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کـه	اختالفـات	دارای	تأثیـر	منفی	بر	افغانسـتان	و	منطقـه	را	طبقه	بندی	و	

کاهـش	دهنـد،	در	عین	حال	وابسـتگی	های	متقابل	و	عوامـل	بیرونی	نیز	

مـورد	بحـث	قـرار	گرفتنـد.	مترکز	خاص	ایـن	پـروژه	افزایـش	منایندگان	

افغانسـتان	در	ایـن	بحـث	هـا،	ایجـاد	و	تقویت	شـبکات	پایـدار	و	تفاهم	

بیـن	کسـانی	بود	کـه	به	دنبال	صلـح	و	ثبات	پایـدار	به	عنـوان	پیش	رشط	

پیرشفـت	و	رفـاه	بـرای	همـه	افغان	هـا	بودند،	بوده	اسـت.	

ایـن	گـزارش،	ترکیبـی	از	خالصه	نُه	پالیسـی	اسـت	کـه	در	مـورد	تاثیرات	

خـروج	آمریـکا	و	مذاکـرات	در	حـال	جریـان	صلـح	افغانسـتان	در	مورد	

ابزارهـای	موجـود	پالیسـی،	منافـع	اسـرتاتژیک	و	چالـش	هـای	دسـت	

کنـد.	 مـی	 بحـث	 افغانسـتان	 خـارج	 و	 داخـل	 در	 کلیـدی	 انـدرکاران	

و	 “مسـئولیت”	 کـردن”،	 “حفاظـت	 همچـو	 موضوعاتـی	 ضمـن،	 در	

“مرشوطیـت”	کـه	در	دهـه	گذشـته	در	همـه	طـرف	مرزهـای	افغانسـتان	

تعریـف	مجـدد	و	پالیسـی	سـازی	شـده	اسـت	را	تعریـف	و	بررسـی	می	

کنـد.	بدیـن	ترتیـب،	بـه	مخاطبـان	سیاسـی	بـه	ویـژه	در	خـارج	از	منطقه	

کمـک	مـی	کنـد	که	در	مـورد	مجموعـه	امنیتـی	منطقوی	در	چهـار	طرف	

آینـده	در	مـورد	چگونگـی	 افغانسـتان	بفهمنـد	و	پیشـنهادات	سیاسـی	

پیشـرد	تعامـالت	اروپا	در	سـالهای	آتی	را	طـرح	کنند.	بنیـاد	فریدریش-

ایـرت	)FES(	از	متـام	مخاطبینـی	کـه	نظریـات	با	ارزش	شـان	را	رشیک	

منـوده	انـد	و	متـام	کسـانیکه	در	ایـن	پـروژه	همـکاری	کـرده	انـد	ابـراز	

میکند.	 سـپاس	

مـا	بسـیار	زیـاد	مدیون	نویسـندگان	این	گـزارش	و	نرشیات	قبلـی	پروژه،	

آقـای	اندریـو	واتکینـز	و	داکـرت	تیمور	شـاران	هسـتیم	که	نظریـات،	دقت	

تحلیلـی	و	همراهـی	آنهـا	از	هـامن	مرحلـه	اول	ایـن	پـروژه	بسـیار	زیـاد	

مهـم	بوده	اسـت.	

داکرت	مگدلینا	کرچرن

رئیس	مقیم

بنیاد	فریدریش-ایرت	FES	افغانستان

مارچ	2021

پیشگفتار 

امضـای	موافقتنامـه	بیـن	آمریـکا	و	طالبـان	در	مـاه	فـروی	سـال	2020 

یـک	لحظـه	مهـم	و	تاریخی	بـرای	روابط	بین	امللل	افغانسـتان	به	شـامر	

میـرود.	در	حالیکـه	بـرای	ناظریـن	بسـیار	تعجـب	آور	به	نظر	منیرسـد	و	

آمریـکا	سـعی	میکنـد،	طوالنـی	تریـن	جنـگ	اش	کـه	یک	جنـگ	بزرگ	

بـوده	اسـت	را	پایـان	دهـد،	ایـن	موافقتنامه	در	قسـمت	کاهـش	تردید	در	

مـورد	ماهیـت	متارکـه	جنـگ،	عواقـب	ناشـی	از	آن،	تاثیـر	آن	بـر	ادامـه	

جنگ	توسـط	سـایر	متحدیـن	و	همچنـان	امنیـت	منطقوی	چنـدان	موثر	

اسـت.	 نبوده	

بـرای	تـداوم	و	گسـرتش	حرکـت	فعلـی	بـه	نفـع	یـک	توافـق	سیاسـی،	

کنـرتول	قابـل	اعتبـار	منطقوی	مهـم	بوده	مگر	نباید	آن	را	مسـلم	دانسـت	

و	یـا	آن	را	بـه	عنـوان	یـک	رونـد	دوامـدار	یـا	یکنواخـت	درک	کـرد.	در	

حالـی	کـه	وسـیعا	اذعـان	شـده	اسـت	کـه	خـروج	آمریـکا	عامـل	مهمی	

بـرای	تغییـر	فضـای	امنیتی	در	آسـیا	اسـت،	اما	جهـت،	پیامـد	و	تاثیرات	

آن	بـر	امنیـت	منطقـوی	تـا	هنـوز	چنـدان	واضـح	بـه	نظر	منیرسـد. 

حاالتـی	کـه	همسـایگان	افغانسـتان	بـرای	خـود	در	نظر	دارند	یـا	فرصت	

هایـی	کـه	مـی	خواهنـد	از	آنهـا	اسـتفاده	کننـد	چیسـت؟	خـروج	آمریکا	

چگونـه	بـر	پویایـی	فعلی	اتحـاد	و	اختـالف	بین	همسـایگان	افغانسـتان	

تأثیـر	مـی	گذارد؟	حـاالت	مختلف	چه	تاثیـری	بر	منافع	اروپا	و	پالیسـی	

سـازی	در	منطقـه	خواهند	داشـت؟	

پـروژه	“از	تردیـد	تا	اسـرتاتیژی:	احتامالت	سـناریوهای	بُرد	بُـرد	آینده	در	

همسـایگی	افغانسـتان	چیسـت؟”	عبارت	از	سعی	و	تالش	مسـتقل	بنیاد	

فریدریش-ایـرت	و	رشکایـش	در	داخل	و	خارج	افغانسـتان،	در	میان	آنها	

گروپ	پالیسـی	افغانسـتان،	بحـث	در	مـورد	سـناریوهای	احتاملی	برای	

افغانسـتان،	تعدیـل	پالیسـی	هـا	و	نیـاز	بـه	یـک	اسـرتاتیژی	جامـع	میان	

پالیسـی	سـازان	خارجی	اروپا	میباشـد.	این	پـروژه	نگرانی	هـا،	توقعات،	

آرزوهـا	و	تردیـد	را	در	بیـن	همسـایگان	افغانسـتان	و	بازیگـران	اصلـی	

منطقـوی	و	بیـن	املللـی	در	مـورد	نتیجـه	پیش	بینی	شـده	مذاکـرات	بین	

االفغانـی	و	پویایـی	اختالفـات	فعلـی	و	آینـده	را	در	طول	سـال	2020	و	

اوایل	سـال	2021	شناسـایی	کرد.

رویکـرد	سـه	جانبـه	در	مـورد	سـواالت	فـوق	به	ایـن	امر	کمک	منـود	که	

از	بحـث	اروپـا	در	مورد	افغانسـتان	و	همسـایگان	آن	آگاهی	داده	شـود	و	

تصمیـم	گیرنـدگان	افغانسـتان	در	مـورد	مواضـع	و	درک	بازیگران	اصلی	

منطقـوی	و	فـرا	منطقـوی	آگاهـی	حاصـل	کننـد.	در	ده	برنامـه	مجازی/

آنالیـن	کـه	بیش	از	150	مقـام	فعال	و	پیشـین،	کارشناسـان	و	منایندگان	

جامعـه	مدنی	در	آن	اشـرتاک	داشـتند،	اشـرتاک	کنندگان	تشـویق	شـدند	
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آمریـکا	در	مـاه	فـروری	2020	یـک	موافقتنامـه	سیاسـی	را	بـا	طالبـان	

امضـاء	منـود	یعنـی	امضای	ایـن	موافقتنامه	سیاسـی	با	نیروهایـی	که	پایه	

و	اسـاس	خـروج	نظامـی	غرب	از	افغانسـتان	را	پس	از	نزدیـک	به	دو	دهه	

مداخلـه،	دولـت	سـازی	و	حامیـت	مالـی	ایجاد	کـرد،	صـورت	گرفت.	

ایـن	موافقتنامـه	)و	فعالیـت	هـای	دیپلوماتیـک	متعاقـب	عقـب	نشـینی	

نظامـی	کـه	تـا	پایـان	اداره	ترامپ	ادامه	داشـت(	منجـر	به	انتقـادات	زیاد	

از	طـرف	رهـران	افغـان	بشـمول	رئیـس	جمهورغنـی،	کشـورهای	کمک	

کننـده،	رشکای	ناتـو	و	کشـورهای	منطقـه	گردیـد.	ایـن	وقایع	باعث	شـد	

کـه	متـام	رشکا	به	طـور	جـدی	تأثیرتغییر	قابـل	مالحظـه	در	ادامه	حضور	

آمریـکا	را	مـورد	بررسـی	قـرار	دهنـد.	این	در	حالی	اسـت	که	بـه	نظر	می	

رسـد	اداره	بایدن	در	حال	بررسـی	سلسـله	ای	از	گزینه	ها	برای	سیاسـت	

افغانسـتان	ایاالت	متحده	اسـت،	مسـیر	وسـیع	خروج	آمریکا	محتمل	به	

نظـر	میرسـد،	و	آینده	افغانسـتان	بعـد	از	2021	پر	از	تردید	و	نامشـخص	

خواهـد	بود.	

مقدمه

یز	میگردد(،	روسیه،	ازبکستان،	هندوستان،	 ایی	ن ا	)که	شامل	کشورهای	عضو	بشکل	انفرادی	و	همچنان	چندین	کشور	غیر	اروپ ه	اروپ ند	عبارت	از	اتحادی 1 کشورها	و	موسساتی	که	مورد	مطالعه	قرار	گرفت

 https://afghanistan.fes.de/e/from-uncertainty-to-strategy		ید توان الیسی	ها	را	در	آدرس	انرتنتی	ذیل	دیده	می باشند.	خالصه	این	پ پاکستان،	ترکیه،	ایران،	چین	و	آمریکا	می

mapsland	:منبع	آسیا.	غرب	جنوب	سیاسی	نقشه

نظـر	بـه	وقایـع	سـال	گذشـته	ایـن	گـزارش	موضوعـی	تلفیقـی	ازیافتـه	

هـای	پروژه	بررسـی	سـناریو	سـازی	و	پالیسـی	سـازی	برای	افغانسـتان،	

کشـورهای	منطقـه	و	همچنـان	تعامـل	اتحادیه	اروپـا	و	ترانـس	آتالنتیک	

)یـا	ناتـو(	در	ارتبـاط	بـا	خروج	نظامـی	پیش	بینی	شـده	آمریـكا	و	كاهش	

كمكهـای	آمریـكا	در	آینـده	میباشـد.	این	پـروژه	گفتگوها	میـان	مجموعه	

متنوعـی	از	مقامـات	فعال	و	پیشـین،	رهران	افکار	سیاسـی،	دانشـمندان	

و	متخصصـان	موضوعـات	مرتبـط	بـه	نُه	قـدرت	مختلف	که	یا	همسـایه	

و	یـا	هم	شـامل	مجموعـه	امنیتی	منطقوی	افغانسـتان	هسـتند	را	تسـهیل	

کـرد.	ایـن	بحـث	ها،	مشـوره	هـای	تخصصـی	اضافـی	و	پیشـینه	تحقیق	

کامـل،	زمینـه	را	بـرای	مجموعه	ای	از	9	خالصه	پالیسـی	مسـاعد	کرد	که	

بـه	طـور	خالصه	رویکردهای	کشـورهای	همسـایه	در	مـورد	چالش	های	

سیاسـی،	اقتصـادی	و	امنیتی	که	احتامالً	در	سـالهای	آینده	بر	افغانسـتان	

و	منطقـه	اثرگـذار	خواهـد	بود	را	بیـان	میکند1.



