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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۴جدی۲۶الی ۱۹ز ا(۱۵۰:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا
گذار، تا نهادهاي سیاستگرددو منطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیکانگ
ن استفاده نمایند.آاز 
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مقدمه

و د د دوشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چ او امريکا استازي په اسالم ه شوي وو، تر اباد کې رسه جر

ه به د جنورۍ په  ه غون ۍ دو وي. د دې ل مه په کابل کې ۱۸افغان سولې به د بيا پيل لپاره الرې چارې ول

ۍ د پيل اصيل موخه له  ه هم د دغې ل طالبانو رسه د سولې مخامخ خربې پيلول دي؛ خو جوړه يش. که 

تل شوي. ې ته طالبان نه دي غو ې غون ۍ او دو لوم

ار کې او بيا اسالم يتوب د چ په ارومچي  آباد ته نژدې په مري سيمه کې تر دې مخکې د پاکستان په من

ې جوړې شو  لوراړخيزو د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې د خربو اترو دوې غون ې دي؛ خو د دغو 

و  و رسه دا دی، چې په دې کې چ او امريکا هم د دووجوت غون ه واکمنوتوپ بيا له هغو غون لورو په تو

ل دغو خربو اترو ته هيله لوراړخيزو ون لري. همدا المل دی چې افغان حکومت دا  ه هم د  من دی. که 

ند ر ۍ ناسته له کومې  ای يش، پای ته ورسېدهې پايلې پرته خربو اترو لوم ؛ خو ايا راتلونکې ناستې په وک

ۍ راتلونکی  ه دی؟ او د دې ل ون  ي؟ په دې اړه د طالبانو غرب چې طالبان د سولې د خربو مېز ته حارض ک

ه وي؟ به 

ه برخه کې  ني ختي کې د ايراند تحليل په دو کېچ او په - په من ري په اړه د کابل د ديې اړهسعودي د ک

ري اعدام ک او په ايران کې د سعودي سفارت عربستان،وروسته له هغه چې سعوديلولئ.  شيعه عا شېخ 

ول شو، د دواړو هېوادونو اړيکې د هر بل وخت په پرتله زياتې خرابې شوې او شويو الريونوالو لهد غوسه خوا وسو

ادونو د اړيکو له خرابېدو وروسته د افغانستان اجرائيه رئيس سيمه په دوو بالکونو ووېشل شوه. د دغو دواړو هېو 

ل.  تنه دا ده، چې د هم ايران ته سفر وک او هلته يې له مهمو چارواکو او شخصيتونو رسه ليده کاته وک پو

ه ډول دی؟-سعودي ندي او په اړه يې د کابل دري  ه اغېزې و کېچ به پر سيمه او افغانستان  ايران ک

ه کې د اوون  نو مرکزد سرتاتېژيکو او سيمهپر همدغو موضوعاتوتحليل په دې  ې د اوونيز تحليل بورډ،ييزو 

نې لولئ. ې شننې او 
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وگوهای صلحمذاکرات چهارجانبه و آیندۀ گفت

برگزار آباداسالمشهردر)۲۰۱۶جنوری ۱۱دوشنبه (روزوگو در مورد پروسۀ صلح افغانستان،نشست چهارجانبۀ گفت

ایندشد.  مورددرگفتگوبرایچینوامریکامتحدۀایاالتپاکستان،افغانستان،کشورچهارگانهدر این نشست، 

ایندرگفتگوهاتاکردندتوافقنشستاینپایاندربودند وآمدهگردهمافغانستان،درصلحبهرسیدن" اهر نقشۀ"

.دهندادامهمنظمصورتبه،رازمینه

به ،چینوامریکامتحدۀایاالتپاکستان،افغانستان،گانایندهحضوربانیز، قرار است نشست بعدی این مذاکرات 

وگوهای رودررو میان حکومت شود پس از نشست دوم در کابل، گفتگفته میکابل برگزار شود.درجنوری ۱۸تاریخ 

افغانستان و طالبان مسلح آغاز خواهد شد.

سوال است. وگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز گفتهدف اصلی این مذاکرات چهارجانبه، 

خواهد انجامید؟و طالبانمیان حکومت افغانستانوگوهای رودررو آغاز گفتها بهتواقعا این نشسآیااین است که
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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 میانصلح در کشور روی دست گرفت. میانجیگری پاکستان در گفت

مدت یک سال گذشته، از مراحل زیر عبور کرده است:

صلح، امتیازاتی میز مذاکراتپس از آنکه حکومت وحدت ملی به هدف حارض کردن طالبان به مذاکرات ارومچی:

اینده ارومچی چین شهر گان حکومت افغانستان و گروه طالبان در زیادی به پاکستان داد، پاکستان برای نشست 

ری از مقامزمینه ً اشرتاک خود را در های کمسازی کرد که در آن، ش نفوذ طالبان نیز اشرتاک کردند، ولی طالبان رس

آن نشست رد کردند.

