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 جانبه گفتگوی افغانستان، هند و ایراندومین نشست سه

 2991اسد سال  23را به تاریخ « گفتگوهاي سه جانبه افغانستان، هند و ایران»انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، دومین دور 
ایران و جمهوري هند کارشناسان و مقامات عالی رتبه از افغانستان، جمهوري اسالمی در کابل برگزار کرد. در این نشست یک روزه،

شان را در رابطه با هاياشتراک کرده بودند. نمایندگانی از ماموریت کمک و همکاري سازمان ملل متحد و سازمان ناتو نیز دیدگاه
 و فرهنگی در میان گذاشتند. هاي سیاسی، امنیتی، اقتصادي انکشاف روابط میان سه کشور در عرصه

( پیوستگی؛ سفر دشوار چابهار، 1اش، دراین کنفرانس چهار نشست کاري با عناوین: ا( بررسی کلی وضعیت افغانستان و روابط دو جانبه
گفتگوهاي »جدید، برگزار شد. دور اول  ژئوپلیتیکهاي ( سهامداران خارجی: پویایی4( تروریزم: دشمن مشترک؛ رویکردهاي متفاوت و 9

 سال گذشته موفقانه در ایران برگزار شده بود.« سه جانبه افغانستان، هند و ایران

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با همکاري انستیتوت مطالعات و تحلیل دفاعی وزارت دفاع هند و انستیتوت مطالعات سیاسی 
 ن این نشست هستند. گاالمللی وزارت امور خارجه  ایران برگزار کننندو بین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نشست افتتاحیه: 

 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان رییسگویی خوشامد

دکتر مرادیان از مهمانان بخاطر اشتراک در این همایش تشکر کرد. او با تاکید بر این نکته که سه کشور افغانستان، ایران و هند از 
ر هاي دیگدر بخش"ارچوب همکاري با یکدیگر دارند. گفت هر سه کشور نیاز  به ایجاد چمیراث فرهنگی مشترک برخوردار هستند 

حرف بزنیم. زیرا وقتی ما درمورد  "باز سازي"زنند، اما در این مورد ما باید از حرف می"ایجاد زمینه همکاري "نها درمورد جهان، آ
به مراتب نسبت به ما در ساحه تعامل و ارتباطات عملکرد بهتري شویم که نیاکان ما می زنیم، متوجهپیوستگی و همکاري حرف می

  "داشته اند.

 انستیتوت مطالعات و تحلیل دفاعی وزارت دفاع هند رییسمآب سفیر جایانت پراساد، خوشامد گویی جاللت

فتگوي گذشته اش در برگزاري گیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان بخاطر ابتکار سال از انست در اظهارات مقدماتی خود سفیر پراساد
مهور اشرف ج رییسسه جانبه به عنوان گفتگویی آزاد و دوستانه سپاسگذاري کرد. او تاکید کرد که جنگ جاري در افغانستان، به قول 

ي ااو تاکید کرد که درگیربودن در جنگ تقدیر کشورهغنی، از خصومت هاي اعالم نشده میان پاکستان و افغانستان ناشی می شود. 
اي هبرخی کشورهاي آسیایی از خود ابتکارات و نوآوري "آسیایی نیست چرا که برخی از کشورهاي آسیایی وضعیت دیگري دارند.

بیرون  رنسل و نیم از فقیک نیم بیلیون تن را در  هاگیر در تحول اقتصادهاي شان نشان داده اند که معجزه آساست. مثال چینیچشم
ه تا که متاسفان -ها در عرصه سیاسی هم صورت بگیردپی رقابت با آنها هستیم. بنا براین، اگر همچون نوآوريکشیده اند و حاال ما در 

 مخصوصا دراین بخش جهان به شمول آسیاي نه در سطح آسیا بلکه توانیم از مناقشه پرهیز کنیم؛کنون چنین چیزي نشده است، ما می
 "دارد. بحرانیبی. این بخش جهان بسیار وضعیت جنوبی، آسیاي میانه، منطقه خلیج و آسیاي غر

سفیر پراساد گفت افغانستان دچار یک رکود استراتژیک نیست. بلکه افغانستان شاهد تبارز آهسته ساختارهاي دولت است که از سال  
و کرد د مغلوب نمی توانبدون همکاري و هماهنگی در هیچ بخش جهان شورشگري و تروریزم را به این سو برپا شده است.  1332

 سفیر پراساد گفت که هند دو هدفمتاسفانه دراین دوران این مسایل از سوي شرکاي افغانستان به طور مناسب پاسخ داده نشده است. 
ما یک هدف کوتاه مدت و یک هدف میان مدت تا بلند مدت داریم. هدف کوتاه مدت ما همیشه این بوده  "عمده در افغانستان دارد.

ن سرپاي خود بایستد و بتواند براي خود تصمیم بگیرد. دراین رابطه ما هر کاري بتوانیم در عرصه همکاري انکشافی انجام که افغانستا
زیرا ما منابع الزم آنرا نداریم. ولی ما در همین مسیر همه تالش خود را  ،میدهیم. البته شاید این همکاري بسیار موفقانه نبوده است

ود و تواند خودکفا ششود. اما در بلند مدت افغانستان نمیخودکفا شود، اهداف استراتژیک ما کامال برآورده میکنیم. اگر افغانستان می
انکشاف این کشور پایدار گردد مگر آنکه افغانستان تبدیل به محور تجارت، حمل و نقل، انرژي و منابع مدنی شود. افغانستان باید به 

میان ایران،کشورهاي آسیاي میانه، چین و جنوب  "محور"جمهور غنی یک  رییسبه قول  یا "تقاطع"جمهور کرزي یک  رییسقول 
 "ش ما باید براي احیاي آن باشد. آسیا و هند شود. این نقش تاریخی افغانستان است. تال

 قتصاديا راي انکشاف و پایداريهاي بهتر بتواند براي افغانستان فرصتاي نام برد که میاو از بندر چابهار به عنوان یک زمینه مهم منطقه
ن محموله غذایی خود را از طریق پاکستان به افغانستان انتقال دهد، میلیون تُ 2.2فراهم کند. بنا به گفته ایشان، هند نتوانسته است که 

رنامه تغذیه در  قالب ب در بسته بسکویت پروتئین داراین محموله را گرفت بخشی از هند تصمیم بنا براین دهد. زیرا پاکستان اجازه نمی



 

 

به عنوان هزار تن محموله را  273والیت افغانستان برساند. هند تصمیم دارد باقیمانده  94والیت از  91مکتبی برنامه جهانی غذا به 
 از طریق چابهار انتقال دهد.اقدام عمده اولین 

شمار زیادي از نخبگان ازبکستان به کابل همکاري دارد.  براي انتقال برق (ADBبانک انکشاف آسیایی )هند همچنان با بانک جهانی و  
افغان را در هند کشوري است که بیشترین تعداد افسران نظامی ".افغانستان به شمول افسران ارتش این کشور در هند تعلیم دیده اند

دیگر این است که افسران افغان که  هاي آموزشی در کشورهايخارج افغانستان آموزش داده است. تفاوت میان آموزش ما با دیگر دوره
ه هاي آموزشی جداگانه براي افغانستان در نظر گرفته نشدبینند و تاسیسات و برنامهشوند با افسران هندي تعلیم میوارد سیستم ما می

 " است. بنا براین، تالش ما این است که افغانستان را براي ایستان سر پاي خود کمک کنیم.

در دوره طالبان، وقتی که تمام جهان با افغانستان قطع رابطه "ند قصد ندارد روابط اش را با افغانستان قطع کند. او تاکید کرد که ه
ایران  ند وکردند که هشناخت، تنها سه کشور افغانستان را کمک میبه غیر از سه کشور که رژیم طالبان را به رسمیت می -کرده بود

گان همایش خواست تا به گفتگوهاي سه جانبه به حیث یک کنندههاي خود از اشتراکندي صحبتاو در جمع ب"مهمترین آنها بودند. 
 فرصت یادگیري نگاه کنند و راجع به توقعات متقابل و مسیر پیش رو از همدیگر بیاموزند.

ه خارجالمللی وزارت انستیتوت مطالعات سیاسی و بین رییسهای مقدماتی دکتر سید محمد کاظم سجادپور، صحبت
 ایران 

ها دکتر سجادپور ابراز امیدواري کرد که این نشست سه جانبه به اهداف چندگانه اش دست یابد، به شمول الف( تبادله افکار و تحلیل
د از توقعات شخصی هاي خواي، ب( ایجاد روابط انسانی و باالخره ت( همکاري میان کشورها. او در ادامه صحبتدرمورد مسایل منطقه

کردن است ؛کشف افغانستان. درافغانستان من متوجه شدم که چقدر ما به ث( براي من این همایش فرصت کشف"خن گفت. خود س
لحاظ فرهنگی با هم پیوسته هستیم. د( جنبه احساسی روابط ما مهم است. احساسات همیشه بد نیستند. ما با احساسات خود زندگی 

اینجا به  "دکتر سجادپور تاکید کرد که سه کشور تاریج مشترک دارند.  "تحکیم دوستی. کنیم و به احساسات خود نیاز داریم. ر(می
هاي یک منطقه را دارد؛ ایران در یک لبه آن است، افغانستان در وسط آن و هند در لبه دیگر قرار دارد. من فکر هر لحاظ ویژه گی

ازي کند. تواند نقش بسیار مهم بانسانی استفاده کنیم، این منطقه می هاي طبیعی و عاملکنم اگر ما بتوانیم از ترکیبی از ویژه گیمی
گرد به ما هم در عرصه نظري و عملی کمک ببینیم. من امیدوارم که این میز هاي جهانیما نباید همیشه به این منطقه از منظر رقابت

  "کند.

 امنیت ملی افغانستان رجه و مشاورمآب دکتر رنگین دادفر سپنتا، سابق وزیر خاسخنرانی جاللت

اي، تحوالت جهانی و روابط دوجانبه میان سه کشور دکتر سپنتا در سخنرانی خود درمورد برخی موضوعات مهم و تاثیرگذار منطقه
اول  "افغانستان، هند و ایران توضیحات داد. او در سخنرانی خود تاکید کرد که ما با یک بحران در نظام سیاسی جهان مواجه هستیم. 

ینکه این بحران با سقوط نقش رهبري ایاالت متحده امریکا مرتبط است. تقابل میان اروپاي غربی و ایاالت متحده امریکا و عقب نشینی ا
 اي تاثیراتهاي ما براي ایجاد همکاري و ادغام منطقهامریکا شاهد بر این مدعا است. دوم اینکه چند پارچه شدن اتحادیه اروپا بر تالش

ی گذاشته است. سوم، سقوط خاورمیانه و آسیاي غربی باعث مناقشات زیاد دراین بخش از جهان شده است. چهام، ادامه مثبت و منف
م المللی، همکاري میان ما را زیر تاثیر قرار داده است. و پنجهاي تروریستی بینالمللی از القاعده گرفته تا دیگر گروهیافتن تروریزم بین



 

 

او از بحران مهاجرت و  "ها در قاره ما یک عامل دیگر است.تصادهاي جهانی جدید و متعاقبا ظهور رقابتهاي اقاینکه ظهور قدرت
منطقه ما در مرکز جئوپولتیک جهانی است که آنرا در یکی از "هدیدهاي جهانی یاد کرد. او گفت مشکالت جوي به عنوان دیگر ت

اي شکل گرفته است بر روابط میان هاي منطقهوابط جهانی و رقابتمحورهاي مناقشه قرار داده است. فضاي سیاسی که توسط ر
افغانستان، ایران و هند تاثیرگذار است. در اینجا منظور من متوجه مشکالت یمن، ظهور عربستان سعودي و دیگر کشورهاي عربی در 

رایط رد که مشکل اصلی افغانستان بنا بر شدکتر سپنتا براین نکته تاکید ک "باشد.میهاي محافظه کار اسالمیقالب حمایت از جنبش
ادامه یافتن ترور و کشتارهاي بی سابقه طی چهار دهه گذشته وضعیت امروز را بوجود آورده است و این  "واقعی، مسئله امنیت است. 