ترس و تردید همسایگان از خال: همکاری مشرتک منطقوی و رشاکت با افغانستان بعد از سال 2021

مقدمه · 2

دیـدگاه	ها	و	سـاختارهای	تحریک	کننده	کشـورهای	همسـایه	از	یکدیگر	

متفـاوت	اسـت،	اختالفـات	فاحشـی	در	مـورد	آینـده	افغانسـتان،	نحـوه	

تعامـل	بـا	ایـن	کشـور	و	فضـای	سیاسـی	مرتاکـم	آن	و	چگونگـی	غلبـه	

بـر	چالـش	هایـی	وجـود	دارد	که	مـی	توانـد	در	رستارس	منطقه	گسـرتش	

یابـد.	برخـی	از	ایـن	دیـدگاه	هـا	بـه	درک	تهدیـدات	طوالنـی	مـدت	و	

تفکـر	مخـرب	جمـع	صفـر	برمـی	گـردد.	بـه	نظـر	مـی	رسـد	کـه	سـایر	

ارزیابـی	هـا	در	ارتبـاط	بـا	تغییـر	سیاسـت	آمریـکا	ممکـن	در	چند	سـال	

گذشـته	یـا	حتـی	در	ایـن	اواخـر	صـورت	گرفتـه	باشـند.	ایـن	در	حالـی	

اسـت	کـه	چندیـن	نکته	مشـرتک	نیـز	دیده	میشـود،	بسـیاری	از	کشـورها	

کـه	بـرای	آینـده	افغانسـتان	رسمایـه	گذاری	کـرده	انـد،	نگرانی	هـا،	پیش	

بینـی	هـا	و	حتـی	محدودیـت	هـای	سیاسـی	داخلی	مشـابه	بـا	همدیگر	

دارنـد.	بـا	وجـود	همـه	تردیدهایی	کـه	در	مورد	خـروج	احتاملـی	آمریکا	

و	دیگـر	رشکا	وجـود	دارد،	لحظـه	فعلـی	شـاید	اولیـن	بـار	باشـد	کـه	در	

آن	کشـورهای	منطقـه	از	زمـان	مداخلـه	غـرب	در	سـال	2001	به	اجامع	

ضمنـی	در	مـورد	امنیـت،	ثبـات	و	اتصـال	اقتصـادی	رسـیده	اند.

شـاید	شـایع	تریـن	آن	عـدم	متایـل	دولـت	هـای	منطقـه	بـه	تعهدهـی	و	

حتـی	در	برخـی	مـوارد	پالنگذاری	برای	سیاسـت	ها	در	مورد	افغانسـتان	

اسـت	کـه	بـه	آینـده	دور	محـول	گردیـده	اسـت.	طـی	دو	دهـه	گذشـته،	

همسـایگان	افغانسـتان	در	واکنـش	بـه	درگیـری	نظامـی	ناتـو	بـه	رهری	

آمریـکا	و	سیاسـت	هـای	ناسـازگار	و	اکـرا	مبهـم	ایـن	کشـور	در	مـورد	

افغانسـتان،	وضعیـت	خـود	را	عیـار	سـاخته	انـد.	کشـورهای	همسـایه،	

همسـایه	هـای	نزدیک	و	کشـورهای	کمک	کننده	سـال	گذشـته	را	بیشـرت	

در	انتظار	مشـخص	شـدن	موقف	آمریکا	و	تطبیق	آن	در	افغانسـتان	سپری	

کـرده	انـد.	بـه	عبـارت	دیگر	هر	کشـوری	کـه	درگیـر	امور	منطقه	اسـت،	

احتـامالً	سیاسـت	خـود	را	در	قبـال	افغانسـتان	نظـر	بـه	میـزان	کاهـش	

حامیـت	نظامـی	و	مالی	آمریـکا	به	گونه	دیگری	شـکل	خواهـد	داد.	این	

وضعیـت	بـا	توجـه	به	چگونگی	دیـدگاه	منطقه	نسـبت	به	افغانسـتان	نظر	

بـه	منشـور	درگیـری	نظامـی	ناتـو	به	رهـری	آمریـکا	در	دو	دهه	گذشـته،	

قابـل	پیش	بینی	اسـت.	احتامل	عقب	نشـینی	آمریکا	نگرانـی	ها	و	بحث	

هـا	مرتبـط	به	سیاسـت	هـای	اولیـه	در	مـورد	عدم	همـکاری	سـایر	رشکا	

را	برانگیختـه	اسـت.	بـه	همیـن	ترتیـب،	این	کار	سـبب	گردیده	اسـت	که	

یـک	تعـدادی	از	کشـورها	میخواهند	کـه	از	طریق	مجراهـای	دیپلوماتیک	

بـا	طالبان	و	سـایر	دسـت	انـدرکاران	افغان،	خطـرات	متوجه	آنهـا	بعد	از	

خـروج	نظامـی	آمریـکا	را	کاهـش	دهند.	

همـه	مـوارد	فـوق	نیـاز	قـدرت	هـای	منطقـوی	بـرای	ایجـاد	چارچـوب	

هـای	جدیـد	اقتصـادی،		دیپلوماتیـک	و	امنیتـی	را	آشـکار	مـی	سـازد،	

کـه	گفتگوهـای	رسـمی	و	صحبـت	در	مـورد	آنهـا	بایـد	در	ارسع	وقـت	

آغـاز	گـردد.	واکنـش	بازیگـران	خارجـی	بـه	سیاسـت	آمریکا	این	سـوال	

“
را	مطـرح	کـرده	اسـت	کـه	کـدام	کشـورها	مـی	تواننـد	خـالی	خـروج	”

آمریـکا	را	پـر	کننـد،	در	نتیجـه	تا	چه	حـد	پویایی	های	منطقـوی	جدیدی	

پدیـدار	خواهنـد	شـد.	اتحادیـه	اروپا	بـا	چند	کشـور	عضو	واقعـاً	نگران	

ثبـات	منطقـه	ای	)و	تأثیـر	عـدم	وجـود	آن(	هسـتند	کـه	برای	آنهـا	به	یک	

معضـل	مبـدل	گردیـده	اسـت.	اگرچـه،	ایـن	نگرانـی	هـا	با	انشـعاب	در	

منافـع	آمریـکا	و	نفـوذ	نابرابـر	واشـنگنت	در	چارچـوب	مأموریـت	ناتـو	

در	افغانسـتان	پیچیـده	بـه	نظـر	میرسـند.	امـا	تردیدهـای	موجـود	در	این	

دوره	انتقالـی	نبایـد	قـدرت	هـای	اروپایـی	و	منطقـوی	را	از	آمادگـی	در	

برابـر	یک	سلسـله	چالـش	های	احتاملی،	تشـخیص	همگرایـی	احتاملی	

منافـع	منطقـوی	در	افغانسـتان	و	تعهـد	غلبه	مشـرتک	بر	آنهـا	مانع	گردد.	

کوتل	خیر	در	شامل	پاکستان.		کاپی	رایت:	جاناتان	ویلسن

با	وجود	همه	تردیدهایی	که	در	مورد	خروج	
احتاملی	آمریکا	و	دیگر	رشکا	وجود	دارد،	لحظه	
فعلی	شاید	اولین	بار	باشد	که	در	آن	کشورهای	
منطقه	از	زمان	مداخله	غرب	در	سال	2001	به	
اجامع	ضمنی	در	مورد	امنیت،	ثبات	و	اتصال	

اقتصادی	رسیده	اند.
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مسیر متارکه جنگ و خروج از افغانستان 

گرانش آمریکا

در	نیمه	دوم	سال	2018،	آمریکا	سیاست	خود	را	با	انشعابات	و	تبعات	

گسرتده	برای	افغانستان	و	منطقه	اطراف	آن	آغاز	کرد.	آمریکا	پس	از	نزدیک	

به	یک	دهه	تالش	برای	کشاندن	طالبان	به	مذاکرات	صلح،	یک	امتیاز	مهم	

به	دست	آورد:	نشست	با	گروه	شورشی	برای	گفتگوهای	دو	جانبه	بدون	

شامل	منودن	کابل	که	یک	پیش	رشط	بود.	سایر	کمک	کنندگان،	از	جمله	

رشکای	ناتو	نیز	به	همین	ترتیب	شامل	نگردیده	و	بسیار	کم	در	این	مورد	

مستقیم،	 مذاکره	 سال	 یک	 از	 بیش	 از	 پس	 میشد.	 داده	 آگاهی	 برایشان	

سیاسی	 توافق	 یک	 به	 	2020 سال	 فروری	 ماه	 در	 طالبان	 و	 آمریکا	

رسیدند.	این	توافق	پیرامون	یک	جدول	زمانی	بود	که	وعده	خروج	نظامی	

مأموریت	 نیروهای	متام	کشورهای	عضو	 و	شامل	 دهد	 می	 را	 خارجی	

ناتو	نیز	میگردد.	در	عوض،	طالبان	تعهد	کردند،	گروههای	تروریستی	که	

آمریكا	و	متحدانش	را	تهدید	می	كنند	را	میزبانی	نکرده	یا	از	آنها	حامیت	

نكنند	و	مذاكرات	را	با	دولت	افغانستان	آغاز	كنند.

این	طرف	 به	 از	سپتمر	2020	 را	 افغان	درگیر	جنگ	مذاکره	 	دو	طرف	

طرزالعمل	 و	 مقررات	 بر	 فقط	 تاکنون	 آنها	 حال،	 این	 با	 اند.	 کرده	 آغاز	

های	مقدماتی	بسیار	به	کُندی	به	موافقه	رسیده	اند-	این	در	حالی	است	

برای	 مهلکی	 عواقب	 و	 داشته	 ادامه	 کشور	 رستارس	 در	 خشونت	 که	

به	خرنگاران،	 هدفمند	 شامل	حمالت	 خاصتا	 این	 که	 دارد	 غیرنظامیان	

همزمان،	 میگردد.	 دین	 علامی	 و	 وکال	 قضات،	 مدنی،	 جامعه	 فعاالن	

جدول	زمانی	توافق	ایاالت	متحده	و	طالبان	برای	خروج	نظامی،	با	هدف	

شکل	1.	همکاری	های	عساکر	کشورهای	عضو	ناتو	21-2015	)انتخاب(،	ماموریت	حامیت	قاطع

منبع:	ناتو منبع:	AP،	سیګار،	رویرتز

شکل	2.	تعداد	نیروی	های	امریکایی	در	افغانستان	)2014-2021(																																																																																																						

به	 نیز	 اپریل	2021	 ماه	 الی	آخرین	روز	 به	صفر	 نظامیان	 تعداد	 رسیدن	

رسعت	در	حالت	نزدیک	شدن	است.	

متام	این	پیرشفت	ها	در	حالی	صورت	گرفته	اند	که	رضب	االجل	توافق	

شدن	 نزدیک	 حال	 در	 خارجی	 نیروهای	 خروج	 برای	 طالبان	 و	 آمریکا	

است،	طوریکه	در	اول	ماه	می	سال	2021	این	مهلت	به	پایان	میرسد.	

اپریل	2021	چیزی	را	که	 بایدن	رئیس	جمهور	آمریکا	در	14	 رسانجام	

بسیاری	از	مردم	در	جریان	یک	سال	گذشته	حدس	زده	و	پیشبینی	کرده	

)در	 را	 اش	 باقیامنده	 نیروهای	 اینکه	 تنها	 نه	 آمریکا	 کرد:	 تایید	 را	 بودند	

هامهنگی	با	رشکای	ماموریت	ناتو(	خارج	میسازد،	بلکه	این	کار	را	بدون	

قید	ورشط	الی	ماه	سپتمر	انجام	میدهد.											

سایر	 ناتو،	 رشکای	 میان	 در	 افغانستان،	 داخل	 در	 صداهایی	 ابتدا،	 از	

سیاست	 حلقات	 و	 شان،	 متحدان	 و	 کننده	 کمک	 بزرگ	 کشورهای	

اند.	آنها	استدالل	می	 انتقاد	کرده	 خارجی	آمریکا	از	این	رویکرد	آمریکا	

کنند	که	این	کار	اهرم	فشار	را	از	دولت	افغانستان	گرفته	و	آن	را	مجبور	به	

مذاکره	با	متقبل	شدن	رضر	آشکار	می	کند،	از	طرف	دیگر	این	عمل	باعث	

افزایش	اعتبار	بین	املللی	و	مرشوعیت	طالبان	میگردد.	حتی	مدافعان	این	

رویکرد	آمریکا	در	مورد	چارچوب	یک	توافق	سیاسی	در	سال	2020	ابراز	

نگرانی	کردند،	زیرا	ترامپ	به	نیروهای	نظامی	دستور	داد	که	به	یک	سلسله	

خروج	های	پی	در	پی	ادامه	دهد	)از	13500	به	8600	رسباز	آمریکایی،	

سپس	به	4500	و	در	نهایت	به	2500	تا	ماه	جنوری	2021(	با	وجود	

با	 از	تعهدات	اصلی	خود	در	توافق	 به	برخی	 این	شواهد،	طالبان	هنوز	

آمریکا	عمل	نکرده	اند.	
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لینکن	یک	 تونی	ب ه	بود،	وزیر	امور	خارجه	آن ایه	وی	مورد	مخالفت	قرار	گرفت لندپ لزاد	برای	دولت	موقت	پیشنهادی	که	به	شدت	توسط	رئیس	جمهور	ارشف	غنی	و	مقامات	ب 2-	برعالوه	طرح	های	مفصل	خلی

نو	و	الرا	جکس	 ه	نوشته	های	توماس	گیبونس-نف،	دیوید	زوچی ید	که	ب توان ا	از	رویکرد	رسیع	و	ترجیحی	آمریکا	برای	صلح	پیروی	کند.	همچنان	می امه	ای	رصیح	به	غنی	نوشت	و	وی	را	تحت	فشار	قرار	داد	ت ن

یز	 ایمز	چاپ	مورخ	8	مارچ	2021	ن یویورک	ت امه	ن ا	در	کنفرانس	صلح	تحت	رهری	سازمان	ملل	اشرتاک	کند"	در	روزن امه	تحت	فشار	قرار	داد	ت تحت	عنوان	"	آمریکا	رئیس	جمهور	افغانستان	را	از	طریق	یک	ن

مراجعه	کنید.

