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مقدمه

عقــب نشــینی نیروهــای آمریــكا و ناتــو تشــکیل دهنــده لحظــات مهــم و تأثیــر گــزار 

ــدم  ــا ع ــط( ب ــه رواب ــه )متارک ــن موافقتنام ــت. ای ــتان اس ــی افغانس ــن امللل ــط بی رواب

اطمینــان زیــادی همــراه اســت، عواقــب آن بــر روی زمیــن و امنیــت منطقــوی. در ایــن 

رشایــط، ایجــاد اجــاع منطقــوی بــرای ثبــات سیاســی رضوری اســت امــا نبایــد آن را 

بــه عنــوان یــک رونــد خطــی یــا یکنواخــت دانســت.

ابعاد داخلی و منطقه ای درگیری ها جدایی ناپذیر است

ــری هــای  ــن درگی ــه دام یکــی از خشــن تری طــی چهــل ســال گذشــته ، افغانســتان ب

جهــان افتــاده اســت. بــا ایــن حــال ، ایــن جنــگ هرگــز تنهــا جنــگ افغانســتان نبــوده 

ــل  ــازمان مل ــای س ــه ه ــی ، از قطعنام ــن امللل ــالت بی ــرف ، مداخ ــک ط ــت. از ی اس

ــای  ــک ه ــتان ، کم ــود در افغانس ــورهای موج ــای کش ــر نیروه ــا نف ــا ده ه ــه ت گرفت

ــه در  ــرزی ، همیش ــتانه م ــای برشدوس ــک ه ــا کم ــر ی ــای درگی ــرف ه ــه ط ــی ب خارج

بعضــی مواقــع نقــش قابــل توجــه را بــازی کــرده، ایــن کاهــش دهــی جنــگ در بعضــی 

ــش داده اســت. ــان هــا را افزای ــج افغ ــع رن مواق

از طــرف دیگــر ، ایــن درگیــری هــا از مرزهــا عبــور کــرده و رسازیــر شــده کــه اثــرات 

ــر  ــده ت ــر از آن احســاس مــی شــود. دیاســپورای پراگن آن در رسارس همســایگی و فرات

و گســرتده تــر در رسارس جهــان نســبت بــه افغانســتان وجــود دارد. میلیــون هــا نفــر از 

کشــور بــه کشــورهای همســایه پناهنــده شــده اســت و شــکنندگی اقتصــادی و حکومتی 

ــیای  ــوب و آس ــدر در جن ــواد مخ ــاق م ــز قاچ ــور را در مرک ــن کش ــام ای ــال انج در ح

میانــه قــرار داده اســت. 

ــوی  ــه س ــی ب ــن راه ــتان و یاف ــونت در افغانس ــش خش ــا کاه ــا ب ــی رود ت ــار م انتظ

مذاکــره بیــن طرفیــن گــروه درگیــر، زندگــی افغانهــا وهــم چنــان همســایگان بهبــود یابد 

ــرای رشــد و توســعه اقتصــادی  ــزرگ ب ــع ب ــوان یــک مان ــه عن ــن جنــگ ب ، چونکــه ای

دیــده مــی شــود. احتــاالً ، رسانجــام تنهــا یــک افغانســتانی در صلــح مــی توانــد بــه 

ــه  ــی روی آورد و ب ــت محیط ــی و زیس ــارهای جمعیت ــد فش ــی مانن ــات اساس موضوع

روشــی معنــادار بــا ســهیم بــودن بــه ابتکاراتــی بــرای حــل چالــش هــای فرامــرزی و 

منطقــه کمــک کنــد.

چه انتظاری باید داشته باشیم - و چگونه واکنش نشان دهیم؟

در حالــی کــه بــه طــور گســرتده ای تصدیــق شــده اســت کــه خــروج ایــاالت متحــده 

ــی در آســیا اســت، جهــت  ــر فضــای امنیت ــی در تغیی ــن کشــور یــک عامــل حیات از ای

، نتیجــه و پیامدهــای آن بــرای امنیــت منطقــه هنوزهــم خیلــی واضــح نیســت. کــدام 

ــا  ــد؟ ی ــی کنن ــری م ــره گی ــایگان ازآن به ــه همس ــت ک ــتان اس ــناریوهای افغانس س

فرصــت هــای کــه ازآن بــه دنبــال منفعــت هســتند؟ چگونــه خــروج ایــاالت متحــده بــر 

پویایــی جریــان همســویی و تعــارض بیــن همســایگان افغانســتان تأثیــر مــی گــذارد؟ 

ســناریوهای مختلــف چــه داللــت بــر منافــع اروپــا و سیاســتگذاری در منطقــه دارد؟

خالصــه هــای سیاســت ، ادراکات ، نگــرش هــا و عــدم قطعیــت هــا در میــان 

همســایگان افغانســتان و بازیکنــان بیــن املللــی و منطقــه ای کلیــدی در مــورد نتیجــه 

ــی  ــن پویای ــی و همچنی ــد فعل ــده و رون ــی ش ــش بین ــی پی ــن االفغان ــای بی گفتگوه

درگیــری در آینــده را مشــخص مــی کنــد. بازیکنــان منطقــه ای بــرای چــه ســناریویی 

خــود را آمــاده مــی کننــد، و ایــن چگونــه بــر سیاســت هــای آنهــا تأثیــر مــی گــذارد؟

ــرد  ــرد )ب ــرای ســناریوهای برد-ب ــا اســرتاتژی: احتــاالت ب پــروژه »از عــدم قطعیــت ت

همــه جانبــه( در محلــه افغانســتان چیســت ؟ » یــک تــالش مســتقل بنیــاد فریدریــش 

ــروه  ــا گ ــه آنه ــتان ، از جمل ــی آن از افغانس ــی و خارج ــرت)FES( و رشکای داخل ای

ــایگان  ــرای همس ــناریوها ب ــورد س ــث در م ــعه و بح ــرای توس ــتان ، ب ــی افغانس پالیس

افغانســتان ، تعدیــل سیاســت هــا ، و نیــاز بــه یــک اســرتاتژی جامــع در بیــن سیاســت 

گــذاران خارجــی اروپایــی هــا اســت. در طــول ســال۲۰۲۱ و اوایــل ســال ۲۰۲۱ ، 

ــان همســایگان  ــان در می ــی هــا ، انتظــارات ، آرزوهــا و عــدم اطمین ــروژه نگران ــن پ ای

افغانســتان و بازیکنــان بیــن املللــی و منطقــه ای کلیــدی در مــورد نتیجــه پیــش بینــی 

ــری در  ــی درگی ــن پویای ــی و همچنی ــد فعل ــی و رون ــن االفغان ــای بی ــده گفتگوه ش

ــی  ــاد فریدریش-ایــرت )FES( از متــام مخاطبین ــده را مشــخص منــوده اســت. بنی آین

ــروژه  ــن پ ــد و متــام کســانیکه در ای ــا ارزش شــان را رشیــک منــوده ان ــات ب کــه نظری

ــد.  ــراز ســپاس میکن ــد اب همــکاری کــرده ان

ــای  ــروژه، آق ــی پ ــات قبل ــزارش و نرشی ــن گ ــندگان ای ــون نویس ــاد مدی ــیار زی ــا بس م

ــی و  ــت تحلیل ــات، دق ــه نظری ــتیم ک ــاران هس ــور ش ــرت تیم ــز و داک ــو واتکین آندری

ــت.  ــوده اس ــم ب ــاد مه ــیار زی ــروژه بس ــن پ ــه اول درای ــان مرحل ــا از ه ــی آنه همراه

ــید! ــرت باش ــب بیش ــر مطال ــد و منتظ ــذت بری ــدن ل ــم از خوان امیدواری

داکرت مگدلینا کرچرن

رئیس مقیم

بنیاد فریدریش-ایرت در افغانستان



خالصۀ پالیسی 

افغانستان و روابط فرااتالنتیک 

آیندۀ همکاری های ایاالت متحده و اتحادیۀ اروپا 

اندریو واتکینز، تیمور شاران



5. افغانستان و روابط فراتالنتیک: آیندۀ همکاری و مشارکت امریکا و اتحادیۀ اروپا .

ایــن خالصــۀ پالیســی، سیاســت حایــت ایــاالت متحــده از افغانســتان را در همــکاری بــا ناتــو و ســایر دولــت هــای اتحادیــۀ اروپــا بررســی مــی 

کنــد. ایــن پالیســی، سیاســت هــای داخلــی ایــاالت متحــده را در ایــن راســتا برجســته ســاخته و ایــن امــر را بررســی مــی کنــد کــه ایــن سیاســت 

ــی،  ــن پالیس ــان ای ــد. همچن ــکل ده ــتان ش ــال 2021 م از افغانس ــده را در س ــاالت متح ــی ای ــای نظام ــوۀ نیروه ــروج بالق ــد خ ــی توان ــه م چگون

ســناریوهایی را بررســی مــی کنــد کــه چگونــه خــروج نظامــی مــی توانــد ایــن کشــور را متأثــر ســازد و نیــز چشــم اندازهــای همــکاری و مشــارکت 

آینــده میــان رشیــکان افغانســتان را مــورد پژوهــش قــرار مــی دهــد.  

 ایــاالت متحــده از ســال 1979م بدینســو بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در منازعــه 

ــاالت متحــده بعــد از  ــزان توجــه ای ــوده اســت1. از می ــل ب ــری افغانســتان دخی و درگی

ــر  ــگ در براب ــت جن ــن را جه ــاز مجاهدی ــورد نی ــلحۀ م ــا اس ــتان ت ــق پاکس کار از طری

ــاد  ــی اتح ــا فروپاش ــد، ب ــل کن ــال 1980 م متوی ــوروی در س ــاوز ش ــای متج نیروه

ــه متــام  ــن ترتیــب، افغــان هــا ب ــه ای ــه افغانســتان کاســته شــد؛ ب ــر شــوروی ب جاهی

معنــا از حایــت خارجــی کنــار گذاشــته شــدند. ایــن خــال منجــر بــه یــک دورۀ جنــگ 

ــان مهــار شــد و آنهــا  ــه قــدرت رســیدن طالب داخلــی شــدید شــد کــه فقــط پــس از ب

حاکمیــت اســتبدادی را جایگزیــن جنــگ هــای بــی بندوبــار ســاختند. ایــاالت متحــده، 

ــا متحــدان اروپایــی و بیــن املللــی اش، از اواخــر ســال 2001، یــک نظــم  همــراه ب

ــل و ســایر  ــد؛ در حالــی کــه کاب ــد را در ایــن کشــور رویدســت گرفتن اجتاعــی جدی

مراکــز شــهری بــرای مهــار یــک شــورش فزاینــده تــالش مــی کــرد، بــه ثبــات رســاند. 

سیاست امریکا، جنگ افغانستان 

ــار  ــمت کن ــه س ــر ب ــار دیگ ــکا ب ــت امری ــد سیاس ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــی ک از آنجای

گذاشــن افغانســتان گرایــش دارد، پرســش هایــی در مــورد واکنــش سیاســی اروپــا در 

قبــال ایــن کشــور و منطقــه وجــود دارد: آیــا رویکــرد ایــاالت متحــده در راســتای رونــد 

1.  پــروژۀ »از ابهــام تــا اســرتاتیژی: احتــال ســناریوهای آینــدۀ بــرد- بــرد در منطقــۀ افغانســتان چیســت؟« یــک تــالش مســتقل بنیــاد فریدریــش ایــرت اســت تــا ســناریوهای مشــابه را بــرای همســایگان افغانســتان، تعدیــل پالیســی هــا، و نیازمنــدی بــه 
یــک اســرتاتیژی 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 داکــرت تیمــور شــاران نــگارش یافتــه تــا پیامدهــای خــروج امریــکا و 
مذاکــرات جــاری صلــح افغانســتان در مــورد ابزارهــای موجــود پالیســی، منافــع اســرتاتیژیک و چالــش هــای رشیــکان اصلــی در داخــل و خــارج افغانســتان را مــورد بحــث قــرار دهــد. فهرســت کامــل ایــن خالصــۀ پالیســی در آدرس زیــر قابــل دسرتســی 

https://afghanistan.fes.de/publications :اســت
2.د https://www.charleskochinstitute.org/news/new-poll-3-in-4-americans-want-troops-home-from-afghanistan-iraq-favor-less-defense-spending-less-military-engagement-abroad مراجعه کنید.

ــل کــرده اســت، و  ــورد افغانســتان، مخت ــک را در م ــح، همــکاری هــای فرااتالنتی صل

اگــر چنیــن اســت، چگونــه مــی تــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد؟ آیــا پتانســیلی وجــود 

دارد کــه اروپــا بتوانــد خــالی کمــک هــای امنیتــی را پــر کنــد کــه بــا تــرک نیروهــای 

امریکایــی بــه وجــود مــی آیــد؟ در غیــر ایــن صــورت، آیــا ســطح فعلــی کمــک هــای 

ــان  ــده همچن ــی در آین ــورهای اروپای ــط کش ــده توس ــم ش ــافی( فراه ــی )و انکش امنیت

میــر خواهــد بــود؟

یکــی از عوامــل اصلــی کــه ایــن ســواالت را پیچیــده تــر مــی ســازد، عــدم اطمینــان در 

مــورد انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده و تأثیــر احتالــی تغییــر دولــت 

بــر سیاســت هــای مربــوط افغانســتان اســت. پیــش از انجــام انتخابــات، احتاالتــی 

دربــارۀ چگونگــی تغییــر مســیر دولــت جــو بایــدن از مســیری کــه دونالــد ترامــپ رئیس 

جمهــور فعلــی ایــاالت متحــده ترســیم کــرده اســت، وجــود داشــت. امــا بســیاری از 

ناظــران سیاســی و پالیســی ســاز ایــاالت متحــده هشــدار مــی دهنــد کــه مســیر کلــی 

ــاوت  ــط متف ــان و رشای ــه زم ــه ب ــا توج ــت ب ــن اس ــکا ممک ــری امری ــاره گی ــن کن چنی

باشــد. بایــدن، بــه عنــوان معــاون رئیــس جمهــور در امــر پالیســی ســازی خارجــی در 

دورۀ ریاســت جمهــوری اوبامــا، بیشــرت طرفــدار و خواســتار کوچــک کــردن ماموریــت 

ناتــو در افغانســتان بــود.

آیا شما  از روند  خروج  نیروهای 

امریکایی از افغانستان حمایت می 

کنید  و یا هم با آن مخالف هستید؟ 

دیدگاه مردم امریکا در مورد حضور نظامی در افغانستان

منی دانم

شدیداً مخالف

قسامً مخالف

قسامً  موافق

شدیداً موافق

٣

٧

٣٠
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منبع: ناتو

مقامــات رســمی اردو و امنیــت ملــی ایــاالت متحــده در هفتــه هــای اخیــر، در برابــر 

ــینی  ــب نش ــتان، عق ــی افغانس ــورد پالیس ــپ در م ــی ترام ــاورین سیاس ــارات مش اظه

کــرده انــد. ایــن رسوصداهــای عمومــی نشــان دهنــدۀ مخالفــت درونــی دولــت امریــكا 

ــاه اگســت  ــر در م ــن ام ــه ای ــن کشــور در راســتای افغانســتان اســت ك ــا پالیســی ای ب

نیــز نشــان داده شــد، زمانــی كــه امریــكا بــرای مدتــی فشــار مــی آورد، تــا تعــدادی از 

ــرای حفــظ آنهــا  ــدان هــای افغانســتان آزاد شــوند و همزمــان ب ــان از زن ــان طالب زندانی

در حبــس البــی مــی كردنــد. فشــار اردوی امریــكا در برابــر عقب¬نشــینی رسیعــی كــه 

منــی توانــد منتظــر حــل و فصــل از طریــق مذاكــره باشــد، پویایــی را نشــان مــی دهــد 

كــه بــدون توجــه بــه نتیجــۀ انتخابــات نوامــر، احتــاالً بــه حــال خــود باقــی خواهــد 

مانــد. همچنیــن بــه نظــر مــی رســد، ایــن امــر شــبیه دینامیکــی اســت کــه در پالیســی 

ســوریۀ ایــاالت متحــده ظاهــر شــد و منجــر بــه مانــور سیاســی چنــد ســاله یــی گردیــد 

کــه تــالش هــای نظامــی و دیپلوماتیــک را پیچیــده کــرد، اعتــاد رشیــکان محلــی را از 

بیــن بــرد و هــرج و مــرج را در وضعیــت منطقــه بــه وجــود آورد.

ــک هــا باعــث ایجــاد بحــث و گفتگــو در مــورد افغانســتان در واشــنگن  ــن دینامی ای

ــروی  ــر نی ــا صف ــرد: »آی ــی گی ــکل م ــی ش ــوال اساس ــک س ــاال ی ــت و ح ــده اس ش

نظامــی بــه معنــای صفــر اســت؟« ایــن ســوال، مالحظــات سیاســی و ســطح پالیســی 

را منعکــس مــی کنــد؛ در حالــی کــه چهــره هــای سیاســت خارجــی امریــکا پیامدهــای 

ــر مــی داننــد.  ــا ادامــۀ جنــگ براب ــا ب خــروج فــوری را حت

ناتو در باد؟

اســرتاتیژی ایــاالت متحــده بــرای رســیدن بــه مذاکــرات صلــح شــامل تعهــدی یکجانبه 

بــود کــه شــامل یــک جــدول زمانــی بــرای خــروج همــه نیروهــای نظامــی کشــورهای 

عضــو ناتــو، نــه فقــط رسبــازان امریکایــی اســت - کــه ایــن امــر بــه یــک منبــع مهــم 

تنــش بیــن ایــاالت متحــده و متحــدان اروپایــی آن تبدیــل شــده اســت. در حالــی کــه 

خــط عمومــی میــان اعضــای ناتــو پــس از اعــالم توافــق 29 فــروری بــه رسعــت »در 

کنــار هــم و بــدون هــم« بــه میــان آمــد، مقامــات آملانــی و دیگــر مقامــات اروپایــی 

از عــدم مشــوره در ســاختار ایــن رویکــرد ایــاالت متحــده، ابــراز نارضایتــی کردنــد - 

ــه شــدت گســرتش  ــر از افغانســتان ب ــا فرات اصطکاکــی طــی چهــار ســال گذشــته حت

ــدودی  ــواالت مع ــی س ــات امریکای ــان مقام ــد، در می ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــه اس یافت

در ایــن مــورد وجــود داشــته باشــد کــه عقــب نشــینی امریکایــی هــا منجــر بــه عقــب 

نشــینی اتحادیــه اروپــا نیــز خواهــد شــد. علیرغــم ناامیــدی هــای ناتــو، وابســتگی ایــن 

ســازمان بــه زیرســاخت هــا و چــرت امنیتــی ایــاالت متحــده روشــن اســت.

انتقــادات فراتــر از شــیوۀ تــالش هــای دیپلوماتیــک ایــاالت متحــده مــی باشــد؛ برخــی 

از رشیــکان ابــراز نگرانــی مــی کننــد کــه اقدامــات بیشــرتی بــرای انعقــاد و رســمیت 

بخشــیدن بــه یــک توافقنامــۀ چارچــوب منطقــه یــی که تــوأم بــا مذاکــرات بیــن االفغانی 

ــه امیــد ایجــاد و حفــظ  باشــد، انجــام نشــده اســت. در حالــی کــه ایــاالت متحــده ب

تحــرک در راســتای حایــت از گفتگوهــای مســتقیم بیــن دولــت افغانســتان و طالبــان، 

درگیــر دیپلوماســی شــاتل در رسارس منطقــه شــده اســت، و توجــه خــود را بــه برخــی 

گفتگوهــای ســه جانبــه میــان افغانســتان و کشــورهای همســایه اختصــاص داده اســت، 

امــا در راســتای گردهــم آوردن کشــورهای رشیــک و اهــدا کننــدۀ اروپایــی با کشــورهای 

منطقــه، بســیار انــدک کار کــرده اســت - و تــا بــه امــروز هنــوز هیــچ گفتگــوی منطقــه 

یــی در ایــن راســتا پیگیــری وانجــام نشــده اســت. برخــی از مقامــات امریکایــی متذکــر 

ــه روســیه،  ــی )از جمل ــن امللل ــکان بی ــا رشی ــک ب ــد کــه مشــکالت دیپلوماتی شــده ان

چیــن و ایــران( بــه ایــن معناســت کــه اگرچــه ایــاالت متحــده بایــد تــالش هــای منطقــه 

یــی را تحریــک کنــد، امــا منــی توانــد آن را بــه خوبــی در ایــن رشایــط مدیریــت کنــد. 

بــا وجــود ناامیــدی، افــزون از یــک مقــام اروپایــی، اعــرتاف کــرده کــه بــدون دخالــت 

و زیرســاخت هــای ایــاالت متحــده، حتــا در میــان متحــدان ناتــو کــه منحــر بــه فــرد 

باشــد، چشــم انــداز فراهــم ســازی کمــک هــای امنیتــی آینــده بــه طــور موثــر از بیــن 

ــودن یــک مســیر  ــول ب ــل قب ــی و امریکایــی در مــورد غیرقاب مــی رود. مقامــات اروپای

مشارکت نیروهای امریکایی و اروپایی، ماموریت حامیت قاطع ناتو 
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نظامــی پایــدار بــدون حضــور ایــاالت متحــده، توافــق دارنــد. »رساســیمه گــی« سیاســی داخلــی در مــورد افغانســتان کــه اخیــراً توســط برخــی مقامــات اروپایــی بــه آن اشــاره 

شــده اســت، فقــط تأکیــد بــر عــدم امــکان تــداوم چیــزی ماننــد ســطح فعلــی کمــک هــای امنیتــی دارد. شــعار »بــا هــم یکجــا و بــدون هــم« مــی توانــد در برخــی از مناطــق 

اروپــا موجــب بدبینــی شــود. هنــوز هــم، اگــر ایــاالت متحــده تصمیــم بگیــرد بــا یــک عقــب نشــینی کامــل روبــه جلــو حرکــت کنــد، بــه نظــر مــی رســد، بــرای ایــن کار گزینــه 

هــای متــداول کمــرتی وجــود دارد.

دولــت افغانســتان همچنــان علنــاً اظهــار نظــر مــی کنــد کــه سیاســت دولــت ایــاالت متحــده را بــه عنــوان پالیســی خــروج کامــل درک منــی کنــد، حتــا اگــر رئیــس جمهــور 

ایــاالت متحــده اعالمیــه هــای رســانه هــای اجتاعــی را دقیقــاً بــا همیــن پیشــنهاد صــادر مــی کنــد. بــه طــور همزمــان، مباحــث کمــرت رســمی میــان مقامــات و نخبــگان کابــل 

در راســتای بررســی گزینــه هــای دیگــری بــرای کمــک و پشــتیبانی بــه رهــری ایــاالت متحــده، وجــود دارد. ایــن مباحــث و گفتــان، شــامل تحقیــق در مــورد ناتــو و انتخــاب 

کشــورهای عضــو بــرای متایــل آنهــا جهــت حفــظ یــا حتــا افزایــش ســطح حایــت فعلــی بلکــه تامیــن ارتبــاط بــا کشــورهای منطقــه اســت. ایــن فعالیــت ناشــی از عــدم اطمینــان 

در مــورد اقدامــات بعــدی ایــاالت متحــده اســت کــه مــی توانــد بــرای مذاکــرات صلــح و نحــوه واکنــش طرفیــن درگیــری اســت.

سناریوهای ممکنه برای خروج ایاالت متحده

ــه معنــای صفــر اســت«: ایــاالت متحــده بــه رشایــط توافــق  	 »صفــر ب

ــا  ــره ی ــز مذاک ــه در می ــی ک ــه رشایط ــه ب ــدون توج ــان ب ــا طالب ــود ب خ

ــل را  ــروج کام ــد و خ ــی ده ــه م ــود دارد، ادام ــتان وج ــگ افغانس جن

در هــان جــدول زمانــی پیــش بینــی شــده در توافقنامــۀ دوحــه )مــاه 

مــی یــا اواســط 2021( بــر اســاس ایــن ســناریو، نیروهــای ناتــو نیــز 

ــاالً کمــک  ــه در نتیجــه احت ــد ک ــه عقــب نشــینی کنن ــد ک ــف ان مکل

ــرار خواهــد  ــق ق ــا تحــت نظــارت دقی ــی و انکشــافی اروپ هــای امنیت

گرفــت. بــا توجــه بــه پیشــینۀ مداخلــۀ امریــكا و ارتبــاط شــدید حضــور 

ــی  ــك هــای مال ــر كم ــا ســطوح باالت ــتان ب ــكا در افغانس ــی امری نظام

امنیتــی، در چارچــوب ایــن ســناریو، دولــت افغانســتان نیازمنــد پیــش 

ــود. در  ــد ب ــی خواه ــۀ خارج ــدید بودج ــش ش ــبۀ كاه ــی و محاس بین

ــه  ــوند ک ــد ش ــت متعه ــن اس ــدگان ممک ــدا کنن ــایر اه ــه س ــی ک حال

ایــن بودجــه را در ســطح کنونــی در برابــر چنیــن کاهــش کمــک هــا، 

حفــظ کننــد، امــا بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه »شــکاف« ناشــی 

ــن کاهــش  ــد. چنی ــر کنن ــاالت متحــده را پ از کاهــش کمــک هــای ای

کمــک هــا مــی توانــد اثــرات فاجعــه بــاری بــر رونــد جنــگ و فضــای 

ــی در رسارس کشــور داشــته باشــد. امنیت

»پرداخــت از طریــق ارائــه«: ایــاالت متحــده از آخریــن نیروهــای  	

باقــی مانــدۀ خــود بــه عنــوان فشــار علیــه طالبــان )و احتــاالً دولــت 

افغانســتان( اســتفاده مــی کنــد تــا در راســتای پیرشفــت در مذاکــرات 

ــه توافــق  صلــح فشــار آورد. ایــن امــر فقــط پــس از آنکــه دو طــرف ب

سیاســی بــرای پایــان جنــگ دســت یابنــد، خــروج نظامــی را نهایــی می 

کنــد. در ایــن ســناریو، کاهــش نیروهــای نظامــی بــه خوبــی مــی توانــد 

آغــاز کاهــش رونــد متویــل مالــی امریــكا و ســایر اهداكننــدگان غربــی 

باشــد، امــا شــاید بــدون تأثیــر منفــی امنیتــی مشــابه در افغانســتان )یــا 

روابــط فرااتالنتیــک(. ایــن ســناریو همچنیــن بــه طــور ایــده آل ســطح 

باالیــی از مشــاوره و تدویــن مشــرتک اســرتاتیژی بیــن ایــاالت متحــده 

و رشیــکان آن در ناتــو را شــامل مــی گــردد. 

