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چگونگی روابط بین الدول دراین منطقه

 تالشهایی بمنظور ترمیم مناسبات

پرداختن  قبل ازو ذکرشده درعنوان واردمسایل مربوط به چگونگی م بمثابه آغاز ٬درمدخل این مبحث    

  مناسبات  بررسی و مطالعهازجمله به  ٬ه روابط  بین الدولبه یادآوری می باشد کمسأله الزم این  ٬متنبه 

نهادهای غیردولتی بین  سهمگیری سازمان های دولتی٬ سازمان ها و میان کشورها٬ نقش کشورها٬ نحوه 

 ٬روابط بین الدول ۰دیابمی  اختصاص   شرکت های چند ملیتی مردمی و توده یی و المللی٬ سازمان های

 ۰گرددمی  محسوب ٬نمایدتحلیل وتنظیم می دولت معین را تجزیه وخارجی  سیاست کهبمثابه دانش علمی 

 ٬سده بیستم  اوایل آغاز و درتوکودیدس  ٬از زمان مورخ یونانی ٬بمثابه فعالیت سیاسی  بین الدول  روابط

  ۰شد محدوده علوم سیاسی تبدیلگانه دربه یک رشته علمی جدا

ازرشته ها ومنابع مختلفی دریافت فکری اش رامواد  ٬همانند سایرعلوم سیاسی ٬رشته روابط بین الدول    

د٬ بسیاری از دست می گردبین الدول به هزاران سال قبل بازگردید که تاریخ روابط باید متذکر ۰می نماید

میالد را سال قبل از ۳۵۰۰سومری در شهرهای ل معتقدند که تعامالت میان دولتوبین الداندرکاران امور

  ۰نمودمیتوان نخستین نظام بین الملل محسوب 

نشست "پنجمین ٬پار  سال  ماه  آخرین طی  باید شد که یادآور  ٬متذکره موارد  مسایل و پیوست به  در   

نخست وزیرپاکستان   و نوازشریف افغانستانتوسط اشرف غنی رئیس جمهور ستانبول"٬ درشهراسالم آباد

                                                        ۰رسانده بودند ده کشور حضور بهم  وزرای خارجه ٬شده درنشست یاد ۰نمود بکار یافته و آغاز  گشایش

خشونت و  بازدید از کشورپاکستان بخاطر رشد رو به تزاید  س جمهوراشرف غنی تمایل داشت تا طیئیر

ال عمر٬ خبر مرگ م  شورشیان و بخصوص پس از اعالم  توسط انجام فعالیت های خرابکارانه درکشور

ین چرکشورفیگزارشات رسانه های کشور٬ سطبق  ٬با این وجود ۰مذاکرات با "طالب"ها را متوقف سازد

 بجانب افغانی  ٬اشرف غنی به آن کشوردوستانه بمنظورانجام سفر ش رادعوتنامه رهبری کشور ٬کابلدر 



در   شرکت  برای ساختن اشرف غنی   متقاعد بمنظور پښتون پاکستان نیز همچنان رهبران  ۰سلیم نمودت

  ۰به افغانستان سفر نمودند ٬همتذکرکنفرانس کار

ات کشورمیزبان قرار مورد پذیرایی و استقبال قابل توجه مقام ٬زمانیکه اشرف غنی به پاکستان وارد شد  

اکستان بدین باوربودند که رهبری نظامی وسیاسی پ اسالم آباد٬کستانی درتحلیل گران پامبصران و۰گرفت

هرچند شکاکان  ۰دنفی مابین افغانستان و پاکستان می باش بدنبال بهبود روابط و مناسبات اوضاع کنونیدر

بنابراین  ٬چنین ادعا می نمایند که پکن بر اسالم آباد فشار آورده تا مناسباتش را با افغانستان اصالح نماید

  ۰نمود مایه گذاری خواهدمیلیارد دالردرپاکستان سرمایه ۴۶شت که به مبلغ چین بدینمنظوراعالم دا

دنی در سیاست و امور سیاسی وبصورت عمده این واقعیت را باید درنظرداشت که سهمگیری جامعه م   

