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 «تروریزم»و  «جئوپولیتیک»رابطه 
 

امنیتی شده است. از زمان حمالت  -در حالی که پدیده قدیمی است، در قرن جدید تبدیل به مهمترین گفتمان سیاسی «تروریزم»

، تروریزم بسیاري کشورها را در محاصره گرفته و تاثیر اقتصادي، سیاسی و اجتماعی مهمی بر جامعه بین 2002یازدهم سپتامبر سال 

روریزم هاي موثر ضد تبا درک فکري و / یا تفاهم سیاسی در مورد عوامل تروریزم و استراتژيالمللی گذاشته است. اما گسترش تروریزم 

رغم مصیبت تروریزم و فراگیري جهانی آن، رویکردها و اهداف مختلف سیاسی مانع بوجود آمدن تفاهم بین همراه نشده است. علی

 به سیاست بین الملل تحول جدیدي در صحنه هم اکنون "پولیتیکبازگشت جئو "المللی و ائتالف جهانی علیه این تهدید شده است. 

 می باشد. "نبرد جهانی علیه تروریزم "شلوغ 

هاي رترقابت میان قد "بازي بزرگ "اي براي ها و صحنهدو منطقه آسیاي غربی و آسیاي میانه اکنون تبدیل به میدان جنگ تروریست

، جنگ جاري علیه 2002اشغال عراق در سال   ،2002ط رژیم طالبان در اواخر سال المللی شده است. پس از سقواي و بینمنطقه

بیداري خرس  "،  "عثمانیسم نو "، "هالل شیعی "، "بهار / زمستان عربی "تروریزم با تحوالت جدید سیاسی و مفاهیم نو مانند 

اول  "  و "هاي اوباماکاهش هزینه "، "بریکس "،  "ظهور داعش "،  "ابتکار یک جاده و یک کمربند "،  "ناتوي مسلمان  "،  "روسی

 اش از این تحوالت جدید متاثر شده اند، هرچند به درجات مختلف.گان شمالیهمراه شده است. افغانستان و همسایه "امریکاي ترامپ

نمایند  ساز تا این موضوع را بررسییاي میانه فرصتی مهیا ساخت براي کارشناسان و جامعه پالیسیآس –چهارمین گفتگوي افغانستان 

پذیري آنها علیه تروریزم تاثیر کرده است. درجریان شش نشست کاري ها و آسیبکه این تحوالت جئوپولیتیک چگونه بر تالش

 المللی مورد بحث و گفتگواي و بینهاي منطقهاي میانه و سازمانشماري از مسایل از سوي سخنرانانی از افغانستان، کشورهاي آسی

 قرار گرفت. این مسایل عبارت اند از:

 بینند؟افغانستان و کشورهاي آسیاي میانه تحوالت جئوپولیتیک را چگونه می 

  جدید چیست؟ "بازي بزرگ"خصوصیات 

 کند؟را استتار می "بازي بزرگ  "زم شود یا اینکه تروریجدید می "بازي بزرگ"آیا تروریزم باعث تشدید 

  بر ثبات و انکشاف منطقه چه تاثیراتی دارد؟ "بازي بزرگ"استفاده از تروریزم به عنوان یک ابزار 

 شود؛ چنانچه جنگ با فاشیزم اتحاد جماهیر شوروي و جهان غربی را هاي رقیب میآیا نبرد با تروریزم باعث اتحاد قدرت

 متحد ساخت؟در جریان جنگ جهانی دوم 

 هاي جهانی را تشویق کند تا براي ثبات و امنیت افغانستان کار کنند؟ تواند قدرتمی "سوریه شدن افغانستان"آیا ترس از

 اگر بلی، چطور؟

 در  "بازي بزرگ"و جلوگیري چرخه دیگري از  "تروریزم"اي براي ایجاد تفاهم سیاسی درمورد هاي منطقهآیا سازمان

 منطقه نقش دارند؟

 گرایی و تروریزم چیست؟هاي و ابتکارات بومی براي مقابله با افراطروایت 

 المللی در چه وضعی است؟اي و بینهاي منطقهمکانیزم همکاري 

افغانستان و پنج جمهوري آسیاي مرکزي به شمول ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان؛ فضا و نظام امنیتی، 

ها ، ما شاهد افزایش و بهبود قابل توجه در تعامالت، تبادالت، اتصاالت و همکاري2002نگی مشترک دارند. از سال اقتصادي و فره
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گیري میان رغم دستاوردهاي اخیر و نزدیکی جغرافیایی، فاصله چشماش هستیم. اما، علیگان شمالیمیان افغانستان و همسایه

 ه براي همکاري و پرداختن به مسایل جاري وجود دارد. هاي آسیاي میانافغانستان و ظرفیت جمهوري

هاي ها را شناسایی کرده و راهکارها و استراتژيها و وضعیت بالفعل همکارياین گفتگوها تالش دارد تا دالیل فاصله میان ظرفیت

 موثر براي تقویت همکاري و پیوستگی میان افغانستان و آسیاي میانه ارائه دهد. 

 هايها و سازمانشده از دولتگانی گزینشهاي آسیاي میانه در کابل و نمایندهز دولت افغانستان، سفراي جمهوريگانی انماینده

 گان به این همایش هستند.المللی مرتبط از جمله دعوت شدهاي و بینمنطقه

گذاران جهت اتخاذ تدابیر مناسب تتر منطقه و فراتر از آن به هدف کمک به سیاسگزارش این گفتگو براي مخاطبان در ساحه وسیع

 اي تدارک دیده شده است. ها و ادغام منطقهبراي تقویت روند همکاري

 هاي آسیاي میانهگذار در افغانستان و جمهوريهدف این است تا این گفتگو تبدیل به انجمن دایمی کارشناسان و جامعه سیاست

 اقتصادي و فرهنگی میان افغانستان و آسیاي میانه فراهم گردد. شود تا امکان اساس گذاري امنیت همکارانه و جامعه 
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 افتتاحیه و مدگوییآخوش

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان  :مدگویی به مهمانان داخلی و خارجی گفتآداکتر داوود مرادیان در افتتاح برنامه با خوش

و  هاقشنبه مانند یک قالین یکپارچه با در گذشته شود منطقه ما  گفتگوها برگزید تا یادآوراي این نقش قالین را به عنوان نمادي بر

متاسفانه حوادث تلخ روزگار این قالین زیباي منطقه  " تکه تکه شده است. در اثر حوادث ناگوارگون بوده که متاسفانه گونا هايطرح

کدیگر ستیم، به یکدیگر اعتماد نداریم، از ینی یکدیگر آشنا باکه  هاییجزیرهست؛ تبدیل کرده اهایی و به جزیرهما را تکه و پارچه کرده 

او تاکید کرد هدف اصلی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان  "که به حقوق یکدیگر تجاوز کنیم. خواهیممیهراس داریم و 

ر شناخت بیشتري از یکدیگر پیدا کنیم. این شناخت بیشت توانیممیما مطمئن هستیم که از راه گفتگو  "است. ايمنطقهایجاد تفاهم 

و امیدوار هستیم که پس از اعتماد سازي ما شاهد همکارهاي عملی براي ایجاد دوباره یک منطقه پراز صفا و صمیمیت  آوردمیاعتماد 

و سایر همکاران  هارسانهمدنی،  آقاي مرادیان همچنان از مردم بامیان، مقامات محلی، دانشگاه بامیان، جامعه "و امنیت باشیم.

م ورزیده اهتماکه براي برگزاري این گفتگوها دربامیان  امریکاو سفارت  افغانستان شوراي امنیتو انستیتوت به شمول وزارت خارجه 

 کرد.  گزاريسپاساند، 

ت تقویت رویکرد استراتژیک به جانب طاهر ظهیر، والی والیت بامیان سخنرانی خود را با استقبال از کنفرانس به عنوان اقدامی جه

 وانتنمی ،سیاسی و جغرافیایی مرزهاي شدن رنگ کم به توجه با معاصر، جهان در " ارائه کرد. "ايمنطقهامنیت "مسایل مهم مانند 

 نفوذ قابل غیر و ناپذیر عبور گذشته همچون دیگر مرزها، کرد؛ جستجو انحصاري يگونه به را آن بتوان که برشمرد متاعی را امنیت

 هايگروه مانند فزیکی هايقالب در یا و تفکرات و هااندیشه همچون معنوي اشکال در سیاسی هايجریان بلکه، ؛رسندنمی نظر به

 قرار خویش جوالنگاه را جهان و منطقه سطح مذکور، مرزهاي به توجه بدون سالح، قاچاق هايشبکه و طلب خشونت و تروریست

 نسبت ظهیر آقاي ".است شده مطرح امنیتی مسایل تحلیل ضروري هايمقیاس از یکی عنوان به ايمنطقه امنیتبنا براین . اندداده

 رايب بامیان هايظرفیت از همچنان او. داد هشدار است گرفته قرار تروریستی هايگروه هجوم مورد که میانه آسیاي فعلی وضعیت به

 ظرفیت که ستنی بامیان افتخار پر يگذشته و تاریخ تنها ".گفت سخن افغانستان شهرهاي دیگر براي شدن الگو و هاکنفرانس میزبانی

 خواهی، صلح هايویژگی به توجه با نیز کنونی بامیانِ بلکه، ،کندمی توجیه را آن سیاسی و فرهنگی کالن هايبرنامه میزبانی متناسب