، ایران همیشه رغم تنش جاري در روابط ایران و جامعه جهانیاو گفت که علی "مهمترین عامل تعیین کننده سیاست خارجی ماست.
المللی حمایت نموده و به بازسازي افغانستان کمک کرده است. عالوه براین، ظهور داعش هاي بیناز موقف افغانستان در تمام همایش

از این منظر، افغانستان بیشترین "را خلق کرده است.  هاهایش درمرزهاي غربی افغانستان برخی نگرانیو گسترش یافتن فعالیت
گذاري در هر دو کشور باید معطوف روابط دو جانبه و چندجانبه هر کشور باشد نه را براي ادغام شدن با ایران دارد. سیاستاشتراکات 

مانند ایاالت متحده امریکا. از نظر من، ما باید روابط خود را  –هاي بزرگ مانند عربستان سعودي، و یا روابط با قدرت -ايموانع منطقه
رد او در مو "هاي ایدئولوژیک دور نگه داریم. تصادي و اشتراکات تمدنی خود شکل بدهیم و آنرا از فضاي تنشمبتنی بر همکاري اق

به شمول رقابت میان هند و پاکستان و  –اي هاي منطقهرابطه افغانستان یا هند گفت که هر دو کشور باید روابط خود را از رقابت
هاي تاریخی و تمدنی دارد، از روابط دو جانبه میان این دو کشور که ریشه"دور نگه دارند.  -متحده امریکا ها میان چین و ایاالترقابت

او در رابطه با روابط سه جانبه میان سه کشور افغانستان، " طریق روندهاي اقتصادي، فکري، فرهنگی و استراتژیک قابل پیگیري است.
اي و و ادغام منطقه هاي سیاسیر بستر ملموس در مطابقت با چهارچوبتوانند روابط خود را دهند و ایران گفت که سه کشور می

تطبیق این پروژه بزرگ منافع اقتصادي فراوان براي سه کشور دارد. این پروژه یک قدم "مانند پروژه چابهار شکل بدهند.  ژئوپلیتیک
 ملی شدن این پروژه تنها به معنی راه یافتن به بحراي و تحکیم پیوستگی است. براي افغانستان، عمهم براي انکشاف دادن ادغام منطقه

ن منظور م -آفریند که کشورهاي دیگر را تشویق به همکاري کنیمهایی میها و زمینهدر بلندت مدت نیست، بلکه همچنان فرصت
 د سریع اقتصادي و نیازدکتر سپنتا تاکید کرد که رش "توانیم موانع بر سر راه ادغام منطقه را کاهش دهیم. پاکستان است. ما می

ادغام خطوط حمل و نقل و اقتصاد و به  "فضاي الزم همکاري را براي همه کشورهاي منطقه بوجود آورده است.  ،روزافزون به انرژي
لل در الماو بر اهمیت نظام قانون بین "اي مطلوب است. تدریج ایجاد یک بازار مشترک در بلندمدت مهمترین پیش شرط ادغام منطقه

هاي خود او بر پیوستگی تاریخی و فرهنگی میان سه کشور به عنوان حل مسایلی چون مسئله آب تاکید کرد. در جمع بندي صحبت
 یک میراث با ارزش که نباید بی اهمیت انگاشته شود، تاکید کرد. 

 اش نشست کاری اول: بررسی کلی وضعیت افغانستان و روابط دو جانبه

هاي اقتصادي، بر اهمیت بهبود روابط میان ران از سه کشور با تاکید بر اشتراکات فرهنگی و فرصتدر این نشست کاري سه سخن
 افغانستان، هند و ایران تاکید کردند. ) جزئیات این نشست کاري که پشت درهاي بسته برگزار شد در دسترس نیست.(

 



 

 

 نشست کاری دوم: پیوستگی؛ سفر دشوار چابهار

انداز از چشمبه شمول بندر چابهار،  –اي هاي متعدد منطقههند، درمورد مسیر اي ازکنندهکاري، اشتراکاولین سخنران این نشست 
لیج خ آسیاي میانه، دهلیز آسیاي میانه -افغانستان هند ایران قزاقستان، بندر چابهار، مسیر خط قطار ترکمنستان"ند سخن گفت. ه

اند که ما افغانستان تاجیکستان و مسیر ایران ترکمنستان برخی از محورهاي پیوستگی ندهلیز ترکیه ایران پاکستان، مسیر ایرا فارس،
ها وجود دارد. زیرا براي ما امکان پیوستن به منطقه ها و امکانات زیادي دراین مسیراز جانب هند متوجه آن هستیم. از نظر ما فرصت

دهد که پاکستان را به حیث یک عنصر مزاحم دور بزنیم. سخنران هندي یاین مسیرها همچنان به ما امکان م... کنداورآسیا فراهم می
 کند، بلکه همچنان راه را براي همکاريتر حمل و نقل میسر میتاکید کرد وقتی بندر چابهار فعال گردد، نه تنها براي هند مسیر کوتاه

ما همچنان براي بهبود پیوستگی با مرز  "سازد. اهم میاي و ادغام اقتصادي تمام منطقه اورآسیا با بحر هند و خلیج فارس فرمنطقه
تواند زمان سفر میان استانبول و مومباي را به چهارده روز کاهش دهد. ترکیه آذربایجان برنامه داریم. مسیرهاي جدید می –ترکیه 

 جنوب حمل و نقل شمال لمللیاقبول کرده است که معلومات الزم براي وصل شدن همکاري اقتصادي دریاي سیاه را با دهلیز بین
(INSTC) .من امیدوارم که "تواند براي تمام کشورهاي منطقه مفید باشد. او تاکید کرد که استفاده از این شبکه می "فراهم کند

ین کردن آن مشغول کارند . اهاي کاري براي برطرفها وجود دارند اما گروههاي مفقوده به زودي تکمیل گردد. برخی دشواريحلقه
او با برشمردن برخی مشکالت گفت صرف "شود به مسئله مالیات، گمرکات و دیگر مسایل مرتبط به آن. ها قسما مربوط میدشواري

زم اش از توانایی الالمللی حمل و نقل شمال جنوب براي حل مسایل عملیاتیهاي مفقوده در این شبکه، دهلیز بیننظر از برخی حلقه
گردد که ما با کمبود اطالعات سردچار هستیم. مسئله تمویل پروژه بسیار شکل همچنان به این واقعیت بر میاین م"برخوردار نیست. 

مهم است. اما یک تفاهم وجود دارد که کشورهاي دخیل مسایل مالی آنرا حل کنند. نبود قواعد عبور مرزي مشترک در میان کشورهاي 
او همچنان درمورد "د که احتماال ادامه خواهد یافت. هاي امنیتی وجود داررانیعضو دیگر مسئله مطرح بحث است. همچنان برخی نگ

هاي گروهی کارشناسان المللی حمل و نقل شمال جنوب سخن گفت که شامل مالقاتبرخی اقدامات رو به جلو در چارچوب دهلیز بین
تطبیق موثر برنامه، کشورهاي عضو دهلیز  همچنان تصمیم گرفته شده است که براي". شودهاي شوراي هماهنگی میو مالقات

جنوب محور هماهنگی تشکیل داده و جهت حل مسئله گمرکات و مسایل تجاري و عملیاتی و مشکالت  حمل و نقل شمال المللیبین
سایل ن این مهاي کاري بسازند. اینها مسایلی اند که در گذشته مطرح شده اما کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. اکنونظیر آن گروه

ها را طراحی خواهد کرد. بنا براین، شما شاهد عالقمندي INSTCبه عنوان مسایلی که باید حل شوند مشخص شده اند. هند وبسایت 
عداد بینیم که تشود. اگر ما به تعداد اعضا نگاه کنیم، ما میهایی از سوي کشورهاي عضو صورت داده میبینید که تالشهستید و می

 "افزایش یافته است.  INSTCاعضاي 

من فکر  "در رابطه با بندر چابهار ایشان گفت که علی رغم تاخیر در روند پیشرفت پروژه برخی اقدامات رو به جلو صورت گرفته است. 
راین ما دکنم که سفر نخست وزیر مودي به ایران و امضاي توافقنامه سه جانبه نقطه عطف بود... امروز یک تفاهم وجود دارد که اگر می

  "هاي آینده را از دست بدهیم.باره زود اقدام نکنیم، شاید فرصت

انکشاف  "، به گفته ایشان "اي در نظر بگیریم.ما باید چابهار را به حیث یک پروژه استراتژیک منطقه "او گفت که براي پیشرفت پروژه 
کند به را کمک می این کشوررا تصویب کرده که  (TIR)اي المللی حمل و نقل جاده مثبت دیگر این است که هند اکنون پیمان بین

المللی وصل شود. با توجه به اینکه هند قرارداد تسهیل تجاري سازمان تجارت جهانی را  امضا کرده است، این شبکه پیوستگی بین



 

 

 TIRرصه مسئله پیوستگی است. سازد. این یک تحول بسیار مهم در عشبکه اتصاالت امکان وصل شدن منطقه و فرامنطقه را فراهم می
 هایشتواند محمولهگان غربی خود وصل شویم. در جبهه غربی، هند میگان شرقی و هم به همسایهکند تا هم به همسایهما را کمک می

 ي پیوستناز طریق بندر چابهار در ایران به افغانستان محاط به خشکی و اطراف آن انتقال دهد. تصمیم هند برا INSTCرا در امتداد 
سخنران هندي  "کند.منابع بسیار زیادي براي تجارت ما دارد و در صرفه جویی وقت و زمان به طور قابل توجه ما را کمک می TIRبه 

اول و مهمتر از همه عوامل، اراده براي تطبیق هر "یان داد. هاي خود را با تذکر دادن برخی عوامل مهم براي اقدامات رو به جلو پاگفته
ونومیک ژئواک)بعد سیاسی( متوجه ژئوپلتیک ما بیش از گردد به مسئله امنیت؛ الزم است که ودتر توافقات است.  عامل دوم برمیچه ز

اي همچنان مهم است. نکته هاي منطقهبعد اقتصادي( باشیم. دسترس پذیر بودن بودجه یک عامل مهم است. مدیریت منافع قدرت)
اي را دخیل بسازیم. مشکالت فنی همچنان باید برطرف شوند. اگر ما نتوانیم توانیم بازیگران منطقهمیمهم دیگر این است که ما چگونه 

افی کنند که اطالعات کاین پروژه را به بخش خصوصی بفروشیم، پیشرفت نخواهیم داشت. بسیاري از صاحبان کسب و کار احساس می
ها علیه ایران است. این مسئله اي است که هر سه کشور باید براي آن رونی تحریمدر این زمینه در اختیار ندارند. مانع دیگر تاثیر بی

  "چاره جویی کنند.

) بعد اقتصادي( پروژه چابهار تمرکز کرد. او گفت توافق ژئواکونومیک اي از ایران بر جنبه کنندهسخنران دوم این نشست کاري، اشتراک
ات مشخصات این تغییر"یر جغرافیا از راه اقتصاد است. یاري از کارشناسان مسئله تغیبرسر پروژه چابهار میان سه کشور از نظر بس

حور تواند این کشور را مبدل به مچیست؟ اول، با تطبیق این کالن پروژه، افغانستان دیگر یک کشور محاط به خشکی نخواهد بود و می
کند تا دسترسی مطلوب به بخش بزرگی از اي هند فراهم میاي کند. این کالن پروژه زمینه را برتجارت، خدمات و گردش منطقه

کند و افغانستان، آسیاي میانه و فراتراز آن داشته باشد. این کالن پروژه یکی از بنادر استراتژیک ایران را تبدیل به یک بندر مهم می
مورد ما دردالرام دراین مرحله، شعار قدیمی -هارآرود. با عملی شدن پروژه چابمنابع انکشافی را براي بخش شرقی کشور را به ارمغان می

 شود. البته انکشاف منطق خاص خود را دارد. این پروژه باید یک منطق تجاري داشته باشدقسما عملی می "اول انکشاف،"افغانستان 
روژه ترغیب کند. مثال جاپان دراین پها باید دیگران را براي پیوستن او پیشنهاد کرد که این قسم پروژه"تا قابل اعتماد و پایدار باشد. 

اي تواند وقت و هزینه هند برعالقمندي نشان داده است. ایشان از نخست وزیر مودي نقل قول کرد که گفته است تطبیق این پروژه می
یکی از "دارد. پیشرفت این پروژه در نظر  درصد کاهش دهد. او تاکید کرد که رهبري ایران دو ابزار براي 13رسیدن به شمال را تا 

میلیون تٌن در سال طی مرحله اول کار. ابزار دوم زمینه سازي براي  7.1ن در سال به تُمیلیون 1.1طریق افزایش ظرفیت بندر چابهار از 
الزم است براي افزایش سطح تجارت میان سه کشور "پشتیبانی بندر است. ایجاد یک بودجه اعتیاري پنجصد میلیون دالري براي 

درصد تاسیسات زیربنایی آماده است و با تکمیل اقدامات ضروري از  93دانم، تا جایی که من می"یی صورت گیرد. هاذاريسرمایه گ
ن در سال افزایش دهد. اما حتی در ظرفیت فعلی هند، صادرات هند به میلیون تُ 7،1تواند فورا ظرفیت بندر را به سوي هند، ایران می

 CPECل افزایش یافته است. این ابتکار ظرفیت این را دارد که ظرفیت تجارت را در منطقه بهبود بخشد. تا حا 1332افغانستان از سال 
بتوانند به یکدیگر دسترسی پیدا کنند، منطق این  CPECدالرام است. اگر چین و آسیاي میانه از طریق  –رقیب کالن پروژه چابهار 
او تاکید کرد که براي پیشرفت این پروژه سه کشور ایران، هند و افغانستان باید  "کنیم.رود. ما باید زود اقدام کالن پروژه زیر سوال می

دالرام، باید درچارچوب  -کالن پروژه چابهار"چنین جمع بندي کرد:  هاي خود راهماهنگ عمل کنند. سخنران ایرانی صحبت
که  کنماین است که باید زود تطبیق گردد. من فکر می منطق خود را دارد و آنژئواکونومیک مالحظه شود. هر رویکرد ژئواکونومیک 

همه ما باید ظرفیت فعلی خود در جاده و بندر را براي تقویت تجارت میان سه کشور استفاده کنیم. ما باید از جاده در مرحله اول 



 

 

برد. اگر با سرعت موجود مان میزتکمیل آن ساخت قرار دارد اما  در دستاستفاده کنیم و بعدا به طرف خطوط قطار برویم. تاسیسات 
برد و ارزش پروژه از دست خواهد رفت. ما باید بر پروژه تمرکز کنیم تا مطابق جدول ها وقت میکنم سالما به پیش برویم فکر می

  "زمانی توافق شده میان رهبران مان کار را به نتیجه برسانیم.