حیات رژیم  سیاسی و تداوم   حیاتی ترین انگیزه های رشد و قوام نظامخارجی٬ از  در امر تدوین سیاست

و بنیادهای  سیاسی و اجتماعی   سازمانهای  سهمگیری با چنین بوده و بنحو شایسته ای   حاکم در جامعه

فا گردیده و با دیپلوماتیک شگو  روابط و مناسبات  ص درعرصهمردمی٬ سیاست و امور سیاسی٬ بخصو

تمامی کشورها  مناسبات با کشورهای منطقه و بخشهای سیاست خارجی درعرصه عرصه ها و  ٬شفافیت

جامعه مدنی بصورت   موضعگیرینباید نظریات و اما ٬بهترمی یابد ٬ نظم وانسجام جهانی سازمان هایو

    ۰بالقید و شرط تسلیم تصمیم ها و قرارهای دولتی گردد

خواسته های عده  آرزومندی ها و  فدایچنین شود٬ اراده٬ آرمانها و امیال توده های وسیع کشور٬  اگر   

  ۰ی می گرددقلیل

موجودیت دونگاه و و پاکستان  مناسبات هندوستانتشنج و تنش در  ید فراموش نمود کهعین حال٬ نبادر    

مربوط  حل و فصل سیاسی قضایای  ٬ بخودی خود٬ بمثابه بزرگترین وعمده ترین مانعوک بیکدیگرمشک

لوی راحل شریف ازاعظم وواشنگتن به تازگی ازنواز شریف صدر ۰می گردد ما محسوببه کشورعزیز

متحده٬ نیاندرا مودی   ایاالت جمهور ئیس ر  بارک اوباما ۰آورد دعوت بعمل   پاکستان  درستیز اردوی

در  ۰دو جانبه را با پاکستان انجام دهدگفتگوهای  داده تا مذاکرات وهندوستان را مخاطب قراراعظم صدر

سرگیری ازمورد در آنها که   داشتند  اعالم  همچنان پاکستان هند و  ٬موفقیت  دستیابی بهبمنظور  ٬نتیجه

نیاندرا مودی  ۰موضوعات الینحل٬ انجام داده اند  فصل بمنظور حل و مذاکرات٬ مالقاتها و گفتگوهاییرا 

و مجدداٌ با نواز شریف به مالقات وگفتگو   داده  پاکستان انجام  سفرغیرمنتظره ای به ٬قبل در اواخر ماه 

۰پرداخت  

با شرکت وسهمگیری هندوستان در کنفرانس قلب آسیا که در اسالم آباد تدویریافت٬ با وجود چند جانبه    

امرتأمین ثبات درافغانستان آنهم ازطریق همکاری  ن این گرد همآیی٬ عمده ترین ومهمترین مسأله آنرابود

کنفرانس   اینم هند وهم  پاکستان  با استفاده از امکانات  موجود در طبعاٌ ه ٬میداد  تشکیل های منطقوی 

که  نباید فراموش نمود ۰گردیدند٬ حد اعظم سود و منفعت را نصیب به اهداف شانبمنظور نایل گردیدن  

                    زمینه زمانی مطرح بحثدر موفقیت ٬با این وجود ۰ستودنی است ٬موردنیت های دوطرف در ٬مانند قبل

       ۰جهادگران خودداری ورزد"طالب"ها و سایرکه پاکستان ازحمایه وپشتیبانی وده و دست یافتنی می باشدب

هموطنان  از  دهها تن  "طالب"ها ٬به کارش آغاز می نمود  در اسالم آباد ب آسیا قل  کنفرانس درحالیکه 

تن از  ۷۰دست کم   شدن  کشتهبر مبنی   گزارشی "الجزیره"  ۰کشیدند  خونکندهاری ما را  به خاک و 



ئیس ورود اشرف غنی ر پس از حادثه درست چند ساعت  ۰سپردما را در شهر کندهار به نشر وطنداران

وسایل اطالعات جمعی اظهار  اشرف غنی به خبرنگاران  ۰صورت گرفت جمهور افغانستان به پاکستان 