 ایتختپ» عنوان و «خالق شهر» لقب چنانکه، ؛سازدمی مضاعف را ظرفیت و شایستگی این آن، ساکنان بردباري و مدارا پروري، مدنیت

 ".است داده اختصاص خود به را «سارک فرهنگی

 بر ان،بامی در کنفرانس برگزاري از استقبال با خود سخنرانی در ملی وحدت حکومت اجرائیه رییس عبداهلل عبداهلل داکتر سپس

 مه بزرگی هايچالش و دارد رو پیش در را خوبی بسیار هايفرصت ما منطقه". کرد تاکید ايمنطقه هايفرصت از استفاده ضرورت

 طرف از و کنیممی صحبت اندیشه از و تاریخ و عرفان فرهنگ، و تمدن از طرف یک. بامیان به میایم بازهم. دارد قرار رو پیش در

 منطقه در اگر. بوداست هايمجسمه تخریب و تاریکی و ظلمت، جهل، یادگار شماست روي پیش در که هاییلوحه همین دیگر،

 هايهزمین باشد، داشته وجود فرهنگی تبادله و مردم میان آمد و رفت مردم، میان گفتگوها انرژي، انتقال مواصالت، ترانزیت، تجارت،

 مخدر وادم مافیاي اندیش، تاریک هايگروه تروریستی، هايشبکه دیگر طرف در سازد،می مساعد پیش از بیشتر را منطقه شکوفایی

 رتصو خوبی بسیار کارهاي منطقه در قبل، هايسال در. دارد جریان مسابقه یک حرکت دو این میان که است یافته سازمان جرایم و

. شوند ایلق تبعیض و تفاوت تروریستی مختلف هايگروه میان نباید کشورها تروریزم، با مبارزه در که کرد تاکید او  ".است گرفته

 از متاسفانه هم هنوز که هستیم مواجه چالشی یک با ما هم جایی در. ندارد وجود جایی در است، کم جاها بعضی در هاهمکاري"
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 هايروهگ یا گیرد می کار تروریستی حمالت از که طالبان گروه یا و داعش القاعده، بین. گیردمی صورت حمایت تروریستی هايگروه

. داستج بحث آنگاه کرد اختیار را صلح و آمد و کرد قطع تروریسم با را خود رابطه که گروهی آن. ندارد وجود فرقی دیگر، تروریستی

 تهپرداخ را خود گذشته اشتباهات قیمت کشورها که همانطوري و است محض اشتباه یک این. شوندمی قایل رجحان کشورها بعضی

   ".است بزرگ بسیار اشقیمت هم اشتباه این اند، پرداخته نیز را آن قیمت منطقه این مردمان و اند
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 تروریسم تکاملی سیر تیک؛ولیجیوپ بازگشت گذار؛ حال در جهان :اول کاري جلسه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گرداننده:

 نیوز طلوع ئمس زاده، نجفی اهلل لطف محترم

 سخنرانان:

 افغانستان سبز روند یسرئ صالح، امراهلل 

 امریکا - اندیانا دانشگاه استاد شهرانی، نظیف داکتر 

 ازبکستان – دیپلوماسی و جهان اقتصاد دانشگاه پژوهشگر یوف، عبداهلل کملجون 
 

سوال اول این است که آیا ما در منطقه یک تعریف مشترک آقاي نجفی زاده در سرآغاز نشست کاري اول این سواالت را مطرح کرد: 

، نیمکمیاز تروریزم داریم یا خیر؟ آیا ما در منطقه از منافع مشترک برخورداریم؟ ما همیشه از مشترکات فرهنگی و تاریخی صحبت 

ما در منطقه آیا  ؟ضروري اند اما پرسش این است که امروز ما از کدام مشترکات برخورداریم که براي مبارزه مشترک با تروریزم

رق جلو آنرا بگیریم؟ ف توانیممییا خیر؟ اگر آري چرا و گرنه چطور  کنیممیتروریزم را به عنوان یک ابزار سیاست خارجی استفاده 

 تی درتروریس هايگروهبا نفوذ  توانیممیو باالخره ما چطور جیوپولیتیک امروز با بازي بزرگ قرن هجده در منطقه ما چیست؟ 

 اجتماعی و فضاي مجازي مقابله کنیم؟  هايشبکه

روش شناختی  هايجنبه"را در محور تحقیق خود با عنوان اشسخنرانی ،یف عبداهلل نخستین سخنران نشست کاري اول، آقاي

ارائه کرد. در آغاز سخنرانی خود گفت که دیدگاه او بر دو ادعا بنا شده است:  "سیاسی هايجنبش، تروریزم و جئوپولیتیکمطالعات 

https://www.facebook.com/search/str/Afghan%2BInstitute%2Bfor%2BStrategic%2BStudies-AISS/stories-keyword/stories-public?esd=eyJlc2lkIjoiUzpfSTUzNjE5ODc3MzExNzk3NjpWSzoxNjExMjE5NzU1NjE1ODY3IiwicHNpZCI6eyI1MzYxOTg3NzMxMTc5NzY6MTYxMTIxOTc1NTYxNTg2NyI6IlV6cGZTVFV6TmpFNU9EYzNNekV4TnprM05qcFdTem94TmpFeE1qRTVOelUxTmpFMU9EWTMiLCI1MzYxOTg3NzMxMTc5NzY6MTYxMTE1NjY2NTYyMjE3NiI6IlV6cGZTVFV6TmpFNU9EYzNNekV4TnprM05qcFdTem94TmpFeE1UVTJOalkxTmpJeU1UYzIiLCI1MzYxOTg3NzMxMTc5NzY6OTA0NzkyNTI5NTkxOTMwIjoiVXpwZlNUVXpOakU1T0RjM016RXhOemszTmpwV1N6bzVNRFEzT1RJMU1qazFPVEU1TXpBPSJ9LCJjcmN0IjoidGV4dCIsImNzaWQiOiI4ZDIyNWU1MTViNTRkYjUyY2EzODMyNjU4NjczZTE4NyJ9
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ت. و دوم( اس المللبینتحلیلی جامعه شناسی در روابط  هايچارچوبو استفاده از  ايرشتهاول( انکشافات فعلی نیازمند تحقیق میان 

 انکارشناس "بنا بر اظهارات او  "اتیک به بی ثباتی می انجامد.ترویج دیموکراسی از خارج در کشورهاي کم ظرفیت و غیر دیموکر

تا مسایل مرتبط با جئوپالیتیک ) جغرافیاي سیاسی( و تروریزم را توضیح  اندکردهو مطالعات امنیتی سعی فراوان  المللبینروابط 

جامعه شناسان قرار داشته است. بهار عربی، موج مظاهرات خشونت بار و مسالمت  زیر نظراجتماعی  هايجنبشبدهند درحالی که 

در  المللبینواضحا حاکی از شکست کارشناسان روابط  داخلی در خاورمیانه و شمال افریقا هايجنگ، کودتاها و هاشورشآمیز، 

 –ی مانند لیبیا، مصر، یمن، سوریه و عراق بود توضیح رابطه میان دیموکراسی و نقش بسیج اجتماعی در تامین ثبات در کشورهای

ل شورش و تروریزم به وقوع پیوست.از سوي دیگر عمده و خشونت اجتماعی به شمو هايشورشساقط شدند یا  هادولتجایی که یا 

امل و نقش عوامل خارجی به شمول عو بیشتر متوجه بستر داخلی مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي بودند جامعه شناسان

احتماال این  اشنتیجه. مطابق نظریه من، هنگامی که دیموکراسی و ظرفیت باال با هم تالقی کنند، جئوپولیتیک را نادیده انگاشتند

اجتماعی احتماال به بی  هايجنبشکم ظرفیت،  هايدیموکراسیاما در  رسدمیي اجتماعی به سرانجام مثبت هاکه جنش شودمی

 بنا براین، سوال اصلی براي آسیاي "یف سخنرانی خود را چنین جمع بندي کرد کهآقاي عبداهلل "ثباتی و تروریزم منجر خواهد شد. 

ادن د دیموکراتیک با ظرفیت باال برخوردار هستند یا خیر. با پاسخ هايدولتمیانه به شمول افغانستان این است که آیا جوامع ما از 

اجتماعی را با حمایت بازیگران خارجی تقویت کنیم یا اینکه باید  هايجنبشتصمیم بگیریم که آیا الزم است  توانیممیاین سوال ما 

  " خود و ترویج دیموکراسی اقدام کنیم. هايظرفیتبنا بر شرایط خودمان به اولویت بندي براي تقویت 

شهرانی، به برخی از سواالت مقدماتی به شمول مسئله تروریزم و تحول تاریخی وضعیت امنیتی  سخنران دوم این نشست کاري آقاي

رار ، مبناي کار قشوندمیي مسلط در جهان غرب ترویج هارسانهما نباید اصطالحاتی را که از سوي  "او تاکید کرد که فعلی پرداخت. 

