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ایــن پالیســی بــه طــور خالصــه تعهــد و فعالیــت هــای اتحادیــه اروپــا بــا افغانســتان را در ســال 2021 م و بعــد از آن مــورد بررســی قــرار میدهــد. 

بحــث اساســی اینســت کــه خــروج برنامــه ریــزی شــده  نیروهــای ایــاالت متحــده  در ســال 2021 م از افغانســتان، چگونــه  بــر منافــع اروپــا تأثیــر 

مــی گــذارد  و چگونــه گزینــه هــای پالیســی آینــدٔه اروپــا را محــدود مــی کنــد.

در حالیکــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال وضاحــت بیشــر  در مــورد پالیســی یــک جانبــٔه ایــاالت متحــده امریــکا در رونــد مذاکــرات صلــح 

ــا  ــد ب ــا و برنامــه ریــزی هــای بعــدی آن در پیون ــٔه اروپ افغانســتان اســتند، ایــن پالیســی در جســتجوی مشــکالت احتاملــی  موقــف فعلــی اتحادی

مذاکــرات صلــح افغانســتان اســت. 

 بــا توجــه بــه نگرانــی هــای درازمــدت امنیتــی اتحادیــه اروپــا، یــک افغانســتان بــا ثبــات، اهمیــت ویــژه ای دارد و ارایــهٔ  پیشــنهادات مــا راه را بــرای 

چنیــن آینــده ای همــوار مــی ســازد.

ــو  ــکا و نات ــاالت متحدامری ــه ای ــی از زمــان مداخل ــا و کشــورهای اروپای ــه اروپ اتحادی

در اواخــر ســال ۲۰۰۱ بــه طــور قابــل توجهــی بــه ثبــات دولــت و جامعــه ٔافغانســتان 

کمــک کــرده انــد.

روابــط و تعامــل اتحادیــٔه اروپــا بــا افغانســتان، بــال فاصلــه، بعــد از اســتعامر تأمیــن 

ــی  ــه ۱۹۳۰ برم ــتان در ده ــازی افغانس ــان در بازس ــش آمل ــال، نق ــوان مث ــده.به عن ش

ــوان  ــط  فراخ ــاً توس ــتان عمدت ــا و افغانس ــٔه اروپ ــدرن اتحادی ــط  م ــا، رواب ــردد؛ ام گ

ســهمگیری در اقــدام نظامــی ایــاالت متحــد امریــکا تعریــف شــده اســت. در ســالهای 

پــس از  ۲۰۰۱، اعضــای ناتــو بــا ارصار ایــاالت متحــد امریــکا کمــک هــای نظامــی 

خــود را در افغانســتان حفــظ کردنــد )وگرنــه بــه تدریــج از آن خــارج مــی شــدند(؛ امــا 

از زمــان بحــران پناهنــده گان در ســالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵، کــه بخشــی از آن  از جنــگ 

هــای در ســوریه رسچشــمه گرفــت؛ ولــی همزمــان، تعداد زیــادی از پنــاه جویــان افغان 

ــت  ــد، اکرثی ــاه بردن ــا پن ــه اروپ ــد ب ــرار کــرده بودن ــل  تشــدید جنــگ هــا ف ــه دلی کــه ب

کشــورهای اروپایــی بــه ســاده گــی قناعــت کردنــد کــه ثبــات و امنیــت در افغانســتان 

بــه نفــع کل اتحادیــٔه اروپــا و کشــور هــای اروپایــی مــی باشــد.

