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 :دهیچک

 

 مقدمه

( است که ۰۱۰۱-۰۱۰۱ساله)۰۱یک نقشه راه طرح این

 آغاز و خارجی نیروهای خروج برنامه اعالم با همزمان

نظم پسا خروج نیروهای "تحت عنوان صلح گفتگوهای

نگاشته شد. این طرح در زمانی  "ناتو/ایاالت متحده امریکا

نگاشته شد که من هنوز ریس انسجام پالیسی شورای امنیت 

 یتشخص با آن نسخه ابتدایی یک ملی کشور بودم. در آن زمان

شریک ساخته شد.  بین المللی و داخلی ذیربط نهادهای و ها

از آن جمله یک نسخه آن با رهبران سیاسی افغانستان و مقام 

های حکومتی بشمول ریس جمهور غنی، مشاوران ریس 

جمهور، مشاور امنیت ملی، دفتر طالبان در قطر، دفتر نماینده 

 و ویژه ایاالت متحده امریکا برای صلح افغانستان، مشاوران

مقام های دیسک سیاسی در سفارت های ایاالت متحده 

امریکا، بریتانیا، ناتو، اتحادیه اروپا، یوناما، سفارت روسیه، ایران 

و همچنان برای بعضی نهادهای بین المللی مانند انستیتیوت 

صلح امریکا، انستیتیوت آسیای میانه و قفقاز و موسسه رند 

 سایر جوانب با رحط این کردن ارسال گردیده است. شریک

 و آنها حمایت جلب برای تالش افغانستان، قضیه در ذیدخل

 توصیه ذیعالقه مراجع به صلح توافقات در آن کردن شامل

 

 ،نیروهای خروج برنامه اعالم با ( با دو راهبرد ملی و منطقه ای است که همزمان۰۱۰۱-۰۱۰۱ساله)۰۱یک نقشه راه  این طرح 

 نگاشته شد. صلح گفتگوهای آغاز و خارجی
 

  مطابق این طرح، نیروهای خارجی چه بروند یا بمانند، روند صلح چه موفق شود یا نه، ما بدون رسیدگی به ریشه های اصلی

ریشه تاریخی جنگ جدایی کشور بوسیله ناسیونالیسم از بدنه یک کلیت منطقه  جنگ و بی ثباتی به صلح پایدار نمی رسیم.

خلی ناشی از بی عدالتی، روابط تنش آمیز با کشورهای همسایه و دخالت و ای است اما عوامل مدرن آن ریشه در نزاع دا

 رقابت قدرت های بزرگ دارد.
 

  به سه راهبرد ملی)دولت صلح(، منطقه ای)نظم منطقه ای قلب آسیا( و جهانی)سیاست  نیازبرای رسیدن به یک صلح پایدار ما

 بیطرفی همکاری جویانه( داریم. 
 

 صلح پایدار می تواند شکل گیرد. اصول داخلی دولت صلح )مردم ساالری، اسالم معتدل، عدالت  دولت صلح مبتنی بر اصول

اصول خارجی آن )همگرایی منطقه ای، همکاری اسالمی و بیطرفی و  اجتماعی، توسعه متوازن اقتصادی و حکومتداری خوب(

 همکاری جویانه بین المللی( می تواند باشد.
 

 لقات منطقه ای است، در آسیا هم شش نظم منطقه ای شکل گرفته است که هیچکدام جهان در حال شکل گیری در ح

لب اتحادیه کشورهای ق"برای منطقه قلب آسیا راهبردی نیستند بناً منطقه قلب آسیا باید نظم منطقه ای خودش را بنام 

 ندازی گردد؛ راه ا "جنبش همگرایی ملت های قلب آسیا"شکل دهد و برای این کار الزم است تا  "آسیا
 

 (تشکیل نیروی مشترک منطقه ای حافظ نظم منطقه ای قلب آسیا از چهار مکانیزم می تواند شکل گیرد: مکانیزم امنیتی

ی و ( و مکانیزم فرهنگپروسه ریکا، سازمان ایکو و کریک(، مکانیزم اقتصادی، )پروسه قلب آسیا(، مکانیزم سیاسی)صلح

 جتماعی سازمان های منطقه ای فوق(. ادغام بخش های فرهنگی و ااجتماعی)
 

 یایآس قلب ،(مرکزی آسیای کشورهای و افغانستان)مرکزی آسیای قلب: است بخش چهار برگیرنده در آسیا قلب منطقه 

 (.مغولستان)شرقی آسیای قلب و (ترکیه و قفقاز کشورهای)غربی آسیای قلب ،(پاکستان و ایران) جنوبی

  اگر نظم منطقه ای قلب آسیا شکل گیرد، با کشورهای عضو سیاست همگرایی منطقه ای و با سایر کشورها سیاست بیطرفی

 همکاری جویانه را می تواند در پیش گیرد. 
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مطابق این طرح؛ هر زمانی نیروهای خارجی بخواهند . میگردد

کشور را ترک نمایند کشور با چالش های جدی روبرو خواهد 

شد. از دید نویسنده در صورت حضور یا ترک نیروهای خارجی، 

در صورت موفقیت یا عدم موفقیت گفتگوهای صلح؛ بدون 

رسیدگی به ریشه های اصلی جنگ و بی ثباتی نمی توان به 

ایدار دست یافت. جنگ در افغانستان به لحاظ مدرن دو صلح پ

ریشه اصلی دارد: اول ساختار نظام متمرکز ملی و داخلی و 

دوم پیوند قوی به نگرانی های همسایگان افغانستان دارد. از 

دید نویسنده با توجه به پیامدهای منفی خروج نیروهای 

ی؛ خارجی و هم ریشه های ملی و منطقه ای جنگ و بی ثبات

برای رسیدن به یک صلح پایدار ما به دو راهبرد ملی و منطقه 

( نیاز داریم. راهبرد ۰۱۰۱-۰۱۰۱ساله)۰۱ای با معیاد زمانی 

ا ب "دولت صلح"اول با امضای پیمان صلح و تشکیل یک 

مشارکت عادالنه ی همه جناح ها و نیروهای مطرح سیاسی 

نظم "یجاد سال محقق خواهد شد و راهبرد دوم با ا 5در مدت 

با حضور همه همسایگان و کشورهای  "منطقه ای قلب آسیا

 سال می تواند عملی شود.  5خویشاوند منطقه  در مدت 

 

 معرفی طرحبخش نخست: 