دوره  دکتر شهرانی درمورد چهار"ارائه دهیم.  از وضعیت تا تصویر متفاوتی دهیم. ما باید به تجدید نظر و بازاندیشی مسایل بپردازیم

: اول( زمانی آسیاي میانه بر اوضاع تسلط باشدمیمهم تاریخ جهان صحبت کرد که در طول پنج سده گذشته بیانگر چهار نوع سلطه 

بزرگ در اطراف جهان وجود داشتند که حول محور  هايامپراطوريرا داریم. دراین دوران  "سلطه ایمان"داشت که دراین دوران ما 

و در مدت زمان طوالنی با تنش اندک بقا  دانندمی. آن ساختارهاي سلطه به خودمختاري محلی اجازه چرخیدندمیدین و ایمان 

سلطه "ا شاهد بود نه در دورن آنها. دوم( زمانی که دنیاي غرب بر جهان مسلط شد م هاامپراطوريمیان  هاتنشداشتند. بیشتر 

به هدف دست یافتن به  هاسرزمینامپراطوري تجارت عمدتا متکی به استخراج منابع بود. آنها عالقمند به کشف هستیم.  "تجارت

ي تسخیر مدت زیادي دوام کرد. هاامپراطوريمنابع و آوردن آن به اروپا براي ارتقاي رفاه خود بودند. سوم( سلطه توسط تسخیر؛ 

ی براي بدست آوردن استقالل هایجنگ، مقاومت نشان دادند و به کردندمیتحت حکومت این نوع از سلطه زندگی  البته مردمی که

لطه اش را تغییر داد. چهارم( سخود اقدام نمودند. به تدریج کشورها استقالل خود را گرفتند اما استقالل آنها دیر نپایید زیرا سلطه نام

از طریق اعتماد و دعوت؛ پس از جنگ جهانی دوم، جهان شاهد چیزي بود که قبال ندیده بود و آن سلطه از طریق دعوت بود؛ سلطه 

ایاالت متحده امریکا را براي کمک و  هااروپاییاز راه اعتماد. این امپراطوري در زمان جنگ جهانی اول و دوم آغاز شد، زمانی که 

میالدي افغانستان هم  2990 هايسالاو افزود که در  "ردند. البته چین امروز با امریکا در حال رقابت است.همیاري به اروپا دعوت ک

دالر کمک تحت مداخله  هابهره مند شدن از بیلیون رغمعلیبه شرایطی کشانده شد که به التماس خواهان مداخله امریکا گشت. اما 

د. آقاي شهرانی از یک جنگ دوگانه سخن گفت که در حال حاضر در افغانستان و امریکا، افغانستان به وابستگی شدید دچار ش

ي سیاسی دراین کشورها به ها، درحالی که رژیمشودمیبشر دوستانه پیش برده  هايسازمانکشورهاي مشابه از سوي نظامیان و 

. اما همزمان آنها به اقدامات بشر سازدمی جنگ مخرب می آورند که جوامع را متالشی خود با آنها "مردم شان پاسخگو نیستند. 
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ز ا هادولتند به جایی بروند، زیرا این تواننمیپردازند که بر زخم مرهم می نهد... مردم دراین کشورها اسیر هستند و دوستانه می

را  ي سیاسی حل مشکالتهاهتا مانع بحث و گفتگوهاي سیاسی شوند و را کنندمیو از هر وسیله اي استفاده  گیرندمیخشونت کار 

. باشیممیو این چیزي است که ما شاهد آن  گرددمی. بنا براین آنها عصبانی شده و خشم آنها منجر به تولید خشونت برندمیاز بین 

اي آق ".کندمیوقتی با سیاست خشم به طور درست برخورد صورت نگرفت، شرایط را براي تروریزم و دیگر انواع خشونت فراهم 

نظامی بر اصالحات سیاسی تمرکز کنند.  هايراهکارمللی خواست تا به جاي تمرکز بر لابین هايسازمانمنطقه و  هايدولتشهرانی از 

اي است که ما باید به سیاست خشم پایان دهیم. مردم خواهان تغییرات سیاسی اند، اما فرصت الزم به آنها داده نشده اینجا نقطه "

سال گذشته، چند بند آب در در شانزده "با تذکر این که افغانستان نیازمند خودکفایی است پایان داد. را هایشحبتص او "است.

شیدي و آب چقدر استفاده شده است؟ به جاي رافغانستان ساخته شده تا به خودکفایی کشور کمک کند؟ یا اینکه از انرژي خو

تاسیسات براي انتقال انرژي از طریق افغانستان  یا کنیممیژي را از کشورهاي دیگر وارد ؟ ما انرکنیممیاستفاده از این منابع ما چی 

  ". افغانستان نیازمند خودکفایی است.سازیممی

را با تاکید بر این نکته آغاز کرد که مرزهاي میان کشورهاي منطقه مصنوعی  اشسخنرانیصالح  این نشست کاري، آقاي آخرسخنرانی 

ریخی مردم منطقه را محدود نماید. استعماري است. او گفت که این مرزهاي مصنوعی نباید پیوستگی تا هايدورهو به میراث مانده از 

نه چندان دور یک مردم بودیم. جوامع ما بسیار  هايزمانا در دو تبر تیزي بودند که ما را تکه پارچه کردند. م هاانگلیسی و هاروس "

او گفت تاریخ معاصر افغانستان به چهار دوره مجزا قابل دسته بندي است: اول(  "قدیمی و اصیل و این مرزها بسیار مصنوعی اند.

وم( دوره پسا جنگ سرد، و چهارم( دوره بازي بزرگ که دوره پیش از استقالل کشورهاي آسیاي میانه است. دوم( دوره جنگ سرد، س

در جنگ سرد، ما به عنوان افغانستان وضعیت بی طرفی خود را  ". شودمیدوره پس از یازده سپتامبر که با برآمدن تروریزم شناخته 

خارجی بودیم، اما به طور کل بی  ايمنطقه هايقدرتبه حیث سرزمین حایل حفظ کردیم؛ هرچند ما تا یک اندازه دچار دخالت 

افغانستان از جنگ سرد نفع برد اما در مراحل اخیر آن یک قربانی بود. قربانی مناقشه بسیار  هاهبرهطرف باقی ماندیم. در برخی 

ردند. برپا ک شدید، بی رحمانه و کشنده دو امپراطوري ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروي که جنگ نیابتی را در افغانستان

سپس دوره پس از جنگ سرد شروع شد. افغانستان کامال به حال خود رها شد و سیاست استبدادي منجر به پیش آمد یازدهم 

 "؟داردمیم. اما چه چیزي ما را امروز جدا از هم نگه ایشدهسپتامبر گشت. در دوره پس از یازدهم سپتامبر، ما دوباره به جهان وصل 

س از یازدهم سپتامبر، پاکستان  از سه گرایش اسالم سیاسی، اسالم رادیکال و اسالم خشونت طلب ه در دوره پصالح گفت ک آقاي

براي تعقیب سیاست خارجی خود استفاده کرده است. او پیشنهاد کرد که براي مقابله با تروریزم، کشورهاي منطقه به شمول افغانستان 

ه امروز افغانستان ب "مشترک ایجاد کنند.  هايفرصتند و براي پیشرفت و ترقی و کشورهاي آسیاي مرکزي باید به هم وصل شو

حل رسیده است. تجارت ما با پاکستان به نصف کاهش یافته است. این امر در نتیجه ارتباط ما با آسیاي میانه صورت نیمی از راه

هم پیوستن وجود دارد. یک درک از اهمیت وصل شدن گرفته است... اکنون، وقتی شما به آسیاي میانه بروید، یک احساس براي به 

، راییگافراط( وصل شویم، با هاافغانبه جنوب آسیا از طریق افغانستان. ترس بزرگی نیز در بین وجود دارد که اگر ما با این مردم ) 

 "است. یم. براي رها شدن از این نگرانی، چالش زمان ما گفتگو با پاکستانشومیخشونت و تروریزم وصل 

 : نظرها اظهار و هاپرسش

 ، دقیقا منظور شما چیست؟  کنیدمیسوال دوم: آقاي صالح! وقتی شما از مذاکره با پاکستان صحبت 

 ؟به یک کشور دیموکراتیک تبدیل شویم توانیممیسوال اول: با توجه به اینکه افغانستان یک کشور کم ظرفیت است، چگونه ما 
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کند، قابل قبول نیست. ولی اینکه ما اسالم را به که مخالف ارشادات دین اسالم عمل دراین شکی نیست که هر گروهی  سوال سوم: 

که اسالم رادیکالی هست و اسالم سیاسی هست، به نظر من در اسالم چنین تقسیماتی وجود ندارد.  کنیممیدو سه دسته تقسیم 

در مورد این گروه و آن  همچنین اکثر وقت ما. م وجود ندارد که اسالم چی هستبلکه مشکل این است که فهم از روح اصلی اسال

 . از سويکنیممیاشاره اي ن اندآوردهبه میان  کمک کرده یا را هاگروه، ولی در مورد کسانی که این زنیممیگروه تروریستی حرف 

دیگر هنوز تعریف یکدست و اتفاقی از تروریزم وجود ندارد. آیا تجاوز اتحاد جماهیر شوروري بر آسیاي میانه و افغانستان تروریزم 

ی که در سوریه هایجنگ، تروریزم نیست؟ آیا دهدمینیست؟ آیا حمله امریکا بر عراق و کارهاي نادرستی که در افغانستان انجام 

 هست یا نیست؟  روریزمتجریان دارد 

در پاسخ به اینکه دسته بندي اسالم در اسالم نیست، من گفتم که اسالم سیاسی اسالم نیست، یک مکتب سیاسی پاسخ آقاي صالح: 

، در یک جاي جمعیت اسالمی، در یک جاي حزب اندماندهمختلفی دارد؛ در یک جاي اسمش را حزب التحریر  هايناماست که 

 دیگر.  يجاي چیزاسالمی و در یک 

 2992از توافقنامه سال  خواهدمیپاکستان است. حدس من این است که پاکستان  هايخواستمعماي مذاکره با پاکستان ناشی از 

البته شاید پاکستان نخواهد تمام آنرا بر افغانستان تحمیل کند اما این  -دیورند به حیث یک چارچوب براي مذاکره استفاده کند

 ( آنها خواهان تعیین مرزهاي جغرافیایی هستند.2: کنندمیچارچوب آنها براي مذاکره است. دراین چارچوب آنها پنج هدف را دنبال 

( آنها 4وضعیت اقتصادي افغانستان را تعیین کنند.  خواهندمی( آنها 2سیاست خارجی افغانستان را تعیین کنند.  خواهندمی( آنها 2

یک مال که ترجیحا درس خوانده مدارس خودشان باشد،  خواهندمی( آنها 5وضع  امنیتی و دفاعی ما را تعیین کنند. و  خواهندمی

در مذاکره با افغانستان  2992در چارچوب توافقنامه  خواهدمیرانی کند. اینها پنج هدفی است که پاکستان در ارگ افغانستان حکم

  به دست آورد. 