چالش اتحادیٔه اروپا در افغانستان:  برنامه ریزی در ابهام

ــتان   ــور در افغانس ــک آن کش ــوذ دیپلوماتی ــكا و نف ــی امری ــور نظام ــه حض ــی ک در حال

ــان و  ــار نوس ــتان دچ ــح افغانس ــدٔه صل ــاز ش ــازه آغ ــد ت ــت، رون ــش اس ــال کاه در ح

ــه دارد. ــور ادام ــن كش ــگ در رسارس ای ــا آن جن ــان ب ــت و همزم تهدیداس

ایــن وضعیــت ســبب شــده  تــا سیاســت گــذاران و پالیســی ســازان اروپایــی بــا پرســش 

هــای متعــدد روبــه رو شــوند، از جملــه:

ــود،  ــگ ش ــان جن ــرای پای ــی ب ــق سیاس ــک تواف ــه ی ــر ب ــح منج ــای صل ــر گفتگوه اگ

ایــن توافــق چــه گونــه خواهــد بــود؟  طالبــان چــه نقشــی را مــی تواننــد در یــک نظــام 

ــه گــذاری  ــرای کمــک و رسمای ــت ب ــن وضعی ــد؟  ای ــر عهــده بگیرن ــد ب سیاســی جدی

ــی  ــور نظام ــی حض ــش احتامل ــد؟  کاه ــته باش ــد داش ــی توان ــی  م ــه معنای ــا چ اروپ

ایــاالت متحــده ویــا امــکان خــروج کامــل نیروهــای آن کشــور از افغانســتان ) تــا مــاه  

۱. پــروژۀ »از ابهــام تــا اســراتیژی: احتــامل ســناریوهای آینــدۀ بــرد- بــرد در منطقــۀ افغانســتان چیســت؟« یــک تــالش مســتقل از ســوی بنیــاد فریدریــش ایــرت در افغانســتان اســت تــا ســناریوهای مشــابه را بــرای همســایگان افغانســتان، تعدیــل پالیســی 
هــا، و نیازمنــدی بــه یــک اســراتیژی جامــع میــان پالیســی ســازان خارجــی اروپایــی را تدویــن و مــورد بحــث قــرار دهــد. ایــن خالصــۀ پالیســی، بخشــی از ایــن سلســله اســت کــه توســط انــدرو واتکینــز و داکــر تیمــور شــاران نــگارش یافتــه تــا پیامدهــای 
خــروج امریــکا و مذاکــرات جــاری صلــح افغانســتان و ابزارهــای موجــود پالیســی، منافــع اســراتیژیک و چالــش هــای رشیــکان اصلــی در داخــل و خــارج افغانســتان را مــورد بحــث قــرار دهــد. فهرســت کامــل ایــن خالصــۀ پالیســی در آدرس زیــر در 

https://afghanistan.fes.de/publications :ــت دسرس اس

ــا خواهــد داشــت؟  ــا چــه معن ــدٔه اروپ ــی آین ــرای کمــک هــای امنیت مــی ۲۰۲۱( ب

در عیــن حــال در مــورد چارچــوب هــا یــا میــزان و شــیؤه مشــارکت هــای جایگزیــن 

ــت افغانســتان وضاحــت کمــی وجــود دارد. رسانجــام،  ــا و دول ــه اروپ ــد اتحادی جدی

ــت  ــد بازگش ــر رون ــه زودت ــی کنند، هرچ ــالش م ــی ت ــای اروپای ــت ه ــیاری از دول بس

پناهنــده گان افغــان را آغــاز کننــد؛ امــا ســطح خشــونت و همچنــان درگیــری هامننــد 

ســالهای گذشــته بــاال اســت ومانــع ایــن مأمــول مــی شــود.

ــٔه  ــه نتیج ــوط ب ــتان من ــرای افغانس ــا ب ــٔه اروپ ــور اتحادی ــزی و حض ــه ری ــطح برنام س

مذاکــرات صلــح میــان مناینــده گان جمهــوری اســالمی افغانســتان و طالبــان اســت. 

