشان اش را به رخ کشیدروسیه با برگزاری نشست مسکو توانایی گفت: نگارروزنامهبشیر احمد قاسانی، 

برخالف  در این نشستطالبان  وی عالوه کرد، های بزرگ است.به برگزاری چنین نشست قادر کهداد 

 کسنخبگان سیاسی افغانستان پیام واحد نداشت و هر  بهتری برخودار بود.از انسجام سیاسیون افغان 

های رسانه که بخاطری برای طالبان جنبه تبلیغاتی نیز داشت این نشست .کردنددنبال میرا  وضوعات مختلفم

های ا و نشستوگوهکننده گفتبه نظر آقای قاسانی، نشست مسکو تقویتداد. زیاد این نشست را پوشش می

 برگزاری این نشست مخالفت نکرد. ز با آمریکا نیزاد است چون آقای خلیل

طالبان آنچه را در نشست مسکو مطرح کردند، برخالف چیزی است که در میدان جنگ به گفته آقای قاسانی، 

ولی در ساحات و مناطقی که  آنها در مورد حقوق زن موضوعات را بیان کردند . بطور مثال:دهندانجام می

اگر  های دخترانه است.مکتب هانصف آنو تحت کنترول طالبان است، تقریبا از مجموع مکاتب بسته شده 

 حقوق زن هستند. ارواقعا آنها طرفد
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ما  «امه در قبال کشورهای همسایه نداریمگونه برنما هیچ» موضوع دیگری که طالبان مطرح کردند این بود

های جنگ شاهد هستیم که شهروندان خارجی و مخصوصا کشورهای همسایه در صفوف عمال در میدان

از صفوف جنگجویان شان خارج کنند و این پرسش  باید آنها را ، اگر طالبان متعهد استرندطالبان حضور دا

اشتراک کنندگان نشست  یتقسمت برادرخواندن طالبان، اکثر در شود.ها مطرح میاست که در همه نشست

 مسکو طالبان را برادر خطاب کردند.

های در مصاحبهدر قسمت خروج نیروهای آمریکایی، آقای سالم حنفی معاون هیئت مذاکره کننده طالبان 

آپریل از افغانستان  گفتند که نیروهای شان تا پایان ماهها برای آنها گفت: آمریکایی های روسیرسانه خود با

حکومت ما تشکیل خواهد چنین در حضور رییس جمهور پیشین و رهبران دیگر گفت که و هم کنند.خارج می

  شد.

دی بیان قربانی فراوانی داده است و این آزادی آزا قاسانی در رابطه موضع طالبان در قبال آزدای بیان گفت:

 تواند محدودیت ایجاد کند.افغانستان است و هیچ گروهی نمیمردم کار محصول 

آیا این عملکرد شما دولت افغانستان  چرا با مخالفت دولت افغانستان، نشست را برگزار کردید؟: گرداننده

  را تضعیف نخواهد کرد؟

  یه، معاون سفیر روسآلبرت خوریف

از این  و وزارت خارجه سیهحکومت روبودند و  هاانجمن های افغاننشست مسکو  لیرگزارکنندگان اصب

ی این نشست ماده 9عالمیهاما از  .دفراهم نمودنستیکی لوج های تخنیکی وابتکار حمایت کردند و کمک

 باید یادآور شوم که ی موضوعات بود.یرنده همهکه این اعالمیه دربرگ کنیمو فکر می کنیماستقبال می کامال 

در رابطه به همکاری روسیه و آمریکا  خارجی برگزار گردید. بانفوذ بدون مخالفت بازیگران ،نشست مسکو

که در نوامبر سال گذشته در مسکو برگزار گردید، « فرمت مسکو»بعد از نشست در قبال صلح افغانستان، 

  .رسددر مورد افغانستان به مالحظه می تغییرات مثبت در مناسبات روسیه و آمریکا
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خاص فرستاده  فآقای ضمیر کابلچنین دیدار در فرمت مسکو و هم یک دیپلومات آمریکاییچنانچه حضور 

 اگر .کندا تایید میاین رشته در مسکو در دسامبر گذویژه آمریکا نماینده زاد لیلای خنستان با آقابه افغ روسیه

به گفته معاون سفیر روسیه،  د تا به میدان رقابت بین روسیه و آمریکا تبدیل نگردد.خواهستان میحکومت افغان

وی،  .کندناعالمیه صادر  هالفت با این نشستامخاستقبال کند و در روسیه و آمریکا  جویانهابتکارات آشتی از

 طالبان در مسکو گفت:افراد بر حضور بعضی مبنی  نستان به سازمان ملل متحدادر رابطه به شکایت دولت افغ

از طرف  اقدام مشابهدر ابوظبی بودند ولی ن آاین هیئت سه ماه قبل نیز در مسکو حضور داشتند و قبل از 

ه این ی بحکومت روسیه در یک اعالمیه رسم ،وی در اخیر عالوه نمود صورت نگرفت. حکومت افغانستان

سیاسی تلقی شود به همین علت ما  یحیث یک نیرونکه م طالبان حق داردموضوع اشاره کرده بود اینکه، 

 خواهیم آنها از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج شود.می

 

 

 

 

 *پایان*

 


