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 میزگرد

 «سکوی صمیمیت و همکاری برای همه افغانستان»

 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

 9911 /اردیبهشتثور 91

 

 9191 سال می 1برابر با  9911ثور  91 شنبه،پنج روزدر تاریخ  انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

 م،در این مراس کرد. برگزار «سکوی صمیمیت و همکاری برای همه افغانستان»عنوان تحت  میزگردی را

ین وزارت معاون پیش ،جاوید لودین، آقای ملل متحدسفیر پیشین افغانستان در سازمان، محمود صیقل آقای

گی هگردانند ،مدیر مسوول تلویزیون یک، خنجانیآقای عبداهلل آزاده  .نمودندصحبت  خارجه افغانستان

، هااهدانشگ اتیدجامعه مدنی، اس ن، فعاالسیاسیاز کارشناسان مسایل  جمعی این برنامه را به عهده داشت.

 .این برنامه بودند گانشرکت کنندهاز دیگر  خبرنگاران ،گرانپژوهش

 

 متحد مللمحمود صیقل، سفیر پیشین افغانستان در سازمان آقای

 تالش و گیردمی شکل آهسته ،آهسته افغانستان صلح مورد در جهانی اجماع حالیکه درآقای صیقل گفت، 

ای منطقه های بازی در افغانستان آینده جایگاه سوال اینجاست که ادامه دارد، ملی و ایمنطقه اجماع برای ها

 نمود؟ خواهد تضمین را احتمالی رفاه و صلح بقای چگونه و بود خواهد چه جهانی نظم و

 کشور بین همکاری و صمیمیت سکوی یک به 2005 و 2002 های سال بین افغانستانبه گفته آقای صیقل، 

 مختلف های قاره و منطقه های کشور از زیادی تعداد ها سال این طی شده بود و تبدیل فرامنطقه و منطقه های

 از افغانستان رهاییو  مشترک هدف برای سیاسی، واختالفات ها تفاوت از نظر صرف و شده یکجا هم با

 قربانیان با همدردی که نیست شک جای .نمودند همکاری رفاه و امنیت صلح، تامین و تروریزم چنگال

 یک همچو آوردن وجود در به امریکا متحده ایاالت در سپتمبر یازدهم دردناک حادثه و افغانستان در تروریزم

 به وقتیکه افغانستان ساخت؛ زنده را ساله چهل بحرانات از قبل روزگار فضائیکه .داشت کلیدی نقش فضا
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کشورها  اکثر با را خوبی نسبتا همکاری و روابط همرفته روی بود توانسته طرفی، بی و باز سیاست اساس

 .گردند مستفید آن از نیز جهان و منطقه و نماید برقرار

 

 کایر های پروسه ایجاد و 9119 دسامبر در همسایگی خوب روابط پیرامون کابل اعالمیهآقای صیقل افزود، 

 بزرگ های پروژه از تعدادی .نمود تتقوی را روحیه این افغانستان رهبری به2010  در آسیا قلب و  2005در

 .گرفت شکل ترانزیتی و تجارتی های راه تنوع و رسید به ثمر مختلف هایبخش در ایمنطقه ایتوسعه

 اعتمادی بی نسبت فضا این شدن مختل آثار 2006 سال در ها، پیشرفت این وجود باآقای صیقل عالوه کرد، 

 چالش به را افغانستان سیاسی ثبات و امنیت روز به روز و گردید جهانی هویدا و ایمنطقه های رقابت و ها

 .دارد ادامه امروز تا که کشید

 خشونت از استفاده پالیسی المللی، بین نسبی های فشار تحت پاکستان اخیر، های سال طیبه باور آقای صیقل، 

 حمایت در را ها کشور از تعدادی همکاری آن طریق از و نمود تبدیل جهانی و ایهای منطقه رقابت به را اش

 تعدادی سعودی، عربستان و ایران امریکا، و ایران هند، و پاکستان بین ها طرفی تنش از .نمود جلب طالبان از

 در کدام هر منطقه، در ها کشیدگی سایر و امریکا و روسیه قطر، فدراسیون و اسالمی/ عرب های کشور از