ــد تأثیــر طوالنــی  ــان مذاکــرات صلــح مــی توان ــا در جری ــا ایــن حــال مواضــع اروپ ب

ــی داشــته باشــد. ــدٔه کشــور هــای اروپای ــن سیاســت هــای آین ــی در تدوی مدت

ــش  ــد از کاه ــه بع ــن ک ــورد ای ــوزدر م ــا  هن ــٔه اروپ ــای اتحادی ــت ه ــیاری از دول بس

حضــور نظامــی ایــاالت متحــده امریــکا و ناتــو))NATO، پالیســی هــای آنهــا در قبــال 

ــتند.  ــن نیس ــد مظم ــد مان ــی خواه ــطح باق ــه س ــکل و در چ ــه ش ــه چ ــتان ب افغانس

ــا مــی  ــی هــا هســتند کــه از اروپ ــوز بســیاری از افغــان هــا و اروپای ــن حــال هن ــا ای ب

ــد« . ــخ ده ــا پاس ــه نیازه ــد »ب خواهن

ــن  ــح و روش ــآ واض ــی کام ــازان اروپای ــی س ــرای پالیس ــوع ب ــن موض ــت ای در حقیق

اســت کــه بــدون حضــور پرقــدرت و دوامــدار چــر نظامــی نیروهــای ایــاالت متحــد 

امریــکا، دولــت هــای آنهــا عمــالً قــادر بــه ادامــٔه حضــور نظامــی یــا كمــك هــای غیــر 

نظامــی نخواهنــد بــود.

ــای  ــی نیروه ــورهای حام ــی و کش ــده اروپای ــک کنن ــای کم ــت ه ــل دول ــن دلی ــه ای ب

ناتــو قبــل از حضــور دوامــدار و حامیــت هــای مالــی شــان در افغانســتان بــه دنبــال 

ــا ایــن درگیــری  وضاحــت بیشــر در مــورد آینــدٔه جنــگ در افغانســتان هســتند کــه آی

ــدٔه  ــت آین ــب دول ــی و ترکی ــل سیاس ــل و فص ــه ح ــر ب ــا منج ــد وی ــی یاب ــدید م تش

ــود. ــی ش ــتان م افغانس
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“
”

اصول در برابر عمل گرایی؟

ــه  ــا در مــورد رونــد صلــح افغانســتان، هامنطــور کــه ب ــه ٔاروپ ــٔه » اتحادی »موقــف اولی

طــور گســرده ای بــه آن اشــاره شــده ، و انتقــاد هایــی هــم بــر آن  وارد اســت، حالــت 

»ناظــر« رادارد. 

 برخــی از کارشناســان، عــدم اطمینــان را دلیلــی بــرای حضــور بلنــد مــدت اروپــا مــی 

ــا در مــورد رونــد صلــح کــه در مــاه مــی  ــٔه اروپ داننــد. نتایــج جلســه ٔشــورای اتحادی

۲۰۲۰تهیــه شــده، و اعالمیــٔه صــادر شــده اروپــا مبنــی بــر اینکــه کمــک هــای آینــدٔه 

ــر و  ــوق ب ــظ حق ــه حف ــتان ب ــت افغانس ــان و دول ــدی طالب ــه پایبن ــروط ب ــا م اروپ

آزادی هــای فــردی تضمیــن شــده در منشــور ســازمان ملــل اســت، نشــان دهنــده عــزم 

ــی  ــح م ــد مذاکــرات صل ــت از جمهــوری اســالمی افغانســتان در رون راســخ و حامی

باشــد. پیامــد هــای ایــن نتایــج بریــک آینــدٔه  دراز مــدت تاثیــر گــزار خواهــد بــود.

ــت  ــه واقعی ــه ب ــا توج ــتان ب ــی در افغانس ــدار اروپای ــای دوام ــت ه ــور و فعالی حض

هــای موجــود، در ســایٔه خــروج ناتــو  بــه عنــوان گزینــٔه محــدود، شــکل مــی گیــرد. 