 انستان، درمورد اهمیت استراتژیک چابهار براي افغانستان صحبت کرد. اي از افغکنندهسخنران اخیر این نشست کاري، اشتراک

 اصل متن سخنرانی 

افغانستان به حیث یک کشور محاط به خشکی در همسایگی چین، پاکستان، ایران و کشورهاي آسیاي میانه در نقطه تالقی چندین "
عبارت اند از چین، پاکستان، هند، روسیه و ایران. کشور ایران  خواهند رهبران منطقه باشند قرار دارد. این کشورهاکه میقدرت اتمی

در نظر گرفته شود. زیرا تکنولوژي الزم را براي دسترسی به است انتظار دارد به عنوان یک قدرت اتمیعلی رغم اینکه فاقد سالح اتمی
 یژه دارد.در اختیار دارد. افغانستان براي این گروه از کشورهاي همسایه اهمیت وقدرت اتمی

ویژه دارد. این کشور تنها کشور در منطقه است که به ایاالت متحده امریکا و اتحاد ناتو  ژئوپلیتیکافغانستان اهمیت جئواستراتژیک و 
هاي دسترسی مستقیم دارد. گذرگاه خیبر میان افغانستان و پاکستان واقع شده است و دیر زمانی است به عنوان یکی از مهمترین مسیر

 گذرد. این شبکه تاریخی مسیرهايو گذرگاه تجاري استفاده شده است. عالوه بر آن، جاده ابریشم از افغانستان می اتژیک نظامیاستر
ثباتی چین شناخته شده است. ناامنی و بیهاي هند، پاکستان و مایل، به حیث گذرگاه فرهنگی تمدن 4333تجارتی در امتداد 

هاي تروریستی فراهم کند تا همکاران و متحدان ما را تهدید ثبات سازد و زمینه مساعد براي گروهبی منطقه را توانددرافغانستان می
 کنند.می

کند. این کشور منابع طبیعی غنی گاز، معادن و نفت افغانستان همچنان با مشکالت بزرگ اقتصادي و انکشافی دست و پنجه نرم می
ها را براي استخراج و استفاده از این منابع محدود کرده و د. اما ناامنی و جنگ فرصتدارد که بیش از یک تریلیون دالر ارزش دار

ها هاي اقتصادي جمع ناامنی باعث شده تا بسیاري از افغانافغانستان در میان فقیرترین کشورهاي جهان باقی مانده است. فقدان فرصت
تحد در امور مهاجرین، بیش از یک چهارم یک میلیون مهاجر و پناهجو کشور را ترک کنند. بنا به گفته کمیشنري عالی سازمان ملل م

کمک کردن به افغانستان براي برقراري صلح  .(از سوریه در ردیف دوم قرار دارد افغانستان بعدهستند. ) هاشوند، افغانکه وارد اورپا می
 ا دچار کرده پایان دهد.تواند جریان مهاجرت را که افغانستان را با فرار مغزهو ترقی اقتصادي می

اي و حتی براي امنیت جهانی مهم است. دلیل اصلی اهمیت افغانستان این افغانستان هم براي اقتصاد جهانی و هم براي اقتصاد منطقه
ه هم باست که این کشور در نقطه تالقی آسیاي جنوبی و آسیاي میانه و همچنان چین و خاورمیانه قرار دارد. افغانستان سه منطقه را 

اري تواند یک رابط اساسی در شبکه تجتواند هم خوب باشد و هم بد. بنا براین، از یک سو افغانستان میسازد. پیوستگی میمرتبط می
ثباتی باشد. منابع طبیعی و بازارهاي افغانستان عامل مهم دیگر است ع بیتواند منبو خطوط انرژي آسیا باشد و هم از سوي دیگر می

 کند.ر را به خودي خود مهم میکه این کشو

ر الذکاز منظر امنیت، بیشتر مشکالت در افغانستان توسط مداخله خارجی ایجاد شده است. از سوي کشورهایی که به دالیل فوق
شور کهاي بیرونی در آینده نزدیک متوجه این شود قدرتخواهند افغانستان را کنترل کنند. موقعیت استراتژیک افغانستان باعث میمی

 باشند.
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گی افغانستان براي برخی کشورها جالب توجه است و یک عامل مهم دیگر که کمتر مطرح شده سطح مرتفع افغانستان است. این ویژه
 تواند یک عامل جئوپولیک مهم تلقی شود. می

 اهداف  

المللی ي اقتصاد قوي داشته باشد، جامعه بینکند که مهمتر از همه اقتصاد است. اگر کشوراقتدار یک کشور را عوامل گوناگون تعیین می
انکشاف اقتصادي است. در کنار انکشاف صنعتی، مکانیزم پالیسی موثر، مهم هاي یکی از شاخصه صنعتکند. هم به مسایل آن توجه می

منابع طبیعی و  تان باکننده قدرت اقتصادي هستند. اقتصاد افغانسساختار بوروکراتیک تصمیم گیري و برخی چیزهاي دیگر نیز تعیین
اي، طقهتواند مرکز تجارت منتی مییچابهار به حیث یک محور ترانز ع رشد اقتصادي قابل ارزیابی است.نیروي کار سرشار و ظرفیت وسی

هاي . افغانستان از طریق دولتگسترده استآسیاي میانه  تااقیانوس هند  باشد که از گذاري و محور حمل و نقل شبکه ارتباطیسرمایه
 کند.دسترسی پیدا می بحردوست به 

گیري است؛ نه تنها بخاطر طبیعت فراملی جهانی شدن یا گسترش بازارها و بنا براین گسترش جنبه اقتصادي جوامع در حال شکل
ازنده تی امروز سها و ابتکارات چند ملیتی. این ابتکارات چند ملیبازارها بلکه همچنان بخاطر جریان یافتن سرمایه خارجی و استراتژي

دهد. در فضاي افزایش دو سوم صادرات جهانی تولیدات و خدمات است و تقریبا ده فیصد فروش داخلی را در سطح جهان تشکیل می
المللی در حال المللی کار در اثر تغییرات ساختاري در تجارت و جابجایی بی سابقه سرمایه بینوابستگی متقابل در جهان، تقسیم بین

 ست. تغییر ا

گیرد. اما در حالی که ادغام محصوالت، خدمات و سرمایه به سرعت در حال پیشرفت است، ادغام بازار کار با سرعت کمتري صورت می
 شود. بخصوص در بخش ارتباطات و مخابرات، وارد عرصه می -تريهاي پیچیدهاضافه بر این، تکنولوژي

و در بسیاري ساحات باعث افزایش درآمد کارگر شده است. به طور کل، روابط انکشاف تکنولوژي اطالعات، باعث شکوفایی تولید 
 گذارد. بر تولید و تجارت جهانی میالکترونیک و تکنولوژي ارتباطی عنصر الزم براي جهانی شدن است و تاثیرات مهمی

تجهیز بندر چابهار را در مرحله اول آن با سال گذشته امضا شد، هند مسئولیت اي که میان هند و ایران در ماه میبنا بر تفاهمنامه
میلیون دالر امریکایی در کرایه ده ساله به عهده گرفت. مالکیت  11.91میلیون دالر امریکایی و مصرف درآمد  21.12سرمایه گذاري 

ر جانبه براي انکشاف بندشود. در کنار پیمان دو تجهیزات در خاتمه ده سال یا دوره تمدیدي بنا بر توافق به جانب ایرانی منتقل می
کند، یک توافقنامه سه جانبه براي دهلیز حمل و نقل همچنان توسط میلیون دالر سرمایه گذاري می 133چابهار که بخاطرش هند 

 هند، افغانستان و هند امضا شده است.

 ها در افغانستان از طریق چابهارسرمایه گذاری

کند. اما خشونت سیاسی، جی را مانند سرمایه گذاري ابتکارات داخلی تضمین میهاي خارقانون افغانستان سرمایه گذاري شرکت
هاي ضعیف در رابطه با حمایت مایملک، کمبود کارگران ماهر، بازارهاي ملی انکشاف نیافته و تاسیسات ناکافی، ظرفیت جلب و ضابطه

 کند. جذب سرمایه گذاران خارجی را محدود می



 

 

کند. به لحاظ تدارکاتی، بندر چابهار نزدیکترین بندر و گزینه تجاري مطلوب براي افغانستان فراهم می چابهار فرصت استراتژیک مهم
تر است. چابهار به طور استراتژیک تغییر دهنده بازي دیگر بندر ایران، به ما نزدیک -کیلومتر از بندر عباس 733به ایران است. این بندر 

اي و اقتصادي تبدیل کند و عالوه بر آن ند این پروژه بتواند افغانستان را به یک محور منطقهدر منطقه است. کشورهاي دخیل امیدوار
هاي اصلی که ظرفیت جذب سرمایه گذاري از طریق چابهار دارند عبارت اند روابط میان افغانستان، هند و ایران را شکوفا سازد. بخش
 ان، بخش انرژي، انکشاف زیربنایی و توافقات تجاري ویژه.از بخش زراعت، صنایع استخراجی و منابع معدنی افغانست

افغانستان توافقات تزانزیتی و تجاري دو جانبه با کشورهاي همسایه دارد. هدف افغانستان به حیث یک کشور محاط به خشکی تقویت 
انیم تواي روابط گذار کند. ما مینطقهباشد. افغانستان قصد دارد تا از روابط دو جانبه به چارچوب ماش میتجارت با کشورهاي همسایه

 بسیاري کشورها را به هم وصل کنیم و به عنوان پل اتصال زمینی میان کشورها عمل نماییم. 

 دهلیزهای حمل و نقل 

ین ا گیرند، تذکر داده شده است. عبور ازکه در جریان سال به طور مرتب مورد استفاده قرار میدر ذیل برخی از نقاط عبورمرزي رسمی
ها را براي اجازه گیرد. بخش گمرکات اسناد مربوط به محمولهنقاط عبور مرزي مطابق قواعد مهاجرت و ترتیبات گمرکی صورت می

. توانند از مرز عبور کنندهایی که ویزاي معتبر در دست داشته باشند میکنند اما فقط مسافران و الريعبور دادن به آنها بررسی می
 عبور مرزي باید هماهنگی الزم صورت گیرد. براي حمل و نقل 

 های اصلی: مسیر

جنوب که تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را به بنادر کراچی، قاسم و گوادر وصل کرده و از طریق واگه پاکستان به  -دهلیز شمال
 یابد.سمت هند و آسیاي جنوبی ادامه می

 کند.منستان را  با بندر چهابهار و بندرعباس ایران وصل میغرب که تاجیکستان، ازبکستان و ترک –دهلیز شرق 

این دهلیزها براي افزایش تجارت میان آسیاي مرکزي غنی از منابع انرژي و آسیاي جنوبی نیازمند انرژي ، اهمیت ویژه دارند. همچنان 
دهد که انکشاف نشان می ((ADB)سیایی )رد. یک مطالعه اخیر  بانک انکشاف آظرفیت زیادي براي صادرات محصوالت تولیدي وجود دا

در مسیر حمل و نقل تجاري از / به آسیاي میانه منجر شود و تاثیر بسیار مثبتی بر وضعیت کار  تواند به تغییر مهمیاین دو دهلیز می
 و تولید در منطقه بگذارد. 

اخت کنند. افغانستان نیز مشغول روند تکمیل سکار میهاي حمل و نقل به جانب افغانستان شدیدا ایران و پاکستان براي بهبود سیستم
کند. همچنان روند وصل کردن سرک پل خمري وصل میندهار، دالرام، هرات، مزار شریف و اي است که کابل را به قسرک حلقه

یالت حمل ا زمانی که تسهرود. اما حتی اگر تاسیسات زیربنایی افغانستان بهبود یابد، تاي به کشورهاي همسایه به خوبی پیش میحلقه
 هاي عملیاتی نقش محدود خواهد داشت.و نقل و تجارت ناکافی باشد، سرمایه گذاري براي کاهش هزینه

خطوط قطار وصل کننده  IRCONالمللی شود چنانچه شرکت بینمحور جدید ترانزیتی چهابهار باعث تقویت تجارت افغانستان می
ابهار چ در تجارت افغانستان با منطقه وابستگی به پاکستان را کاهش میدهد. تان خواهد ساخت. چابهار چابهار با زاهدان را در مرز افغانس



 

 

کیلومتر فاصله دارد، رقابت کنند. موقعیت استراتژیک  73ها در بندر گوادر پاکستان که تنها کند تا با حضور چینیهند را کمک می
 تواند آغاز نو براي ایران باشد. ها، میاشته شدن تحریمخلیج عمان اهمیت سیاسی ویژه دارد که پس از برد

 اهمیت بندرچابهار برای ایران: 

د منابع توانهاي جنوبی و شرقی آن انکشاف نیافته و مواجه با شورشگري است. انکشاف بندر چابهار میایران کشور بزرگ است. بخش
ال چابهار با افغانستان و آسیاي مرکزي رشد اقتصادي و انکشاف ایران را هاي انکشاف نیافته ایران داشته باشد. اتصبیشتري براي بخش
 تقویت خواهد کرد. 