 افغانستان بحران تا گرفته صورت تالش شکلی به ولی .اند داشته را خود سهم ما کشور در ها خشونت ازدیاد

 به و یافته تروریزم وسعت دامنه که حالیست در این . از دید آقای صیقل،شود داده جلوه االفغانی بین کامالً

 افغانستان گذشته سال ها، چالش این قبال در .است شده تبدیل جهان امنیت و صلح به جدی خیلی تهدید یک

 مجمع به فرامنطقه و های منطقه کشور بین همکاری و صمیمیت دایمی سکوی به را شدنش تبدیل طرح
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 روح قبل، دسامبر سال در تعدیالت، و مالحظات سلسله یک از بعد .نمود پیشکش متحد ملل سازمان عمومی

 با طرح این یافت. متعاقبا انعکاس افغانستان پیرامون A/73/L.44 قطعنامه در نو پاراگراف یک طی طرح این

 و موجز قطعنامه یک مذکور شورای تا گردید پیشنهاد و شد گذاشته میان در متحد ملل سازمان امنیت شورای

افغانستان  صلح روند در احتمالی پیشرفت با همزمان و داده قرار خویش کار دستور در مورد این در را عملیاتی

 سیاسی، دید ازو  است زیاد طرح این معقولیت برای اساسی دالیلبه گفته آقای صیقل،  .نماید کار آن باالی

 دید از. دارد قرار میانه شرق و دور/ آسیا شرق آسیای جنوبی، مرکزی، آسیای مناطق تقارب نقطه در افغانستان

 در ولی دارد قرار فارس خلیج و آسیای جنوبی مرکزی، آسیای امنیتی های ساختار بین در افغانستان امنیتی،

 قرار پوشش تحت افغانستان را امنیت تواند نمی تنهایی به آن هیچکدام و ندارد فعال شمولیت آن هیچکدام

 و شانگهای کرک سارک، اکو،ای منطقه اقتصادی های سازمان تقارب نقطه در افغانستان اقتصادی، دید از. دهد

  .است ناظر هنوز چهارمی در و عضو اول سه در که دارد قرار

 افغانستان حیات در فرامنطقه و منطقه مطرح های کشور همه تقریبا گذشته، سال چهل طیآقای صیقل گفت، 

« نامطمئن شریک» ،«رقابت میدان» ،«حایل کشور» صفت به افغانستان سوی نگرش به. اند آزموده را خود بخت

 در خشونت بهای شکلی به همه .است آورده بار همه به و جانبی مستقیم عوارض« تهدید منبع» هم یا و

 صلح که میدانند درست همه. اند شده نیز مستفید افغانستان نسبی صلح از همه و اند پرداخته را افغانستان

 خورده گره آن در همه داشت، بلکه نخواهد بازنده یگانه هم آن جنگ و داشت نخواهد برنده یگانه افغانستان

 افغانستان در مطرح بازیکنان از تعدادی که بشر حقوق دید از. ندارد وجود همکاری و صمیمیت جز راهی و اند

 و پرداخته اند را قربانی بزرگترین افغانستان مردم گذشته سال چهل طی میکنند، قلمداد آن پرچمدار را خود

 منفی های رقابت از آسانی به تروریزم که میدانند همه آقای صیقل عالوه نمود، .پردازند می روزانه هم هنوز

 . است داده گسترش را خود وحشت دامنه و نموده فرامنطقه استفاده و منطقه های کشور

 نفس و گرفته تروریزم وحشت از آکسیجن را باید)افغانستان(  کشور یک در الاقل متمدن جهان همکاری

 های کشور بین همکاری و مهربانی صمیمیت، سکوی یک صفت به افغانستان .نماید تنگ برایش را کشیدن

 صلح پایداری برای بود خواهد تضمینی شان، البینی ذات رقابت های از دور جهانی، های قدرت و منطقه

 ما کشور حیات در را نوینی صفحه که های خارجی نیرو خروج فرا متعادل روابط تحکیم و حفظ و احتمالی

 .زد خواهد ورق
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 جاوید لودین، معاون پیشین وزارت خارجه

سازی مینهزنستیتوت برای گفتمان علمی پیرامون موضوعات مختلف را کار نیکو عنوان کرد و از ا ،آقای لودین