پافشــاری بــر پایبنــدی بــه حقــوق بــر مــی توانــد تأثیــر اروپــا را در مســیری کــه پــس 

ــد.  ــه چالــش کشــیده مــی شــود، محــدود کن از جنــگ ب

برخــی از مقامــات اروپایــی ســوال کــرده انــد کــه مــروط  بــودن و یــا نبــودن کمــک 

ــه  ــد ک ــی کنن ــرح م ــش را ط ــن پرس ــدآنان ای ــول بکش ــه ط ــر ب ــن بیش ــد از ای ــا نبای ه

ــی  ــس های ــا کنفران ــح و ی ــد جــاری صل ــه رون ــد مســتقیامً ب ــدت نبای ــدات دراز م تعه

ــد. ــط باش ــو مرتب ــته در ژنی ــر گذش ــس نوام ــد کرنفان مانن

همزمــان برخــی از مقامــات و فعــاالن افغــان موقــف اتحادیهٔ اروپــا را بــه چالــش مــی 

کشــند ومــی پرســند کــه آیــا مــروط  بــودن کمــک هــا  و عــدم توســعٔه آن واقعــاً بایــد 

مانــع تأمیــن بودجــه الزم بــرای افغانســتان و حامیــت اتحادیــه اروپــا بــرای افغانهــای 

شــود کــه بیشــرین نیــاز بــه آن را دارنــد ؟ و آیــا اروپــا اجــازه مــی دهــد کــه ایــن کمــک 

هــا توســط طالبــان ســازش ناپذیــر بــه گــروگان گرفتــه شــود؟ حامیــت مــروط  وقتــی 

ــه  ــاز ب ــان ارزش  را درک و نی ــه طالب ــد کــه طــرف هــای ذینفــع، از جمل ــا مــی یاب معن

ادامــٔه آن را احســاس کننــد. 

ــس از حضــور  ــک فضــای پ ــد در ی ــی توانن ــه م ــد ک ــان تشــخیص دهن ــا اگــر طالب ام

امریــکا یــا بعــد از تأمیــن صلــح ، بــدون کمــک هــای مالــی اروپــا  مــی تواننــد ادامــه 

بدهنــد و فعالیــت کننــد، مــروط بــودن کمــک هــای اتحادیــه اروپــا  منتفــی مــی شــود  

ــل  ــه طــور قاب ــت و تأثیرگــذاری برافغانســتان ب ــرای حامی ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی و توانای

توجهــی کاهــش خواهــد یافــت. 

ــرول خــاک  ــال کن ــه دنب ــا ب ــه تنه ــان ن ــد کــه طالب ــه ان ــی گفت دیپلومــات هــای اروپای

افغانســتان اســتند؛  بلکــه بــه دنبــال کنــرول سیســتم هــای رســمی دولتــی و حکومتــی 

کــه شــامل پیونــد آن بــا سیســتم بیــن املللــی مــی باشــد، نیــز اســتند. حداقل یــک مقام 

اســتدالل کــرده اســت کــه جایگزینــی بخــش عمــدۀ کمــک هــای اروپــا در افغانســتان، 

ــه  ــن، ب ــت، )بنابرای ــن اس ــاً غیرممک ــت، تقریب ــان اس ــع آن در جه ــن ذینف ــه بزرگری ک

کمــک کننــده گان اروپایــی نســبت بــه ســایر کمــک کننــده گان برتــری داده شــود(. بــا 

ایــن حــال، ایــن اســتدالل همچنــان بــا شــک و تردیــد چهــره هــای سیاســی افغانســتان 

ــه  ــی ک ــت - پرسش ــوز پابرجاس ــکار هن ــش آش ــک پرس ــت و همچنان، ی ــه رو اس روب

ــی آن را  ــه خوب ــل از تشــکیل جلســه ب ــد قب ــا و کشــورهای عضــو آن بای ــٔه اروپ اتحادی

حــل کننــد- و آن ایــن کــه رشکای اروپایــی افغانســتان در راســتای تدویــن پالیســی هــای 

آینــده خــود بــا محدودیــت هــای عملــی روبــه رو هســتند، ظرفیــت حضــور و فعالیــت 

ــان رشکای امریکایــی  ــان مبهــم اســت، ابهامــی کــه تنــش را می ــو در آینــده، همچن نات

ــرای حــارض  ــاالت متحــده ب ــان تــالش هــای ای ــی برجســته میســازد. در جری و اروپای

ســاخنت طــرف هــای درگیــر در افغانســتان، دور میــز گفتگــو بــا کشــورهای عضــو ناتــو 

بــه طــور جامــع مشــورت صــورت نگرفتــه و  حتــا بــه ایــن رونــد دعــوت نشــده انــد. 

