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 ۱۷/۰۳/۲۰۱۸                                       : غوث جانباز لیتتبع و تحل

 
 کنفرانس تاشکند، رشک مسکو؟!

 
 

مذاکرات مستقیم میان کابل و گروه طالبان را در کنفرانس بین المللی تاشکند پیرامون مسکو میخواهد مسأله ای 
 . افغانستان مطرح بسازد

ضمیر کابولوف نمایندۀ خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان ضمن اعالم این موضوعِ به خبرنگار روزنامۀ 
جۀ فدراسیون روسیه در کنفرانس عنقریب "ایزویستیا" خاطر نشان ساخت که سیرگی الوروف، وزیر امور خار

مارچ سالجاری در تاشکند دایر گردد، به نمایندگی از هیأت روسیه  27 -26ازبیکستان که قرار است از تاریخ 
اشتراک نماید. منابع دپلوماتیک روسیه به "ایزویستیا" خبر می دهند که سیرگی الوروف حین اقامتش در تاشکند 

با وزرأی امور خارجۀ کشورهای اتحادیۀ اروپا، ایاالت متحدۀ امریکا، چین و کشورهای  مالقات های دو جانبه را
منطقه انجام خواهد داد. افزون بر آن، منابع معتبر و قابل اعتماد به روزنامۀ "ایزویستیا" خبر می دهند که در نظر 

ترکیب مذکور قرار  -رفته شود : است در کنفرانس از فارمت )ترکیب( جدید مذاکرات روی بحران افغانستان کار گ
  .(C5+1) ذیل خواهد بود: کشورهای حوزۀ آسیای مرکزی و سازمان ملل متحد

در آستانۀ آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، کشورهای منطقه کوشش بخرچ میدهند تا زمینه 
ن جسجو نمایند. ضمیر کابولوف به نشریۀ های هرچه سریعتر تأمین ثبات و عادی ساختن اوضاع را در افغانستا

"ایزویستیا" خبر داد که مسکو بزودی پیشنهادات مشخصی را پیرامون تأمین امنیت و تحکیم ثبات در منطقه اعالم 
 . خواهد داشت

نمایندۀ خاص رئیس جمهور پوتین برای افغانستان و رئیس دیپارتمنت دوم کشورهای آسیای وزارت امور خارجۀ 
  : روسیه میافزایدفدراسیون 

حین کنفرانس، بسته ای وسیعی از مسایل مرتبط به اوضاع افغانستان مورد بحث قرار خواهند گرفت. مهمترین  "
اجزای این مسایل عبارتند از : مساعدت به حل صلح آمیِز اوضاع افغانستان و مصالحۀ ملی خواهند بود. مسکو 

آمیز میان کابل و گروه طالبان پشتیبانی می نماید و با تمام بصورت قطع از آغاز مذاکرات مستقیم و مسالمت 
امکانات که در دست دارد از پروسۀ صلح در افغانستان حمایت میکند، و مساعی دپلوماتیک خویش را در استقامت 

 آن مبذول خواهد داشت. افزون بر آن، در کنفرانس سایر مسایل از قبیل تأمین امنیت، تهدید انتشار تروریزم در
آسیای مرکزی مورد بحث قرار خواهند گرفت. در نظر است تا برخی از مالقات ها در سطح عالی نیز صورت 

 ". بگیرند
مذاکرات پیرامون تأمین ثبات در افغانستان در فارمت های )ترکیب های( مختلف جریان دارد. منابع دپلوماتیک و 

های منطقه ئی استند. روسیه اخیراً هرچه بیشتر باالی صائب نظر تأکید میورزند که مؤفق ترین فارمت ها، ترکیب 
"فارمت مسکو" که در ترکیب آن نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، ایران، چین، پاکستان و روسیه شامل اند، 

 . تأکید مینماید
به کار  آغاز مذاکرات میان کابل و طالبان پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی را واداشته است تا مستقالنه دست