این	 که	 است	 داشته	 افغانستان	 دولت	 به	 اشاراتی	 آمریکا	 زمان،	 عین	 در	

کشور	بیشرت	از	هر	وقت	دیگر	از	سال	2001	میالدی	به	این	سو	خواهان	

کاهش	تعهدات	مالی	خود	خاصتا	کاهش	وجوه	برای	متویل	قوای	امنیتی	

به	بن	 افغانستان	میباشد.	آمریکا	در	ماه	مارچ	2020،	در	عکس	العمل	

بست	سیاسی	پر	تشنج	در	مورد	نتایج	اختالف	برانگیز	انتخابات	ریاست	

جمهوری	افغانستان،	رهران	سیاسی	را	تهدید	کرد	که	اگر	این	اختالفات	

به	رسعت	حل	نگردند	و	مقدمات	مذاکرات	صلح	آغاز	نشود،	یک	میلیارد	

دالر	از	کمک	هایش	را	کاهش	خواهد	داد.	از	طرف	دیگر،	آمریکا	تحکیم	

قدرت	تحت	دفاتر	ریاست	جمهوری	توسط	دولت	افغانستان	را	درست	

منوده	 بیان	 عمومی	 بطور	 ندرت	 به	 را	 انتقادات	 سایر	 و	 است	 ندانسته	

های	 گزارش	 در	 است،	 کننده	 تضعیف	 که	 انتقادات	 شکل	 این	 است.	

ماهای	جنوری	و	مارچ	2021	به	اوج	خود	رسیده	است	طوریکه	آمریکا	

پیشنهادات	جسورانه	ای	را	برای	ایجاد	یک	دولت	موقت	به	رهران	سیاسی	

افغانستان	و	طالبان	ارائه	داده	است2.		و	با	وجود	صحبت	های	آمریکا	در	مورد	

رشاکت	مداوم،	تعهد	بعد	از	خروج	آنها	سوال	بر	انگیز	میشود.

تاثیر دومینوی خروج آمریکا 

متامی	موارد	فوق	الذکر	تاثیر	دومینویی	رو	به	کاهش	را	خاصتا	در	میان	

است.	 کرده	 ایجاد	 افغانستان	 دولت	 حامیان	 و	 کنندگان	 کمک	 سایر	

ترامپ	 اداره	 شد،	 آشکار	 ای	 فزاینده	 طور	 به	 گذشته	 سال	 طی	 طوریکه	

مصمم	است	که	به	طور	قابل	توجهی	انواع	حامیت	های	خود	را	از	کابل	

این	 اتحادیه	اروپا	بحث	در	 کاهش	دهد،	سایر	کمک	کنندگان	از	جمله	

مورد	را	آغاز	کردند	که	اکرا	به	صورت	خصوصی	بودند	اما	با	بحث	های	

عمومی	که	در	پارملان	های	چندین	کشور	اروپایی	صورت	گرفت،	ببینیم	

که	چگونه	ممکن	گزینه	های	حامیوی	آنها	در	آینده	محدود	خواهند	شد.	

بعضی	از	مقامات	چندین	کشور	اظهار	داشته	اند	که	در	نهایت	حتی	ممکن	

است	خروج	آمریکا	)و	عدم	امکان	حفظ	وضعیت	موجود	بدون	حامیت	

آمریکا(	را	یک	پوشش	سیاسی	قاطع	برای	کاهش	تعهدات	شان	در	نظر	

بگیرند.	در	زمان	منتهی	به	کنفرانس	جینوا	در	نوامر	2020	مشهود	بود	

که	بسیاری	از	کشورهای	کمک	کننده	در	مورد	لغو	یا	تعویق	کنفرانس	تا	

سال	2021	)احتامالً	زمانیکه	رشکا	درک	بهرتی	از	جهت	گیری	طوالنی	

مدت	سیاست	آمریکا	در	مورد	افغانستان	و	در	نتیجه	احساس	خودشان	

داشتند(	بحث	میکردند.	اگرچه	درنهایت	این	کنفرانس	برگزار	شد	ولی	بر	

خالف	نگرانی	ها	کاهش	چشمگیری	در	تعهدات	کشورهای	کمک	کننده	

دیده	نشد،	دوره	چهار	ساله	تعهد	این	کشورها	به	سه	سال	کاهش	یافت،	

در	حالی	که	آمریکا	و	انگلیس	کمک	هایشان	را	به	یک	سال	کاهش	دادند	

)متدید	آن	مرشوط	به	ارزیابی	مجدد	گردید(.	

همچنان	در	مورد	حضور	نظامی	ناتو	و	اشکال	کمک	های	گسرتده	نظامی	

که	ملزم	به	حضور	عساکر	است	نیز	تردیدهایی	وجود	دارد.	عدم	مشوره	

سبب	 طالبان	 با	 سیاسی	 توافق	 به	 رسیدن	 از	 قبل	 ناتو	 با	رشکای	 آمریکا	

ناامیدی	این	متحدان	گردیده	است.	اگرچه،	عالرغم	نا	امیدی	هایی	که	

ایجاد	شد،	رهران	کشورهای	متحد	 ناتو	 بین	کشورهای	عضو	قاطع	 در	

با	 "ورود	 عنوان	 تحت	 رهنمودی	 اصل	 یک	 اروپایی	 سیاستمداران	 و	

دیدگاهای	مختلف	 میان	 این	 در	 اند.	 کرده	 اتخاذ	 را	 با	هم"	 هم،	خروج	

امنیتی	 آینده	مطلوب	کمک	های	 ناتو	در	مورد	 و	 اروپا	 اتحادیه	 اعضای	

بدون	همکاری	 ناتو	 پیچیده	 اجرای	عملیات	 امکان	 افغانستان،	عدم	 در	

آمریکا	)و	چرت	امنیتی	که	نیروهای	آمریکایی	ارائه	میکنند(	یک	عامل	تعیین	

کننده	و	محدود	کننده	به	نظر	می	رسد.	فرض	کنید	آمریکا	به	مسیر	فعلی	

خود	یعنی	کاهش	حضور	نظامی	تا	زمان	کامل	خروج	خود	ادامه	دهد.	

ترجیحات	سیاست	کشورهای	 نظر	داشت	 در	 بدون	 ناتو	 اینصورت،	 در	

عضو،	چاره	ای	جز	پیروی	از	آن	نخواهد	داشت.

افزایش	تردیدها	در	مورد	جدول	زمانی	نظامی	آمریکا/ناتو	و	خروج	غرب	

کشورهای	 بین	 در	 رسیع	 تغییرات	 و	 نگرانی	 رسدرگمی،	 ایجاد	 سبب	

پیچیدگی	 به	 منجر	 که	 شده	 منطقوی	 بازیگران	 و	 افغانستان	 همسایه	

"مجموعه	امنیت	منطقوی"	گردیده	است.	به	عنوان	مثال،	روسیه،	ایران	و	

چین	همه	وارد	یک	تعامل	رصیح	و	رسمی		دیپلوماتیک	با	طالبان	گردیده	

اند	)تعامالت	رسمی	خود	را	با	تعامالت	آرام	و	پشت	پرده	که	برای	چندین	

سال	جریان	داشته،	یکجا	منوده	است(.	روسیه	حتی	یک	کنفرانس	صلح	
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"بین	االفغانی"	بین	طالبان	و	ده	ها	سیاستمدار	مخالف	دولت	افغانستان	

را	برگزار	منود	که	دولت	افغانستان	آن	را	یک	"خیانت"	قلمداد	کرد3.		حتی	

هندوستان	که	در	این	زمینه	اضطراب	داشته	و	کامال	مخالف	طالبان	نبوده،	

علناً	بحث	راجع	به	محاسن	و	خوبی	های	نزدیکی	به	گروه	شورشی	را	

آغاز	کرده	است.	در	عین	حال	پاکستان	به	عنوان	یک	پناهگاه	تاریخی	و	

حامی	طالبان،	تعامل	عمومی	خود	را	با	رهران	مخالف	افغانستان	افزایش	

داده	است.	در	اکتوبر	سال	2020،	اسالم	آباد	میزبان	رقیب	اصلی	رئیس	

جمهور	غنی	و	رئیس	شورای	عالی	مصالحه	داکرت	عبدالله	عبدالله،	یک	

زمان	رقیب	و	فعال	وزیر	امور	خارجه	حنیف	امتر،	رئیس	ولسی	جرگه،	و	

شورشی	سابق	ضد	دولت،	گلبدین	حکمتیار	همه	با	مراسم	های	خاص	

بوده	است.	

همه	موارد	فوق	تأثیر	دلرسدکننده	ای	حتی	غیرقانونی	جلوه	دادن	دولت	

افغانستان	را	دقیقاً	در	زمانی	که	می	خواهد	مرشوعیت	خود	را	در	صحنه	

بین	املللی،	در	دورهای	آغازین	گفتگوها	با	طالبان	تقویت	کند،	به	میان	

آورده	است.	اصطالح	"گفتگوهای	بین	االفغانی"	که	توسط	آمریکا	تشویق	

و	توسط	بسیاری	از	رشکا	برای	نام	نهادن	این	گفتگوها	در	سال	2019	و	

نیمه	اول	سال	2020	مورد	قبول	قرار	گرفت،	اصطالح	ترجیحی	طالبان	

با	 کنند	 انکار	 که	 است	 داده	 اجازه	 طالبان	 به	 اصطالح	 این	 است.	 بوده	

دولت	افغانستان	که	هرگز	آنرا	به	رسمیت	نشناخته	اند،	گفتگویی	انجام	

نداده	اند.	بسیاری	از	کشورها	فراتر	از	این	اصطالح	سخن	گفته	اند:	در	

اواخر	سال	2020،	چندین	کشور	اروپایی	عالقمندی	خود	را	برای	یک	

روند	صلح	متنوع	تر	در	میان	رهران	سیاسی	افغانستان	نشان	دادند	و	بر	

رئیس	جمهور	غنی	فشار	آوردند	تا	در	فضای	سازش	و	رسیدن	به	صلح	

داکرت	عبدالله	و	دیگران	را	نیز	شامل	سازد.	در	ماه	فروری2021،	زمانیکه	

آمریكا	متوقف	شد،	روسیه	اعالم	كرد	كه	قصد	دارد	 روند	تحت	رهری	

مسیر	مذاكرات	بین	االفغانی	را	در	مسكو	از	رس	بگیرد،	این	در	حالی	است	

که	دو	سال	پیش	توسط	رئیس	جمهور	غنی	و	مقامات	وی	این	کار	یک	

"خیانت"	خوانده	شده	بود.	

امید یا تردید تحت اداره بایدن

آغاز	 تغییر	مسیر	سیاست	 آمریکا	در	حال	 به	نظر	می	رسد	دولت	جدید	

شده	توسط	ترامپ	و	مقامات	بلند	پایه	وی	است،	و	هنوز	هم	ممکن	است	

حامیت	غرب	)نظامی،	مالی	و	غیره(	از	دولت	محارصه	شده	افغانستان	

ادامه	یابد.	اما	از	زمان	نرش	این	گزارش،	مسیر	نهایی	واشنگنت	در	مورد	

سیاست	افغانستان	نامشخص	مانده	است،	و	این	کار	ممکن	است	شک	

حال	 عین	 در	 و	 بیفزاید	 آمریکا	 نهایی	 اهداف	 به	 را	 منطقه	 های	 دولت	

آمادگی	های	آنها	برای	وقوع	بدترین	سناریوها	را	افزایش	دهد	)طوریکه	

بایدن	 رئیس	جمهور	جو	 در	ضمن،	 است(.	 داده	شده	 توضیح	 ذیال	 در	

طرفداری	 افغانستان	 در	 سیاست	 حداقلی	 اهداف	 از	 که	 هاست	 مدت	

بایدن،	و	در	عین	حال	 امنیت	ملی	 با	متایالت	طوالنی	مدت	 می	کند.	

مشکل	ارزیابی	تغییر	ملموس	در	پارادایم	های	سیاست	خارجی	آمریکا	

و	اروپا،	این	احتامل	وجود	دارد	که	مسیر	کلی	خروج	آمریکا	از	افغانستان	

در	میان	مدت	و	دراز	مدت	ادامه	یابد	و	با	رفنت	آمریکا،	کشورهای	اروپایی	

تحریک	شده	و	یا	ملزم	به	پیروی	از	آمریکا	خواهند	بود.

در	حقیقت،	تصدیق	چندین	مقام	ارشد	اروپایی	حاکی	از	آن	است	که	بی	

صری	در	مورد	افغانستان	دو	روی	یک	سکه	را	انعکاس	میدهد:	نه	تنها	

اینکه	خستگی	مقامات	و	موثریت	بسیار	کم	دولت	افغانستان	و	پیرشفت	

آن	در	مبارزه	با	فساد،	حقوق	و	توسعه	سبب	ناامیدی	گردیده	است،	بلکه	

و	حوزه	 منتخب	 سیاستمداران	 میان	 در	 تری	 احساس	خستگی	گسرتده	

از	این	مقامات	اعرتاف	کرده	 آنها	نیز	وجود	دارد.	تعدادی	 انتخابیه	 های	

های	 دولت	 برشی	 حقوق	 و	 برشدوستانه	 های	 نگرانی	 وجود	 با	 که	 اند	

اروپایی	)و	ترس	از	اینکه	روند	صلح	راه	انداخته	شده	آمریكا	زمینه	را	برای	

وخامت	هر	دو	فراهم	كرده	است(،	برای	این	دولت	ها	دشوار	خواهد	بود	

که	تخصیص	مداوم	سطح	باالی	کمک	مالی	را	بشکل	علنی	بیان	کنند.	