تواند هند را به شبکه خطوط قطار ایران وصل کند. بازار افغانستان اهمیت اصلی بندر چابهار براي ایران این است که چابهار و زاهدان می
 کند.ي از کاالها را از دیگر کشورها وارد میبراي ایران بسیار مهم است زیرا افغانستان بسیار

 اهمیت بندر چابهار برای هند: 

در ساخت این بندر دخیل بوده تا به  2993هاي دهد. هند از سالبندر چابهار هند را به افغانستان، آسیاي میانه و اروپا دسترسی می
در افغانستان و  هاه دارد. هند مشغول ساختن جادههمیت ویژاین مناطق دسترسی پیدا کند. بندر چابهار براي اهداف اقتصادي هند ا

میلیون دالر امریکاي  233، هند 1339تا  1331هاي ایران است تا بتواند چابهار را به افغانستان و آسیاي میانه وصل نماید. در بین سال
صرف کرد. ایران نیز یک جاده میان چابهار و میالک را براي ساختن یک جاده از دالرام افغانستان به زرنج در مرز ایران و افغانستان م

هرات، قندهار، کابل و مزار  ج و دالرام شهرهاي مهم افغانستان به شمولکه در نزدیکی زرنج قرار دارد ساخته است. اتصال میالک، زرن
جنوب ادغام گردد،  -ل شمالدهد که وقتی این بندر با دهلیز حمل و نقها نشان میکند. مطالعات هنديشریف را به هم وصل می

 فیصد کاهش دهد. 13هاي تجاري هند به اروپا را تقریبا تواند هم هزینه و هم زمان مصرفی در حمل و نقل محمولهدهلیز چابهار می

 نتایج مورد نظر

براي تقویت بخش شود. چابهار باید در درجه اول سیستم حمل و نقل و تجارت باعث رشد اقتصاد افغانستان و مردم این کشور می
راي هاي بیشتر بالمللی نیاز به خروجیهاي افغان در سطح ملی و بینتولیدي در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. تولیدکننده

 هاي کاري بیشتر ایجاد کنند.محصوالت و خدمات خود دارند تا فرصت

 هاي بیشتر به دست آورند.المللی گسترش دهند و فرصتینتوانند تجارت خود را به بازارهاي باز طریق چابهار تجار افغان می

تواند دروازه بازارهاي بیشتري را براي محصوالت افغانستان باز کند و طیف گسترده محصوالت و خدمات اي و جهانی میادغام منطقه
هاي بیشتري را براي دوم فرصتدهد و بخش انجامد که درجه فقر را کاهش میرا به کشور بیاورد. بخش اول به اشتغال بیشتر می

 سازد.ارتقاي شرایط زندگی فراهم می

دي در ساحات کلی "نام افغانستان "هاي بیشتر براي رشد بخش خصوصی بوجود آورد.  احیاي تواند فرصتمی انکشاف چابهار همچنان
ا براي هن افزایش اشتغال و تامین فرصتهاي بیشتر دراین کشور کمک کند. نتیجه آتواند به جلب سرمایه گذاریها و عالقمنديمی



 

 

 هاي تجاري، یک استراتژي ملی باید تهیه وتقویت تساوي جنسی خواهد بود. براي تضمین یک برنامه منسجم براي تطبیق استراتژي
 هاي تجاري بیشترین تاثیر را بر اهداف ملی بگذارند. تواند تضمین کند که استراتژياجرا شود. این می

 جمع بندی 

هاي آینده مقابله کرده و مسیر رشد خود را حفظ نمایند. تاسیسات ادغام اقتصادي براي اقتصادهاي آسیا حیاتی است تا بتوانند با شوک 
اممکن اي و جهانی ناي و پیوستگی بدون امنیت منطقهاي ضروري است و ادغام منطقهفیزیکی و نهادي انکشاف یافته براي ادغام منطقه

در حالی که انکشاف نیاز به سرمایه گذاري هنگفت و ؛ انتقال آرام نیروي کار، محصوالت، پول و اطالعات الزم است  ايامنیت براست. 
لح و تواند ص، تطبیق، مدیریت و ارزیابی شبکه تاسیسات عبور مرزي میبهتر المللی دارد. همکاري از طریق هماهنگیهماهنگی بین

 اي را تقویت کند. ثبات منطقه

 ها: ها و پرسشر نظراظها

 توانیم روابط خود را با پاکستان تنظیم کنیم؟: در چارچوب این پروژه ما چگونه باید با پاکستان برخورد کنیم؟ ما چگونه میسوال اول

ریق اند از طتوهند چگونه میتان شده است؛ دراین وضعیت ناامنی، ایران از طالبان، باعث ناامنی افغانسسوال دوم: حمایت مالی و نظامی
 افغانستان به آسیاي میانه دسترسی داشته باشد؟

کیلومتر از چابهار دور است. گوادر  71کنیم. گوادر کننده افغانستان: ما در مورد دو بندر چابهار و گوادر صحبت میاظهار نظر اشتراک
را به گوادر وصل کنند. از سوي دیگر ما چابهار ( CPECپاکستان )  –خواهند دهلیز اقتصادي چین از پول چین برخوردار است. آنها می

داد.  اش را براي افغانستان از دست خواهدتر اقدام نکنیم، این بندر کیفیترا داریم که پیشرفت کار آن بسیار آهسته است. اگر ما سریع
. اگر واهد رفت. مسیر واگه مستقیم استاگر ما بتوانیم به واگه از طریق مرز باز با هند دسترسی داشته باشیم، دیگر کسی به چابهار نخ

ترین مسیر است. به همین کسی صبح از طریق مسیر زمینی حرکت کند، شام در دهلی نو خواهد بود. این براي تجار افغان نزدیک
یران، آسیاي میانه و تواند چابهار را براي تجارت با اخاطر ما باید در مورد چابهار زود اقدام کنیم تا قابل استفاده شود. البته هند می

هاي غربی افغانستان استفاده کنیم که ما را به خلیج عمان و دیگر توانیم از آن براي بخشدیگر جاها مورد استفاده قرار دهد. ما هم می
 رساند.کشورهاي خلیج می

ین جاده فراموش شده است. زیرا زنیم باید متوجه باشیم که افغانستان هم اکنون دراوقتی ما در مورد جاده ابریشم حرف می ،دوما
CPEC یسات کند. ما نتوانسته ایم تاسزند و از سوي دیگر چین از طریق ترکمنستان و قزاقستان به ایران دسترسی پیدا میما را دور می

ر حرف شد. اگها منسال گذشته بسازیم و به همین دلیل جاده ابریشم از افغانستان به سمت دیگر کشور 21زیربنایی خود را در طول 
 توانست به جاي عبور از دو کشور تنها با عبور از یک کشور به ایران دسترسی پیدا کند.بود، چین میزمینه فراهم می

 هند است. -ایران -تواند چابهار را حمایت کند، پروژه پایپالین ترکمنستانپروژه دیگري که می

ه روند حل مشکل سازمان تجارت جهانی که افغانستان هم عضو آن است توانیم بدر مورد مسئله پاکستان، ما و مخصوصا هند می
بسیار جالب است. اما متاسفانه پاکستان واگه را  TIRشوند. موضوع ها مانع صادرات هند به افغانستان میمراجعه کنیم. زیرا پاکستانی

 د.تواند ما را کمک کننمی TIR نساخته است. دراین زمینه TIRمشمول پیمان دهلیز 



 

 

( درخواست TRACECAآسیا ) –قفقاز   -افغانستان براي عضویت دهلیز حمل و نقل اروپا قابل تذکر است که ایران،جانب در رابطه به 
ا را از طریق ایران به ترکیه و آذربایجان و تواند مداده است که در طول سه سال اخیر با ممانعت ایران مواجه شده است. این دهلیز می

مسئله  به این مسئله فکر کنیم. بایدزنیم، کنم وقتی ما در مورد پیوستگی حرف میاز آنجا به کشورهاي اروپایی وصل کند. من فکر می
جایی مردم به ایران دچار  دیگر موضوع جابجاي محصوالت و وسایل نقلیه است. ما باید به مردم اجازه جابه جا شدن بدهیم ولی جابه

روند مجبورند از طریق هوایی با در دست داشتن یک تکت خریداري شده از شرکت هوایی قیودات است. بیشتر تجار ما که به ایران می
ت حرکدهد. این قیودات باعث خلق مشکالت در برابر ایرانی به ایران مسافرت کنند، چرا که ایران به آنها اجازه مسافرت زمینی نمی

 تواند تاثیر منفی بر تجارت و پیوستگی داشته باشد.آزادانه مردم شده است که می

کننده هند: من معتقدم که در رابطه با چابهار ما نیاز به سرعت عمل داریم اما لطفا به یاد داشته باشید که چابهار اظهار نظر یک اشتراک
له عمده خود را از طریق چابهار به افغانستان منتقل کنیم. اما ما نباید اسیر هم اکنون یک بندر فعال است. قرار است ما اولین محمو

 شود بلکه مشکل همگانی است.کندي روند کار بوروکراتیک شویم. ناامنی افغانستان تنها متوجه بندر چابهار نمی

وکراتیک ایران و هند است که به کندي کننده ایران: دلیل اصلی کندي روند پیشرفت کار این پروژه نظام بوراظهار نظر یک اشتراک
کند، مخصوصا پس از سفر نخست وزیر مودي به ایاالت ها حاکی است که هند کم کاري میکنند. اما اخیرا برخی گزارشعمل می

 متحده امریکا.

راي حل مشکالت مرتبط به هاي عملی را بحلکننده افغانستان: اهمیت چابهار براي ما واضح است. ما باید راهاظهار نظر یک اشتراک
 فعال سازي این پروژه ارائه دهیم.

ها و مشکالتی هاي چین در داخل چین نگاه کنیم، متوجه چالشپاسخ سخنران هندي: وقتی ما به محققین، کارشناسان و رسانه
ت. ها مواجه اسبا آن ،ربندابتکار یک جاده و یک کم -پاکستان، بلکه دیگر پروژه چین  -شویم که نه تنها دهلیز اقتصادي چینمی

اینگونه نیست که اگر چین کاري را روي دست بگیرد حتما موفقیت آمیز خواهد بود. نکته مهمتر این است که تا جایی که سوال ما 
 ها زمانگیر هستند و پیش بینی آینده دشوار است. متوجه انکشاف دهلیزها و تاسیسات باشد، این پروژه

ن گیرد. هیچ کس پاکستان را از دخیل شدن درایکنم به خود پاکستان ربط دارد که چگونه تصمیم مین فکر میدر رابطه با پاکستان، م
هایی که به کنم در وضعیتکند. من  فکر میپروژه محروم نکرده است. در حقیقت این پاکستان است که بیشترین مشکالت را خلق می

ان باشند، کدام حساسیتی در بین وجود ندارد. بنا براین پاکستان باید خودش تصمیم توانند برنده میدها میلحاظ اقتصادي همه طرف
 بگیرد. ما در زمینه ادغام اقتصادي اختیارات زیاد نداریم.

جئواکونومیک دارد که براي تمام  ده بتوانیم که این پروژه یک منطقپاسخ سخنران ایرانی: اگر ما همگان را در این منطقه توجیه کر
اي است. ما باید به انکشاف همگانی فکر گیریم. منطق این پروژه افزایش همکاري منطقها مفید است، پاسخ سواالت خود را میهدولت

ل اي به کار گیرند. درمورد مسئله مشکهاي خود را براي بهبود همکاري منطقهکنیم. بنا براین، همگان باید منافع دست داشته و ظرفیت
اید بر شوند. ما بکنم این مسایل زیاد عمده نیستند و در آینده به تدریج حل میفغانستان به ایران، من فکر میویزا براي مسافرت از ا

هاي عملی من پیشتر چند مورد اشاره کردم که ظرفیت تجاري خود را باید پروژه چابهار متمرکز شویم. اضافه براین، د رمورد راه حل
 افزایش دهیم. 

https://en.wikipedia.org/wiki/TRACECA


 

 

بدون دخیل شدن افغانستان یک رویا است. در مورد نقش افغانستان در چابهار، ما باید به تسهیالت ناکافی  CPECپاسخ سخنران افغان: 
 ایران براي تجار افغان اشاره کنیم.

اگر  "گرداننده این نشست کاري، جمع بندي خود را با تاکید بر اینکه مشکالت تخیلی باید شناسایی شوند، صورت داد. به گفته ایشان 
شوند. این ایران و تهران ساخته شود، مشهد و هرات به هم متصل می مشهدانی یک جاده یا خط قطار مثال با همکاري چین میان زم

ها، ها پرداخته باشند یا چینیتواند در مورد چگونگی استفاده از این خط قطار تصمیم بگیرد. چه اینکه هزینه آنرا هندياست که می
توانند او تذکر داد که موانع سیاسی پاکستان در برابر پیوستگی اقتصادي نمی "و جانبه یا چندجانبه استفاده کرد.توان از آن به طور دمی

جارت جهانی راجع کنیم اما توانستیم پاکستان را به سازمان تما می "از طریق مکانیزم حل مسئله سازمان تجارت جهانی حل شوند. 
شود نه مسایل سیاسی. این یک عملکرد سیاسی ی مربوط به قضایاي حقوقی و اقتصادي میحل مسئله سازمان تجارت جهانمکانیزم 

 "گیرد.است. ما باید به مسایل دیگر بپردازیم تا دیده شود پاکستان نسبت به منافع خود چگونه تصمیم می
 نشست کاری سوم: تروریزم: دشمن مشترک؛ رویکردهای متفاوت 

از به داشتن تعریف مشترک از تروریزم براي مقابله با تروریزم تاکید کرد. او با مطرح کردن این سوال گرداننده این نشست کاري، بر نی
بیان داشت که افغانستان قربانی تروریزم است و باید از نقطه  "نقش بازیگران غیردولتی و حمایت دولتی از تروریزم چیست؟  "که 

 گانش مطلع باشد.نظرات همسایه

اش تاکید کرد تروریزم به وضعیت داخلی هر کشور مرتبط است. اي از هند، در سخنرانیکنندهشست کاري، اشتراکسخنران اول این ن
اگون ها و مذاهب گوناو از تجربه دیموکراتیک هند به حیث یک تجربه ویژه در تاریخ بشریت یاد کرد که توانسته است مردم از فرهنگ

به غیر از  "برد. مشکالت موجود، هند از مناقشات عمده در داخل این کشور رنج نمی رغم برخیرا گردهم جمع کند. او گفت علی
میلیون مسیحی داریم و به همین اندازه بودایی داریم که همگی در خانه مشترک زیر چتر  43میلیون مسلمان داریم،  273هندوها، ما 

ا تضمین شده است. بلی م در برابر قانون دادن دارند و تساوي آنهاکنند. همه آنها حق برابر براي رايدیموکراسی با همدیگر زندگی می
مشکالتی داریم اما مشکالتی که نتوانیم آنرا حل کنیم نداریم. ما سابقا در شمال شرق در هنگام جدایی پاکستان شرقی یک شورشگري 

در کشورمان مواجه نیستیم. از جمع مسلمانان  سالمیگرایی احاال ما از آن ناحیه مشکل نداریم. ما با مسئله افراطولی را شاهد بودیم 
 "اي نداریم.میلیون شیعه داریم اما ما هیچگونه منازعه فرقه 43تا  91حدود 

او در مورد نقش پاکستان در حمایت تروریزیم در منطقه سخن گفت و تاکید کرد که هر گونه بحث پیرامون تروریزیم باید بر پاکستان  
د. کنم این ایدئولوژي با ایجاد بنگالدش، ناکام شن کشوري است که بر بنیاد مذهب ساخته شده است. من فکر میپاکستا"تمرکز کند. 