ــت  	 ــن اس ــده ممک ــاالت متح ــی ای ــری سیاس ــوس: ره ــیر معک مس

ــال عقــب نشــینی نیروهــای  ــد خــود در قب ــه از تعه ــرد ک ــم بگی تصمی

ــونت  ــۀ خش ــل آن ادام ــد، و دلی ــینی کن ــب نش ــتان عق ــود از افغانس خ

ــا القاعــده و  ــن گــروه ب ــط ای ــۀ رواب ــا ادام ــان در رسارس کشــور ی طالب

ــور  ــه ط ــاً ب ــن کار تقریب ــام ای ــد. انج ــی باش ــای افراط ــروه ه ــر گ دیگ

قطــع چارچــوب فعلــی گفتگوهــای صلــح را کــه طالبــان اساســاً بــر 

اســاس حصــول اطمینــان از خــروج رسیــع و قریــب الوقــوع نیروهــای 

خارجــی وارد آن شــده انــد، متوقــف و متالشــی مــی کنــد. در نتیجــه، 

ــطح  ــۀ س ــرای ادام ــو ب ــده و نات ــاالت متح ــه ای ــتان ب ــت افغانس دول

حایــت فعلــی بــرای ادامــۀ جنــگ، درخواســت کمــک خواهــد کــرد. 

مشــخص نیســت کــه اهداکننــدگان اروپایــی و متحــدان ناتــو پــس از 

مواجــه شــدن بــا تعهــد عقــب نشــینی نیروهــا در اوایــل ســال جــاری، 

ــی از  ــۀ ســطح باالی ــا درخواســت ادام ــن بازگشــت ی ــه چنی ــه ب چگون

ــد.  ــش نشــان مــی دهن ــی و ســایر کمــک هــا واکن کمــک هــای امنیت

ــن  ــه بارتری ــی فاجع ــوع برخ ــس از وق ــد، پ ــی توان ــت م ــن بازگش چنی

ــی  ــه موجــب آن کشــورهای اروپای ــه ب ســناریوی نخســت رخ دهــد ک

ــتان  ــی افغانس ــگ داخل ــرتدۀ جن ــرات گس ــر تأثی ــت تأثی ــاالً تح احت

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
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پیشنهادها

ــی  	 ــش م ــده در پی ــاالت متح ــت ای ــه دول ــی ک ــرد پالیس ــر از رویک رصف نظ

ــار  ــرد و غب ــه گ ــل از آنک ــده آل قب ــۀ ای ــه گون ــی، ب ــورهای اروپای ــرد، کش گی

ناشــی از هرگونــه گــذار سیاســی ایــاالت متحــده برپــا شــود، نیازمنــد 

ــایر  ــو و س ــای نات ــد. اعض ــتان ان ــورد افغانس ــتقل در م ــع مس ــاذ مواض اتخ

اهداكننــدگان اروپایــی هــر چــه زودتــر رویكردهــا و تعهــدات کوتــاه مــدت 

و میــان مــدت خــود را در ایــن زمینــه ترســیم كننــد، کــه ایــن امــر اطمینــان 

ــد داد. ــتان خواه ــت افغانس ــه دول ــرتی ب بیش

ــد مواضــع خــاص )و متحــد( در  	 کشــورهای اروپایــی حامــی افغانســتان بای

مــورد کمــک هــای امنیتــی داشــته باشــند، و پیامدهــای دقیــق شــعار »در کنــار 

هــم، بــدون هــم« را در مــورد کمــک هــای مالــی و مشــورتی بــدون حضــور 

نظامــی در ایــن کشــور را روشــن ســازند.

در مورد نویسندگان

ــت؛ و در  ــتان اس ــح افغانس ــای صل ــم اندازه ــگ و چش ــه جن ــوط ب ــایل مرب ــر مس ــق و تحلیلگ ــز محق ــو واتکین اندری

جلوگیــری منازعــه بــه گونــۀ عمیــق دخیــل مــی باشــد. او قبــال در افغانســتان بــا ســازمان ملــل متحــد، جوامــع بــرشی، 

دولــت ایــاالت متحــده و بــه عنــوان محقــق آزاد کار کــرده اســت. 

داکــرت تیمــور شــاران، پروفیــر پالیســی عامــه در پوهنتــون امریکایــی افغانســتان اســت و قبــا تحلیلگــر ارشــد گــروه 

بیــن املللــی بحــران بــرای افغانســتان بــود. 

در مورد تصاویر پشتی: 

مــارک ایســپر وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده، منشــی عمومــی ناتــو جینــس ســتولتنرگ، داکــرت عبداللــه عبداللــه رییــس 

ــروری  ــخ 29 ف ــه تاری ــری ب ــس خ ــک کنفران ــر ی ــه خاط ــه ب ــی ک ــور ارشف غن ــس جمه ــتان و ریی ــه افغانس اجرایی

ــد. ــده بودن ــم آم ــل گرده 2020م در کاب

 تصویر: محمد اساعیل

ایــاالت متحــده بایــد بالفاصلــه ســطح گفتگــوی درونــی ناتــو را در باالتریــن  	

ــن خــود را در  ــی هــای متحدی ــع و نگران ســطح ممکــن افزایــش دهــد، مناف

رویکــرد اســرتاتیژیک خــود بــرای صلــح و جنــگ در افغانســتان، مــورد توجــه 

قــرار دهــد.

ایــاالت متحــده بایــد انتظــارات و خواســته هــای روشــنی را در مــورد آنچــه  	

ــو و کشــورهای اهــدا  ــه متحــدان غیرنات ــی اش )از جمل ــن امللل ــکان بی رشی

کننــده( بــرای تأثیرگــذاری بــر دولــت افغانســتان و رونــد صلــح مــی تواننــد 

ــود  ــان وج ــار همچن ــرم فش ــه اه ــی ک ــد؛ در حال ــن کن ــد، تدوی ــام دهن انج

داشــته باشــد، ماننــد تعهــدات، همــکاری هــای امنیتــی، حتــا پالیســی هــای 

ــن  ــی ای ــن امللل ــکان بی ــه ســایر رشی ــاالت متحــده ب مهاجــرت.  پالیســی ای

امــکان را داده اســت کــه »چوکــی عقــب« بنشــینند و همچنــان موضــع مبهم داشــه 

باشــند، کــه ایــن امــر مــی توانــد در اقــدام بــا متحــدان نزدیــک اصــالح شــود.
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ــتفادۀ  ــه اس ــر گون ــرت ه ــش ای ــاد فریدری ــی بنی ــازۀ کتب ــدون اج ب
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۱۰. فعالیت و حضور اتحادیه اروپا در افغانستان بعد از سال ۲۰۲۱م عدم اطمینان، عمل گرایی و ادامه همکاری

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 بیشــرت  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 احتالــی  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 اســتعار تأمیــن 

ــی  ــه ۱93۰ 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 ۲۰۱4-۲۰۱5، 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 احتال 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 اســرتاتیژی: احتــال 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 اســرتاتیژی 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 داکــرت تیمــور شــاران نــگارش یافتــه تــا پیامدهــای 
خــروج امریــکا و مذاکــرات جــاری صلــح افغانســتان و ابزارهــای موجــود پالیســی، منافــع اســرتاتیژیک و چالــش هــای رشیــکان اصلــی در داخــل و خــارج افغانســتان را مــورد بحــث قــرار دهــد. فهرســت کامــل ایــن خالصــۀ پالیســی در آدرس زیــر در 
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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 هاننــد 

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 چــرت 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 حایــت هــای مالــی شــان در افغانســتان بــه دنبــال 

ــا ایــن درگیــری  وضاحــت بیشــرت 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، هانطــور کــه ب ــه ٔاروپ ــٔه » اتحادی »موقــف اولی

طــور گســرتده 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 

ــرش و  ــوق ب ــظ حق ــه حف ــتان ب ــت افغانس ــان و دول ــدی طالب ــه پایبن ــرشوط 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 حای

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 بــرش 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 مــرشوط  بــودن و یــا نبــودن کمــک 

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

ــی  ــس های ــا کنفران ــح و ی ــد جــاری صل ــه رون ــد مســتقیاً 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 مــرشوط  بــودن کمــک هــا  و عــدم توســعٔه آن واقعــاً بایــد 

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

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

هــا توســط طالبــان ســازش ناپذیــر بــه گــروگان گرفتــه شــود؟ حایــت مــرشوط  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، مــرشوط بــودن کمــک هــای اتحادیــه اروپــا  منتفــی مــی شــود  

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

توجهــی کاهــش خواهــد یافــت. 

ــرتول 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 کنــرتول 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 بزرگرتی 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

ســاخن 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 حایــت از دولــت افغانســتان وجــود خواهــد داشــت؟  رصف نظــر از 

حایــت هــای اروپــا از افغانســتان تنهــا کمــک هــای مالــی اروپــا  در 5 ســال گذشــته 

بالــغ بــر ۱.4 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

ــاری  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 مشــرتک 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  شــاری 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 ۲۰۱9، شــهروندان افغانســتان  ــی مان چشــم پوشــیده شــده باق

بیشــرتین 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 ۲۰۱8 نزدیــک 85 درصــد  افزایــش یافتــه اســت.؛در 

حالیکــه در مــورد پالیســی آینــدٔه پناهنــده گان / بازگشــت کننــدگان کمرتیــن 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 مشــرتک بــه جلــو«  کــه در ســال 

۲۰۱6 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 مشــرتک 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 پیرشف ــان دهن ــی نش ــناریوها ی احتال 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 بــرش ممکــن اســت  	

کمــرت 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: دفرت حایت از پناهنده گی اروپا

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

ثبت رسیده است

منبع: دفرت حایت از پناهندگی اروپا
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۱3. فعالیت و حضور اتحادیه اروپا در افغانستان بعد از سال ۲۰۲۱م عدم اطمینان، عمل گرایی و ادامه همکاری

چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان
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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 ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، 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 احتالــی افغانســتان باعــث تهدیــد منافــع اروپــا خواهــد شــد(.

یــک روایــت و اســرتاتیژی مســتقیم از حضــور، فعالیــت و تعامــل اتحادیــٔه اروپــا در افغانســتان ایجــاد کنیــد کــه باعــث مقاومــت بیشــرت 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 مشــرتک پیــش رو«

ارصار بــر مــرشوط 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.

حایــت نهادهــای افغــان جهــت افزایــش مؤثریــت کمــک هــا مخصوصــآ زمانــی کــه ســطح کمــک کاهــش مــی یابــد و تــالش بیشــرت بــرای هاهنگــی هرچــه بهــرت  	

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 برشدوســتانه، 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 عام ــی پالیس ــتاد الحاق ــاران اس ــور ش ــرت 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 ، ۲6 مــارچ ۲۰۱8.



  خالصۀ پالیسی

نشست؟

روسیه، افغانستان و اروپا 

تیمور شاران، اندریو واتکنیز



۱5. نشست؟ روسیه، افغانستان و اروپا

ایــن خالصــه پالیســی تعامــل روســیه بــا افغانســتان را در ســال 2021 م و بعــد از آن مــورد بررســی قــرار میدهــد. در ایــن خالصــه پالیســی روی 

چگونگــی خــروج برنامــه ریــزی شــده نیروهــای ایــاالت متحــده از افغانســتان طــی ســال 2021م، کــه مــی توانــد بــر منافــع منطقــه ای  و داخلــی 

روســیه تاثیــر بگــذارد، بحــث میشــود. خالصــه پالیســی مذکــور تعامــل آینــده روســیه را بــا افغانســتان، تحــت بررســی قــرار داده و ســناریو هــا، 

ــی  ــهء پالیس ــن خالص ــرد. ای ــی گی ــی م ــه کاوش و بررس ــی را ب ــای اروپای ــت ه ــایر پایتخ ــکو و س ــل و مس ــی کاب ــل پالیس ــاز تعدی ــا و نی ــد ه پیام

همچنــان، زمینــه هــای همگرایــی )تقــارب( بالقــوه را بــرای همــکاری نزدیــک بــا رشکای اروپایــی، در رابطــه بــه افغانســتان مــورد بازنگــری قــرار 

میدهــد.

ــم  ــرن نوزده ــوان در ق ــی ت ــتان را م ــوی افغانس ــه س ــیه ب ــرتاتیژیک روس ــش س گرای

ــه  ــوان صحن ــه عن ــتان را ب ــیه افغانس ــه روس ــود ک ــی ب ــم زمان ــرد، آن ه ــتجو ک جس

ــت - در  ــر گرف ــود در نظ ــی خ ــای جنوب ــه در مرزه ــای قدرمتندان ــازی ه ــرای ب ای ب

آغازهمــراه انگلیــس و بعــداً بــا ایــاالت متحــده در طــول جنــگ رسد . طــی چهــار دهــه 

گذشــته، منطــق ســرتاتیژیک روســیه در قبــال افغانســتان بــا تجربــه خونیــن و در نهایــت 

تهاجــم شــوروی، در ســال 1979م رهنمــون شــده اســت. از زمــان فروپاشــی رژیــم 

ــوان یــک  ــه عن وابســته، در ســال 1992م، نخبــگان سیاســت روســیه، افغانســتان را ب

تهدیــد امنیتــی بــا اثــرات بعــدی متشــکل، از اســالم رادیــکال ، تروریــزم ، مــواد مخــدر 

و بــی ثباتــی، در نظــر داشــته انــد. در ســالهای اولیــه مداخلــه ناتــو بــه رهــری آمریــكا 

در افغانســتان ، روســیه ایــن ماموریــت را یــك عامــل ثبــات بــرای منطقــه مــی دانســت. 

امــا ، از زمــان عقــب نشــینی نیروهــای آمریــکا در ســال 2014 م، روســیه همــه طــرف 

هــا را مشــغول درگیــری هــای افغانســتان کــرده اســت تــا خطــر بــی ثبــات ســازی بــرای 

خــود و آســیای میانــه را کاهــش دهــد. بــا در نظرداشــت رقابــت قــدرت بیــن ایــاالت 

متحــده و روســیه و تهدیــدات احتالــی ناشــی از افغانســتان بــه آســیای میانــه ، روســیه  

ــه  ــک بازیگــر غالــب در جغرافی ــاً ی ــاالت متحــده، مطمئن ــس از خــروج نیروهــای ای پ

سیاســی پیچیــده افغانســتان خواهــد بــود.

1. پــروژه »از ابهــام تــا اســرتاتیژی: گزینــه هــای آینــده ســناریو هــای win-win در  مجــاورت افغانســتان کــدام هــا انــد؟« یــک تــالش مســتقالنه بنیــاد فریدریــش ایــرت  )FES( بــرای تدویــن و بحــث روی ســناریوی هــای احتالــی بــرای همســایه هــای 
افغانســتان، تعدیــل پالیســی هــا، و نیــاز بــه یــک اســرتاتیژی جامــع در میــان پالیســی ســازان خارجــی اروپائــی مــی باشــد. ایــن خالصــه پالیســی بخشــی از  رسیالــی اســت کــه توســط تیمــور شــاران و اندریــو واتکنــز بــرای بحــث روی تأثیــرات خــروج 
نیــرو هــای امریکائــی و مذاکــرات جــاری صلــح در ابــراز موجــوده، منافــع اســرتاتیژیک و چالــش هــا بــرای مراجــع ذیدخــل در داخــل و خــارج افغانســتان، نوشــته شــده اســت. فهرســت مکمــل ایــن خالصــه هــای پالیســی از آدرس ذیــل قابــل دسرتســی 
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ــر  ــده در نظ ــاالت متح ــرتاتیژیک ای ــی س ــع امنیت ــه مناف ــتان را از دریچ ــیه افغانس روس

ــود. در  ــف ش ــد تضعی ــو بای ــی نات ــعه طلب ــری از توس ــرای جلوگی ــه ب ــت ک ــه اس گرفت

عیــن زمــان، روابــط متشــنج بیــن ایــاالت متحــده، اتحادیــه اروپــا و روســیه در رابطــه 

ــی در  ــگ نیابت ــا جن ــو ت ــرتش نات ــال ، از گس ــه مث ــه گون ــی )ب ــر جهان ــایل دیگ ــه مس ب

اوکرایــن و ســوریه( بــه صــورت غیــر مســتقیم سیاســت مســکو در قبــال افغانســتان را 

تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. بدیــن گونــه ، دیــدگاه کنونــی روســیه نســبت بــه حضــور 

ــف  ــو توصی ــد دوپهل ــی توان ــکل آن، م ــن ش ــه بهرتی ــتان، ب ــده در افغانس ــاالت متح ای

شــود.

در حالــی کــه مســکو موجودیــت طوالنــی مــدت ناتــو را در افغانســتان تهدیــدی جــدی 

بــرای منافــع منطقــه ای خــود مــی دانــد ، امــا، نســبت بــه خطــرات خــروج ناگهانــی و 

عجوالنــه نیروهــای آمریــكا كــه مــی توانــد امنیــت منطقــه را بالخصــوص در کشــورهای 

آســیب پذیــر آســیای میانــه بــی ثبــات كنــد ، هشــدار داده اســت. هــدف اصلــی امنیتــی 

روســیه در افغانســتان جلوگیــری از گســرتش تروریســم و اســالم رادیــکال ، از جملــه 

داعــش ، بــه آســیای میانــه و روســیه مــی باشــد

قفقاز و آسیای میانه. منبع: ویکی پدیا
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”
“

ــای  ــده نیروه ــزی ش ــه ری ــروج برنام ــرات و خ ــه مذاک ــت نتیج ــا در نظرداش ب

آمریــكا در ســال 2021 م، پالیســی ســازان مســکو، آینــده افغانســتان را در ســه 

ــر دارد:. ــل، در نظ ــناریوی ذی س

یــک دولــت بــا ثبــات و قانونــی: ســناریویی کــه در آن دولــت  	

افغانســتان بــه شــکل فعلــی خــود باقــی مبانــد و پــس از خــروج ناتــو 

ــناریو  ــن س ــوند. ای ــی وارد ش ــون اساس ــوب قان ــان در چارچ ، طالب

ــرای  ــکو ب ــه مس ــی از جمل ــن امللل ــرای رشکای بی ــی ب ــی عال فرصت

تحکیــم ثبــات در منطقــه و مترکــز بــر همــکاری اقتصــادی و امنیتــی 

منطقــه ای و ادغــام بیــن آســیای میانــه و آســیای جنوبــی اســت کــه بــه 

ــود. نفــع همــه خواهــد ب

پایــدار ، امــا نــه خوشــآیند: در ایــن ســناریو ، بســاط دولــت معتــدل  	

و میانــه رو برچیــده مــی شــود. نیروهــای ســتیزه جــو و رادیکالــی کــه 

هیــچ تعهــدی در قبــال حقــوق بــرش و قانــون اساســی موجــود ندارنــد 

، بــه احتــال زیــاد طالبــان بــه کمــک عملیاتهــای داعــش در مناطــق 

مختلــف کشــور، زمــام امــور را بــه دســت میگیرنــد. اتحادیــه اروپــا و 

ایــاالت متحــده احتــاالً مترکــز خــود را بــه کمــک هــای توســعه ای 

ــراه  ــیه  هم ــکاری روس ــد. هم ــی دهن ــر م ــک تغیی ــاعی دیپلاتی و مس

ــرات  ــاید خط ــتان ش ــال در افغانس ــدرت ش ــزاران ق ــان و کارگ طالب

ــاید  ــه ، ش ــن هم ــا ای ــد. ب ــش ده ــه کاه ــیای میان ــرای آس ــی را ب امنیت

ــدر ،  ــواد مخ ــاق م ــل ، قاچ ــکالت دیگر)مث ــیعی از مش ــف وس طی

ــدگان(، وجــود داشــته باشــد. پناهن

روســیه از لحــاظ تاریخــی آســیای میانــه را در حیطــه نفــوذ خــود تصــور مــی کنــد و بــه عنــوان مرجــع آورنــده 

ثبــات در منطقــه عمــل مــی کنــد. بــی ثباتــی در آســیای میانــه اغلــب بــا کمبــود ظرفیــت روســیه یــا تخصیــص 

منابــع ارتبــاط داشــته اســت. عــزل صــدر اعظــم قرقیزســتان، کوباتبــک بورونــوف، از طــرف مظاهــره کننــدگان در 

اکتوبــر 2020 م، نشــانهء شــکنندگی ایــن کشــورها واهمیــت  ایــن رابطــه مــی باشــد. وضعیــت مســکو منحیــث 

یــک ابرقــدرت - بازتــاب دهنــده ، اگــر نــه چیــز دیگــری ، از درک خــود روســیه در نظــم جهانــی در حــال وقــوع 

– بیانگــر آن اســت کــه ایــن کشــور همچنیــن از ایــن کشــورها در برابــر تهدیــدات امنیتــی ناشــی از افغانســتان 

ــا  ــتان ب ــیه درافغانس ــه روس ــدم مداخل ــط ع ــته، رواب ــه گذش ــر ، دردو ده ــت ام ــد. در واقعی ــی کن ــت م محافظ

راهــکار فزاینــده ای بــرای کمــک بــه کشــورهای آســیای میانــه در امنیــت مــرزی آنهــا، جایگزیــن شــده اســت.

مســکو در کنــار حایــت از طالبــان از طریــق کمــک هــای مالــی و تســلیحاتی و توســعه روابــط خــود بــا افــراد 

قدرمتنــد و نخبــه هــای قومــی در شــال کشــور2، از روابــط خوبــی بــا دولــت کابــل برخــوردار بــوده اســت. 

ــود را  ــه ای خ ــه منطق ــا وزن ــد دارد ت ــتان، قص ــای افغانس ــری ه ــا در درگی ــه طرفه ــراه هم ــازی هم ــا ب ــیه ب روس

افزایــش داده و نهایتــاً از منافــع امنیتــی آینــده خــود، در صــورت ســقوط دولــت یــا، بدســت آوردن قــدرت توســط 

طالبــان، محافظــت کنــد.

ــاالت متحــده ،  ــا ای ــای سیاســی آن ب ــق جغرافی ــی مغل ــا افغانســتان در پویای ــده روســیه در رابطــه ب پالیســی آین

ــت.  ــه اس ــم آمیخت ــه در ه ــیای میان ــران و آس ــن، ای ــا چی ــر آن ب ــرتده ت ــط گس ــتان و رواب ــا و پاکس ــه اروپ اتحادی

روابــط روســیه و همــکاری شــبکه هــای اطالعاتــی آن بــا ایــران در افغانســتان و فراتــر از آن، احتــال دارد ایــن 

ــا  ــرا کــردن رابطــه ب ــق برق ــه، از طری ــن در منطق ــوذ چی ــرای کاهــش نف ــد. روســیه ب ــر منای ــده ت تحــرک را پیچی

اســالم آبــاد ، تــا حــدی پالیســی نزدیــک شــدن بــه پاکســتان را دنبــال کــرده اســت. ارتباطــات روســیه بــا چیــن 

در مــورد پــروژه هــای مهــم انــرژی در آســیای میانــه، تحــرک دیگــری در بــازی اســت کــه تــا کنــون ســازنده هــم 

مــی باشــد.

ــی  ــت طوالن ــکو موجودی ــه مس ــی ک در حال

مــدت ناتــو را در افغانســتان تهدیــدی جــدی 

بــرای منافــع منطقــه ای خــود مــی دانــد ، 

امــا، نســبت بــه خطــرات خــروج ناگهانــی و 

عجوالنــه نیروهــای آمریكایــی كــه مــی توانــد 

امنیــت منطقــه را؛ بــه ویــژه در کشــورهای 

آســیب پذیــر آســیای میانــه بــی ثبــات كنــد، 

ــت. ــدار داده اس هش

ســناریوی جنــگ داخلــی: در ایــن ســناریو ، نیروهــای ناتــو از  	

افغانســتان خــارج مــی شــوند و بــدون توجــه بــه نتیجــه توافــق صلــح 

ــی  ــی و امنیت ــاع مل ــه دارد. نیروهــای دف ــگ ادام در حــال انجــام ، جن

ــی  ــی و مال ــت نظام ــدم حای ــتان در ع ــت افغانس ــتان و دول افغانس

آمریکایــی و اروپایــی متالشــی خواهــد شــد. موسســات کمــک کننــده 

ــاع  ــای دف ــت از نیروه ــه حای ــرای ادام ــی ب ــه کم ــی عالق ــن امللل بی

ملــی و امنیتــی افغانســتان خواهنــد داشــت. ایــاالت متحــده، از لحــاظ 

تاریخــی و پــس از خــروج نیروهــای خویــش از منطقــه یــا مشــارکت 

، در کاهــش قابــل مالحظــه کمــک هــای مالــی مصمــم اســت. 

مشــارکت اتحادیــه اروپــا شــاید بــه کمــک هــای برشدوســتانه محــدود 

شــود. در ایــن ســناریو ، جنــگ گســرتده ای  ازطــرف بازیگــران منطقــه 

ــع  ــت مناف ــرای تقوی ــب، ب ــی رقی ــای محل ــت از نیروه ــا حای ای، ب

ــال خطــر  ــی شــان، انتظــار مــی رود. احت ــی سیاســی جغرافیای امنیت

ــاد اســت.  ــرای روســیه بســیار زی ــه، ب ــات ســازی آســیای میان ــی ثب ب

ــا اعــزام نیــرو بــه افغانســتان، نــه فقــط بــه  ــا ایــن وجــود ، روســیه ب ب

ــرت،  ــع بیش ــن مناب ــتان و نداش ــود در افغانس ــق خ ــه ناموف ــل تجرب دلی

ــوریه ،  ــه - س ــن جبه ــالً در چندی ــکو قب ــه مس ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب بلک

ــر کــردن  ــرای پ ــوده و اشــتیاق اندکــی ب ــی - مشــغول ب ــن و لیب اوکرای

خــالی موجــوده دارد. ســرتاتیژی مــورد ترجیــح روســیه احتــاالً مهــار 

ــلح  ــت و مس ــا حای ــتان ب ــی افغانس ــای جغرافیای ــات در مرزه منازع

ــد، در شــال مــی باشــد. ــراد قدرمتن کــردن اف

سناریوهای احتاملی در افغانستان: دیدگاه مسکو

2. گیبونس-نــف ، ت. ، )2017( ، »روســیه اســلحه بــرای طالبــان مــی فرســتد ، جــرنال بلنــد رتبــه ایــاالت متحــده تاییــد مــی کنــد« ، واشــنگن پســت ، 24 اپریــل 2017 ؛ روولــت ، ج. ، )2018( ، »روســیه« مســلح کــردن طالبــان افغانســتان »، ایــاالت 
متحــده مــی گویــد« ، بــی بــی ســی ، 24 مــارچ 2018.