فراتر	از	نگرانی	های	لوجستیکی	و	امنیتی	مرتبط	به	تداوم	مأموریت	ناتو	

در	افغانستان	پس	از	خروج	آمریکا،	بسیاری	از	کمک	کنندگان	فعلی	نیز	

دالیل	سیاسی	برای	متایل	خروج	شان	از	افغانستان	دارند.	در	اواخر	ماه	

مارچ	2021،	پارملان	آملان	مدت	قانونی	برای	رشکت	در	مأموریت	ناتو	

از	یک	سال	متدید	کرد،	و	در	حالی	که	 به	مدت	کمرت	 را	 افغانستان	 در	

خروج	 برای	 موجود	 هنوز	رشایط	 کردند	 اعالم	 ارشد	 مقامات	 از	 برخی	

متحدان	 آیا	 اینکه	 به	 منوط	 را	 خود	 طرح	 مرکل	 آنگال	 نیست،	 مناسب	

)منظور	از	متحدان	آمریکا	است(	آن	را	رضوری	می	دانند،	دانست.	

قابل		یادآوری	است	که	سالها	قبل	از	تالشهای	صلح	به	رهری	آمریکا	و	

برنامه	ریزی	برای	خروج	،	تعدادی	از	کشورهای	نظامی	کمک	کننده	قبالً	

مأموریت	شان	را	ترک	،	یا	به	میزان	قابل	مالحظه	ای	کاهش	داده	بودند	و	

یا	هم	منتظرتحت	فشار	آمدن	آمریکا	بودند.

بان	و	مخالفین	دولت	در	مسکو	را	یک	خیانت	خوانده	است"	رویرتز	4	فروی	2019. 3-	حامد	شالیزی،	"	کابل	گفتگوها	بین	طال
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مسئولیت های منطقوی

که	 است	 شده	 باعث	 خروج	 روند	 شد،	 داده	 توضیح	 فوق	 در	 طوریکه	

ناظران	امور	منطقوی	افغانستان	)و	همچنان	مقامات	افغانستان(	سواالت	

ذیل	را	مطرح	کنند:	چگونه	کشورهای	منطقه	خالی	امنیتی	نیروهای	آمریکا	

/	ناتو	را	پر	خواهند	کرد،	و	چگونه	پویایی	و	تنش	های	منطقوی	موجود،	

سیاست	و	جنگ	در	کشور	را	شکل	خواهد	داد؟	دانشمندان	و	متخصصان	

منطقوی	گفته	اند	که	بی	میلی	گسرتده	ای	در	قسمت	مداخله	به	مقیاس	

قابل	مقایسه	در	دو	دهه	گذشته	وجود	دارد،	اما	عالقه	مندی	برای	مدیریت	

نگرانی	ها	)مانند	کنرتول	مرزها،	مبارزه	با	تروریزم،	توازن	قدرت	منطقوی(	

و	به	دست	آوردن	هرگونه	مزایای	احتاملی	از	شکل	گیری	دوباره	روابط	

متقابل	اقتصادی،	نیز	وجود	دارد.	این	نگرانی	ها	و	مزایا	می	تواند	به	عنوان	

اصول	سازماندهی	جمعی	باشد	مگر	نیاز	به	ابتکارات	جدید	یا	تغییرات	

رسیع	نظر	به	فهم	عرفی	دارد.	

نظارت از مرز شاملی

گروه	 انتقال	 از	 جلوگیری	 بر	 متمرکز	 افغانستان	 در	 روسیه	 اصلی	 منافع	

روسیه(	 به	 بعدا	 )و	 میانه	 آسیای	 کشورهای	 به	 فراملی	 تروریستی	 های	

است.	این	دیدگاه،	همراه	با	تاریخ	خونین	مداخله	روسیه	در	قرن	بیستم،	

از	هرگونه	احتامل	تعهدات	امنیتی	متعارف	این	کشور	در	جنوب	ایستگاه	

“
”

دانشمندان	و	متخصصان	منطقوی	گفته	اند	که	بی	
میلی	گسرتده	ای	در	قسمت	مداخله	به	مقیاس	
قابل	مقایسه	در	دو	دهه	گذشته	وجود	دارد،	اما	
عالقه	مندی	برای	مدیریت	نگرانی	ها	و	به	دست	
آوردن	هرگونه	مزایای	احتاملی	از	شکل	گیری	
دوباره	روابط	متقابل	اقتصادی،	نیز	وجود	دارد

های	فعلی	آسیای	میانه	آن	جلوگیری	بعمل	می	آورد.	

در	عوض،	روسیه	-	که	به	نظر	می	رسد	روی	چندین	سناریوی	"بدترین	

حالت"	یا	بدبینانه	برای	آینده	میان	مدت	افغانستان	متمرکز	شده	است	-	به	

کشور	 این	 والیات	شاملی	 در	 افغان	 نفوذ	 پر	 اشخاص	 بر	 زیاد	 احتامل	

رسمایه	گذاری	خواهد	کرد.	در	صورت	کناره	گیری	بیشرتغرب	و	هرگونه	

بی	ثباتی	سیاسی،	به	جای	انتظار	برای	مشخص	شدن	اینکه	کی	قدرت	

به	دنبال	ایجاد	یک	منطقه	 را	در	کابل	به	دست	می	گیرد،	مسکو	مطمئناً	

حائل	دارای	هزینه	کم	در	امتداد	مرزها	تا	حد	ممکن	خواهد	بود.	با	این	

کار	روسیه	تالش	ویژه	ای	انجام	خواهد	داد	تا	در	جوامعی	که	از	طالبان	

یا	سایر	گروه	های	افراطی	منطقوی	حامیت	کمرت	صورت	میگیرد،	نفوذ	

ایجاد	کند.	

در	عین	زمان،	روسیه	به	طور	فزاینده	ای	با	طالبان	)هم	از	طریق	متاس	

با	 نزدیک	 روابط	 و	 ایران	 با	 ارتباط	 افزایش	 طریق	 از	 هم	 و	 مستقیم	

ناتو	 کاهش	عساکر	 کاهش	خطر	همچو	 اسرتاتیژی	 تطبیق	 با	 پاکستان(،	

در	سال	2014	)جهت	معلومات	بیشرت	بخش	ذیل	را	ببینید(	دخیل	شده	

است.	مشخص	نیست	که	چگونه	سیاست	های	کشورهای	آسیای	میانه	

تغییر	خواهد	کرد	و	در	نهایت	با	اولین	رویکرد	امنیتی	مورد	حامیت	مسکو	

مطابقت	پیدا	خواهد	کرد،	اگرچه	عکس	العمل	اولیه	این	منطقه	به	کوید	

19	در	این	مورد	اشاراتی	را	ارائه	میکند.	با	گسرتش	جهانی	این	ویروس	

)به	ویژه	از	مرکز	ایران(،	تاشکند	و	سایر	پایتخت	ها	به	رسعت	و	به	طور	

کامل	مرزهای	خود	را	بسته	کردند	و	اجازه	حمل	و	نقل	کاالهای	اضطراری	

و	رضوری	را	به	افغانستان	برای	مدت	بیش	از	یک	ماه	ندادند	)مگر	بعداً	

محدودیت	ها	را	به	دلیل	فشارهای	داخلی	بر	بخشهای	زراعتی	خودشان	

امنیتی،	 یا	 سیاسی	 اوضاع	 رسیع	 شدن	 وخیم	 صورت	 در	 کردند(.	 رفع	

مناطق	مرزی	شاملی	به	خوبی	می	توانند	که	عین	محدودیت	ها	را	تجربه	

افغانستان،	و	 ازبکستان	در	مورد	روند	صلح	 بینی	 اگرچه،	خوش	 کنند.	

تالش	های	آن	برای	تسهیل	آشتی	صلح	آمیز	حتی	در	مرزهای	خود،	نشان	

ارائه	 محتمال	 همسایگان	شاملی	 که	 است	 هایی	 همکاری	 دامنه	 دهنده	

خواهند	کرد.	

اسرتاتیژی های جمع صفر در آسیای جنوبی 

هند	 در	 تحلیلگران	 و	 اگرچه	سیاست	گذاران	 به	روسیه،	 به	طور	مشابه	

تقریباً	از	هر	جهت	احتاملی،	جنگ	افغانستان	و	سیاست	های	آن	در	میان	

مدت	هشدار	می	دهند،	اما	به	نظر	می	رسد	محدودیت	های	سختی	برای	

کمک	های	امنیتی	هند	وجود	دارد	-	که	بسیار	کمرت	از	حضور	نیروهای	
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ند"	ژورنال	وال	اسرتیت،	19	نوامر	2020:	برای	 ر	آماده	میشود	در	حالیکه	عساکر	آمریکایی	خروج	شان	را	ترسیع	میکن له	امیری	در	"افغانستان	برای	حالت	بدت ه	نوشته	سون	انجیل	راسموسن	و	احسان	ال 4 ب

بان"	 ا	طال ه	روابط	پیچیده	ایران	ب انه،	جلید	58،	شامره	4 )2004(،	و	بارنت	روبن،	"نگاهی	جدید	ب ید	ژورنال	رشق	می ن ی ب تاریخچه	نوشته	رمضانی	را	در	"	ایدیولوژی	و	عمل	گرایی	در	سیاست	خارجی	ایران"	ب

جنگ	بر	تخته	سنگ	هت،	16	سپتمر	2020.	

رصافان	افغان	گرد	هم	آمده	اند	که	اسعار	خارجی	را	در	بازار	اسعار	تبادله	کنند.
کاپی	رایت:	رویرتز/محمدشعیب

داخلی	خواهد	بود.	در	عوض،	دهلی	نو	ترشیحاتی	را	برای	متقاعد	کردن	

قدرتهای	غرب	که	در	حال	حارض	دولت	افغانستان	را	برای	حفظ	ثبات	و	

امنیت	تقویت	می	کنند،	آماده	کرده	است	که	خاصتا	زمانیکه	نیاز	مداوم	به	

یک	رژیم	ضد	تروریزم	منطقه	ای	دیده	میشود،	موثر	بوده	میتواند.

وسیعا	به	نظر	می	رسد	نفوذ	هند	در	افغانستان	بدون	توجه	به	واقع	شدن	

كشور	 این	 رویكرد	 نتیجه،	 در	 یافت.	 خواهد	 کاهش	 سناریوی	خاصی،	

در	مورد	افغانستان	كمكی	به	ثبات	در	آینده	نخواهد	کرد	و	احتامالً	بیشرت	

به	تفكر	اسرتاتیژیكی	طوالنی	مدت	هند	بستگی	خواهد	داشت	كه	می	

مانع	 پاکستان	 رساندن	 رضر	 ظرفیت	 و	 نفوذ	 از	 ممكن	 حد	 تا	 خواهد	

گردد.	به	همین	ترتیب،	به	نظر	می	رسد	پاکستان	آماده	است	–	بدون	در	

نظر	داشت	ارزیابی	نهایی	خروج	غرب	و	نتایج	روند	صلح	افغانستان	-	

سیاست	هایی	را	در	قبال	افغانستان	ادامه	دهد	که	جدا	از	هدف	همیشگی	

آنها	یعنی	جلوگیری	از	نفوذ	هند	نخواهد	بود.	موضعگیری	که	این	هر	دو	

کشور	آسیای	جنوبی	معموالً	نسبت	به	نقش	یکدیگر	در	امور	افغانستان	

دارند،	مسلم	است	که	یک	مانع	اساسی	برای	یک	رویکرد	سازنده	و	کارآمد	

است	که	می	تواند	وسیعا	به	ثبات	منطقه	کمک	کند.	

با خروج آمریکا، ایران وارد صحنه میشود؟ 

ایران	 نفوذ	 زیادی	در	مورد	 اخیر	حدس	و	گامن	های	 در	یکی	دو	سال	

بر	نیروهای	احتاملی	نیابتی	این	کشور	در	افغانستان	متمرکز	شده	است،	

رژیم	 برای	 جنگ	 هدف	 به	 که	 فاطمیون	 لشکر	 جنگجویان	 مخصوصا	

اند	)اما	شامل	طالبان	در	قسمت	 متحد	تهران	در	سوریه	استخدام	شده	

جنوب	غرب	و	برخی	گروههای	مسلح	در	شامل	افغانستان	نیز	میگردد(.

با	این	حال	آخرین	گزارش	ها	حاکی	از	آن	است	که	جنگجویان	فاطمیون	

غایب	 اند	 آمده	 وجود	 به	 هزاره	 قومی	 جوامع	 در	 که	 نظامیانی	 شبه	 در	

هستند،	و	تاریخچه	مداخله	ایران	در	افغانستان	یکی	از	محدودیت	ها	و	

مالحظه	دقیق	در	مورد	استفاده	بیش	از	حد	این	کشور	میباشد4.	تحلیلگران	

اند	که	در	گذشته	در	 و	مقامات	غربی	در	مورد	هرات	و	حومه	آن	گفته	

دارد.	 وجود	 هایی	 محدودیت	 مگر	 است،	 داشته	 قرار	 ایران	 نفوذ	 حوزه	

تاجیك	حامیت	منوده،	 اقوام	 و	 شیعیان	 از	 كه	 است	 مسلم	 تقریباً	 ایران	

حتی	در	صورت	لزوم	از	آنها	محافظت	کرده	و	تسلیحات	نیز	برایشان	ارائه	

خواهد	كرد.	با	این	وجود	شواهد	اندكی	وجود	دارد	كه	نشان	دهد	ایران	

ای	 اندازه	 به	 افغانستان	 در	 را	 های	خود	 پروژه	 دامنه	 در	تالش	گسرتش	

باشد	که	در	خاورمیانه	این	کار	را	بشکل	نیابتی	انجام	داده	است.	این	امر	

خصوصا	در	صورت	وخیم	تر	شدن	وضعیت	امنیتی	در	افغانستان	بعید	به	

نظر	میرسد	ایران	خود	را	درگیر	بحران	کند	در	حالیکه	تحت	فشار	حوادث	

سوریه،	عراق،	لبنان	و	جاهای	دیگر	قرار	دارد.	