برای آباد برگزار شد که در نزدیک اسالمنشست دوم مذاکرات صلح به میانجیگری پاکستان در مریمذاکرات مری:

ا ً رشکت خود را در آن نشست تایید رشکت داشتند.آن نشست گان رسمی طالبان دریندهاولین بار  هرچند طالبان رس

اینده مدت اندکی 1گان خود را نیز رد نکردند.نکردند، ولی در اعالمیۀ شان که در مورد نشست مری منترش شد، رشکت 

وقوع های صلح با طالبان واز ناکام شدن تالشپس افشای مرگ مال محمد عمر این مذاکرات متوقف گردید. با بعد و

.گشتآلودتنشکشوردوروابطدیگربارچندین انفجار خونین در کابل، 

لوی دن پروسۀ صلح تحت فشار قرار گرفت. از همین جاست که پس از متوقف ش،پاکستاندیپلوماسی منطقوی:

دوبارۀ کشورش برای آغاز هایناگزیر شدند از تالشپاکستان، نخست وزیر و مشاور امنیت ملی این کشوردرستیز

، دیپلوماسی منطقوی برای آغاز پروسۀ صلح افغانستان نیز متحرک شد و اینهمزمان با گفتگوهای صلح سخن بگویند.

به خویشدر سفرهای نیزو پاکستان ی افغانستان براگان ویژۀ ایاالت متحدۀ امریکا، چین و ملل متحداینده

2گوهای صلح تاکید کردند.بر آغاز دوبارۀ گفت،نپاکستا

بهبود روابط میان دو با استفاده از دیپلوماسی "زبان" تالش پاکستان تالش پاکستان برای آغاز دوبارۀ مذاکرات:

نوامرب ۲۵. رسان احزاب پشتون پاکستان به تاریخ آغاز دوبارۀ گفتگوهای صلح افغانستان کردسازی برایکشور و زمینه

: بخوانيدت اسرتاتيژيک و منطقوی را در اينجا برای معلومات بيشرت، تحليل مرکز مطالعا1

-%D8%A2%D9%8A%D8%A7-http://csrskabul.com/pa/blog/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%9B

-%D9%BE%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%90-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AE

%D8%B4%D9%88%DB%90%D8%9F/
رۀ 2 اييدتحليل هفتۀ مرکز مطالع۱۴۲برای معلومات بيشرت، به ش http://csrskabul.com/pa/wp-: ات اسرتاتيژيک و منطقوی مراجعه 

142.pdf-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-content/uploads/2015/11/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
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نیز با خود رادر سفری به کابل، پیام نوازرشیف صدراعظم پاکستان برای دیدار با ارشف غنی در کنفرانس پاریس۲۰۱۵

3.آوردند

آباد در کنفرانس قلب آسیا به اسالمرشکتنوازرشیف در حاشیۀ کنفرانس پاریس با ارشف غنی دیدار کرد و او را به 

ود. ایانگر تحرک تازه در روابط میان آباد نشست قلب آسیا در اسالمدعوت  و رشکت ارشف غنی در این نشست، 

های افغانستان، پاکستان، ایاالت متحدۀ امریکا و چهارجانبه شامل کشور. مذاکرات افغانستان و پاکستان تلقی شد

پاکستان از و هدف شدطراحیافغانستانصلحمذاکراتآغازبرایراهیافهدفهمین کنفرانس، بهحاشیۀدرچین

د حکومت افغانستان  بود.این طرح، جلب اعت

آغاز مذاکرات چهارجانبه

ند که در تحوالت منطقه نقش مهم دارند، صلح افغانستان،در مذاکرات این بار امریکا و چین به عنوان دو کشور قدر

نقش ،های موثربرداش گامهای درگیر برای توانند در تشویق طرفدر این مذاکرات حضور دارند و بدون شک می

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 (چین) تضمین شود. چین در این اواخر آمادهدهد، از سوی یک کشور سوم می

ای که با پاکستان و گروه طالبان دارد، توانسته است زمینۀ دیدار ن ابراز کرده و با توجه به نفوذ و رابطهصلح افغانستا

وگو کننده را فراهم سازد.های گفتهیأت

آن با حضور نشست نخستینآباد مذاکرات چهارجانبه برای صلح افغانستان آغاز شد واسالم-بهبود روابط کابلپس از