۱7. نشست؟ روسیه، افغانستان و اروپا

یافنت زمینه های تقارب

افغانســتان بــرای تبدیــل شــدن بــه میــدان رقابــت قــدرت نیابتــی، از هــر امــکان بالقــوه 

ــاالت متحــده و روســیه  مشــرتکاً در  ــا ، ای ــه اروپ ای برخــوردار اســت. هــرگاه اتحادی

زمینــه هــای همــکاری مبتنــی بــر موضــوع بالقــوه کار کننــد ، امــکان آن وجــود دارد تــا 

از ایــن امــر جلوگیــری کــرد.

ــاالت  	 ــا ، ای ــه اروپ ــی اتحادی ــوه واقع ــکان بالق ــه ای: ام ــک منطق جیوپلیتی

ــتان،  ــه ای افغانس ــی منطق ــکالت امنیت ــل مش ــرای ح ــیه، ب ــده و روس متح

وجــود دارد. امــا ، آنهــا بایــد انعطــاف پذیــری را در نــگاه فراتــر از افــق بــازی 

ــی  ــع امنیت ــه مناف ــتان از دریچ ــاهده افغانس ــد ، و از مش ــان دهن ــی نش طوالن

ــه ای  ــادی منطق ــکاری اقتص ــب هم ــه قط ــه را ب ــوند و منطق ــکا دور ش آمری

ــل  ــوب، تبدی ــه و جن ــیای میان ــتان و آس ــیه و افغانس ــن روس ــی بی و همگرای

ــد. مناین

ضــد تروریــزم: آجنــدای ضــد تروریــزم منطقــه متحــد کننــده اســت کــه منافــع  	

ــی  ــدا م ــرتک پی ــه مش ــیه در آن نقط ــده و روس ــاالت متح ــا ، ای ــه اروپ اتحادی

کنــد. بــا وجــود ناراحتــی ، روســیه مــی توانــد بــا حضــور نیــروی باقــی مانــده 

ضــد تروریســم در افغانســتان، موافقــه منایــد

اتحادیــه اروپــا بــرای تعامــل مبتنــی بــر مســأله یکدســت و معنــادار بــا روســیه در مــورد افغانســتان ، از جملــه سیســتم برنامــه هــای مشــرتک حیاتــی ماننــد ضــد تروریــزم  	

و ادغــام اقتصــادی آســیای مرکــزی و جنوبــی ، بایــد ســرتاتیژی ای ایجــاد منایــد

مســکو مــی توانــد نقــش اساســی ای را در رونــد صلــح پایــدار در افغانســتان بــازی کنــد. ســرتاتیژی نزدیــک شــدن ایــن کشــور بــه پاکســتان و روابــط نزدیــک آن بــا  	

ایــران، بایــد توســط ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا حایــت کننــده از رونــد صلــح رسمایــه گــذاری شــود. بــا مســکو بایــد بیشــرت ماننــد یــک رشیــک »برابــر« در رونــد 

صلــح افغانســتان رفتــار شــود و بایــد در پروســه صلــح اشــرتاک داشــته باشــد. بــا ایــن حــال ، بــا توجــه بــه ســناریوهای فــوق الذکــر، مســکو همچنیــن مــی توانــد بــا 

اســتخدام زودهنــگام شــخصیت هــای قدرمتنــد منطقــه ای، بــرای ایجــاد منطقــه حایــل در اطــراف مــرز شــالی، بــر پرروســه صلــح صدمــه وارد منایــد. روســیه مــی 

توانــد از اهــرم فشــار خــود بــرای تغییــر ســاختار تشــویقی طالبــان و رشکای دیگــر ملــی، اســتفاده کنــد.

ــا و ایــاالت متحــده  	 ــه اروپ ــا ازبکســتان و قزاقســتان در رونــد صلــح افغانســتان، تشــویق کننــده مــی باشــد. اتحادی ســرتاتیژی ایــاالت متحــده بــرای تعامــل بیشــرت ب

ــاً زمینــه موفقیــت پروســه صلــح را مســاعد ســازد. ــا نقــش فعالــرتی در رونــد صلــح افغانســتان بــازی کــرده و علن همچنیــن بایــد روســیه را تشــویق کننــد ت

ــن  	 ــرای تضمی ــد ب ــی توانن ــیه م ــا و روس ــه اروپ ــتان: اتحادی ــات در افغانس ثب

بوجــود آمــدن یــک دولــت فراگیــر و پایــدار بعــد از توافــق صلــح بــا 

ــی یکســانی در  ــا و روســیه نگران ــه اروپ ــد. اتحادی یکدیگــر، همــکاری مناین

مــورد خــروج ناگهانــی نیروهــای ایــاالت متحــده در ســال 2021م ، دارنــد 

ــه  ــالمگرا ، از جمل ــکال اس ــای رادی ــروه ه ــرای گ ــال را ب ــد خ ــی توان ــه م ک

داعــش ، بــرای پــر کــردن و گســرتش عملیــات خــود در خــارج از افغانســتان، 

ــد. ایجــاد منای

رصف نظــر از نتیجــه رونــد صلــح ، بــا کاهــش حضــور غــرب و اهــرم فشــار ، از تــرس 

ــر  ــال ت ــزی فع ــیای مرک ــیه در آس ــم روس ــار داری ــتان ، انتظ ــز از افغانس ــرات رسری تأثی

باشــد. روســیه قبــالً بــا تقویــه امــکان بالقــوه جنگــی نظامیــان آســیای میانــه از طریــق 

ســازمان پیــان امنیــت جمعــی »اقدامــات پیشــگیرانه« بــرای چنیــن نتیجــه ای اتخــاذ 

کــرده و از ســاختار ضــد تروریســتی ســازمان همــکاری شــانگهای ، واقــع در بیشــکک 

و قرقیزســتان ، بــرای مبــارزه بــا تروریســم و شــبکه هــای مــواد مخــدر اســتفاده کــرده 

ــه حضــور نظامــی  ــالً در ســه کشــور آســیای میان ــه روســیه قب اســت. در آســیای میان

داشــته و در قرقیزســتان، پایــگاه هوایــی دارد.

پیشنهادها

در باره نویسندگان

داکــرت تیمــور شــاران، پروفیــر پالیســی عامــه در پوهنتــون امریکایــی افغانســتان اســت و قبــال تحلیلگــر ارشــد گــروه 

بیــن املللــی بحــران بــرای افغانســتان بود.

انــدرو واتکینــس محقــق و تحلیلگــر مســایل مربــوط بــه جنــگ و چشــم اندازهــای صلــح افغانســتان اســت؛ و در 

ــع  ــد، جوام ــل متح ــازمان مل ــا س ــتان ب ــال در افغانس ــد. او قب ــی باش ــل م ــق دخی ــۀ عمی ــه گون ــه ب ــری منازع جلوگی

ــوان محقــق آزاد کار کــرده اســت. ــه عن ــاالت متحــده و ب بــرشی، دولــت ای

درباره عکس روی جلد

وزیر امور خارجه روسیه و اعضای هیئت طالبان در مذاکرات صلح چند جانبه درباره افغانستان در مسکو 

SERGEI KARPUKHIN /REUTERS

چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

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 ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 



  خالصه پالیسی

ثبات و اتصال: اسرتاتیژی دوگانه ازبکستان 

در قبال افغانستان 

اندریو واتکینز، تیمور شاران



19. ثبات و اتصال: اسرتاتیژی دوگانه ازبکستان در قبال افغانستان. 

ایــن خالصــه پالیســی تعامــل ازبکســتان بــا افغانســتان را در ســال 2021م و بعــد از آن بــا توجــه بــه ادامــه خــروج نیــرو هــای نظامــی ایــاالت متحــده 

از افغانســتان بــه بررســی میگیــرد. ایــن خالصــه بررســی مــی کنــد کــه چگونــه ابهــام روزافــزون پیرامــون خصوصیــت و چارچــوب زمانــی خــروج 

نیــرو هــای امریکائــی امنیــت منطقــوی و داخلــی ازبکســتان را متأثــر مــی ســازد. ایــن خالصــه پالیســی تعامــل آینــده ازبکســتان بــا افغانســتان را 

بــا درنظرداشــت ســاحات کلیــدی کــه اتحادیــه اروپــا و آســیای میانــه میتواننــد بــا افغانســتان همــکاری منــوده و فرصــت هــا بــرای تعامــل گســرتده 

فراتــر از پروســه جــاری صلــح را دریافــت مناینــد، مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد.

ــزرگ«،  ــازی ب ــم و »ب ــرن نزده ــیه در ق ــط روس ــه توس ــیای میان ــتعار آس ــل از اس قب

ــک  ــه ی ــه مثاب ــه را ب ــیای میان ــتان و آس ــادی افغانس ــالیان مت ــرای س ــا ب ــی ه خارج

حــوزه واحــد فرهنگــی، مدنــی و سیاســی مــی پنداشــتند.1  تنــش هــای جیوپولیتیــک 

ــا زمــان ظهــور رژیــم  ــان روســیه و امپراطــوری انگلیــس ایــن روابــط تاریخــی را ت می

کمونیســتی افغانســتان در ســال هــای 1970 و تهاجــم روســیه در دهــه 1980 مختــل 

ســاخت. ســقوط اتحــاد شــوروی در ســال 1989، آزادی پیهــم کشــور هــای آســیای 

ــدی  ــیم بن ــه را تقس ــر منطق ــار دیگ ــتان، یکب ــی در افغانس ــای داخل ــگ ه ــه و جن میان

منــود: افغانســتان بــه یــک تهدیــد امنیتــی مبــدل گردیــد کــه کشــور هــای آســیای میانــه 

ــد.      ــل آن محافظــت مــی منودن ــد خــود را در مقاب بای

ــدل  ــه مب ــه ب ــی در رابط ــور ارشف غن ــس جمه ــدگاه رئی ــو، دی ــال 2016م بدینس از س

ــط  ــابه توس ــنهادات مش ــه و پیش ــی« منطق ــارراه ترانزیت ــه »چه ــتان ب ــودن افغانس من

شــوکت میرضیایــوف، رئیــس جمهــور ازبکســتان، کــه بــرای نظریــات واحــد در رابطــه 

ــرای  ــد ب ــات جدی ــد، امکان ــاه منطقــوی دادخواهــی مــی منای ــات و رف ــت، ثب ــه امنی ب

تقابــل میــان ایــن دو کشــور و فراتــر از آنــرا مبیــان آورده اســت. همچنــان ایــن فضــای 

تقابــل یــک نقطــه ورودی جدیــد را بخاطــر تســهیل ادغــام اقتصــادی منطقــوی عمیــق 

تــر بــرای اتحادیــه اروپــا پیشــکش مینایــد کــه نشــانه هــای مهــم عالقمنــدی امریــکا 

بــرای خــروج از افغانســتان مــی باشــند.  

مذاکرات صلح ازبکستان و افغانستان: 

سهیم منودن متام جوانب:

ــرتده آن  ــت گس ــکارات آن در پیرشف ــتان و ابت ــری ازبکس ــو، ره ــال 2016 بدینس از س
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کشــور و تأمیــن روابــط نزدیکــرت بــا افغانســتان نقــش داشــته اســت. ایــن پالیســی پیــش 

فعــال منجــر بــه ایجــاد روابــط فعــال تــر بــا کابــل گردیــده کــه در زیربنــاء هــا و برنامــه 

هــا و پــروژه هــای اتصالــی ریشــه دارد. تاشــکند همــراه بــا فعالیــن جهانــی و منطقــوی 

ــتان  ــح افغانس ــه صل ــد، در پروس ــالش دارن ــتان ت ــازی افغانس ــات س ــا ثب ــرای ب ــه ب ک

نقــش ســازنده داشــته اســت. 

ازبکســتان مســاعی خــود را بــرای نزدیکــی بــا هــر دو طــرف منازعــه آغــاز منــوده، بــا 

کابــل روابــط صمیانــه قایــم منــوده و در حــال ایجــاد روابــط نزدیکــرت بــا طالبــان مــی 

باشــد. بعضــاً ایــن روابــط تــا حــدی مشــکل ســاز بــوده و عــاری از مشــکالت نبــوده 

ــان در  ــه اســتقبال از هیــأت دفــرت سیاســی طالب اســت. چنانچــه، در عکــس العمــل ب

ــده  ــا در آین ــوت ه ــه دع ــه اینگون ــدار داد ک ــل هوش ــال 2019م، کاب ــت س ــاه آگس م

تــالش هــای صلــح را مختــل خواهــد ســاخت2.    

ــاه ســپتمر 2020،  ــح افغانســتان در دوحــه در م ــد از آغــاز مذاکــرات صل دو روز بع

ــه ازبکســتان و ســایر کشــور هــای  ــان ب ــرادر، رئیــس دفــرت سیاســی طالب مــال غنــی ب

ــادی آن کشــور  ــع اقتص ــت و مناف ــرا راه امنی ــا ف ــد ه ــه تهدی ــه در رابطــه ب ــیای میان آس

ــوادث  ــه ح ــوده و در آن ب ــل ب ــیار مفص ــان بس ــای طالب ــده ه ــان داد.3 وع ــا اطمین ه

ــونت  ــا و خش ــی ه ــرتش ناامن ــرس از گس ــه ت ــتقیاً ب ــده و مس ــاره گردی ــخص اش مش

هــای فرامــرزی متمرکــز بــود. مــال بــرادر حتــی وعــده منــوده کــه پیشــنهاد هــا در مــورد 

انتقــال محــل گفتگــو هــا بــه ســمرقند را نیــز بــه دیــده قــدر مینگــرد. در مقابــل تاشــکند 

ــه هــدف  ــه یــک روش ب ــه مثاب ــان، کــه ب ــه طالب ــه اعطــای مرشوعیــت دپلوماتیــک ب ب

کاهــش خطــرات ناشــی از ســناریو هــای احتالــی کــه ذیــالً مــورد بحــث قــرار مــی 

گیرنــد پنداشــته مــی شــود، ادامــه داده اســت.



20. ثبات و اتصال: اسرتاتیژی دوگانه ازبکستان در قبال افغانستان. 

فضای همکاری: منافع متمم

ــا همدیگــر  ــا، ایــاالت متحــده، ازبکســتان و افغانســتان فضــای واقعــی وجــود دارد، متــام ایــن کشــور هــا بعــوض رقابــت ب ــه اروپ ــان اتحادی ــرای مشــارکت و همــکاری می ب

ــو  ــاالت متحده/نات ــی فعالیــت هــای ای ــوده و منتظــر قطــع احتال ــات منطقــوی ب ــرای حفــظ ثب ــد ب ــه هــای جدی ــب در تــالش ایجــاد زمین ــد: همــه جوان همــکاری مــی مناین

در افغانســتان مــی باشــند. بعــد از کاهــش نقــش نظامــی ایــاالت متحــده در افغانســتان در ســال 2014م، دولــت افغانســتان تحــت رهــری رئیــس جمهــور غنــی بــرای ادغــام 

اقتصــادی و تجــارت منطقــوی تــالش منــوده و بــا کشــور هــای ازبکســتان، تاجکســتان و ترکمنســتان روابــط کاری نزدیــک ایجــاد منــوده اســت. امــروز، ایــن جهــت یابــی در 

میــان ارزیابــی روابــط خارجــی کــه جهــت حصــول اطمینــان از بقــای سیاســی کابــل مبیــان آمــده اســت از طــرف ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا نیــز بشــکل فعاالنــه تشــویق 

مــی شــود. بــرای اتحادیــه اروپــا، روش تشــویق کننــده منطقــوی کابــل بــا روابــط مشــرتک ســال 2019 میــان اتحادیــه اروپــا و آســیای میانــه کــه مشــارکت بــرای انعطــاف پذیــری، 

ســعادت و اتصــال را وعــده منــوده اســت، هاهنــگ مــی باشــد.

توسعه همکاری های اقتصادی 

تاشــکند فرصــت هــای گســرتده اقتصــادی و سیاســی را در افغانســتان پیشــبینی 

مینایــد، خاصتــاً بعــد از تأمیــن صلــح کــه بــا رویــای بلنــد پروازانــه آن بــرای تبدیــل 

ــر از آن گــره خــورده اســت.  ــرا ت ــه و ف ــدرت حاکــم در آســیای میان ــک ق ــه ی شــدن ب

ایــن حقیقــت از پیشــنهاد میزبانــی گفتگــو هــای بیــن االفغانــی، کــه بــرای ازبکســتان 

زمینــه تبــارز آن کشــور را بــه مثابــه یــک قــدرت آینــده منطقــوی و بلنــد بــردن شــناخت 

ــر سیاســت افغانســتان مســاعد  ــر گــزاری ب ــار آن در ســطح بیــن املللــی و تأثی و اعتب

ــایه  ــور همس ــا کش ــادی ب ــدرت اقتص ــل از ق ــکند از قب ــت. تاش ــدا اس ــازد، هوی میس

خــود برخــوردار اســت: در ســال 2019م، ارزش مجموعــی صــادرات ازبکســتان بــه 

افغانســتان از رسحــد یــک میلیــارد دالــر گذشــت و احتــال میــرود کــه ایــن مبلــغ الــی 

ســال 2024 م تــا ســه برابرافزایــش یابــد. بــا توجــه بــه زمینــه مســاعد روابــط موجــوده، 

امیــدواری هــای ازبکســتان و اهــداف اتحادیــه اروپــا در آســیای میانــه، اتحادیــه اروپــا 

ــای  ــو ه ــکارات و گفتگ ــوی را در ابت ــف منطق ــالت مختل ــی تعام ــه راحت ــد ب میتوان

ــه  ــل را ب ــکند و کاب ــش داده و تاش ــی افزای ــیای جنوب ــتان - آس ــه - افغانس ــیای میان آس

عیــن شــکل کمــک منایــد.     

در حالیکــه تاشــکند تشــویق و تعامــل بــا اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحده را مــی پذیرد، 

خــود را بــه عنــوان رشیــک منافــع منطقــوی چیــن نیــز قــرار مــی دهــد - و قــدرت هــای 

غربــی بایــد ایــن رویکــرد چنــد جانبــه دیپلوماســی و انکشــافی آنــرا بپذیرنــد. ازبکســتان 

ــه یــک مرکــز  ــه مثاب ــدوار اســت ب ــروژه تحــت کار راه آهــن، امی ــن پ ــا داشــن چندی ب

تجارتــی بــرای کاال هــای روســی و چینائــی و بــه پیانــه کمــرت محصــوالت داخلــی، 

ــه  ــان ب ــرزی حیرت ــه م ــون از نقط ــتان اکن ــی ازبکس ــن مل ــد. راه آه ــدام منای ــرض ان ع

ــف  ــی مزاررشی ــا شــهر مهــم و مرکــز تجارت ــن کشــور را ب ــه و ای ــر رفت افغانســتان فرات

ــرات در  ــهر ه ــا ش ــن ت ــط آه ــن خ ــرتش ای ــرای گس ــا ب ــه ه ــد. برنام ــی منای ــل م وص

ــه را  ــیای میان ــه آس ــد ک ــود دارن ــت وج ــران اس ــا ای ــرز ب ــم م ــه ه ــتان ک ــرب افغانس غ

ــد. برعــالوه، اعــار راه آهــن ازبکســتان –  ــارس وصــل مــی منای ــج ف ــادر خلی ــه بن ب

قرقزســتان - چیــن کــه ازبکســتان در آن وعــده کمــک هــای مالــی داده اســت نیــز بــرای 

ــی،  ــیای جنوب ــه آس ــی ب ــر دسرتس ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــرتی را ب ــدرت بیش ــتان ق ازبکس

ایــران و آســیای میانــه فراهــم مینایــد. همچنــان اینکاربــه ازبکســتان زمینــه را مســاعد 

میســازد تــا بــا دسرتســی بــه دهلیــز هــای اصلــی حمــل و نقــل بیــن املللــی، منجملــه 

ــرا را  ــه گ ــادرات و تعرف ــاد ص ــتان، اقتص ــوادر در پاکس ــران و گ ــار در ای ــادر چابه بن

تعقیــب منایــد.

دیــدگاه تاشــکند تنهــا در صورتــی بدســت میایــد کــه جنــگ در افغانســتان بــه صــورت 

مســاملت آمیــز خامتــه یابــد - کــه در رشایــط امــروزی، بــه معنــای توافــق صلــح آمیــز 

و پایــدار بیــن کابــل و طالبــان مــی باشــد. پالیســی ســازان ازبــک درک مــی کننــد کــه 

یــک افغانســتان صلــح آمیــز مــی توانــد منافــع مشــرتک آنهــا را در توســعه و ســاخت 

پــروژه هــای چندیــن کشــوری خطــوط انــرژی، راه آهــن، پــروژه هــای عمــده اتصالــی 

و ســایر زیربنــاء هــا تأمیــن کنــد.

Major international rail routes in Central Asia, 2019
Source: Martin Russell, “Connectivity in Central Asia, Reconnecting 
the Silk Road,” EPRS | European Parliamentary Research Service, April 
2019, accessed September 12, 2019.

تقویت همکاری های امنیتی

ــیم،  ــل تقس ــوی غیرقاب ــت منطق ــورد امنی ــوف در م ــور میرضیای ــس جمه ــه رئی نظری

کنفرانــس هــای امنیتــی منطقــوی ســمرقند در ســال 2017 و تاشــکند در ســال 2018 

را هدایــت کــرد؛ کنفرانــس اخیــر کامــالً متمرکــز بــر افغانســتان بــود. برخــالف تــالش 

ــده  ــس کنن ــکند منعک ــل تاش ــتان، تعام ــر افغانس ــوذ ب ــال نف ــرای اع ــیه ب ــای روس ه

ارزیابــی بدبینانــه مســکو از رونــد صلــح افغانســتان و گریزناپذیــری از بدتریــن ســناریو 

ــور  ــدم حض ــل ع ــه دلی ــتان ب ــت، ازبکس ــت. در حقیق ــتان نیس ــت افغانس ــقوط دول س

نزدیــک در مباحثــات عمومــی در مــورد بدتریــن ســناریوها در منطقــه، حایــز اهمیــت 

اســت. در عــوض، زبــان دیپلاتیــک آن منحــراً بــر مزایــا و انگیــزه هــای احتالــی 

»ســود ســهام صلــح« متمرکــز اســت. در مباحثــات خصوصــی، پالیســی ســازان ازبــک 

ــی بیشــرت  ــان عمومــی امنیت ــه کــردن ســازمان پی ــرای نهادین از فشــار هــای روســیه ب

انتقــاد کــرده انــد، کــه بــه نظــر آنهــا بیشــرت یــک موقــف توســعه طلبانــه اســت تــا یــک 

روش موثــر بــرای مبــارزه بــا تروریســم. آنهــا هــراس دارنــد کــه روســیه نگــران خــارج 

شــدن آســیای میانــه از حیطــه نفــوذ آن بــوده و ممکــن در مــورد تهدیدهــای مربــوط بــه 

بــی ثباتــی افغانســتان مبالغــه مناینــد تــا نیــاز کشــورهای آســیای میانــه بــه اتــکاء بــه 

کمــک هــای امنیتــی روســیه را افزایــش دهنــد.

افــراط گرایــی مذهبــی و رادیکالیزاســیون هنــوز هــم بــرای ازبکســتان و آســیای میانــه 

ــد و رهــری ایــن کشــور نتوانســته از نتایــج احتالــی جنــگ  چالــش هــای مهمــی ان

افغانســتان چشــم پوشــی کنــد. نیروهــای بــی ثبــات کننــده ماننــد شــبکه حقانــی، 



21. ثبات و اتصال: اسرتاتیژی دوگانه ازبکستان در قبال افغانستان. 

القاعــده ، داعــش و جنبــش اســالمی ازبکســتان )IMU( هنــوز هــم امنیــت منطقــه را بــه خطــر مواجــه مــی ســازند. ازبکســتان بــرای ســال هــای متــادی، و حتــی تعامــل عمیــق 

تــر بــا طالبــان، در قبــال گــروه هــای جهــادی یــک سیاســت فعــال را در پیــش گرفتــه اســت. دولــت ازبکســتان قبــالً ابــراز متایــل بــرای تعامــل و حتــی آشــتی احتالــی بــا 

جنگجویــان IMU و داعــش در افغانســتان و ســوریه را اعــالم منــوده و آنهــا را تشــویق مــی کنــد تــا بــه کشــورهای اصلــی خــود بازگردنــد. همیــن نگــرش اســاس رویکــرد تاشــکند 

بــه رونــد صلــح افغانســتان را تشــکیل میدهــد: ازبکســتان مایــل اســت نــه تنهــا شــاهد ادغــام مجــدد جنگجویــان ســابق طالبــان در جوامــع شــان باشــد بلکــه میخواهــد باعــث 

نظامــی زدائــی گســرتده و کنــرتول اســلحه ســبک در افغانســتان شــود.

بایــد نتایــج ایــن سیاســت هــای جدیــد ، ادغــام گــرا و خــوش بینانــه بــه مشــاهده برســد. نکتــه قابــل توجــه اینســت کــه رویکــرد تاشــکند فراتــر از مترکــز بــر کنــرتول مرزهــا و 

مبــارزه بــا تروریســم اســت کــه ســایر کشــورهای آســیای میانــه را تحــت نظــارت امنیتــی روســیه تعریــف مــی کنــد. اتحادیــه اروپــا مــی توانــد ایــن اســرتاتیژی را بــه طــور گســرتده 

تــری در رسارس منطقــه تقویــت منایــد. طوریکــه قبــالً تذکــر یافــت، مشــخص نیســت کــه ازبکســتان تــا چــه حــد آمــاده پذیــرش بدتریــن ســناریوهای اســت کــه ممکــن پــس از 

عقــب نشــینی نظامــی ایــاالت متحــده و ناتــو یــا فرســایش احتالــی حایــت بیــن املللــی از دولــت افغانســتان، دریــن کشــور رخ دهــد. آنچــه واضــح اســت ایــن اســت کــه 

تاشــکند از حــدس و گــان هــای عمومــی در مــورد بســیاری از نگرانــی هــای کــه ســایر کشــورها فعاالنــه در مــورد آن بحــث مــی کننــد، اجتنــاب منــوده اســت.

پیشنهادات

اتحادیــه اروپــا و ازبکســتان مــی تواننــد بــرای تقویــت ثبــات پایــدار در افغانســتان همــکاری موثرتــری داشــته باشــند. آنهــا مــی تواننــد بــر اســاس منافــع مشــرتک خــود  	

و تعامــل بــا رونــد صلــح افغانســتان نیازهــا و نگرانــی هــای دراز مــدت را بررســی مناینــد. بــا توجــه بــه نقــش تعییــن کننــده آن در حایــت از افغانســتان و دیپلوماســی 

منطقــوی، اتحادیــه اروپــا بــرای تقویــت روابــط میــان مجامــع و ابتــکارات آســیای میانــه و آســیای جنوبــی از موقعیــت مناســبی برخــوردار اســت.