شوند و میکانیزم مشوره های مستقل را با کابل ایجاد نمایند. دپلوماتهای ارشد در یکی از کشورهای آسیای مرکزی 
و روسیه تأئید نمودند که در نظر است تا فارمت تاشکند )یا فارمت آسیای مرکزی در ُکل( متدرجاً به مرکز مشوره 

 . ن ملل متحد مبدل گرددهای دایمی نمایندگان پنج کشور منطقه و سازما
سیرگی الوروف، وزیر امور خارجۀ فدراسیون روسیه پس از انجام مذاکرات در تاشکند با همتای ازبیک خویش 

اعالم داشت که شخصاً در کنفرانس عنقریب پیرامون افغانستان که قرار است در آن شهر به ابتکار حکومت 
سیاسیون روسیه اشتراک وزیر امور خارجۀ روسیه مؤقف کنفرانس  ازبیکستان دایر گردد، اشتراک مینماید. به باور
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را باال برده و به آن ارزش خاص و عملی خواهد بخشید. روسها امیدوار استند که فارمت تاشکند به یک نحوی 
ادامۀ فارمت مسکو خواهد بود. کشورهای آسیای مرکزی به مشوره ها و تشریک مساعی در آستانۀ آغاز مذاکرات 

 . م کابل با طالبان نیاز دارندمستقی
( سال است که منازعه در افغانستان ادامه دارد، و اوضاع نهایت پیچیده باقی مانده است. گفته می شود 17اینک )

در صد خاک افغانستان را تحت نفوذ خویش دارند. حمالت تروریستی دیریست بخشی از  40که تندروها در حدود 
ل داده، و طی ماه های اخیر طالبان تهاجمات خویش را باالی شهرهای بزرگ نیز زندگی روزمرۀ افغانها را تشکی

آغاز نموده اند. با در نظرداشت اینهمه، اعالمیه ها مبنی بر ضرورت شروع مذاکرات میان حکومت افغانستان و 
 . اپوزیسیون تندرو هرچه بیشتر به گوش میرسد

اسی حوزۀ آسیای مرکزی )اصالً از تاجیکستان( در پیوند به قاسم بیک محمدوف، یک تن از کارشناسان مسایل سی
موضوع مورد بحث چنین اظهار نظر می نماید : " تمام کشورهای آسیای مرکزی حمایت خویش را از هر ابتکاری 
که بخاطر رفع بحران افغانستان ارایه گردد، ابراز میدارند. این کشورها معموالً سعی میکنند که دولت هایشان محل 

مارچ  27-26دویر مذاکرات و مالقات ها پیرامون حل معضلۀ افغانستان باشد. برای اشتراک در کنفرانس ت
سالروان در تاشکند نه تنها از نمایندگان دولت های منطقه دعوت بعمل آمده، بلکه از بازیگران کلیدی بین المللی، به 

 . بعمل آمده است شمول ایاالت متحدۀ امریکا، روسیه و اتحادیۀ اروپا نیز دعوت
ناگفته نباید گذاشت که ازبکستان تجربۀ همکاری بخاطر حل مسالمت آمیز بحران افغانستان را قبالً نیز داشته است. 

که در آن هیأت های روسیه، امریکا و همچنان  1+6مالقات گروپ تماس در فارمت  1999بطور مثال، در سال 
یده بود. )در پی مالقات مذکور اعالمیۀ تحت عنوان "اصول اساسی حل طالبان اشتراک داشتند، در تاشکند دایر گرد

 . مسالمت آمیز منازعه در افغانستان" به تصویب رسیده بود
بدین ترتیب دیده می شود که در استقامت افغانستان مساعی دپلوماتیک هر چه بیشتر فعال شده و هدف آنرا تبادل 

 .ستانۀ مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان تشکیل می دهدافکار و طرز دیدها و هماهنگی مواضع در آ
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

