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 ۱۶/۰۱/۲۰۱۶                                    مرکز څېړنو ییزو سیمه او ستراتېژیکو د

 
 صلح های گو و  گفت آیندۀ و چهارجانبه مذاکرات

 
آباد  ( در شهر اسالم۲۰۱۶جنوری  ۱۱وگو در مورد پروسۀ صلح افغانستان، روز دوشنبه ) نشست چهارجانبۀ گفت

گان چهار کشور افغانستان، پاکستان، ایاالت متحدۀ امریکا و چین برای گفتگو در  برگزار شد. در این نشست، نماینده
رسیدن به صلح در افغانستان، گردهم آمده بودند و در پایان این نشست توافق کردند تا گفتگوها در مورد "نقشۀ راه" 

 این زمینه را، به صورت منظم ادامه دهند.
گان افغانستان، پاکستان، ایاالت متحدۀ امریکا و چین، به  قرار است نشست بعدی این مذاکرات نیز، با حضور نماینده

وگوهای رودررو میان  شود پس از نشست دوم در کابل، گفت ل برگزار شود. گفته میجنوری در کاب ۱۸تاریخ 
 حکومت افغانستان و طالبان مسلح آغاز خواهد شد.

است. سوال وگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان  آغاز گفتهدف اصلی این مذاکرات چهارجانبه، 
 وگوهای رودررو میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد انجامید؟ ز گفتها به آغا این است که آیا واقعا این نشست

 
 پیشینۀ مذاکرات چهارجانبه

پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی پالیسی نزدیک شدن به پاکستان را برای رسیدن به 
حکومت افغانستان و طالبان در وگوهای صلح میان  صلح در کشور روی دست گرفت. میانجیگری پاکستان در گفت

 مدت یک سال گذشته، از مراحل زیر عبور کرده است:
پس از آنکه حکومت وحدت ملی به هدف حاضر کردن طالبان به میز مذاکرات صلح، امتیازاتی  مذاکرات ارومچی:

هر ارومچی چین گان حکومت افغانستان و گروه طالبان در ش زیادی به پاکستان داد، پاکستان برای نشست نماینده
نفوذ طالبان نیز اشتراک کردند، ولی طالبان رسماً اشتراک خود  های کم سازی کرد که در آن، شماری از مقام زمینه

 را در آن نشست رد کردند.
آباد برگزار شد که برای  نشست دوم مذاکرات صلح به میانجیگری پاکستان در مری در نزدیک اسالم مذاکرات مری:
گان رسمی طالبان در آن نشست شرکت داشتند. هرچند طالبان رسماً شرکت خود را در آن نشست  ندهاولین بار نمای
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 1گان خود را نیز رد نکردند. تایید نکردند، ولی در اعالمیۀ شان که در مورد نشست مری منتشر شد، شرکت نماینده
های صلح با  مدت اندکی بعد و با افشای مرگ مال محمد عمر این مذاکرات متوقف گردید. پس از ناکام شدن تالش

 آلود گشت. طالبان و وقوع چندین انفجار خونین در کابل، بار دیگر روابط دو کشور تنش
همین جاست که لوی  پاکستان، پس از متوقف شدن پروسۀ صلح تحت فشار قرار گرفت. از دیپلوماسی منطقوی:

های کشورش برای آغاز دوبارۀ  درستیز پاکستان، نخست وزیر و مشاور امنیت ملی این کشور ناگزیر شدند از تالش
گفتگوهای صلح سخن بگویند. همزمان با این، دیپلوماسی منطقوی برای آغاز پروسۀ صلح افغانستان نیز متحرک 

ی افغانستان و پاکستان نیز در سفرهای خویش به برا ، چین و ملل متحدگان ویژۀ ایاالت متحدۀ امریکا شد و نماینده
 2گوهای صلح تاکید کردند. پاکستان، بر آغاز دوبارۀ گفت

پاکستان با استفاده از دیپلوماسی "زبان" تالش بهبود روابط میان دو  تالش پاکستان برای آغاز دوبارۀ مذاکرات:
 ۲۵تگوهای صلح افغانستان کرد. سران احزاب پشتون پاکستان به تاریخ سازی برای آغاز دوبارۀ گف کشور و زمینه

در سفری به کابل، پیام نوازشریف صدراعظم پاکستان برای دیدار با اشرف غنی در کنفرانس پاریس  ۲۰۱۵نوامبر 
 3را نیز با خود آوردند.