بــا اســتفاده از چندیــن تشــکیل دپلوماتیــک منطقــوی از قبــل موجــود، ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا بایــد کشــور هــا را بــرای ادغــام اقتصــادی و »همــکاری هــای  	

بیــن منطقــوی« در موضوعــات تأثیرگــذار بــر آســیای میانــه، منجملــه تغییــرات اقلیمــی و پیامدهــای کوویــد-19، بــرای انکشــاف و امنیــت منطقــوی تشــویق و ترغیــب 

مناینــد. ایــن تشــکیالت دپلوماتیــک بایــد از بحــث و گفتگــو فراتــر رفتــه و در نهایــت یــک مکانیــزم مشــرتک را بــرای تشــویق بــه اجــرای دقیــق اهــداف مشــرتک معرفــی 

منایــد. در یــک گام مثبــت، کشــورهای آســیای میانــه قبــالً از افغانســتان دعــوت کــرده انــد کــه در گفتگــو هــای سیاســی و امنیتــی در ســطح بلنــد اتحادیــه اروپــا و 

آســیای میانــه )HLPSD( نقــش خــود را از یــک مهــان و ناظــر بــه یــک رشکــت کننــده متــام عیــار ارتقــا دهــد4. 

ــد.  	 ــت دارن ــا یکدیگــر رقاب ــه گــذاران ب ــه رسمای ــرای کســب عالق ــرژی ب ــی، خطــوط آهــن و ان ــر رس مســیرهای تجارت ــه ب در حــال حــارض ، کشــورهای آســیای میان

اســرتاتیژی اتحادیــه اروپــا در مــورد آســیای میانــه و افغانســتان بایــد بــر تحــوالت مثبــت اخیــر اســتوار بــوده و بــا فشــار بــر »اتصــال بیــن منطقــوی« فرصــت هــای جدیــد 

را انعــکاس دهــد. الزم اســت تــا افغانســتان در ایــن برنامــه ریــزی دراز مــدت گنجانیــده شــود و از ایــن ابتــکارات بهــره منــد شــود.

برنامــه تاشــکند بــرای تدویــر یــک کنفرانــس منطقــوی در مــورد اتصــال در ســال آینــده )بــه عنــوان پیگیــری کنفرانــس اتصــال EU - CA بخارســت در ســال 2019(  	

یــک فرصــت عالــی بــرای پیرشفــت مباحثــات در مــورد همــکاری هــا مــی باشــد. اتحادیــه اروپــا بایــد حصــول اطمینــان منایــد کــه مســائل اضافــی، ماننــد زیربنــاء 

هــای فیزیکــی، مدیریــت منســجم مــرز هــا و پــروژه هــای ســه جانبــه بــرای آمــوزش افغــان هــا در موسســات آموزشــی آســیای میانــه )بــا مترکــز ویــژه بــر زنــان( را در 

مطابقــت بــا اســرتاتیژی جدیــد اتحادیــه اروپــا در مــورد آســیای میانــه در اجنــدای کاری خــود خواهــد داد. 

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: 

رسبازان ازبکستان به سمت پل دوستی در خارج از شهر جنوبی ترمز ، 12 دسامر 2001.  

تصویر:ریوترز / شمیل زوماتوواس

چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

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 ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 

4- این تشکیالت منطقوی باالی سه ساحه کلیدی برای همکاری ها متمرکز بوده اند: امنیت، مبارزه با خشونت ها و همکاری های اقتصادی
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این خالصه پالیسی تعامل هندوستان را با افغانستان در سال ۲۰۲۱ و پس از آن مختراً مورد ارزیابی قرار میدهد. این خالصه پالیسی در مورد اینکه 

چگونه افزایش ابهامات در مورد خصوصیت خروج نیرو های امریکایی می تواند منافع هندوستان را در افغانستان و منطقه متأثر سازد، بحث می مناید۱.  

همچنان این سند جزئیات سناریو هایی را که دهلی جدید به تدوین آنها نیاز دارد و گزینه های پالیسی های موجود جهت حفظ منافع آن کشور در 

افغانستان را توضیح میناید. ازینکه مشارکت اسرتاتیژیک هندوستان و اتحادیه اروپا مورد حایت قرار می گیرد اما عدم اطمینان بیشرت می باشد، این 

خالصه پالیسی ساحاتی را که این دو کشور می توانند در افغانستان منافع مشرتک داشته باشند، مورد بررسی قرار میدهد. 

-۱ پروژه "از ابهام تا اسرتاتیژی: گزینه های آینده سناریو های win-win در  مجاورت افغانستان کدام ها اند؟" یک تالش مستقالنه بنیاد فریدریش ایرت برای تدوین و بحث روی سناریوی های احتالی برای همسایه های افغانستان، تعدیل پالیسی ها، و نیاز 

به یک اسرتاتیژی جامع در میان پالیسی سازان خارجی اروپائی میباشد. این خالصه پالیسی بخشی از  رسیالی است که توسط تیمور شاران و اندریو واتګینز برای بحث روی تأثیرات خروج نیرو های امریکائی و مذاکرات جاری صلح در ابراز موجوده، منافع 

اسرتاتیژیک و چالش ها برای مراجع ذیدخل در داخل و خارج افغانستان، نوشته شده است. فهرست مکمل این خالصه های پالیسی از آدرس ذیل قابل دسرتسی میباشد:  

 .http://www.afghanistan.fes.de/publications

-۲  تا سال ۱99۰، هفت گروه جهادی سنی و یک گروه جهادی شیعه از پاکستان فعالیت مینمودند که توسط ایاالت متحده، سعودی و سایرین کمک می شدند. 

پالیسی هندوستان در قبال افغانستان: محتوا

پالیســی هندوســتان در قبــال افغانســتان از رقابــت آن کشــور بــا پاکســتان شــکل مــی 

ــم  ــا ه ــال ۱947 ب ــتان در س ــان آزادی هندوس ــتان از زم ــتان و افغانس ــرد. هندوس گی

روابــط بســیار نزدیــک داشــته انــد.  افغانســتان برخــالف عضویــت پاکســتان در ملــل 

متحــد رأی داد و متعاقبــاً در جریــان جنــگ رسد از پالیســی بیطرفــی هندوســتان حایت 

ــن  ــوازن نگهداش ــر مت ــراً بخاط ــد، ظاه ــی جدی ــگ رسد دهل ــان جن ــود. در جری من

حایــت روزافــزون پاکســتان از مجاهدیــن، برخــالف اصــول ســخت گیرانــه بیطرفــی 

خــود از تهاجــم روســیه بــه افغانســتان در ســال ۱979م حایــت منــود۲.   بعــد از آن، 

هندوســتان مکــرراً از آن بازیگــران افغــان کــه در تــوازن یــا مانعــت از نفــوذ پاکســتان 

مفیــد ثابــت مــی شــوند، حایــت منــوده اســت، کــه ایــن حایــت شــامل مســاعدت 

بــه اتحــاد شــال کــه در ســال هــای ۱99۰ در مقابــل طالبــان مبــارزه مــی منودنــد، می 

باشــد )بعضــی از شــخصیت هــای اتحــاد شــال هنــوز هــم از حایــت هندوســتان 

برخــوردار هســتند(. از ســال ۲۰۰۱ م بدینســو، دهلــی جدیــد در رابطــه بــه افغانســتان 

ــب  ــود، تعقی ــتان ش ــوذ پاکس ــع نف ــه مان ــه را ک ــعه طلبان ــال و توس ــی فع ــک پالیس ی

ــر  ــارد دال ــه میلی ــش از س ــه ارزش بی ــته ب ــال گذش ــتان در ۱8 س ــد. هندوس ــی منای م

مســاعدت هــای مالــی، منجملــه پــروژه هــای بــزرگ زیربنایــی، برنامــه هــای آمــوزش 

ــه هــای تجارتــی افغانســتان  ــد کــه گزین ــز هــای تجارتــی جدی هــای تخنیکــی و دهلی

محــاط بــه خشــکه را بیشــرت مــی ســازد، بــه ایــن کشــور فراهــم منــوده اســت. 

پروسه صلح، خروج نیرو ها و نگرانی های هندوستان 

ابهامــات پیرامــون خــروج احتالــی نیــرو هــای ناتــو، دهلــی جدیــد را بــه ایــن فکــر 

ــه  ــد. در صورتیک ــظ منای ــود را حف ــع خ ــن مناف ــه بهرتی ــه چگون ــت ک ــه اس انداخت

خــروج نیــرو هــا صــورت بگیــرد هندوســتان بــا مشــکالت زیــاد روبــرو خواهــد شــد 

ــا هندوســتان خواهــد  ــان خواهــد آورد: اول اینکــه آی ــی هــای متعــدد را مبی کــه نگران

توانســت بــدون حایــت گســرتده کشــور هــای غربــی از دولــت افغانســتان حایــت 

منایــد. مســئله دیگــر اینســت کــه هندوســتان بــرای جلوگیــری از قــدرت طالبــان کــه 

میتوانــد بــه پاکســتان عمــق سیاســی بشــیرت بدهــد، کــه در نتیجــه جنگجویــان منطقــوی 

ــه هندوســتان بســازد، چــه کار هائــی را انجــام خواهــد داد. را قــادر بــه حملــه ب

دهلــی جدیــد بــه ایــاالت متحــده امریــکا، اتحادیــه اروپــا و ســایر متحدیــن از عواقــب 

ــه  ــت ک ــوده اس ــد من ــار داده و تأکی ــدیداً اخط ــا ش ــرو ه ــه نی ــروج عجوالن ــوار خ ناگ

طالبــان بــه بیشــرتین تعهــدات شــامل توافقنامــه امضــاء شــده بیــن ایــاالت متحــده و 

ــن  ــد. ای ــوده ان ــد نب ــه امضــاء رســید، پابن ــان کــه بتاریــخ ۲9 فــروری ۲۰۲۰ م ب طالب

تعهــدات شــامل درک کاهــش خشــونت هــا و یــک سلســله وعــده هــا بــرای محــدود 

منــودن فعالیــت هــای گــروه هــای تروریســتی، منجملــه القاعــده مــی باشــد. همچنــان 

هندوســتان هوشــدار داده کــه پاکســتان هیــچ تعهــد رســمی را بــرای از بیــن بــردن النــه 

هــای طالبــان در خــاک خــود ارایــه ننمــوده اســت کــه اینــکار گــروه طالبــان را قــادر 

خواســت ســاخت تــا بــا وجــود پیرشفــت هــا در پروســه صلــح، در هــر زمانــی 

بند چند منظوره قرغه باالی دریا پغان ، از جمله شاخه اصلی دریا کابل ، با پشتیبانی مالی هند ساخته شد.  کابل ، افغانستان آپریل  FES .۲۰۲۰ /)عکاس : مریم عاملی (
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برعت دوباره به جنگ روی بیاورند. 

ــای  ــد ه ــا تهدی ــا، ب ــن ه ــن تضمی ــت چنی ــدون موجودی ــه ب ــت ک ــران اس ــد نگ ــی جدی دهل

جــدی، منجملــه در قلمــرو متنازعــه کشــمیر، مواجــه خواهــد شــد. بنابریــن، تــا اکنــون رویکــرد 

ــط و  ــر رشای ــی ب ــروج مبتن ــرای خ ــده ب ــاالت متح ــر ای ــار ب ــودن فش ــتان روی وارد من هندوس

"مســئوالنه" و قناعــت دادن ناتــو بــه گذاشــن یــک نیــروی بیــن املللــی ضــد تروریــزم کــه بتواند 

ــت  ــی فعالی ــروی احتیاط ــک نی ــه ی ــه مثاب ــتان ب ــا از افغانس ــرو ه ــروج نی ــس از خ ــط پ در رشای

منایــد، متمرکــز بــوده اســت.

 همچنــان دهلــی جدیــد تعامــالت و دسرتســی بــه مراجــع ذیدخــل عمــده در مســئله افغانســتان، 

ــوذ  ــه نف ــیدن ب ــوع بخش ــت تن ــت. جه ــیده اس ــدید بخش ــوی، را تش ــدان منطق ــه قدرمتن منجمل

خــود در افغانســتان، هندوســتان بــاالی حایــت ســنتی از حــوزه هــای انتخاباتــی غیــر پشــتون 

در افغانســتان و رهــران آنهــا کــه در حکومــت افغانســتان موقــف هــای کلیــدی را اشــغال منــوده 

ــه، عبدالرشــید  ــه عبدالل ــون عبدالل ــا اکن ــن رابطــه، ت ــه گــذاری منــوده اســت. دری ــد، رسمای ان

ــد دعــوت نامــه هــای رســمی  ــور از دهلــی جدی ــی اســبق بلــخ، عطــا محمــد ن دوســتم و وال

ــی  ــای مل ــرو ه ــل و نی ــه کاب ــتان ب ــان هندوس ــد. همچن ــوده ان ــت من "charm offensive"دریاف

ــاعدت  ــا مس ــه آنه ــگ ب ــه جن ــه در صــورت ادام ــتان وعــده منــوده ک ــی افغانس ــی و امنیت دفاع

هــای مالــی اضافــی را فراهــم خواهــد منــود.

“
”

تا کنون، رویکرد هند متمرکز بر البی تهاجمی ایاالت متحده 

برای خروج مبتنی بر رشایط و "مسئوالنه" و ترغیب ناتو 

برای ترک حداقل یک نیروی بین املللی ضد تروریزم است 

که می تواند به عنوان یک مانع پس از خروج در محیط 

مانند افغانستان عمل کند.

رشایط در حال تغییر جیواسرتاتیژیک: آیا هندوستان در حال شکست خوردن است؟ 

از سال ۱979م بدینسو، دهلی جدید خود را در پاسخگوئی به فضای رسیعاً متغیر اسرتاتیژیک در افغانستان که این بار از معامله امریکا با طالبان و ظهور احتالی یک خالء قدرت 

منطقوی شکل میگیرد، با مشکل مواجه دیده است. از دیدگاه هندوستان، اعتاد ایاالت متحده بر حایت پاکستان در میانجی گری و تحقق توافق صلح یک کار مشکل بوده است. 

مفکوره نقش برجسته پاکستان در افغانستان پس از جنگ، دهلی جدید )و کابل( را حتی بیشرت از تهدید های فوری آن به مشکل مواجه می سازد. تا اکنون، چارچوب و پیرشفت پروسه 

صلح به رضر دولت های هندوستان و افغانستان بوده و بنظر میرسد که نتیجه پروسه صلح  موقف اسرتاتیژیک، دپلوماتیک، اقتصادی و سیاسی دهلی را در منطقه محدود میسازد. بعد 

از کنار رفن امریکائی ها هر نوع متوازن سازی دوباره قدرت میتواند حتی اهداف قدرت جهانی هندوستان را تهدید کند زیرا اینکار شامل تغییر در موقف روسیه و چین خواهد بود. 

دهلی جدید با یک نوع تردد مواجه است: در حالیکه هندوستان در صدد حفظ منافع دپلوماتیک، امنیتی و اقتصادی خود در افغانستان و در منطقه است، بنظر میرسد که در آینده 

نزدیک این کشور احتاالً میدان را ترک کند، رصف نظر ازینکه کدام یک از سناریو های ذیل بوقوع می پیوندد. این بخاطری است پاکستان باالی طالبان که محور اصلی پروسه 

صلح افغانستان اند نفوذ خود را تحقق بخشیده و اطمینان دارد که در صورت کامیابی یا ناکامی، می تواند امور مربوط به افغانستان را شکل دهد. تفکر zero-sum  که بیشرت تنش 

های میان هندوستان و پاکستان را بیان میدارد به این مفهوم است که نفوذ متداوم پاکستان به رضر هندوستان است. برعالوه، رسمایه گذاری های ادغام اقتصادی دهلی جدید، که به 

هدف کنار زدن پاکستان و وابستگی به تعادل شکننده منطقوی ایجاد گردیده اند، بدون درنظرداشت نتایج آن تحت فشار قرار خواهد گرفت. یک دولت تحت سلطه طالبان ممکن 

است ازترتیبات تجارتی که برای هندوستان مطلوب تر باشد انراف مناید، در حالی که جنگ داخلی گسرتده می تواند به راحتی تدارکات و امنیت تجارت منطقوی را از بین برد. 

بنابرین ، رویکرد اسرتاتیژیک دهلی در قبال افغانستان به بهرتین وجه می تواند به عنوان تالش برای به کاهش خطرات شناخته شود.

نقشه اسیای جنوبی
Wikipedia Commons :منبع

دهلی جدید برای حفظ منافع خود طیف وسیعی از گزینه ها را در اختیار دارد که احتاالً 

بسیاری از آنها واکنش های رسیع را در رسارس منطقه به دنبال خواهد داشت. یک مسیر 

افغانستان جهت  امنیتی  نیروهای  افزایش حایت مالی، مسلح سازی و آموزش  شامل 

حصول اطمینان از پایداری آن است. برعکس، هندوستان ممکن در حایت از مقاومت 

مسلحانه در خارج از نیروهای مسلح آن کشور خود را مجبور احساس کند، البته اگر در 

برخی موارد طالبان را صاحب موقعیت مسلط بداند. این گزینه پیامد های منطقوی نیز 

خواهد داشت: هندوستان می تواند با ایران و روسیه که با آنها منافع منطقوی مشرتک 

دارد، مشارکت نزدیکرت داشته باشد و این کشور ها احتاالً پشتیبانی خود را از کارگزاران 

داخلی قدرت در افغانستان افزایش می دهند. در غیر این صورت ، ممکن این تالش ها 

منجر به رقابت میان آنان شود.



25. یک روش جدید؟ اروپا، هندوستان و افغانستان پس از سال 2021

مشارکت اسرتاتیژیک میان اتحادیه اروپا و هندوستان: افغانستان به مثابه نقطه همگرائی 

هندوستان و اتحادیه اروپا از اهداف و اصول مشرتکی پیرامون دموکراتیک سازی، حاکمیت قانون، مبارزه با تروریزم و تقویت صلح و ثبات در افغانستان پس از ۲۰۰۱ برخوردار 

بوده اند. از نظر عملی، هر دو جانب "پول خود را در جائی رسمایه گذاری منوده اند که منفعت آن به خود شان میرسد"؛ آنها کمک های قابل توجهی به دولت افغانستان منوده اند. 

مشارکت اسرتاتیژیک ماه جوالی سال ۲۰۲۰ میان اتحادیه اروپا و هندوستان: نقشه راه تا سال ۲۰۲5 تهدیدات مشرتک امنیتی و نگرانی های منطقوی را برجسته ساخته و همکاری 

های قویرت در زمینه اهداف مشرتک، منجمله مبارزه با تروریزم را تشویق می مناید3.  هر دو جانب میتوانند با تكيه بر اين میکانیزم و ارتباطات مشرتك اخري برای تنظیم و ساختار 

مجالس مشورتی شان، همكاری های سياسی را در زمينه استقرار صلح، ثبات و رفاه در منطقه گسرتش و تعميق بخشند. هرچند تا اکنون، فراتر از اعالمیه ها، هاهنگی نهادینه و 

سازمان یافته اندکی در مورد افغانستان وجود داشته است.

-3 در ماه جوالی سال ۲۰۲۰، پانزدهمین اجالس اتحادیه اروپا و هندوستان بتاریخ ۱5 جوالی ۲۰۲۰، "مشارکت اسرتاتیژیک جدید میان اتحادیه اورپا و هندوستان را به تصویب رسانید: نقشه راه تا سال ۲۰۲5"، که به مثابه یک نقشه راه مشرتک برای اتخاذ 

اقدامات مشرتک و تقویت بیشرت روابط میان اتحادیه اروپا و هندوستان در پنج سال آینده بشار میرود. 

-4 "قریشی، وزیر خارجه پاکستان در مورد رهایی زندانیان نظریاتی ارایه منود و یک جرنال متقاعد پاکستانی تغییر رژیم کابل را تقاضا منود"، طلوع نیوز، سپتمر ۲۰۲۰. .

ارزش ها و اصول مشرتک:  	

ارزش های مشرتک دموکراتیک، همکاری های اتحادیه اروپا و هندوستان را برای نیل به اهداف انکشافی و امنیتی در افغانستان جلب می مناید. از نقطه نظر روند 

صلح، منجمله ثبات سیاسی، حقوق اقلیت ها و حفظ دستاوردهای ۱9 سال گذشته، بین اهداف دهلی جدید و بروکسل همگرایی وجود دارد. این امر در موقف 

اتحادیه اروپا و هندوستان در مورد انتخابات اخیر، روند صلح و به طور گسرتده حایت آنها از نظام سیاسی فعلی مشهود است. در آینده، هر دو کشور می توانند 

به طور مشرتک مراجع ذیدخل منطقوی و بین املللی را تشویق منوده و تحت فشار قرار دهند تا از این ارزش ها و دستاوردهای کمک به افغانها در حفظ آنها حایت کنند.

ادغام منطقوی و همکاری های بین منطقوی:  	

هندوستان یکی از رشکای مهم تجارتی اتحادیه اروپا بوده و بسیار مشتاق به ظهور آمدن به مثابه یک قدرت اقتصادی عمده میباشد. با وجود این، بی ثباتی امنیت 

رشیک  یک  مثابه  به  اروپا  اتحادیه  همچنان  است.  منوده  جلوگیری  میانه  آسیای  با  اقتصادی  ارتباط  و  اقتصادی  های  توانائی  به  هندوستان  دستیابی  از  منطقوی 

اسرتاتیژیک هندوستان میتواند میان هند و پاکستان میانجی گری مناید تا برای ادغام بزرگرت اقتصاد منطقوی انگیزه ایجاد کند. 

ثبات سیاسی در افغانستان و منطقه:  	  •

توجه هندوستان بر حصول اطمینان از ثبات نظام سیاسی فعلی در افغانستان و جلوگیری از سقوط دولت یا بازگشت طالبان به قدرت متمرکز می باشد. هندوستان 

و کشور های مختلف اتحادیه اروپا حتی در صورت ادامه خروج نظامی ایاالت متحده نیز می توانند برای انکشاف و ثبات همکاری منایند.  اگر آنها انتخاب کنند، 

منابعی را برای "ادامه مسیر" و حداقل پر منودن "خالء های کمک" که احتاالً فقط در سالهای آینده افزایش می یابد، دارند که از کاهش بودجه کنفرانس اخیر ژنیو 

مشخص گردیده است.

در این مرحله، دهلی جدید در رابطه به متام نتایج عملی پروسه جاری صلح و ترکیب دولت آینده افغانستان نگران است. 

برای ثبات گسرتده تر فضای امنیت منطقوی و داشن موقف قوی در برابر پاکستان، هدف اساسی هندوستان اینست که ناتو و ایاالت متحده را قانع بسازد تا به نحوی 

از انحاء نیرو های احتیاطی را که احتاالً برمبنای مبارزه با تروریزم استوار خواهد بود، در افغانستان حفظ منایند. حتی این گزینه نیز با خطر بی ثبات سازی همراه 

است، زیرا حضور بسیار اندک نیرو های بین املللی ممکن مانع شکست دولت تحت افزایش حرکت طالبان شود. با شکست این بهرتین وضعیت، اگرچه هنوز نتیجه 

رضایت بخشی در قبال ندارد، هندوستان احتاالً با روش های زیر با سناریوهای آینده دست و پنجه نرم می کند:

یک حکومت با ثبات و قانونی بین املللی: درین سناریو دولت افغانستان، حد اقل به شکل فعلی آن باقی مانده و طالبان در یک معامله تقسیم قدرت در آن 	�

شامل میباشد. در صورتیکه کارگزاران قدرت رژیم فعلی بتوانند بعضی از منافع دهلی جدید را حفظ و از بدست آمدن آنها حصول اطمینان منایند، ممکن این یک 

 house( "سناریوی مطلوب باشد. هرچند، طالبان و پاکستان خاطر نشان ساخته اند که در صورت توافقنامه نهائی صلح، تقاضا خواهند کرد که در کابل  "تصفیه

cleaning( صورت بگیرد4.  توانائی هندوستان برای نفوذ باالی چنین حکومت در آینده، حد اقل در کوتاه مدت، بر تقسیم قدرت از طرف طالبان با شخصیت 

کلیدی که توسط هندوستان حایت میشوند، اتکاء میناید که پذیرفن آن ممکن برای طالبان و پاکستان مشکل ثابت شود. 

سناریو های احتاملی در افغانستان: دیدگاه هندوستان )منایی از هندوستان(
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یک رژیم با ثبات اما تحت سلطه طالبان: درین سناریو حکومت افغانستان یا از بین رفته و یا سقوط داده میشود و طالبان با تعهد اندک به حقوق برش و اصول 	�

قانونی امروزی حکومت میکنند. حکومت تحت سلطه طالبان میتواند یک حکومت حامی پاکستان بوده یا حد اقل حکومت دارای سیاست خصانه تر در برابر 

هندوستان باشد. هندوستان احتاالً دست آورد های پیشبینی شده خود در رسمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنائی را از دست داده و خود را در منطقه منزوی 

احساس مناید. اوضاع امنیتی کشمیر میتواند در زمانیکه تنش های مرزی با چین در حال افزایش میباشد، آسیب تر پذیر شود. جهت به چالش کشیدن چنین 

یک دولت آینده، هندوستان ممکن با سایر بازیگران منطقوی، مانند ایران، متحد شود. هرچند، مقامات هندی در رابطه به عکس العمل دهلی جدید در برابر 

سناریوی که طالبان در آن از روابط سازنده با هندوستان استقبال منایند، در حالت ابهام قرار داشته اند که آیا چنین پیشنهادات را با حسن نیت بذیرند یا رد منایند. 

سناریوی جنگ داخلی: حکومت بدون مبیان آمدن یک نظام با ثبات سقوط منوده و درگیری ها گسرتش می یابند. درین سناریو، توقع میرود که جنگ های 	�

شدید آغاز گردیده و کشور های همجوار از گروه های رقیب حایت منوده و احتاالً افغانستان را به مناطق حائل تقسیم خواهد منود که یادآور جنگ های 

داخلی در سال های ۱98۰ و ۱99۰ می باشد. با مواجه شدن با یک حکومت تحت سلطه طالبان، بعضی از مقامات امنیتی در دهلی جدید ممکن این سناریو 

را با بی اعتادی ترجیح داده و کارگزاران غیر دولتی قدرت را در شال و صفحات مرتفع مرکزی افغانستان کمک و تحت تأثیر قرار داده و محدوده جغرافیایی 

نفوذ طالبان و – پاکستان – را تضعیف مناید. درین رشایط، هندوستان میتواند پشتیبانی خود را افزایش داده و حتی به همپیانان افغان خود، که احتاالً شامل 

بقایای نیرو های امنیتی افغان خواهند بود، اسلحه فرستاده و با سایر بازیگران منطقوی همکاری مناید. 