در واقــع بحــث و برنامــه ریــزی طوالنــی مــدت در داخــل ناتــو در مــورد آینــدٔه کمــک 

هــای امنیتــی بــه افغانســتان بــا توجــه بــه نقــش بارز ایــاالت متحــده امریــکا در ســازمان 

ناتــو رهــری مــی شــود و رسانجــام، ایــن کــه غیــر عملــی بــودن بعــد لوژســتیکی انجام 

ــی  ــده،  در طوالن ــاالت متح ــارکت ای ــدون مش ــو، ب ــه نات ــل توج ــت قاب ــک مأموری ی

مــدت، دروازه بســیاری از گزینــه هــا را مــی بنــدد. تاکیــد بــر گزینــٔه  »یــا بــا هــم بــودن، 

و یــا بــا هــم بیــرون شــدن« بیــش از ایــن کــه یــک انتخــاب باشــد یــک رضورت اســت. 

ــروج  ــورت خ ــو در ص ــی نات ــای امنیت ــک ه ــه ٔکم ــرای ادام ــی ب ــه ای عمل ــچ گزین هی

کامــل ارتــش امریــکا از افغانســتان وجــود نخواهــد داشــت.

ــداوم  ــان از ت ــرای اطمین ــی ب ــای اروپای ــت ه ــن دول ــی در بی ــی کاف ــتیاق داخل ــا اش آی

کمــک مــال و حامیــت از دولــت افغانســتان وجــود خواهــد داشــت؟  رصف نظــر از 

حامیــت هــای اروپــا از افغانســتان تنهــا کمــک هــای مالــی اروپــا  در ۵ ســال گذشــته 

بالــغ بــر ۱.۴ میلیــارد یــورو بــوده اســت؛ امــا اروپــا بایــد میلیاردهــا دالــر دیگــر را بــرای 

جــران کــری بودجــه ایــاالت متحــدٔه در ناتــو تأمیــن کنــد. بحــث هــای فعلــی میــان 

دیپلومــات هــای اروپایــی نشــان مــی دهــد کــه بــه دســت آوردن تعهــدات مالــی بــرای 

حفــظ ســطح فعلــی کمــک هــا بــا در نظرداشــت خــالی مالــی بــه جــا مــاده توســط 

ــتان  ــی افغانس ــت. رشکای اروپای ــوار اس ــال دش ــو کام ــکا  در نات ــده امری ــاالت متح ای

ــامری  ــه ش ــد ؛در حالیک ــه دارن ــح توج ــورت واض ــه ص ــش  ب ــن پرس ــی از ای ــه برخ ب

دیگــر ازایــن پرســش هــا تــا کنــون بــی پاســخ مانــده انــد. اکرثیــت مقامــات اروپایــی 

»احســاس خســتگی« خــود را در مــورد درگیــری افغانســتان بــه طــور واضــح و رصیــح 

بیــان  مــی کننــد؛ البتــه بــه معنــای نظــر و موضــع همــه کشــورهای اروپایــی و احــزاب 

سیاســی فعــال در ایــن کشــور هــا نیســت. حــد اقــل یکــی از مقامــات ارشــد اروپایــی 

رصیحــاً تأکیــد کــرده اســت کــه اگــر درگیــری هــای افغانســتان بــه ســمت بدتــر شــدن 

ــدید  ــتگی  تش ــاس خس ــن احس ــد، ای ــه نرس ــه نتیج ــح ب ــد صل ــرود، و رون ــش ب ــه پی ب

خواهــد شــد.

