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سخنگوی طالبان: تهران برای حل مساله افغانها ازخود اراده نشان داده است

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفت: تهران برای حل مساله افغانها ازخود اراده نشان
داده و می دهد از این رو ما از مشارکت این کشور استقبال میکنیم.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه به سواالتی همچون
نقش ایران در حل مسائل افغانستان، اتهام مبنی بر اینکه روسیه تالش کرد تا طالبان را برای کشتن نیروهای
آمریکایی در افغانستان به خدمت بگیرد، آیا مسکو به گروه طالبان سالح می دهد، روند اجرای توافقنامه با
آمریکا و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دورنمای صلح در این کشور و نقش مسکو در این عرصه

پاسخ داد.

برگزاری لویی جرگه مانع روند صلح افغانستان می شود

وی در واکنش به اینکه در لویی جرگه که روز هفتم اوت آغاز شده است مساله آزادی زندانیان طالبان بررسی
می شود، گفت: به اصطالح لویی جرگه کنونی از سوی دولت کابل برگزار می شود. از دیدگاه ما این نشست

غیرقانونی است و این به این معنی است که تصمیماتی که در آن گرفته می شود بی اعتبار است.

شاهین افزود: ثانیا اینکه ما توافقنامه با آمریکا داریم که در دوحه امضا شده است. بر اساس این سند اسرای
گروه طالبان باید آزاد شوند. در آنجا قید شده است که پیش از مذاکرات بین افغان باید پنج هزار اسرای

طالبان آزاد شوند. برای این منظور نیازی به برگزاری لویی جرگه نیست.

«لویی جرگه فقط برای ایجاد مانع در روند آزادی زندانیان برگزار می شود. توافقنامه دوحه مکانیسم مناسبی
برای حل و فصل مساله افغانستان است.»

سخنگوی گروه طالبان در واکنش به اینکه اگر زندانیان آزاد نشوند وضعیت چطور پیش خواهد رفت؟ اظهار
کرد: اگر زندانیان را آزاد نکنند به آن معنی خواهد بود که دولت در کابل خواهان روند صلح برای مساله

"



افغانستان نیست و آنها راه حل نظامی را انتخاب کردند. این وضع منجر به آن خواهد شد که برخوردها
سخت تر خواهد شد و دولت در کابل مسئول آن خواهد بود.

طالبان با روسیه علیه نیروهای آمریکایی تبانی نکرده است

شاهین در پاسخ به این پرسش که آمریکا اتهامی را مطرح می کند که گویا روسیه تالش می کند طالبان را
اجیر کند تا نظامیان امریکایی را بکشند گفت: در وهله اول می خواهم بگویم این اظهارات غیرمسئوالنه است

و با واقعیت مطابقت ندارد.

«این گونه اظهارات بخشی از کارزاری است که مخالفان روند صلح در افغانستان به راه انداخته اند. آنها می
خواهند به این روند ضربه بزنند و چوب الی چرخ می گذارند.»

شاهین ادامه داد: این اطالعات بی اساس و اشتباه از سوی اداره امنیت ملی کابل در اختیار برخی خبرنگاران
اروپایی و آمریکایی قرار گرفت تا در روند صلح افغانستان کارشکنی شود. در این اخبار هیچ چیزی که با
واقعیت مطابقت داشته باشد وجود ندارد. این کارزار علیه روند صلح افغانستان است و ما آن را کامال رد

میکنیم.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به اینکه آیا طالبان با سرویس های اطالعاتی آمریکا برای
دریافت اطالعات در این عرصه تماس گرفت و آیا طالبان برای همکاری با آنها موافقت کرده است؟ اظهار کرد:

طرف آمریکایی از ما چنین درخواستی نکرده است زیرا آنان می دانند که این ادعا حقیقت ندارد و این یک
ادعای جعلی و فیک است.

