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1 پروژۀ "از ابهام تا اسرتاتژی: احتامل سناریوهای آیندۀ برد- برد در منطقۀ افغانستان چیست؟" یک تالش مستقل بنیاد فریدریش ایربت است تا سناریوهای مشابه را برای همسایگان افغانستان، تعدیل پالیسی ها، و نیازمندی به یک اسرتاتیژی جامع میان پالیسی 
سازان خارجی اروپایی را تدوین و مورد بحث قرار دهد. این خالصۀ پالیسی، بخشی از این سلسله است که توسط اندریو واتکینز و داکرت تیمور شاران نگارش یافته تا پیامدهای خروج امریکا و مذاکرات جاری صلح افغانستان در مورد ابزارهای موجود پالیسی، 

https://afghanistan.fes.de/publications :منافع اسرتاتیژیک و چالش های رشیکان اصلی در داخل و خارج افغانستان را مورد بحث قرار دهد. فهرست کامل این خالصۀ پالیسی در آدرس زیر قابل دسرتسی است

2 قندیل صدیق، سیاست آینده پاکستان در قبال افغانستان: نگاهی به عمق اسرتاتیژیک، جنبش های شبه نظامی و نقش هند و امریکا )کپنهاگ: انستیتوت مطالعات بین املللی دمنارک ، اگست 2011(.

3  در مطابقت با توافقنامۀ 1893 ، طرف افغان مناطق بسیاری را که بخشی از ایالت های خیربپشتونخوا و بلوچستان امروز در پاکستان است، واگذار کرد.

در کابـل و سـایر کشـورها پیرامـون انگیـزه هـا و جاه طلبی های پاکسـتان شـده اسـت. 

مقامـات پاکسـتانی تأکیـد مـی کنند کـه هر دو کشـور بـرای اسـتفاده از رونـد مذاکرات 

بیـن االافغانـی دارای فرصتـی تاریخـی انـد و در ضمن از کابـل می خواهند کـه فراتر از 

"بـازی هـای تقصیر زنی و مالمت سـازی" که اغلب بر روابط آنها تسـلط داشـته اسـت، 

نـگاه کنـد. در داخـل منطقـه، این تصـور عمومی نیز وجـود دارد کـه برای اولیـن بار در 

تاریـخ معـارص، یـک همگرایـی اسـرتاتیژیک منافـع، میـان پاکسـتان، ایران و روسـیه در 

مـورد یک دیدگاه مشـرتک دربـارۀ افغانسـتان در مورد ادغـام اقتصـادی و تجارتی منطقه 

یـی وجـود دارد. ایـن درک وجـود دارد کـه در راسـتای رسـیده گی بـه جنگ افغانسـتان 

بایـد خـود منطقـه نقش برجسـته تری داشـته باشـد نـه اینکـه آن بر عهـدۀ بازیگـران بین 

املللـی گذاشـته شـود و افزایش بی ثباتی در افغانسـتان به نفع "هیچ کشـوری" نیسـت. 

بـا ایـن وجـود از سـال 2001، دولت افغانسـتان بـه طور مداوم اظهار داشـته کـه انگیزه 

هـای اساسـی و اصـول راهـربدی پاکسـتان تغییـر نکـرده اسـت. عـالوه بـر نگرانـی در 

مـورد گسـرتش نفوذ هند، سیاسـت افغانسـتاِن پاکسـتان، خنثا سـازی تهدیـدات داخلی 

بـا اسـتفاده از یـک اسـرتاتیژی "تقسـیم و تسـخیر" حامیت از برخـی از شـبه نظامیان در 

برابـر دیگـران بـوده و هسـت. علـی رغـم اوضـاع وخیـم اقتصـادی پاکسـتان و مشـکل 

فرضـۀ درازمـدت، کابـل معتقـد اسـت کـه پاکسـتان بـر اسـاس ایـن عوامـل، بـه تغییـر 

جهـت در سیاسـت خـود متامیـل نیسـت و ادعا می کنـد که شـعارهای تغییر پاکسـتان، 

چیـزی نیسـت جـز تظاهـر و خودمنایی برای واشـنگنت. مقامـات افغان متذکر شـده اند 

کـه ترتیبـات قبلـی انگیـزه هـا و بازدارندگـی هـا، از جملـه مقـررۀ مشـارکت پیرشفتـه با 

پاکسـتان در سـال 2009، معـروف بـه کیـری لوگـر کـه میلیاردهـا دالـر را به این کشـور 

مـی فراهـم می کنـد، نتوانسـت رهربی پاکسـتان را متقاعد سـازد، تـا دوباره فکـر کند یا 

سیاسـت امنیـت ملـی آنهـا را تجدید شـکل دهید.