 وع: ضمو .1

وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا اعالن  ۰۱۰2در ماه دسامبر 

نیروهای آن کشور را از افغانستان  0۱۱۱کرد که به تعداد 

 ۰۱۰2بیرون میکند. همچنان به تاریخ دوم ماه فیبروری سال 

ریس جمهور ترامپ در جلسه کابینه تاکید کرد که ما باید از 

د ه خواست که بایافغانستان بیرون شویم و از کشورهای منطق

در جنگ علیه تروریزم سهم بگیرند. پیوسته به آن وزارت امور 

خارجه ایاالت متحده امریکا اعالن کرد که زلمی خلیل زاد را 

به عنوان نماینده آن کشور در امور صلح گماریده است تا 

پروسه صلح افغانستان را به پیروزی برساند. زلمی خلیلزاد 

ت اش نه تنها با تمام رهبران افغانستان همزمان با اعالم ماموری

و کشورهای منطقه دیدار نمود بلکه با برگزاری نشست های 

پیهم با نمایندگان طالبان در قطر اجندای صلح را در چهار 

محور) خروج نیروها، تضمین عدم تهدید از خاک افغانستان 

علیه جهان، آتش بس جامع و گفتگوی بین االفغانی( با طالبان 

و بحث نمود. با توجه به احتمال خروج کامل نیروهای  مطرح

ایاالت متحده امریکا و ناتو دو پرسش اساسی مطرح می شود: 

پرسش نخست این است که پیامدها و چالش های خروج 

نیروها چه خواهد بود و پرسش دوم این است که راه حل و 

 نظم بدیل نیروهای خارجی چه می تواند باشد؟

 

 چالش ها:  .2

  برگشت گروه های تروریستی مانند داعش و

القاعده و تبدیل شدن افغانستان به النه های 

  تروریزم؛

  ،افزایش و تقویت باندهای قاچاق مواد مخدر

جرایم سازمایافته فراملی، گروه های مسلح غیر 

احتمال مسوول، افزایش رقابت های سیاسی و 

 رفتن افغانستان بسوی جنگ های داخلی؛

  تضعیف نظام، فروپاشی نهادها و ارزش ها مردم

 ساالر و از بین رفتن دستاوردهای دو دهه گذشته؛

  آغاز دخالت و رقابت قدرت های بزرگ منطقه ای

و تبدیل شدن افغانستان به جغرافیای قربانی و 

 میدان رقابت قدرت ها؛

 

 عوامل جنگ و بی ثباتی:  .3

به لحاظ تاریخی افغانستان بخشی عوامل تاریخی:  -اول

از یک کلیت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی منطقه بوده 

است و در آن کلیت منطقه ای بعضی از شهرهای کشور 

شاهد ظهور بزرگترین رنسانس و مدنیت تاریخ بوده است 

اما پس از پدیداری جنبش ناسیونالیسم و تجزیه و تقلیل 

ت های کوچک قومی افغانستان و کشورهای منطقه به هوی

و جغرافیایی؛ نه تنها روند توسعه و شکوفایی در این کشورها 

متوقف شد بلکه زمینه پدیداری نزاع های قومی و مرزی؛ 

این کشورها را در تنگنای های جغرافیایی و ترانزیتی قرار 

مدرن آنهم در چوکات نظم ملی  داد. از جمله افغانستان
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این  .یش بوده استخومدرن قربانی جغرافیای  پیوسته

جغرافیای تقابل تنها در زمانی آرام و با ثبات بوده است که 

قدرت های بزرگ به آن به عنوان یک جغرافیای حایل دیده 

 در پیشی افغانستان نیز سیاست بیطرفی راو دولت ها

گرفته اند. اما به دلیل تغیرات جدید در محیط استراتژیک 

ید در آسیا و گروه کشور از جمله پدیداری قدرت های جد

های تروریستی؛ سیاست بیطرفی و در کل نظم ملی کارایی 

   خود را از دست داده است.

نویسنده کتاب صلح پایدار کانی پک  عوامل مدرن: -دوم

ر د"می گوید:و نقش سازمان های منطقه ای و بین المللی 

ی ب نابرابری،توافق نظر دارند که  حال حاضر همه به این امر

عدالتی و بر آورده نشدن سیستماتیک نیازهای بشری عامل 

پس از نیم سده جنگ . در افغانستان "اصلی جنگ است

صلح، جنگ پایان یافته  پیمانمردم انتظار دارند با امضای 

بدون شناخت و زمینه تحقق صلح پایدار فراهم گردد. اما 

دستیابی به صلح  گی به آن؛عوامل اصلی جنگ و رسید

ممکن نیست. در میان تمام عوامل جنگ سه عامل آن 

برجسته اند: اول اختالفات داخلی و ملی که ریشه در بی 

عدالتی دارد؛ دوم روابط تنش آمیز با کشورهای همسایه به 

ویژه با پاکستان و ایران که ریشه در نزاع های مرزی، آبی، 

ی آنها در دولت ما دارد و سوم مذهبی و نگرانی از نفوذ رقبا

دخالت و رقابت قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای که 

. چالش های چون ریشه در سیاست ایجاد موازنه دارد

باندهای قاچاق مواد مخدر، گروه های تروریستی، موجودیت 

شبکه های جرایم سازمان یافته فراملی، افراد و گروه های 

صادی جرمی، فساد، اقتافراطیت، مسلح غیر مسوول، 

 عدم حاکمیت قانونو  فقر، بی سوادی تی،عدالتبعیض، بی 

 ریشه در آن سه عامل اصلی دارند.
 

 جوانب ذیدخل جنگ:  .4

افغانستان حداقل در جنگ جوانب ذیدخل از دید نویسنده 

: اول طالبان، دوم، دولت افغانستان، می رسدپنج جانب به 

سوم، ناتو بویژه ایاالت متحده امریکا و چهارم کشورهای 

    منطقه بویژه پاکستان.
 

 تشکیل دولت صلح افغانستان و نظم منطقه ای قلب آسیا: -راه حل .5

 یک بنابراین، با توجه به عوامل جنگ و جوانب ذیدخل آن؛
خروج مسوالنه و تامین صلح پایدار در افغانستان و منطقه 
زمانی ممکن خواهد بود که نظم بدیل و جاگزین نیروهای 
ایاالت متحده امریکا و ناتو در افغانستان با توجه به عوامل 
اصلی جنگ انتخاب شود. از دید نویسنده؛ بحران افغانستان 

دون رعایت آن سه بعد )ملی، منطقه ای و جهانی( دارد و ب
خواهد نسه بعد امکان دست یابی به یک صلح پایدار ممکن 

. به ویژه دلیل اصلی بی ثباتی در افغانستان اوالً ریشه بود

ملی و داخلی دارد و دوم پیوند قوی به نگرانی همسایگان 
افغانستان دارد. بنابراین؛ ثبات و صلح پایدار در افغانستان با 
ایجاد دو کمربند ملی و منطقه ای ممکن خواهد بود. 

ت دول"کمربند اول با امضای پیمان صلح و تشکیل یک 
ا با حضور همه گروه ها و اقوام ممکن خواهد بود ام "صلح

ر با حضو "نظم منطقه ای قلب آسیا"کمربند دوم با ایجاد 
ممکن خواهد و حمایت جهانی همه همسایگان افغانستان 

 بود. 
 