.گردیدآباد برگزار اسالمار کشور در گان چهاینده

پاکستان،خارجۀوزارتمعینچوهدریاحمداعزازافغانستان،خارجۀاموروزارتسیاسیمعینکرزیخلیلحکمت

برایچینویژۀایندۀشیجوندینگوپاکستانوافغانستانبرایامریکامتحدۀایاالتویژۀۀاینداولسنریچارد

.کردندرهربیراشستاین ن،افغانستان

ر 3 ایید: ۱۴۴ۀ برای معلومات بیشرت به ش http://csrskabul.com/pa/wp-تحلیل هفته مراجعه 

.pdf144-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-content/uploads/2015/12/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
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در کابل پی گرفته خواهد )جنوری۱۸(چند روز بعدای که در پایان این نشست منترش شد، این مذاکرات یهاعالمبنابر 

.شده استوگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تأکید بر رضورت آغاز گفتد. در این اعالمیه،ش

آغازازقبلگذاریاول آن پالنمرحلۀرسد.طوالنی به نظر میه، ظاهراً پروسۀاین مذاکرات با داش سه مرحل

و تنفیذ عملیاقدامات،پروسهاینسوممرحلۀورودررو با طالبانوگوهایگفت،دوممرحلۀاست؛طالبانباگوهاو گفت

.باشدوگوها مینتایج گفت

نتیجۀ نخستین نشست چهارجانبه

ۀنتیج،مذاکراتبعدیدورتاریختعیینوهانشستگونهاینمنظمبرگزاریرسبرتوافقجزبهدآبااسالمنشستاینکه

.استشدهرونداینبهنسبتاولیهامیدهایبربعدیهاینگرانیغلبۀموجب،نداشته استدیگریمشخص

ا گردید که تااکنون در مرحلۀ ا بتدایی قرار دارد. اول، اختالفات پس از اولین نشست چهارجانبه دو نوع اختالفات رو

در مورد کسانی که در پروسۀ صلح اشرتاک نخواهند کرد و دوم نیز اختالفات و تناقضات در داخل حکومت افغانستان 

است.

ها و اظهارات مقامات افغانستان و پاکستان نشانگر عدم توافق تغییر در موقفپاکستان:-نظرهای افغانستاناختالف

هنگی میا که حارض به رشکت در مذاکرات صلح راکسانیگوید تالش داردمیحکومت افغانستان ست. هان آنو ه

پاکستان، چنین اظهارات را مانعی برای ولی .، تفکیک کندکسانی که حارض به پیوس به روند صلح نیستندهستند، از 

د" برای پیوس طالبان به روند داند و صلح می است.صلح تاکید کردهوگوهایفتگبر رضورت "ایجاد اعت

یحکومت افغانستان می شوند، رسکوب خواهند شد. ولی پاکستان برای گوید کسانی که به گفتگوهای صلح حارض 

دسازی میان طالبان و حکومت افغانستان، چنین اظهارات را مانع آغاز مذاکرات می با توجه به اینکه داند. اعت

بیشرت بعدیهای نشستها نسبت به نتائجناامیدیاظهارات ضد و نقیض آغاز شد،نخستین نشست این مذاکرات با

است.شده 

آباد سخنگوی ریاست اجرائیه پیش از برگزاری نشست چهارجانبه در اسالماختالفات داخلی حکومت وحدت ملی:

نی که اشرتاک نخواهند کرد وگوهای صلح اشرتاک خواهند کرد و کساگفته بود که پاکستان لیست کسانی را که در گفت

و مایل به اشرتاک در گفتگوهای صلح نیستند، به جانب افغانستان ارائه خواهد کرد. در حالیکه چنین لیستی از سوی 

آباد در کنفرانس مطبوعاتی پاکستان به حکومت افغانستان سپرده نشد و حکمت خلیل کرزی نیز پس از برگشت از اسالم

خود گفت که آنان هیچ توقع چنین لیستی را نداشتند.
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واکنش طالبان

ل میپیش از این شایعاتی به گوش می نی، رود پاکستان این بار نیز رسید که احت افرادی چون مال حسن رح

وگوهاگفتبه ، مذاکرات چهارجانبهادامۀدر نفوذی ندارند، انکه در صفوف جنگجویان طالبمالعبدالرزاق و مالجلیل را 

.حارض سازد

مالکهدر گزارشی گفته استرساندمینرشبهراطالبانخربهایتربیشکهپاکستانتریبیوناکسپرسروزنامۀ

نیحسنمالوعبدالرزاق منصوراخرت محمد مالازبیعتبهحارضعمرمحمد مالمرگخرباعالمازپسکهرح

صلحعالیشورایهیئتباکهاندبودههیئتیازبخشیدو تن. ایناندشدهاخراجاز شورای رهربی این گروه،اندنشده