عنوان	یک	 به	 ایران	 افغانستان	موضع	 از	 آمریکا	 دلیل	خروج	 به	 اگرچه،	

کشور	منطقه	مهم	خواهد	بود،	زیرا	نقش	بسیار	بزرگ	آمریکا	در	اقدامات	

را	 ایران	 اش	 دشمن	 همیشه	 کابل،	 در	 دیپلوماتیک	 	 ابتکارات	 و	 امنیتی	

مجبور	منوده	است	که	از	بیرون	آنرا	زیر	نظر	داشته	باشد.	ایران	موافق	به	

ایجاد	یک	رابطه	کاری	با	دولت	افغانستان	شده	و	از	موقعیت	خوبی	برای	

گسرتش	حامیت	های	خود	تا	زمانی	که	ثبات	سیاسی	به	نفع	تهران	باشد،	

برخوردار	است.	این	پویایی	تا	حدودی	در	موضع	روسیه	و	چین	در	قبال	

به	نظر	رسیده	 یافته	است،	در	حالیکه	کمرت	مهم	 انعکاس	 نیز	 افغانستان	

مگر	چرخش	خصامنه	روابط	آنها	با	آمریکا	تاثیرات	بسیاری	کمی	بر	امور	

آسیای	مرکزی	و	جنوب	آسیا	داشته	است.	

بعید	به	نظر	می	رسد	که	کشورهای	منطقه	مسئولیت	کامل	ثبات	افغانستان	

را	به	عهده	بگیرند	-	و	به	نظر	می	رسد	که	در	عوض	چالش	های	امنیتی	

در	مناطق	جغرافیایی	محلی	تحت	نفوذ	از	طریق	تالش	های	کشورهای	

همسایه	جدا	از	دالیل	اصلی	آن	حل	خواهند	شد. 
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رسباز	آملانی	کاپی	رایت:	کولر

افزایش مهاجرین و تاثیرات آن

در	مورد	بعضی	از	عواقب	بی	ثباتی	و	حاالت	خراب	در	افغانستان	بشمول	

منافع	 همگرایی	 مهاجر	 کارگران	 ازدیاد	 و	 پناهجویان	 افغان،	 مهاجرین	

وجود	دارد.	هرگونه	اختالل	در	وضع	موجود	سیاسی	یا	بدتر	شدن	اوضاع	

میتواند	 که	 کند	 ایجاد	 را	 از	جابجایی	 ای	 تواند	موج	گسرتده	 می	 جنگ	

به	رستارس	منطقه	در	امتداد	خطوط	جغرافیایی	جریان	پیدا	کند	طوریکه	

مهاجران	برای	رسیدن	به	اروپا	از	این	طریق	سفر	خواهند	کرد.	از	این	نظر،	

رویکردهای	امنیتی	افغانستان	و	منطقه	با	روابط	اتحادیه	اروپا	و	ترکیه	و	

تنش	های	قبلی	موجود	بر	رس	تقسیم	بار	مهاجرین	بطور	جمعی	)نه	تنها	

از	افغانستان(	با	هم	وجه	مشرتک	دارند.	یکی	از	منافع	اصلی	پاکستان	در	

بر	 امنیتی	میتواند	 تأثیر	احتاملی	است	که	فضای	وخیم	 افغانستان	 ثبات	

آوارگی	مردم	داشته	باشد	که	عین	موضوع	در	مورد	ایران	نیز	صدق	میکند.	

بناء،	با	وجود	ترجیح	هر	دو	قدرت	برای	خروج	كامل	آمریکا	از	منطقه،	هر	

دو	علناً	مخالف	خروج	نظامی	ناگهانی	یا	نسنجیده	بوده	اند.	کشورهای	

کمک	کننده	اروپایی	و	سایر	کشورهای	ثرومتند	ممکن	سطح	کمک	شان	

به	افغانستان	را	زیاد	کاهش	دهند	در	صورتیکه	وضعیت	امنیتی	به	بحران	

کشانیده	شود	و	یک	تعداد	زیادی	از	مردم	مهاجر	و	آواره	گردند،	در	این	

حالت	بودجه	موجود	به	مهاجرین	و	برنامه	های	بهبود	و	رفاه	در	خارج	از	

افغانستان	تخصیص	داده	خواهد	شد.	

پروسه صلح و امتیازگیری؟ 

رصیحاً	 ندارند	 متایل	 منطقه	 کشورهای	 رسد	 می	 نظر	 به	 که	 حالی	 در	

ایفا	 افغانستان	 از	دولت	 آمریکا	در	حامیت	 به	عنوان	جانشین	نقشی	که	

کرده	است،	موضع	اختیار	کنند،	مگر	بسیاری	از	آنها	عالقه	مند	به	ایفای	

نقش	های	برجسته	در	پیشرد	روند	صلح	هستند.	مسکو	مسیر	جایگزین	

گفتگوی	خود	را	برای	نشان	دادن	دفاعش	از	روند	تحت	رهری	آمریکا	تا	

حدود	دو	سال	به	کندی	پیش	برد،	اما	در	اوایل	سال	2021	طوری	اظهار	

منود	که	میخواهد	پس	از	خروج	آمریکا	یک	تسهیل	کننده	بین	املللی	به	

عنوان	یک	رهر	باشد.	تاشکند	نیز	پیشنهاد	میزبانی	گفتگوهای	صلح	بین	

ناروی،	 آملان،	 )که	شامل	 آمریکا	 توسط	 اکنون	 که	 بود	 داده	 را	 االفغانی	

میکنند(	 بازی	 را	 فرعی	 مختلف	 های	 نقش	 و	 میگردد	 قطر	 و	 اندونیزیا	

تالش	 اروپا	 اتحادیه	 گردد.	 می	 محسوب	 کننده"	 تسهیل	 "پنج	 جمله	 از	

کرده	است	تا	خود	را	از	ایاالت	متحده	جدا	ساخته	و	تفاوت	های	اروپا	

در	پالیسی	های	صلح	را	منایان	سازد.	با	وجود	پیچیدگی	های	به	میان	

آمده،	به	نظر	می	رسد	این	امر	گزینه	های	طویل	املدت	مدت	تعامل	اروپا	با	

افغانستان	را	به	میان	آورده	است	)برای	تفصیالت	بیشرت،	بخش	بعدی	را	ببینید(

سیاست	 در	 تردید	 میزان	 دهنده	 انعکاس	 صلح	 گفتگوهای	 بر	 مترکز	

بسیاری	از	کشورها	در	قبال	افغانستان	است.	با	پیش	بینی	های	ممکن	در	

مورد	ترکیب	و	جهت	گیری	دولت	آینده	افغانستان،	قدرت	های	خارجی	

به	تعامل	کوتاه	مدت	گرایش	پیدا	کرده	اند.	تقریباً	در	پاسخ	به	وابستگی	

های		 تالش	 حال	حارض	 در	 آینده،	 سال	 طی	 آمریکا	 اقدامات	 به	 منطقه	

دیپلوماتیک	بر	واقعاتی	که	در	کوتاه	مدت	واقع	میشوند،	تاکید	دارد.	
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اروپا	و	دیگر	کشورهای	غربی	ادعا	می	کنند	در	سال	های	آینده	سخت	تر	

خواهد	شد	را	دارا	منیباشند.	با	این	وجود	مسکو	و	بیجینگ	هر	دو	تا	کنون	

از	خود	حوصله	قابل	توجهی	نشان	داده	اند،	که	در	اکر	موارد	از	تعامل	

اند.	 آمریکا	آن	را	مداخله	فکر	کند،	خودداری	منوده	 با	کابل	که	ممکن	

این	محدودیت	به	ویژه	در	مورد	مسکو	وقتی	که	اختالفات	روسیه	با	دیگر	

رشکای	نظامی	آمریکا	در	مناطق	جنگ	)مانند	نیروهای	دموکراتیک	سوریه	

به	رهری	کردها(	در	تضاد	قرار	میگیرد،	قابل	توجه	است.	

توسعه	 قبالً	 را	 نظامی	خود	 های	 روسیه	کمک	 که	 حالی	 در	 در	ضمن،	

داده	است،	به	کابل	چندین	محموله	اسلحه	اساسی	هدیه	داده	است،	اما	

ناتو	 آمریکا	و	 از	اساسات	نظامی	 افغانستان	 امنیتی	 نیروهای	 از	 بسیاری	

نیز	وابسته	به	آنها	هستند،	تغییر	 اند	و	از	لحاظ	لوجیستیکی	 الگو	گرفته	

نهایت	 کار	 یک	 نیز	 آنها	 مراقبت	 و	 و	حفظ	 تسلیحات،	 تجهیزات،	 متام	

آمریکا	 به	حضور	 امید	 دادن	 دست	 از	 پس	 کابل	 	 بود5.	 خواهد	 مشکل	

مسکو	 حوصله	 مگر	 بود.	 خواهد	 تحول	 چنین	 دنبال	 به	 قطعا	 ناتو،	 یا	

دو	 هر	 که	 آنجا	 از	 است.	 یکجا	شده	 آنها	 محافظتی	 رفتار	 با	 بیجینگ	 و	

از	 اند	 را	مشاهده	کرده	 افغانستان	 از	 برای	خروج	 آمریکا	 پایتخت	تالش	

ایرنو	هر	یک	تعامل		دیپلوماتیک	خود	را	با	طالبان	عمیق	تر	ساخته	اند.6  

کاهش خطرات

ریزی	 برنامه	 مانع	 آن(	 نشینی	 عقب	 میزان	 )و	 آمریکا	 کننده	 تعیین	 نقش	

همه	 تقریباً	 کار	 این	 است.	 گردیده	 کننده	 کمک	 و	 منطقه	 کشورهای	

فعلی	خود	 مواضع	 از	 تا	 است	 کرده	 وادار	 را	 کشورهای	خارجی	دخیل	

انعطاف	پذیری	نشان	 آینده	از	خود	 حفاظت	کرده،	در	حاالت	احتاملی	

بدهند	و	از	دارایی	/	گزینه	های	شان	برای	بهبود	منافع	یا	کاهش	خطرات	

استفاده	کنند.	دولت	افغانستان	نیز	تاکنون	چنین	کاری	را	انجام	داده	است.	

متنوع سازی پورتفولیو همکاری امنیتی کابل

اکرا	در	سال	2019،	زمانیکه	آمریکا	در	حال	مذاکرات	دو	جانبه	با	طالبان	

بود،	اجامع	مقامات	کابل	امکان	هرگونه	توافق	معنادار	بین	حامی	اصلی	

آنها	آمریکا	و	دشمن	وجودی	آنها	طالبان	را	رد	کرد.	وقتیکه	مشخص	گردید	

این	مذاکرات	در	ماه	فروری	سال	2020	به	پایان	رسیده	و	موافقتنامه	در	

برای	 موافقتنامه	وسیعا	 این	 مفاد	 دیگر	 از	طرف	 و	 امضاء	رسید،	 به	 قطر	

از	 بسیاری	 هوای	 و	 حال	 گردید،	 ارزیابی	 نامطلوب	 افغانستان	 دولت	

مقامات	در	کابل	از	رد	این	توافقنامه	به	ابراز	رسدرگمی	و	احساس	خیانت	

تبدیل	گردید.	سوال	که	فوری	و	آشکار	به	نظر	میرسید	عبارت	است	از:	

نباشد،	کدام	قدرت	دیگر	جای	 یا	متحد	اصلی	 اگر	آمریکا	دیگر	حامی	

این	کشور	را	خواهد	گرفت؟	رهری	دولت	افغانستان	سعی	منود	که	این	

دنبال	 به	 افغانستان	 دولت	 بدهد،	 پاسخ	 بخشی	 قناعت	 بشکل	 را	 سوال	

دیپلوماسی	چند	قطبی	منطقوی	افتاد	طوریکه	به	متام	کشورهای	همسایه	

مراجعه	منود	که	میتوان	آنرا	نیز	نوعی	کاهش	خطر	دانست.	با	این	وجود،	

مواضع	 در	 چندانی	 تغییرات	 تاکنون	 کابل	 تغییریافته	 تعامل	 دیپلوماسی	

قدرت	های	منطقوی	ایجاد	نکرده	است.	