 دوم: استراتیژی ملیبخش 

 ) سال 5مدت )در  تشکیل دولت صلح مبتنی بر سیاست صلح پایدار

 معرفی استراتیژی: .1

و محیط استراتژیکی  جنگ یچالش هاعوامل و با توجه به 

یک دولت پسا صلح از طریق امضای موافقنامه صلح ؛ کشور

ر یا هر مکانیزم دیگانتخابات ، انتقالیموقت/ و مکانیزم های

می تواند تشکیل گردد اما رسیدن به یک توافق صلح و 

رسیدن ختم کامل جنگ و تشکیل دولت هرگز به معنای 

یدن رسختم دایمی جنگ و نیست. برای صلح پایدار یک به 
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 "دولت صلح"یک نیاز به شکل گیری  "صلح پایدار"به 

اینکه دولت صلح چیست و چگونه محقق می شود است. 

الزم است تا دست کم سه موضوع را بدانیم: اول تعریف 

جنگ و صلح، دوم مفهوم صلح پایدار و سوم شناسایی اصول 

معنای درگیری و  جنگ به دولت صلح را. بصورت فشرده

خشونت بویژه خشونت سیاسی است که به قول کانی پک 

ریشه در محرومیت، نارضایتی، بی عدالتی و سرکوب دارد 

اما صلح به معنای آشتی و فقدان خشونت و ترس است. 

صلح پایدار یک مفهوم فراگیر است که ریشه ها، عوامل و 

دهد. همه ابعاد درگیری و خشونت را مورد توجه قرار می 

طرح فلسفی بسوی "در مورد صلح پایدار معروف ترین اثر 

اثر کانت است. کانت در رساله یاد شده به دو  "صلح ابدی

مساله در زمینه صلح پایدار پرداخته است: اول مقدمات و 

پیش شرط های که منجر به صلح می شود و دوم به قوانین 

 شرطو اصولی که به صلح پایدار می انجامد. در زمینه پی

موضوع به عنوان مقدمات صلح اشاره نموده  6های صلح به 

هیچ معاهده صلحی که راه گریز بر جنگ آینده  .1است: 

هیچ ملتی اعم  .2باقی میگذارد نباید معتبر شناخته شود؛ 

از بزرگ و کوچک، استقاللش را توسط ملتی دیگر به ارث، 

ش ارت .3مبادله، خریداری یا هدیه بدست نیاورده است؛ 

در  .4های آماده برای جنگ باید به تدریج از بین بروند؛ 

جریان روابط خارجی ملت، نباید به هیچگونه قرض ملی تن 

. هیچ ملتی نباید به زور در قانون اساسی و دولت 5در داد؛ 

هیچ ملتی که در حال جنگ  .6و ملت دیگری دخالت کند؛ 

ا ر با ملت دیگری است نباید اجازه ارتکاب جرایم جنگی

بدهد که برقراری اعتماد متقابل را در دوره صلح احتمالی 

آینده غیر ممکن بسازد. همچنان کانت برای صلح پایدار سه 

 -قانون و اصول محکم را پیشنهاد نموده است: ماده نخست

هر  -قانون اساسی هر ملتی باید جمهوری باشد؛ ماده دوم

های رملتی باید حق تشکیل اتحادیه و فدراسیون با کشو

حق جهان وطنی باید به  -دیگر را داشته باشد، ماده سوم

شرایط مهمان نوازی جهان شمول محدود شود. چنانچه 

مالحظه فرمودید به مفهوم مدرن می توان ادعا نمود که 

کانت در سطح ملی نظام جمهوری، در سطح منطقه ای 

تشکیل فدراسیون کشورها و در سطح جهانی مفهوم 

 مطرح نموده است.شهروند جهانی را 
 

 

 پایه ها و اصول دولت صلح: .2

با توجه به مفهوم صلح پایدار و محیط جدید استراتیژیکی 

ات مطالعکشور می توان پایه های دولت صلح را تعین نمود. 

ارتباط عمیق بین توسعه، "دهد که: اخیر نشان می

وجود دارد. با توجه به آنچه  "دموکراسی، حقوق بشر و صلح

اهداف اساسی دولت صلح می از دید نویسنده  گفته شد

تواند تکمیل بنای استقالل و خودکفایی، تامین امنیت، صلح 

و توسعه پایدار)اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی( 

 ؛بخشدولت صلح را می توان به دو  و اصول پایه هاباشد اما 

یت، اسالمیت، عدالت ) جمهوراصول سیاست داخلی

و  اجتماعی، توسعه متوازن اقتصادی و حکومتداری خوب(

)همگرایی منطقه ای، همکاری خارجیاصول سیاست 

ندی دسته ب اسالمی و بیطرفی همکاری جویانه بین المللی(

 .نمود

 
با توجه به  سیاست داخلی دولت صلح:: اصول اول

اجماع ملی، افکار عمومی، چالش های موجود و ارزش 

سیاست های پذیرفته شده در کشور؛ پایه ها و اصول 

داخلی دولت صلح می تواند مبتنی بر پنج 

اصل)جمهوریت، اسالمیت/مردم ساالری دینی، عدالت 

اجتماعی، حکومتداری خوب و توسعه متوازن( استوار 

ی توان به عنوان مبناباشد. دو اصل نخست را می 

معرفتی دولت آینده قرار داد یعنی دولتی مبتنی بر 

اسالم و دموکراسی یا مردم ساالری دینی. سه اصل 

)عدالت اجتماعی، حکومتداری خوب و توسعه پسین

و دولت صلح ی متوازن( را می توان به عنوان روبنا

  قرار داد.مکانیزم عملی دو اصل اول 

به قول کانت  اصل اول: جمهوریت/مردم ساالری:

جمهوریت می تواند باعث ایجاد صلح پایدار گردد. منظور از 

جمهوریت این است که نظام بر اساس اراده مردم ایجاد 

گردد، بر اساس قانون حکومت کند، مردم به عنوان 

ند دار باششهروندان در پیشگاه قانون از جایگاه برابر برخور

و آزادی های فردی و حقوق بشری شان محفوظ باشد.
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در یک جامعه ی که مطابق آمارهای  اصل دوم: اسالمیت:

فیصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهد 22موجود 

و خواهان تشکیل یک نظام مبتنی بر ارزش های اسالمی 

هستند؛ کوشش برای ایجاد هرگونه نظام غیر آن می تواند 

منجر به ایجاد افراطیت، تندروی و حتی تشکیل گروه های 

المیت باید یکی از اصول تروریستی گردد. بنابراین؛ اس

 آهنین قوانین و نظام سیاسی آینده باشد. 

 

 

در " به قول کانی پک: عدالت اجتماعی: :اصل سوم

کشورهای که دولت های با شهروندان شان بگونه نابرابر بر 

خورد میکنند یا به شکایات و نارضایتی های شان گوش فرا 

هند؛ آن کشورها مستعد شورش ها و نا آرامی های نمی د

بیشتر خواهند بود. برعکس کشورهای که دولت های آن 

بخواست های مردم گوش فرا داده اند؛ به مرور زمان به صلح 

. بنابراین؛ برای جلوگیری از "پایدار دست یافتندو ثبات 

شورش ها دولت به خواست های مردم توجه نماید. در حال 

از مهم ترین خواست های مردم افغانستان تامین  حاضر یکی

عدالت اجتماعی است. منظور از عدالت اجتماعی این است 

سایل مربوط به مهمچنان  ثروت وو  مساله توزیع قدرتکه 

ل و حباید بصورت عادالنه امنیت انسانی، فرهنگی و هویتی 

ل، تساهمدارا، مسایل هویتی با ترویج فرهنگ فصل گردد. 