دیگراقوامازراپشتونغیرفردسهشانرهربیشورایدرطالبان.کردنددیدارچینارومچیشهردرافغانستان

نمال.اندکردهشاملنیزافغانستان ترکمنملیتازتنیک وتاجیکقومازرشیفشیخ،ازبکقومازعبدالرح

شتهطالبانرهربیشورایدربارنخستینبرایگیتازهبهافغانستان از شورای افراد مذکورطالبان با اخراج .اندشدهگ

ایندهشان،رهربی کنند.یراگی از این گروه نشان دادند که چنین افراد 

ز قول معاون رساج الدین حقانی (معاون مال اخرت محمد منصور) گفته است که گروه طالبان ا4باآنکه خربگزاری رویرتز

به رهربی مال اخرت محمد منصور در مذاکرات صلح رشکت خواهند کرد و حتی گفته است که رساج الدین حقانی شخصاً 

ًسخنگویان رسمی طالبانایل دارد تا در این مذاکرات سهم داشته باشد، اما  چیزی نگفته است.در این موردرس

لاندای در مورد این مذاکرات صادر نکردهاعالمیهبه گونۀ رسمیهرچند طالبان  درطالبانگانایندهاشرتاکو احت

که حکومت ایدسایت رسمی طالبان چنان میدر وبهای سیاسی در تبرصه، اما استنشدهردنیزمذاکراتاین

وگوها چنین گفتبه همین دلیلای برای صلح ندارد، ارادهسی جنگ برای صلح را در پیش گرفته وافغانستان چون پالی

رسد که جناح اصلی طالبان در این مذاکرات اشرتاک نخواهند کرد.رو به نظر میاز این5ای نخواهد داشت.نتیجه

انب دیگر، طالبان در این اواخر به دو گروه تقسیم شده گی برای م گروهی از این دو گروه، آمادهاند. اگر کدااز ج

د، گروه دیگر آن هرگز اشرتاک نخواهد کرد.نشان دهاشرتاک در این مذاکرات 

http://da.azadiradio.org/content/article/27474922.htmlمعلومات بیشرت در این مورد را در اینجا بخوانید: 4
ایید: برای تبرصۀ طالبان در مورد نشست چهار 5 http://alemara1.org/?p=38737جانبه به وب سایت طالبان مراجعه 
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آیندۀ مذاکرات صلح

: مسئله ربط داردبیشرت با دو صلح افغانستان، مذاکرات چهارجانبه یتموفق

ها صورت خواهد گرفت؟اگر طالبان به مذاکرات صلح آماده نشود، چه برخوردی با آناول:

وگوهای مستقیم حارض نشوند، اند که اگر طالبان به گفتگان این مذاکرات به این نتیجه نرسیدهتاهنوز اشرتاک کننده

رسپرست کند. چنانچه چه برخوردی با آنان صورت خواهد گرفت؟ حکومت افغانستان به راه زور و جنگ پافشاری می

پذیر نیستند و به پروسه های مخالف مسلح دولت افغانستان که آشتین عده از گروهگوید آ وزارت دفاع افغانستان می

ی آباد و حکمت خلیل کرزی نیز پس از برگشت از اسالمپیوندند، از سوی نیروهای امنیتی رسکوب خواهند شدصلح 

ک با پاکستان، آمریکا حارض به پیوس به روند صلح نشوند، بر اساس یک تفاهم مشرت گفت که حکومت با کسانی که

و تاهنوز میان افغانستان و پاکستان ولی پاکستان نظر متفاوت با این نظریه دارد.برخورد خواهد کرد، با آنان و چین

نظر وجود دارد.اختالف

دفضایایجادرویتأکیدباآبادنشست اسالمافتتاحهنگامپاکستانصدراعظمارشدمشاورعزیزرستاج هکگفتاعت

راگفتگوهاتواندینیستند،گفتگوبهحارضکههایگروهباالیحملهتهدیدکهاینوشودبرداشتهبایدهارشطپیش

.کندتحمیلهاگروههمهباالی

د کرد؟صلح کدام گروه طالبان رشکت خواهدر مذاکراتدوم:

سیاسی طالبان در قطر، یا اعضای شورای اگر حکومت پاکستان توانست در نتیجۀ فشارها بر طالبان، اعضای دفرت 

وگوها حارض کرد، باعث رهربی طالبان تحت رهربی مال اخرت محمد منصور و یا هم اعضای شبکۀ حقانی را به گفت

موفق شدن پروسۀ صلح خواهد شد و نتیجۀ این مذاکرات امیدوارکننده خواهد بود. اما اگر کسانی دیگری در این 

ایندهگفت آورد خواهد بود.کردند، نتیجۀ آن مانند شورای عالی صلح بدون دسترشکتی از طالبان گوگوها به 

وگوهای صلح تحت فشار پاکستان رسد که طالبان با گفتطالبان در این اواخر دیده شود، به نظر میاگر به مواقف 

اینده رشکت کرده بودند، از مذاکراتنین گی از طالبان در چحساس اند و به همین دلیل کسانی را که پیش از این به 

شورای رهربی خود اخراج کردند.