جهــت بدســت آوردن منافــع مشــرتک در ایجــاد ثبــات در افغانســتان پــس از خــروج نظامــی غــرب، هندوســتان و اتحادیــه اروپــا بایــد از مرحلــه کنونــی همــکاری هــای  	

دو جانبــه در زمینــه توســعه و امنیــت افغانســتان بســوی مرحلــه تطبیــق ایــن برنامــه حرکــت کننــد. تعامــل اتحادیــه اروپــا بــا هندوســتان در رابطــه بــه تقویــت همــکاری 

هــای امنیتــی، منجملــه مبــارزه بــا تروریــزم، میتوانــد حتــی در ثبــات منطقــوی مفیــد واقــع شــود. حایــت هندوســتان از نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغانســتان، کــه 

همیشــه مــورد ســوء ظــن شــدید پاکســتان قــرار مــی گیــرد، اگــر بشــکل چنــد جانبــه مهندســی شــود، ممکــن در برابــر انتقــاد هــا یــا واکنــش هــای ناگــوار کمــرت آســیب 

پذیــر باشــد.

بــا اتــکاء بــه توافقنامــه امضــاء شــده مشــارکت اســرتاتیژیک میــان اتحادیــه اروپــا و هندوســتان، ایــن دو کشــورمی تواننــد در رابطــه بــه مســئله افغانســتان یــک رویکــرد  	

منطقــوی داشــته و امکانــات ایجــاد یــک صنــدوق مشــرتک کمــک مالــی بــرای صلــح و ثبــات، رفــاه و آرامــش پــس از صلــح در افغانســتان را مــورد بررســی قــرار دهنــد. 

منابــع هندوســتان ایــن کشــور را بــه عنــوان کاندیــد اصلــی پیوســن بــا اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان یــک کشــور متویــل کننــده اصلــی بــرای دولــت افغانســتان تبدیــل مــی 

کنــد کــه بــه مســاعدت قابــل مالحظــه و حتــی ســطوح حقیقــی مســاعدت هــا ادامــه خواهــد داد. 

بــا توجــه بــه توانائــی محــدود اتحادیــه اروپــا در تأثیرگــذاری بــر منافــع منطقــوی ایــران و روســیه منحیــث دو بازیگــر منطقــوی، اگــر هندوســتان از نظــر دپلوماتیــک بــا  	

ایــن دو کشــور روابــط برجســته ترداشــته باشــد، از آن منفعــت بالقــوه بیشــرت بدســت میــاورد. ایــن دو کشــور مــی تواننــد بــا تأمیــن روابــط کاری نزدیکــرت بــا اتحادیــه 

ــب  ــا را از تعقی ــایر قدرته ــش داده و س ــیس را افزای ــد التأس ــده جدی ــل کنن ــالک متوی ــک ب ــک ی ــای دیپلوماتی ــار ه ــق فش ــن طری ــد و از ای ــتان کار کنن ــا و هندوس اروپ

رویکردهــای بــی ثبــات کننــده در افغانســتان منــرف مناینــد.

در ســاحات مهاجــرت و ســیاحت، هندوســتان میتوانــد پالیســی ویــزه، خاصتــاً پروســه اخــذ ویــزه هــای مریضــی، ســیاحت و رسمایــه گــذاری را بــرای افغانهــا آســانرت  	

بســازد. بــرای یکتعــداد زیــاد افغانهــا، هندوســتان یکــی از عمــده تریــن، و شــاید یگانــه، کشــور بــرای دریافــت مراقبــت هــای بــا کیفیــت صحــی باشــد. ایــن چنیــن 

مــراودات بــرای ادامــه روابــط متــداوم و پایــدار میــان دو کشــور بســیار رضوری اســت. 

پیشنهادات

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: 

نخســت وزیــر هنــد ، نارنــدرا مــودی )در میــان( در کنــار ارشف غنــی رئیــس جمهــور افغانســتان )دوم راســت(، هنــگام 

افتتــاح ســاختان جدیــد پارملــان افغانســتان کــه بــه کمــک مالــی دولــت هنــد ســاخته شــده اســت، کتــاب مهــان را 

امضــا کــرد، کابــل،  افغانســتان- 25 دســامر 2015 م.  

تصویر:ریوترز / عمر سبحانی

چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

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 ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 
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اندریو واتکینز، تیمور شاران



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

۱ پروژۀ "از ابهام تا اسرتاتژی: احتال سناریوهای آیندۀ برد- برد در منطقۀ افغانستان چیست؟" یک تالش مستقل بنیاد فریدریش ایرت 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

۲ 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 ۲۰۱۱(.

3  در مطابقت با توافقنامۀ ۱893 ، طرف افغان مناطق بسیاری را که بخشی از ایالت های خیرپشتونخوا 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 ۲۰۰۱، دولت افغانسـتان بـه طور مداوم اظهار داشـته کـه انگیزه 

هـای اساسـی و اصـول راهـردی 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" حایت 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 متایـل نیسـت و ادعا می کنـد که شـعارهای تغییر پاکسـتان، 

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

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

پاکسـتان در سـال ۲۰۰9، معـروف بـه کیـری لوگـر کـه میلیاردهـا دالـر را به این کشـور 

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

سیاسـت امنیـت ملـی آنهـا را تجدید شـکل دهید.

این خالصۀ پالیسی به طور مختر 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 احتالی به طور موثر جلوگیری صورت گیرد. 

روابـط بیـن ایـن دو کشـور، از زمـان اسـتقالل پاکسـتان در سـال ۱947 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 اسـت۱: دسـتیابی بـه عمق 

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

اسـتقرار یـک دولـت نسـبتاً دوسـت در کابـل، و۲ جلوگیـری از محـارصۀ اسـرتاتیژیک 

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

منطقـه . حایـت 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 

۱893 را بـه عنـوان مـرز رسـمی3، مـورد اختـالف مـی داند.پاکسـتنان، هنـگام تجـاوز 

اتحـاد جاهیـر 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 جاهیـر 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 ۲۰۰۱ م. از لحـاظ سیاسـی و نظامـی از طالبـان 

حایـت کـرد. پاکسـتان، در راسـتای کمـک بـه انعقـاد توافقنامـۀ سـال ۲۰۱9 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 ۲۰۰۱ م در قبال افغانسـتان غیرشـفاف و متناقض بوده 

اسـت؛ بـه ویـژه حایـت 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 ۱99۰ 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 	�

حایـت 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 شـال 

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

عالـی مصالحـۀ ملـی و میررحمـن رحانـی، 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 ۱99۲م 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 جــرناالن، 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 الحایــه در کابــل، بــا رهــری طالبــان، امــا احتــاالً شــامل برخــی از قــدرت هــای محلــی و والیتــی، بــه ویــژه از شــال 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 احتــاالً 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 حایــت 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 ۱99۰ 

تحمــل کننــد. بــا وجــود ایــن تأثیــرات منفــی، پاکســتان احتــاالً 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 جرنال متقاعد پاکستانی تغییر رژیم کابل را تقاضا منود"، طلوع نیوز، سپتمر ۲۰۲۰.
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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 حایــت  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 روســیه و دیگــر بازیگــران منطق

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 احتال ــب، جداس ــری و تعقی ــورت پیگی ص

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

۲۰۱3م، در صــورت ادامــه، احتــاالً 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 اعــار 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. هــان طــوری کــه اتحادیــۀ اروپــا و ایــاالت متحــده 

علنــاً گفتــه انــد، احتــاالً 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 ایرت ، دسمر ۲۰۲۰ م.
6 "وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان"، دفرت حایت پناجویان اروپایی، ماُه می ۲۰۲۰ م.
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اتحادیـۀ اروپـا مـی توانـد، بـا توسـل به تجربـه هایش از زمینه های سیاسـی شـکنندۀ دیگر، حایت 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؛ هـان طـوری کـه در کنفرانـس ۲۰۲۰ 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 بسـن 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 ۲۰۱3 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، حایـت کند. 

پیشنهادهایی برای اتحادیۀ اروپا

7  "روند حایت 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 نوامــر 2020 مالقــات مــی کنــد. 

تصویر: ریوترز / محمد اساعیل/

چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

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 ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 



خالصه پالیسی

افغانستان پس از 2021 م
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اندریو واتکینز، تیمور شاران
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۱ پروژۀ "از عدم قطعیت تا اسرتاتیژی: احتاالت سناریوهای برد-برد آینده در منطقۀ و افغانستان چیست؟" این یک تالش مستقل بنیاد فریدریش ایرت است، تا پیرامون سناریوهای احتالی برای همسایه گان افغانستان، تعدیل پالیسی ها و نیازمندی به یک 
اسرتاتیژی جامع در بین پالیسی سازان خارجی اروپا، بحث صورت گیرد. این خالصۀ پالیسی بخشی از یک پالیسی است که توسط اندریو واتکینز و داکرت تیمور شاران تألیف شده است، تا درباره پیامدهای خروج امریکا و مذاکرات صلح افغانستان با ابزارهای 

https://afghanistan.fes.de/publications .پالیسی موجود، منافع اسرتاتیژیک و چالش های رشیکان اصلی در داخل و خارج افغانستان، بحث صورت گیرد. لیست کاملی از این خالصۀ پالیسی ها را می توانید، در آدرس ذیل به دسرتس  داشته باشید

۲ مریم صافی و بسم الله علی زاده، ۲۰۲۰م، "الحاق افغانستان در برنامه ابتکار عمل یک کمربند – یک راه: مرور، تحلیل و چشم اندازها،" بنیاد فریدریش ایرت، آگست ۲۰۱8م.
3  علم صالح و ذکیه یزدان شناس، ۲۰۲۰م، " پیان ایران با چین خر بدی برای غرب است" ، سیاست خارجی، 9 آگست ۲۰۲۰م.

از نظـر نظامـی در منطقه حضور داشـته باشـد، بـا احتیاط رفتـار می کند. ابتـکار کمربند 

- جـاده چیـن، شـبکه ای برنامه ریـزی شـده از مسـیرهای تجـاری زمینـی و دریایـی که به 

منظـور گسـرتش فعالیت هـای اقتصـادی در امتـداد اروپا-آسـیا کـه در این راسـتا رسمایه 

گـذاری گسـرتده ای را در کشـورهای پاکسـتان و آسـیای میانـه تزریـق کـرده اسـت. این 

امـر همچنیـن باعـث عـدم تعادل و حتی وابسـتگی در روابط دو جانبه آنها شـده اسـت. 

در پاکسـتان، چیـن تعهـد کـرده بـود تـا 6۲ میلیـارد دالـر را فقـط در دهلیز اقتصـادی به 

اصطـالح چیـن و پاکسـتان که یکی از  شـش۲ دهلیـز ابتکار عمل یک کمربنـد -  یک راه 

اسـت، رسمایـه گـذاری کند. در آگسـت سـال ۲۰۲۰ م، چیـن یک توافق نامـه همکاری 

اسـرتاتیژیک بـا ایـران در زمینه تجـارت، سیاسـت و امنیت امضـا کرد که ایـن تفاهم نامه 

بـه بیجینـگ یـک جایـگاه ی راهـردی در خلیـج فـارس داده اسـت3. در افغانسـتان، 

کنرسـیومی از رشکت هـای دولتـی چیـن امتیـاز بزرگرتین معـدن مس این کشـور را در 

سـال ۲۰۰8 م بـه خـود اختصـاص دادند.

ایـن معامله هـا و روابـط نزدیـک چیـن بـا پاکسـتان بـه احتـال زیـاد فضـای سیاسـی 

منطقـه را بـه نفـع چیـن تغییـر شـکل می دهـد، تـا حـدی ایـن پیش بینـی دشـوار اسـت 

کـه آیـا ایـاالت متحده امریـکا و رشکای غربـی آن از افغانسـتان جدا خواهد شـوند. این 

پروژه هـای بـزرگ می توانـد بـه بیجینـگ قـدرت نفـوذ الزم را بدهد بـرای مجبـور کردن 

دیگـران، از جملـه افغانسـتان بـرای کمـک بـه مهـار یـا حتـی از بیـن بـردن تهدیدهـای 

احتالـی امنیـت و ثبات اش. شـایان ذکر اسـت کـه پاکسـتان و طالبان که  چیـن بر آنها 

نفـوذ دارد، اقدامـات قابـل مالحظـه ای علیه گروه هایی کـه چین آنها را تهدید محسـوب 

می کنـد انجـام نـداده انـد. این جای پرسـش را بـاز می گذارد کـه آیا بیجینـگ موضوع را 

بـا آنهـا جـدی مـورد بحـث قـرار داده اسـت و تا چه حـد می توانـد موثر باشـد.

این خالصه راهکار، به بررسی تعامل چین با افغانستان پس از خروج نظامی امریكا از افغانستان می پردازد. این مقاله به طور فرشده بیان می کند که 

افزایش عدم اطمینان در مورد ماهیت خروج نظامی امریکا و تغییر در سیاست آن کشورچگونه بر اهداف اقتصادی و امنیتی کشور چین به سطح ملی 

و منطقه ای تأثیر می گذارد. هم چین و هم اتحادیه ی اروپا تالش های خود را برای حایت از روند صلح در داخل افغانستان افزایش داده اند. بعد از 

سال ۲۰۲۱ م، کدام رشایط برای انکشاف، توسعه و همکاری های امنیتی در کابل، بیجنگ و پایتخت های اروپا پیش بینی شده است؟ انتظارات چین از 

رشکای بین املللی افغانستان و نگرانی این رشکا در مورد اهداف چین چیست؟ در کدام ساحات هاهنگی سه جانبه برای دستیابی به اهداف مشرتک 

بسیار حیاتی و موفقیت آمیز است؟. 

چیـن و افغانسـتان در سـال ۱96۰م معاهـده دوسـتی و متقابل و عدم تعـرض را امضاء 

کردنـد. و روابـط دوران جنـگ رسد را بـا محوریـت تعامل اقتصـادی ترسـیم کردند۱. از 

آن زمـان بـه بعـد، جاه طلبـی و آرزو های کشـور چیـن در افغانسـتان همچنـان در حوزه 

اقتصـادی ثابـت مانـده اسـت. زیـرا ابرقـدرت در حال رشـد، مشـارکت و تعامل کشـور 

چیـن را در امـور سیاسـی و امنیتـی افغانسـتان محـدود کرده اسـت. در سـال ۲۰۰6 م، 

هـر دو کشـور معاهـده ۱96۰ خـود را بـر اسـاس اصـول "حسـن همجـواری" تریـح 

کردنـد که در آن چین، افغانسـتان و همسـایگان خـود را برای حایـت از ثبات در منطقه 

دخیـل می سـازد. بطـور گسـرتده، چیـن بـرای تضمیـن امنیـت و منافـع اقتصـادی خود 

در افغانسـتان، بـه پاکسـتان کـه از دهـه ۱96۰ نزدیکرتین و مهمرتین متحـد منطقه ای آن 

کشـور در جنـوب آسـیا اسـت، متوصـل گردیده اسـت. امـا از زمانی که احتـال کاهش 

نظامـی امریـکا در سـال ۲۰۱4 م  و احتـال ایجـاد خـالء امنیتـی بـه میان آمـد، به نظر 

می رسـد بیجنـگ بـه طـور فزاینده ای افغانسـتان را بـه عنـوان اولویت در مرزهـای غربی 

خـود محسـوب کنـد. اگـر آمریـكا و ناتـو بطـور کامـل از افغانسـتان خـارج شـوند، در 

ایـن وضعیـت، چیـن شـاید بـه دنبـال ایـن باشـد تـا افغانسـتان را  در سـاحه اقتصـادی 

خـود نزدیـک تـر بسـازد، زیـرا سـال ها در مـورد آوردن این كشـور تحت طـرح كمربند و 

جـاده ی کـه پـروژه چنـد میلیـارد دالری اسـت صحبت كرده اسـت.

افزایش قدرت نفوذ اقتصادی و دیپلامتیک چین 
چیـن دارای قـدرت نفـوذ اقتصـادی و دیپلاتیـک قابـل توجهی بـر افغانسـتان و منطقه 

اسـت، امـا هنـوز قسـمت کوچـک آنـرا بـرای اهـداف سیاسـی فـوری در کابـل اعـال 

کـرده اسـت. در عـوض، بیجنـگ خود را بـه عنـوان ابرقـدرت اقتصادی در حـال ظهور 

در آسـیای جنوبـی و مرکـزی معرفـی کرده اسـت، اما تـا زمانیکـه ایاالت متحـده امریکا 
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نگرانی های امنیتی بیجینگ و موقف آن در مورد صلح افغانستان
اگـر تالش هـای غـرب در مورد ثبـات افغانسـتان در سـال ۲۰۲۱ م  پایان یابـد، رویکرد 

چیـن بیـش از هـر چیـز با نگرانـی در مـورد تهدیدهـای امنیتـی ناشـی از افغانسـتان، از 

جملـه تروریـزم فراملـی و افراط گرایی مذهبی خشـن هدایت خواهد شـد. هدفمندترین 

تـرس بیجینـگ تهدیدهایی اسـت4  که ممکن اسـت در شـال غربی اسـتان شـینکیانگ 

آن ناآرامـی را تحریـک کنـد؛ بـه طـور خـاص، عالقـه زیـادی نشـان می دهد بـه پیگیری 

از  مشـخص  امـا  کوچـک  جمعیتـی  اویغـور،  قومـی  جهادگـران  فعالیـت  و  حضـور 

جنگجویـان خارجـی بـه میزبانـی طالبان5. 

در حالـت ایـده آل، بـرای بیجینـگ، یـک منطقـه حایـل بـا ثبـات می توانـد اطمینـان 

حاصـل کنـد کـه گروه هایـی مانند جنبـش اسـتقالل ترکسـتان رشقـی )ETIM( از خاک 

افغانسـتان و کشـورهای آسـیای میانـه بـه عنـوان "مواضع رو به جلـو" برای نفـوذ و آغاز 

فعالیت هـای جدایـی طلبـی در شـینکیانگ اسـتفاده منی کننـد6. در یـک نتیجـه بدترین 

وضعیـت مبنـی بـر شکسـت رونـد صلـح و خـروج عجوالنـه نظامـی ایـاالت متحـده 

امریـکا و غـرب - فروپاشـی دولـت و جنگ داخلی متعاقـب آن – می تواند افغانسـتان را 

بـار دیگـر به پنـاه گاه سـازمان های تروریسـتی بین املللی تبدیـل کند و خطر بـی قانونی 

در مرزهـای کشـور می توانـد کشـورهای همسـایه را بـه خطـر بینـدازد - از جملـه غـرب 

نـاآرام چیـن را. بـه نظـر می رسـد بیجینـگ احتـال وقـوع چنیـن وضعیت هـای منفـی 

را بـرای مدتـی طوالنـی پیـش بینـی کـرده اسـت؛ ایـن طـرح از اوایـل سـال ۲۰۱3 م با 

اسـتفاده از کمک هـای امنیتـی رشوع شـد، هرچند در مقیاس بسـیار کوچـک و از طریق 

ابتکاراتـی کـه عمدتـا نتوانسـتند تحقق یابنـد. تا سـال ۲۰۱9 م، گزارش هـا حاکی از آن 

بـود کـه ارتـش چیـن یک پایـگاه نظامـی در منتهـی بـه دامنه غـرب رسزمین خـود ایجاد 

کـرده اسـت کـه کوه هـای مجـاور تاجیکسـتان، افغانسـتان و مرزهـای خـودش را احتوا 

می کنـد7. چنیـن حرکاتـی هر دو بی سـابقه اسـت، امـا کامـالً منفعالنه و کامـالً دفاعی 

باقـی مانـده، خصوصـاً در مقایسـه با تعامل سـایر کشـورهای همسـایه افغانسـتان.

موضـع عمومـی بیجینـگ در مورد روند صلح جاری در افغانسـتان به طـرز ماهرانه ای از 

تالش هـای تحـت رهـری ایـاالت متحـده امریکا حایـت می کنـد. مطابق با پاکسـتان، 

چیـن بشـکل غیر آشـکار بـه تعـدادی از کشـورهای اروپایی، سـایر کشـورها و نهادهای 

بیـن املللـی نپیوسـت تـا طالبـان را بـرای آتش بس فـوری تحت فشـار قرار دهـد. چین 

تـا حـدی مسـائل آتـش بـس را مطـرح کـرده اسـت، خـروج "منظـم" و "مسـئوالنه" از 

افغانسـتان را ترجیـح می دهـد، ناتو و ایاالت متحـده امریکا را در مـورد خروج عجوالنه 

هشـدار داده اسـت. همچنین نگرانـی خویش را در مـورد رویکرد ایـاالت متحده امریکا 

در رونـد مذاکـرات صلـح افغانسـتان در مـورد نادیـده گرفن آن کشـور از بُعد رسـمی تر 

منطقـه ای ابـراز کـرده اسـت. در حـال حـارض، چیـن حتـی ممکـن اسـت بـه حضـور 

نیروهـای ضـد تروریزم ایـاالت متحده امریکا در افغانسـتان نگاه مطلوبی داشـته باشـد.

 Climbing on China’s Priority List: Views on Afghanistan from Beijing - Afghanistan Analysts Network - English .در مورد چین مراجعه کنید AAN 4 برای بحث قبلی در مورد سیاست داخلی چین در قبال افغانستان ، به مقاله

.)afghanistan-analysts.org( مراجعه کنید. برینلی بروتن و تانی برون، "ایاالت متحده شبه نظامیان چینی اویغور و همچنان جنگجویان طالبان را در افغانستان هدف قرار می دهد،" خرگزاری ان بی سی، 8 فروری ۲۰۱8م F 5   به بخش

.CICIR 6 پاول اسرتانسکی و نیکولی ان جی، "همکاری و رقابت: روسیه و چین در آسیای مرکزی، خاور دور روسیه، و قطب شال" ، کارنگی موهبت صلح بین املللی، ۲8 فروری ۲۰۱8. همچنان رجوع شود به مقاله

7 به گری شیح، در ارتفاعات ممنوع آسیای میانه، تازه وارد آرام: نظامیان چینی،" مراجعه کنید. واشنگن پوست، ۱8 فروری مپ۲۰۱9م.

گذرگاه خنجرب ، گذرگاه مرزی بین چین و پاکستان. تجارت مرزها در اینجا طی سالهای گذشته به عنوان بخشی از CPEC افزایش یافته است. )منبع: عبدالله شکور، ۲۰۱6(



35. افغانستان پس از 2021 م تهاجم بر آرزوها و جاه طلبی منطقه ای چین و یا چالش های امنیتی؟

بنظـر می رسـد کـه این کشـور ماننـد بسـیاری از قدرت های دیگـر منطقه ای تـالش کرده 

اسـت، تـا گفت گـوی فزاینـده ای را بـا دفـرت سیاسـی طالبـان برقـرار کنـد. ایـن کشـور 

روابـط خویـش را سـال ها قبل بـا گروه شورشـی آغاز کرده بـود، اما از زمانـی که ایاالت 

متحـده امریـکا طالبـان را در مذاکـرات بـه سـطح بـاال درگیر کرده اسـت، ایـن روابط با 

کشـور چیـن بازتر شـده اسـت. موضـع آن کشـور در قبـال روند صلـح افغانسـتان بطور 

موثـر منعکـس كننـده ارزیابـی راهـردی اسـت كـه بیجینـگ در هنـگام خـروج نظامـی 

ایـاالت متحـده امریـكا و ناتـو در سـال ۲۰۱4 م انجـام داده بود كه این بررسـی احتال 

بالقـوه تسـلط طالبـان و یـا بی نظمـی سیاسـی را محتمل می دانسـت8.

موضـع چیـن در افغانسـتان بـا توجـه بـه تأکید بـر تجـارت، اتصـال منطقـه ای و رسمایه 

گـذاری بلنـد مـدت و مبـارزه بـا تروریـزم، با توجـه بـه وقایع فعلـی و حتـی تالش های 

ایـاالت متحـده امریـکا بـرای خـروج مرتکـب از منطقه، بـه هیچ وجـه دچار نوسـانات 

چشـمگیری نشـده اسـت. برعـالوه، تعامـل چیـن بـا افغانسـتان تحـت تأثیـر تنش های 

آینـده در روابـط ایـاالت متحـده امریـکا و چیـن بـه طـور جـدی قـرار نخواهـد گرفت، 

حتـی اگـر ایـن روابط بدتر شـود. در حالی که پتانسـیل همکاری دشـوار گردیده اسـت، 

هـر دو کشـور چین و ایـاالت متحده امریـکا از آوردن درگیری افغانسـتان در کشـمکش 

رقابـت و سـایر موضوعـات بحـث برانگیز در سـایر نقاط آسـیا خـودداری کـرده اند9.

تعامـل اخیـر چیـن بـا محدودیـت و انتظـارات تحقـق نیافتـه توسـط برخـی از رهـران 

سیاسـی افغانسـتان تعریـف شـده اسـت، امیـدواری مبنـی بر این اسـت که چیـن بتواند 

تنـوع وابسـتگی كابـل بـه حایـت خارجـی را ایجـاد كنـد و حتـی ممكـن اسـت بـر 

پاكسـتان تأثیـر مثبـت بگـذارد۱۰. اما دامنـه دیپلاتیک چیـن در منطقه در حال گسـرتش 

اسـت و بـه نظـر می رسـد در آینـده نزدیک چین قاطعیت بیشـرتی داشـته باشـد. در یک 

اشـاره کوچـک از آنچـه کـه ممکن اسـت چیـن انجـام دهد، چین در چند سـال گذشـته 

رشوع بـه بـازی سـخت دیپلاتیـک با ایاالت متحـده امریکا در شـورای امنیت سـازمان 

ملـل کـرده اسـت کـه از آن جملـه می تـوان متدید سـاالنه مأموریت سـازمان ملـل را در 

افغانسـتان یـاد کرد۱۱.