متعهد   کشورش در سرزمین   استحکام امنیت دوامدار و عادالنه و  نامبرده به امر ایجاد صلح داشت که 

به   و جنگی  مسلح  ساختارهای تمامی  ٬افغانستانپایدار در  صلح   و برقراری تا با استحکام   می باشد

پروسه سیاسی متکی بر قوانین کشور سهیم ورزیده و در  مبادرت   سیاسی تشکیل دسته بندیها و احزاب 

  ۰حمله بر میدان هوایی کندهار را محکوم نمود ٬زمان پاکستان نیز  در عین ۰گردند

رکشورعزیزما محسوب می گردد: سبب سازناآرامی ها دگانه عوامل دو٬یادآورباید شد که بصورت کل     

اقدامات   همجوار٬ بخصوص ثانیا٬ٌ تالش های کشورهای  و قوای نظامی خارجی٬ این اوالٌ  موجودیت    

چنین  ۰باشند نمی   بهبودی اوضاع صدد  جدی در  بصورت ٬هیچکدام ۰ایران )و وکالت هند( پاکستان و

همچنان بنحوه قبلی و سابق آن  سیاست   در حالیکه ٬فرصت می باشد  کنفرانس ها صرف بمنظور کمایی

وسایل اطالعات جمعی٬ مال اختر منصور چندی قبل در کویته پاکستان   گزارشهایقرار  ۰می یاید  ادامه

عمق ستراتیژیک؟ قابل یادآوریست  می تواند تفسیرگردد؟ تغییر سیاست   این به چه نحوه ایی ۰بقتل رسید

 درمیدان هوایی کندهار کنفرانس٬ جنگ ونبرد سختی میان "طالب"ها و نیروهای امنیتی افغان که در روز

  ۰جریان داشت نیز

کشورهای نامبرده موافقت شان  ٬با شرکت دیپلومات های ایاالت متحده وچین در کارکنفرانس قلب آسیا   

 ۰گان مخالفان مسلح٬ اظهار داشتندرا درزمینه تداوم پروسه صلح ومذاکرات میان دولت افغانستان ونمایند

 ٬صلح افغاستان پروسه   در قبالمبنی بر تغییر موضع کشور اخیرالذکر  بر پاکستان چین درامراثربخشی

پاکستان درقبال  تأثیرگذازی  برروش ازنقش مهمی در امر  چین چون ٬بارزی داشته باشد  سهممی تواند 

کشوریست که   یگانه چین  ٬شایعاتی در زمینه وجود دارد که در کنار پاکستان ۰استکشور ما برخوردار

در میان "طالب"های افغان٬  مال محمد عمر٬ گمراما پس از۰ارتباطات مستقیم داردبا رهبری "طالب"ها 

در اثر برخوردهای  ۰آمد  بمیان جدید٬ مخالفت ها وضد ونقیض گویی هایی  تعیین رهبر مورد انتخاب و

طرف های درگیر  تن از جنگجویان  ۵۰گروه های بشدت مخالف "طالب"٬ کم از کم بتعداد انه میان مسلح

  ۰در کشور افزایش حاصل نمود( داعش)"خالفت اسالمی"حضور ٬در این میان ۰بقتل رسیدند

به تأخیر درافغانستان   مصالحه امر که تا زمانیکه  نظرمی نمایندبسیاری ها چنین اظهار ٬درنهایت امر   

نگیرد٬ صلح وسلم درمنطقه دست  بخودعملی مالحظه وملموسی صورت زمینه٬ انکشاف قابل در افتاده و

میان افغانستان و پاکستان٬ بخصوص پس از اواخر  که مناسبات  گردد تصور می  ۰می رسدنیافتنی بنظر

درستیز  لوی ٬راحل شریف۰رود بطرف عادی شدن میخزنده ای٬ های تماسبصورت سالروان٬   تابستان

های بلند پایه دولت افغانستان برخوردار می باشد٬ با مقام  کشورشاردوی پاکستان که ازاقتدار بیشتری در

 "طالب"گفتگو میان دولت افغانستان وش پاکستان و تعهد آن کشوربه امرمورد نققبل در  کابل طی هفتهدر