روی، گروهاینمیاندستگیو دوهای گذشته به دو شاخه تقسیم شده است در ماهگروه طالباناز طرف دیگر، 

ت بنابراین، اگر حکوم.سازدبرگزاری مذاکرات واقعی صلح را دشوار میاست که افگندهسایهآیندهوگوهایگفت

اینده چنین رو شود که با جناح اصلی طالبان وابستگی نداشته باشند، گی از طالبان روبهافغانستان با کسانی به 

آوردی برای افغانستان نخواهد داشت.هیچ دستنیز مذاکرات 
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گیرینتیجه

نستان رو به افزایش ها در افغاشود که خشونتتالش مجدد برای از رسگیری مذاکرات صلح زمانی روی دست گرفته می

ها ترین سالمیالدی، یکی از خونین۲۰۱۴سال است و سال گذشته بعد از خروج بخش زیاد نیروهای خارجی در اواخر 

.در افغانستان بود

، کنفرانس چهارجانبه در ژنو به منظور تامین صلح در نیزشوروی از افغانستاندر آستانۀ خروج نیروهای اتحاد

شوری برگزار گردید و آیندۀ شومی را برای کابل و اتحادحکومتهای امریکا، پاکستان، شورافغانستان، میان ک

ایندهآنافغانستان رقم زد. در  ای از مجاهدین رشکت نداشت و در حقیقت پاکستان از کنفرانس چهارجانبه، هیچ 

ایندگی میآن افغانستان حکومتدر مورد برنامۀ صلح قرار است این چهار کشور در غیاب طالباناکنون نیز، کرد.ها 

ایندبا مخالفین مسلح تصمیم بگیرند و راه .کاری را برای صلح در افغانستان تصویب 

است وگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز گفتاین مذاکرات چهارجانبه، یکی از اهدافهرچند 

لمذاکرات چهارجانبۀ کنونی با مذاکرات ژ و  وگوهای رودرروی گفتکمرتنو با این تفاوت آغاز شده است که احت

وجود دارد، اما اگر چنین نشد و به این مذاکرات در غیاب نیزحکومت افغانستان با طالبان پس از دو و یا سه نشست 

انستان هیچ حکومت افغها مانند مذاکرات ژنو خواهد بود و نتیجۀ این نشستطالبان ادامه داده شد، در حقیقت 

وردی از این مذاکرات نخواهد داشت، بلکه قضیۀ صلح و جنگ بیش از پیش پچیده خواهد شد.آ دست

امی طرفاین مذاکرات امیدواریدر کل،  های هایی با خود خواهد داشت، اما تا زمانی که ارادۀ واقعی برای صلح در 

ACKUکشی چیز دیگری نخواهد بود.و جز فرصتای نخواهد رسید ها به نتیجهنشود، این تالشددرگیر ایجا
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ه؛ پر افغانستان او سيمه يې اغېزې-د ايران ه ج سعودي س

- یو کلونو په پرتله د سعوديبه د تېرو درپه دې کال کېکل کېده، چې ېدو وړاندې داسې اليکال له پ۲۰۱۶د 

او به والړې يشلور هپایران اړیکې د عادي کېدو  رسه یوې موافقې ته هم او په تېره بیا د سوریې د بحران په ت

ي او دوی چمتو شوي وو، که د سوریې د ب؛ورسې ر نيېکتهله یو بل رسه د خربو اترو مېزچېحران په ت ، م

ۍ۲۰۱۶د ې.کال لوم اوې ک اوون دغه هیلې م

ه، کال د جنورۍ په دویمه ۲۰۱۶د  ود القاعدېد سعودي عربستان حکومت نې او وُسنیانتونالرو، شبکې د غ

ري په شمول  رۍ"د نه ت۴۷د شیعه عا شېخ  ل.په تور"تره نې پهاعدام ک ون د سعودي د دغې ک غرب

ول شوسفعربستانپه ایران کې د سعودي،کې خپلې رسهریاض له تهران، چې له کبله يېارت وسو

ې. د ود اوه پل نورو متحدینو هم د ریاض پر پلعربستاند سعودييپلوماتیکي اړیکې پرې ک له ایران رسه کې