وی افزود: همینک ما کانال رابطه نظامی داریم و اگر مورد نقضی رخ می دهد ما به طرف آمریکایی اطالع می
دهیم و آنان نیز به همین گونه رفتار می کنند اما در این مورد معین طرف آمریکایی از ما سوالی نکرده است.

شاهین در پاسخ به این سوال که روسیه را نیز به تحویل سالح به طالبان متهم می کنند و چه نظری در این
مورد دارید، گفت: من این ادعا را رد می کنم.این حقیقت ندارد. ما با روسیه روابط داریم اما موضوع روابط
سیاسی مطرح است. دفتر سیاسی ما در دوحه با روسیه همانند کشورهای همسایه دیگر و کشورهای منطقه

روابط دارد.

وی افزود: اما فقط در سطح سیاسی. موضوع روابط سیاسی مطرح نیست و ما این گونه دیدگاه ها را رد می
کنیم. این ادعاها همچنین می تواند بخشی از کارزار برای شکست توافق صلح باشد. آنچه که مربوط به

تسلیحات ما می شود ما ذخایر سالح در افغانستان داریم و همچنین از دولت کابل و ارتش سالح خریداری
می کنیم.

طالبان از دولت افغانستان سالح خریداری کرده است

شاهین گفت: در گذشته اخباری منتشر شد که صدها هزار قبضه سالح ارتش (ارتش افغانستان) مفقود شد
یا به سرقت رفت این سالح ها را ما خریدیم و بخشی را نیز در جریان جنگ بدست آوردیم. به این ترتیب ما

مهمات زیادی داریم و همه آن از دولت کابل بدست آمده است.



وی در واکنش به اینکه روابط سیاسی طالبان با طرف روسی در چه سطحی قرار دارد، اظهار کرد: ما با وزارت
خارجه روسیه رابطه داریم و این روابط شفاف است ما دیدارهایی داشتیم که در شبکه های اجتماعی بازتاب

یافت.

وی گفت: ما همچنین در مسکو دیدار کرده و مذاکراتی را برگزار کردیم اطالعات در این زمینه در دسترس
رسانه ها قرار داشت. به این ترتیب روابط ما شفاف است و در این مورد برای همه معلوم است و چنین

روابطی داریم.

طالبان از اسرای شوروی در افغانستان اطالعی ندارد

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به سوالی در مورد اسرای ارتش شوروی در افغانستان و
پاکستان گفت: ما اطالعاتی در این زمینه نداریم ممکن است چنین اسرایی هنوز وجود داشته باشند و هنوز

در روستاها زندگی می کنند. ما اطالعات رسمی در مورد محل این افراد در اختیار نداریم.

روسیه نقش مهمی در حل مساله افغانستان دارد

شاهین در مورد نقش روسیه در حل و فصل مساله افغانستان گفت: من معتقدم که نقش روسیه در این
مساله بسیار مهم است. این کشور در گذشته زمانی که میزبان مذاکرات بین افغانی در مسکو بود نیز نقش

مهمی برعهده داشت. ما برای نخستین بار به آنجا رفتیم.

شاهین در مورد امکان برگزاری نشست بین افغان در مسکو خاطرنشان کرد: بله در ابتدا همان طور که توافق
کرده ایم مذاکرات بین افغان در دوحه برگزار می شود. پس از آن دو طرف (طالبان و دولت افغانستان) در

مورد محل برگزاری نشست بعدی مذاکرات بین افغان گفت وگو می کنیم. یکی از مکان های احتمالی برگزاری
این مذاکرات مسکو خواهد بود.

تهران برای حل مساله افغان اراده سیاسی نشان می دهد

سخنگوی طالبان در پاسخ به این سوال که در ماه ژوئن وزارت امور خارجه ایران برای میزبانی مذاکرات بین
افغان اعالم آمادگی کرد و طالبان در این مورد چه فکر می کند و ایا با طرف ایرانی در این مورد تماس دارد؟

گفت: بله ما با کشورهای همسایه ازجمله ایران تماس داریم زیرا با این کشور مرز طوالنی داریم.