   ۰ها به بحث و تبادل نظرپرداخت

مناسبات دوکشورنظر به موجودیت  ٬مهوری توسط اشرف غنیجاوایل اشغال پست ریاست ازآنجاکه در   

٬ اما در اوایل سالروان٬ مناسبات و روابط میان دوکشور بهبودی حاصل با مشکالت مواجه گردید عواملی

 گفتگوهای صلح  ۰"طالب"ها می باشدجانب تهدید ازخطروافزون افغانستان شاهد ازدیاد روز دولت ۰نمود

دولت افغانستان  ۰شکست  مواجه گردید  سالروان به تابستان   جریانشورشیان درافغانستان و دولتمیان 

در بکارکنفرانس چند جانبه   زمان آغاز گی از به تازه ۰می نماید  مبارزه شورشی جداگانه   گروه ۲۲با 



سفرجنرال نموده و شرایط بمنظورهبودی حاصل اسالم آباد ببدینسو٬ مناسبات میان کابل ومورد افغانستان 

  ۰متذکره به افغانستان مساعد گردید

حث در مورد گفتگوهای صلح بکه هدف بازدید جنرال راحیل شریف از کابل٬ در کنار گردیدباید متذکر   

قرار گرفت٬ از جمله تشدید   دیگرنیزدردستورکارطرفین  میان دولت افغانستان و"طالب"ها٬ مسایل عدیده

خبری٬ جنرال   گزارش های منابعمطابق  ۰تروریسم٬ کنترول سرحدات دو کشور  مشترک علیه  مبارزه

فعالٌ تحت اداره   پایگاه نظامی ایاالت متحده در افغانستان که  ٬ عمده تریننامبرده٬ از میدان هوایی بگرام

قوماندان   جنرال کمپل با  نامبرده   همچنان ٬بعمل آورد )!(دیدار قرار دارد٬ افغانستان   دولت  کنترول و

دیدار جنرال نامبرده از افغانستان  ۰نمود  "حمایت قاطع" ایاالت متحده در افغانستان نیز مالقاتنیروهای 

ثبات اوضاع  امات بلند پایه امریکایی در مورد قیکهفته قبل ازآن با م  گرفت که نامبردهدرحالی صورت 

  ۰داده بود در افغانستان دیدار ومالقاتهایی را انجام

 ٬مقاماتی از افغانستانضورنشستی چهارجانبه با ح ٬ماه جنوری سال روان ۱۱ باید گردید که بتاریخمتذکر

صلح میان دولت افغانستان و  مذاکرات  دوباره   سازی شروع برای زمینه  چین وایاالت متحده  ٬پاکستان

رویترز٬ برخی رهبران واعضای ارشد براساس گزارش  ۰اسالم آباد برگزار گردید"طالب"های افغان در

مذاکره   گفتگوهای صلح کشور٬ گفته اند که تیمعالقمندی برای شرکت در"طالب"های افغان٬ ضمن ابراز

  ۰گفتگو ها٬ معرفی خواهد شد بمنظورشرکت و سهمگیری درچنین مالقات وکننده آنها 

طرح  برنامه نقشه راه برای   ٬دراسالم آباد هدف مذاکرات چهارجانبهمقامات افغان اذعان داشته اند که    

بحث در موارد ذیل بود:   شامل ٬متذکرهنشست  ۰مذاکرات صلح است  

گروه "طالب"ها به مذاکره؛آوردن  -      

تشویق "طالب"ها به قطع خشونت؛ -      

مذاکره بدون شرط ؛ -      

تفاهم با "طالب"های آشتی پذیر؛ -      

تقابل با "طالب"های آشتی ناپذیر؛ -      

  ۰تدوین نقشه راه واقعبینانه -    

توافق چهارجانبه  پایان نشست مذاکراتدر چینایاالت متحده و گان افغانستان٬ پاکستان٬نمایند همچنان    

  ۰در کابل ادامه دهند پیشروکردند تا گفتگو ها را هفته 

۲۰۱۶ماه جنوری سال  پانزدهم       

    

   

     



     

  

    

 