  "تواند مردم را متحد سازد.گیري بنگالدیش بیانگر این بود که مذهب به تنهایی نمیشکل
ندارد. آنچه در مورد کنار زدن نواز شریف حکومت ملکی در پاکستان واقعا وجود "ارتش پاکستان بر سیاست پاکستان مسلط است. 

ها خواست تا طالبان در رابطه با طالبان؛ او از افغان "داد این بود که قوه قضائیه با همکاري ارتش علیه نخست وزیر وارد عمل شد. رخ
ت هایی مانند ایاالهر بار قدرت ". را به حیث مومنین فداکار در نظر نگیرند چرا که طالبان عامل کشتارها و بدنام کردن اسالم بوده اند

البان اي خود را با طهرگز در هیچ گونه مذاکره .ردیف کنندکنند طالبان را با دولت افغانستان هممتحده امریکا، چین و روسیه تالش می



 

 

به حیث  ر نیستید با طالبانبرابر ندانید. شما یک دولت منتخب هستید؛ اما در مذاکرات تان با طالبان این را تصریح نکرده اید که حاض
 "یموکراتیک براي افغانستان هستید.دو طرف برابر پشت میز بنشینید، بلکه در پی مذاکره بر سر ساختار قانون اساسی د

بانی المللی پشتیاو با تاکید اینکه افغانستان و هند هر دو قربانی تروریزم پاکستانی هستند، تذکر داد که هند افغانستان را در صحنه بین
ل اي با پاکستان وارد گفتگو شویم، اما به شکما تسلیم تروریزم نخواهیم شد. ما به دنبال جنگ نیستیم.... ما شاید در مرحله "کند. می

ها و دیگران را وادار کنید تا تامین مالی شبکه حقانی را متوقف کنند. ما قضیه شما در رابطه به لشکر طیبه رسمی. بنابراین، امریکایی
ایم و پاکستان از سوي ایاالت متحده امریکا تذکر داده شد که از حمایت آنها المللی مطرح کردههاي بینجیش محمد را در شبکه و

 ".ختن به این مسئله مشکل خواهد بود و نیاز به تمرکز و پافشاري دارددست بردارد. پردا

برخی  هایش را با برشمردنصحبت ش هند بیشتر اقتصادي خواهد بود،نقدر رابطه با افغانستان،  با تذکر این نکته کههندي  سخنران 
یکی امنیت فضایی و سایبري است؛ یک زمینه دیگر همکاري روابط خوب "جنگ با تروریزم جمع بندي نمود. ساحات همکاري براي 

انیم کند. اگر ما بتوباشد استقبال می هر سه دولتهاي مشترک داریم. هند از هرگونه پروژه همکاري که به نفع ما با ایران است. ما تمدن
ها بتوانند به ما ملحق شوند خوب خواهد شد، اما به هر حال ما هر سه کشور باید با همدیگر همکاري وضعیتی بسازیم که پاکستانی

  "کنیم.

ثباتی و ناامنی افغانستان کالت بیانداز ایران درمورد مشاي از ایران، درمورد چشمکنندهسخنران دوم این نشست کاري، اشتراک
 توضیحات داد.

 اصل متن سخنرانی

اند. امیدوارم گان این نشست واقعا متشکرم که در شرایط فعلی بخاطر برگزاري این نشست سه جانبه، زحمت کشیدهمن از برگزارکننده "
 به صلح و امنیت نزدیک شویم. ها به درک مشترک از مسایل پیچیده افغانستان کمک کند تا ما یک قدم این همایش

 کنند. چیزيخشونت و خون ریزي تهدید می باگرایان منطقه ما را سوزد. افراطگرایی و تندروي میخاورمیانه هم اکنون در آتش افراط
 "ت و افراطخشون "که مهم است این است که آنها از اطراف جهان به این منطقه آمده اند. اما آنها یک ایدئولوژي مشترک دارند که 

 است و منجر به ویرانی تمدن ما و موجب ترس از اسالم شده است.

گرایان هاي تروریستی و افراطگاه امن براي گروهاشتباهات استراتژیک غرب در خاورمیانه، باعث شده که این بخش از جهان به یک پناه
مردم عادي را هدف قرار داده است. این وضعیت ویرانگر به در منطقه ما زندگی تبدیل شود. به طور عمده، رویکرد استراتژیک نظامی

 شود. گري و کشتار در خاورمیانه مشاهده میتبعات روانی و رفتاري منجر شده که امروز در قالب وحشی

فغانستان را االمللی. انکشافات اي و بینها پیش نتیجه تفاهم در سه سطح است: داخلی، منطقهثبات، صلح و امنیت درافغانستان از سال
توانیم مدیریت کنیم که بین این سه سطح توافق حداقلی وجود داشته باشد. مخصوصا پس از یازدهم سپتامبر زمانی که فقط وقتی می

توافق میان این سه سطح وجود نداشته است، مسئله دولت سازي، ملت سازي، ثبات، صلح و امنیت در بهترین حالت مشکل آفرین بوده 
 است. 



 

 

ایران براي تقویت مفاهمه از طریق یک دولت همه شمول در افغانستان همیشه آشکار بوده است. با توجه به این نکته که  همکاري
هاي افغان را با خود دارد، ما قویا باور داریم که هیچ بدیل دیگري اي از گروهحکومت وحدت ملی حمایت و مشارکت طیف گسترده

 پیش بوجود آمدن حکومت دیموکراتیک و قوي در افغانستان بوده است.  هاوجود ندارد. سیاست ایران از سال

هاي بزرگ است. ما معتقد به تضمین ایران تاکید بر همکاري جمعی در چارچوب همیاري قدرتاي جمهوري اسالمیسیاست منطقه
المللی و موازین خودمان عمل نون بینها هستیم. ما مطابق قاامنیت منطقه از طریق دفاع از تمامیت ارضی کشورها و استقالل دولت

ها در منطقه شویم، اما برخی کشورهاي غربی هاي مرکزي کشورها، مانع سقوط دولتایم تا با حمایت حکومتایم؛ ما تالش کردهکرده
 .دهندبه طور غیرمنصفانه ایران را مورد انتقاد قرار می

حکومت مرکزي در افغانستان نشان داده است. در دورۀ شهید ربانی که طالبان هاي گذشته بارها حمایت خود را از ایران در طول سال
و دیگر مواد کمکی به حکومت مرکزي تالش کرد حکومت کابل را سقوط دهد، بنا بر تقاضاي دولت افغانستان ما تجهیزات نظامی 

 ژیم طالبان را به رسمیت شناختند و فعاالنه اینافغانستان رساندیم. بر عکس پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودي رسما ر
حکومت پادشاهی که حاکمیت دیموکراسی –گروه را علیه حکومت مرکزي افغانستان حمایت کردند. دولت پادشاهی عربستان سعودي 

قه بی ثبات کردن منطکند، در حال با تمویل تروریزم و تقویت ایدئولوژي وهابیزم که داعش از آن پیروي می -شماردرا تهدید ملی می
کنند. به همین دلیل است که ما حق هر گونه اقدام علیه هاي عراق و سوریه بوده و ایران را تهدید میاست. آنها در پی سقوط دولت

 تروریزم را با هر وسیله ممکن داریم؛ چنانچه تاکنون چنین کرده ایم.

ضرورت است. پس از شکست داعش، بسیاري از اعضایش در اطراف جهان  المللی براي مبارزه با تروریزم یکاي و بینهمکاري منطقه
 پراکنده خواهند شد. طبیعتا یمن و افغانستان از جمله جاهایی است که مورد نظر آنهاست.

این  دداعش در افغانستان متشکل از اعضاي پراکنده طالبان مانند طالبان افغان، تحریک طالبان پاکستان یا شبکه حقانی است.  ما بای
 را در نظر بگیریم که طالبان یک سازمان منظم و یکپارچه نیست. 

خبر داد که  داعش خراسان در افغانستان به  1321شمار جنگجویان داعش خراسان در افغانستان نامعلوم است. یک تحلیل در سال 
یک تا چهار هزار جنگجو که عمدتا در والیت دارد. در مقایسه برخی دیگر از منابع از  جنگجو و عناصر حامی 2133تنهایی در حدود 

هاي هاي افغانی و پاکستانی و همچنان دیگر ملیتگویند. جنگجویان داعش ترکیبی از ملیتشرقی ننگرهار فعال هستند، سخن می
اتحادیه جهاد آیند، به شمول افرادي که با خارجی بیرون از ساحه است. اکثریت این جنگجویان خارج از ساحه از آسیاي میانه می

ترکستان و جنگجویان از آذربایجان همکاري دارند. داعش خراسان و داعش مرکزي ارتباطات خود را افزایش داده اسالمی، حزب اسالمی
 هاي داعش خراسان ارتقا یابد.هاي عرب فرستاده شده تا ظرفیتو مباحثی مطرح است که سال گذشته براي داعش خراسان مربی

هاي امن واقع در خیبر و اوراکزي ایجنسی پاکستان هم مرز است. داعش خراسان فرمانداران گاهن در ننگرهار با پناهساحه داعش خراسا
هاي شرقی کنر، لغمان و لوگر تعیین کرده است. از میان این سه والیت بیشترین حضور آنها احتماال در کنر است سایه خود را در والیت

 سازد. و دسترسی به پاکستان و شمال افغانستان را برایشان ممکن می هاي حمایتیکه ترکیبی از شبکه



 

 

برند که چهار والیت آن ) قندز، سمنگان، سرپل و فاریاب( در شمال افغانستان موقعیت افراد داعش خراسان در نٌه والیت به سر می
گیري در بیرون ساحات سنتی نفوذ طالبان و حرکت به گیري آنها حاکی از توزیع منابع آنها و استراتژي شان براي نفردارد. شاید موضع

 پاکستان و از آن طریق رفتن به آسیاي میانه باشد.  -طرف شمال از مقر فعلی شان در امتداد مرز افغانستان

دي وشهیداهلل شهید، نفر دوم داعش خراسان سخنگوي اصلی این گروه بوده است. او حداقل یک دهه را در رفت و آمد به عربستان سع
را به شاخه اوراکزي تحریک طالبان پاکستان )که تاکنون رهبري ارشد داعش گذرانده و به حیث تسهیل کننده اصلی که دولت اسالمی

 شود. دهد، شناخته میخراسان را در دست داشته است( ربط می

هایش را در درون افغانستان رین عملیاتها در آن قابل توجه است، هرچند که بیشترهبري داعش خراسان بخاطر عضویت نداشتن افغان
عبدالرئوف خادم از والیت هلمند بوده است. خادم که سابقا  "معاون فرماندار "ترین افغان در داعش خراسان انجام داده است. بلند رتبه

ن توسط هواپیماي بدون اي طالبان و زندانی زندان گوانتانامو بود، این پست را تنها سه روز پیش از کشته شدیک فرمانده منطقه
سرنشین امریکایی در اختیار داشت. نیروهاي جنوبی او یک ماه بعد از آن ریشه کن شدند. حمالت تروریستی داعش در سال جاري در 

 افغانستان و پاکستان صدها کشته برجاي گذاشته است. 

