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 ۰۱/۰۴/۲۰۱۸                                       غوث جانباز

 
 در کنفرانس تاشکند چه گذشت؟

 
 )آیا موضعگیری مسکو در رابطه به طالبان تغییر یافته است؟(  

، پایتخت ازبکستان به ابتکاار ککومات ایان کشاور کنفارانس دو روز  باین المججاب راجاا باه بکاران جاار  در در تاشکند
  باین ( کشور و سازمانها۲۰بجند رتبۀ بیش از ) ها  مقام از در این کنفرانس برا  اشتراک افغانستان دایر گردیده بود.

تاا در کاار کنفارانس اشاتراک نمایناد،  آخرین لکظاات اظهاار آماادگب نماود . گروه طالبان دردعوت بعمل آمده بودالمججب 
ماورد بررساب اارار نگرفات. دلچسا  اسات کاه  از طار  مجارین کنفارانس لیکن دیگر دیر شده بود، و درخواست آنهاا

ساایرگب "روساایه  فدراساایون ۀ" و وزیاار امااور خارجااتوماااس شااینون"معاااون وزیاار امااور خارجااۀ ایااامت متکااد  امریکااا 
همدلب و هم نظر  کمیابب را که طب سالها  اخیر باه نظار نرسایده باود، اباراز داشاته،  " طب کنفرانس تاشکندمورو 

طالبان هر چه بیشتر ترجیح میدهند تا با استفاده از شیوه ها و میتود هاا  تروریساتب باه اهادا  " هر دو تأکید نمودند که
ز  باه راه انادا یس جمهور افغانساتان مکماد اشار  غناب تأکیاد نماود کاه کابال ع امناد" در عین کال، رئخویش برسند.

الادین  صا   ساپس ان رئایس جمهاور غناب راتأکید مینمایاد. ساخن مذاکرات با طالبان است و کمافب السابق بر این اصل
 ککومت وکدت مجب افغانستان نیز تأئید نمود.  ربانب، وزیر امور خارجه

تکت عنوان "پروسۀ صجح و همکار  ها در عرصۀ امنیت منطقه ئاب" برگازار گردیاد. بارا  اشاتراک  تاشکند کنفرانس
شااارز نزدیااار، کشاااورها  غرباااب و برخاااب از نماینااادگان کشاااورها  همساااایۀ افغانساااتان، دولااات هاااا   ،در کنفااارانس

 المججب به تاشکند آمده بودند. سازمانها  بین 
بارا   ستان به خبرنگاران اظهاار داشات: "  شاکب نیسات کاه جاا منبعب اابل اعتماد در وزارت امور خارجۀ ازبکیر 

امال نماب باشاد. در یکاب  ب آن کتقریباا  هایی یکا ،برگزار  مذاکرات رو  معضل موجود در افغانستان کام نیسات، لایکن
معضال  ااه کاه ماب توانناد در کال و فصال، در جا  دیگر از ایامت متکده و سایر جوانب ذیع روسیه کضور نمب یابد

تمااام طرفهااا  کنفاارانس تاشااکند تااا در کنفاارانس کااردیمباشااند، خباار  نمااب باشااد. مااا کوشااش  نقااش ماادار داشااته افغانسااتان
 کضور داشته باشند. "

یکااب از  کضااوردر تفاااهم و هماااهنگب بااا رهباار  افغانسااتان  کوششااها، ککوماات ازبکسااتان نتوانساات اینهمااهلاایکن بااا 
. دور از امکاان نیسات کاه کنفارانس تاشاکند تاأمین نمایاد بازیگران اصجب بکاران جاار  در کشاور، یعناب طالباان را در

ت رسما  اع م داشتند که کاضار نیساتند در کاار ، نخسبه راه انداختند کنفرانس تاشکند  ه را در برابرطالبان باز  دوگان
با یکب از مقامات بجند رتبۀ اربکستان از طریق تویتر داخل  تماس گردیاده  نس سهم بگیرند، لیکن در لکظات اخیرکنفرا

وزارت امور خارجۀ ازبکساتان  مأمورین. ر آمادگب برا  اشتراک نمودندبه نکو  که نمب تواند جد  نامیده شود، اظها
ارایۀ پاسخ  مستقیم به آنکه آیاا از گاروه طالباان بارا  اشاتراک در کنفارانس تاشاکند دعاوت بعمال آماده باود یاا خیار،  از
 . ره مب روندُطف