این خالصۀ پالیسی به طور مخترص تعامل پاکستان با افغانستان را پس از خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده از افغانستان بررسی می کند. این تحقیق، 

این مسأله را مورد بحث قرار می دهد که چگونه افزایش بالتکلیفی در مورد ماهیت خروج نظامی ایاالت متحده از افغانستان بر امنیت ملی و منطقه 

یی پاکستان تأثیر گذار است. این پرسش که کدام سناریوها، در این راستا واقع بینانه تر است، خواستار تعدیل پالیسی های کوتاه مدت و میان مدت 

در کابل، اسالم آباد و کشورهای اروپایی می باشد. این تحقیق، تعامل آیندۀ اسالم آباد را با افغانستان مورد بررسی قرار می دهد، بعد از پروسۀ صلح، 

چالش ها و چشم اندازهای همکاری بین طرفین را برجسته کرده و مشخص می مناید که به کدام عواملی باید در اسرتاتیژی های اتحادیۀ اروپا و منطقه 

یی رسیده گی شود، تا از جنگ های احتاملی به طور موثر جلوگیری صورت گیرد. 

روابـط بیـن ایـن دو کشـور، از زمـان اسـتقالل پاکسـتان در سـال 1947 م. هنگامی که 

افغانسـتان تنهـا رأی مخالـف علیـه پذیرش پاکسـتان در سـازمان ملل   داشـت، متشـنج 

اسـت. سیاسـت پاکسـتان پیرامـون افغانسـتان طـی ایـن مـدت هنـد محـور بـوده و در 

دهـه هـای اخیـر بـا توسـل بـه دو هـدف اصلـی پیـش رفتـه اسـت1: دسـتیابی بـه عمق 

اسـرتاتیژیک در افغانسـتان بـا اسـتفاده از جمعیـت اکرثیـت پشـتون بـه منظـور تضمین 

اسـتقرار یـک دولـت نسـبتاً دوسـت در کابـل، و2 جلوگیـری از محـارصۀ اسـرتاتیژیک 

توسـط هنـد و تقلیـل حضـور رو به افزایـش دیپلوماتیـک و تجارتی هند در افغانسـتان و 

منطقـه . حامیـت های مسـتقیم و غیرمسـتقیم دهلـی از جنبش های جدایـی طلب بلوچ 

و وزیـر در داخـل پاکسـتان بـه کمـک افغانسـتان فقـط باعـث تقویـت سـوء ظـن هـا و 

برداشـت هـای تهدید شـده اسـت. برعالوه، کابـل مدتهاسـت که وضعیت خـط دیورند 

1893 را بـه عنـوان مـرز رسـمی3، مـورد اختـالف مـی داند.پاکسـتنان، هنـگام تجـاوز 

اتحـاد جامهیـر شـوروی بـر افغانسـتان، پناهـگاه هـا و اسـلحۀ مـورد نیـاز را در اختیار 

گـروه هـای سـنی مجاهدین قـرار داد، تا آنهـا بتواننـد در افغانسـتان بجنگند. پاکسـتان، 

بـا خـروج اتحـاد جامهیـر شـوروی از افغانسـتان، چندین حـل و فصل سیاسـی ناموفق 

را در میـان گـروه هـای جنگـی، از جملـه توافقنامـۀ راولپنـدی، اسـالم آباد و پیشـاور را 

تسـهیل کـرد، و در نهایـت تـا سـال 2001 م. از لحـاظ سیاسـی و نظامـی از طالبـان 

حامیـت کـرد. پاکسـتان، در راسـتای کمـک بـه انعقـاد توافقنامـۀ سـال 2019 م میـان 

ایـاالت متحـده و طالبـان، کریدیـت بـه دسـت آورد و بـا توجـه بـه فشـار بر طالبـان، به 

عنـوان هسـتۀ مرکـزی در رونـد صلـح افغانسـتان اتخـاذ موقـف کرد.