ه . این بازي همیشکندمیبه ما اصال کمک ن کندمیصحبت  هادولتکه از ظرفیت باال و کم ظرفیتی  اينظریهجواب آقاي شهرانی: 

چرا "اما هیچ نتیجه بخش نبوده است. مسئله مهم در کتاب  ایمکردهدالر براي ظرفیت سازي مصرف  هامیلیونجریان داشته است. ما 

نوشته دارون اکیموگلو و جیمز رابینسون به خوبی توضیح داده شده است. استدالل آنها این است که  "خورندمیشکست  هاملت

یاست انحصاري و اقتصاد انحصاري، باعث فقر و مصیبت در جامعه مسئله مهم انتخاب نوعیت دولت است. اگر دولت مبتنی باشد بر س

ثروتمند و دیموکراتیک  تواندمیاي است که و اگر انتخاب دولت مبتنی بر سیاست همه شمول باشد، این آغاز ایجاد جامعه شودمی

 شود. 

 شده نوعمت هاياستفاده ابزاري شکل به اسالم از اما. است اسالم یک اسالم که بگویم خواهممی اسالم بندي دسته مسئله به پاسخ در

 ثحی به اسالم از استفاده نوع دو ما. سازدمی سیاسی آنرا خودش گویدمی سیاسی را اسالم که کسی آن تاریخ طول در. شودمی و

 را سالما دین که کسانی. کندمی تعریف را شان سیاست شان اسالمی عقیده و دارند عقیده را اسالم که آنهایی: داریم سیاسی ابزار

 اما. ددهمین اجازه اسالم اینکه بخاطر. باشند افگن دهشت ندتواننمی وقت هیچ کندمی تعریف را شان سیاست و فهمندمی درست

 و دین آنها ،برندمی پیش را رادیکالیزم و خشونت که کسانی. کندمی تعریف و تعیین را شان دین شان سیاست که هستند کسانی

 . اندشده جاي تمام در مسلمان جامعه بدبختی باعث که هستند کسانی آنها. کندمی تعریف شان سیاست را شان قرآن
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اشد، ضروري بیف: نقطه نظر من این است که براي یک کشور بیش از آنکه داشتن جامعه لیبرال و دیموکراسی جواب آقاي عبداهلل

بندي کنید. شما باید اول یک دولت قوي داشته باشید و بعدا شاید بتوانید اولویتمهم است که یک دولت خوب داشته باشد. شما باید 

 دیگر جامعه مدنی و دیموکراسی بیاندیشید.   هاينسخه به

 منفعل؟ ناظرین یا بازیگران: میانه آسیاي کشورهاي: جدید بزرگ بازي: دوم کاري نشست

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گرداننده:

 ازبکستان اوراسیا مطالعات انستیتوت رییس پارامانوف، والدمیر داکتر

 سخنرانان:

 تاجیکستان - جمهور رییس نظر تحت استراتژیک مطالعات مرکز ارشد، پژوهشگر رهنما، عبداهلل داکتر 

 قزاقستان استراتژیک مطالعات انستیتوت ارشد پژوهشگر اکیلبایف، اسکندر 

 ترکمنستان پژوهشگر، محمدوف، باتیر 

 کابل در قزاقستان سفارت سیاسی مستشار یرگالیف، ژنوس 

ر سیاست خارجی شان توضیح داد. به پاراماوف در مورد رویکردهاي اصلی کشورهاي آسیاي میانه د دکتر ،مقدماتی هايصحبتدر 

( ازبکستان: ازبکستان در قدم 2. شودمیخارجی در آسیاي میانه  هايقدرترویکرد هر کشوري قسما مرتبط با نقش  "گفته ایشان، 

نخست عالقمند شکل دو جانبه روابط است. دوما این کشور اهمیت روزافزون به تقویت امنیت خودش با استفاده از منافع داخلی و 

ي ا. در بعد خارجی، ازبکستان غالبا متکی به امکانات نظامی روسیه، کمک چین، غرب در کل و برخی دیگر از کشورهدهدمیخارجی 

ی اصلی خارج هايقدرتکوچک مثل کوریاي جنوبی و جاپان است. سوم، ازبکستان درپی تطبیق استراتژي مانور و تعادل در میان 
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 اينطقهمفرا هايقدرت؛ بخصوص با شودمیسیاسی  –( قزاقستان: رویکرد قزاقستان به طور کلی معطوف به تعامل اقتصادي 2است. 

استراتژیک اقتصاد قزاقستان)مانند نفت و گاز( دارند.  هايبخشربی که نقش مهمی در انکشاف مانند چین، روسیه و کشورهاي غ

( 2مانند مورد ازبکستان و دیگر کشورهاي آسیاي میانه.  -ايمنطقهاصلی فرا هايقدرتدوما، سیاست مانور و حفظ تعادل میان 

 ستانتاجیککه  رااینور از سایر کشورهاي آسیاي میانه، عمال انزواي عمیق جغرافیایی و اقتصادي این کش: اول اینکه تاجیکستان

براي همکاري اقتصادي و سیاسی با  تاجیکستان گیريجهتسهم بگیرد ناممکن کرده است. دوما،  ايمنطقهفعاالنه در روندهاي 

مالی و نظامی دریافت کند. سوما،  هايکمککشورهاي دوست خود مانند چین، روسیه و ایران باعث شده تا این کشور به طور منظم 

( قرقیزستان: 4را وادار کرده تا اساسا بر مشکالت داخلی و کارخانگی خود متمرکز گردد.  تاجیکستانتهدید بی ثباتی داخلی، رهبري 

زستان را یداخلی قزق پارچگییکثباتی سیاسی و تهدید از دست دادن اقتصادي این کشور، بی -اول این که وضعیت بحرانی اجتماعی

مانند روسیه، چین و غرب متمرکز شود. دوما، مناقشات روزافزون سیاسی در  ايمنطقهمهم  هايقدرتوادار ساخته تا بر همکاري با 

داخل این کشور، مانع از این شده که نخبگان قرقیز بتوانند براي ایجاد یک دیدگاه قسما واحد درمورد انکشاف آینده کشورشان و 

سیاسی مختلف قرقیز به طور فعال در سیاست مانور و حفظ تعادل سهیم  هايگروهرجی یکپارچه اقدام کنند. سوما، تهیه سیاست خا

، بلکه حتی در میان کشورهاي کمتر تاثیر گذار مانند ترکیه، عربستان سعودي ايمنطقهمهم فرا هايقدرتهستند؛ نه تنها در میان 

رویکرد ترکمنستان عمدتا متاثر از عوامل ذیل است؛ اول، ترکمنستان به طور انحصاري در  ترکمنستان: (5ی. المللبین هايسازمانو 

، . دومبردمیپی شکل دو جانبه روابط است که نیاز و یا امکان سهم گیري فعال ترکمنستان در همکارهاي چند جانبه را از بین 

خارجی به شمول کشورهاي همسایه جلوگیري کند. و سوم، سیاست خارجی ترکمنستان همچنان حالت تدافعی دارد تا از نفوذ 

به  "گرایش واضح ترکمنستان به همکاري با خریداران اصلی نفت؛ ) خریداران اصلی نفت چین، در گذشته روسیه، و ایران هستند.(

شدن به مذاکرات با دیگر این رویکردهاي کشورهاي آسیاي میانه سبب شده تا این کشورها در رابطه با وارد  ،گفته دکتر پاراماوف

 مهم موقف بسیار بی ثبات داشته باشند.  هايقدرتبازیگران و برقراري روابط با 

رهنما درباره دیدگاه کشورهاي آسیاي میانه نسبت به افغانستان و بخصوص رویکرد  دکتر سخنران اول نشست کاري دوم، آقاي

. دارند رارق فرهنگی و تاریخی حوزه یک در افغانستان و مرکزي آسیاي"صحبت کرد. در مورد افغانستان  تاجیکستانسیاست خارجی 

 کی مرحله این در و گرفت قرار افغانستان از «شده قطع» حالت یک در مدت یک در مرکزي آسیاي، يوشور دوران در متاسفانهولی 