ا ککومات ااانونب و باه با کسانه روابط ومناسبات کفظ و استککام مقامات ازبیر تأکید مب نمودند که در اولویت تاشکند
کاه  تماام نیروهاا و گاروه هاا  ن دروازه ها  کنفرانس به رو بل ارار داشته ، لیکافغانستان در کا رسمیت شناخته شد 

 آمیز اند، باز نگهداشته شده بود.  ع امند و طرفدار مذاکرات مسالمت
کاه در همااهنگب باا کابال از طالباان منکیاث یار جاناب  ماور خارجاۀ ازبیکساتان تأئیاد میکننادمنابا بااور  در وزارت ا

 دعوت بعمل نیامده بود. در کنفرانس برا  اشتراک مستقل
کاه ککومات ازبکساتان ااب   نیاز ت شاها  معیناب را بارا  تاأمین صاجح و  ناظرین و مفسرین مسایل سیاسب به یاد دارند

 داده بود.  انجام ابات در افغانستان
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)جمهوریت هاا  اسابق آسایا  مرکاز   ۲+۶در تاشکند اعضا  "گرو  تماس"  به ترکیب  ۱۹۹۹بطور ماال در سال 
 ( ت متکد  امریکا و همچنان طالبان.اتکاد شورو  + افغانستان+ فدراسیون روسیه و ایام

آمیز" به امضاا  رسااندند. لایکن  مسالمت ت عنوان "اصول اساسب کل و فصلدر آن ایام طرفین منازعه اع میۀ را تک
 عمجیات ناتو در افغانستان و در منطقه آغاز گردید.  ۲۰۰۱ر سال م اات مذکور نتایج عمجب در پب نداشت، چون د

 ،با ژورنالیستان در کاشیۀ کنفارانس تاشاکند تکر و پُرکار ازبکستان  کین صکبتشوکت میرضیایی ، رئیس جمهور مب
در هار  ماا کاضار هساتیمغانستان چنین اظهار نظر نمود : "در رابطه به ت شها  جدید ککومت برا  رفا بکران در اف

آمیااز میااان طاارفین منازعااه در  مسااالمتباار  برگاازار  مااذاکرات  مرکجااۀ کااه نیاااز باشااد در خاااک خااویش شاارایط را
 در اینجااا بااا یکاادیگر  کااهناارا دارنااد آنسااتان و گااروه طالبااان همیشااه فرصاات افغانسااتان آماااده بسااازیم، یعنااب ککوماات افغا

   مذاکره نمایند.
میزبان، سخنان اش را به زبان ازبیکب کاه زباان  کشور ت و توجه بب سابقۀرئیس جمهور غنب به رسم اکترام به زکما

 . سوم رسمب کشورما به شمار میرود آغاز نمود
مایت شان از افغانهاا انب ها و کببخاطر ار خویش را تب امتنانامر متعاابا  از ایامت متکد  امریکا و ائیت   غرببو  

ابااراز داشاات. رئاایس جمهااور افغانساتان کشااور مقتاادر دیگاار منطقااه، یعناب فدراساایون روساایه را نیااز از یاااد  و افغانساتان
 و از طریااق او بااه مااردم روساایه نباارده، ساایرگب مورو ، وزیاار امااور خارجااۀ اینکشااور را مخاطااب ااارار داده بااه و 

 داشت.  را ابراز د" مراتب عمیق تسجیت و همدرد  خوفاجعۀ شهر "کیمیروه واوع نسبت
گوناۀ مااال او یااد آور شاد :  لچس  و تا کدود  هم غیار منتظاره را دربار داشات. باهدسیرگب مورو  نکات سخنرانب 

 اخیار، باار مساکو" فارماات"." )اابل یاد آور  است کاه میدانیم کنفرانس تاشکند را ادامۀ "فارمات )ترکیب( مسکو""ما 
 ، درست یر سال ابل در مسکو دایر گردیده بود.( دنمایندگان یازده کشور اشتراک داشتن که در آن

غااز یار ناوع ناساازگار  باا اسیون روسیه در کنفرانس از همان آدر عین کال، موضعگیر  وزارت امور خارجۀ فدر
داشت. بطاور مااال، نماینادگان افغانساتان و ازبیکساتان در  ،پیام مشترکب که  در فضا "کنفرانس تاشکند" ککمفرما بود

تدویر ستانۀ البان تأکید مب نمودند. مسکو در آها  خویش بر ضرورت شروع مذاکرات بدون اید و شرط با طسخنرانب 
"داعاش" در افغانساتان  ایش فعالیت ها  تروریستب طالبان و تشدید کضوررا از بابت افز کنفرانس تاشکند نگرانب خود

ن دو گااروه را در یاار ردیا  ااارار داده و آنهااا را فعالیات هااا  ایا اباراز میداشاات. بادین ترتیااب مسااکو بارا  اولااین بااار
 تروریستب نامید. 