گامنه	زنی	در	میان	برخی	از	مقامات	افغان،	متمرکز	بر	این	است	که	روسیه	

و	/	یا	چین	با	توجه	به	مقیاس	اقتصاد	آنها	)در	مورد	روسیه،	حداقل	بخش	

آینده	تأمین	کننده	 دفاعی	آن(	و	سابقه	کمک	آنها	به	کشورهای	دیگر	در	

مالی	برای	توسعه	و	کمک	های	امنیتی	خواهند	بود.	هر	دو	کشور	به	دلیل	

سیاست	واقع	گرایانه	خود	در	مورد	کمک	های	خارجی	مشهور	هستند	

اتحادیه	 را	که	 یا	معیارهای	حکومتداری	 از	مرشوطیت	ها	 که	هیچکدام	

یروهای	عملیات	های	خاص	آن	که	از	 یروهای	هوایی	آن	و	کدر	ن ند:	ن ار	حائز	اهمیت	هست یتی	افغان	را	مورد	مداخله	قرار	میدهند	بسی یروهای	امن یژیکی	ن ا	ارزشرتین	عنارص	اسرتات یکه	ب 5		این	پیچیدگی	ها	زمان

ند(.	 ه	آنها	وابسته	هست ه	اند	)و	ب اتو	الگو	گرفت آمریکا	و	ن

ازان	 بان	و	سایر	شورشیان	کمک	های	نقدی	برای	از	بین	بردن	رسب بان	در	گزارش	های	سال	2020	آمده	است	که	مأموران	روسی	به	طال ا	طال رانگیز	ادعای	مسکو	ب 6	شایان	ذکر	است	که	یکی	از	موارد	بحث	ب

ه	نظر	منی	رسد	که	این	فعالیت	 ه	باشد،	ب یان	کرد،	و	حتی	در	صورتیکه	حقیقت	داشت آمریکایی	پیشنهاد	داده	بودند،	گزارش	های	بعدی	عدم	توافق	نظر	در	مورد	صحت	این	اتهامات	را	در	جامعه	اطالعاتی	غرب	ب

ایی	جنگ	گردد.	 یر	اسرتاتژیک	در	پوی ه	باشد	که	باعث	تغی ه	مقیاسی	صورت	گرفت ب

سوال	که	فوری	و	آشکار	به	نظر	میرسید	عبارت	است	“
از:	اگر	آمریکا	دیگر	حامی	یا	متحد	اصلی	نباشد،	کدام	

قدرت	دیگر	جای	این	کشور	را	خواهد	گرفت؟

“
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مذاکره	 میز	 به	 طالبان	 کشانیدن	 در	 خود	 بارز	 نقش	 مورد	 در	 آباد	 اسالم	

زمان	 آن	 از	 اگرچه،	 کند.	 می	 2019	صحبت	 سال	 اوایل	 در	 آمریکا	 با	

کاهش	خشونت	 برای	 آشوبگران	 ترغیب	 یا	 دادن	 قرار	 فشار	 برای	تحت	

بسیار	 قدرت،	 تقسیم	 و	 زمینه	حکومتداری	 در	 سازش	 یا	 افغانستان،	 در	

کم	کار	کرده	است.	با	توجه	به	اینکه	پاکستان	با	تغییر	در	روابط	مخفی	

خود	با	طالبان	چه	تأثیر	بزرگی	می	تواند	داشته	باشد،	مقامات	افغان	این	

با	دخیل	 کم	تحرکی	را	مشکوک	و	خصومت	آشکار	می	دانند.	اگرچه،	

شدن	دیپلوماتیک	طالبان	بیش	از	هر	زمان	دیگر،	اسالم	آباد	کمرت	از	هر	

زمان	دیگری	خطر	خراب	شدن	روابط	اش	با	این	گروه	را	متقبل	خواهد	

شد،	به	ویژه	اگر	توجه	به	حالت	های	متعددی	که	در	آن	طالبان	ممکن	

موقعیت	سیاسی	یا	نظامی	خود	را	بهبود	ببخشند،	صورت	گیرد.	اگرچه	

زمینه	روابط	پاکستان	با	جنگ	های	افغانستان	خاص	به	نظر	میرسد،	اما	

ماهیت	رویکرد	حفاظت	از	این	روابط	کامالً	مشابه	به	اکر	همسایگان	در	

منطقه	است.	

به	نظر	می	رسد	که	موضع	اتحادیه	اروپا	در	مورد	جنبه	های	مهم	تالش	

های	صلح	و	همچنین	حامیت	از	برگزاری	انتخابات	ریاست	جمهوری	

تصور	 وی،	 دولت	 و	 غنی	 جمهور	 رئیس	 برای	 2019،	خصوصاً	 سال	

استقالل	بیشرت	سیاست	خارجی	اتحادیه	اروپا	را	نسبت	به	چیزیکه	است	

داده	باشد.	

را	 مقامات	 از	 برخی	 افغانستان	 دولت	 با	 اروپا	 اتحادیه	 قوی	 همبستگی	

در	کابل	تشویق	کرده	است	مگر	چندان	نتایج	ملموسی	نداشته	است.	به	

اقدامات	اولیه	و	پرس	و	جوهای	افغانستان	از	فرماندهی	ناتو	و	کشورهای	

صورت	 در	 حتی	 ناتو	 ماموریت	 خواهان	 که	 جداگانه،	 بشکل	 اروپایی	

خروج	آمریکا	نیز	بودند،	بشکل	مبهم	و	گنگ	پاسخ	داده	شد.	یک	سال	

افغانستان	 فعلی	 که	دولت	 دارند	 تردید	 پایتخت	 دو	 نظر	می	رسد	هر	 به	

ممکن	با	وجود	کاهش	حامیت	غرب	خود	را	از	این	وضعیت	نجات	دهد	

به	طور	آشکار	در	مورد	حاالت	خراب	فضای	 و	چندین	سال	است	که	

حفاظتی	 رفتارهای	 میکنند.	 صحبت	 افغانستان	 املدت	 طویل	 امنیتی	

روسیه	و	چین	حتی	در	تعیین	سیاست	های	مرتبط	به	سال	های	2014	و	

2015	نیز	به	نظر	رسیده	میتوانند.	کاهش	نیروهای	آمریكایی	از	بیش	از	

100	هزار	رسباز	یونیفورم	به	كمرت	از	20	هزار	نشان	دهنده	خأل	ظرفیت	

در	نیروهای	افغان	و	آسیب	پذیریهای	اسرتاتیژیك	در	موضع	گیری	كابل	

مرزی	 امنیتی	 اقدامات	 بیجینگ	 و	 مسکو	 آن،	 از	 پس	 بالفاصله	 است.	

امنیتی	 تحت	چرت	 میانه	 آسیای	 کشورهای	 ساحات	 )یا	 همسایگان	 با	 را	

بدبینانه	 های	 بینی	 پیش	 برای	 ثبوتی	 هنوز	 تا	 که	 کردند،	 تقویت	 روسیه(	

اقتصادی	 دامنه	 گذشته	 دهه	 در	 بیجینگ	 که	 میرفت	 انتظار	 است.	 اولیه	

یا	 پیشگیرانه	 طور	 به	 کار	 این	 از	 اما	 دهد	 افغانستان	گسرتش	 به	 را	 خود	

جامع	خودداری	کرده	است.	فضای	امنیتی	که	از	سالها	قبل	برای	رسمایه	

گذاری	و	ارتباط	متقابل	مناسب	نبود،	امروز	حتی	از	اوضاع	ناامید	کننده	

تری	)دلرسد	کننده	تری(	برخوردار	است.	

ترک روابط دیپلوماتیک

سایر	کشورهای	همسایه	رشوع	به	تغییر	پالیسی	هایشان	در	قبال	افغانستان	

خراب	 حاالت	 برای	 آنها	 اند،	 کرده	 دیپلوماتیک"	 روابط	 "ترک	 طریق	 از	

قبل	از	معلوم	شدن	مسیر	صلح	و	جنگ،	آمادگی	های	خود	را	گرفته	اند.

توسط	 طالبان	 به	 که	 را	 مرشوعیت	 قسمت	 بیشرتین	 افغان	 مقامات	

هندوستان(	 از	 )غیر	 منطقه	 کشورهای	 تقریبا	متام	 بلند	 ارتباطات	سطح	

اطمینان	 پیام	های	گروه	شورشی	 است.	 ارائه	منوده	 را	 است	 داده	شده	

آن	را	به	عنوان	یک	"دولت	در	حالت	انتظار"	طی	سال	گذشته	تأیید	کرده	

است.	در	مورد	تأثیر	منفی	طوالنی	مدت	روابط	هند،	پاکستان	و	ترکیه	با	

رشکای	مخالف	افغانستان	کمرت	اظهار	نظر	شده	است.	داشنت	روابط	با	

زورمندان	به	عوض	نهادهای	افغانستان،	توانایی	ایجاد	بی	ثباتی	در	نظم	

سیاسی	فعلی	را	دارد	و	اعتامد	به	نفس	را	از	بین	می	برد،	این	در	حالی	

است	که	تیم	مذاکره	کننده	جمهوری	اسالمی	در	تالش	ایجاد	وحدت	در	

در	 دهلی	 است.	 املللی	 بین	 مرشوعیت	 از	 حامیت	 و	 صلح	 مذاکرات	

با	زورمندان	منطقوی،	در	اواخر	سال	2020  پاکستان	 ارتباط	 با	 مقایسه	

به	چندین	شخصیت	از	جمله	معاون	اول	اسبق	رئیس	جمهور	و	مارشال	

رشید	دوستم	فعلی	برای	بازدید	از	هند	دعوت	بعمل	آورده	بود.	هند	با	این	

روابط	به	دنبال	توسعه	و	متنوع	ساخنت	روابط	قوی	فعلی	با	امنیت	ملی	

امرالله	 آقای	 بلندپایه	بشمول	معاون	اول	رئیس	جمهور	 کابل	و	مقامات	

صالح	است.	

رئیس	جمهور	افغانستان	ارشف	غنی	در	جریان	مالقات	با	صدر	اعظم	پاکستان	در	کاخ	
ریاست	جمهوری	کابل.	رویرتز/محمد	اسامعیل
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بعد	از	اینکه	موافقتنامه	بین	طالبان	و	آمریکا	به	امضاء	رسید،	هیچ	پیشنهاد	

ذکر	 فوق	 در	 که	 به	متام	دالیلی	 )نظر	 ها	 تقویت	کمک	 برای	 مشخصی	

گردیدند(	ارائه	نگردیده	است.	کنفرانس	جینوا	در	ماه	نوامر	گذشته	حتی	

با	افشای	یک	برنامه	بزرگ	آمریکا	برای	تشکیل	یک	کنفرانس	بین	املللی	

جهت	ایجاد	اجامع	در	مورد	افغانستان،	نشان	داد	که	فقًط	حفظ	حامیت	

مورد	نیاز	برای	حفظ	دولت	افغانستان	چالش	برانگیز	خواهد	بود.	

مرشوطیت برای کاهش خطر

موضع	اتحادیه	اروپا	شکلی	دیگر	از	محافظت	یا	کاهش	خطر	را	منعکس	

میسازد.	بسیاری	ها	در	بروکسل	و	پایتخت	های	سایر	کشورهای	اروپایی،	

صحبت	های	کمرتی	در	مورد	حاالت	فروپاشی	دولت	انجام	داده	اند	تا	

مجدد	 برگشت	 ممکن	 مذاکرات	صلح	 نتیجه	 اینکه	 مورد	 در	 ها	 نگرانی	

طالبان	به	قدرت	به	رضر	حقوق	برش	یا	رشایط	برشدوستانه	باشد	را	افزایش	

دهد.	از	زمان	توافق	آمریکا	و	طالبان،	اتحادیه	اروپا	بیانیه	های	مختلفی	را	

منترش	کرده	است	که	رشایط	سختی	برای	کمک	به	دولت	افغانستان	پس	از	

صلح،	استوار	بر	حقوق	و	آزادی	های	زنان	و	اقلیت	ها	و	همچنین	تعهد	

به	داشنت	دولت	به	مثابه	مناینده	شفاف	را	وضع	کرده	است.	در	مطالعه	

رئیس	 از	 اظهارات	حامیت	چشمگیری	 این	 که	 رسید	 می	 نظر	 به	 اولی،	

نیز	 روال	 همین	 و	 کرد	 ارائه	خواهند	 اسالمی	 و	جمهوری	 غنی	 جمهور	

تحوالت	در	روند	صلح	پیرشوی	نیز	انجام	خواهد	شد.	با	این	حال،	در	

برنامه	ریزی	های	طویل	املدت	اسرتاتیژیک،	این	موضع	به	قدرت	های	

اروپایی	اجازه	می	دهد	تا	به	راحتی	از	صحنه	خارج	شوند:	در	صورت	

این	احتامل	که	طالبان،	دولت	فعلی	افغانستان	یا	ائتالف	مشرتک	تقسیم	

قدرت	در	آینده	نتوانند	همه	رشایط	خود	را	برآورده	کنند،	اتحادیه	اروپا	یا	

هر	یک	از	اعضای	آن	توجیه	کافی	برای	کاهش،	یا	حداقل	متنوع	سازی	

حامیت	هایشان	خواهند	داشت.	

در	یک	معنا،	مواضع	مرشوط	نشان	دهنده	عدم	اطمینان	عمومی	در	حال	

حارض	است،	اما	همچنان	نگرانی	های	عمیقی	که	سیاستگذاران	غربی	در	

مورد	مرشوعیت	بخشیدن	و	نقش	آینده	طالبان	دارند	را	نیز	نشان	می	دهد.	