، مذهبی ، زبانی وتنوع فرهنگیاحترام به کثرت گرایی و 

حل میگردد اما مساله توزیع قدرت شناسایی و تقویت آنها 

حل گردد که مکانیزم های تحقق می تواند و ثروت زمانی 

عدالت شامل توافقات صلح گردد. هدف از مشارکت عادالنه 

طح دو س ملی توزیع قدرت و ثروت نه بر مبنای قوم بلکه به

مرکزی و محلی خواهد بود. در مرکز بر افقی وعمودی یا 

نظام پارلمانی و در محل بر مبنای تفویض و  مبنای احزاب

صالحیت بیشتر به نهادهای محلی)والیات، ولسوالی ها و 

افزایش دهات( خواهد بود. به تجربه ثابت شده است 

نه تنها تقویت مشارکت مردم نهادهای محلی و  صالحیت

است  ضروریاطراف  و رشد و توسعه خودشکوفایی ایبر

، بلکه برای بیرون کردن دهات از بستر فقر، محرومیت

و النه های امن افراطیت و تندروی  خشونت سربازگیری و

ایدار و صلح پثبات  ، تامینو در نهایت تقویت پایه های نظام

 حیاتی است.امر در کشور 

 

توسعه متوازن نیز بخشی از  توسعه متوازن: :اصل چهارم

عدالت اجتماعی است و منظور از توسعه متوازن اقتصادی 

اختصاص دادن و توزیع پروژه ها و برنامه های اقتصادی 

 بگونه ی برابر میان والیات، ولسوالی ها و دهات است. 

 

حکومتداری خوب  ارتقا به زمامداری خوب: :پنجماصل 

از  یکی از وظایف تمام حکومت های مدرن است. منظور

عرضه خدمات با کیفیت با توجه به  حکومتداری خوب

خواست و مشارکت مردم، حاکمیت قانون، تامین عدالت، 

شایسته ساالری، ایجاد شفافیت و حسابدهی و پاسخگویی 

به مردم است. بنابراین؛ الزم است تا تمام نهادها، قوانین و 

پالیسی ها مطابق اهداف حکومتداری خوب اصالح و تقویت 

که با توجه به نیازهای مدرن و الزامات شوند. نه تنها این بل

امنیتی و سیاسی برای رسیدن به یک زمامداری خوب و 

پاسخگو ما باید به زمامداری منطقه ای/نظم منطقه ای و 

 ارتقا یابیم.  "دولت منطقه ای صلح و رفاه"حتی یک 

 
 

سیاست  سیاست خارجی دولت صلح:اصول  :دوم

خارجی عبارت از خط مشی و روش های است که دولت ها 

برای دستیابی به اهداف و منافع ملی شان در محیط بین 

المللی اتخاذ می نمایند. مطابق قانون اساسی اهداف 

حفظ استقالل و یکپارچگی کشور، سیاست خارجی کشور 

 و رسیدن به خوداتکایی و رفاه اقتصادیتامین امنیت ملی، 

می باشد. ابزارهای  المللدر نظام بین جایگاه کشور ارتقای

رسیدن به آن اهداف داشتن قدرت ملی)نظامی، سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی( است. یکی از منابع مهم 

قدرت ملی انسجام داخلی است. امری که حکومت وحدت 

به لحاظ اصولی ملی در زمینه استفاده از آن ناکام بود. 

ریاست جمهوری، شورای وسط سه نهاد)سیاست خارجی ت

( اتخاذ گردیده و توسط وزارت امور ملی و قویه مجریه

خارجه اجرا میگردد اما در عمل ریس جمهور تصمیم گیر 

و اجرا کننده سیاست خارجی کشور بوده است. با توجه به 

 ،کژئوپولیتیچالش های ناشی از موقعیت )جیواستراتژیک، 

شور ریس جمهور برای جیوکلچر و جیواکونومیک( ک

رسیدن به اهداف فوق؛ تبدیل کردن چالش ها به فرصت 
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ها، تقابل به همکاری، تبدیل کردن افغانستان به چهار راه 

ه )همسایآسیا و اتصال منطقه ای و پنج حلقه روابط خارجی 

ها، جهان اسالم، کشورهای غربی، آسیا و سازمان ها و 

 ماارا معرفی نمود شرکت های بین المللی و غیر حکومتی( 

در عمل نه تنها چالش ها به فرصت ها مبدل نشد بلکه 

چالش ها بیشتر شد و حکومت وحدت ملی نتوانست بین 

این در حالیست که ما نظریه و عمل آشتی بر قرار کند. 

زمانی می توانیم موقعیت مان را به فرصت تبدیل کنیم که 

مستقل و آزادانه بتوانیم در مورد منافع مان تصمیم بگیریم 

و نیز حلقه های روابط خارجی را با توجه به پیوندهای 

طبیعی مان تنظیم و عملی نمایم. از دید نویسنده؛ کشور ما 

 -دارای سه حلقه طبیعی روابط خارجی است: حلقه اول

 -جهان اسالم و حلقه سوم -همسایگان/منطقه؛ حلقه دوم

قدرت های بزرگ و سایر مناطق جهان. با حلقه اول از 

سیاست همگرایی منطقه ای، با حلقه دوم از سیاست 

بیطرفی همکاری  همکاری اسالمی و با حلقه سوم سیاست

 پیروی نمایم.جویانه بین المللی 

 

از دید کانی پک  همگرایی های منطقه ای:: اصل اول

برای رسیدن به یک زمداری خوب و پیشگیری از جنگ؛ 

و ا لمللی ضرورت است.ارتقا به زمامداری منطقه ای و بین ا

سبب "می گوید ارتقا به زمامداری منطقه ای می تواند:

جمهور . به قول ریس "تقویت زماداری ملی و محلی شود

به دلیل وجود منابع وسیع طبیعی مانند نفت، گاز و "غنی:

آب آشامیدنی و همچنان سرمایه گذاری وسیع و رشد 

ها در قرن گرهگاه اصلی رقابت را به قاره آسیاتکنالوژی 

 افغانستان با بدون شک "مبدل خواهد نمود.بیست و یکم 

داشتن منابع طبیعی سرشار و به دلیل موقعیت 

جیوپولیتیک به عنوان قلب آسیا در مرکز این رقابت ها و 

فرصت ها قرار خواهد داشت. به قول ریس جمهور غنی 

 یی به خاطر صلح، یک امر الزامی است.همگرایی منطقه»

همگرایی عمیق یک امر شدیداً الزامی » همچنان از نظر او"