 سربازان هايتابوت که شوري ارتش ورود از بعد خصوصاً. گرفت جاي افغانستان باره در مرکزي آسیاي جوامع ذهن در منفی تصور

 درباره را وحشت تصور این رفتندمی ترکمن و ازبیک و تاجیک هر خانه به بودند مرکزي آسیاي از که سربازانی جمله از شوري

 ورهايکش براي خوبی نمونه یک همچون نتوانست افغانستان هم مرکزي آسیاي استقالل از بعد متاسفانه .داد افزایش افغانستان

 تروریستی ضد عملیات دوره و طالبان دوره بعدا مجاهدین، هايگروه همدیگري بین جنگ دوره زیرا شود، مطرح مرکزي آسیاي

 یک ونهمچ افغانستان وضعیت مرکزي آسیاي کشورهاي براي هم امروز که شد باعث افغانستان در مدام جنگ یک یعنی المللی،بین

 هک تصور آن از ما که است این داد رخ که جدي بسیار بازنگري یک ولی .شود استفاده سیاست ایدئولوژي در دهنده هشدار نمونه

 ".است ریسمترو قربانی خود افغانستان که شودمی چنین برداشت امروز بلکه ،ایمشده بیرون است منفی یا و است خطرناک افغانستان

اکنون این درک مشترک پیدا شده که تروریزم یک تهدید مشترک براي همه مردم منطقه است. اما او گفت اکنون آسیاي  ،او گفته به

ي استراتژیک متفاوت دارند، تقسیم شده است. بنا براین بهتر است که به جاي گفتگو هادر مرزهاي ملی کشورهایی که گرایش همیان

اي منطقه صورت بگیرد. به گفته آقاي رهنما، آسیاي میانه افغانستان را به چند دلیل زیر با آسیاي میانه، گفتگوها در سطح کشوره

 فغانستانا جنوب بخش در معموالً که هاناآرامی و نبردها آن یعنی است یافته تغییر افغانستان در ثباتیبی جغرافیاي اول، "نظر دارد: 
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 چین و مرکزي آسیاي کشورهاي مرزهاي پشت در تروریستی مسلح هايگروه امروز و است یافته انتقال افغانستان شمال به حاال بود

 را گراییافراط نو نسل جهات بسیار از که است شده پیدا داعش بنام جدید بازیگر تغییرات این صحنه در اینکه دوم .اندکشیده صف

 ینا استقاللیت و موجودیت بر تهدید بلکه نیست هادولت ساختار ي بهتهدید فقط گراییافراط نو نسل این. سازدمی معرفی

 یايسآ کشورهاي براياین  و کند متحد را غورویا و ازبیک و تاجیک گراییافراط و خرد هايگروه تواندمی نو نیروياین . کشورهاست

 زيمرک آسیاي آنگاه کنند وارد ضربه چین و روسیه منافع به هاگروه این طریق از غرب نیروهاي اگر یعنی. است بزرگ خطر مرکزي

در قبال  تاجیکستانرا با بیان اصول سیاست خارجی  اشسخنرانی او ".شد خواهد تبدیل هااین جنگ براي زمینی و میدان یک

 يهاارزش هم که معناست این به بینانهواقع همسایگی. است بینانهواقع همسایگی ما سیاست اول اصل "افغانستان خاتمه داد. 

 م سو اصل. است افغانستان استقاللیت و وحدت از چرا و چونبی حمایت دوم،. بیاوریم بوجود باید را مشترک منافع هم و مشترک

 گیريدست از و بگیرند پیش در را سیاست همین هم دیگر هايهمسایه اگر ...قومیو  ایدئولوژي برخورد از خودداري: از است عبارت

 نهمچنی. شد خواهد حل بحران این از بخشی کنند همکاري دولت یک عنوان به افغانستان با و کشیده دست قوم گروه، حزب، یک

و  ستا ما انرژي و امنیتی شریک نهایت در افغانستان .است افغانستان اقتصادي احیاي تاجیکستان خارجی سیاست در مهم نکته

  ".است تاجیکستان ملی منافع جز افغانستان رشد و ثبات

روسیه و چین: باز اندیشی همکاري امنیتی در آسیاي "را زیر عنوان  اشسخنرانی اکیلبایف دکتر کاري، آقاي نشست این دوم سخنران

اش را با تذکر این نکته آغاز کرد که روسیه و چین هر دو در پی افزایش روابط دو جانبه بر اساس او سخنانارائه داد.  "میانه

هاي چند جانبه اند تا حضور ایاالت متحده امریکا را در منطقه محدود ساخته و مانع بازگشت احتمالی مکانیزمهاي امنیتی و توافقنامه

 2022در میدان هوایی اتاترک استانبول و حمله جنوري سال  2022واقع، حمله جون  در "جنگجویان کارکشته به منطقه گردند. 

رکیه، بخصوص در ت -تروریستی فرامرزي هايفعالیتجنگجویان آسیاي میانه در بر یک کلوب مشهور ترکیه، حاکی از این بودند که 

. براي کشورهاي آسیاي میانه، جلب و جذب جنگجویان به میدان جنگ و بازگشت احتمالی آنها به آسیاي میانه اندشدهفعال تر 

او این نکته را یادآوري کرد  "ل کرده است.این روند را سیاست ویزاي آزاد میان ترکیه و کشورهاي منطقه تسهی تهدید جدي است.

. به گفته ایشان درحالی که دولت افغانستان شودمیثباتی و خطر مالحظه یه بیومنطقه، افغانستان هنوز از زا گاننخبهکه از نظر 

وضعیت را در این کشور بدتر سازد. او با مرور سه سناریوي احتمالی در چارچوب  تواندمیضعیف است، رقابت میان طالبان و داعش 

راي ب" را به عنوان بهترین راهکار براي تامین امنیت منطقه پیشنهاد کرد. "مسئولیت پذیري همه شمول "، ايمنطقهتغییرات 

ا بگیرد، یک گزینه مطلوب نیست. همچنان مقوله کشورهاي آسیاي میانه، یک تغییر در حالت فعلی که بنا بر آن چین جاي روسیه ر

یرد تا شکل بگ "ولمسئولیت پذیري همه شم ". بهتر آن است که یک سازدمیمطالبات آسیاي میانه را برآورده ن "تقسیم وظیفه "

 ايمنطقه هايتسیاستري در آسیاي میانه بازي کنند. در این حال، جریان رو به رشد براي مصالحه میان روسیه و چین نقش جامع

آسیاي میانه باید براي هر دو قدرت شرکاي  گاننخبهگردد.  ايمنطقهامنیت  بیشتر در رابطه با هايهمکاريسبب تشویق  تواندمی

بصورت فعال موقف خودشان  توانندمیتر، تمام سهامداران آسیاي میانه یکپارچه ايمنطقهضروري گردند. تحت یک رویکرد امنیت 

  "را در این طرح تعریف کرده و با روسیه و چین به شکل متعادل تعامل داشته باشند.

تان در ترکمنس "در مورد روابط ترکمنستان و افغانستان سخنرانی کرد. به گفته او  ،محمدوف سخنرانی سوم این نشست کاري آقاي

. به ندکمیارکت دارد و از احیاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی افغانستان حمایت روند تنظیم صلح آمیز وضعیت در افغانستان مش

منصفانه، ساخت و ساز مجانی تاسیسات اجتماعی به شمول تاسیسات صحی طور مثال ما در زمینه صادرات برق و گاز خام به قیمت 
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بشردوستانه به افغانستان به طور منظم کار  هايکمکو تعلیمی، آموزش نسل جوان در موسسات تحصیلی ترکمنستان و فرستادن 

اخیر، ترکمنستان پیشنهاداتی را براي به کارگیري و انکشاف ابزارهاي سیاسی و دیپلماتیک براي تسریع روند  هايسالدر . ایمکرده

ي متحد برامللگرفتن تحت برنامه سازمان دست گرفته است؛ بخصوص از طریق آمادگیرويبا ثبات سازي اوضاع در افغانستان 

بازسازي اقتصاد این کشور و ابراز آمادگی براي تامین فضاي سیاسی براي حمایت افغانستان. ترکمنستان همچنان براي ادغام افغانستان 

تطبیق هر یک از این انرژي و حمل و نقل تالش کرده است.  هايبخشدر  ايمنطقهو ي بزرگ هاپروژهی از طریق المللبیندر اقتصاد 

 -شامل ساخت پایپ الین ترکمنستان هاپروژه. مهمترین رساندمیبه احیاي اقتصاد و زیربناي اجتماعی افغانستان مدد  هاپروژه

تقل مس هايتحلیلبنا بر . شودمی تاجیکستانپاکستان و هند )تاپی( و ساخت خط آهن ترکمنستان، افغانستان و  -افغانستان

ه بزرگ انرژي )تاپی( تامین بلند مدت گاز طبیعی ترکمنستان براي بزرگترین کشور آسیاي جنوبی ی، تطبیق عملی این پروژالمللبین

میلیارد دالر با چین امضا کرد  22، پاکستان یک قرارداد به ارزش 2022ذکر است که در اپریل گیرد. این نکته نیز قابل میرا در بر 

ي مهم که منافع ملی را با انکشاف کشورهاي همسایه و هاپروژهاز جمله . شودمیپاکستان  -الین گاز ایرانکه شامل ساخت پایپ