تغییر واقعی یا تظاهر و خودمنایی؟ 
سیاسـت پاکسـتان پس از سـال 2001 م در قبال افغانسـتان غیرشـفاف و متناقض بوده 

اسـت؛ بـه ویـژه حامیـت پنهانـی ایـن کشـور از طالبـان، باعـث ایجاد سـوء ظـن عمیق 
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در حالـی کـه طـرف افغـان زیگنال هـای دوسـتی از همتایـان غیرنظامی پاکسـتانی خود 

دریافـت مـی کنـد، مقامـات کابـل بـه طـور خصوصـی خاطرنشـان مـی کنند کـه هنوز 

دور اسـت ببینیـم چنیـن چیـزی در عمـل پیاده و به سـازمان هـای امنیتی پاکسـتان ابالغ 

شـود. اسـالم آبـاد با كابـل و سـایر بازیگـران داخلـی افغانسـتان به صـورت خصوصی 

در ارتبـاط بـوده اسـت و ایـن را از اشـتباهات دهۀ 1990 خـود آموخته اسـت و به طور 

جـدی خواهـان یـك همسـایۀ باثبـات غربی اسـت، تـا از بـی ثباتـی و پیامدهـای آن از 

جملـه جریـان گسـرتدۀ مهاجریـن به این کشـور، جلوگیری كند. پالیسـی سـازان اسـالم 

آبـاد خاطرنشـان مـی کننـد کـه پیرامـون موضوعـات اساسـی زیـر در اسـالم آبـاد درک 

جدیدی وجـود دارد: 

بـه نظـر مـی رسـد، مقامـات پاکسـتانی از اسـرتاتیژی قبلـی خـود کـه مبتنـی بـر 	�

حامیـت از قـوم پشـتون در افغانسـتان بـود، بـا گسـرتش روابـط بـا گـروه هـای 

قومـی غیـر پشـتون، از جملـه تاجـک ها، هـزاره ها و ازبـک ها در مناطق شـامل 

و مرکـزی، دور مـی شـود. دیدارهـای اخیر داکـرت عبدالله عبدالله، رئیس شـورای 

عالـی مصالحـۀ ملـی و میررحمـن رحامنـی، رییـس ولسـی جرگـه و دیگـران، 

بخشـی از ایـن اسـرتاتیژی جدیـد اسـت. سیاسـتمداران افغـان غیرپشـتون نیـز 

اســالم آبــاد بــه طــور خصوصــی در مــورد پیامدهــای خــروج ناگهانــی ایــاالت متحــده از افغانســتان ابــراز نگرانــی کــرده و در ایــن راســتا دورۀ بعــد از فروپاشــی 

دولــت داکــرت نجیــب اللــه در ســال 1992م کــه پــس از آن پاکســتان ادعــا کــرد، بیشــرتین بــار را بــه دوش کشــیده اســت، یــادآور مــی شــود. مقامــات خاطرنشــان 

کــرده انــد کــه اســالم آبــاد همچنیــن خــروج "مســئووالنه" ایــاالت متحــده از افغانســتان را ترجیــح مــی دهــد، موضعــی کــه کابــل و ســایر کشــورهای منطقــه یــی و 

بیــن املللــی از جملــه اتحادیــۀ اروپــا پیرامــون آن نظــر مشــرتک دارنــد. چنانکــه در نشســت اخیــر ناتــو در مــاه اکتوبــر نیــز، بــر رضورت عقــب نشــینی ســاختاری 

و مبتنــی بــر رشایــط نیروهــا تأکیــد شــد.

از بین سه سناریوی که به طور گسرتده مورد بحث است، پالیسی سازان پاکستانی در مورد دستیابی به یکی از دو گزینۀ اول زیر، خوشبین تر اند:  

اســتقرار یــک دولــت بــا ثبــات دارای مرشوعیــت بیــن املللــی: ایــن ســناریو باعــث ابقــای دولــت افغانســتان در شــکل فعلــی آن مــی شــود کــه شــامل طالبــان 	�

طــی یــک تقســیم جدیــد قــدرت اســت. بــا ایــن حــال، پالیســی ســازان در اســالم آبــاد، از جملــه جــراالن، اشــاره کــرده انــد کــه ممکــن اســت، بــا دولــت 

فعلــی کار نکننــد و بــه طــور کلــی ترجیــح مــی دهنــد یــک دولــت جدیــد در افغانســتان نزدیــک بــه هنــد نباشــد4 . کابــل ایــن اظهــارات را دلیــل ایــن امــر مــی 

دانــد کــه سیاســت پاکســتان، در مــورد افغانســتان تغییــری نکــرده اســت.