. «باشد.ه خاطر رسیدن کشورهای منطقه به رفاه میب

همچنان رهبران دولت وحدت ملی در همه سخنرانی های 

شان بر اجماع منطقه ای، اتصال منطقه ای و همکاری های 

ین میان ا منطقه ای تاکید نموده اند اما مشکل این است که

این در حالی  شوند. قایل نمیواضح مفهوم تفکیک چهارم 

موضوع جداگانه است که باید به آن توجه  چهار این است

اجماع منطقه ای این است که ما روی صورت گیرد. هدف از 

چه باید کردها و در واقع روی اجندای منطقه ای با 

اتصال منطقه ای کشورهای منطقه توافق کنیم، منظور از 

با توجه به موقعیت تجارتی و ترانزیتی این است افغانستان 

 پل وصل؛ کشورهای منطقه را بهم وصل کند. به عنواناش 

هزار، چابهار و راه  یک نمونه آن پروژه های تاپی، کاسا

الجورد و همچنان خط آهن پنج جانبه است. هدف از 

همکاری های منطقه ای این است که کشورهای منطقه و 

 باهمسایه در زمینه مسایل مختلف امنیتی و اقتصادی 

دوجانبه و چند جانبه داشته  همکاری موافقتنامه هاامضای 

باشند اما هدف از همگرایی منطقه ای این است که کشور 

قوانین فراملی و منطقه روی ایجاد نهادها و های منطقه باید 

همگرایی منطقه ای ای توافق نمایم. مطابق این سیاست؛ 

اتصال و همکاری عادی یک اجماع، روندی است که از 

و  ایجاد نهادهامنجر به  دمی توانو  شدهشروع منطقه ای 

 دولت"و تشکیل یک ادغام کامل حتی و  ؛فراملیقوانین 

همکاری با هر مطابق این اصل . گردد "منطقوی صلح و رفاه

کشور و منطقه ای می تواند صورت گیرد اما همگرایی با 

ویژگی اساسی  سه کشورهایی صورت می گیرد که دارای

دوم  باشند، ترکاول، دارای تاریخ و فرهنگ مش باشند:

 و سوم دارای وابستگی متقابل وپیوستگی جغرافیایی دارای 

 باشند. تقدیر مشترک امنیتی و اقتصادی 

 

سیاست در حال حاضر  :همکاری اسالمیدوم:  اصل

مبتنی بر پیوندهای تاریخی و افغانستان، دولت خارجی 

 بین کشورهای اسالمی روابطبر نزدیکی و تقویت فرهنگی 

 تاکید می نماید اما این با توسل به مناسبات دو و چندجانبه

سیاست هدفمند، روشن، روشمند وعملی نیست. پیشنهاد 

نویسنده این است که ما با اتخاذ سیاست همکاری اسالمی 

 به لحاظ هدف؛ مبارزه با افراطیت، نهادینه کردن اعتدال

اسالمی و همکاری های دینی و فرهنگی و اقتصادی گرایی  

 "سازمان همکاری اسالمی"و به لحاظ ساختاری حمایت از 

 را به یک هدف دایمی مبدل نمایم.
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ه ب بیطرفی همکاری جویانه بین المللی:اصل سوم: 

ظاهرا از  در سیاست خارجی افغانستان لحاظ نظری دولت

های جهانی و قدرت میانحفظ توازن در روابط  سیاست

حرف میزند اما در عمل در این کار موفق نبوده یی منطقه

است. برای اینکه افغانستان در سیاست خارجی اش موفق 

شود پیشنهاد نویسنده این است که ما از یک سیاست 

بیطرفی همکاری جویانه بین المللی پیروی نمایم. به این 

ل منفی بیطرفی و در مسایل مثبت معنا که در مسای

همکاری را در پیش گیریم. به عبارت دیگر در مسایل 

اقتصادی همکاری و در مسایل سیاسی بیشتر بیطرفی را 

اختیار نمایم. افغانستان با اتخاذ این سیاست و رعایت اصل 

احترام متقابل و در چوکات سازمان ملل متحد به عنوان 

اند مسوولیت خویش را در بخشی از خانواده بشری می تو

زمینه مشارکت در نظام بین المللی، حمایت از حقوق بشر، 

حل چالش های جهانی و صلح و توسعه پایدار جهان ایفا 

 نماید. 

 

 مکانیزم اجرایی پیمان صلح و تشکیل دولت صلح .3
 

 شامل کردن جوانب ذیدخل در پیمان صلح: اول:
اجرای موفقانه پیمان صلح و در کلیت تشکیل یک دولت 

 فراگیر یا همان دولت صلح زمانی ممکن خواهد بود که
ت ایاال بویژهلبان، دولت افغانستان، ناتو طا)نب ذیدخلجوا

با  (متحده امریکا، کشورهای منطقه بویژه دولت پاکستان

. دنمشخص شامل توافقات صلح گرد داتبسته های از تعه

در این زمینه الزم است تا حداقل چهار موافقتنامه صلح به 

 امضا برسد:
 

  امضای موافقتنامه میان ایاالت متحده امریکا و طالبان

در زمینه خروج نیروهای خارجی، قطع رابطه با گروه 

ه از خاک های تروریستی و تعهد برای عدم استفاد

 کشورها؛افغانستان علیه 

  امضای موافقتنامه میان افغان ها در زمینه ادغام نیروها

مسلح طالبان، تعدیل قانون اساسی و تشکیل یک 

 ها؛نظام فراگیر با حضور همه طرف دولت صلح/

  ای کشورها موافقتنامه میان دولت صلح بامضای

های ها و همگراییهمسایه در زمینه تقویت همکاری

ایجاد یک نیروی مشترک ای و به ویژه منطقه

در بلند مدت ایجاد یک نظم  ای حافظ صلح ومنطقه

 ای؛منطقه

  امضای موافقتنامه میان دولت صلح با جامعه جهانی و

همکاران بین المللی در زمینه دوام کمک ها برای 

بازسای و توسعه اقتصادی و حکومتداری خوب در 

 کشور. 