رسانجــام، غیر عملــی بودن بعد لوژســتیکی 

ــو،  ــه نات ــل توج ــت قاب ــک مأموری ــام ی انج

بــدون مشــارکت ایــاالت متحــده، در طوالنی 

ــی  ــا را م ــه ه ــیاری از گزین ــدت دروازٔه بس م

ــودن، و  ــا هــم ب ــا ب ــٔه »ی ــد برگزین ــدد. تأکی بن

ــا هــم بیــرون شــدن«  بیــش از ایــن کــه  ــا ب ی

یــک انتخــاب  باشــد، یــک رضورت اســت.
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نگرانی های افغان ها و تغییرات احتاملی آینده

موقــف اصولــی اروپــا در مــورد مذاکــرات صلــح تــازه آغــاز شــده و تضــاد قابــل توجــه 

ــورد  ــود دارد، م ــتا وج ــن راس ــده در ای ــاالت متح ــری ای ــت ره ــردی تح ــا رویک آن ب

توجــه نخبــگان افغانســتان قــرار گرفتــه اســت؛ بــا ایــن حــال ایــن موضــع  ســبب شــده 

اســت تــا برخــی از کشــور هــای اروپایــی از جملــه آملــان در مــورد نقــش کمــک کننــدٔه 

بــرای هــر دو جانــب مذاکــره کننــده و حتــا میانجــی، توجــه ویــژه ای داشــته باشــند. 

در برخــی مــوارد، کشــور هــای اروپایــی بــه طــور جداگانــه موقــف متفاوتــی نســبت 

بــه موقــف مشــرک اتحادیــٔه اروپــا اتخــاذ کــرده انــد. ایــن موقــف گیــری هــا گاهــی در 

گفتگــو هــای خصوصــی و زمانــی هــم بــه صــورت آشــکار، ابــراز مــی شــود تــا اشــاره 

ای باشــد بــه مخاطبــان داخلــی کشــور شــان. وقتــی صحبــت از پالیســی افغانســتان 

ــورهای  ــن کش ــه در بی ــف عالق ــطوح مختل ــع و س ــیعی از مناف ــف وس ــود، طی ــی ش م

اروپایــی باعــث شــده اســت کــه  شــامری از مقامــات افغــان ایــن پرســش را مطــرح 

کننــد کــه آیــا ممکــن اســت عاقالنــه باشــد کــه آینــدٔه تعامــل ویــا حضــور »اروپایــی 

هــا« در افغانســتان را یکپارچــه یــا منســجم توصیــف کنیــم. 

ــم  ــه رغ ــا، ب ــده گان در اروپ ــت کنن ــده گان و بازگش ــم پناهن ــئله مه ــن، مس همچنی

ــا،  ــان ه ــود افغ ــرای خ ــم ب ــط وخی ــا و رشای ــای اروپ ــی ه ــدٔه نگران ــیت فزاین حساس

همچنــان در گفتگــو هــا میــان رشکای اروپایــی و افغانــی بــه عنــوان موضوعــی کامــالً 

ــده اســت. . در ســال ۲۰۱۹، شــهروندان افغانســتان  ــی مان چشــم پوشــیده شــده باق

بیشــرین تعــداد افــراد غیــر اتحادیــٔه اروپــا را در پناهنــده گــی در کشــورهای اتحادیــه 

اروپــا بــه خــود اختصــاص دادنــد. ایــن امــر تــا حــد زیــادی بــه دلیــل افزایــش قابــل 

توجــه تعــداد افغانهــای فــراری از کشــور بــا تشــدید درگیــری  هــا اســت. تعــداد افغــان 

هــای پناهنــده بــه اروپــا از ســال ۲۰۱۸ نزدیــک ۸۵ درصــد  افزایــش یافتــه اســت.؛در 

حالیکــه در مــورد پالیســی آینــدٔه پناهنــده گان / بازگشــت کننــدگان کمریــن بحــث در 

میــان افــکار عمومــی صــورت گرفتــه اســت. امــا نتیجــه گیــری هــای اتحادیــه اروپــا در 