یــک دولــت باثبــات امــا تحــت ســلطۀ طالبــان: در ایــن ســناریو، دولــت فعلــی کابــل در حــال فروپاشــی اســت و طالبــان بــا تعهــدات کمــی نســبت بــه حقــوق 	�

بــرش و اصــول موجــود در قانــون اساســی، زمــام امــور را در دســت مــی گیرنــد. در ایــن ســناریو، پاکســتان مــی توانــد بــا اســتفاده از رشایــط بــرای ایجــاد 

یــک دولــت تحــت الحامیــه در کابــل، بــا رهــربی طالبــان، امــا احتــامالً شــامل برخــی از قــدرت هــای محلــی و والیتــی، بــه ویــژه از شــامل و ارتفاعــات 

مرکــزی، کار کنــد.

ســناریوی جنــگ داخلــی: ایــن ســناریو دارای حداقــل نتیجــۀ مطلــوب بــرای پاکســتان و ســایر بازیگــران منطقــه خواهــد بــود. اگــر توافــق صلــح بــه شکســت 	�

منجــر شــود و نیروهــای بیــن املللــی بــه خــروج خــود ادامــه دهنــد، جنــگ احتــامالً ادامــه خواهــد یافــت و تشــدید خواهــد شــد، در حالــی کــه بازیگــران 

منطقــه یــی از جملــه پاکســتان از نیروهــای داخلــی رقیــب بــرای ادعــای منافــع امنیتــی خــود حامیــت مــی کننــد. ممكــن اســت كشــورهاي ديگــري ماننــد 

ايــران، هنــد و روســيه وارد ايــن بــازي شــوند و كشــور را بــه ســمت خونريــزي و اختالفــات بيشــرت ســوق دهنــد. ایــن ســناریو مــی توانــد عواقــب بــرشی 

فاجعــه بــاری را بــه همــراه داشــته باشــد، پاکســتان و ایــران مجبــور انــد، بیشــرتین میــزان ایــن بحــران، از جملــه بحــران مهاجــران را ماننــد ســال هــای 1990 

تحمــل کننــد. بــا وجــود ایــن تأثیــرات منفــی، پاکســتان احتــامالً مطابــق بــا تفکــر اســرتایتژیک جمــع صفــر کــه اولویــت هــای انــکار نفــوذ هنــد را بیشــرت از 

هــر چیــز دیگــری در نظــر مــی گیــرد، درگیــر خواهــد شــد. 

تـالش کـرده انـد، تـا به طـور غیررسـمی با اسـالم آبـاد ارتبـاط برقـرار کننـد و در 

مـورد گسـرتش روابـط پیرامـون همـکاری اقتصـادی، روابـط تجارتی سـودمند و 

سـایر مـوارد صحبـت کنند.

پالیسـی سـازان در اسـالم آبـاد به جای اینکه کشـور )افغانسـتان( را بـه عنوان یک 	�

منطقـۀ حایـل و منبـع "عمق اسـرتاتیژیک" ببینند که تنها با توسـل به یک سیاسـت 

امنیتـی قابـل دسـتیابی اسـت، ظرفیـت افغانسـتان را بـه عنـوان قطـب اتصـال و 

ادغـام منطقـه یـی و همـکاری اقتصـادی تشـخیص مـی دهند. بـه همیـن ترتیب، 

مقامـات ایـن کشـور همچنیـن اظهـار داشـته انـد كـه آنهـا بـه دنبـال جداسـازی 

مسـألۀ افغانسـتان از هنـد و بـه طـور خـاص، اختـالف كشـمیر انـد، كـه بـه طور 

گسـرتده مـورد اسـتقبال افغـان ها قـرار خواهـد گرفت.

گسـرتش روابـط افغانسـتان و پاکسـتان، بـه عقیـدۀ بسـیاری، فراتـر از دینامیـک 	�

ژئوپولیتیکـی و رونـد صلح، به سـایر موضوعـات، از جمله مدیریـت رسحدات، 

منطقـی سـازی تعرفـه ها و توافقنامـۀ ترانزیت آزادتـر، بازگرداندن مهاجـران افغان 

و سـایر مـوارد مرتبط اسـت. 