 

در  نب ذیدخل روی مراحل گذار:دوم: تفاهم با جوا

پیمان صلح نه تنها مسوولیت های جوانب ذیدخل مشخص 

ه ب گردد بلکه باید مراحل ادغام سیاسی، امنیتی و گذار

خوب و توسعه اقتصادی بصورت روشن حکومتداری 

تعهدات الزم از جوانب ذیدخل در زمینه پیشبینی گردیده و 

 . اجرا آن اخذ گردد

 ه، ی لویه جرگپیمان صلح، برگزار امضای: گذار سیاسی

ا ب دولت صلحتشکیل یک  و تعدیل قانون اساسی

 ۰)در مدت  مشارکت همه گروه های مطرح سیاسی

 . سال(

 ادغام نیروهای مسلح طالبان و افراد و : گذار امنیتی

گروه های مسلح غیر مسوول در بدنه دولت، تطبیق 

 کیتشکیل حرکت بسوی اصالحات سکتور امنیتی و 

 ۰ در مدت) "نیروی مشترک منطقه ای حافظ صلح"

 سال(

  تفاهم حکومتداری خوب و توسعه اقتصادیگذار به :

برنامه های حکومتداری و تدوین و اجرای روی 

الح و اص، عرضه خدمات با کیفیت. مانند اقتصادی

ت مشارکتقویت نهادها، قوانین و پالیسی ها، تقویت 

در مچنان و ه م و ایجاد شفافیت و حسابدهیمرد

استخراج معادن،  تفاهم رویتوسعه اقتصادی زمینه 

، داخلی تقویت صنایع، سرمایه گذاریمدیریت آب ها، 

یت ترانز اتصال مکانیزه کردن زراعت، مالداری و تقویت

و حرکت بسوی همکاری ها و  منطقه ای و تجارت

 سال(. ۰مدت در )همگرایی منطقه ای 
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 یا منطقه یژیاسترات: سوم بخش

 (سال5 مدت در) یامنطقه ییهمگرا استیس بر یمبتن ایآس قلب یامنطقه نظم لیتشک

معرفی استراتیژی: .1

چه نیازی به شکل گیری نظم منطقه ای قلب آسیا 

 وجود دارد؟
و یکم بسوی منطقه ای  سده ی بیستبه باور من جهان در 

شدن در حرکت است و منطقه ما هم به عنوان منطقه قلب 

آسیا در حال حرکت بسوی همکاری ها و همگرایی منطقوی 

است اما اینکه کدام سازمان منطقه ای برای کشورهای 

کوچک و آسیب پذیر منطقه ما راهبردی است و می توان 

ه ای را طی در چوکات آن روند همگرایی و ادغام های منطق

در حال حاضر در نمود هنوز اجماع و توافق وجود ندارد. 

آسیا حداقل شش نظم منطقه ای با ابعاد امنیتی و اقتصادی 

ایجاد شده است که از میان آنها حداقل یک نظم منطقه ای 

ضعیف و تک بعدی و پنج نظم منطقه ای دیگر برای 

 ن وکشورهای کوچک منطقه مورد نظر ما بشمول افغانستا

اتحادیه . ۰برای نمونه:  آسیای میانه راهبردی نیستند. 

اقتصادی اوراسیا، جامعه مشترک المنافع، سازمان پیمان 

امنیت دست جمعی به عنوان یک مفکوره روسی برای 

سازمان منطقه ای . ۰ منطقه اوراسیا و با محوریت روسیه؛

شانگهای برای کشورهای منطقه شرق دور و با محوریت 

سازمان منطقه ای سارک برای کشورهای منطقه . ۰ چین؛

سازمان آسه آن برای . ۴جنوب آسیا و با محوریت هند؛ 

سازمان همکاری  .5کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا 

خلیج با حضور کشورهای خلیج و در منطقه خلیج فارس و 

سازمان ایکو با محوریت کشورهای ترکیه، پاکستان و . 6

ای آسیای میانه بشمول افغانستان ایران و در کل کشوره

هرچند این سازمان اخیر راهبردی ترین  .شکل گرفته اند

سازمان برای کشورهای منطقه ما است اما مشکلی اساسی 

سازمان ایکو تک بعدی بودن یا اقتصادی بودن محض، 

عضویت اعضا در سازمان های متعدد و عدم آگاهی مردم 

ناکارایی آن سازمان  منطقه از اهمیت آن است که منجر به

 گردیده است. 
 
 

 

 چیست؟ نظم منطقه ای قلب آسیا
پیشنهاد من این است که ما کشورهای کوچک منطقه را 

بیرون از حیطه نفوذ قدرت ها و نظم های منطقه ای فوق 

در یک نظم منطقه ای جداگانه امنیتی، سیاسی و اقتصادی 

سازماندهی نمایم. بگونه  "نظم منطقه ای قلب آسیا"بنام 

 ای که در صورت خروج ناتو و نیروهای ایاالت متحده امریکا 

 

بتواند از برگشت گروه های تروریستی و رقابت قدرت های 

بزرگ منطقه ای جلوگیری نموده و زمینه صلح و توسعه 

پایدار را در منطقه قلب آسیا فراهم نماید. نظم منطقه ای 

که با کشورهای منطقه سیاست همگرایی منطقه ای و با 

قدرت های بزرگ و سایر مناطق جهان سیاست بیطرفی 

  انه بین المللی را در پیش گیرد.همکاری جوی

 

 قلب آسیا کجاست؟

 در برگیرنده چهار بخش است:  "منطقه قلب آسیا"مطابق این طرح 
 

  اول، قلب آسیای مرکزی)افغانستان و کشورهای آسیای

 مرکزی(

 ایران و پاکستان(/جنوب غربیدوم، قلب آسیای جنوبی ( 

  ،قلب آسیای غربی)کشورهای قفقاز و ترکیه(سوم 

 .)چهارم، قلب آسیای شرقی)مغولستان 
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نیروی مشترک منطقه ای 
حافظ صلح به عنوان 

مکانیزم امنیتی

پروسه قلب آسیا به 
عنوان مکانیزم سیاسی

پروسه ریکا و سازمان 
های ایکو وکریک به 

عنوان مکانیزم 
اقتصادی

بخش فرهنگی و  
اجتماعی سازمان های 

منطقه ای فوق به 
عنوان مکانیزم فرهنگی

و اجتماعی

اتحادیه همگرایی 
کشورهای قلب آسیا

 

در چهار مرحله  "نظم منطقه ای قلب آسیا"مطابق این طرح  چگونه نظم منطقه ای قلب آسیا را شکل دهیم؟
 می تواند شکل گیرد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد نیروی مشترک منطقه ای حافظ -اولمرحله 

در ) ایصلح پایدار به عنوان مکانیزم امنیتی منطقه

 سال(:2مدت 

به لحاظ سنتی وظیفه نیروهای حافظ صلح معموالً حفظ 

عدم تعرض، حایل شدن  صلح از طریق نظارت بر آتش بس،

میان طرف های درگیر، کمک های بشردوستانه، نظارت بر 

حسن اجرای پیمان صلح و احترام به حقوق بشر بود اما به 

مفهوم مدرن هدف نیروهای حافظ صلح نه تنها حفظ صلح 

بلکه بیشتر تحقق صلح پایدار از طریق تسهیل رویه های 

ی ، حکومتدارسیاسی، برگزاری انتخابات، توسعه اقتصادی

خوب، اصالحات سکتور امنیتی و ارتقای موازین حقوق 

بشری تمرکز دارد. با توجه به مفهوم مدرن یکی از گزینه 

نیرو "سال یک ۰های این است که در یک مرحله گذار برای 

با حضور ایاالت متحده  "مشترک منطقه ای حافظ صلح

اتو ن ناتو به عالوه کشورهای منطقه شکل گیرد. نقش-امریکا

و ایاالت متحده آموزش، مشورت دهی و آماده کردن این 

نیرو باشد و در مدت تعین شده این وظیفه بصورت کامل 

به یک نیرو مشترک منطقه ای حافظ صلح انتقال یابد. در 

صورتیکه گزینه اول ممکن نباشد بهتر است از همین آغاز 

رو نی"به عنوان بخش از توافقات صلح روی تشکیل یک 

با طالبان، کشورهای  "رک منطقه ای حافظ صلحمشت

منطقه و قدرت های بزرگ جهانی توافق صورت گیرد. این 

نیروی مشترک منطقه ای به عنوان نیروی بدیل و جاگزین 

نیروهای ایاالت متحده امریکا و ناتو الزم است تا از 

کشورهای همسایه افغانستان تشکیل گردد و در آن قدرت 

و جهانی تنها نقش نظارتی داشته  های بزرگ منطقه ای
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باشند. با توجه به رقابت های که میان بعضی قدرت های 