مــاه مــی حــاوی نکتــه ای نگــران کننــده در مــورد انتظــارات اروپــا بــود. ایــن اتحادیــه 

بــار دیگــر تعهــد خــود را در مســیر تعییــن شــده در »راه مشــرک بــه جلــو«  کــه در ســال 

۲۰۱۶ در بروکســل امضــا شــد و و موعــد آن در اکتوبــر ۲۰۲۰ بــه پایــان رســید، تأییــد 

کــرد. ایــن بیانیــه تــالش مــی کنــد تــا بازگشــت افغــان هــا را در یــک زمــان مناســب و 

امــکان پذیــر تســهیل کنــد. راه مشــرک بــه جلــو در ســایٔه کنفرانــس  ژنیــو و در یــک 

ــرار گرفــت، و از  ــا مــورد مذاکــرٔه مجــدد ق ــح نوپ ــرای مذاکــرات صل ــان دشــوار ب زم

جملــه فشــار فزاینــده ای را در زمینــٔه رشوط و انطبــاق پزیــری اضافــه کــرد.

ــی و  ــای سیاس ــت در فض ــده راه پیرف ــان دهن ــی نش ــناریوها ی احتامل ــدادی از س تع

امنیتــی افغانســتان اســت. اگــر علیرغــم چالــش هــای فــراوان، مذاکــرات ادامــه یابــد 

و یــک توافــق سیاســی بیــن طــرف هــای درگیــر جنــگ افغانســتان حاصــل شــود، دو 

ــود دارد: راه وج

ــورهای  	 ــه کش ــرد ک ــورت گی ــدرت ص ــیم ق ــد تقس ــع جدی ــد توزی ــی توان  م

ــد. ــا آن کار کنن ــد ب ــی توانن ــد م ــی معتقدن اروپای

در غیــر ایــن  صــورت انتظــارات در مــورد تأمیــن  حقــوق بــر ممکــن اســت  	

کمــر از انتظــار و توقــع باشــد. 

ــد  ــود پایبن ــده ٔخ ــالم ش ــی اع ــط فعل ــه رشای ــای آن ب ــا و اعض ــٔه اروپ ــر اتحادی اگ

ــری  ــکل گی ــا ش ــا ب ــتان تنه ــا افغانس ــا ب ــه اروپ ــدت اتحادی ــی م ــٔه طوالن ــند، رابط باش

ایــن دســتورالعمل جدیــد و یــا شــکل گیــری دولــت جدیــد مشــخص خواهــد شــد. 

ــا در  ــٔه اروپ ــای اتحادی ــت ه ــطح فعالی ــا و س ــه ه ــیاری از گزین ــارض، بس ــال ح در ح

قبــال افغانســتان  بــه سیاســت هــای کوتــاه و بلنــد مــدت ایــاالت متحــد امریــکا بــرای 

ــای  ــه ه ــد گزین ــی توان ــكا م ــؤه امری ــروج باالق ــتگی دارد؛ خ ــه بس ــتان و منطق افغانس

اتحادیــٔه اروپــا را در قبــال افغانســتان محــدود کنــد؛ بــدون توجــه بــه تطبیــق آن و تأثیــر 

ــه. ــه مداخل ــل ب ــه متای ــل و هرگون ــٔه عم آن در صحن

تصامیم ابتدایی در مورد درخواست پناهنده 
گی افغانها که در کشورهای اروپایی و عضو 

اتحادیٔه اروپا به ثبت رسیده است

منبع: دفر حامیت از پناهنده گی اروپا

درخواست پناهنده گی افغانها که در 
کشورهای اروپایی و عضو اتحادیٔه اروپا به 

ثبت رسیده است

منبع: دفر حامیت از پناهندگی اروپا
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ــتفادۀ  ــه اس ــر گون ــرت ه ــش ای ــاد فریدری ــی بنی ــازۀ کتب ــدون اج ب

ــاز  ــرت، مج ــش ای ــاد فریدری ــده بنی ــر ش ــات منت ــی از نری تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نریــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 