وی افزود: صدها هزار پناهنده افغان در ایران بسر می برد به این ترتیب ما با ایران گفت وگو می کنیم. ما در
خصوص حل و فصل صلح آمیز مساله افغانستان گفت وگو کردیم و در آینده نیز به مذاکره در این خصوص

ادامه می دهیم. تهران اراده برای حل مساله افغان ازخود نشان می دهد و ما (از مشارکت این کشور)
استقبال می کنیم.

توافق طالبان و آمریکا دو بعد دارد

وی در پاسخ به این سوال که اجرای توافق طالبان با آمریکا چگونه پیش می رود، اظهار کرد: در اینجا دو بعد
وجود دارد اوال با طرف آمریکایی توافق کردیم که آنها نیروهای خود را ظرف 14 ماه از افغانستان خارج کنند.



شاهین گفت: ما متعهد شدیم راه امن برای خروج نیروهای آمریکایی از کشور فراهم می کنیم. ما توافق
کردیم که به هیچیک از اعضای خود اجازه ندهیم از قلمرو افغانستان علیه آمریکا و متحدان آن استفاده شود.

وی افزود: بعد دوم مذاکرات بین افغانی است. ما در انتظار شروع آن هستیم اما متاسفانه در زمان حاضر
دولت کابل مانع برای این مذاکرات ایجاد می کند. حتی برگزاری لویی جرگه مانع است. همه این اقدامات

امکان آغاز مذاکرات را فراهم نمی کند.

اما بر طبق توافق ها، آمریکا باید ارتش خود را ظرف 14 ماه از افغانستان خارج کند. به این ترتیب ما به
تعهدات خود برای ایجاد راه امن برای خروج آنها از کشور پایبند هستیم.

وی در واکنش به اینکه آیا اجرای توافق با آمریکا تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه نوامبر به پایان
خواهد رسید، اظهار کرد: بله این ممکن است صورت گیرد. اگر آنها نیروهای خود را تا این مدت از افغانستان

خارج کنند معتقدم به نفع آنان خواهد بود.

وی افزود: زیرا که مساله افغانستان راه حل نظامی ندارد ما از مشارکت آنان در بازسازی افغانستان استقبال
می کنیم. ما از نقش آنان (طرف آمریکایی) در مسائل مدنی استقبال می کنیم. اما آنها باید هر چه سریعتر

اقدامات نظامی خود را به پایان برسانند. اگر آنان پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیروهای خود را از
افغانستان خارج کنند ما ارج می نهیم و استقبال می کنیم.

مذاکره رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه با پمپئو 

شاهین در پاسخ به این سوال که دو روز پیش مال برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد در چه موردی گفت وگو کردند؟ اظهار داشت: من در آن دیدار حضور داشتم.

پمپئو و برادر در خصوص آزادی زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانی گفت وگو کردند. این دو مساله، مسائل
سیاسی هستند. 

وی در مورد امکان حمالت گسترده طالبان در ماههای آینده اظهار داشت: این واقعیت ندارد. این اطالعات
کذب است که از طرف اداره امنیت ملی دولت کابل منتشر می شود. ما هیچگونه حمله ای را به شهرهای

کشور و کابل انجام ندادیم و برای تصرف آنها تالش نکرده ایم. در گذشته حمالتی به شهرهای استانی و کابل
داشتیم اما پس از عقد توافقنامه دوحه چنین حمالتی صورت نگرفته است.

وی گفت: هر سال حمله بهاره را اعالم می کنیم اما امسال این کار را نکردیم. به این ترتیب ما خویشتنداری
نشان می دهیم تا به آمریکا فرصت بدهیم نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و به روند صلح در

افغانستان شانس برای تحقق بدهیم. ما به این تعهد خود پایبند هستیم.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد موانع برای تبادل زندانیان گفت: بر اساس توافقنامه صلح،
کابل باید پنج هزار زندانی را آزاد کند و ما یکهزار نفر از نمایندگان دولت کابل را آزاد کنیم.