، حمدوفم آقاي ".است تاجیکستان –افغانستان  -ی ترکمنستانالمللبینتمام منطقه آسیا پیوند زده، مرحله اول دهلیز حمل و نقل 

 "افغانستان قرار دارد. -همکاري اقتصادي در اولویت روابط ترکمنستان "سخنان خود را چنین پایان داد که 

اي را از جانب سفیر قزاقستان در کابل قرائت کرد. این بیانیه به طور خالصه بر حمایت یارگلیف، بیانیه سخنران آخر این نشست آقاي

اقتصادي در جمهوري اسالمی  -سیاسی و اجتماعی -فعلی نظامی وضعیت". کندمی زاقستان از حکومت افغانستان تاکیددولت ق

ی، قاچاق مواد دین گراییافراطی، المللبیناز مشکالت امنیتی است: تروریزم  ايگستردهافغانستان بنا بر شواهد موجود، نشانگر طیف 

 و ايمنطقهمشترک در سطح  هايتالشمخدر، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق غیرقانونی اسلحه و قاچاق انسان... ما معتقدیم که تنها 

چارچوب  .. در.در جنگ علیه مواد مخدر که یکی از مهمترین منابع مالی تروریزم است، نتایج مثبت داشته باشد. تواندمیی المللبین

، ما بخشی از گروه اعتماد سازي براي مسئله مبارزه با مواد مخدر هستیم. باثبات سازي سریع "قلب آسیا"سه استانبول کشورهاي پرو

، "ه کابلپروس "افغانستان بسیار مهم است و از بسیاري جهات وابسته به روند استقرار صلح آمیز است. در این بستر، ابتکار جدید 

ی . حکومت وحدت مل.. بنا به قول کارشناسان، دلیل اصلی رکود اقتصاد افغانستان ناامنی است...نمایدمیاقدامی به موقع و ضروري 

ی المللینب) به شمول تاپی و کاسا یک هزار( که باعث جلب سرمایه خارجی و پیشنهادات  کندمیي زیربنایی فرامرزي را دنبال هاپروژه

اقتصادي افغانستان، مهم است که  -... در بستر تقویت انکشاف اجتماعیگرددمیت در بخش انرژي، معدن، حمل و نقل و ارتباطا

و  به خودکفایی اقتصادي تواندمیي مشخص در افغانستان دخیل باشد. این هاپروژهی در تطبیق المللبینو  ايمنطقهکسب و کار 

است، به فعلیت برساند. جمهوري قزاقستان به  "قلب منطقه  "استقالل بیانجامد و ظرفیت حمل و نقل موجود دراین کشور را که 

دنی ع، خطوط قطار و منابع مهاسرکتجاري، انرژي و ساخت  هايمحمولهسهم خود براي همکاري در بخش حمل و نقل و تدارکات 

ه و ب ایمتحت برنامه دولتی جمهوري قزاقستان براي افغانستان به طور مجانی آموزش دادهما یک هزار دانشجوي افغان را  آماده است.

 هايجمهوريایم. بشردوستانه خود را به قشر نیازمند جامعه افغانستان رسانده هايکمکهزار دالر امریکایی صدها طور ساالنه به ارزش 

هرات؛  -و خطوط قطار در امتداد این مسیرها وصل شوند: تورغندي ) در مرز ترکمنستان( هاهدر ساخت جاد توانندمیآسیاي میانه 

: بلخ، جوزجان، فاریاب، سازدمیي شمال غرب افغانستان را متصل هامسیر دوم والیتهرات.  - نوقلعه -میمنه –شبرغان  -مزار شریف

 براي انکشاف تواندمیدر مجموع  هاپروژهی صادر کند. این المللبینمحصوالت زراعتی را به بازارهاي  تواندمیبادغیس و هرات. این 

غربی افغانستان یک محرک باشد و شرایط مورد نیاز براي حل سیاسی مشکالت موجود را تامین کند  هايبخششمال، شمال غرب و 

دوام، ضروري است تا به افغانستان کمک شود تا تصور منفی موجود درباره تهدیدات تروریستی م رغمعلیو سبب تقویت امنیت گردد. 
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 يهاپروژهتغییر کند و افغانستان به عنوان یک شریک جذاب براي  ايمنطقهاین کشور به حیث یک تهدید و مانع در همکاري 

ل و گذاري و حمي تجاري، سرمایههاپروژهزایی و تقویت ارتباطات و تجارت نگریسته شود. مهم است که با تطبیق مشترک، اشتغال

نقل افغانستان به پیوستگی اقتصادي دست یابد. همه این موارد به انکشاف این کشور و استقرار صلح و ثباتی که بسیار انتظار برده 

  ".کندمیشده است، کمک 

 : نظرها اظهار و هاپرسش

 ئوريت با شودمین را مشروع نگرانی این اما. است مشروع نگرانی یک ما منطقه در داعش از نگرانی که کنممی فکر اظهار نظر اول: من

 حکومت آدرس از هم: هستیم آدرس دو از گوییاضافه و پنداري اضافه دچار ما افغانستان در داعش مورد در. داد جواب توطئه

 در اطالعات دقیق کس هیچدر حالی که  . باشدمی هاروس از متاثر که کشورهاي ویژه به -منطقه کشورهايآدرس  هم و افغانستان

 امور در مداخله براي شده ابزاري یا کرده فراهم را فرصت این گویی اضافه یا ترس این. مورد تعداد نیروهاي داعش در منطقه ندارد

 مورد وستهپی که بگیرم شما براي را فرماندهانی نام حتا که دارم دسترسی اطالعاتی به من. افغانستان شمال در خصوص به افغانستان

 بطال و داعش ما منطقه در اصلی تهدید که است این بکنم اشاره نآ به خواهممی که چیزي. گیرندمی قرار روسی هايسالح عنایت

 و تانافغانس شامل که ما منطقه شوري جماهیر اتحاد فروپاشی از پس که است ایدئولوژیک بحران ما منطقه در اصلی تهدید نیست،

 . شودمین دیده دیگري حلراه برسیم ايمنطقه حلراه یک به ما اینکه جز. است روبه رو نآ با شودمی میانه سیايآ

 ایجاد رست هاافغان ما براي دیگر ینا چون افغانستان منبع تروریسم نیست.. باشیم داشته ترسیاز همدیگر  نباید ما: اظهار نظر دوم 

 که برویم کشوري سراغ ما باید به. شودمی تربیت کجا از که است این بیشتر ترس بلکه است کشور کدام از شخص این که سازدمین

 است. تروریسم صادرکننده

تا چه اندازه روسیه و چین مسئول این ناامنی در منطقه هستند؟ چرا که هر دو کشور از افغانستان به حیث یک بهانه براي بی  :سوال

روسیه به جانب جمعیت مسلمان  هايسیاستآنها که باعث ناامنی شده از قبیل  هايسیاست. کنندمیسازي منطقه استفاده ثبات

که آنها مشکالت شان را به طور صلح آمیز و دیموکراتیک حل  چین به جانب اویغورهاي چین است. تا زمانی هايسیاستروسیه و 

 . باشندمیآنها مسبب اصلی ناامنی در منطقه  کنممینکنند، من فکر 

من موافقم که در رابطه با داعش در منطقه یک نوع تئوري توطئه در این زمینه وجود دارد. ولی ببیند ما در مرکز  :رهنما دکتر جواب

که در دو سال اخیر شهر قندوز ناآرام شد، والیت تخار ناآرام شد  بینیممیبلکه  کنیممیها بحث نسیاست خارجی از روي این تئوري

در نبرد کالن جیوپلتیک استفاده شوند آن وقت خطر آن بسیار بزرگ است.  هاگروهکه اگر همین  گویممیان ناآرام شد. من و بدخش

خاصی تعلق ندارند. تروریست همچون یک ماشین است، حاال پاسپورت او به ملت ها دوم، اینکه من قبول دارم که تروریست

 دست بازیگران قرار گرفته است.  م نیست. مهم این است که او ابزاریا افغانی باشد مه ی، ازبکستانیتاجیکستان

د ، آنها یقینا اجنداي خوشودمیبزرگ  هايقدرتوقتی صحبت از  کنممیدرمورد نقش چین و روسیه، من فکر جواب دکتر اکیلبایف: 

، کنندمیمختلف دارند و با هم رقابت  ايهسیاستگفتن این نکته ضرور است که اگرچه آنها  کنممیرا براي منطقه دارند. من فکر 

بیشتر از اختالفات توافقات داشته باشند. من فکر  کندمیرا براي همکاري دارند که آنها را کمک  ايویژه هايمکانیزمآنها همزمان 

ط متوس هايقدرتکوچک صحبت کنیم. منظور  هايبازيبزرگ، از  هايبازيدرست تر این است که ما به جاي سخن گفتن از  کنممی

ل و مانند یک بازیگر بزرگ عم دادهوضع موجود را تغییر  کنندمیمانند ترکیه، ایران، عربستان سعودي و پاکستان است که تالش 
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بزرگ دارند را نیز ندارند. از سوي  هايقدرتو قواعدي که  باشندمی انهرفتار احساساتی و جاه طلب داراي عموما هاکنند. این کشور

ع یک چیز بد معرفی کنیم. براي همکاري افغانستان و آسیاي میانه ما نباید یک کشور را به عنوان منبمن با این موافقم که دیگر 

میلیارد تن بگذارد و  20که از مرز  رودمیزیادي وجود دارد. اگر از واقعیت صحبت کنیم، امسال جمعیت آسیاي میانه  هايفرصت

. من کنندمیاجتماعی استفاده  هايشبکهفیصد از این جمعیت از انترنت و  25. تقریبا دهندمینیمی از آنها را نسل جوان تشکیل 

 امروزه تعامل میان مردمان کشورها بسیار آسانتر شده است. کنممیفکر 

( سیاست دقیق همیشه مبتنی بر تحقیق 2د. یرسان نشست را با ارائه دو پیشنهاد به پایان ،گرداننده این نشست کاري، دکتر پاراماوف

است. ما نیاز داریم در مورد روابط افغانستان و آسیاي میانه تحقیقات بیشتر انجام دهیم. متاسفانه کار اندک در این زمینه صورت 

ن منطقه و هم مردم بیرون از منطقه اشتراک داشته باشد تا ، هم مردماهاکنفرانسو  گفتگوها( خوب است که در 2گرفته است. 