 سناریوهای احتاملی در افغانستان: دیدگاه پاکستان

4 "قریشی، وزیر خارجه پاکستان در مورد رهائی زندانیان نظریاتی ارایه منود و یک جرال متقاعد پاکستانی تغییر رژیم کابل را تقاضا منود"، طلوع نیوز، سپتمرب 2020.
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UNHCR پناهندگان تحت نظارت پناهج��ان

چشم انداز مشرتک منطقه یی؟ مالکیت مشکالت منطقه

بــا توجــه بــه ماهیــت پیچیــده و چنــد بعــدی چالــش هــا، هــر دو کشــور افغانســتان و 

ــد صلــح حامیــت  ــد کــه از رون ــود روابــط خــود گام بردارن ــد جهــت بهب پاکســتان بای

ــور  ــه ط ــد ب ــور بای ــر دو کش ــد. ه ــدت باش ــاه م ــح کوت ــتقرار صل ــر از اس ــد و فرات کن

ــدت کار  ــان م ــا می ــدت ت ــاه م ــا در کوت ــکاری ه ــوۀ هم ــای بالق ــه ه ــرتک در زمین مش

کننــد. ایــن زمینــه هــا شــامل کار در زمینــۀ مدیریــت رسحــدات، مهاجــران، تجــارت و 

ــزم اســت.  ارتباطــات اقتصــادی و تروری

ــرک 	� ــود تح ــرای بهب ــی را ب ــده فرصت ــاالت متح ــروج ای ــی: خ ــه ی ــت منطق امنی

امنیــت منطقــه یــی افغانســتان فراهــم مــی کنــد؛ زیــرا ایــران، پاکســتان، چیــن، 

ــی از  ــوۀ ناش ــد بالق ــی، دیگــر نگــران تهدی ــه ی ــیه و دیگــر بازیگــران منطق روس

ــن  ــر، ممک ــن ام ــود؛ ای ــد ب ــتان نخواهن ــکا در افغانس ــدت امری ــور بلندم حض

ــد. در  ــه ادغــام اقتصــادی فراهــم کن ــر مترکــز از امنیــت را ب اســت امــکان تغیی

ــد  ــتان از هن ــألۀ افغانس ــی مس ــازی احتامل ــب، جداس ــری و تعقی ــورت پیگی ص

توســط پاکســتان امیــدوار کننــده اســت. رویکــرد روســیه بــه پاکســتان از ســال 

2013م، در صــورت ادامــه، احتــامالً خطــر تنــش هــای منطقــه یــی را پــس از 

خــروج ناتــو بــه طــور قابــل توجــه کاهــش مــی دهــد5.

بازگردانــدن مهاجــران افغــان: در حــال حــارض، پاکســتان در خــاک خــود میزبــان 	�

حــدود ســه میلیــون مهاجــر ثبــت و راجســرت شــده و ثبــت ناشــده اســت - ایــن 

امــر یــک عامــل مهــم در روابــط دو جانبــۀ آینــده میــان دو کشــور اســت6. هــر 

دو کشــور بــه کمــک تخصصــی اتحادیــۀ اروپــا و ســازمان هــای مربــوط ملــل 

متحــد بایــد بــا همــکاری یکدیگــر، یــک مجموعــۀ عملــی و منســجم از پالیســی 

هــا و راه حــل هــای موثــر را جهــت بازگردانــدن مهاجــران افغــان، تدویــن کننــد.

ــود 	� ــی خ ــکالت داخل ــل مش ــرای ح ــتان، ب ــارت: پاکس ــادی و تج ــام اقتص ادغ

ــاف  ــم و انکش ــر اقلی ــرژی، تغیی ــود ان ــاد، کمب ــی اقتص ــه جوی ــژه رصف ــه وی - ب

ــر،  ــن ام ــد. ای ــی باش ــتان م ــات در افغانس ــتقرار ثب ــد اس ــاخت ها – نیازمن زیرس

امــکان اتصــال اقتصــادی، از جملــه راه انــدازی و اعــامر پــروژه هــای کلیــدی 