 های صلح تالش

از  1322به مناسبت عید فطر سال ام شده است. مال عمر طی پیامیالمللی انجپیش از این مذاکرات با طالبان در سطوح ملی و بین
رزي جمهور ک رییسآمادگی خود براي نشستن سر میز مذاکرات صلح براي پایان دادن به مشکل افغانستان سخن گفت. همزمان آقاي 

هاي به این سو تالش 1323از سال المللی خواند که باید در گفتگوي ملی سیهم شوند. در سطح بین "برادران ناراضی "طالبان را 
هیئت هاي هاي زیاد بودیم که ، ما شاهد برگزاري کنفرانس1321المللی براي تماس گرفتن با طالبان درجریان بوده است. پس از بین

برگزار  در کابل 1327بود که در ماه جون  "پروسه کابل ". آخرین تالش مهم از این دست طالبان در آن گفتگوها دعوت شده بودند
. در آیداي در آن شریک باشند به دست میهاي منطقهگان و قدرتشد. من معتقدم امنیت از طریق مکانیزم امنیتی که تمام همسایه

دادن اي در افغانستان نباید کشورهاي همسایه را تهدید کنند. ما توقع داریم سازمان ملل متحد براي شکلهاي فرامنطقهاین راستا، قدرت
  "اي برسر صلح و ثبات افغانستان ممکن شود.همه شمول با حکومت کابل کار کند تا گفتگوهاي منطقه یک چتر

هاي تروریستی در منطقه و در افغانستان گروهاي از افغانستان، در مورد وضعیت عمومیکنندهسخنران اخیر این نشست کاري، اشتراک
هاي صحبت خواهم کرد: اول درمورد ترکیب گروههم، در مورد سه مسئله عمومیبه شما بدبراي اینکه یک تصویر عمومی "سخن گفت. 

قیما با کنم که مستکنم. سپس درمورد سه نقطه نظر تحلیلی صحبت میتروریستی که هم اکنون در منطقه فعال هستند صحبت می
غانستان و تروریزم در منطقه وجود دارد صحبت اي که در مورد افهاي تروریستی مرتبط است. و نهایتا درمورد سه افسانهترکیب گروه
ر ما آنها را د "شوند.هاي تروریستی در چهار دسته بندي تقسیم میبنا به گفته ایشان، از نظر دولت افغانستان گروه "خواهم کرد.

تی هاي تروریسگر شما به گروهشود. اهاي تروریستی افغان میهاي همپوشان قرار دادیم؛ حلقه اول حلقه درونی است که شامل گروهدایره
باشد. زاهدان میمیرامشاه و اخیرا فرماندهی نظامیپیشاور، فرماندهی نظامیافغان ببینید شامل شوراي کویته، فرماندهی نظامی

ستند هاي تروریستی پاکستانی ههاي تروریستی گروهپیشاور یک نام دیگر براي شبکه حقانی است. حلقه دیگر گروهفرماندهی نظامی
ها شامل جماعت الدعوه، لشکر طیبه، جماعت االحرار، که بنا بر معلومات استخباراتی ما درافغانستان حضور فیزیکی دارند. این گروه



 

 

تحریک طالبان پاکستان، اتحادیه جهاد اسالمی، حرکت الجهاد، لشکر مجاهدین، لشکر جهنگوي، حرکت المجاهدین و جیش المحمد 
دهیم این است که هدف آنها اي هستند و دلیل اینکه ما آنها را در این دسته جاي میهاي تروریستی منطقهوهگردد. حلقه سوم گرمی

له خواهند از خاک افغانستان براي حمخواهند به کشورهایی غیر از افغانستان آسیب برسانند. آنها میدر افغانستان استقرار ندارد. آنها می
شرقی،  ترکستانازبکستان، جنبش اسالمیکنند. تعداد آنها چهار تا است به شمول جنبش اسالمی به دیگر کشورهاي منطقه استفاده

هاي تروریستی جهانی هستند که شمارشان سه تا هاي تروریستی، حلقه بیرونی یا گروهجماعت انصاراهلل و جنداهلل. حلقه آخري از گروه
هاي خراسان. از جمع جنگجویان این گروهشبه قاره هند و دولت اسالمی آن، القاعده دردر چتر عمومی -است، به شمول القاعده

ها، فیصد شان اتباع غیر افغان هستند. بسیاري از ایشان پاکستانی اند و همچنان ما جنگجویانی از ایغورهاي چینی، روس 11تروریستی 
توان به سه نکته یا سه نظه نظر هاي موجود میبنابر واقعیتاو گفت که  "ها و نیز جنگجویانی از ایران داریم.ها، تاجیکها، ازبکچچنی

ها به یکدیگر مرتبط هستند. همه به هاي تروریستی وجود دارد؛ تمام این گروه( روابط متقابل میان این گروه2 "تحلیلی اشاره کرد: 
ت محلی، معبر، روابط بیرون مرزي و تامین کنند. آنها یکدیگر را براي تامین اطالعایکدیگر شان نیاز دارند و همدیگر را کمک می

هاي جنایتکار فرامرزي وجود دارد؛ از قاچاق موارد مخدر گرفته ( روابط متقابل میان تروریسم و دیگرشبکه1حمایت مالی و .. نیاز دارند. 
متقابل میان تروریسم و کشورهاي ( روابط 9کنند. هاي جنایی. هر دو یکدیگر را کمک میتا قاچاق انسان، منابع معدنی و دیگر فعالیت

 او در جمع بندي "تروریزم در منطقه شناخته شده هستند و نیاز به معرفی ندارند.تروریسم در منطقه وجود دارد؛ کشورهاي حامیحامی
نگ ج افسانه اول این است که جنگ افغانستان یک "هایش در مورد سه افسانه پیرامون افغانستان و تروریزم صحبت کرد. صحبت

ها در این کشور دیگر ما یک جنگ داخلی نداریم. لطفا تروریزم را به عنوان یک مشکل مربوط به افغانواقعیت این است که داخلی است. 
 که ولی باید به یاد داشت توان میان تروریست خوب و تروریست بد فرق گذاشت.در نظر نگیرید. افسانه دوم این مفکوره است که می

توان آنرا براي گزیدن دیگران فقط تعلیم داد. افسانه آخر این است که تروریزم هم بسته اسالم است. در حالی که نمیاین ماري است 
  "جنگد، حقیقتا ربطی به اسالم ندارد.که تروریزم امروزه در زیر بیرق اسالم می

 ها: ها و پرسشاظهار نظر

 هاي انکشافی دخالت نکند؟یم که در پروژهتوانیم پاکستان را قناعت بدهسوال اول: ما چگونه می

 توانیم یک برنامهسوال دوم: ما یک تهدید مشترک داریم اما چرا یک برنامه مشترک براي مبارزه با این تهدید نداریم؟ ما چگونه می
 مشترک براي مبارزه با تروریزم داشته باشیم؟

هاي تروریستی افغان شروع کردید. اما تروریستی را نام بردید و از گروهکننده هندي : شما برخی عناصر اظهار نظر و سوال یک اشتراک
کند. ها را تروریست بخوانند. این موضع گیري دیگران را گیج میخواهند این گروهشود که مقامات افغانستان نمیمعموال شنیده می

اي مقابله با تهدید القاعده و داعش افغانستان را کمک ها پس از این همه سال فقط برشاید این یکی از دالیل باشد که چرا امریکایی
نید ککند طالبان هستند. چرا اینگونه است؟ آیا فکر نمیها را تهدید میکنند، درحالی که تهدید اصلی که به طور روزمره افغانمی

 دهد؟ باشد که افغانستان خودش خودش را فریب میاین مشکل اصلی 
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ها حمایت خود را براي عناصر ضد دولت افغانستان در درون ها و تاحدي ایرانیدارد که حاکی است روسهایی وجود سوال سوم: گزارش
افغانستان تقویت بخشیده اند تا دولت افغانستان به حیث یک متحد استراتژیک امریکا تضعیف شود و آنها بتوانند از امریکا بخاطر آنچه 

 ام بگیرند. شما چه توصیه اي به دولت افغانستان دارید؟دهد، انتقها انجام میدر سوریه و دیگر جاي

هاي افغانستان براي هاي گذشته ما شاهد بهبود روابط مان با هند و پاکستان بوده ایم. شما در مورد تالشسوال چهارم: در جریان سال
 کنید؟ حفظ تعادل در روابط اش میان این دو کشور چه فکر می

ه شود که تروریزم یک چالش است و اینکک پدیده پیچیده است. حتی در کشوري مثل پاکستان گفته میاظهار نظر: تروریزم اکنون ی
کنم ما نیاز داریم در روایت خود علیه تروریزم واقعیت را از افسانه بازبشناسیم. براي ها قربانی تروریزم هستند. من فکر میپاکستانی

ولوژیک آن پرداخته شود. مشکل دیگر مشکل دولت است که به قرارداد اجتماعی پایبند روایت ضد تروریزم، نیاز است تا به ابعاد ایدئ
هاي بزرگ براي کسب نفوذ یا افزایش آن است. من فکر داري مطرح است و مسئله دیگر مربوط به بازينیست. مشکل ضعف حکومت

بزرگ در افغانستان جریان دارد. تفاوت میان بازي زنیم، این بازي کنم وقتی ما در مورد بازي بزرگ در آسیاي مرکزي حرف میمی
جریان دارد هم  آنجابزرگ قدیم و جدید این است که در گذشته دو بازیگر روي صحنه بودند ولی حاال کشورهایی که بازي بزرگ در 

ل توان آنرا تحمیرد. نمیکنم باید روایت ضد ترور از درون شکل بگیدر بازي سهیم شده اند. در مورد روایت ضد تروریزم من فکر می
مللی الاي و بینها در سطح محلی، ملی، منطقهکرد. هر منطقه و هر کشور داراي مشکالت متفاوتی دراین رابطه است. بنا براین راه حل

ها د. پاسخهیالمللی پاسخ داي یا بیناست، شما باید آنرا در سطوح محلی، ملی، منطقهکند. بنا بر اینکه مسئله شما چه رقمیفرق می
 باید دراین چارچوب بسته بندي گردد.

بار مانند تروریزم پاسخ سخنران افغانی: دست یافتن به اقدام جمعی در هیچ جاي جهان آسان نیست. وقتی صحبت از مسایل تنش
اطر م. مخصوصا بختوانیم در آینده نزدیک با هم تفاهم مشترک داشته باشیکنیم، من شخصا خوشبین هستم که ما میاي میمنطقه

اند. قدم اول این است که ما اینکه برخی کشورها در منطقه از تروریزم به حیث ابزار سیاست خارجی در طول چندین دهه استفاده برده
ان ها در افغانستآنرا به حیث یک تهدید مشترک بشناسیم. قدم دوم به رسمیت شاختن این تهدید مشترک است. ما با انواع رقابت

ها را برسر یک اقدام مشترک گردآوریم. صادقانه بگویم که در رابطه با روایت ضد تروریزم، دولت یم. بسیار مشکل است که جناحروبروی
کند تا از اقدامات تروریستی جلوگیري کند و اگر اتفاق افتاد تاثیرات جنگد: در سطح اول تالش میافغانستان در سه سطح با تروریزم می

کنیم و در سطح سوم که ما آنرا مقابله استراتژیک با تروریزم سطح دوم ما در میدان جنگ با تروریزم مقابله می آنرا کاهش دهد. در
ها شکل دهیم. تروریزم مانند بمباران و ... یک تاکتیک است. سیاست اعالم کنیم محیط استراتژیک علیه تروریستنامیم تالش میمی

 ها مذاکره نخواهیم کرد. تشده ما این است که ما هرگز با تروریس

خواهم خاطرنشان کنم که آنچه بصورت شایعه در مورد در رابطه با  ایران، حکومت افغانستان روابط خوبی با حکومت ایران دارد. من می
غانستان فشود شاید درست نباشد. در مورد پاکستان، براي من بسیار مشکل و حتی ناممکن است که این کشور را دوست اایران گفته می

کند یک چیز تازه نیست. اگر دست از این سیاست بدانم. اینکه پاکستان از تروریزم به حیث یک ابزار سیاست خارجی استفاده می
توان از طریق تنها گفتگو شکست داد. اگر کشورها و بازیگران تواند دوست ما باشد. من شخصا اعتقاد ندارم که تروریزم را میبرندارد نمی

 توانیم خودمان وضعیت را تغییر دهیم.یکردشان را تغییر ندهند، ما نمیبزرگ رو



 

 

 ها نظر به روابط شان و میزان قدرت حکومت فرقاي است. سیاست پاکستانیپاسخ سخنران هندي: حکومت پاکستان تاسیسات پیچیده
کشور دسترسی داشته باشد. این سالح اتمی توانست بهجمهور حتی نمی رییسکند. براي مثال در حکومت به رهبري آقاي زرداري، می

تواند شوند. حکومت ملکی کاري نمیگرا توسط آي اس آي مدیریت میهاي اسالمگردد. گروهسیاست توسط ارتش پاکستان تعیین می
د تمام اتباع توانیبیند. اما شما باید به یادداشته باشید که نمیبکند. ارتش پاکستان افغانستان را به حیث عمق استراتژیک خود می

 پاکستان را بخاطر این مالمت کنید. شما باید پالیسی خود را مطابق به بستر آن تنظیم کنید.

است که هم اسالمی -ها در جهان عربیکند رقابتدر رابطه به کشورهاي منطقه که در افغانستان مداخله دارند، آنچه مرا نگران می
ن امیدوارم افغانستان بیرون از آن قرار بگیرد؛ زیرا این مسئله مرگ و زندگی است. دیدگاه اي دارد. مشکل تمدنی و هم شکل فرقه

. کنند، حضور داشته باشندها نباید در اتاقی که حکومت افغانستان و طالبان در آن با هم گفتگو میشخصی من این است که خارجی
. هند در مسایل افغانستان مداخله نخواهد کرد. اگر شما با پاکستان زیرا شما یک حکومت مستقل هستید که با مردم خود گفتگو دارید

شویم. این کار شماست. لطفا روابط ما با خودتان را به حیث یک بازي برد و باخت در نظر روابط خوب داشته باشید، ما خوشحال می
 نگیرید.

