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 چه انتظار دارد؟ هاز مالقات شش جانب هیروس
 

ان، : افغانستسیه جلسه اي شش جانبه بِه اشتراكفبروري در مسكو، به دعوت حكومت فدراسیون رو ۱٥است  قرار
روسیه، چین، هند، ایران و پاكستانى دایر گردد. تدویر جلسه اي مذكور بخشي از تالشهاي روسیه را پس از 

. مسكو بدین ترتیب میخواهد نقش هرچه دهدشان مین ۲۰۰۱و اشتراك مسكو در مالقات بن  ۱٩٨٩مذاكرات ژنیو 
 .فعالتر را در قضایاي افغانستان بازي كند

 

بود و در آن روسیه، چین و  دهیبه دعوت مسكو برگزار گرد زیشته نذیر ماه دسمبر سال گاي قبلي كه در اخ جلسه
. جلسه اي كنوني، با آنكه تعداد شركت ختیپاكستان حضور داشتند، اعتراض شدید حكومت افغانستان را برانگ

 حده امریكا، ناتو و اتحادیه  مانند ایاالت مت لیدي،فزایش یافته، لیكن برحي از بازیگران كادر آن  یكنندگان منطقه ی
 .اروپا به آن دعوت نشده اند

 

مالقات شش جانبه به آن باور اند كه گویا روسیه بدینترتیب بیشتر در  یسیاسي غرب در رابطه به برگزار محافل
به شمول قضایا در افغانستان  ییمنطقه  یدد تضعیف مواضع امریكاست تا اینكه عالقمند حل و فصل پیچیدگي هاص
 .اشدب
 

تالش دارد که بازیگران كلیدي قضیه اي افغانستان را دور یك میز  به میان میاید كه آیا فدراسیون روسیه واقعا   سوال
انطباقي را براي قطع جنگ در افغانستان تدوین نماید، یا صرف کوشش  تا مشتركا  با آنها برنامه   اوردیگردهم ب

نماید. شكي نیست كه تمام كشورهاي دعوت شده به جلسه اي  هتقوی بدین وسیله نفوذ خود را در افغانستان کندیم
در منطقه بوده و هر كدام شان منافع جدي خود را در  یدیکل گرانیفبروري سال روان در مسكو باز ۱٥مورخ 

  .افغانستان دارند
 

شرقي و شمالي  - ماه دسمبر سال قبل بیشتر باالي حضور " داعش " در مناطق شمال سه جانبه   در جلسه   روسیه
مشترك به ضد آن تاكید میورزید. مسكو همواره اعالم میدارد كه نمیخواهد تا داعشیان از قلمرو  افغانستان و مبارزه  

و نفوذ خویش را در مناطق مسلمان نشین قفقاز شمالي و قفقاز جنوبي و  ندیرخنه نما انهیم یایافغانستان به آس
 .همچنان آسیاي مركزي انتشار دهند

 

جانب دیگر تماسها و بگو مگوهاي روسیه با گروه طالبان نارضایتي روزافزون كابل و واشنگتن را برمیانگیزد.  از
لیكن روسیه در منطقه تنها كشوري نیست كه از نفوذ " داعش " در منطقه نگران بوده و از طالبان منحیث اسباب 

ل چین مدتهاست كه تماسهاي با طالبان انجام میدهد. این با داعش استفاده میكند. بطور مثا یدر جنگ احتمال یزرفیر
مالقات پنهان را با طالبان به شركت نمایندگان حكومت افغانستان سازماندهي  نیكشور َطي حداقل دو سال اخیر چند

 .نموده است
 

ت عمده استفاده در سه استقام خواهدیخود را با طالبان به راه انداخته و از ابزار مذکور م یباز زین رانیا کشور
 شینفوذ خو قیو ناتو در کشور ما و باالخره تعم کایامر ۀمتحد االتیمواضع ا فی: در تقابل با داعش، در تضعدینما

 .افغانها انیدر م
 

 ۀآن است که پروس انگریو افغانستان اضافه شده اند، ب رانیبار هند، ا نیاول یاشتراک کنندگان برا ستیدر ل نکهیا
قرار دارند.  نیو تکو نیبوده و در حال تدو یشعار رشتیقرار داشته و اهداف آن ب یابتدائ تیمذکور هنوز در وضع

افغانستان و در  یۀدر مورد قض گریهمد دیها و طرز د تیوابه ر شوند،یآشنا م گریکدیبا  نیطرفجاری مالقات  یط
که از جلسه  رودیگمان نم نیک خواهند نمود. بنابررا بهتر در گرید کیمنطقه گوش خواهند داد، و مواضع  مجموع

 .دیایخاص و ملموس بدست ب جه  یمذکور کدام نت یا
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 یمشابه متعدد به ناکام یافغانستان و پاکستان تا اکنون تالشها انیبه علت تشنج و عدم اعتماد م میدانیم کهیطور
 .اند دهیانجام

 

ارتباط دارد تا  هیروس ونیو فدراس نیبه چ شتریب ر،یخ ایثمربخش خواهد بود  یفبرور ۱۵مورخ  یجلسه ا نکهیا
مسلح  نیوادار ساختن مخالف قیبه خرج دهند و اسالم آباد را معتقد بسازند که اختالف اش را با کابل از طر یسع

  .دیصلح رفع نما ۀبخاطر به پروس
 

و زیادي را از مالقات عنقریب مسكو نمیتوان  خاص یها یدواریدر شرایط كنوني انتظارات و ام رویهمرفته
 .داشت

 
 پایان
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