 ،)TAPI( انــرژی ماننــد خــط لولــه گاز ترکمنســتان- افغانســتان- پاکســتان- هنــد

پــروژۀ بــرق آســیای مرکــزی- آســیای جنوبــی )CASA-1000( و پــروژه هــای راه 

آهــن را فراهــم مــی کنــد. هــامن طــوری کــه اتحادیــۀ اروپــا و ایــاالت متحــده 

علنــاً گفتــه انــد، احتــامالً رسمایــه گــذاری آینــدۀ آنهــا در پاکســتان، منــوط بــه 

ــود. ــه خواهــد ب ــات در منطق ــط خــوب افغانســتان و پاکســتان و ثب رواب

مبــارزه بــا تروریــزم: پاکســتان تحــت فشــارهای بیــن املللــی و داخلــی از جملــه 	�

گــروه کاری اقــدام مالــی قــرار گرفتــه اســت، تــا بــه شــبه نظامــی اســالمگرا و 

ــد، رســیده  گــروه هــای تروریســتی کــه از خــاک ایــن کشــور فعالیــت مــی کنن

گــی کنــد. اولیــن رشط توافــق ایــاالت متحــده بــا طالبــان تعهــد بــه مبــارزه بــا 

تروریــزم اســت. از نظــر عملــی، هــم دولــت افغانســتان و هــم طالبــان ســال هــا 

بــا دولــت اســالمی خراســان )ISKP( جنگیــده انــد. مقابلــه بــا ISKP مــی توانــد 

عــالوه بــر پاکســتان و بازیگــران بیــن املللــی، نقطــۀ مهــم همگرایــی بــرای هــر 

دو طــرف جنــگ باشــد.

ــر 	� ــای اخی ــی ه ــا از پالیس ــان ه ــی: افغ ــیاحت طب ــذاری و س ــه گ ــزای رسمای وی

ــرای اهــداف صحــی و تجارتــی  ــژه ب ــه وی ــرای افغــان هــا، ب ــزای پاکســتان ب وی

ــه  ــی معالج ــای اصل ــی از مقصده ــان یک ــتان همچن ــد. پاکس ــرده ان ــتقبال ک اس

بــرای بســیاری از افغــان هاســت. ســهولت بیشــرت در رشایــط ویــزا بــرای همــه 

افغــان هــا، بــه ویــژه ویزاهــای بلندمــدت و چنــد بــار، بــه بهبــود بیشــرت روابــط 

بیــن دو کشــور کمــک مــی کنــد. ایجــاد چنیــن ســهولت هــا، بــرای مــردم رشط 

الزم ایجــاد روابــط دوســتانه بیــن دو کشــور اســت.

5 لطفا به "نشت روسیه، افغانستان و اروپار" مراجعه کنید، تیمور شاران، اندریو واتکینز، بنیاد فیدریش ایربت ، دسمرب 2020 م.
6 "وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان"، دفرت حامیت پناجویان اروپایی، ماُه می 2020 م.
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اتحادیـۀ اروپـا مـی توانـد، بـا توسـل به تجربـه هایش از زمینه های سیاسـی شـکنندۀ دیگر، حامیت و تقویت روابط افغانسـتان و پاکسـتان را تا سـطح سـازنده فراهـم کند که 	�

صلـح و ثبـات را برای منطقـه و فراتر از آن فراهم سـازد.

اتحادیـۀ اروپـا مـی توانـد از حیطـۀ قدرت و روابط خود با پاکسـتان برای تسـهیل گفتگو بین دو کشـور، از جمله مبادالت سـه جانبـه در مورد موضوعات فراتـر از گفتگوهای 	�

جـاری صلـح، ماننـد عـودت و مدیریـت مهاجـران افغان، حـل اختالفات رسحـدی، همکاری اقتصـادی و ادغـام تجارتی، اسـتفاده کند. پس از خـروج نظامی ناتـو برای هر 

دو کشـور بایـد البی شـود، تا از ایـن فرصت بـرای تعریف مجـدد روابط خود، اسـتفاده کنند.