سکوی صمیمیت و همکاری برای  افغانستان» ، بحث باالی موضوعبه باور آقای لودین قدردانی کرد. آن

ها، استراتژی و دیدگاه آنها در موارد مختلف ادامه داد، با تغییر رهبری دولترا به موقع و مهم خواند و « همه

 ش کرد تاتال آغازدر حکومت وحدت ملی  از این قاعده مستثنی نیست.  نیز کند و دولت افغانستانمی تغییر

یازمند و ن بسنده نبود در این راستا هاولی کوشش وردبوجود آ را در رابطه به افغانستان اجماع منطقوی یک

آقای  .ای هستیماجماع منطقه شاهد شکست یکپارچگی نه، بلکه چون ما امروز شاهد داشتتر شتاب بیش

شست کنفرانس توکیو بعد از نیادآوری کرده و گفت،  های جهانی راجع به افغانستانبه سلسله نشست لودین

در کشور جاپان برگزار  9119که در جنوری سال  در رابطه به افغانستان بود لیالملبن، دومین کنفراسن بین

  گردید.
 

 

زمان دکتر محمد اشرف غنی، مشاور ریاست جمهوری بود و متن سخنرانی رییس آن به گفته آقای لودین، در 

این فکر برای اولین بار در استفاده شده بود و « چهار راه آسیا»متن اصطالح  آن و در نوشته بودجمهور را 

رییس جمهور کرزی در باره موقعیت جغرافیایی افغانستان و اهمیت آن کنفرانس توکیو مطرح گردید و 

تواند و می اردرا دصحبت کرد و خاطر نشان کرد که افغانستان قابلیت تبدیل شدن به نقطه وصل بین کشورها 

آقای لودین اضافه کرد، رییس جمهور کرزی در اولین سخنرانی  منطقه و جهان باشد. براییک همکار خوب 

یاد کرد، هدف از این بیانات، رایج ساختن فرهنگ دیپلوماسی « هاهمکاری تمدن»خود در کانگریس آمریکا از 
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بود که رییس جمهور وقت ایران آقای خاتمی به « هاوگوی تمدنگفت»افغانستان بود و این موضوع قبل از 

متفاوت  کامال هایکشورهای جهان با پیشینهکرد، س جمهور کرزی فکر میبه گفته آقای لودین، ریی زبان آورد.

 و و این مثال خوبی برای همکاریکنند همدیگر را همراهی میافغانستان و مبارزه با تروریزم در در بازسازی 

از طرف کشور کنونی  موضوعبزرگی همچون  مسائلی آقای لودین گفت، وقتی باشد.ها میتمدن یاریهم

ورت ص های فراوان و جدیشود، باید تالشبا دستگاه دیپلوماسی ضعیف مطرح می مثل افغانستان ناتوان

 همکاری ای آقای لودین، وضعیت فعلیبه گفته یک گفتمان تبدیل گردد.به  های پیشکش شدهتا طرح بگیرد،

 امیدوار کننده است ولیای بخاطر پروسه صلح در افغانستان های منطقهبین کشورهای جهان بویژه همکاری

ای هخصوصا کشور ،گرددمطرح می مختلف و بزرگتر هایباشد، اما وقتی طرحیک موضوع مشخص میروی 

ته آقای لودین، به گف  ملموس برسد. تالش کند که یک نتیجه باید داردست ابتکار عمل را بد که مثل افغانستان

گر ا برد.نام  استانبولو  کار پروسهتوان از های که در این عرصه انجام داد که میافغانستان در اوایل تالش

مطلوب  نتایجافغانستان به  به احتمال فراوان یافت،های نامبرده ادامه میهای مرحله آغازین باالی پروسهتالش

وی های زیاد را از دست دادیم. یافت، ولی هنوز زمان داریم تا مسائل را دنبال کنیم، اما فرصتمی دست

های جهانی برای افغانستان، ناشی از روابط عاطفی نه، بلکه برای این بود که ما در افزود، همکاری

رهای منطقه و همسایگان دور و نزدیک افغانستان باهمدیگر ، کشوداریم ترین جغرافیای دنیا موقعیتپرآشوب

های های پرتش و بغرنج یک فکر تازه را که باعث فروکش کردن آشوبیک مشکل دارد، وقتی در چنین منطقه

  موجود مطرح نماید، کار سهل نیست.  