 تر باشد. ما جامع هاينشست

 بازي قواعد: خارجی هايقدرت: سوم کاري نشست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرداننده:

 افغانستان خارجه امور وزارت اقتصادي، معین راز، عادله خانم

 سخنرانان:

 ایران خارجه امور وزارت مشاور موسوي، رسول سید سفیر جاللتمآب 

 پاکستان عوامی ملی حزب معاون گوهر، بشرا 

 چین بینالمللی مطالعات انستیتوت معاون زونگزي، رون داکتر 
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 روسیه آسیایی مطالعات انستیتوت رییس بایکو، والدیمیر داکتر 

 امریکا نوین، امریکاي امنیتی مطالعات مرکز ارشد، پژوهشگر تنکل، استیفان 

مشکل عمده زمان نامید. اما او تاکید کرد که در پهلوي مشکالت مشترک،  خانم راز تروریزم و ناامنی را دومقدماتی اش،  هايصحبتدر 

 ،مشترک نیز وجود دارند که باید به آنها توجه شود. او گفت با در نظر داشت به هم پیوستگی همه کشورها در دوران حاضر هايفرصت

در حال وقوع  شدن جهانیپدیده  "مشترک به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.  هايفرصت نیاز است تا تهدیدهاي مشترک و

  "ما باید از آن استفاده کنیم. کنممیاست و ما با آن مواجه هستیم. من فکر 

تان روسیه در افغانس هايسیاستمرز زمینی و عامل  "را زیر عنوان  اشسخنرانی بویکو دکتر سخنران نخست این نشست کاري آقاي

بنا به گفته ایشان، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و سپس مداخله نظامی ائتالف ارائه کرد.  "2020در نیمه دوم سال 

ی به رهبري امریکا در افغانستان، روسیه به حیث همسایه درجه دوم افغانستان، به همکاري خود با افغانستان در ظرفیت المللبین

 ايقهمنطگیري روابط بهتر میان بازیگران او رویکرد انحصار گرایانه غرب به جانب افغانستان را مانع شکل  دامه داده است.متفاوت ا

، یک مثال برجسته رویکرد عملگرایانه روسیه به جانب مشکل افغانستان بود که متاسفانه 2020انتقال شمال در اوایل شبکه  "دانست. 

تر و جنجال و پس از آن، روسیه سیاست جامع 2020غرب باعث شد مدت کوتاهی دوام کند. در اواسط رویکرد انحصارگرایانه 

داد رویکرد در امت تواندمیتري را در رابطه با افغانستان دنبال کرده است: روسیه به روابط دو جانبه به عنوان زمینه همکاري که برانگیز

د استراتژیک بیانجامد نگاه کرده است. این روابط بیشتر در قالب همکاري تعلیم کادرهاي ایاالت متحده امریکا، هند و دیگران به اتحا

 "وده است.ب هاغربیو  هاامریکایینظامی بوده است، درحالی که جغرافیاي سیاسی افغانستان زیر حمایت و کنترل شدید  –تخنیکی 

 يهامیان ائتالف هاست ) به شمول بحران مهاجرت، گسستآقاي بویکو گفت که مشکالتی که امروزه جبهه غرب با آن سردچار ا

ی براي حل بحران افغانستان و همانند آن( براي فعالیت روسیه فضاي بیشتر مهیا المللبین، محدودیت دانش ملی/ گاننخبهغربی و 

کرده است. از نظر او مرز زمینی میان افغانستان و روسیه از طریق کشورهاي آسیاي میانه مهمترین زمینه براي همکاري بیشتر و 

یک جدید ) گسترش سازمان همکاري یت جئوپولیتدر واقع نقش روسیه در افغانستان باید در چارچوب و بستر وضع "است. بهتر 

ایاالت متحده امریکا و غیره( در نظر گرفته شده و قبول  –در تفاهم روسیه  هاترکیه، موانع و فرصت -شانگهاي، پویایی روابط روسیه

رداشت ی و مخصوصا با در نظ، یکسانی مردمی، فرهنگییجغرافیا پیوستگیدر  ترجامعگردد. اما در هر شرایط، نقش روسیه باید به طور 

 -و آسیاي مرکزي ترکی، و مرزهاي قزاقستان تاجیکستان –اهمیت نقش مرزهاي زمینی ) در امتداد مرزهاي شمالی افغانستان 

مسیرهاي قاچاق موارد مخدر افغانستان، مهاجرت غیر قانونی، قاچاق و غیره  -که با تهدیدهاي فراوان مواجه استروسیه و چین( 

زیربنایی و خطوط تالقی تمدنی  هاياولویتانکشاف،  هايدروازهبه عنوان  تواندمیدرک شود. همزمان این مرزهاي زمینی  -تهدیدها

روسیه  هاي اصلی همکاريخواه گرفته تا آلتاي روسیه باید به حیث مسیری از خیبرپشتونزمین مرزهاينقش داشته باشند. این کمان 

اد را چنین پایان د اشسخنرانیادغام یوروآسیا عمل کند. او  هايطرحو افغانستان در پیشرفت پروژه یک جاده و یک کمربند و دیگر 

د نروسیه هراس داشته باش هايو حتی استراتژي هاتاکتیکباید از و افغانستان ن اشغربیی به شمول اعضاي المللبینجامعه  "که 

  ".باشدمیش گانهمسایهغانستان و امنیتی روسیه و منافع اف هاينگرانیزیرا الهام گرفته از 

 را با تاکید بر این واقعیت که افغانستان و منطقه با وضعیت پیچیده سر اشسخنرانی گوهر خانم کاري، نشست این دوم سخنران

افغانستان بیشتر از دست بازیگران خارجی که همگی "افغانستان معاصر اظهار داشت که او با مرور تاریخ مناقشه بار آغاز کرد.  دچارند
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 خانم گوهر گفت که دیگر "، رنج برده است.را داشتندادعاي دوستی با افغانستان و حمایت از یک روند صلح به رهبري افغانستان 

دولت  وکرد مانع روابط معنادار با کشور یشان با یکدیگر دیده اند و این رویهاکشورها به شمول پاکستان افغانستان را از طریق رقابت

ت؛ استفاده سا هبزرگ است، بدتر شد هايبازينیابتی یا آنچه موسوم به  هايجنگوضعیت با  "افغانستان شده است. به گفته ایشان، 

از نیروهاي نیابتی به عنوان ابزار سیاست خارجی و دفاعی باعث بوجود آمدن گسست اعتماد میان بازیگران خارجی کلیدي شده است. 

الح در قاي امراهلل صآ هاينگرانیاو با تائید  "میزان منافع، قدرت و تاثیر بازیگران خارجی از یک زمان تا زمان دیگر تغییر کرده است.

خود را نسبت به همه بازیگران ترسیم کنیم تا از نقطه نظر آنها مطلع شویم.  هاينگرانیمورد پاکستان تاکید کرد که ما باید چارچوب 

روند صلح  ينباید آنها را به عنوان سهامداران کلید تروریستی باید کاسته شود و  هايگروهبه گفته ایشان، از تمرکز بر طالبان و دیگر 

به رسمیت شناخت. پاکستان باید سیاست اش براي کنترل افغانستان از طریق طالبان و دیگر نیروهاي نیابتی را متوقف کند و 

ت انجام دهد این است که از چهاردهه سیاس تواندمیکاري که پاکستان  "افغانستان را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد.