ما تاکنون بیش از یکهزار نفر از زندانیان کابل را آزاد کردیم. این روند پیش از عید قربان به پایان رسید. اما
دولت کابل از همان ابتدا ترجیح می دهد تا مساله را طول بدهد و تاکنون آنها 4 هزار و 450 زندانی را آزاد



کرده اند و در مورد بقیه زندانیان لویی جرگه برگزار کردند.و در حالی که نیازی به برگزاری آن نیست.

شاهین گفت: به این ترتیب دولت کابل مانع تراشی می کند و امیدواریم که این وضع بپایان برسد و آنان
شروع به مشارکت صادقانه در روند صلح کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد افغانستان را کنترل می کنید، اظهار کرد: حدود 70 درصد مناطق
روستایی افغانستان تحت کنترل ما قرار دارد. همه سازمان های حکومتی ما ازجمله اداره بهداشت و مراکز

نظامی و توسعه مدنی و آموزش و اداره کشاورزی و بازسازی در این مناطق کار می کنند.

وی در واکنش به اینکه اجرای توافق کنونی آتش بس را چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار کرد: آتش بس یکی از
مسائل دستور کار مذاکرات بین افغانی است. زمانی که این مذاکرات آغاز شود در بین مسائل مورد بحث،
موضوعاتی همچون نظام سیاسی آینده افغانستان و نیز برقراری آتش بس دائم مورد بحث قرار می گیرد.

شاهین در پاسخ به این سوال که طالبان چه دیدگاهی در مورد داعش و القاعده دارد؟ گفت: ما تعهداتی
داریم و توافقی را امضا کرده ایم که به هیچکس اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان علیه آمریکا یا هر کشور

دیگر استفاده کند.

وی افزود: این تعهد ما و پیام ما به کل جهان است.

رد امکان بازگشت به عقب افغانستان بر اثر همگرایی طالبان در نظام این کشور

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به اینکه افراد بدبین نگران آنند که پس از همگرایی طالبان
در افغانستان، جامعه در برخی عرصه ها همچون حقوق بشر به عقب برگردد گفت: اینها همه تبلیغات است.

حقوق بشر در مناطق تحت کنترل دولت کابل نقض می شود.

وی افزود: اینها هزاران مورد نقض حقوق بشر است که در مناطق تحت کنترل آنها رخ می دهد اما در قلمرو
تحت کنترل ما چنین وضعی وجود ندارد.

«ما پایبند به جلوگیری از نقض حقوق بشر در هر شکل ممکن مطابق با اصول و فرمایشات دین اسالم
هستیم. این مسائل مربوط به حقوق آموزش می شود که برای مردان و زنان یکی است.»

وی افزود: ما پایبند به حق زنان برای کار، برای حجاب و اموزش هستیم. افغانها در مناطق تحت کنترل ما از
همه حقوق برخوردارند و مساله ای وجود ندارد.

شاهین خاطرنشان کرد: اما در مناطق تحت کنترل دولت کابل فساد حاکم است و حقوق بشر نقض می شود و
سازمان های بین المللی می توانند این اطالعات را تاåد کنند. به این ترتیب اتهام علیه ما در این عرصه بی

اساس است.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به این سوال که آیا امکان همگرایی طالبان با  جامعه
افغانستان در آینده نزدیک وجود دارد و اینکه بخشی از دولت این کشور شود، گفت: پس از آغاز مذاکرات
بین افغان، طرفین به گفت وگو درخصوص نقشه راه برای نظام سیاسی آینده افغانستان خواهند نشست.



وی افزود: همان گونه که در توافقنامه صلح گفته شده است این حکومت جدید اسالمی با مشارکت کل مردم
افغانستان خواهد بود.

شاهین خاطرنشان کرد: آن نظام جامع خواهد بود و مشارکت همه افغانها را در برمی گیرد و هیچکس کنار
نمی ماند. به این ترتیب پیوستن به دولت کنونی کابل بی معنی است و این دولت در نتیجه تهاجم بوجود

آمده است.