ه شدن آن غور گردید های عملی و محققآقای لودین گفت، ابداع تفکر جدید وقتی اهمیت دارد که روی جنبه

ی به دنبال نخواهد داشت، ملموس در حدی یک نظریه باقی خواهد ماند و نتیجهباشد در غیر آن صورت فقط 

در هژده سال پسین ابتکارات زیادی چه در سطح منطقه و چه در داخل مطرح گردیده به باور آقای لودین، 

ی بوده است. به باور آقای لودین، منافع کشورهای تر سیاسی و امنیتدر آن بیش ولی علل شکست و یا اخالل

ود و به اساس شای شکل گرفته که منافع یک کشور در تقابل با منافع کشور دومی پنداشته میمنطقه به گونه

ط کنند و روابگیرد و بعد از مدتی به شهروندان کشورها نیز رسوخ میمیمنافع روابط میان کشورها شکل 

ان هند و پاکستان و یا پاکستان و افغانستکشورهای بین  مشکالت روابطبطور مثال، چرا شود، دیگر ایجاد می

وال رسد، سدر صوریتکه میزان صادرات ساالنه پاکستان به افغانستان به میلیاردها دالر می است؟عمیق 

 منفعتتر به افغانستان بیش صلح در کوشد؟، چونراری صلح در افغانستان نمیاینجاست، چرا پاکستان در برق

افغانستان  که پاکستان منبع ناامنی اینکه درک  ای لودین، حتی برای دوستان خارجیآق پاکستان است، به گفته

ا درک تر متصور بودند، اما آنهبیشبخاطریکه آنها سود پاکستان را در امنیت در افغانستان  ، دشوار بود،است
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س آن مطرح است و تاسی (ارتش پاکستان)پاکستان، منافع دیگری بنام نهاد  کردند که غیر از منافع ملینمی

بیند و در غیر آن صورت از اهمیت آن در می و افغانستان را در تنش با هندتقویت آن ای بوده کهنهاد به گونه

د داد، هاز دست خواکند، مدیریت میفعال اقتصاد آن کشور را شود و قسمت زیادی داخل پاکستان کاسته می

اطریکه باشد بخمیبه همان علت است که تغییر  و جایگزین کردن تفکر جاافتاده به یک طرح جدید مشکل 

 شود. و تمام آنها به چالش کشیده میهای مختلفی از منافع وجود دارد الیه
 

ای وجود دارد و این در صورت های واقعی منطقهآقای لودین گفت، در وضعیت فعلی امکان همکاری

متقاعد ساختن کشورها باشد و گفته شود که منافع دراز مدت امنیتی پذیر است که افغانستان قادر به امکان

  به دوم قرار دارد.چون در شرایط فعلی  اهمیت مسائل اقتصادی در رت آنها وابسته به افغانستان است

 

اقتصاد محور بودن آن بود چون در شرایط  ،کارفت پروسه رلت ناکامی و عدم پیشبه گفته آقای لودین، ع

 و یک منطقه پرآشوپچنین های اقتصادی در ند و همکاریکشورها قرار دار فعلی مسائل امنیت در اولویت

ود،  دست های موجبر چالش فایق آمدن یرون رفت ویگانه راه ب . به باور آقای لودین،نیست پذیرامکان پراگنده

و قادر  ودهضعیف بهای باشد که متاسفانه سیاست حکومت فعلی در بخش منطقهای میاجماع منطقه یافتن به

« سیاست منطقوی»در دستگاه حکومت فعلی چیزی بنام  حتی و واحد منطقوی نشده استبه چنین اجماع 

ور آقای لودین، عالوه بر روابط دوجانبه بین کشورها باید روابط چند سویه با کشورها ایجاد وجود ندارد. به با

 گردد.
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 در این مراسم، دیگر اشتراکنندگان نیز دیدگاهای شان را شریک ساختند.

 

 پایان**