جهانی و منطقه ای وجود دارد؛ این نظم منطقه ای در چهار 

میان کشورهای مرحله می تواند شکل گیرد: مرحله اول: 

و سپس  (ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان ،فغانستانآمو)

زی )افغانستان بشمول همه کشورهای قلب آسیای مرک

مرحله دوم: قلب آسیای جنوبی) کشورهای آسیای مرکزی(؛ 

پاکستان و ایران( وارد این پیمان ساخته شوند؛ مرحله سوم، 

قلب آسیای غربی)ترکیه و کشورهای قفقاز 

جنوبی/آذربایجان، ارمنستان و گرجستان( و در مرحله 

نیتی چهارم قلب آسیای شرقی)مغولستان( وارد نظم ام

 منطقه ای قلب آسیا شود. 

 
 

توافق روی پروسه قلب آسیا به عنوان -مرحله دوم

 :سال(1مکانیزم سیاسی )در مدت
 است هورمش نیز استانبول پروسه به که  کنفرانس قلب آسیا

 شش  اصولنامه ۰۱۰۰طرح شد و در جون  ۰۱۰۰امبر نو در

آن توسط وزرای خارجه کشور های عضو به منظور  ای ماده

 یاآس قلب پروسه. شد  اعتماد سازی کشورهای عضو موافقه

کشورعضو است و شانزده کشوردیگرهم به حیث  ۰۴ دارای

حمایه کننده این سازمان بشمول سازمان ملل متحد گردید. 

در نشست پروسه قلب آسیا نمایند گان شش کشور همسایه 

 قزاقستان، روسیه، منطقه کشوردیگر ت افغانستان وهش

 عربی، متحده امارات هندوستان، آذربایجان، قرغیزستان،

 هدف .بودند کرده اشتراک چین و کیه تر سعودی، عربستان

 سازی، اعتماد اول مرحله در ای منطقه مکانیزم این ایجاد از

 در مشترک های فعالیت همسوئی و مشترک های همکاری

 نزدیک های ریزم، مواد مخدرهمکاریترو به مبارزه بخش

 تجارت توسعه معارف، طبیعی، حوادث با مبارزه راه در

 یکدیگر با عضو کشورهای های گزاری سرمایه و منطقوی

 .است منطقوی بنای زیر رستای در

 
 

توافق روی ادغام سازمان ایکو، کریک -سوم مرحله

 سال(:1عنوان مکانیزم اقتصادی)در مدت و ریکا به 
مکانیزم اقتصادی نظم منطقه ای قلب آسیا می تواند از 

اصالح و ادغام سازمان های اقتصادی منطقه ای موجود 

مانند سازمان همکاری اقتصادی)ایکو(، سازمان همکاری 

اقتصادی آسیای مرکزی)کریک( و پروسه قلب آسیا ایجاد 

م اول این است که مکانیزم مورد گردد. هدف از اصالح در قد

نظر باید بدون حضور قدرت های بزرگ جهانی شکل گیرد 

و دوم باید هر دو سازمان اقتصادی با پروسه قلب آسیا یکجا 

شده و از آن مکانیزم اقتصادی نظم منطقه ای قلب آسیا 

  شکل گیرد.  
 

 

 انیزم اجتماعی و فرهنگی:تشکیل مک-مرحله چهارم

در کنار سایر مکانیزم های الزم است تا مکانیزم اجتماعی و 

فرهنگی نیز تشکیل گردد.این مکانیزم می تواند از بخش 

های فرهنگی و اجتماعی مکانیزم های موجود تشکیل 

 گردد. 

 

هر سه  توافق روی ادغام و ارتقای -پنجممرحله 

مکانیزم امنیتی، سیاسی و اقتصادی به اتحادیه 

 سال(1)در مدت همگرایی کشورهای قلب آسیا
تواند ازادغام می اتحادیه همگرایی کشورهای قلب آسیا؛

واجتماعی و اقتصادی  ،مکانیزم امنیتی، سیاسی چهار

شکل گیرد. مکانیزم امنیتی)نیروی مشترک منطقه فرهنگی 

سیاسی)پروسه قلب آسیا( و  ای حافظ صلح( مکانیزم

 و مکانیزمکانیزم اقتصادی)ریکا، سازمان ایکو و کریک(

اجتماعی و فرهنگی از بخش های مرتبط سازمان های 

. همچنان کشورهای منطقه موجود می تواند شکل گیرد

مورد نظر در چهار مرحله می توانند وارد نظم منطقه ای 

فغانستان، کشورهای آمو)اقلب آسیا شوند: مرحله اول: 

تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان( سپس همه کشورهای 

 (ن و کشورهای آسیای مرکزیقلب آسیای مرکزی)افغانستا

وارد یک پیمان منطقه ای ساخته شوند؛  مرحله دوم: قلب 

مرحله سوم، قلب ؛ در آسیای جنوبی)پاکستان و ایران(

 آسیای غربی)ترکیه و کشورهای قفقاز جنوبی( و در مرحله

چهارم قلب آسیای شرقی)مغولستان( وارد نظم امنیتی 

 ند. منطقه ای قلب آسیا شو
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 اقدامات حمایتی: .2

برای رسیدن به آن اهداف بزرگ به اقدامات حمایتی ذیل 

 ضرورت است:
 

 :با جوانب کردن این طرح شریک  در سطح ملی

 توافقات صلح.در آن ذیدخل و شامل کردن 
 

 ایجاد نظم  توافق روی ای:در سطح منطقه

 .منطقه ای قلب آسیا
 

 توافق با قدرت های بزرگ  -در سطح جهانی

برای حمایت از ایجاد نظم منطقه ای قلب 

همانگونه که گفته شد ایجاد این نظم  آسیا:

جدید منطقه ای بدون یک توافق کالن جهانی و 

ین، الزم است تا منطقه ای کار دشوار است. بنابرا

رای زنی برای جلب توافق و حمایت قدرت های 

از جمله  بزرگ منطقه ای و جهانی آغاز گردد.