ې، چې له کبله ياړیکې پر يې  .والړلور هې دغه بحران نور هم د پراخېدلو پې ک

ني ختیخ  هته په یو ان ایر عبدهللا عبدهللا رترییس ډاکئيهافغانستان اجراد،په جریان کېبحران غهد همدد من

ني سفر ه، چېوالړ او وروسته افغان حکومت د دغهدرې ور او یوه اعالمیه هم خپره ک کیچ په ت د کابل ک

ني ختی کې او پر ناپېیلتوب متکي وو. پرېپکې تر ډېره بېدری ه پرواندا چې په من ه ج هبحران او س

به رییس سفر ئيهپه وروستیو کې ایران ته د اجرااو يو ه اغېزې ه، پر سیمه او افغانستان به یېکوم لور روانه د

ندي، دلته پرې شننه کوو.اړیکواړخیز دوهپر  ه اغېزې و و 
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ه ه ج ني ختي کې س په من

ې په وروستیو کلونو کې چې  ې ج ای اسالمي په ایران کې کلهد س د امریکا د اتحادي رضا شاه پهلوي پر

یالوژیکي رقابتلهپه سیمه کې ین شو، نوانقالب ته شوای ایه.رسه مذهبي رقابت هم رامن له همدې 

کېل شو. ه کې  ایران ډېر ژر له عراق رسه په یوه اوږده ج

واک ان شل ېوو ییزو بالکونوول اغېزمن ک او سیمه پکې پر دوو سیمهد ایران اسالمي انقالب په سیمه کې د 

متحدینو عربستان د حافظ االسد وو، د سعوديسوريې د ایران متحدین پکې د لبنان حزب هللا او د شوه، چې 

خهلېست بیا د ایران  خلیجي هېوادونه او نور عر هېوادونه پکې راتلل.، چې مرص، ولویله متحدينو 

ه عربستانسعودي ل او ه ی و، د امریکا له تجربو زده ک ې پر مهال د امریکا مالت ې ج يوالې س ، چې د ن

ه، چې د  ېر د ایران پرخ"ترومن دکرتین"يې وک ي او په مرسته په  ې نظریه هم راوړاندې ک ان الف خپله 

ري  ي. سعودي عربستان په همدې موخه د خپل سرتاتېژيک مل اون کې راحصار او تابع ک یې ایران په خپل 

ایه بیا د هغو  مجاهدینو لوری ونيو، چې د تحریک برياليتوب يې هغه مهال د افغانپاکستان او له هغه 

لی وسعودي له مرستو رسه .ت

ه اغېز وک او وروسته بيا د افغانستان د سياست  ې د افغانستان پر کورن ج ې ج که نو هغه مهال دغې س

ند شول، چې له پيله يې د  ر ر ته طالبان را ؛ خو بالعکس سعودي بيا له همدې امله اير ډ ان مخالفت وک

ې دا لوبه  ې ج ه د س دول شوه او د افغانستان طالبان په رسميت وپېژندل. په دې تو افغانستان ته هم راولې

. پر حاالتو يې ژور اغېز وک

وبی ا ؛ د بحرانونو  نی ختی من

ۍ په پیل کې عث خالفت  ای دی. د تېرې پې نی ختی د بحرانونو  و، نو من ۍ ته نظر ک که تېرې یوې پې

یوا ته شول، په دویمه ن ای یې نوي حکومتونه رامن نی ختی مات شو، پر ه کې هم من ۍ له ج د لوم

ې پ یوالې ج ېدله.ېر هن ر ې یوه برخه و د ج

و کې  ې د پیل په ور ې ج ته شو او ئارساد س بیايې کلونو کې۱۹۷۳او ۱۹۵۶، ۱۹۴۸ه پیل هېواد رامن

ې.له ې هم وک ۍ رسه درې لویې ج ه -کال عرب۱۹۷۳د عر ن د تېلو خوا هکې د عربانو لارساییل ج
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ۍ کې انفالسیون راووستنرخونه لوړ شول او پا 1973، چې اوس هم په اقتصادي تاریخ کې د ی يې په ن

economic crises .ي ن په فلسطین کې د ارساد په نامه رسه یادی ینې ویلئدې تر نې هم  وحشیانه ک

مهال بحرانونو ته الره خالصوي.