همزمـان بـا خـروج نظامـی ایـاالت متحـده امریـكا - بـا توجـه به هـر جـدول زمانی كه 

ممكـن اسـت - احتـاالً مقـدار زیـادی از بودجـه و حایـت غـرب از افغانسـتان نیـز 

كاهـش می یابـد، كابـل مجبـور اسـت روابـط خـود را بـا چیـن از باال بـه پایین بررسـی 

كنـد، بـه ویـژه بـا توجـه بـه نزدیكـی چین-ایـران و چین-پاکسـتان. ایـن روابـط احتاالً 

نشـانگر ایـن اسـت کـه چیـن در صـورت ایجـاد خـال سیاسـی، اقتصـادی یـا امنیتی در 

آینـده از کـدام بازیگـران و موقعیت هـای منطقـه ای حایـت خواهـد کـرد۱۲. رویکـرد 

"عـدم مداخلـه" چیـن، وقتـی صحبـت از رسمایه گـذاری در رسارس جهـان می شـود 

نشـان می دهـد کـه تعامـل در افغانسـتان تـا حد زیـادی بـه سـوابق تاریخـی حایت از 

پاکسـتان۱3 و  سـایر رشکای منطقـه ای برمی گـردد و ربـط دارد.

کار کردن با هم براساس همگرایی منافع
اتحادیـه اروپـا و چیـن هـر دو انگیزه هـای اقتصـادی بـرای ارتقـا و ترویـج تجـارت و 

اتصـال منطقـه ای دارنـد. اگرچه افغانسـتان هنوز در فهرسـت رشکت کننـدگان در ابتکار 

کمربنـد و جـاده قـرار نگرفتـه اسـت، امـا مقامـات چینـی متذکـر شـده انـد کـه احتال 

قـوی وجـود دارد تـا با گسـرتش دهلیز اقتصـادی چیـن و پاکسـتان بتوانند افغانسـتان را 

هـم شـامل ایـن فهرسـت کنند۱4.

بـه نظـر می رسـد کـه در حـال حـارض گنجانـدن افغانسـتان در BRI اتفـاق بیفتـد. بـه 

نظر می رسـد شـخصیت های سیاسـی افغانسـتان بـه ویژه در صورت دسـتیابی بـه توافق 

صلـح و نفـوذ تـازه پاکسـتان در کابـل عالقه مند هسـتند. مسـیر BRI همچنیـن می تواند 

چیـن را بـه اروپـا متصـل کنـد، زمـان و هزینـه حمـل و نقـل را کاهـش دهـد و مزیـت 

جغرافیایـی روسـیه را در انتقـاالت برخـی کاالهـا بـه چالـش بکشـد. بیجینـگ پیـش از 

ایـن، خـط راه آهـن تاجیکسـتان - افغانسـتان - ترکمنسـتان را راه انـدازی کـرده اسـت. 

افغانسـتان بـه عنـوان راه زمینـی به قرقیزسـتان و ازبکسـتان، چندین مسـیر تجـاری را نیز 

فراهـم می کنـد.

انتظـار مـی رود چیـن از طریـق پروژه هـای بـزرگ زیربنایـی، و همچنیـن بودجـه ناچیـز 

و پشـتیبانی لوجسـتیکی، بـه کمـک بـه افغانسـتان ادامـه دهـد. در صورت خـروج ناتو، 

موسسـات مالـی تحـت هدایـت چیـن ماننـد بانـک رسمایـه گـذاری زیربناهـای آسـیا 

احتـاالً نقـش فعال تری داشـته باشـند - زیرا کاهـش احتالی حایت مالی موسسـات 

مـورد حایـت غرب، فضـای گسـرتش نفـوذ را در اختیار چین قـرار خواهـد داد. چنین 

تالش هـا می توانـد تکمیـل کننـده ای برنامه هـای اتصالـی اتحادیـه اروپـا در رسارس آسـیای 

میانـه باشـد و یا اینکه تحت الشـعاع قراردهـد، مانند تعهد 7۰ میلیـون یورویی بانک رسمایه 

 ، )CASA-1000( گـذاری اروپـا بـه پـروژه انتقال و تجـارت برق آسـیای مرکـزی و جنوبـی

کـه امـکان انتقـال بـرق را میـان قرقیزسـتان، تاجیکسـتان همراه با افغانسـتان و پاکسـتان 

را فراهـم می کنـد۱5.

اتحادیـه ی اروپـا و چیـن خواهـان دیـدن یـک افغانسـتان بـا ثبـات هسـتند و از بدتریـن 

وضعیـت کـه افغانسـتان درگیـر جنـگ داخلی شـود و بـه پناه گاهی امـن بـرای تروریزم 

بیـن املللـی تبدیـل شـود اجتنـاب می کنند.

اتحادیـه ی اروپـا ممکـن اسـت نفـوذ بیشـرتی نسـبت بـه دولـت فعلـی ایـاالت متحده 

امریـکا بـرای نزدیـک شـدن به چین داشـته باشـد و از چین بخواهـد تا بر پاکسـتان تأثیر 

بگـذارد تـا رهری طالبان را برای پذیرش سـازش های اساسـی در روند صلح افغانسـتان 

تحـت فشـار قـرار دهد. چین متاس مسـتقیم با طالبان داشـته و روابـط دیپلاتیک علنی 

خـود را بـرای چندیـن سـال حفظ کـرده اسـت، اما به نظـر می رسـد این امر با مشـورت 

بـا اسـالم آبـاد صـورت گرفتـه اسـت - در راسـتای رعایـت منافـع پاکسـتان در منطقـه. 

این کـه آیـا اتحادیـه ی اروپـا موفـق خواهـد بـود در فشـار وارد کـردن غیـر مسـتقیم بـر 

پاکسـتان از طریـق چین نسـبت به فشـار مسـتقیم ایـاالت متحـده امریکا بر پاکسـتان که 

بایـد معلـوم شـود. تنـش و اختالف هایـی  که بیـن اروپـا و چیـن در یک معاملـه تجاری 

منعقـد شـده در دسـمر سـال ۲۰۲۰ م بوجـود آمد این فرصـت را به حداقل می رسـاند.
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سازمان ملل متحد بر تهدید وتو چین برای تجدید مأموریت افغانستان غلبه می کند، "رویرتز، ۱7 سپتمر ۲۰۱9م.

Ibid.۱۲ به گفته تعدادی از کارشناسان آمریکایی، رویکرد چین به موضوعات منطقه ای در حال حارض در حایت از منافع رشکای محلی، به ویژه پاکستان همسو است

۱3 جیسن لی، : میانجیگری درگیری با خصوصیات چینی: چگونه چین سیاست عدم تداخل خود را توجیه می کند ، "مرکز استیمسون، ۲7 آگست ۲۰۱9.

۱4 مریم صافی و بسم الله علیزارده، ۲۰۲۰، "الحاق افغانستان در برنامه ی ابتکار عمل کمربند و جاده: مرور، تحلیل و چشم اندازها،" بنیاد فریدریش ایرت، آگست ۲۰۱8.

۱5 کمیسیون اروپا، ارتباطات مشرتک، "اتصال اروپا و آسیا – بلوک های سازنده ی راهرد اتحادیه ی اروپا" ، ۱9 سپتمر ۲۰۱8.



36. افغانستان پس از 2021 م تهاجم بر آرزوها و جاه طلبی منطقه ای چین و یا چالش های امنیتی؟

اتحادیـه ی اروپـا و چیـن بایـد در اسـتفاده از قـدرت دعـوت خـود و روابـط مثبـت بـا پاکسـتان نقش فعال تـری را بـازی کنند تـا رویکرد طالبـان را بـه روند صلح تحـت تأثیر 	�

قـرار دهنـد و اگـر آتـش بـس کامـل ممکـن نیسـت، بالفاصلـه طالبـان را متعهـد به کاهش خشـونت بسـازند. عـالوه بـر این، آنهـا باید اسـالم آبـاد را متقاعـد کنند تـا پناه گاه 

هـای طالبـان را در خاک خـود ببندد.

هـر دو اتحادیـه ی اروپـا و چیـن بایـد امـکان همـکاری در مـورد یـک شـیوه جدید رسـمی و فراگیـر منطقه ای را جسـتجو کننـد، از جمله، ایـران و هند کـه وجود آنهـا در هر 	�

جلسـه منطقـه ای بسـیار مهـم اسـت، علـی رغـم تنش هـای اخیر بیـن چین و هنـد. این مجمـع می توانـد در کوتاه مدت بـر روند صلـح در حال جریـان و ثبات در افغانسـتان 

مترکـز کنـد و در صـورت لـزوم، ایـن رکـورد می تواند بـه همکاری هـای اقتصـادی و امنیتی بلنـد مدت انتقـال کند.

اتحادیـه اروپـا و چیـن بایـد به طور مشـرتک تالش های اعتاد سـازی را بین افغانسـتان و پاکسـتان از طریق حـل اختالفات طوالنی مـدت بین دو کشـور، از جمله اختالفات 	�

مـرزی، اختالفـات تجاری، و بازگشـت و مدیریت مهاجران افغان تسـهیل کنند.

اتحادیـه ی اروپـا بایـد از چینل هـای دیپلاتیـک موجـود خـود بـا سیاسـت گذاران چینی اسـتفاده کنـد، تا از یـک رویکرد توسـعه و ثبـات پایدار و جامـع در افغانسـتان فراتر 	�

از اهـداف محـدود ضـد تروریسـتی و اقتصـادی حایت کند.

هرگونـه گسـرتش هاهنگـی اتحادیـه ی اروپـا و چیـن در زمینـه ی توسـعه و انکشـاف در افغانسـتان نیازمند پیایـش اختالفات فاحـش بیـن دو موضع سیاسـت خارجی آنها 	�

در زمینـه حقـوق بـرش اسـت. بـا ایـن حـال، ایـن امـر موانع تعمیـق همـکاری این دو کشـور در جاهای دیگر نشـده اسـت کـه مثال واضـح آن همکاری شـان در اواخر سـال 

۲۰۲۰ می باشـد. خالقیـت و اسـتفاده از "تحـرک موجـود" دیپلاتیـک می توانـد منجـر بـه تبـادل مثمـر مثـر شـود، شـاید حتـی بحث در مـورد دسـتورها و تالش هـای آینده 

بـرای کمک بـه سـازمان ملل متحد باشـد. 

پیشنهادات

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: 

رئیــس جمهــور چیــن شــی جیــن پینــگ )ســوم از راســت( ورئیــس اجرایــی افغانســتان عبداللــه عبداللــه )چهــارم از 

چــپ( در جلســه آنهــا در تــاالر بــزرگ مــردم در بجینــک چیــن رشکــت مــی کنــد،  17 مــی 2016. 

تصویر: ریوترز / کیم کیونگ هون

چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

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 ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 



همه در موقف رشقی خود، خونرد هستند

رابطه متحول ایران با افغانستان در حال گذار 

تیمور شاران، اندریو واتکنیز

  خالصۀ پالیسی



38. همه در موقف رشقی خود، خونرد هستند؟ رابطه متحول ایران با افغانستان در حال گذار 

برنامـه ی خـروج نظامـی امریـکا باعـث ایجـاد عـدم اطمینـان قابـل توجهـی در مـورد ثبـات و امنیـت افغانسـتان و همچنان حضـور و تعامـل جامعه 

جهانـی در منطقـه شـده اسـت. در وضعیـت پـس از خروج نظامـی امریکا، کـدام رشایط بـرای انکشـاف و همکاری های امنیتـی میان کابـل، تهران و 

کشـورهای اروپایـی پیش بینـی شـده بـود؟ انتظـار، موقف و اهرم فشـار ایران در افغانسـتان چیسـت؟ درکدام سـاحه ها همکاری های سـه جانبه ممکن 

اسـت و در کـدام سـاحه ها احتال بدسـت آوردن اهداف مشـرتک وجـود دارد.

پنهانـی و آشـکار، بـه نظـر می رسـد موقف تهـران بـا توجه به آنچـه ممکن اسـت تالش 

بـرای ناامیـد کـردن ایـاالت متحـده را بـه حداکـرث برسـاند، تغییـر می کند4. در پاسـخ به 

خـروج برنامـه ریـزی شـده نظامـی ایـاالت متحـده آمریـكا، ایـران ممكن اسـت راهرد 

بلنـد پروازانه تـر افغانسـتان را دنبـال كنـد. بـا ادامـه دلبسـتگی بـه کابـل، ایـران می تواند 

همزمـان از قـدرت نـرم خـود از چندیـن بازیگـر مختلـف افغانـی اسـتفاده کنـد و حتی 

بـا افزایـش حایـت از گروه هـای مسـلح محلـی بطـور بالقـوه تعادل سیاسـی شـکننده 

کشـور را از بیـن برد.

قدرت نفوذ متنوع ایران در افغانستان

از سـال ۲۰۰۱ م ، ایـران نفـوذ خـود را در میـان ذی نفعـان مختلـف افغانسـتان حفـظ 

کـرده و گسـرتش داده اسـت کـه اکرث ایـن ذی نفعان کنـرتول بخش های راهـردی دولت 

و نهاد هـای امنیتـی را در دسـت دارنـد. در جریـان حمله شـوروی سـابق به افغانسـتان، 

ایـران از جناح هـای شـیعه مبـارزان مقاومـت مجاهدان پشـتیبانی كرد، یكـی از بخش ها 

تـالش بـرای بیـرون رانـدن شـوروی ها بـود. ایـران بـا ارایـه کمک هـای خـود همچنـان 

تـالش می کـرد تا تسـلط یـک "دولـت تبعید شـده" منحراً سـنی نشـین در پاکسـتان را 

کـه مورد حایت دشـمنانش قـرار دارد، متعادل کند: کشـور میزبان، عربسـتان سـعودی 

و ایـاالت متحـده ی امریـکا. در جریـان جنـگ داخلـی دهـه ۱99۰ م، ایـران از دولـت 

ربانـی حایـت کـرد کـه ایـن دولـت در قدم نخسـت تحت سـلطه ی قـوم تاجیـک بود.

پـس از فروپاشـی دولـت در سـال ۱996 و رویـا رویـی با یـک رژیم خصانـه طالبان، 

ایـران ایجـاد ائتـالف ضـد طالبـان )که اغلـب بـه آن اتحاد شـال گفته می شـود(5  را 

ایران و افغانستان: وضعیت 

افغانسـتان یکـی از مهمرتیـن همسـایه های کشـور ایران بشـار مـی رود، نه تنهـا بخاطر 

داشـن مـرز طوالنـی مشـرتک و روابـط فرهنگـی، مشـرتکات تاریخـی و زبانـی؛ بلکـه 

بدلیـل داشـن موقعیـت جیوپولیتیـک و داد و سـتد هـای اقتصـادی۱. از زمـان انقـالب 

اسـالمی ۱979 م در ایـران، رویکرد ایران نسـبت به افغانسـتان بسـیار محافظـه کارانه تر 

از روابـط خارجـی آن بـه سـمت غـرب بـوده اسـت. حتی اکـرثآ ایـن رابطه بدلیـل رابطه 

خصانـه بـا امریـکا و تاحـدی حتی در زمان حمله شـوروی سـابق به افغانسـتان، تحت 

تآثیـر قرارگرفتـه اسـت. پـس از قتـل ده دیپلـات در سـال ۱998 م در شـال، والیـت 

مـزار رشیـف، تهـران بحرانـی را کـه تقریبـاً بـه جنگ بـا طالبان منجر شـود و سـپس در 

کابـل حکومـت مـی کـرد، کاهـش داد. اندکـی پـس از آن، ایـران در ابتدا بـرای مداخله 

نظامـی ناتـو در سـال ۲۰۰۱ پشـتیبانی خـود را اعـالم کـرد. بـا ایـن حـال، در سـالهای 

بعـد، برخوردهـای لفظـی و پنهانی واشـنگن بـا ایران گام هـای اولیه آنچه ممکن اسـت 

"تنظیـم مجـدد۲" راهـردی باشـد را به وخامت کشـاند.

طـی دو دهـه گذشـته، ایـران از یـک راهـرد عمـل گرایانـه رسد نسـبت بـه افغانسـتان 

پیـروی کـرده اسـت، ایـن راهرد چنـد وجهـی و اغلب بـه ظاهـر متناقض بوده اسـت3. 

بـه گفتـه ی یکـی از مفـران، این سیاسـت )خطرنـاک( "راهـرد محافظه کارانه" شـامل 

پشـتیبانی از ثبات سیاسـی در کابل اسـت، در حالیکه روابط خود را با طالبان گسـرتش 

می دهـد، حتـی جنگ جویـان طالـب را مسـلح می کند، تـا اقدامات ضد شـورش آمریكا 

را بطـور ماهرانـه نـاکام جلوه دهـد. اخیراً، ایـران در پیام رسـانی خود دربـاره روند صلح 

افغانسـتان دفـاع از حاکمیـت کابـل را آغـاز کـرده اسـت: از طریـق سـازش و رویارویی 

۱ پروژۀ "از عدم قطعیت تا اسرتاتیژی: احتاالت سناریوهای برد-برد آینده در منطقۀ و افغانستان چیست؟" این یک تالش مستقل بنیاد فریدریش ایرت است، تا پیرامون سناریوهای احتالی برای همسایه گان افغانستان، تعدیل پالیسی ها و نیازمندی به یک

اسرتاتیژی جامع در بین پالیسی سازان خارجی اروپا، بحث صورت گیرد. این خالصۀ پالیسی بخشی از یک پالیسی است که توسط اندریو واتکینز و داکرت تیمور شاران تألیف شده است، تا درباره پیامدهای خروج امریکا و مذاکرات صلح افغانستان با ابزارهای

https://afghanistan.fes.de/publications . پالیسی موجود، منافع اسرت اتیژیک و چالش های رشیکان اصلی در داخل و خارج افغانستان، بحث صورت گیرد. لیست کاملی از این خالصۀ پالیسی ها را می توانید، در آدرس ذیل به دسرتس داشته باشید.

۲ پس از حادثه ۱۱ سپتمر، روابط  تهران و واشنگن گرم تر شد، ایران در کنفرانس بن سال ۲۰۰۱ م نقش سازنده ای ایفا کرد و از حمالت نظامی ایاالت متحده علیه طالبان پشتیبانی کرد.

3 برای معلومات بیشرت به کتاب بروس کوپکه نویسندۀ "راهکار ایران در قبال افغانستان " ، )۲۰۱3(: تکامل عمل گرایی راهردی"، موسسه تحقیقات صلح بین املللی استکهلم  مراجعه کنید، سپتمر ۲۰۱3.

4 میثم بهراوش، )۲۰۱9(، " ایران در افغانستان چه می خواهد؟"، الجزیره ، 4 فروری ۲۰۱9.

5 در ماه اگست سال ۱998 م، طالبان بعد از ترف مزار رشیف، 8 تن دیپلومات و ۱ خرنگار ایرانی را در  قونسلگری این کشور بقتل رساندند.



39. همه در موقف رشقی خود، خونرد هستند؟ رابطه متحول ایران با افغانستان در حال گذار 

تسـهیل و کمـک کـرد. بـر خالف پیـش از سـال ۲۰۰۱، تهران روابـط خود بـا طالبان را 

بـه عنـوان عنـری دیگـر از قدرت نفـوذ راهـردی خود بـرای تضعیـف منافـع آمریکا، 

حفـظ نفـوذ در سیاسـت افغانسـتان و بـه حداقـل رسـاندن خطـرات موقعیـت منطقه ای 

خـود تلقـی می کنـد. ایـران بـه طـور مخفیانه بـه عنـارص درون طالبـان، به ویـژه عنارص 

مسـتقر در غـرب افغانسـتان کمـک می کـرد. مـال اخـرت منصـور6،  جانشـین مـال عمر، 

در مـاه مـه ۲۰۱6 از سـفر بـه ایـران بازگشـت، زمانیکـه در یـک حمله هواپیـای بدون 

رسنشـین در بلوچسـتان، نزدیـک بـه مـرز پاکسـتان با ایران کشـته شـد.

در سـه سـال گذشـته، ایران بـه طور عمومـی چنین متاس هایـی را پذیرفتـه و حتی اخیرآ 

طالبـان را بـرای گفت گـو در تهـران در جنـوری ۲۰۲۱ م 7، میزبانـی کرده اسـت. با این 

حـال، مقامـات ایرانـی اسـتدالل می کننـد کـه این سیاسـت ناشـی از تهدیدهـای دولت 

اسـالمی و کمـک به روند صلح افغانسـتان اسـت8.

ایـران قـدرت نرم قابـل توجهی در افغانسـتان اعال می کند. این کشـور از سـال ۲۰۰۱ 

م بیـش از نیـم میلیـارد دالر در قبال بازسـازی افغانسـتان تعهد کـرده و در کنفرانس جنیو 

در نوامـر ۲۰۲۰ م رشکـت کـرده بـود. مقامـات ایرانـی معتقدنـد کـه می توانـد کمـک 

بیشـرتی کننـد، امـا تحریم هـای ایاالت متحـده امریکا مانـع کمک های سـخاومتندانه تر 

آن شـده اسـت. با پیشـی گرفـن از پاکسـتان، در سـال ۲۰۱7-۲۰۱8 ، ایـران بزرگرتین 

رشیـک تجـاری افغانسـتان شـد و بـا وجـود تحریم هـا 9، حـدود دو میلیـارد دالـر )۲۲ 

درصـد از سـهم بـازار مـرف افغانسـتان( را صـادر کـرد. ایـران بـرای تحکیـم نفـوذ 

راهـردی اقتصـادی خـود، در برخـی از پروژه های اساسـی زیربنایی تجـاری و ترانزیتی 

در غـرب افغانسـتان رسمایـه گـذاری کـرده اسـت. خـط آهـن خوف-هـرات کـه اخیـراً 

تکمیل شـده اسـت و بنـدر چابهار، مسـیرهای تجاری رسیعـرت تجاری و امـکان اتصال 

منطقـه ای و دسرتسـی بـه بازارهـای آسـیای میانـه۱۰  را به ایـران فراهم می سـازد.

تهـران بـه طـور مـداوم از پناهنـدگان رسـمی ثبـت شـده افغـان بـه عنـوان ابـزار فشـار 

سیاسـی، سیاسـت خارجـی اضافـی بـرای حفظ منافـع خـود در افغانسـتان - یـا حتا به 

سـادگی در درگیـری بـا ایاالت متحده اسـتفاده کـرده اسـت ۱۱. طبق برآوردهای رسـمی 

از سـال ۲۰۱4 م تـا اوایـل سـال ۲۰۲۰ م، حـدود 3.5 میلیـون افغـان در ایـران زندگی 

می کردنـد - از ایـن تعـداد، فقـط بیـش از 95۰ هـزار پناهنـده افغـان ثبـت شـده و ۲.5 

میلیـون تـن نیـز کارگـر مهاجر فاقـد اسـناد بودنـد ۱۲. بسـیاری از پناهندگان ثبت شـده، 

شـهروندان درجه دوم و سـوم اسـتند که دسرتسـی محدودی به بهداشـت، تحصیالت و 

شـغل دارنـد. در مـاه مـه ۲۰۱9 م، معـاون وزیر امـور خارجه ایـران هشـدار داد که اگر 

ایـاالت متحـده بـه اعـال تحریم هـای بیشـرت علیـه ایـران ادامـه دهـد ۱3، ایـران اخراج 

پناهنـدگان افغـان را بررسـی خواهـد کرد.

رسانجـام، عامـل دیگـری بـر نفـوذ ایـران در ایـن کشـور سـنگینی می کنـد، کـه عمیقـا 

بسـیاری از افغانهـا را نگـران می کنـد. از سـال ۲۰۱5 م، ایـران پناهنـدگان شـیعه افغان 

را بـرای پیوسـن بـه نـرد بـا داعـش در سـوریه در تشـکل های شـبه نظامـی جـذب کرد 

و بـه جوانـان افغـان نویـد راهـی برای شـناخت قانونـی و اجتاعـی در ایـران را داد ۱4. 

ایـن تشـکیالت که اکنـون به گـروه فاطمیون معروف اسـت، اخیراً توسـط وزیـر خارجه 

ایـران بـرای حایـت از نیروهـای امنیتی افغانسـتان پیشـنهاد شـده اسـت. این پیشـنهاد 

بسـیاری از افغان هـای را کـه نگـران تأثیـر چنیـن ترتیبـی بـر حاکمیـت و محیـط امنیتی 

بودنـد، نگـران و آزرده خاطـر سـاخت. در صـورت وخیم تر شـدن وضعیت افغانسـتان 

مشـخص نیسـت کـه آیـا ایـران می خواهـد ایـن جنگ جویـان را مسـتقر کنـد، یـا آنها را 

توامننـد سـازند، یـا خیـر و اگـر چنیـن اسـت، چگونـه و بـا چـه هدفـی. سـابقه ایـران 

بـا همسـایه رشقـی خـود اغلـب بـه سـمت محافظـه کاری گرایـش دارد. بـا ایـن حـال، 

سیاسـت خارجـی آن بـه طـور کلـی قاطعانه تر رشـد کرده اسـت و یـک افغانسـتان پس 

از آمریـکا ممکـن اسـت خـال قـدرت را بیـش از حـد وسوسـه انگیز ایجـاد کند.

انتظار و موضع ایران در مورد روند صلح افغانستان

ایـران از نزدیـک مذاکـرات صلـح افغانسـتان را متاشـا می کنـد و تـالش می کنـد تـا 

تأثیـرات و نتایـج بالقـوه ایـن پروسـه را بـر وضعیـت منطقه ای خـود کاهش دهـد. ایران 

بـرای تعامـل با روند صلح افغانسـتان هـر آنچه در تـوان دارد را انجام داده اسـت. تهران 

علـی رغـم اینکـه توسـط ایـاالت متحده تـا حـد زیـادی از روند صلـح افغانسـتان کنار 

زده شـده اسـت، بـا رهـران دوحـه و کویتـه طالبـان متـاس برقرار کـرده اسـت و میزبان 

هیات هـای طالبـان بـوده اسـت. امـا برخالف برخـی دیگر از کشـورهای منطقـه، به نظر 

منی رسـد کـه رویکـرد ایـران در قبـال افغانسـتان در نتیجـه مذاکـرات )و قـدرت مسـلط 

آینـده در کابـل( باشـد. تهـران بـه طـور مـداوم عمل گرایی عمیق و سـهولت در نوسـان 

6 یوچی دریزن، " تیم های ویژه ایران با طالبان جهت مبارزه با گروه داعش موسوم به "دولت اسالمی" ، راهکار خارجی، ۲6 می ۲۰۱6 م.

7 ایاز گل، )۲۰۱6(، " ایران جهت تبادل نظر در مورد پروسه صلح افغانستان به پشتیبانی ایاالت متحده امریکا، از طالبان میزبانی می کند"، صدای امریکا، ۲6 جنوری ۲۰۲۱ م.

8   من مصاحبۀ  طلوع نیوز با جاوید ظریف وزیر امور خارجه ایران، ۲۱ دسمر ۲۰۲۰ م.

https://financialtribune.com/articles/economy-( ۲۰۱8 9 صادرات عمده را برق، مواد ساختانی، مواد غذایی و تیل تشکیل می داد. " ایران یکی از بزرگرتین رشکای تجاری افغانستان در سال های ۲۰۱7 و ۲۰۱8 بود"، تربیون مالی، 8 اپریل

domestic-economy / 8439/ ایران یکی از بزرگرتین رشکای تجاری افغانستان در سال های ۲۰۱7 و ۲۰۱8(.