 داري استراتژیکتروریزم، ما متوسل به استراتژي حکومتکننده ایرانی: در مورد استراتژي ایران در مقابل اظهار نظر دیگر اشتراک
ند کتوانند از طریق راي دادن امورات را تغییر دهند. دموکراسی به ما کمک میدادن همگان در سیاست. مردم میایم. براي مشارکتشده

 اي تروریزم مقابله کنیم.تا با عوامل ریشه

هاي خود درمورد تروریزم را با تجدید نظر بر اکنون زمان آن رسیده که ما روایت"که گرداننده این نشست کاري، بحث را با گفتن این
توانند مردم را به دیموکراسی پایبند هاي ما چه مشکلی دارند که نمیارزش "، جمع بندي کرد. "هاي دیموکراسی باز تعریف کنیمارزش

  "هاي خودمان آنرا حل کنیم.ارزشنگه دارند؟ اینجا مشکلی وجود دارد که باید ما با باز تعریف 

 های ژئوپولیتیک جدیدنشست کاری چهارم: سهامداران خارجی؛ پویایی

توانیم بدون در نظر گرفتن سهامداران خارجی درمورد ما نمی "اش تاکید کرد که هاي مقدماتیگرداننده این نشست کاري در صحبت
ها میان کشورهاي منطقه مانند ایران، عربستان سعودي، اي هستیم که رقابتنطقهامنیت و امور خارجی افغانستان حرف بزنیم. ما در م

   "هاي جهانی مانند ایاالت متحده امریکا، روسیه و چین در جریان است.پاکستان و هند و نیز ابرقدرت

فغانستان سیاستگذاران در داخل ا اي از افغانستان برگزاري گفتگوي سه جانبه را برايکنندهنخستین سخنران این نشست کاري، اشتراک
گی وضعیت در افغانستان باید به عنوان یک عامل مهم در مبارزه با تروریزم در نظر گرفته شود. مفید دانست. او تاکید کرد که پیچیده

د. مردم کننارزه میتی مبهاي تروریسلت افغانستان با گروهمردم افغانستان در گذشته با کمونیزم مبارزه کردند و اکنون مردم و دو "
زم المللی در جنگ علیه تروریهاي بینجنگند و بنا براین تالشالملل مواجه اند. آنها بخاطر نظم جهانی میافغانستان با تروریزم بین

 ها دشمنان مردم افغانستان هستند و داشتن هرگونه رابطه با ایشان قابل قبول نیست.او گفت تروریست "مقصد مشترک دارد.

ران دوم این نشست کاري، یکی از مقامات یوناما در سخنرانی اش به این سوال پرداخت که آیا در میان سهامدارن خارجی افغانستان سخن
و حمایت  "قلب آسیا "تعریف مشترک از تروریزم وجود دارد یا خیر. او گفت در حالی که سازمان ملل متحد در پی احیاي پروسه 



 

 

ما باید بسیار متوجه  "اي این پروسه است، نبود تعریف مشترک از تروریزم یک مشکل جدي است. حکومت افغانستان در جهت احی
باشیم؛ زیرا هیچ تعریف مشترک از تروریزم وجود ندارد. این مشکل بسیار مهم شده است؛ بسیار فراگیر شده و بسیاري کشورها را متاثر 

تن به یک تفاهم جهانی تالش کنیم. حتی کشورهایی که تروریزم را به حیث کرده است.  شاید زمان آن رسیده باشد که براي دست یاف
شود. این مشکلی است که کنند، متوجه شده اند که از این ابزار علیه خودشان هم استفاده مییک ابزار سیاست خارجی استفاده می

  "همگان را متاثر کرده است.

هاي جهانی چگونه بر این منطقه تاثیر پویایی "ران این سوال را مطرح کرد که کننده اي از ایسخنران سوم این نشست کاري، اشتراک
بازیگران خارجی متعدد هستند و روابطی هم با کشورهاي منطقه دارند.  "به گفته ایشان  "توانیم بکنیم؟گذارند و ما چه کاري میمی

ها حضور ایاالت نامم. هنوز پس از سالمی "گمررت سردابرقد "مهمترین بازیگر خارجی ایاالت متحده امریکاست که من آنرا یک 
کنیم سیاست خارجی امریکا را بفهمیم، اما متحده امریکا در افغانستان، هدف امریکا دراین کشور مشخص نیست. البته ما تالش می

ا کند. ما بزیاد عمل می رگمیکنم ایاالت متحده امریکا با سردنوسانات و تغییرات زیادي در سیاست امریکا دیده ایم. من فکر می
او گفت روسیه و چین دو بازیگر مهم دیگرند. به گفته ایشان، روسیه برخالف ایاالت  "جهان طرف هستیم.مهمترین ابرقدرت نظامی

روسیه در خاورمیانه عملکرد خوبی داشت و خالء موجود را پر کرد. اکنون روسیه در  "متحده امریکا سیاست خارجی مشخص دارد.
کنم روسیه دوباره به صحنه برگشته است؛ البته با برنامه و سیاست متفاوت. چین نیز همه جاي خاورمیانه حضور دارد. من فکر می

حضور  هاي متفاوتاو گفت اگرچه بازیگران اروپایی درصحنه "باشد.هایش میبازیگر فعالی است که اقتصاد محور استراتژیک فعالیت
اي تواند بازیگر فعال باشد زیرا مشکالت زیادي دارد. در کنار بازیگران جهانی، بازیگران منطقهن یک واحد نمیدارند اما اروپا به عنوا

در  ها منافع شان با یکدیگرهاي متفاوت دارند و بعضی وقتالمللی افزایش میدهند. البته آنها برنامهنقش خودشان را در سیاست بین
هاي کنم بازیگران غیر دولتی تنها آلت دست قدرتمن فکر می "تی، بازیگران غیر دولتی حضور دارند. تضاد است. در امتداد بازیگران دول

توانند از آنها استفاده کنند اما خودشان نیز توسط آنها مورد استفاده قرار اي میهاي جهانی و منطقهاي هستند. قدرتجهانی و منطقه
ه گفته ب"ملکرد آنها بسیار نامتعارف است. یگران غیر دولتی بسیاري داریم. اما روش عگیرند. این یک پروسه گردشی است. ما بازمی

متفاوت  هايهاي جهانی فاقد آرمان و داراي روایتهایی چون پیشبینی ناپذیري و اینکه قدرتالملل امروز با مشخصهایشان، سیاست بین
تواند به تصامیم مثبت و منفی المللی میمسایل بین "ی توضیح داد.شود. او سپس ارزیابی خود را از تحوالت جهاناند شناخته می

نگرید. جهان عرب مرکز فاجعه است. جهان عرب ضعیف است و داعش بازتاب بیانجامد. اول اینکه شما بی ثباتی را در جهان عرب می
ست. مثال تنش میان امریکا و ایران. ما طرفدار ها مسئله دیگر ارود. جهانی شدن تنشدهنده واقعیت جهان عرب است اما فراتر از آن می

هاي بینید که عربستان سعودي در فعالیتدهد. شما میها را افزایش میتنش نیستیم. اما دولت جدید امریکا درپی رویارویی است و تنش
شود نمی که مربوط به امروز هاي تروریستی استاست. ایدئولوژي سلفی عربستان سعودي یک عامل مهم فعالیتتروریستی بازیگر مهمی

وانیم تاي هستیم. اما ما نمیزند، در حالی که ما در پی همکاري منطقهساله دارد. عربستان سعودي تنش با ایران را دامن میو تاریخ سی
امنیتی  توجه نظمشود نادیده بگیریم. مسئله دیگر دراین منطقه مهاي روزافزون را که توسط عربستان سعودي و امریکا ایجاد میتنش

او سخنانش را  "کنند.گیرد. همه آنها دراینجا با هم تالقی میشاخه آسیاي میانه، خاورمیانه و آسیاي غربی را در برمیاست که سه
هاي مان را زیر تاثیر نبرد. ها را طوري مهار کنیم که تصمیم گیريتوانیم تنشما مردمان این منطقه می "چنین جمع بندي کرد که 

هاي بیشتر ایجاد نکنند. اما این کار تنها از طریق همکاري ممکن توانیم دیگران را هم مهار کنیم تا براي مان مشکالت و چالشا میم
گویم، منظورم همکارهاي دو جانبه و چند جانبه اي بیشتر نیاز داریم. وقتی من از همکاري میاست. بنا براین، ما به همکاري منطقه



 

 

نظر من  اول اینکه به "توانند بر اساس سه راهکار عمده به همکاري بیشتر با یکدیگر دست یابند. ورهاي منطقه میاو گفت کش "است.
المللی مصئون نگه داریم. دوم اینکه ما باید بر اي و بینهاي خود را از مناقشات منطقهما باید تالش کنیم تا روابط و تصمیم گیري

کنم هند توانسته این کار را به طور دیموکراتیک انجام دهد. این کار امکان دارد. به نظر من فکر میمدیریت اختالفات خود کار کنیم. 
هاست. و نهایتا ما باید بر پیوستگی کار کنیم. این منطقه باید بیشتر پیوستگی من مدیریت اختالفات مبتنی بر مفکوره قبول تفاوت

  "ها.داشته باشد مخصوصا به لحاظ مفکوره

اي از هند در سخنرانی اش در مورد روابط افغانستان و هند صحبت کرد. او تاکید کرد کنندهن بعدي این نشست کاري، اشتراکسخنرا
که سیاست هند به جانب افغانستان مبتنی بر حمایت از استقاللیت و تمامیت ارضی افغانستان به حیث یک کشور  چند فرهنگی و 

ها باید این قانون اساسی یا آن قانون اساسی را دنبال کنند یا این سیاست و آن سیاست را ه افغانگوییم کما نمی "چند زبانی است. 
 کنیم این است که تالش کنیم افغانستان بر پاي خودش بایستد. کاريتطبیق کنند. آنها باید خودشان تصمیم بگیرند و کاري که ما می

المللی ینهاي باو گفت هند هرگز از افغانستان نخواسته است تا در صحنه "تان است.کنیم در واکنش به درخواست افغانسکه ما اینجا می
در حل مناقشه کشمیر با پاکستان از هند جانبداري کند. همچنان هند از ادعاي افغانستان در مورد خط دیورند حمایت نکرده است. 

گران کرد افغانستان کشوري است که بازیخته است. او  اذعانخوشبختانه افغانستان هم هند را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شنا
هاي جهان، مسایل اصلی مناقشات توسط افغانستان یک کشور خاص است. در دیگر بخش "سازند. اش را مشخص میخارجی وضعیت

 او تاکید کرد که یک "ت.شود. اما افغانستان تنها کشور جهان است که مسئله اصلی آن جو خارجی اسبازیگران داخلی حل و فصل می
آن وطن دوست هستند. در رابطه با بازیگران خارجی، او از ایاالت متحده امریکا به هاي قومیامتیاز مثبت افغانستان این است که گروه

م وعده ه حیث مهمترین سهامدار خارجی افغانستان نام برد. به گفته ایشان پس از آمدن ایاالت متحده امریکا به افغانستان پاکستان
هایش را براي ساختن یک ارتش قوي ملی در همکاري سپرد. اما اتحاد پاکستان در جنگ علیه تروریزم جدي نبود و امریکا هم وعده

حفاظت  ها یاد بدهید چطور برايشما نیاز نیست که به افغان "افغانستان عملی نکرد. ارتش ملی افغانستان اکنون تجهیزات کافی ندارد. 
توانند این کار را خودشان انجام دهند. آنها به پشتیبانی نیاز دارند؛ به غذا، سوخت و سالح نیاز ارضی شان بجنگند. آنها می از تمامیت

به گفته ایشان، پاکستان از مجاهدین در پیشاور حمایت کرد و دولت  "توانیم به نتیجه برسیم.دارند. با حمایت مداوم و کافی ما می
، پاکستان وعده داد تا براي حل مشکل افغانستان کامال همکاري کند. 1332کل گرفت. سپس پس از سال طالبان در پاکستان ش

کنند و دگی میها در افغانستان زنپاکستان و افغانستان به گونه طبیعی باید بهترین روابط را با یکدیگر داشته باشند. یک سوم پشتون
آنها روابط خوب ندارند؟ زیرا پاکستان نخواسته با افغانستان برخورد برابر داشته باشد. کند. اما چرا دو سوم آن در پاکستان زندگی می

تراتژي او اس "ها با یکدیگر سازگاري ندارند.خواهد نقش آتش نشان را هم بازي کند. این نقشکند و میپاکستان همزمان آتش روشن می
اي موثر براي تامین ثبات افغانستان محکوم کرد و از سوي دیگر گر منطقهامریکا را بخاطر نادیده گرفتن نقش ایران به حیث یک بازی

ت، امنی "اي براي تامین ثبات افغانستان داشته باشد. تواند نقش مهم در همکاري منطقهتاکید نمود سازمان همکاري شانگهاي می
باشد. در حال حاضر امنیت از دو مسئله دیگر میاست که افغانستان با آنها مواجه داري و انکشاف اقتصادي سه مسئله مهمیحکومت

تر است. اگر امنیت در افغانستان تامین نشود، پروژه تاپی به جایی نخواهد رسید. افغانستان باید خودکفا شود. گزینه پیش رو مهم
ژي، و چین را به حیث محور انرانکشاف افغانستان با استفاده از نقشه تاریخی راه ابریشم است که ایران، آسیاي میانه، آسیاي جنوبی 

سازد. تمام عناصر امنیت ) تجارت، حمل و نقل، انرژي، فناوري اطالعات و ارتباطات و منابع معدنی و تجارت در منطقه به هم وصل می
ع چنین جمهایش را توانند در افغانستان فعال گردند اگر صلح و ثبات در این کشور تامین شود. او صحبتروابط مردم به مردم( می



 

 

تواند جایگزین اند و این میثبات افغانستان ممکن است، زیرا کشورهاي منطقه از راه فرهنگ و تجارت به هم وصل "بندي کرد که 
  "جنگ و مناقشه شود. این نیاز به تعهد بلند مدت دارد.