ې په پای کې  ې ج ني ختید س ه په من کال کې امریکا د ۲۰۰۳پيل شوه، وروسته په  کې د خلیج ج

مستقیم ډول د داعش وروسته یې بیا په عراق کې په غیر سلو په تور پر عراق یرغل وک او کیمیاوي او بیالوژيکي و 

الره پرانیستله.هم رات ته 

په راوالوتله ني ختی کې د عر پرسيل  خه په پيل کېدو ډېر ژر په روانه لسیزه کې په من ، چې له تونس 

ول خو په لیبیا کې نورو  عر سیمو ته ورسېدله. دغه پرسيل په تونس، لیبیا او مرص کې دکتاتور حکومتونه راون

ه پیل شوه او په مرص کې د یورپسې  نی ولسواکمتصل کورن ج حکومت د پوځ او وه کال دننه د مرص لوم

ول شو. هو لییزو هېوادونیو شمېر سیمه خوا ون

ون د عر پرسيل تر عنوان الندې په سویل کې یو شمېر شیعهکال کې په سعودي کې هم ۲۰۱۱په  انو پا

، چې شېخ نېمري ه اوپهسعودي د شېخ نېمريو.شامل پکې هموک ا ون کې د ایرانیانو الس و ډېر ژر د پا

ونونو له کبله وو عر  واښ و ا یې د د او دېرېپا یې په مرص کې د کبلهله همدې ه. بالبادشاه نظام ته 

ولو کې  هم مهم رول ولوباوه.ُمريس حکومت په راپر

ه هم د عر پرس  ني ختي کې د ایرانراهیسله پيل يل که  ې نه وېس- ې په من خو ؛عودي اړیکې ډېرې 

کیچنې همدومرهبیا دغه اړیکې  .ديکال په پيل کې چې ۲۰۱۶لکه د نه وې،ک

ک-د سعودي چنې شوې؟ېایران اړیکې ولې ک

کیچنې پاتې شو ایران اړیکې - کال راهیسې د سعودي۱۹۷۹په مجموع کې د  ایران د - د سعودي. ېک

کي سیمهاختالفاتو  توپ دی. دواړو د یو بل پرضد د یو بل د مذهبياو د ُسني او شیعه ونهبتییز رقاغ 

ی دی.  مخالفینو مالت ک

رخيشیعه - ییز رقابت او ُسنيد همدې سیمهتر ډېرهایران اړیکې - دياوسمهال د سعو  . د ایران پر مسئلې را

ې د بشار اال  ل شو سوریېتر حاکميت الندېسدډېری  . په بل اړخ کې ې دياو د یمن له حوثیانو رسه ت
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د دې یې هم وحوثیانپردي د بشار االسد له مخالفینو رسه پراخې مرستې کوي او همدا راز د یمنسعو 

بار  نې له کبله  ۍ الندې رانيش او له بلې خوا ېوک ۍاندې د ، چې له یوې خوا د ایران د حصار تر ک

ون او اړ و دوړ ته الره هواره نه يش. سعودي په سویل کې پا

ې له کبله هم خرابې شوې اوایران اختالفات د تېر - د سعودي يې په لوړ پوړو چارواکو ایراکال د حج د پې

او توندې ې.ت نیوکې وک

ه ۲۰۱۶د  يشبکېچې ډېری یې د القاعده،تنه۴۷سعودي کال د جنورۍ په دویمه نې ه ووُسنیاناوغ او ل

ول۱۲په ،ي هم و نېمر چې پکې مشهور شیعه عاانشیعهبرخه یې ایونو کې په دار و . په ایران مختلفو 

ی په مشهد کې د سعودي الریون کوونهمدې ورځ هکې پ ر قونسکو لوم ولهل او بیا یې په تهران کې د ي وسو

سعودي سفارت ته اور واچاوه. 

ې ون کې له ایران رسه خپلې اړیکې پرې ک ېدو په غرب په سعودي کې یې د ،سعودي د خپل سفارت د سو

، ایران سفیر ېله ایران رسه یې سته د وتلو امر وک ریزې او هوايي اړیکې پرې ک هودا - راقد عدا او په دې تو

ې وروسته له ایران  ل دی، چې د سعودي او ایران اړیکې اوږدې ج ی  کپکې لوم . يچنېېدومره ک

کیچ کې د کابل دری-د سعودي ایران ک

خه وروسته، افغانستاد یمن له  او -ن د سعوديبحران  کیچ په ت ه دری نیولی بېایران ک او پرې او ناپېیلتوب 

ۍ په تاوانهم یې د دوی د اړیکو پرې کېدل د سیمې که يل بلاو اسالمي ن داخيل او د افغانستاندی، 

ې يدا نه ایجابوي، چې د دوی په خپلبهرن  ومن . کې طرف واقع يششخ

ي، د چابهار بندر به یې زموږ ترانزپه وال اوسې خه چلندتر ډېره له سیايس يایران کې په ملیونونو افغان ک