گ مانند ایاالت متحده قدرت های بزر باتوافق 

امریکا، چین، روسیه، هند و همچنان توافق با 

سازمان های بین المللی و منطقه ای چون ناتو، 

سازمان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، 

همکاری اسالمی، سازمان همکاری خلیج، 

ضروری  هایسازمان سارک و سازمان شانگ

 .است
 

 تشکیل وزارت صلح و  -در سطح دولتی

به منظور حرکت بسوی همگرایی منطقوی: 

دولت صلح و نظم منطقه ای قلب آسیا؛ نیاز است 

تا افغانستان و همه کشورهای منطقه یک رشته 

ها و نهادهای ملی اصالحات را در سیاست 

معطوف به همگرایی های منطقه ای روی دست 

گیرند. این اصالحات می تواند از ایجاد یک 

سیکشن همکاری های منطقه ای در هر وزارت و 

بخصوص با ایجاد وزارت صلح و همگرایی 

منطقوی آغاز گردد. در افغانستان این وزارت 

جدید می تواند از ادغام وزارت سرحدات، اقوام و 

قبایل؛ معینیت گمرکات وزارت مالیه، پولیس 

سرحدی و بنادر وزارت امور داخله و ریاست های 

همکاری های منطقه ای و سرحدی و امنیتی 

 وزارت امور خارجه تشکیل گردد.
 

 راه اندازی جنبش -در سطح مردمی

در همه دنیا  همگرایی ملت های قلب آسیا:

مردم بزرگ ترین نیروی تغیر بشمار میروند. برای 

تقویت رابطه مردم با مردم و رسیدن به اهداف 

 "فوق الزم است تا جریان مردمی و فراملی بنام 

توسط  "جنبش همگرایی ملت های قلب آسیا

نخبگان، روشنفکران و نیروهای مدنی منطقه راه 

ش منطقه ای اندازی گردد. انتظار میرود این جنب

به عنوان یک نیروی فشار بتواند دولت های 

منطقه را وادار نماید تا سیاست ها و نهادهای ملی 

را معطوف به همگرایی منطقه ای اصالح و جهت 

 دهی نمایند. 

 

 منافع جوانب ذیدخل و معیارهای نظم منطقه ای قلب آسیا: ؛اهداف .3

 اهداف 1 

 

  جلوگیری از برگشت گروه های تروریستی، رقابت قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی و

 ایجاد توازن و روحیه همکاری میان قدرت های بزرگ روی منطقه ی قلب آسیا 

  و توسعه پایدار در افغانستان و منطقه قلب آسیا از طریق ایجاد نظم  صلححفظ و گسترش

 منطقه ای قلب آسیا؛
 

 ذیدخل جوانب منافع 2 

  گزاف و رقابت  هزینهمنافع این طرح به قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای این است که از

 های ویرانگر میان آنها جلوگیری صورت گرفته و زمینه همکاری میان آنها را فراهم میاورد؛
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  این است که نه تنها از فعالیت گروه های تروریستی کشورهای قلب آسیامنفعت این طرح به 

و رقابت قدرت های بزرگ روی منطقه جلوگیری صورت خواهد گرفت بلکه زمینه حفظ صلح 

 و توسعه پایدار در افغانستان و منطقه فراهم خواهد گردید. 
 

3 
 ایمنطقه نظم اصول

 آسیا قلب

 

  قدرت هایو حمایت و تفاهم  قلب آسیا کشورهای منطقه توافقاین نظم جدید منطقه ای با 

 و جهانی می تواند شکل گیرد؛ بزرگ منطقه ای

  نظم منطقه ای مورد نظر تنها شامل کشورهای کوچک و آسیب پذیر منطقه می شود نه

 قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی؛

  مطابق این نظم منطقه ای؛ کشورهای کوچک منطقه عضو اصلی و سازمان ها و قدرت های

 را داشته باشند.و حامی ضو ناظر بزرگ منطقه ای و جهانی ذینفع تنها می توانند نقش ع

   زمانی می توانند شامل اینکشورهای نیمه قدرتمند منطقه مانند پاکستان، ترکیه و ایران 

معطوف به همکاری ها و همگرایی را سیاست و نهادهای فعلی شان  نظم منطقه ای شوند که

 نمایند؛تعدیل اصالح و های منطقه ای 

  سیاست همگرایی منطقه ای ایجاد خواهد گردید؛این نظم جدید منطقه ای بر اساس 

 مطابق این نظم جدید بجای کشورهای بیطرف نظم منطقه ای بیطرف ایجاد خواهد گردید؛ 

  این نظم جدید از رقابت ها جلوگیری و همکاری میان قدرت های بزرگ را تشویق خواهد

 نمود؛

  همگرایی و با سایر مناطق و این نظم جدید با کشورهای شامل در نظم منطقه ای سیاست

 جویانه بین المللی را در پیش خواهد گرفت؛ کشورها سیاست بیطرفی همکاری

  این نظم جدید با توجه به اصول امنیت دست جمعی، امنیت همکارانه و فراگیر شکل خواهد

گرفت؛ مطابق این اصول امنیت در سطح ملی بصورت فراگیر، در سطح منطقه ای بصورت 

 خواهد بود.  جویانههمکاربیطرفی در سطح فرامنطقه ای و جهانی بصورت  دست جمعی و

  روند همگرایی دراین نظم جدید از یک همکاری آغاز و در نهایت می تواند منجر به همکاری

 و همگرایی همه جانبه و ادغام کامل گردد.  
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 در مورد نویسنده

. است آورده بدست هندوستان پونه دانشگاه از تیریمد و یاسیس علوم ۀرشت در را خود یماستر مدرک ینور اهللمحب یآقا

 یمنطقو یهایهمکار دور نیزدهمیس ازای نامهیگواه یدارا وی. دارد کابل دانشگاه از یاسیس علوم و حقوق سانسیل ،ینور

 یهاسمت در ینور. باشدیم ایتالیا-روم-از ناتو یدفاع کالج از تیدیکر ۴5 با یالمللنیب یهاسازمان و یجهان تیامن نهیزم در ناتو

 یو. تاس کرده فهیوظ یفایا نظارت و پالیسى ریاست معاون و پالیسى انسجام سئیر جمله، از یمل تیامن یشورا در یمختلف

 زین  "افغانستان جوانان یفرهنگ کانون" یعموم سیرئ و دهات انکشاف و ایاح وزارت مشاور ثیح به خود یکار دوره زمان در

 همگرایى نظریه حامیان و پردازان نظریه نخستین از یکى واقع در "فجرستان نظریه" گذاربنیان عنوان به . ویاست کرده کار

 نیز عملى لحاظ به وی .است نوشته کتاب جلد چهار زمینه این در هنوز تا که است آسیا قلب منطقه و افغانستان در اىمنطقه

 را "اىمنطقه هاى همگرایى از حمایت جهانى سازمان" ایجاد طرح هند مقیم دانشجویان از اىعده حضور با ۰۱۱2 سال در

کرد.  تاسیس را "آسیا قلب هاىملت همگرایى جنبش"  ۰۱۰۰ سال در کشور به بازگشت در و کرد مطرح



 

15 
 

 