۱۰ در ماه می ۲۰۱6م، هندوستان، ایران و افغانستان یک توافق نامه سه جانبۀ را که به توافق نامه چابهار معروف است، نهایی کردند. افغانستان با رشکای جدید خود فراتر از آسیای جنوبی و مرکزی، با داشن یک بندر کامالً عملیاتی که به طور بالقوه تجارت 

ایجاد می کند، از مزایای آن بهره مند خواهد شد. گفته می شود از بین 5۰۰ رشکت دارای جواز برای فعالیت در بندر چابهار ایران، ۱65 رشکت آن مربوط به  افغان هاست. 

۱۱ سیروان کوجی و مهدی جدنیا، )۲۰۱9(، " ایران به دلیل تهدید اخراج پناه جویان افغان همواره مور انتقاد قرار گرفته است" صدای امریکا، ۱5 می ۲۰۱9. 

۱۲ قابل یاد آوریست، که تعداد پناه جویان، مهاجران و کارگران موقت بنابر معضل ویروس کووید ۱9 طی سال گذشته، بطور چشمگیری تغییر کرده است، اما حتی روند عودت و برگشت  نیز از نظر سیاسی بحث برانگیز بود و اتفاق چندین حادثه در مرز 

/https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran .در سال ۲۰۲۰ م منجر به تیرگی روابط بین کابل و تهران گردید

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/iran-nuclear-deal-ultimatum-europe-afghan-refugees-drugs.html ۱3

۱4 توبیاس شنایدر، )۲۰۱8(، جنگ جویان  فاطمیون: جنگ جویان افغان در جنگ داخلی سوریه"، انستیتیوت آسیای میانه، اکتوبر ۲۰۱8 م.

“
”

سابقه ایران با همسایه رشقی اش به سوی تدبیر. با این 

حال، سیاست این کشور در مجموع قاطعانه تر شده 

و یک افغانستان پس از امریکا ممکن است، خالی 

قدرت بیش از حد فریبنده ای را به وجود آورد. 



40. همه در موقف رشقی خود، خونرد هستند؟ رابطه متحول ایران با افغانستان در حال گذار 

روابـط خـود بـا همسـایه رشقـی خـود را نشـان داده اسـت. فراتـر از واکنـش، موضـوع 

ثابـت دیگـری برای هدایت سیاسـت ایران به نظر می رسـد: آیـا ایاالت متحـده ی امریکا به 

خـروج خـود ادامـه داده و ارتـش خـود را بـه طور کامـل از منطقه خـارج می کند.

ایـران منتقـد برجسـته توافـق آمریكا و طالبـان بوده و در غیـاب دولت افغانسـتان و دیگر 

ذی نفعـان اصلـی منطقـه در مذاكـرات صلـح، ایـن پروسـه را "ناقـص" خوانـده اسـت. 

اگرچـه تهـران از مذاکـرات بین االفغانـی افغانسـتان در دوحـه اسـتقبال کرده اسـت، اما 

همچنـان رویکـرد آمریـکا و تعهـد طالبـان را به رونـد صلح زیر سـوال برده اسـت که از 

عـدم موفقیـت این گروه در کاهش خشـونت آشـکار اسـت. ایـران همچنـان تأکید کرده 

اسـت کـه چگونه ایـاالت متحده با تعهداتـی از جانب دولـت افغانسـتان، حاکمیت این 

کشـور را نادیـده گرفتـه اسـت و از آن چشم پوشـی می کنـد. عالوه بـر این، ایـران متایل 

خـود را بـرای رشکـت در گفت گوهـای آینـده صلح افغانسـتان ابـراز کرده اسـت. تهران 

بـار دیگـر تأكیـد كـرده اسـت كـه یـك رونـد صلـح موفقیـت آمیـز مسـتلزم گفت گـوی 

همه جانبـه بـا متـام اقشـار سیاسـی جامعـه افغانسـتان و یـك رونـد تحـت مالكیـت و 

متلـك افغان هـا کـه كابـل در مركزیت آن پروسـه قرار داشـته باشـد، می باشـد.

ایـران ادعـا می کنـد کـه توافـق ایـاالت متحـده و طالبـان تـوازن سیاسـی قـدرت را در 

داخـل و خـارج از کشـور بـر هم زده اسـت، و باعث می شـود کـه طالبـان از یک موقف 

قوی تـری کار کننـد، کـه به گفته تهـران، ایـن می تواند فرصت صلـح در افغانسـتان را به 

خطـر مواجـه سـازد. گذشـته از ابراز نـا امیدی و در حاشـیه قرار داشـن در یک پروسـه 

و امـور مهـم منطقـه ای، تهران تاکنون تأثیرات منفی محسوسـی را متحمل شـده اسـت.

بـا توجـه بـه سـابقه تهـران در افزایـش تعامـل خـود بـا ایـن گـروه، قبـل از دسـتیابی بـه 

صلـح توسـط ایـاالت متحـده، هشـدارهای آن در مـورد صعـود طالبـان تـا حـدودی 

پـوچ اسـت. در حقیقـت، بـه نظـر می رسـد کـه ایـران در صـورت پیرشفت ایـن روند و 

دسـتیابی ایـاالت متحـده به رشایطـی که بـرای نهایی کردن خـروج خود کافـی می داند، 

دسـتاوردهای زیـادی کسـب خواهـد کـرد. بنابرایـن، بـه نظـر می رسـد موضع ایـران در 

قبـال صلـح افغانسـتان تأییـد می کنـد کـه موقـف آن کشـور بـه هـان انـدازه مخالفـت 

فرصـت طلبانـه بـا سیاسـت های ایـاالت متحـده تحـت تأثیـر قـرار می گیـرد.

از سـال ۲۰۱9 م، متایـل بـه دوسـتی رئیـس جمهـور غنـی در قبـال ایـران بـا اسـتقبال 

خوبـی روبـرو شـده اسـت - شـاید بازتابـی از اختالفـات زیـاد میـان کابـل و واشـنگن 

باشـد و در نتیجـه، تهـران پیام هـای اصلـی خـود را مطابـق با دسـتور کار کابـل پیرامون 

رونـد صلـح تنظیـم کـرده اسـت. در متاس هـای غیـر مسـتقیم و در پـس پـرده، هـر دو 

کشـور بـا امضـای توافق نامـه امنیتی دوجانبه بـا کابل در انتصـاب حامیان اصلـی ایرانی 

در موقف هـای راهـردی دولـت به ایران امتیاز داده اند. مشـخص نیسـت کـه این روابط 

دوسـتانه فقـط بـرای ارسـال پیـام بـه ایـاالت متحده امریـکا اسـت، یا یک تـالش جدی 

بـرای گسـرتش روابـط دوجانبـه بسـیار فراتـر از هرگونه سـابقه در تاریخ پسـین.

تهـران از سـال ۲۰۰3 م بـه ایـن  سـو خواسـتار یـک جـدول زمانی بـرای خـروج ناتو از 

افغانسـتان شـده اسـت. بـا این حـال، آنها اکنـون همچنـان از "خـروج مسـئوالنه" برای 

جلوگیـری از فروپاشـی سـاختار سیاسـی موجـود افغانسـتان و اطمینـان از بـه دسـت 

گرفـن کامـل قدرت توسـط طالبـان دفـاع می کنند. ایـران همچنـان بر این عقیده اسـت 

کـه آتـش بـس باید پیـش رشط حرکت بـه جلـو در روند صلح باشـد، موضعی کـه کابل 

نیـز بـر آن تآکیـد دارد. مقامـات در مـورد تالش هـا مبنـی بـر جاگزینـی دولـت فعلـی با 

دولـت موقـت هشـدار می دهنـد و تآکیـد می کننـد كـه ایـن امـر می توانـد منجـر به خال 

قانونی و سیاسـی شـود و از این رو به بی نظمی و خشـونت منجر شـود، اگر چه شـاید 

باعـث از هم پاشـیدگی كامل نگـردد. تهران همچنان بـرای حفظ دسـتاوردهای دهه های 

گذشـته ماننـد حقـوق زنـان، حقـوق اقلیت هـای قومـی و مذهبـی و نقش اساسـی تر و 

فعال تـر بـرای سـازمان ملـل متحد، به عنـوان مثال با حایـت از مناینده ی ویژه سـازمان 

ملـل متحـد در رونـد صلح، تـالش زیادی کرده اسـت.

علـی رغـم همـه این مـوارد، تهـران آشـکارا توانایـی خـود را بـرای تأثیرگذاری بـر روند 

صلـح افغانسـتان و پویایـی درگیری هـا از راه هـای غیر مفید )بـه عنوان مثـال نظرات ماه 

جنـوری در مـورد فاطمیـون و میزبانـی از یـک هیـات برجسـته طالبـان از سـوی تهران( 

اعـالم کـرده اسـت. ایـن تصادف هـا دقیقـآ بـا دولـت جدید ایـاالت متحـده امریـکا در 

مـورد تصامیـم پیوسـن و نـه پیوسـن بـه توافق نامه دوحـه همزمان اسـت.

همـه مـوارد فـوق بـا طـرح تهـران در زمینـه اسـتفاده از سیاسـت های ایـاالت متحـده 

مطابقـت دارد. سـایر منافـع اصلی نیـز تعامل عملی ایـران را در افغانسـتان هدایت کرده 

انـد. افزایـش ارتباط آن با طالبان مسـلاً تا حدی ناشـی از تهدیدهای ارائه شـده توسـط 

دولـت اسـالمی از سـال ۱5/۲۰۱4 بـوده اسـت. اگرچـه بـه شـکل پنهانی، ولـی ایران 

قبـل از آن هـم روابـط خویـش را با گروه های شورشـی گسـرتش مـی داد. نگرانـی ایران 

مبنـی بـر اینکه خـروج رسیع  نظامـی امریکا ممکن اسـت موج جدیـدی از فعالیت های 

تروریسـتی را بـه وجـود آورد کـه مهـار آن دشـوار اسـت، احتـاالً واقعـی اسـت. امـا 

وضعیـت تقابـل ایـران در برابر ایاالت متحده تنها رشـته مشـرتک در بسـیاری از مواضع 

پیچیـده و متناقـض ایـن کشـور در مـورد صلح و آینده افغانسـتان اسـت.

ایران و اتحادیه ی اروپا: دستیابی به اهداف مشرتک؟

افغانسـتان ممکن اسـت یک بسـرت سیاسـی اضافـی را به ایـران جهت تعامـل و برقراری 

ارتبـاط بـا جامعه بیـن املللـی از جمله اتحادیـه ی اروپا در مـورد چندین منافع گسـرتده 

وهم گـرا فراهـم منایـد. در حـال حـارض یـک رابطـه کاری سـازنده بیـن ایـران و قدرت 

هـای اروپایـی - انگلیس، فرانسـه، آملـان و به طور کلـی اتحادیه ی اروپا وجـود دارد که 
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ایـن رابطـه برمی گـردد بـه زمـان و برنامـه جامـع مشـرتک JCPoA( ۲۰۱5(، معـروف به 

توافـق هسـته ای ایـران،  کـه می توانـد در اداره جدید رییـس جمهور امریکا بایـدن دوباره 

احیـا شـود. اتحادیـه اروپـا قبـالً گفتـه اسـت كـه در صـورت لغـو تحریم هـای ایـاالت 

متحـده، كنوانسـیون JCPoA و بـه دنبال آن كنوانسـیون همکاری تجـاری در زمینه انرژی 

را پشـتیبانی خواهـد كرد.

بـا خـروج نظامـی امریـكا و پیش بینی این كـه  در دوره بایـدن، احتال  دارد تـا تحریم ها  

کاهـش یـا حتـی لغـو گـردد، اتحادیـه ی اروپـا، ایـران و افغانسـتان فرصتـی عالـی برای 

تعریـف مجـدد روابـط خود در مـورد اهـداف و منافع اصلی دارنـد. این مـوارد می تواند 

شـامل مبـارزه بـا تروریـزم، ادغـام اقتصـادی و تجـاری، مهاجـرت از مرزهـا و مدیریت 

قاچاق مـواد مخدر باشـد.

اتحادیـه ی اروپـا بـا توجـه بـه مشـرتکات فرهنگـی - زبانـی، اقتصـادی و سیاسـی در 

افغانسـتان بـرای کمـک بـه آشـتی، ادغـام مجـدد و تالش هـای بازسـازی پـس از توافق 

صلـح می توانسـت از ایـن ظرفیـت هـا بطـور کامـل و مفیـد آن اسـتفاده منایـد. ایـران 

می تواند نقش سـازنده ای داشـته باشـد در مهار و متعادل سـازی برخـی از اخاللگرهای 

بـا لقـوه سیاسـی و کسـانی کـه در داخـل طالبـان اختیـار ابزارهـای خشـونت آمیـز و 

تسـلیحات را دارنـد.

بـا توجـه بـه تحریم های ایـاالت متحـده و عدم توانایـی ایران در دسرتسـی بـه بازارهای 

جهانـی، افغانسـتان بـه عنوان رشیک تجـاری اصلی ایران ظاهر شـده اسـت. اتحادیه ی 

اروپـا و ایـران می تواننـد در تسـهیل همکاری هـای اقتصـادی منطقه ای و ادغـام تجارت 

از نزدیـک همـکاری کننـد. پروژه هـای اساسـی زیربنایـی ایـران بـه بهرتیـن وجهـه برای 

ایـن هدف مناسـب هسـتند، اما رویكـرد جامع تر و کلی تری در مورد كشـورهای آسـیای 

میانـه نیاز اسـت كـه اتحادیه ی اروپا می تواند در تسـهیل این امر پیشـگام باشـد. کشـور 

ایتالیـا در حـال تکمیـل کـردن مرحلـه 4 راه آهـن اسـت کـه بـا خـط آهـن خوف-هرات 

اتصـال ایـران را بـا آسـیای میانـه از طریـق افغانسـتان فراهم خواهد کـرد. ایـران امیدوار 

اسـت کـه افغانسـتان را در برنامه هـای خـود بـرای صـادرات سـاالنه 8۰ میلیـارد مـرت 

مکعـب گاز طبیعـی خـود بـه کشـورهای آسـیایی و اروپایی تا سـال ۲۰۲5 قـرار دهد و 

در عیـن حـال برنامـه دارد تـا صـادرات غیرنفتـی خویـش را به افغانسـتان افزایـش دهد. 

در یـک وضعیـت پـس از جنـگ، تهـران می تواند بـه عنوان یک کشـور رسمایـه گذار در 

بخـش آمـوزش، توسـعه تخنیکـی و مسـلکی، که ایـن رسمایه گـذاری نیز شـامل بخش 

صحـت، مراقبت هـای بهداشـتی و سـایر بخـش هـا میگردد، حضور داشـته باشـد.

فراتـر از اجنـدای موضوعـات امنیتـی، ایـران در چندیـن جلسـه منطقه ای و بیـن املللی 

منطقـه ای،  چالش هـای  حـل  بـرای  کـه  اسـت  داده  نشـان  و  اسـت  کـرده  همـکاری 

جلسـه های سـه جانبـه و چنـد جانبـه را ترجیح می دهـد. به عنـوان مثال، ایـران با هدف 

تقویـت همـکاری و گفت گـوی سیاسـی بیـن کشـورهای منطقـه، از سـال ۲۰۱۱ عضو 

حیاتی در کنفرانس قلب آسـیا / و پروسـه اسـتانبول بوده اسـت. این کشـور با پاکسـتان 

از نزدیـک همـکاری کـرده اسـت در راسـتای تطبیـق راهـرد راه حل هـای افغانسـتان که 

توسـط کمیسـاری عالـی پناهنـدگان سـازمان ملـل متحـد بـرای کمـک بـه بازگشـت و 

اسـتقرار مجـدد پناهنـده گان افغـان تسـهیل شـده اسـت. از آن زمـان، ایران عضـو گروه 

متـاس بیـن املللـی در مورد افغانسـتان و پاکسـتان اسـت.

اتحادیـه ی اروپـا و ایـران هـر دو بـه عنـوان مـرف کننـده گان بـزرگ، از قاچـاق مـواد 

مخـدر رنـج می برنـد. اتحادیـه ی اروپـا می توانـد امکان تسـهیل یـک شـیوه ی منطقه ای 

بـرای بررسـی مرزها و رشیک سـاخن اطالعـات را برای مدیریـت و جلوگیری فرامرزی 

تجـارت و قاچـاق غیرقانونـی مـواد مخـدر را در مرزهـای افغانسـتان بررسـی کنـد. هر 

دو کشـور می تواننـد در جوامـع اطـراف مـرز رسمایـه گـذاری کننـد و مردم را به کشـت 

محصـوالت جاگزیـن تریـاک تشـویق کنند.

مهاجران افغان در حال بازگشت از ایران در مرز اسالم قلعه، هرات ۲۰۲۰. بنیاد فریدریش ایرت / محمد عارف کریم(
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بـرای موفقیـت در رونـد صلـح کـه در حـال جریـان اسـت، نیاز بـه رسمایه گـذاری قابل توجه تری به اسـاس کارشـیوه رسـمی تر منطقـه ای اتحادیـه ی اروپا بـه عنوان یک کمـک کننده 	�

اصلـی وجـود دارد. چنیـن چارچوبـی منطقـه ای فرصتـی عالـی بـرای تعامـل مسـتقیم با ایـران خواهد بـود. از آنجایی کـه ایران احسـاس می کرد کـه در روند صلح افغانسـتان توسـط 

دولـت پیشـین ایـاالت متحـده امریـکا در حاشـیه قـرار گرفته اسـت، ایـن روند مدتـی طول می کشـد تا دولـت جدید بایـدن روابط دوجانبـه را گرم کنـد، اتحادیـه ی اروپـا می تواند در 

ایـن فاصلـه زمانی ایـن خال را پـر کند.

در صـورت عـدم موفقیـت در رونـد صلـح و خـروج نظامـی امریـكا از افغانسـتان، احتاالً رقابـت و تنش در میـان بازیگـران منطقه ای شـدت می یابد. ائتـالف ضد ایرانـی که ایاالت 	�

متحـده بـا عربسـتان سـعودی، کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس و ارسائیـل کـه توسـط ترامپ دنبال شـد، حتی اگر توسـط بایـدن تسـهیل شـود، می تواند پویایـی منطقـه را متوقف و 

پیچیـده تـر کنـد. اتحادیـه ی اروپـا بایـد از قـدرت دعـوت و روابـط مثبـت خـود، بـه ویژه بـا ایـاالت متحـده، پاکسـتان و هند اسـتفاده کند تـا اطمینـان حاصل کنـد که منافـع مرشوع 

ایـران رعایت می شـود.

اتحادیـه ی اروپـا بـرای حـل اختالف هـای طوالنـی مـدت میان ایـران و افغانسـتان، از جمله اختالف هـای تاریخی در مـورد دریای هریـرود را بایـد از طریق میانجی گـری حل و فصل 	�

کنـد. نقـش اتحادیـه ی اروپـا می تواند حتی به شـکل غیرمسـتقیم باشـد، شـاید سـازمان ملل متحـد را بـه میانجی گـری در اختالف های آبی میـان افغانسـتان و ایران در مـورد دریا های 

هیرمنـد و هریرود تشـویق کند.

بروکسـل بایـد بـه تقویـت ارتبـاط درون منطقـه ای بیـن آسـیای جنوبـی و آسـیای مرکـزی از طریق افغانسـتان کمـک کند، به طـور بالقـوه می تواند ایـران را دعـوت کند، تـا در تالش ها 	�

بـرای تشـویق کشـورهای همسـایه بـرای آزاد سـازی تعرفه هـا و موافقت نامه هـای ترانزیتـی رشکت کند.

ایـران بایـد از اسـتفاده پناهنـده گان افغـان بـه عنوان نقطه فشـار خـودداری کند. چنین سیاسـتی احتـاالً منجر به افزایش احساسـات منفـی عمومی در افغانسـتان می شـود. اتحادیه ی 	�

اروپـا می توانـد بـا ایـران و سـایر نهادهای سـازمان ملـل از جمله کمیسـاری عالی پناهنده گان سـازمان ملـل متحد بـرای ایجاد راه حل های جامع برای بازگشـت به کشـور و پشـتیبانی 

از پناهنـده گان افغـان همکاری کند.

ایـران همچنـان بایـد از هرگونـه تشـویق یـا اعـزام و یـا فعال سـازی جنگ جویـان فاطمیـون در افغانسـتان خـودداری کنـد. تاریخچـه شـبه نظامیان و جناح هـای مسـلح مـورد حایت 	�

خارجـی هم اکنـون بسـیار پـر از تأثیـرات منفـی اسـت. هانطـور کـه عمل گرایـان در تهـران بایـد بـه خاطر بسـپارند، اینهـا غالباً بـا اثـرات مبنی بر لریز شـدن به کشـورهای همسـایه 

همـراه بوده اسـت.

پیشنهادات

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. 
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چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

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 ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 



نقش و اهمیت ترکیه در روند صلح افغانستان

اندریو واتکینز، تیمور شاران

میانجی ایجاد صلح؟



44. همه در موقف رشقی خود، خونرد هستند؟ رابطه متحول ایران با افغانستان در حال گذار 

خالصه پالیسی دست داشته روابط  دو جانبه ترکیه با افغانستان را در میان ابهام در مورد ماهیت خروج نیروهای نظامی امریکا و تأثیر آن بر امنیت ملی و 

منطقه ای، منعکس می مناید. خالصه پالیسی مذکور منافع و مسیرهای پالیسی انقره را در همسایگی رشقی آن نشان می دهد و به این موضوع می پردازد 

که چرا ترکیه، با وجود اینکه به عنوان یک میانجی طبیعی در روند صلح افغانستان مورد استقبال گسرتده قرار گرفته است، هنوز نتوانسته یک اسرتاتیژی 

روشنی را در این زمینه ارائه دهد. مزید برآن، با مترکز بر نگرانی های مشرتک در مورد آوارگی و مهاجرت، این خالصه پالیسی به بررسی امکان بالقوه 

همکاری های بیشرت بین افغانستان و اتحادیه اروپا می پردازد. 

ترکیه به عنوان متحد دیرینۀ افغانستان و هفتمین بزرگرتین کشور که نیروهایش در چوکات 

از چندین جهت   و  قابل مالحظه  به شکل  دارند،  فعالیت  این کشور  در  ناتو  مأموریت 

با  زبانی  و  فرهنگی  پیوندهای عمیق  دارای  ترکیه  داشته است۱.  افغانستان مشارکت  در 

ترک  قومی،  لحاظ  از  آن  جمعیت  از  ای  مالحظه  قابل  فیصدی  زیرا  است،  افغانستان 

تبار استند. در جنگ جهانی اول ، تصمیم کابل در پشتیبانی از امپراتوری عثانی بنیاد 

و اساس روابط دوستانه بین دو کشور را تشکیل داد که هنوز هم اول  مارچ  را به عنوان 

روز دوستی ترکیه و افغانستان جشن می گیرند. در دهه ۱93۰، انقره با اعزام کارشناسان 

انکشافی و آموزش نظامیان افغان از اقدامات نوسازی افغانستان حایت منود. کشور 

ترکیه با تهاجم شوروی به افغانستان در سال ۱979، به شکل فعال آن مخالفت کرده و 

در طول جنگ های داخلی طی دهه ۱99۰ از اتحاد شال، به ویژه حزب جنبش ملی به 

رهری عبدالرشید دوستم، از رهران قومی ازبک در افغانستان، که پس از تسلط طالبان 

به ترکیه فرار کرد، حایت منود. در نوامر ۲۰۰۱ م، ترکیه اولین کشور مسلان بود که 

به مبارزات نظامی تحت رهری ایاالت متحده در افغانستان پیوست و در حال حارض 

قوماندانی تعلیمی، مشاورت و همکاری کابل، را بعهده دارد. برعکس کشورهای دیگر 

هنوز  تا   ، اما  دهد.  ادامه  افغانستان  در  نقش خویش  به  تا  است  آن  انقره خواهان  ناتو، 

نتوانسته سیاست واضحی فراتر از تأیید رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، طی سال 

۲۰۱5 را مبنی بر اینکه "مشکالت افغانستان مشکالت ماست و موفقیت آنها موفقیت 

ماست" ، ارایه مناید ۲.

تعامل پالیسی چند پهلوی ترکیه در افغانستان

استوار ساخته  روی چهار هدف  افغانستان  به  رابطه  در  را  انقره سیاست خارجی خود 

است: 1( حفظ ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور، 2( تقویت ساختارها و نهادهای 

سیاسی موجود، 3( حایت از ثبات وضعیت امنیتی افغانستان 4( باز گرداندن صلح و 

رفاه با از بین بردن تروریزم و افراط گرایی3. ترکیه از طریق سازمان ملل و ناتو در سطح 

دو جانبه آن کمک های مالی قابل توجهی را به افغانستان فراهم می مناید. انقره از سال 

2001 ، حدود 1.1 میلیارد دالر را در بخش امنیت، صحت، آموزش و زیربناها رسمایه 

گذاری کرده است4. تا ماه می 2019 ، کشور ترکیه نزدیک به 86 میلیون دالر به نیروهای 

۱-  ونیا کورا، )۲۰۱7( "ترکیه نقش توسعه ای را در افغانستان دارا می باشد"، انستیتوت مدل ایست ، ۲6 سپتمر، ۲۰۱7.

۲ -   به ویب سایت وزارت امور خارجه ترکیه ، مراجعه کنید. 

3- "قرار است ترکیه به شکل کمک مبلغ 75 ملیون دالر را برای پروژه های افغانستان فراهم مناید"، روزنامه صباح، 25 نومرب، 2020 م    

4- " فکت شیت، صندوق وجهی اردوی ملی افغانستان، ماه می، 2019م.   

Turkey to Provide Afghanistan $75M in aid for Projects"   - 5 "، روزنامه صباح، 25 نومرب، Turkey pledges $150M to Afghanistan" :2020"، انادولو اجنسی، 5 اکتوبر، 2016.2019.  

Syrian Mercenaries Sustain Turkey’s Foreign Policy"   - 6"، دویچوله، 30 سپتمرب، 2020. 