ي. همدا راز متکي هم او پر یوه هېواد به یې يازاد ک  هپر افغان کار ونهزر هم ې کعربستانسعوديپه نه ک

ي. رالېافغانستان ته ډېری پيسې هم کارونو بوخت دي او هر کال 
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کیچ اغېزېدایران- پر سیمه او افغانستان د سعودي ک

ه هم د سعوديشل شو:ېدوو بالکونو وو هنی ختی پمن· کلهایران - که  اړیکو ويپلوماتیکدچنو ېک

یوال وېشل شوې وهسیمه د سوریې او یمن له کبله پر دوو بالکونووړاندې هم خه او هر یو بالک ن

ي هم درلودل. خو د سعودي ل. دغه اختالفات نور هم ژور ایران وروستیو ډيپلوماتیکي اړیکو - مالت ک

، سوډان او بحرین،  يپلوماتیکي اړیکې پرې ده خپلې ومالیې د سعودي پر مالت له ایران رس سکوی

ې او عر ریاماراتو بیا له ایران رسه متحدهک يپلوماتیکي اړیکې پرې دزو اړیکو له کبله د خپلو سودا

ې کچې ته یې ورسولې. ی ې؛ خو  نه ک

کیچوایران له اوسني- د سعودي:د سوریې بحران به نور هم اوږد يش· خه اختالفاتو او ک نو اړیکو 

او توافق ته رسوړاندې دواړه او به د خربو اترو ديل وو، چې د سورېتقریباً په دې ت . کېنيمېز ته يې په ت

ودلې وه، چې د سوریې بحران به د بشار االسد وسلهپه سعودي کې هم  ي  والو مخالفینو په دې همغ

ي، چې د - وي؛ خو د سعوديهوار له الرې د خربو اترو  ایران اوسنیو اړیکو ته په کتلو رسه داسې برې

نی قربا به د سوريې بحران وي.  رو ملتونو همدا المل دی، چې سوریې ته دغو اړیکو لوم د مل

و ،استازی غواړي ي،  د دوی اختالفات پر سوریې سیوری ونه غوړوي.سعودي او ایران ته سفرونه وک

نی ختی د تېلو تر :اغېزهپر نرخونو يېد تېلو · ني هولو زیاتمن زیرمه لرونکې سیمه ده او په ور

ولو زیات ۍ تر  ودونکي دي او د سازمان بنس اېایران او سعودي د اوپېک تولیدوي. تېلډول د ن

کیچ بیا د تېلو پر نرخونو اغېزې کوي.  ني ختی کې ک دواړو هېوادونو رقابت او په مجموع کې په من

دغه اغېزې دوه ډوله وي:

ی: ی ډول؛ د تېلو نرخونه لوړې ې د تېلو پر عرضې لوم کیچونه یا ج ني ختی کې ک اغېز په من

ي. کوي ې پرمهال هم د تېلو نرخونه-کال عرب۱۹۷۳د او له کبله یې د تېلو نرخونه لوړې ارساییل ج

کیچونو کې، چې د سعوديلوړ شوي وو او وروسته هم په ډېرو و تر سیوري الندې اختالفاتایران - هغو ک

لوړېدل.له امله به يې د تېلو نرخونه ، ونه و به 

ي ی ي ني ختي کې:دویم ډول؛ د تېلو نرخونه  ران اړیکې ای- د سعوديډېری مهال چې په من

کیچنې يش، نو سعودي، چې د تیلو پراخې زیرمې لري،  خه له خپلوک هد وسلېتیلو  کار په تو

ي او .اخيل ۍ کې د تېلو پيداوار زیاتې ني ډول د تېلو عرضه زیاتوي، چې له کبله يې په ن دوی په ور
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ي. سعودي له دې الرېنه په پای کې یې نرخو  ه درانه غواړي، چې ایران ته په اقترالوې صادي تو

تاوانونه واړوي.

ل دی، چې د یو بېرل تېلو۲۰۰۴له  ی  ی شوی، اوس د یو بېرلکال راهیسې دا لوم نرخ دومره 

.6امریکايي ډالرو ته رسیدلی دی۳۴.۶۵تېلو نرخ 

ې تودېدلفرقهد · ي پکې مېشت وي، هلته د په هغو هېوادونو کې چې ُسني او شیعه :یي ج و

ي.و اختالفاتو سیوری ژور سعودي د - ایران پر دغو هېوادونو هم لوې

پای

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

rskabul.comwww.cs-www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی: abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278دکتور عبدالباقي ام

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حکمت هللا 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.یادآوری: 

6 See online: http://www.telegraph.co.uk/finance/oilprices/12084237/saudi-arabia-iran-tensions-brent-crude-oil-hits-11-year-

low.html
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