اتحادیه	اروپا	تنها	نیست.	حتی	در	آمریکا	که	روند	فعلی	را	پیش	برده	و	

سطح	بین	املللی	طالبان	را	افزایش	داده	است،	دولت	ترامپ	با	انتقادات	

شده	 روبرو	 شورشی	 گروه	 این	 با	 روابط	 توسعه	 نحوه	 مورد	 در	 زیادی	

است.	اعضای	پرنفوذ	کنگره	آمریکا	در	مقابل	ارائه	کمک	ها	و	همکاری	

به	دولت	آینده	افغانستان	که	مشمول	طالبان	باشد	از	خود	مقاومت	نشان	

داده	اند.	

این	مترکز	جدید	بر	مرشوط	بودن	موارد	برجسته	ای	را	نشان	می	دهد	که	

کدام	کشورهای	منطقه	خواهان	رشایط	سخت	در	کدام	نقاطی	هستند	که	

از	زمان	آغاز	جدی	تالش	های	صلح	مشخص	شده	است.	اگرچه	دهلی	

نو	چیزی	را	به	رصاحت	اعالم	نکرده	است،	اما	اگر	طالبان	به	یک	حزب	

غالب	در	دولت	جدید	افغانستان	مبدل	شوند،	ادامه	همکاری	و	پشتیبانی	

فعلی	هند	از	کابل	بعید	به	نظر	خواهد	رسید.	اتحادیه	اروپا	رشایط	خود	

را	رصیح	عنوان	کرد،	و	مجموعه	ای	از	اصول	و	معیارهایی	را	مشخص	

کرد	که	هر	دولت	آینده	افغانستان	برای	حفظ	سطح	فعلی	کمک	ها	ملزم	به	

رعایت	آنها	خواهد	بود	-	با	اقدامات	خاص	برای	طالبان،	در	صورتیکه	در	

دولت	جدید	دخیل	باشند.	از	سوی	دیگر،	هامنطوریکه	فوقا	ذکر	گردید،	

بین	 برای	کمک	و	توسعه	 به	دلیل	رویکرد	کمرت	مرشوط	 روسیه	و	چین	

املللی	مشهور	هستند.	ایران	با	وجود	تاریخ	پیچیده	اش	با	طالبان	با	آنها	

به	یک	تفاهم	رسیده	است.	کشورهای	آسیای	میانه	در	بیشرتین	حد	ممکن	

همکاری	خواهند	کرد	در	غیر	آن	از	رهری	قدرت	های	بزرگ	منطقوی	

پیروی	خواهند	کرد.	رشایط	پاکستان	برای	ارائه	کمک	در	آینده	و	همکاری	

نفع	 به	 آنها	 های	 اما	کمک	 نیست،	 کامالً	محسوس	 و	 اقتصادی	شفاف	

هرگونه	نقش	نهادینه	شده	برای	طالبان	خواهد	بود.	

اپریل	 امریکایی	در	ماه	 نیروی	های	 بایدن	در	مورد	خروج	 از	اعالم	 قبل	

2021،	واقعیت	این	است	که	حوزه	سیاست	خارجی	آمریکا	در	جریان	

انتقال	قدرت	ریاست	جمهوری	از	خود	نیز	محافظت	میکرد.	به	محض	

اینکه	تیم	انتقالی	بایدن	بر	روی	موضوعات	سیاست	خارجی	مترکز	کرد،	

تروریستی	 ضد	 مأموریت	 یک	 انجام	 خواستار	 داخلی	 افراد	 از	 بسیاری	

پایدار	شدند	)و	در	نتیجه،	حداقل	تا	اندازه	ای	حامیت	مداوم	از	دولت	

فعلی	در	کابل(.	با	این	وجود،	واشنگنت	به	اندازه	سایر	بازیگران	خارجی	

داشتند	که	 انتظار	 بود.	طالبان	 به	حفاظت	و	کاهش	خطر	نخواهد	 قادر	

آمریکا	خروج	نظامی	اش	را	تا	ماه	می	به	پایان	برساند	و	تقریبا	اشرتاک	

صادقانه	آنها	در	هرگونه	پروسه	صلح	در	آینده	ه	های	نزدیک	محتمل	به	

برای	رشوع	مجدد	 بایدن	در	1(	تالش	 اداره	 نظر	منیرسد.	حتی	تصمیم	

روند	توافق	دوحه،	2(	ادامه	ارصار	بر	متعهد	باقی	ماندن	به	رشیک	خود،	

دولت	افغانستان،	3(	و	امتناع	از	بیان	رصیح	موضع	خود	در	مورد	عقب	

نشینی	نظامی	تا	ماه	می،	نوعی	از	محافظت	و	کاهش	خطرات	است.
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پویایی	 در	 مختلف	 تغییرات	 الذکر،	 فوق	 رفتاری	 الگوهای	 و	 ساختارها	

سیاسی	و	تالش	برای	متوقف	ساخنت	تصمیامت	در	مورد	پالیسی	جدید	

برای	افغانستان،	رضورت	فوری	برای	ایجاد	و	تعامل	با	چهارچوب	های	

منطقه	ای	جدید	برای	گفتگو	و	همکاری	را	خاطر	نشان	میسازد.

ناتو	و	اتحادیه	 با	محدودیت	های	مشخص	در	مورد	چگونگی	حامیت	

اروپا	از	افغانستان	در	صورت	خروج	آمریکا،	رشکا	باید	مسیرهای	جدید	

مبتکرانه	را	برای	ارائه	كمك	بررسی	كنند،	شاید	به	طور	مؤثرتر	با	مشاركت	

در	گفتگوهای	سه	جانبه	و	چند	جانبه	با	كشورهای	همسایه	و	كابل،	این	

کار	امکان	پذیر	باشد.	فرض	کنید	که	ناتو	بدون	آمریکا،	قادر	به	حضور	در	

این	کشور	نیست.	در	این	صورت،	اتحادیه	اروپا	باید	اهمیت	حامیت	و	

تشویق	اصالحات	را	در	سکتور	امنیت	مدنظر	گیرد.	اتحادیه	اروپا	همیشه	

ناتو	 به	 باشد،	 داشته	 نظامی	 مساعدت	 تسلیحاتی	 نظر	 از	 است	 توانسته	

تا	با	تالش	های	نهادی	جداگانه،	 و	کشورهای	عضو	آن	اجازه	می	دهد	

ها	 مسئولیت	 تقسیم	 کنند؛	 برطرف	 را	 امنیتی	 اسرتاتیژیک	 مالحظات	

درصورتیکه	درست	سنجیده	نشود،	منجر	به	کاهش	قابل	توجه	نفوذ	غرب	

در	کابل	خواهد	شد.	

فرض	کنید	کشورهای	اروپایی	میخواهند	که	در	بحران	افغانستان	و	روند	

نیاز	 شاید	 آنها	 این	صورت،	 در	 باشند.	 داشته	 نفوذ	 آن	 حل	 برای	 صلح	

داشته	باشند،	تا	با	کشانیدن	سیاست	خویش	درقبال	افغانستان	در	روابط	

ابتکاری،	 با	کشورهای	جنوب	و	آسیای	مرکزی	به	روشی	جدید	و	 خود	

این	کار	را	انجام	دهند.	قبالً،	توسط	بعضی	از	ناظران	باتجربه	توصیه	شده	

بود،	که	افغانستان	می	تواند	در	روابط	غرب	با	هند،	پاکستان،	ازبکستان،	

با	 باشد7.	 داشته	 ای	 برجسته	 نقش	 ایران	 یا	 چین	 روسیه،	 حتی	 و	 ترکیه	

موجود	 وضعیت	 ثبات	 حفظ	 به	 مشرتک	 متایل	 و	 جمعی	 های	 نگرانی	

کشور	در	منطقه،	امکان	دارد	کمک	اتحادیه	اروپا	در	تسهیل	بحث	های	

متوقف	شده	 و	 تهدید	 برداشت	های	سنتی	 به	 نظر	 که	مدتهاست	 جدید	

است،	رفع	گردد.

درغیرآن،	واضح	است	که	کشورهای	دیگرمایل	هستند	به	جلو	گام	گذاشته،	

و	آینده	افغانستان	را	نظربه	منافع	ملی	خویش	شکل	دهند.	دعوت	روسیه	

از	الوروف،	وزیر	امور	خارجه	روسیه	و	اعضای	هیئت	طالبان،	و	اشرتاک	

آنها	در	مذاکرات	صلح	چند	جانبه	در	مسکو	راجع	به	وضعیت	افغانستان،	

درصورت	به	بنبست	کشانیدن	یا	ناکامی	مذاکرات	دوحه،	یکی	از	بارزترین	

پیشنهادها	است،	اما	این	تنها	منونه	چنین	پیشنهاد	ها	نیست.

در	حالی	که	توجه	بسیاری	از	رسانه	ها	در	ماه	مارچ،	بسوی	پیشنهادات	

آمریکا	برای	تقویت	مجدد	روند	صلح،	از	جمله	دعوت	از	سازمان	ملل	

برای	میانجیگری	در	گفتگوهای	دو	طرف	درگیر	بود،	چین	مدت	ها	قبل،	

بدین	باور	بود	که	سازمان	ملل	به	عنوان	بازیگر	آینده	افغانستان	میتواند،	

عمل	مناید.	در	سال	2020	منایندگان	چین	در	شورای	امنیت	سازمان	

ملل	متحد	با	توجه	به	تغییرات	جاری	در	وضعیت	امنیتی	کشور،	احتامل	

کمک	 حتی	 و	 درافغانستان،	 ملل	 سازمان	 های	 کمک	 مأموریت	 تجدید	

های	نظامی	آنرا	مطرح	منودند.	در	حالی	که	این	پیشنهاد	در	آن	زمان	کدام	

نتیجه	نداشت،	ولی	احتامل	دارد	که	مفهوم	آن	در	جلسات	آتی	سازمان	

ملل	متحد،	خصوصاً	در	صورت	وخیم	شدن	اوضاع،	دوباره	ظاهر	شود.	

مورد	 در	 جمعی	 اقدام	 برای	 منطقه	 کشورهای	 اجامع	 موانع	 به	 توجه	 با	

شورای	 دامئی	 عضو	 	5 میان	 عملکرد	 اخیرعدم	 وضعیت	 و	 افغانستان،	

امنیت	سازمان	ملل،	نقش	برجسته	تری	برای	سازمان	ملل	در	افغانستان	

چهارچوب های کاری جدید؟

ان	 نه	وجود	دارد	و	آن	هم	خروج	از	افغانست نها	یک	گزی ه	بارنت	روبن	"	ت پلوماتیک	آمریکا	است	برای	طرح	کلی	مفید	از	یک	چارچوب	منطقوی	احتاملی	نوشت 7	اگرچه	پیشنهادات	مقاله	متمرکز	به	رویکرد	دی

ید.	وزارت	امور	خارجه،	9	دسمر	2020. ن ی ب است"	را	ب

فرض	کنید	کشورهای	اروپایی	میخواهند	که	در	
بحران	افغانستان	و	روند	صلح	برای	حل	آن	نفوذ	
داشته	باشند.	در	این	صورت،	آنها	شاید	نیاز	داشته	

باشند،	تا	با	کشانیدن	سیاست	خویش	درقبال	
افغانستان	در	روابط	خود	با	کشورهای	جنوب	و	

آسیای	مرکزی	به	روشی	جدید	و	ابتکاری،	این	کار	
را	انجام	دهند.
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قابل	 نحوه	 به	 افغانستان	 مورد	 در	 ترکیه	 و	 اروپا	 اتحادیه	 معامله	 هنوز	

تداوم	خروج	غرب،	 این	حال،	در	صورت	 با	 نرفته	است.	 پیش	 توجهی	

امور	افغانستان	فقط	به	روابط	ترکیه	و	اروپا	مربوط	خواهد	شد.	رویکرد	

در	 پناهجویان	سوریه	 بحران	 به	 رسیدگی	 برای	 دیپلوماتیک	 ترتیب	شده	

کشورهای	اروپایی	احتامالً	در	صورت	بیجا	شدن	گسرتده	مردم	به	بیرون	

از	افغانستان،	با	محتوای	مشابه	درمورد	افغانستان	نیز	مورد	استفاده	قرار	

خواهد	گرفت.	

با	توجه	به	خالی	بین	 معامله	اتحادیه	اروپا	با	چین	در	مورد	افغانستان،	

به	نگرانی	 با	توجه	 آنها	در	سیاست	خارجی	و	بخصوص،	 رویکرد	کلی	

افغانستان،	حتی	ممکن	است	 در	 آینده	حقوق	برش	 در	مورد	 اروپا	 های	

دورتر	از	تبادله	موثر	با	روسیه	باشد.	با	این	حال،	اتحادیه	اروپا	ثابت	کرده	

است	که	متایل	دارد	و	می	تواند	روابط	خود	را	با	چین	به	روش	های	جدید	

مبتکرانه،	حتی	طی	چند	ماه	گذشته،	شکل	دهد.