پیشنهادات

هرگونــه پایــان مأموریــت ناتــو، مــی توانــد ســهمیه بنــدی  کنونــی کمــک هــای امنیتــی و انکشــافی را بیــن کشــور هــای کمــک کننــده بــه چالــش بکشــد. هــر چنــد  	

ممکــن اســت اشــتیاق کمــی بــرای یــک ماموریــت جــدی اتحادیــٔه اروپــا وجــود داشــته باشــد؛ امــا کشــورهای عضــو بایــد اهمیــت بخــش امنیتــی را مــورد توجــه قــرار 

دهنــد و پالیســی هــای خویــش را تنظیــم کننــد )زیــرا شکســته گــی دولــت و تجزیــٔه احتاملــی افغانســتان باعــث تهدیــد منافــع اروپــا خواهــد شــد(.

یــک روایــت و اســراتیژی مســتقیم از حضــور، فعالیــت و تعامــل اتحادیــٔه اروپــا در افغانســتان ایجــاد کنیــد کــه باعــث مقاومــت بیشــر آن در برابــر تــکان هــای خارجــی  	

شــود )بــا در نظرداشــت ســناریو »باهــم بــودن، و یــا بــا هــم خــارج شــدن«(

رویکــرد داخلــی اتحادیــٔه اروپــا بــرای گفتگوهــای صلــح افغانســتان را ارزیابــی کنیــد، بــه ویــژه اینکــه چگونــه ابتــکارات کمــک کننــده گان مــی تواننــد رونــد صلــح را  	

تحــت تأثیــر قــرار دهــد، بــه عنــوان مثــال، زمــان و پیامدهــای کنفرانــس ژنیــو و یــا مذاکــرٔه مجــدد  در بــاره »راه مشــرک پیــش رو«

ارصار بــر مــروط بــودن کمــک هــا بــرای افغانســتان را در آینــده ادامــه دهیــد؛ امــا تبــادل گفتگــو و تبــادل نظــر را بــه شــکل بــاز و جامــع بــا رشکای افغــان در مــورد  	

معیارهــا و تطبیــق ایــن رشط هــا آغــاز کنیــد، تــا از تصــور اینکــه هــر بازیگــری »کمــک هــای اتحادیــه اروپــا را در گــروگان دارد« جلوگیــری شــود.

حامیــت نهادهــای افغــان جهــت افزایــش مؤثریــت کمــک هــا مخصوصــآ زمانــی کــه ســطح کمــک کاهــش مــی یابــد و تــالش بیشــر بــرای هامهنگــی هرچــه بهــر  	

بیــن کمــک کننــده گان بــرای جلوگیــری از تکــرار فعالیــت هــای مشــابه را در نظــر بگیریــد.

دربارٔه نویسندگان

ــری  ــدت در جلوگی ــه ش ــتان  و ب ــح افغانس ــای صل ــم اندازه ــات و چش ــر منازع ــق و تحلیلگ ــز، محق ــدرو واتکین ان

از منازعــات  دخیــل اســت. وی پیــش از ایــن در افغانســتان بــرای ســازمان ملــل، نهــاد هــای بردوســتانه، دولــت 

ایــاالت متحــده و بــه عنــوان یــک محقــق مســتقل کار کــرده اســت.

ــن  ــش از ای ــت و پی ــتان اس ــی افغانس ــگاه امریکای ــه در دانش ــی عامم ــی پالیس ــتاد الحاق ــاران اس ــور ش ــر تیم داک

ــت. ــوده اس ــتان ب ــی در افغانس ــن امللل ــران بی ــروه بح ــد گ ــر ارش تحلیلگ

دربارٔه عکس روی جلد

ــل ،  ــی کاب ــدان هوای ــن« در می ــوال ون در الی ــه ٔاروپا»اورس ــیون اتحادی ــرکل کمیس ــال دبی ــان، فع ــاع آمل ــر دف وزی

افغانســتان ، ۲۶ مــارچ ۲۰۱۸.