 ه شاار  ذیاال ارایااه میاادارد : "خبرنامااۀ وزارت امااور خارجااۀ فدراساایون روساایه اظهااارات اخیاار ساایرگب مورو  را باا
تا در مذاکرات صجح سهم بگیرناد.  بعمل آوردهاز طالبان دعوت  ارها فیصجه  نموده وشورا  امنیت سازمان مجل متکد ب
و کسب یا ارگانب آنرا مجغب اع م نداشته اسات.  یصجه ها  متذکره هنوز هم پابرجا اندطوریکه برا  همه روشن است ف

که طالبان باید اانون اساسب افغانساتان را باه رسامیت  ان مجل متکد ضمنا  اید گردیدهدر فیصجه ها  شورا  امنیت سازم
دسات  ب بارا  رسایدن باه اادرتاز زور و شایوه هاا  نظاام ورزناد، وماس با گروه هاا  تروریساتب اباا  بشناسند، از ت

بدون شار بادان معناا خواهاد باود کاه  طالبان در عقب میز مذاکره ارار یگیرند، این عمل آنها بکشند. به نظر ما، هرگاه
وزارت امااور خارجااۀ  ،" در عااین کااالشااورا  امنیاات لبیاار گفتااه اساات. فیصااجه هااا گااروه مااذکور بااامخره بااه شاارایط 

فدراسیون روسیه اظهار تأس  مینماید که گروه طالبان هنوز هم از شیوه ها  تروریستب در فعالیت ها  خویش استفاده 
طالبان چند روز ابل پایه ها  انتقال برز را در یکب از ومیاات در شاما افغانساتان تخریاب نمودناد کاه در نتیجاۀ میکند. 

. افغانستان به توسعه ا  ااتصاد  نیااز دارد، بناابرین اوضااع افغانستان از برز مکروم ماند بل م کظۀآن یر بخش اا
باید در این کشور به طر  امن و ابات برود، تا سرمایه گزاران از فعالیت ها  تجارتب و ااتصاد  در خاک افغانستان 

 هراس نداشته باشند." 
امریکا نیر به نوبۀ خاویش طالباان را ماورد انتقااد اارار داده گفات: " هرگااه  "توماس شینون" معاون وزیر امور خارجۀ

د، در اینصاورت ناطالبان به دعوت به پروسۀ صجح توجه ننمایند و همکار  خویش را با گروه ها  تروریستب ادامه ده
 ما چار  جز تشدید مبارزه عجیه آنها نخواهیم داشت.

"فیدریکه موگیرنب" به نوباۀ خاویش خااطر نشاان سااخت: " ماا از پیشانهادات  مسوول روابط خارجب اتکادیۀ اروپا خانم
کمایت مینمائیم. ما همچناان کاضار هساتیم کمار هاا  خاود را در  ،مسالمت آمیز اشر  غنب، رئیس جمهور افغانستان

ندنااد از سااطح دپجوماتیاار نیااز معطااو  بااداریم و آنعااده از اعضااا  گااروه طالبااان را کااه بخواهنااد بااه پروسااۀ صااجح بپیو
 فهرست تکریمات اتکادیۀ اروپا بیرون بسازیم." 
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یکب از نتایج اساسب "کنفرانس تاشکند" تصویب "اع میۀ تاشکند" بود. در اع میۀ مذکور از طالبان دعوت بعمال آماده 
دم تا مسوولیت خاود را بخااطر تاأمین صاجح و امنیات در کشاور خاود باه ااباات برساانند، تاا بادین ترتیاب درد و رناج مار

 افغانستان بامخره پایان یابد. 
 باا طالباان ایجاد شرایط مناسب و آمادگب بخاطر مذاکرات مسالمت آمیاز ککومت افغانستان برا  در اع میه از مساعب

 تمجید بعمل آمده است. 
اینکه مذاکرات میان ککومت مرکز  افغانستان و گروه طالباان در شارایط کناونب در کادام ساطح اارار دارد، معجوماات 

 دایق در دسترس نیست. 
نه ککومت افغانستان و نه هام نماینادگان کشاورهائیکه باه نکاو  در بکاران جاار  افغانساتان ذیادخل اناد، باه ایان سادال 

  جواب ارایه نمب نمایند.
 

  : غوث جانباز لیتتبا و تکج
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