ملی دفاعی و امنیتی افغانستان از طریق صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان )لتفا(5  

مانند سایر کشور  ترکیه  انکشافی ملل متحد، کمک کرده است.  پروگرام  نظارت  تحت 

های کمک کننده، کمک های خود را تدریجاً کاهش می دهد. تعهد 75 میلیون دالری 

کشور ترکیه در کنفرانس 2020 جنیوا، طی دو سال آینده تنها نیمی از تعهد 150 میلیون 

دالری2020-2018 را تشکیل می دهد. مقامات کشور ترکیه پیش بینی می منایند که 

چنین سطح حایت مالی می تواند حفظ شود و حتی در صورت توافق سیاسی امکان 

دارد، افزایش یابد. 

اولویت پالیسی کلیدی انقره  در افغانستان بعد از سال ۲۰۲۱م ثبات در این کشور تشکیل 

می دهد که به نگرانی های خاصی در مورد گسرتده شدن فعالیت های گروه های افراطی 

"دولت  به  موسوم  داعش  کروه  طرف  از  گذشته  دهه  نیمه  در  کشور  این  دارد.  بستگی 

اسالمی"، حمالت تروریستی قابل مالحظه ای را متحمل گردیده که با تهدید افراط گرایی 

و هجوم میلیون ها پناهنده و کارگر مهاجر از سوریه و رسارس جهان، و یک دوره مرزهای 

نسبتاً باز درگیر نرد با بیش از یک کشور، مواجه گردید. روابط عميق تعاملی و تجارتی 

تركيه و دولت های آسيای مركزی با محدود كردن نگرانی های مربوط به تروریزم منطقه 

ای باالی اقدام آزاد و رسمايه گذاری متكی می باشد که سهم آن در ماموریت ناتو در 

افغانستان می تواند منحیث پالیسی بیمه غیرمستقیم در آن رسمایه گذاری می تواند دیده 

شود و با نگرانی های تروریزم جهانی که باعث انگیزه سایر اعضای ناتو برای ماندن در 

این کشور می شود، بی شباهت منی باشد.  

به قول بعضی از پالیسی سازان ارشد ترکیه و بدون در نظرداشت موضع گیری ناتو در 

از سال  انقره تعهدات مالی خود را بعد  تا  آینده اش، امکان آن وجود دارد  قبال تعامل 

۲۰۲۰م نیز ادامه داده دهد. همچنان ، پرسش هایی در این مسأله وجود دارد که آیا ادامه 

حضور نظامی ترکیه بدون رشکای ناتو عملی خواهد بود و یا خیر؟ اگرچه، ترکیه منافع 

اصلی خود را در زمینه سیاسی افغانستان دارد و تجارب اخیر انقره در مداخالت یکجانبه 

و همکاری با نیروهای محلی در لیبی و سوریه به نوبه خود می تواند بر روند کمک های 

امنیتی آینده اش در افغانستان تأثیر گذار باشد6. 



45. همه در موقف رشقی خود، خونرد هستند؟ رابطه متحول ایران با افغانستان در حال گذار 

از رهران  تأکید منود. بسیاری  افغانستان  پاکستان و  بهبود روابط  انقره در  نقش حیاتی 

سیاسی افغانستان، پاکستان را میزبان و حامی دیرینۀ طالبان وکلید حل و فصل معضالت 

و صلح پایدار می دانند و امیدوارند تا کشور ترکیه در این زمینه بتواند از فشار بر اسالم 

با رهران جوامع  را  رابطه خود  انقره در دهه گذشته  استفاده مناید. در عین زمان،  آباد 

قومی از شال افغانستان ، به ویژه عبدالرشید دوستم، که به طور منظم در ترکیه اقامت 

داشت )ابتدا در ۰8/۰9/۲۰۰9 و سپس ۲۰۱5-۲۰۱7( مستحکم ساخت. با این وجود، 

ارتباطات ترکیه به طور سنتی فراتر از همبستگی قومی توسعه می یابد. سیاستمداران برجسته 

دیگری چون حکمتیار به عنوان یکی از چهره های مخالف، طی سالهای گذشته از کشور 

ترکیه  بازدید کرده است.

تاکنون ، ترکیه هنوز به انتظارات برخی از رهران افغانستان دست نیافته است، اما امیدوار 

است تا در این قسمت نقش فعالرتی داشته باشد. در واقع انقره، برخالف اتحادیه اروپا، 

چندین کشور اروپایی و چندین همسایه افغانستان، نه مناینده خاصی را بخاطر رشکت 

در روند صلح منصوب کرده و نه ارتباط آن با شخصیت های سیاسی افغان به اقدامات 

دوحه  در  که  املللی  بین  حایت  عمومی  شبکه  یا  افغانستان  دولت  با  تری  مشخص 

انقره، فضای  ای  منطقه  به چالش های مرم  توجه  با  است.  تعبیر شده  آمده،   گِرد هم 

اقتصادی متزلزل و تالطم های سیاسی داخلی، این مسأله شاید تا اندازه ای به دلیل فقدان 

گسرتدگی توافق مربوطه باشد. اما، حتی در مواقع مساعدتر، در سیاست خارجی ترکیه 

هرگز افغانستان منحیث اولویت اصلی مورد حایت قرار نگرفته و در این زمینه اهداف 

بلند پروازانه ای تحقق نیافته است.

روند قلب آسیا در استانبول: آیا نیازی به میکانیزم جدید منطقه ای وجود دارد؟

بین  های  قدرت  توسط  ای  منطقه  ابتکاری  طرح  چندین  درگیری،  اخیر  های  دهه  طی 

املللی، از جمله 6 + ۲ )همسایگان افغانستان به عالوه ایاالت متحده و روسیه( و گروه 

هاهنگی چهار جانبه )افغانستان ، پاکستان ، چین و ایاالت متحده( به مشاهده رسیده 

است. در دو سال گذشته پس از آغاز گفتگوهای ایاالت متحده با طالبان، بخاطر فرایند 

صلح جاری، چندین گرد هایی و گفتگو رویایی صورت گرفته است. در حالی که زمینه 

های اظهارات بین املللی و حایت از صلح افغانستان ایجاد شده است، اما هیچ کدام 

از این ابتکارات اقدام محسوسی را رویدست نگرفته است. میکانیزم یکپارچه منطقه ای 

با  روابط  به  توجه  با  بالخصوص،  ندارد،  هنوز وجود  افغانستان  از صلح  برای حایت 

بازیگران مهم منطقه ای نه تنها با ترکیه، بلکه با ایران ، هند ، روسیه - وضعیت ایاالت 

متحده را نگران کننده ساخته است۱۰. 

فرایند قلب آسیا استانبول، که طی سال ۲۰۱۱ آغاز شده ، از جمله گسرتده ترین ابتکار 

عمل تاکنون می باشد که بر عالوه ۱5 کشور حامی و سازمان های بین املللی ، از جمله 

برای گسرتش  برنامه  این  است.  آورده  هم  گرد  را  ای  منطقه  اروپا،  ۱7 کشور  اتحادیه 

امنیت منطقه ای، همکاری اقتصادی و سیاسی با محوریت افغانستان، از طریق گفتگو و 

اقدامات اعتاد سازی۱۱، توسط کابل و انقره ایجاد شده است. با وجود تعهدات احیا و 

به روزرسانی بسرت قلب آسیا برای تقویت هاهنگی منطقه ای و ایجاد اعتاد به نفس ، 

منتقدان خاطرنشان می کنند که روند قلب آسیا ، یک دهه از آغاز به کار مجمع ، "اعالمیه 

به  تواند  می  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  ابتکار مشرتک  یک  آیا  نشد".  اما هرگز عملی  بوده، 

احیای برنامه یا ایجاد میکانیزم جدید منطقه ای برای گفتگوهای افغانستان کمک کند؟

7 -   "در حمله بر موتر سفارت در شهر کابل، رسبازترکی کشته شد"، اسوشیتد پرس، ۲6 فروری، ۲۰۱5.

8 -   " حکمتیارتبره مکرون را در مخالفت با ترکیه، تقبیح می کرد"، انادولی اجنسی، ۱۱ سپتمر، ۲۰۲۰.

9 -   ایاز گل، )۲۰۱9(، " ترکیه در نظر دارد تا کنفرانس سه جانبه در مورد صلح افغانستان را میزبانی کند". 

۱۰-   دیگو کوپلو، )۲۰۲۱( "روابط ایاالت متحده – ترکیه با اداره بایدن، متوازن و حساس می باشد."، املونیتور، ۲۰ جنوری، ۲۰۲۱. 

موضع گیری ترکیه در روند کنونی صلح: یک کارگزار ایده آل فقط به نام؟ 

به نظر می رسد پالیسی سازان کشور ترکیه نسبت به روند صلح که توسط ایاالت متحده 

نظر می رسد که  به  اما چنین  استند،  بین  به شکل محتاطانه آن خوش  آغاز شده است 

بعضی از تردیدها نیز در این زمینه وجود دارد. برخی مقامات نگرانی های جدی را در 

این پرسش  اند و  انجام هرگونه مصالحه اساسی اظهار داشته  مورد متایل طالبان برای 

برای تحت  کافی  فشار  از  افغانستان  و دولت  املللی  بین  آیا جامعه  که  دارد  نیز وجود 

فشار قرار دادن طالبان برای پیروی از روند صلح برخوردار استند و یا خیر. کشور ترکیه 

مستقیاً با طالبان در ارتباط بوده است ، اما اقدام اصلی آن در روند صلح ، صدور بیانیه 

ها و نشانه های توامنندسازی دولت افغانستان را نشان می دهد. این که آیا این موضوع 

بخاطر بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی مورد توجه انقره باشد و یا به لحاظ اهمیت 

سایر میانجی ها مانند قطر متحد ترکیه ، به مقایسه آنچه که در پروسه آستانه در سوریه 

برگزار می شود، به نظر منی رسد که ترکیه در روند صلح افغانستان به دنبال نقشی باشد. 

با این حال، قابل ذکر است که باوجود تیرگی روابط دو جانبه بین ترکیه و ایاالت متحده، 

زملی خلیل زاد فرستاده ویژۀ ایاالت متحده برای صلح افغانستان در اواخر سال ۲۰۲۰م، 

چندین بار از انقره بازدید بعمل آورد و در این زمینه هاهنگی های مداوم صورت گرفت.

روابط مطلوب کشور ترکیه با اسالم آباد، دوحه و کابل و روابط پایدار با مسکو، با وجود 

عضویت در ناتو، این همه موقعیت مناسب و تأثیرگذاری الزم را در اختیار ترکیه قرار 

می دهد. و برعکس همسایگان مستقیم افغانستان، روابط دو جانبه با دولت افغانستان 

تحت الشعاع اختالفات ارضی یا سایر اختالفات منی باشد. در حقیقت امر، ترکیه ادعا 

می کند که یکی از معدود کشورهایی است که مروف کار در افغانستان بوده و هیچ 

آجندای پنهانی یا "بازی بزرگی" در این قسمت ندارد. یکی از دالیلی که باوجود حضور 

رسبازان ترکی در خاک افغانستان طی نزدیک به دو دهه که نزد بسیاری ها طنین انداز 

به  تواند  ترکیه می  باشد.  ترکیه در سازمان همکاری اسالمی می  فعال  است، عضویت 

عنوان عضوی از سازمان همکاری اسالمی و ناتو، منحیث یک پل اعتاد، بالخصوص 

بین همسایگان افغانستان و رشکای بین املللی، عمل کند. افغانها به دلیل زمینه اشرتاک 

فرهنگی دو کشور با جمعیت اکرثیت مسلان و اصطالحات مشرتک به زبانهای ترکی 

مثبت  استقبال  آموزشی  های  بخش  در  و  ترکیه  مردمی  نیروهای  از  مشرتکاً  محلی،  و 

بار،  ناتو، در ۱9 سال گذشته فقط یک  اند. برعکس بسیاری از کشورهای عضو  کرده 

ماه  در  است7.  شده  کشته  افغانستان  در  طالبان  هدفمند  حمله  یک  در  ترکی  مقام  یک 

فروری، ۲۰۲۰ ، گلبدین حکمتیار رهر حزب اسالمی به صورت آشکار آن از این نظر 

حایت کرد که ترکیه باید به جای آملان متحد و هم پیان ناتو، میزبان مذاکرات صلح 

بین االفغانی باشد و به صورت علنی آن در اختالف با اردوغان با امانوئل مکرون رئیس 

جمهور فرانسه بر رس لیبی در کنار اردوغان قرار گرفت8. 

ترکیه در گذشته نیز در تِنش ها میان افغانستان و همسایگانش، از جمله اختالفات مرزی 

بین ایران و افغانستان، در دهه ۱96۰ نقش میانجی را بازی کرده است. در جریان دو دهه 

گذشته ترکیه به رسمایه گذاری در روابط دیپلاتیک خویش با پاکستان ، دولت افغانستان 

و حتی )بطور مخفیانه( با طالبان ادامه داده است. انقره با موفقیت میزبان چندین نشست 

بوده  ها  خشونت  کاهش  برای  جانبه  سه  تالش  یک  در  کابل  و  آباد  اسالم  بین  ساالنه 

اوایل سال ۲۰۱۰ م به صورت  با رهری طالبان برقرار کرده که در  ارتباط مستقیمی  و 

خالصه در مورد افتتاح دفرت در انقره، در دوحه9 صحبت گردید  و عبدالله عبدالله، رئیس 

شورای عالی مصالحه ملی در آخرین سفر خود به انقره در ماه نوامر سال ۲۰۲۰م ، بر 
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افغان افزایش یافته و میزان پذیرش آنها کاهش یافته است. بروکسل به طرز آشکاری با 

کشورهای ترانزیت ارتباط برقرار کرده است تا پناهندگان و مهاجران چندین کشور را در 

ترکیه نگه دارد. این کشور به لنگرگاهی تبدیل شده است که توانایی کاهش روابط اتحادیه 

اروپا و ترکیه را دارد و این مسأله بر افغانهای مقیم در ترکیه نیز تأثیر گذاشته است. به نظر 

می رسد با توجه به اعالمیه مشرتکی که در مورد همکاری های مهاجرتی بین بروکسل و 

کابل که اخیراً توافق شده، این موضع گیری ادامه خواهد داشت۱3.  

با نگاهی به گذشته در این پالیسی ها ، در ماه مارچ، ۲۰۱6 اتحادیه اروپا و ترکیه توافق 

میرسند،  یونان  به سواحل  قانونی  غیر  به شکل  که  را  پناه جویان  ترکیه  کشور  تا  کردند 

مجدداً بپذیرد. در عوض ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد به پذیرش یک شهروند 

سوریه برای هر سوری بازگشت به ترکیه شدند ، وعده سپردند که روند آزادی ویزه برای 

شهروندان ترکیه را تریع کرده و کمک های مالی برای پذیرش پناهندگان در ترکیه را به 6 

میلیارد یورو افزایش دهند۱4. افغان هایی که در مرحله اول برای ثبت نام منحیث پناهنده 

 ، اشتغال  ایجاد  بعدی  پروژه های  توسط  با چالش های شدیدی روبرو هستند، عمدتا 

آموزش های حرفه ای و اسکان مجدد۱5 کنار گذاشته شده اند )۱4(. هزاران نفر بدون 

۱۱ -   جهت معلومات بیشرت، به این Heart of Asia Website ویب سایت مراجعه کنید . 
۱۲ -    به این لینک Speech of H.E. Ambassador Oğuzhan Ertuğrul delivered at the 29 October Republic Day Reception,  مراجعه کنید. سفارت ترکیه در کابل، 3۰ سپتمر، ۲۰۱9م.  

EU: Renewed deportation agreement with Afghanistan close to approval"   - ۱3"، ستیت واچ، ۱4 جنوری، ۲۰۲۱.  
 .)/https://helprefugees.org/news/eu-turkey-deal-explained( ۲۰۱8 ،۱4    "تعامل اتحادیه اروپا- ترکیه: توضیح شده" کمک به پناهندگان، 5 اپریل

۱5-   ایزا لگتاس و جیسیکا تی، )You Cannot Exist in This Place: Lack of Registration Denies Afghan Refugees Protection in Turkey" ،)۲۰۱8"، سازمان پناهندگان بین املللی ۱3 دسمر، ۲۰۱8م

افغان های در حال ورود به اروپا

Eurostat Database :منبع 

ورود افغان ها به اروپا در ماه اپریل به دلیل محدودیت های 
ویروس کووید – 19 کاهش چشمگیر داشته است، اما  این 
روند آهسته آهسته از رس گرفته می شود. شواهد نشان می 
دهد که برگرداندن پناهجویان توسط نیروهای بحری یونان 
می تواند در امرکاهش تعداد افراد که می خواهند وارد اروپا 

گردند، نتیجه بخش باشد. 

آیا فضایی برای همکاری اتحادیه اروپا و ترکیه وجود دارد؟

هنگامی که توسعه اقتصادی و پایداری سیاسی در افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ ، مد 

نظر باشد، ترکیه و اتحادیه اروپا در موارد ذیل همکاری خواهند داشت: مبارزه با تروریزم 

و جرایم فرا منطقوی ، صحت ، مهاجرت و به ویژه آموزش. کمک های انقره در سکتور 

های صحی و رسمایه گذاری در بخش خصوصی قابل مالحظه می باشد. مساعی کشور 

ترکیه در زمینه آموزش در رسارس افغانستان موضوع دیگری را تشکیل می دهد. دولت 

ترکیه و سازمان های غیرانتفاعی وابسته مکاتب، ۱7 سایت را مدیریت می کنند ، بیش از 

3۰-4۰ مکاتب که بیش از 5۰۰۰ دانش آموز را آموزش می دهند و قصد دارند مساعی فعلی 

شان را در آینده گسرتش دهند. این تالشها در قسمت آموزش زنان نیز ادامه می یابد: جهت 

افتتاح پوهنتون زنان افغان-ترک، انقره در حال گفتگو با دولت افغانستان است۱۲. 

چالش مشرتکی که پالیسی اتحادیه اروپا و ترکیه در افغانستان را شکل می دهد، مهاجرت 

است. امروز، افغان ها دومین گروپ بزرگ از مهاجران ساکن در ترکیه و بیشرتین تعداد 

تازه وارد به جزایر یونان در سال های ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ را تشکیل می دهد. طی سال های 

گذشته و بالخصوص، از سال ۲۰۱5 ، عدم متایل اتحادیه اروپا نسبت به پناهجویان 

به تعداد ۶,۰۰۰ هزار تن افغان
از ماه جنوری الی اگست ۲۰۲۰ م

از ترکیه به افغانستان دیپورت (اخراج) گردیدند.

حدود ۲۳,۷۸۰ تن افغان
در سال ۲۰۱۹ م اخراج گردیدند

۱۱۶,۴۰۳ تن از پناهجویان
و به تعداد ۱,۱۹۲ تن

از مهاجرین افغان
در ترکیه زندگی می کنند.

به تعداد ۲۹,۴۸۵ تن از مهاجرین غیر قانونی

از ماه جنوری الی اگست  ۲۰۲۰ م

توسط مقامات ترکیه دستگیر گردیدند.

مهاجرین افغان در ترکیه

UNHCR :منبع
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ترکیه و اتحادیه اروپا باید به تعهد خود در ایجاد نهادها ، بالخصوص در بخش صحت  و تعلیم و تربیه ادامه دهند و در صورت امکان، برای کاهش آواره گی با هامهنگی نزدیکرت 	�

با ایران و پاکستان از رشد اقتصادی پایدار، حامیت منایند. 

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، من جمله ترکیه با توجه به منافع مشرتک در افغانستان، برای هامهنگی مساعی نظامی و غیرنظامی خود ، باید از کانال های موجود خارج از ناتو 	�

استفاده منایند. قبل از ادامه اقدامات مربوطه، برای البی کردن ایاالت متحده و بخاطر ایجاد زمینه های انعطاف پذیری نظامی و سیاسی سختگیرانه تر از افغانستان ، با هامهنگی 

دقیق تر، می تواند نیروی فزاینده ای را ایجاد شود.

اتحادیه اروپا و ترکیه باید روند قلب آسیا استانبول را از وضعیت فعلی اش، عمدتا از شکل منادین آن به یک میکانیزم موثر عمل محور مبدل ساخته یا بسرت جدید منطقه ای را 	�

که شامل مراجع ذینفع منطقه ای در روند صلح افغانستان باشند، ایجاد منایند. در حالت مطلوب و آیده آل آن ، این مسأله می تواند در هامهنگی با دولت جدید ایاالت متحده 

انجام شود. اما بدون تسلط ایاالت متحده در این گرد هامیی - برای بازیگران منطقه ای که شاید با واشنگنت روابط خصامنه داشته باشند، فضای کافی فراهم می شود. از آنجایی 

که در این تازه گی ها وخیم شدن روابط ترکیه و هند می تواند مانع چنین مساعی شود، میانجیگری اتحادیه اروپا در این عرصه می تواند مفید باشد. 

ترکیه باید با اتحادیه اروپا همکاری مناید تا پالیسی همه جانبه مهاجرت را برای افغانها ایجاد مناید که پالیسی مورد نظر به شکل الزم آن نیازهای برشدوستانه را برطرف کرده و 	�

خطرات واقعی را در مناطقی که مرگبارترین منطقه در جهان باقی مانده است، مورد تأیید قرار دهد. با در نظرداشت تجارب و موفقیت های مشرتک از سال 2015م، این پالیسی 

ها می تواند در برگیرنده اسکان تعداد بیشرتی از پناهجویان افغان به اروپا ، تعلیق بازگشت غیر داوطلبانه، ایجاد مشوق های اقتصادی و حامیت از حقوق جهانی آنها، نه تنها برای 

جوامع میزبان در ترکیه ، بلکه برای ایران و پاکستان ، بخاطر حامیت از بهبود امنیت قانونی افغانستان باشد.  

پیشنهادات:

سند و مدارک و بالتکلیفی در معرض خطر دامئی دستگیری، بازداشت و اخراج قرار 

دارند. سوال این است که آیا اتحادیه اروپا و ترکیه گسرتش توافق نامه های ۲۰۱6 درمورد 

پناهجویان افغان را مورد بررسی قرار می دهند، آنها به بن بست داخل اتحادیه اروپا در 

مورد پالیسی مشرتک پناهندگی اشاره کردند. آیا مسأله مذکور این خطر را دارد که پالیسی 

ها تشویق به استقرار دامئی افغان ها در ترکیه  درکنار چالش های اقتصادی ترکیه، می 

تواند باعث عکس العمل ملی گرایان شود. پیش بینی می شود که عدم ثبات ، امنیت یا 

توسعه یا انکشاف در افغانستان، افغانها را مجبور به ترک خانه و کشور آنها مناید، هم 

اتحادیه اروپا و هم کشور ترکیه باید هاهنگی خود را در مورد مهاجرت مجدداً بررسی 

منایند تا زمینه جدیدی را در افغانستان که محل درگیری مرگبار جهان است ، در نظر 

داشته باشند. 

در باره نویسندگان

داکــرت تیمــور شــاران، پروفیــر پالیســی عامــه در پوهنتــون امریکایــی افغانســتان اســت و قبــال تحلیلگــر ارشــد گــروه 

بیــن املللــی بحــران بــرای افغانســتان بود.

انــدرو واتکینــس محقــق و تحلیلگــر مســایل مربــوط بــه جنــگ و چشــم اندازهــای صلــح افغانســتان اســت؛ و در 

ــع  ــد، جوام ــل متح ــازمان مل ــا س ــتان ب ــال در افغانس ــد. او قب ــی باش ــل م ــق دخی ــۀ عمی ــه گون ــه ب ــری منازع جلوگی

ــوان محقــق آزاد کار کــرده اســت. ــه عن ــاالت متحــده و ب بــرشی، دولــت ای

درباره عکس روی جلد

ارشف غنــی رئیــس جمهــور افغانســتان و طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه تبادلــه اســناد امضــا شــده قبــل از 

کنفرانــس خــری مشــرتک در کابــل 18 اکتــر 2014. رویــرتز / احمــد مســعود

با وجود منافع مشرتک در افغانستان ، به نظر می رسد که در مورد مهاجرت یا در مساعی 

فرایند صلح و انکشاف آینده افغانستان بین اتحادیه اروپا و ترکیه هاهنگی چمشگیری 

از  توان  آن منی  به شکل جدی  را  اقدام مشرتک  نبود  که چنین  در حالی  ندارد.  وجود 

ایاالت  اما خروج احتالی  قابل بحث در آجندای دوجانبه درک کرد،  چندین موضوع 

متحده  که باعث خروج ناتو می شود و ظرفیت اروپا و ترکیه را در افغانستان محدود 

می کند، باید هر دو را تشویق مناید تا در جستجوی برنامه های بدیل و مکانیزم های 

هاهنگی باشند.

چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

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 ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 



 www.fes-asia.org 

معلومات در مورد مؤلف: 

ــای  ــم اندازه ــات و چش ــر منازع ــق و تحلیلگ ــز، محق ــو واتکین اندری
ــل  ــات  دخی ــری از منازع ــدت در جلوگی ــه ش ــتان  و ب ــح افغانس صل
ــاد  ــل، نه ــازمان مل ــرای س ــتان ب ــن در افغانس ــش از ای ــت. وی پی اس
هــای برشدوســتانه، دولــت ایــاالت متحــده و بــه عنــوان یــک محقــق 

ــت. ــرده اس ــتقل کار ک مس

داکرت تیمور شـاران اسـتاد الحاقی پالیسـی عامه در دانشـگاه امریکایی 
افغانسـتان اسـت و پیـش از ایـن تحلیلگـر ارشـد گـروه بحـران بیـن 

املللـی در افغانسـتان بوده اسـت.  

Erika Wittlieb © .در مورد عکس روی جلد:  نقشه  افغانستان

چاپ

فریدریش-ایرت قدیمی ترین بنیاد سیاسی در کشور آملان است. این بنیاد به نام اولین رئیس جمهور منتخب آملان یعنی فریدریش-ایرت میباشد. این بنیاد از ۲۰۰۲ 

بدین سو در همکاری با موسسات داخلی در افغانستان کار منوده است. هدف از برنامه های این بنیاد عبارت از تقویت نهادهای دموکراتیک محلی و ملی، افزایش 

مشارکت سیاسی جوانان، تقویت توامنندسازی زنان، برابری جنسیتی و همکاری منطقوی برای صلح و انکشاف میباشد.

کاپی رایت: ۲۰۲۱ فریدریش ایرت-استفتونگ

FES افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویبسایت

شخص مسئول: 

داکرت مگدلینا کرچرن/ مناینده مقیم

فرمایش نرش: 

info@fes-afghanistan.org

اسـتفاده تجارتـی از متـام نرشیـات بنیـاد فریدریش-ایـرت بدون کسـب 

موافقـه کتبـی این بنیـاد ممنوع اسـت. 

نظریـات ارائـه شـده در این نرشیـه لزوما نظریـات بنیـاد فریدریش-ایرت 

منیباشند. 