آباد  ر کنفرانس قلب آسیا به اسالمنوازشریف در حاشیۀ کنفرانس پاریس با اشرف غنی دیدار کرد و او را به شرکت د
آباد و شرکت اشرف غنی در این نشست، نمایانگر تحرک تازه در روابط  نشست قلب آسیا در اسالم دعوت نمود.

های افغانستان، پاکستان، ایاالت متحدۀ امریکا و  میان افغانستان و پاکستان تلقی شد. مذاکرات چهارجانبه شامل کشور
نفرانس، به هدف یافتن راه برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان طراحی شد و هدف پاکستان چین در حاشیۀ همین ک

 از این طرح، جلب اعتماد حکومت افغانستان بود.
 

 آغاز مذاکرات چهارجانبه
صلح افغانستان، امریکا و چین به عنوان دو کشور قدرتمند که در تحوالت منطقه نقش مهم در مذاکرات  این بار

های  های درگیر برای برداشتن گام توانند در تشویق طرف این مذاکرات حضور دارند و بدون شک می دارند، در
 موثر، نقش اساسی داشته باشند.

افغانستان به ی که پاکستان در راستای صلح اتتعهداین است که  این مذاکراتدر  حکومت افغانستانیکی از اهداف 
گی خود را برای همکاری در پروسۀ  شود. چین در این اواخر آماده )چین( تضمیندهد، از سوی یک کشور سوم  می

ای که با پاکستان و گروه طالبان دارد، توانسته است زمینۀ  صلح افغانستان ابراز کرده و با توجه به نفوذ و رابطه
 وگو کننده را فراهم سازد. های گفت دیدار هیأت

جانبه برای صلح افغانستان آغاز شد و نخستین نشست آن با آباد مذاکرات چهار اسالم-پس از بهبود روابط کابل
 آباد برگزار گردید. گان چهار کشور در اسالم حضور نماینده

خارجۀ حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان، اعزاز احمد چوهدری معین وزارت 
پاکستان، ریچارد اولسن نمایندۀ ویژۀ ایاالت متحدۀ امریکا برای افغانستان و پاکستان و دینگ شیجون نمایندۀ ویژۀ 

 چین برای افغانستان، این نشست را رهبری کردند.
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( در کابل پی گرفته جنوری ۱۸ای که در پایان این نشست منتشر شد، این مذاکرات چند روز بعد ) بنابر اعالمیه
شده وگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تأکید  بر ضرورت آغاز گفت خواهد شد. در این اعالمیه،

  .است
گذاری قبل از آغاز  رسد. مرحلۀ اول آن پالن این مذاکرات با داشتن سه مرحله، ظاهراً پروسۀ طوالنی به نظر می

وگوهای رودررو با طالبان و مرحلۀ سوم این پروسه، اقدامات عملی و  حلۀ دوم، گفتوگوها با طالبان است؛ مر گفت
 باشد. وگوها می تنفیذ نتایج گفت

 
 نتیجۀ نخستین نشست چهارجانبه

ها و تعیین تاریخ دور بعدی مذاکرات،  آباد به جز توافق بر سر برگزاری منظم این گونه نشست اینکه نشست اسالم
 های بعدی بر امیدهای اولیه نسبت به این روند شده است. اشته است، موجب غلبۀ نگرانینتیجۀ مشخص دیگری ند

پس از اولین نشست چهارجانبه دو نوع اختالفات رونما گردید که تااکنون در مرحلۀ ابتدایی قرار دارد. اول، 
تناقضات در داخل  اختالفات در مورد کسانی که در پروسۀ صلح اشتراک نخواهند کرد و دوم نیز اختالفات و

 حکومت افغانستان است.
ها و اظهارات مقامات افغانستان و پاکستان نشانگر عدم توافق و  تغییر در موقف پاکستان:-نظرهای افغانستان اختالف

که حاضر به شرکت در مذاکرات صلح  گوید تالش دارد کسانی را هاست. حکومت افغانستان می هماهنگی میان آن
ولی پاکستان، چنین اظهارات را مانعی  .که حاضر به پیوستن به روند صلح نیستند، تفکیک کندکسانی هستند، از 