اتحادیـۀ اروپـا بایـد فشـار بیشـرتی بـه پاکسـتان وارد کنـد، تـا این کشـور طالبـان را مجبـور مناید کـه گفتگوهـای جاری صلـح را جـدی گرفته و بـه کاهش خشـونت متعهد 	�

شـوند؛ هـامن طـوری کـه در کنفرانـس 2020 ژنیو مشـاهده شـد. در غیر این صـورت، طالبـان در رویکرد حداکرثگرایانـۀ خود در مذاکرات صلح، ممکن اسـت دسـت خود 

را بیشـرت از حـد بـاز کننـد و رونـد را بیشـرت تضعیـف منایند. تأخیر در مذاکرات ممکن اسـت سـایر مـاده هـای توافقنامۀ طالبـان- ایاالت متحـده از جمله لغـو جزیی تحریم 

هـای سـازمان ملـل و آزادی زندانیان بیشـرت را تحـت تأثیر قـرار داده و آنهـا را پیچیده کند. 

اتحادیۀ اروپا باید از حیطۀ قدرت و روابط مثبت خود با سایر کشورها، به ویژه چین و ایران، برای همکاری منطقه یی و وابستگی متقابل اقتصادی، استفاده کند.	�

اتحادیـۀ اروپـا و ایـاالت متحـده بایـد پاکسـتان را بـرای بسـنت پناهـگاه هـای طالبـان در خـاک خـود تحت فشـار قـرار دهند. کابـل به طور مـداوم ایـن نگرانـی را مطرح می 	�

کنـد کـه بـدون تغییـر سیاسـت پاکسـتان، طالبـان همیشـه قادر خواهنـد بود که تـالش های دولـت افغانسـتان را برای شکسـت قاطع این گـروه، بی نتیجـه کنند. تجربۀ سـایر 

کشـورها نشـان داده اسـت کـه وجـود پناهـگاه هـای امـن به طـور قابـل توجهی طول عمـر جنگ های مسـلحانه بـه عالوه خطـر جنگ بیـن الدولـی، را افزایش مـی دهد7. 

بـا اسـتفاده از میکانیـزم هـای موجـود ماننـد پـالن کاری افغانسـتان و پاکسـتان بـرای صلح و همبسـتگی )APAPPS( کـه با میانجیگـری بریتانیا در سـال 2013 تدوین شـد، 	�

اتحادیـۀ اروپـا بایـد بـرای حـل اختالفـات دیگـر، از جملـه اختـالف طوالنـی مـدت در مورد خـط دیورنـد، در بحـث و گفتگو بیـن دو کشـور میانجیگـری کند. ایـن امر می 

توانـد ارتبـاط بیـن منطقـه یی آسـیای جنوبی و آسـیای مرکـزی را از طریق افغانسـتان تقویت و گسـرتش دهد و از مکانیزم هـای تعرفه هـای منطقـی و آزاد و توافقنامۀ ترانزیت 

بین دو کشـور، حامیـت کند. 

پیشنهادهایی برای اتحادیۀ اروپا

7  "روند حامیت از گروه های تروریستی خارج از کشور"، دانیال بایمن et al، RAND Corporation 2021، صفحه 84

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 ــو واتکین اندری

ــرای ســازمان ملــل، نهــاد هــای برشدوســتانه، دولــت  ــن در افغانســتان ب ــل اســت. وی پیــش از ای از منازعــات  دخی

ــوان یــک محقــق مســتقل کار کــرده اســت. ــه عن ــاالت متحــده و ب ای

داکــرت تیمــور شــاران اســتاد الحاقــی پالیســی عامــه در دانشــگاه امریکایــی افغانســتان اســت و پیــش از ایــن تحلیلگــر 

ارشــد گــروه بحــران بیــن املللــی در افغانســتان بــوده اســت. 

دربارٔه عکس روی جلد: 

ارشف غنــی رئیــس جمهــور افغانســتان )راســت( بــا عمــران خــان نخســت وزیــر پاکســتان در کاخ ریاســت جمهــوری 

در کابــل ، افغانســتان در 19 نوامــرب 2020 مالقــات مــی کنــد. 

تصویر: ریوترز / محمد اسامعیل/

چاپ ©2021 بنیاد فریدریش ایربت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

ــتفادۀ  ــه اس ــر گون ــربت ه ــش ای ــاد فریدری ــی بنی ــازۀ کتب ــدون اج ب

ــاز  ــربت، مج ــش ای ــاد فریدری ــده بنی ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــربت منــی باشــد. 

5 . همسایگان در وضعیت جدید عادی؟ پاکستان و افغانستان پس از 2021 م