وی گفت: ما برای استقالل کشور تالش می کنیم و نیاز به دولت جدید داریم که نماد این استقالل باشد و
همه مسائل در مذاکرات بین افغانی مطرح و بررسی خواهد شد./ ایرنا  

پیشنهاد سردبیر

آخرین مطالب

واکنش دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به سخنان روحانی

معرفی دو مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس محصوالت فوالدی

آیتاهللا جنتی: شورای نگهبان از رد صالحیت هیچ یک از نمایندگان خرسند نمیشود

وزرای دولت دوازدهم از امشب به تلویزیون می روند

طرح مجلس برای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی

واشنگتن پست: دولت ترامپ پس از خوشحالی صلح اسرائیل-امارات در شورای امنیت تحقیر شد

چین: آمریکا به تحریم های یک جانبه علیه ایران پایان دهد

عراقچی: حضور پرتعداد ایثارگران در وزارت خارجه مایه مباهات است

ریابکوف: رویکرد فشار و باجخواهی واشنگتن، نتیجه نداشته است

سخنگوی وزارتخارجه : افتخار بی همتایی است که صدای رسای سیاست خارجی باشم



پربازدیدها

جهانگیری: دستگاههای اجرایی به دنبال کاهش هزینهها باشند

واعظی: بازگشت بستههای بلندمدت اینترنت همراه اقدام مثبتی است

تحقیر آمریکا در سازمان ملل؛ اتفاقی بیسابقه که در پرونده ایران رخ داد

تعطیالت تابستانی مجلس لغو شد

قرقاش: معاهده امارات با اسرائیل علیه ایران نیست/ مداخله را نمی پذیریم

جنتی: خیانت حکام اماراتی از حافظه تاریخی مسلمانان پاک نمیشود

الیاس نادران مبتال به کرونا شد

کاندیداهایی که حسام الدین آشنا برای 1400 شایسته می داند

خبر خوش مجلس برای سرمایه گذاران بازار بورس

افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق های (ETF)/ترامپ بدترین جنایت ها را در حق ملت ایران مرتکب شد

ظریف: چطور جسد برجام توانست آمریکا را ۱۳ به ۲ شکست دهد؟!

ضربه کاری اطالعات سپاه به لیدر سازمانی اراذل

کنایه معنادار ظریف به مخالفان داخلی

تکذیب خبر ارسال نامه از سوی رئیس قوه قضاåه به محضر رهبر انقالب

امارات کاردار ایران را احضار کرد

توصیه فرمانده کل ارتش به صداوسیما

تصمیم واشنگتن برای رجوع به مکانیسم ماشه

اولین جلسه محاکمه محمد امامی آغاز شد

احمد توکلی: شدهایم چوپان دروغگو / باید بپذیریم که اعتماد مردم به ما کمتر شده

مشاور امنیت ملی ترامپ پیشنهاد پوتین برای نشست برجامی را رد کرد

واکنش سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره اظهارات پرویز فتاح

برای قانونگذاری در همه جا، اصل بر الیحه است

رئیسی: امارات منتظر واکنشها به خیانتش باشد | آمریکا فکرش را هم نمیکرد تنها بماند

بازگشت به روشهای منسوخ!

آخوندی به امید خاکستری ها؟

صحت انتخاب رئیس دیوان محاسبات در کمیسیون اصل ۹۰ تاåد شد



ایران زندگی
ایران عصر

رادیو ایران 20
خبرنگار ایران
آخرین خبرها
یادداشت ها
اخبار جعلی

سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
فرهنگی

بین الملل

حوادث
پایداری
ورزشی

دانش و فناوری
استان ها
گزارش
اندیشه
عکس
فیلم

اینفوگرافی
صدا

خط و مشیآرشیو
تماس با مادرباره ایران آنالین

نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بالمانع است