 است. صلح تاکید کرده وگوهای گفتبر ضرورت "ایجاد اعتماد" برای پیوستن طالبان به روند داند و  برای صلح می
واهند شد. ولی پاکستان برای شوند، سرکوب خ گوید کسانی که به گفتگوهای صلح حاضر نمی حکومت افغانستان می

داند. با توجه به اینکه  اعتمادسازی میان طالبان و حکومت افغانستان، چنین اظهارات را مانع آغاز مذاکرات می
های بعدی بیشتر  ها نسبت به نتائج نشست نخستین نشست این مذاکرات با اظهارات ضد و نقیض آغاز شد، ناامیدی

 شده است.
آباد سخنگوی ریاست اجرائیه  پیش از برگزاری نشست چهارجانبه در اسالم ت وحدت ملی:اختالفات داخلی حکوم

وگوهای صلح اشتراک خواهند کرد و کسانی که اشتراک نخواهند  گفته بود که پاکستان لیست کسانی را که در گفت
در حالیکه چنین لیستی از کرد و مایل به اشتراک در گفتگوهای صلح نیستند، به جانب افغانستان ارائه خواهد کرد. 

آباد در کنفرانس  سوی پاکستان به حکومت افغانستان سپرده نشد و حکمت خلیل کرزی نیز پس از برگشت از اسالم
 مطبوعاتی خود گفت که آنان هیچ توقع چنین لیستی را نداشتند.

 واکنش طالبان
بار نیز افرادی چون مال حسن رحمانی، رود پاکستان این  رسید که احتمال می پیش از این شایعاتی به گوش می

مالعبدالرزاق و مالجلیل را که در صفوف جنگجویان طالبان نفوذی ندارند، در ادامۀ مذاکرات چهارجانبه، به 
 وگوها حاضر سازد. گفت

رساند در گزارشی گفته است که مال  تر خبرهای طالبان را به نشر می روزنامۀ اکسپرس تریبیون پاکستان که بیش
دالرزاق و مال حسن رحمانی که پس از اعالم خبر مرگ مال محمد عمر حاضر به بیعت از مال اختر محمد عب

اند که با هیئت شورای  اند. این دو تن بخشی از هیئتی بوده اند، از شورای رهبری این گروه اخراج شده منصور نشده
شان سه فرد غیر پشتون را از  شورای رهبریعالی صلح افغانستان در شهر ارومچی چین دیدار کردند. طالبان در 

تن از  اند. مال عبدالرحمان از قوم ازبک، شیخ شریف از قوم تاجیک و یک  اقوام دیگر افغانستان نیز شامل کرده
اند. طالبان با اخراج افراد  بار در شورای رهبری طالبان گماشته شده گی برای نخستین ملیت ترکمن افغانستان به تازه

 کنند. گی از این گروه را نمی ز شورای رهبری شان، نشان دادند که چنین افراد نمایندهمذکور ا
از قول معاون سراج الدین حقانی )معاون مال اختر محمد منصور( گفته است که گروه  4باآنکه خبرگزاری رویترز

است که سراج الدین  طالبان به رهبری مال اختر محمد منصور در مذاکرات صلح شرکت خواهند کرد و حتی گفته
ً در این مورد  ً تمایل دارد تا در این مذاکرات سهم داشته باشد، اما سخنگویان رسمی طالبان رسما حقانی شخصا

 چیزی نگفته است.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

گان طالبان  اند و احتمال اشتراک نماینده ای در مورد این مذاکرات صادر نکرده هرچند طالبان به گونۀ رسمی اعالمیه
نماید که حکومت  سایت رسمی طالبان چنان می های سیاسی در وب نیز رد نشده است، اما در تبصره در این مذاکرات

ای برای صلح ندارد، به همین دلیل چنین  افغانستان چون پالیسی جنگ برای صلح را در پیش گرفته و اراده
ان در این مذاکرات اشتراک رسد که جناح اصلی طالب رو به نظر می از این 5ای نخواهد داشت. وگوها نتیجه گفت

 نخواهند کرد.
گی برای  اند. اگر کدام گروهی از این دو گروه، آماده از جانب دیگر، طالبان در این اواخر به دو گروه تقسیم شده

 اشتراک در این مذاکرات نشان دهد، گروه دیگر آن هرگز اشتراک نخواهد کرد. 
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