	دشوارترین	چالش	ممکن	است	عبارت	از	دلرسد	کردن	کشورهای	منطقه	

امنیت	 بر	 افغانستان	 تأثیر	 مورد	 در	 زندانیان	 معضل	 رویکرد	 پیگیری	 از	

مناطق	 ثبات	 احتامالً	 نزدیک	 همسایگان	 و	 همسایگان	 باشد.	 منطقه	

جغرافیایی	نزدیک	مرزهای	خود	را	حتی	به	قیمت	حفظ	حکومت	مرکزی	

افغانستان	در	اولویت	قرار	دهند.	این	واضح	نیست	که	آیا	آمریکا،	اتحادیه	

اروپا	یا	هر	گروه	از	کشورهای	مربوطه	می	توانند	همسایگان	را	ترغیب	

کنند	تا	نگرانی	های	امنیتی	اول	خویش	را	به	نفع	حفظ	ثبات	پایدار	-	چه	

در	داخل	افغانستان	و	چه	در	بین	کشورهای	منطقه	-	به	تعویق	بیندازند.

ظاهراً	مناسب	به	نظرمیرسد	-	اما	مشکل	است	که	این	تصورعملی	شود.	

آینده	سازمان	 این	است	که	کمک	های	 بیشرت	ارصار	چینی	ها	 احتامالً،	

ملل	به	افغانستان	رصاحتاً	ابتکار	عمل	کمربند	و	جاده	خود	را	تأیید	کنند،	

که	این	یک	تقاضای	چندین	ساله	است.

	به	طورخاص،	اتحادیه	اروپا	ممکن	است	بتواند	با	آن	قدرت	های	منطقوی	

که	روابط	شان	با	آمریکا	در	چند	سال	گذشته	بیش	از	حد	خصامنه	شده	

است،	گفتگو	را	آغاز	کند،	تا	واقعاً	تغییرات	واقعی	در	اوضاع	افغانستان	به	

میان	آید.	بعنوان	پرچالش	ترین	مثال،	حضور	کشورهای	اروپایی،	در	هر	

نوع	مذاکره	غربی	با	ایران	درباره	آینده	این	کشور	و	اوضاع	در	حال	توسعه	

منطقه،	میتواند	رضوری	باشد.	در	این	مرحله	هیچ	برنامه	تهیه	شده	از	قبل	

وجود	ندارد.	با	این	حال،	نقش	اروپا	در	زنده	نگه	داشنت	پالن	جامع	اقدام	

مشرتک	)JCPOA(	و	توانایی	آن	در	تسهیل	تعامل		دیپلوماتیک	با	ایاالت	

متحده	در	این	جبهه،	می	تواند	اجزای	سازنده	گفتگوهای	اولیه	در	مورد	

افغانستان	باشد.	

به	 شدن	 متزلزل	 درصورت	 یا	 افغانستان،	 صلح	 روند	 بعدی	 مراحل	 در	

علت	خروج	آمریکا،	اتحادیه	اروپا	برای	تعامل	با	روسیه	در	رشایط	خوبی	

برای	هر	گام	بسوی	"خالی	 به	متایل	 نیز	 قبالً	 که	 	- قرار	خواهد	گرفت	

همکاری	 برای	 پذیر	 امکان	 عملی	 مورد	 چند	 است.	 کرده	 اشاره	 صلح"	

مشخص	وجود	دارد،	و	گفتگوهای	اساسی	دو	جانبه	در	مورد	موضوع	

اروپا	و	روسیه	ندارد.	 اتحادیه	 افغانستان	سابقه	چندانی	در	روابط	 مانند	

مورد	 در	 روسیه	 و	 اروپا	 تعامل	 تصور	 ناظران	 و	 مقامات	 حال،	 این	 با	

افغانستان	را	غیرممکن	منی	دانند	)در	غیر	آن	این	موضوع،	در	مقایسه	با	

بحث	های	مسکو	با	کشورهای	منطقه	بی	نظیر	است(.

و	 هند	 بین	 تاریخی	 های	 تنش	 در	 بیطرف،	 نسبتاً	 قدرت	 یک	 عنوان	 به	

پاکستان،	و	با	توانایی	کمک	به	پروژه	های	بزرگ	زیربنایی،	مدیریت	منابع	

و	ارتباطی،	اتحادیه	اروپا	می	تواند	روابط	-	غیر	صفر	در	جنوب	آسیا	را	

تشویق	کند.	روابط	دوجانبه	اتحادیه	اروپا	که	از	قبل	وجود	داشته	است،	

در	حال	حارض	بر	افغانستان	مترکز	دارد،	و	حامیت	از	آن	امکان	دارد	که	

افزایش	یابد.	این	امر	به	طور	غیرمستقیم	حالت	احتاملی	آینده	افغانستان	

را	تثبیت	می	کند.

به	بطور	دو	جانبه	 اروپا	 اتحادیه	 نیز	قبالً	بوسیله	 کشورهای	آسیای	میانه	

دربرمیگرد.	 نیز	 را	 افغانستان	 رسنوشت	 که	 اند،	 گفتگوهایی	 مرصوف	

برای	 به	عنوان	محور	مفید	 تواند	 اروپا	می	 اتحادیه	 حامیت	و	همکاری	

مختلف	 منافع	 که	 منطقوی	 چارچوبی	 به	 مرکزی	 آسیای	 کردن	 وارد	

همسایگان	را	تضمین	می	کند،	عمل	مناید.

هشتمین	نشست	وزیران	خارجه	پروسه	“استانبول	–	قلب	آسیا”	دیسمر	2019.
Hoa.gov.af	:منبع	
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اتحادیه	اروپا	نسبت	به	آمریکا،	درمورد	دولت	افغانستان	یا	طالبان	از	نفوذ	سیاسی	کمرتی	برخوردار	است،	همچنین	از	بار	سیاسی	رو	 	

به	افزایش	که	واشنگنت	از	زمان	آغاز	تالش	های	صلح،	جمع	آوری	منوده	نیز	آزاد	است.	کشورهای	عضو	اتحادیه	اروپا	باید	به	توافق	

داخلی	برسند	و	رسمایه	دیپلوماتیک	کافی	را	برای	ایجاد	قدرت	نفوذ	قابل	توجهی	در	سیاست	افغانستان	میان	کشورهای	منطقه	در	

تعامالت	دو،	سه	و	چند	جانبه	قبلی	خود	اختصاص	دهند.

رصف	نظر	از	تفاوت	بین	رویکرد	های	مرتادف	آنها،	روابط	اتحادیه	اروپا	با	آمریکا	در	مورد	افغانستان	بسیار	کارآمد	و	موثر	خواهد	بود،	 	

اگر	آمریکا	یک	ارتباط	باز	و	با	اهداف	مشرتک	را	با	متحدان	اروپایی	برقرار	داشته	باشد.	واشنگنت	باید	بیش	از	همه	به	پیام	همبستگی	

خود	با	آنطرف	اوقیانوس	اطلس	متعهد	باشد.

احیای	گفتگوهای	جداطلبانه	مسکو،	تذکر	دهنده	 	 انداز	 اوایل	سال	2021،	و	چشم	 افغانستان	در	 اظهارات	علنی	روسیه	در	مورد	

آنست	که	کشورهای	منطقه،	از	طریق	اصل	"منتظر	باش	و	ببین"،	تا	حد	زیادی	از	ایجاد	موانع	در	راه	تالش	های	صلح	به	رهری	آمریکا	

خودداری	کرده	اند.	اتحادیه	اروپا	باید	همسایگان	افغانستان	را	تشویق	کند،	تا	زمانی	که	تالش	های	بین	املللی	برای	حامیت	از	یک	
افغانستان	صلح	آمیز	و	یکپارچه	ادامه	دارد،	به	کمک	های	خویش	ادامه	دهند. 

باشد.	 افغان	 اندرکاران	 دست	 با	 جدا	 دیپلوماتیک	 	 تعامل	 عدم	 شامل	 باید	 نرساندن"	 "آسیب	 برای	 همسایگان	 فراخوان	 این	

مانند	 افغانستان	 ارگان	های	دولت	 با	 باید	در	عوض	 افغان	هستند	 بازیگران	 با	 ارتباط	وسیع	سیاسی	 دنبال	 به	 کشورهایی	که	

دریای	واخان.	کاپی	رایت:	ماکالو
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شورای	عالی	مصالحه	ملی	که	بسیاری	از	شخصیت	های	مختلف	سیاسی	در	آن	رشکت	می	کنند،	در	تعامل	باشند.

یک	استثناء	قابل	توجه،	فراخوان	تقریباً	جهانی،	از	طرف	افغانها	و	طرفداران	بین	املللی	است،	که	پاکستان	باید	برای	تحت	فشار	قرار	 	

دادن	طالبان	برای	پذیرفنت	جدی	مصالحه،	و	پایان	دادن	به	خشونت	ها،	قاطعانه	عمل	کند.	اتحادیه	اروپا	باید	از	وضعیت	رشیک	

تجاری	اصلی	خود	با	اسالم	آباد	بعنوان	هرم	سیاسی	ایجاد	تغییر	در	روند	صلح	افغانستان	استفاده	کند.	این	می	تواند	تالش	های	آمریکا	

و	انگلیس	را	افزایش	دهد،	حتی	عمالً،	به	تامین	دوباره	ارتباط	اتحادیه	اروپا-آمریکا	درمورد	صلح	افغانستان،	کمک	کند.

اتحادیه	اروپا	باید	به	رسعت	در	مورد	پیشنهادات	مبتکرانه	ایاالت	متحده	برای	یک	کنفرانس	بین	املللی	و	توافق	بر	رس	دولت	مؤقت	 	

برای	پیشرد	رسیع	صلح	افغانستان،	به	یک	اجامع	داخلی	برسد.	مرشوط	گذاشنت	کمک	های	آینده	که	اتحادیه	اروپا	در	سال	2020 

پالن	کرد،	ممکن	است	خیلی	زودتر	از	آنچه	که	پیش	بینی	شده	است،	از	سوی	کشورهای	عضو	مورد	آزمایش	قرار	گیرد.

اتحادیه	اروپا	می	تواند	نقش	منحرص	خویش	را	بعنوان	میانجی	گفتگو	در	رشایط	مختلفی	داشته	باشد	که	کشورهای	همسایه	و	منطقه	 	

ای	برای	حامیت	از	افغانستان	پیشنهاد	کرده	اند،	ایفا	مناید.	اگر	عدم	وضاحت،	در	کمک	های	خارجی	یکی	از	عواملی	باشد	که	بر	

مرشوعیت	دولت	افغانستان	تأثیر	منفی	می	گذارد،	اتحادیه	اروپا	می	تواند	گفتگوهای	بین	املللی	را	تشویق	کند	و	شفافیت	بیشرتی	را	

تضمین	مناید	-	و	حتی	در	این	زمینه	زبان	بین	املللی	را	برای	مرشوطیت،	هامهنگ	سازد.	

موافقتنامه	دوحه	بین	آمریکا	و	طالبان	می	تواند	بعنوان	وسیله	ای	برای	نگرانی	ها	و	رشایط	ضد	تروریزم	بسیاری	از	کشورها	عمل	

مناید،	اما	از	نگاه	حقوق	برش،	حاکمیت،	مسائل	مربوط	به	مهاجران	و	موارد	دیگر	ناقص	به	نظر	میرسد.	آیا	چهارچوب	های	

کاری	دیگری	وجود	دارد	که	رشایط	مشرتک	منطقوی	را	با	هم	یکجا	مناید؟	

اتحادیه	اروپا	از	یک	پروسه	صلح	"تحت	مالکیت	افغان	ها،	به	رهری	افغانستان"	حامیت	کرده	است،	که	در	مراحل	مختلف	با	رویکرد	 	

ایاالت	متحده	برای	صلح	در	تقابل	است.	اتحادیه	اروپا	باید	با	کمک	به	ادغام	بیشرت	صدای	افغانها	در	گفتگوهای	بین	املللی	و	تعامل		

دیپلوماتیک	که	در	سال	)های(	آینده	صورت	می	گیرد،	حامیت	بیشرتی	کند.	

در	سطح	ملی،	اتحادیه	اروپا	می	تواند	حامیت	خود	را	از	ایجاد	صلح	پایدارافغانستان،	بیشرت	سازد.	میزان	و	وسعت	کمک	های	مالی	 	

انکشافی	آن	به	اتصال	این	ابتکارات	با	تالش	های	بین	املللی	کمک	می	کند.
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معلومات در مورد مؤلف: 

اندریـو	واتکینـز	یـک	محقـق	و	تحلیلگـر	جنگ	و	چشـم	اندازهـای	صلح	

افغانسـتان	اسـت	و	عمیقـا	مـرصوف	جلوگیـری	از	جنـگ	اسـت.	او	در	

گذشـته	بـرای	سـازمان	ملـل	در	افغانسـتان،	جامعـه	برشدوسـتانه،	دولـت	

آمریـکا	و	منحیـث	یـک	محقـق	مسـتقل	کار	کرده	اسـت.

داکرت	تیمور	شـاران	رئیس	پالیسـی	لب	)Lab	Policy(	افغانسـتان	اسـت	و	

اسـتاد	پالیسـی	عامه	در	پوهنتون	آمریکایی	افغانستان	است،	او	قبال	تحلیل	

گـر	ارشـد	در	امور	افغانسـتان	برای	گـروه	بین	املللی	بحران	بوده	اسـت.	

در	مـورد	عکـس	روی	جلـد:	اطفـال	در	دامنـه	شـهر	فوتبال	بـازی	میکنند،	

هـرات،	جـوالی	،2014	FES،	عـارف	کریمی
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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	2002 

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.
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موافقـه	کتبـی	این	بنیـاد	ممنوع	اسـت.	

نظریـات	ارائـه	شـده	در	این	نرشیـه	لزوما	نظریـات	بنیـاد	فریدریش-ایرت	
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