ال ثبات افغانستان صحبت کرد. او از ظرفیت سخنران آخر این نشست کاري، یکی از مقامات ناتو درافغانستان درمورد تعهد ناتو در قب
کنیم. اما آنچه ما خراب شدن وضعیت را مشاهده نمی "در حال رشد نیروهاي امنیتی افغانستان و دست آوردهاي حکومت تمجید کرد. 

صلح را نیروي نظامی  توانستیم توسط شماريصلح را برقرار کرد. اگر ما می توان تنها از طریق نظامیگوییم این است که نمیما می
دراین کشور برقرار کنیم، تا حال باید موفق شده بودیم. اما ما نتوانسته ایم به این هدف برسیم. در عوض، صلح درافغانستان تنها زمانی 

اتو نممکن است که تمام سهامداران داخلی و خارجی براي حل مشکالت از طریق گفتگو و مشوره توافق کنند. به همین دلیل است که 
ها باور داریم. من خوشحالم که ایران دراین روند اشتراک دارد. از کنفرانس صلح کابل حمایت کرد. ما به یک روند صلح به رهبري افغان

اي ایران و هند نقش بسیار مهم دراین زمینه دارند. پایان دادن به مناقشه و تامین صلح و امنیت در منطقه در کنار سایر بازیگران منطقه
لح و تواند به معنی صاش، صلح و رفاه در افغانستان میاو تاکید کرد که با توجه به موقعیت مرکزي "ید عالقمندي مشترک ما باشد.با

هم است، پیوستگی بسیار م "ها را دربر داشته باشد کار کنیم. ثبات در کل منطقه باشد. ما باید برسر یک داستان که پیروزي همه طرف
او  "م.توانیم انکشاف داشته باشییم شاهد انکشاف باشیم ما باید امنیت را در این کشور تامین کنیم. بدون امنیت نمیاما اگر ما بخواه

 ابراز امیدواري کرد که روند صلح در افغانستان به موفقیت بیانجامد و یک روز افغانستان بتواند از پیوستگی جاده ابریشم بهره مند شود.
 "اي بنابر مدیریت اختالفات هستیم.ها شعارهایشان را عملی کنند. ما در پی همکاري منطقهکه همه طرفاکنون زمان آن رسیده  "

ها اندر میان افغهاي مهم برقراري شرایط صلح بعد داخلی است. زیرا باالخره باید تفاهمییکی از جنبه "نماینده ناتو تاکید کرد که 
تواند کردن افغانستان و پاکستان گفت مداخله معنادار میجیگرانه چین و بریتانیا براي نزدیکهاي میاناو با اشاره به تالش "پیدا شود.

ا المللی عمل کنند. بخواهیم که با نیت خوب و مطابق به قانون بینهاي این مناقشه میما از همه طرف "به بهبود وضعیت کمک کند. 
ه هایی که علیها هستیم. تروریست، تروریست است. تمام گروههاي امن تروریستگاهدر نظر گرفتن این، ما خواهان از بین بردن پناه

 "هایش را چنین جمع بندي کرد که او صحبت "کنند باید به حیث تروریست شناخته شوند.یک دولت منتخب تهدید مسلحانه می
اي و جهانی است. به همین هاي منطقهقدرت جنگ افغانستان از بسیاري جهات یک مناقشه نیابتی و بازتاب دهنده منافع رقیب میان

  "لحاظ تمام سهامداران باید گردهم آمده و به گونه شفاف جهت پایان دادن خشونت اقدام کنند.

 ها: اظهار نظرها و پرسش

ی در مورد برخی خواهم دو نکته را روشن کنم: اول اینکه تا زمانی که بی اطمیناناظهار نظر یک نماینده از سازمان ملل متحد: من می
گذاري و تالش بیشتر کنند. ما اي وجود دارد، بسیار مشکل خواهد بود که کشورها بخواهند براي حل مشکل سرمایهاز بازیگران منطقه

، افغانستان براي نخستین بار مسئولیت سیاست خارجی 1324باید یک حس اعتماد به وجود آوریم. نکته دوم این است که پس از سال 
به دست گرفت. ما عادت داشتیم که رهبران چهل کشور بیایند دور یک میز بنشینند و به افغانستان بگویند که چه کار کند. خود را 

تواند ن میالمللی بازیابی کند. ایاکنون فرصت براي حکومت افغانستان پیدا شده تا تمامیت ارضی و استقالل افغانستان را در عرصه بین
 آفرینی در منطقه تاثیرگذار باشد. به حیث یک تدبیر اعتماد

ها کننده از افغانستان: جنگ جاري در افغانستان، جنگ افغانستان نیست که ما یک روند صلح به رهبري افغاناظهار نظر یک اشتراک
هاي رقابت .داشته باشیم. جنگ درافغانستان بخشی از مشکالت بیرونی است. به همین خاطر گفتگو میان امریکا و طالبان ضروري است



 

 

دیگر نیز باید مرفوع گردد. روند صلح میان هند و پاکستان باید به نتیجه برسد. صلح میان امریکا و ایران باید صورت بگیرد. این واقعا 
 جنگ افغانی نیست.

 

 سوال: اگر سهامداران خارجی نخواهند به توافق برسند، ما باید چه کار کنیم؟ 

هاي باید توسط تالشهاي نظامیکار دیپلماسی ایجاد تفاهم است. هیچ راه حل ساده وجود ندارد. تالشکننده از هند: پاسخ یک اشتراک
کنم بسیار واضح و معلوم است که یک منطقه با ثبات سرانجام به نفع همه بازیگران است. اما ما دیپلماتیک تکمیل شود. من فکر می

یم. این مهم است. ما چه کاري براي بهبود روابط میان همه بازیگران انجام داده باید خالق باشیم. ما باید منافع خود را آشکار کن
هاي بلند مدت تنها وقتی ممکن است که تفاهم برقرار باشد. این زمان حلتوانیم؟ به حیث دیپلمات من باور دارم که نهایتا راهمی
هاي سطح دو، نقش کلیدي دارند. بنا براین، ر مراحل اول، نشستگیرد، اما شما باید همکار خود را متقاعد سازید. من معتقدم که دمی

 راه پیشرفت همین است.

اي و کنیم. بسیار اوقات مناقشات منطقهکننده از هند: بسیاري اوقات ما وضعیت را براي خودمان پیچیده میاظهار نظر یک اشتراک
م. مشکل شماریشکست خود اعتراف کنیم، پس دیگران را مقصر میخواهیم به شود. ما نمیروند صلح یک بهانه براي توجیه شکست می

 ید.رسمانند مشکل هند و پاکستان، تروریزم است. اگر شما هم بر همین مسئله متمرکز شوید، به راه حل می –وضعیت افغانستان 

ی سئولیت مشترک است، باید کار گروهکننده از ایران: اگر بازگرداندن صلح و امنیت و انکشاف به افغانستان ماظهار نظر یک اشتراک
 المللی مسئولیت جمعی خود را ادا کنند. اي و بینصورت بگیرد. باید تمام سهامداران به شمول سهامداران منطقه

کننده از هند: تذکر اینکه جنگ افغانستان، جنگ افغانی نیست جالب توجه است، اما وقعیت این است که زنان اظهار نظر یک اشتراک
هایی که دراین کشور جریان دارد رنج فراوان کشیده اند. پس باید افغانستان نقش رهبري را به ودکان افغانستان در زمین رقابتو ک

م. ها بیاندازیاي ندارد که همیشه مشکل را به گردن رقابتعهده بگیرد. رقابت بخشی از مناقشه است و همچنان خواهد بود. هیچ فایده
کنم هایی بوده است که در آن کشورهاي دیگر هم دخیل شده اند. این پدیده عادي است. من فکر نمیاز رقابت افغانستان خودش بخشی

اي بماند. آنچه افغانستان باید انجام دهد داشتن یک چارچوب استراتژیک بزرگ افغانستان فرصت داشته باشد که منتظر تفاهم منطقه
انستان یک چارچوب خوب براي پیشبردن تصامیم استراتژیک است. به خودي خود قانون براي جنگ با تروریزم است. قانون اساسی افغ
 اساسی افغانستان یک دستاورد بزرگ است.

وسط هاي کوچک و متهاي متعدد به اندازهپاسخ مقام ناتو: چنین نیست که در اتاق ما فقط یک فیل بزرگ موجود باشد. باور کنید فیل
کنم مهم است که آنها را گردهم آوریم تا آنها با گفتگو مشکالت خود را حل کنند. و ستند. من فکر میو بزرگ در این اتاق موجود ه

که  بینمها میفراموش نکنید که بعد داخلی در رابطه با مناقشه افغانستان وجود دارد. بیشتر اوقات، من این تمایل را در نزد افغان
هایی از جامعه در پی عالقمندي تاریخی خود ن را برجسته نمایند. در افغانستان بخشخواهند تنها جنبه خارجی مناقشه افغانستامی

هستند، قشر جوان در پی مدعاي خود است. بنابر این، مناقشات داخلی فراوان دراین کشور وجود دارد که باید پاسخ داده شوند. اگر 
تري داشته باشید که خالی از فساد باشد و در آن حاکمیت خواهید شورشیان جذب مذاکرات صلح شوند، شما باید افغانستان بهمی

هاي مساوي و مسئولیت مشترک تامین گردد. ما دراینجا براي دیکته کردن چیزي نیامده ایم. ما به اینجا آمده ایم زیرا قانون، فرصت



 

 

د. ما ها رهبر آن باشناما باید افغان من تحت تاثیر مردم افغانستان و مهربانی شان قرار گرفته ام. یقینا این مسئولیت مشترک است
هاي خود شما حمایت کنیم. ... مسئله، مسئله رهبري است. مسئله شما همچنان باید انتقاد داشته باشیم. ما اینجا هستیم تا از تالش

یک و همکاران نزد او از فرانسه و آلمان که پس از جنگ جهانی توانستند با هم آشتی کرده"ن تحصیالت و عزم سیاسی شما است.داشت
نقش جامعه مدنی در آنجا برجسته بود که احساس مسئولیت کرد. اگر مردم "ثال برجسته حل منازعه یاد کرد. شوند، به عنوان م

هاي خودشان را بیان کنند، شما شاهد تحوالت خواهید بود. شما باید هر کاري افغانستان علیه خشونت به اعتراض برخیزند و خواست
  "انجام دهید. شما نباید منتظر دیگران بمانید تا دست به ابتکار بزنند.توانید می

یل هاي غلط صورت گرفت. به نظر من تحلکنم تهاجم امریکا به افغانستان بنا بر تحلیلپاسخ اشترک کننده از ایران: الف( من فکر می
ترین ها را جایگزین تحلیل بکنیم. ب( بدصورات و ایدئولوژيخوب هنوز کاالي بسیار کمیاب است. ما به تحلیل خوب نیاز داریم و نباید ت

کردن یکدیگر است. تمایلِ وجود دارد که ما بازیگران داخلی، بازیگران خارجی یا افراد و اشخاص را مقصر شناخته و مالمت چیز مالمت
شترک؛ منافع مشترک نباید در سطح شعار گري خالصه شود. ت( منافع مکنیم. از لحاظ تحلیلی این غلط است که دیدگاه ما به مالمت

 -کنم این نیاز به دیدگاه جامع و دست برداشتن از بازي برد و باخت دارد. بازي بردبلکه باید منابع مشترک سازنده باشد. من فکر می
م. منافع مشترک بپردازیتوانیم به ایجاد و  بازسازي ها و وضعیتی شده که هم اکنون ما شاهد آن هستیم. ما میباخت منجر به سیاست

  "من خوشبینم که این هدف از طریق گفتگو قابل دست یابی است.
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 «ایران و هند افغانستان، گفتگوي» جانبهسه نشست تصاویري از جریان دومین

 

 شیر و مالقات با والی محترم آن والیتهیئت هندي و ایرانی از والیت پنج دیدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 "احمد شاه مسعود"مزار قهرمان ملی کشور   بر اريذگ گل مراسم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ایران و هند افغانستان، گفتگوي»جریان نشست سه جانبه 
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  دفاع وزارت ياستراتژ و یسیپال معاون ی،عاص میتمبا  یرانیا و يهند ئتیه مالقات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، رییس جمهور پیشین افغانستاند کرزيحام مآبجاللتدیدار هیئت هندي و ایرانی با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افغانستان یالماس يجمهور هییاجرا سییر عبداهلل، عبداهلل دوکتورضیافت رسمی توسط 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*پایان *  

 

 با ما: تماس
 افغانستان  یکمطالعات استراتژ انستیتوت

 کارته پروان، کابل، افغانستانبرجه،  9قلعة 
 خانة مرکزيپسته 1124: بکسپست

Contact Us: 

Afghan Institute for Strategic Studies (AISS) 

Qala Noh Borja, Karta Parwan, Kabul, Afghanistan  

www.aiss.af  

www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies  
Twitter: twitter.com/AISS_Afg 

 

http://www.aiss.af/