خود در رابطه با افغانستان دست بردارد و تا زمانی که پاکستان این کار را نکند، شکل گیري روابط معنادار میان افغانستان  گرتخریب

و پاکستان بسیار دشوار خواهد بود. بهبود روابط تنها وقتی ممکن خواهد بود که پاکستان از تالش براي کنترل افغانستان از طریق 

ما باید از روابط امنیت محور به  "خانم گوهر سخنان اش را چنین جمع بندي کرد که  "ود دست بردارد.طالبان و عوامل نیابتی خ

روابط مردم محور تغییر مسیر بدهیم تا از تجربیات یکدیگر منتفع شویم. در واقع رنج پاکستان بسیار متفاوت از آنچه افغانستان را 

 "رهبري را به دست گیرد.نیست. افغانستان باید در روند صلح  دهدمیرنج 

 شودمی نامید منطقه آنچه اصطالحا"تاکید بر این نکته آغاز کرد که  اش را باسخنرانیموسوي  سخنران سوم این نشست کاري آقاي 

 منطقه خود را تعریف کنیم تا بدانیم که از چه باید ما. استساختگی  مفهوم یک باشد داشته جغرافیایی مفهوم یک آنکه از بیشتر

شورها و همه ک است شده جیوپلتیکی هايرقابت جایگزین جیواکونومیکی هايرقابتایشان در دنیاي امروز  گفته به ".زنیممیحرف 

باید استراتژي خود را مطابق همین تعریف کنند. او تاکید کرد که کشورهاي منطقه مشترکات تاریخی و فرهنگی دارند، بنابراین آنها 

براي پیشرفت و ترقی باید برنامه خاص خود را ترسیم کنند. آقاي موسوي تذکر داد که افغانستان سه مشکل مهم دارد که باید به 

قبلی  هايدولتبه نظر او  ".توسعه و امنیت ثبات،: دارد اساسی مشکل تا سه افغانستان من معتقدم "ل به آنها بپردازد. حیث یک ک

افغانستان این مشکالت را به عنوان یک کل در نظر نگرفتند و به همین خاطر سقوط کردند. به گفته ایشان، روند بن، تنها چارچوبی 

این مشکالت طراحی شد، اما نقش کشورهاي منطقه به تدریج به فراموشی سپرده شد. آقاي موسوي  بود که براي پرداختن به هر سه

 کنممی عرض دارم صادقانه. است افغانستانخود  به متعلق درصد صد مسئله اي  افغانستان ثبات "سخنان خود را چنین پایان داد که 

 وبیچهارچ یک باید افغانستان امنیت. شودمین تأمین بکشد طول هم هاسال خارجی نظامی نیروهاي طریق از افغانستان امنیت که

 ایران در عدب ماه دو سیمناري یک ما. بکند پیدا را خودش حلراه ايمنطقه گفتگوهاي سلسله یک در بکند، پیدا تعریفی بکند، پیدا

 ".کنید شرکت آن در شما همه یدوارمام که ايمنطقه هايهمکاري براي سرزمینی افغانستان عنوان به داشت خواهیم

درمورد چهار موضوع مهم براي افغانستان و منطقه سخنرانی کرد که عبارت اند از  تنکل، آقاي کاري نشست این چهارم سخنران

روریزم تي مقابله با هاهي جئوپالیتیک، راهادر افغانستان، دیدگاه امریکا درمورد رقابت ايمنطقهمتفاوت در مورد همکاري  هايدیدگاه

ایاالت متحده امریکا مانند دیگر کشورها خواهان دیدن یک افغانستان با ثبات است که  ". و راهکارها براي تامین بهتر ثبات و امنیت

. مسئله این است که بسیاري از کشورهاي همسایه در مورد زمینه سازي ثبات در افغانستان بردمیدر صلح به سر  گانهمسایهبا 

. آقاي تنکل تاکید کرد که ایاالت متحده امریکا کنندمیرسیدن به این هدف را دیگرگونه تعریف  هايراهکاررند و اختالف نظر دا
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افغانستان تبدیل به یک شریک بسیار مهم براي ایاالت متحده امریکا شده است و یک  ". داندمیافغانستان را یک شریک مهم 

درمورد  یهایبحثعالقمندي براي حفظ و انکشاف دادن این روابط وجود دارد تا افغانستان به شریک اصلی منطقه تبدیل شود. البته 

وجود دارد. اما این واقعیت به طور گسترده پذیرفته شده که  دشومیاینکه مصارف دوام رابطه امریکا با افغانستان چگونه تامین 

از حضور  هانگرانیافغانستان به شریک مهمی براي امریکا تبدیل شده است؛ این واقعیت در کنفرانس متحدان غیر ناتو تمثیل شد. او 

ا و ناتو دراینجا یک ابزار براي رسیدن به یک حضور نظامی ایاالت متحده امریک"نظامی ایاالت متحده امریکا در افغانستان را رد کرد. 

فضاي الزم براي حل مسایل به نحوي که افغانستان ترقی کند و فرصت  کردنفراهمهدف است؛ براي تامین برخی ملحوظات امنیتی و 

که حضور بلند مدت داشته باشد. اما همچنان این نگرانی مد نظر قرار داد  داريحکومتبهبود و امکان کافی براي رشد اقتصادي و 

 عامل نواناو از پاکستان به ع ،در رابطه با رقابت جئوپولیتیکی در منطقه "براي خودکفایی افغانستان مشکالتی خلق کند.  تواندمی

مسلح مانند طالبان و شبکه حقانی کار آسان نیست.  هايگروهمهم یادآوري کرد اما تاکید نمود که پایان دادن به حمایت پاکستان از 

حده ایاالت مت "او گفت ایاالت متحده امریکا براي همکاري با دیگر بازیگران منطقه در چارچوب برنامه مبارزه با تروریزم آماده است. 

د. ما قبول داریم که بخشی نتري دار مسئله پیچیده ایرانامریکا خواهان همکاري با چین است تا اینجا توازن به وجود آید. روسیه و 

از روابط آنها با طالبان ناشی از نگرانی آنها از داعش است. اما این سوال باید پاسخ داده شود که این روابط چگونه در چارچوب برنامه 

ر سر بازیگران اول( هرچند حرف ما ب"خود پیشنهادات ذیل را ارائه کرد:  هايصحبتاو در جمع بندي  "ضد تروریزم می گنجد.

، انکشاف اقتصادي، حاکمیت قانون داريحکومتخارجی است، ولی بخش اعظم کار باید در داخل افغانستان صورت بگیرد؛ در رابطه با 

ی مانند داعش ضروري است. کشورهاي ایاالت متحده هایگروه( در مورد بازیگران خارجی، شریک سازي اطالعات در زمینه 2و غیره. 

ت بهتري ر وضعیهمکاري میان کشورهاي دیگر مانند افغانستان و پاکستان د هايمکانیزمن براي ایفاي نقش جهت تعیین امریکا و چی

بسیار  تدافمیمحدود خواهد بود. باالخره پیوستگی اقتصادي و گفتگوها و تبادله نظرها مانند آنچه اینجا اتفاق  هستند. اما نقش آنها

  "و تصورات یکدیگر را بهتر بشناسیم. هادیدگاهاهمیت دارند تا ما 

به سه مالحظه پیرامون آسیاي میانه و افغانستان در بستر جهانی  اشسخنرانیزونگ، در  دکترآقاي ن آخر این نشست کاري، سخنرا

بیست و هفت سال پیش، مالحظه اول:  "تغییرات جهانی را مد نظر داشته باشیم. هايجریاناشاره کرد. به گفته او در ابتدا ما باید 

تحت عنوان پایان تاریخ وجود داشت. مردم در غرب سقوط اتحاد جماهیر شوروي و پایان جنگ سرد را  ايشدهروایت بسیار شناخته 

عوض عده زیادتري از مردم درمورد واقعیت و نظم و نظام . اکنون پایان تاریخ خودش به پایان رسیده است. در گرفتندمیجشن 

تصور کنید که دنیا در بیست و هفت سال آینده چگونه خواهد بود. چین یقینا به اقتصاد شماره  . کنندمیگذشته صحبت متفاوت از 

. مالحظه دوم: در گذشته آسیاي میانه یکپارچه شودمییک جهان تبدیل خواهد شد و آسیا به مهمترین مرکز ثقل اقتصاد جهان مبدل 

بود و پس از پایان جنگ سرد ما شاهد تکه پارچه شدن آسیاي میانه بودیم. اکنون زمان آن رسیده که آسیاي میانه بنا بر دو واقعیت 

به اتفاق  . این پیوستگییک روند غیر قابل توقف است و پدیده دوم پیوستگی است شدن جهانیبسیار مهم یکپارچه شود: اول اینکه 

، جغرافیا اهمیت کمتر پیدا شدن جهانیواقعا آسیاي میانه را تغییر خواهد داد. بخاطر  ،شدن ايمنطقهو  شدن جهانیروندهاي 

ما با دو چالش بسیار جدي روبرو هستیم: یکی ثبات است و  کنممی. مالحظه سوم: نقش چین دراین میان چیست؟ من فکر کندمی

و انکشاف ضروري است تا ما بتوانیم  انکشاف. این دو چالش به هم گره خورده است؛ بدون ثبات انکشافی در کار نخواهد بود دیگري

یشنهاد یک چین پ "تقویت ثبات به طور همزمان به گفته ایشان، براي پیشبرد انکشاف و  "ثباتی مقابله کنیم.با هرگونه عامل بی

سیاي آ خواهدمی. چین کندمیبیشتر براي انکشاف و رشد اقتصادي خلق  هايفرصتجاده و یک کمربند را مطرح کرد و این ابتکار 
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آقاي زونگ  "بیشتري براي آسیاي میانه و تمام جنوب آسیا بوجود آورد. هايفرصت تواندمیشرقی را با اروپا وصل کند. این 

 را با تاکید بر آمادگی چین براي همکاري با افغانستان و کشورهاي منطقه جهت مبارزه با تروریزم پایان داد.  اشسخنرانی

 : نظرها اظهار و هاپرسش

 خانم گوهر! دو دولت افغانستان و پاکستان براي اعتماد سازي چه کار باید بکنند؟سوال اول: 

، نظر شما در مورد جانب افغانستان چیست؟ شودمیخانم گوهر! وقتی صحبت از به توافق رسیدن افغانستان و پاکستان سوال دوم: 

 ؟انستان براي رسیدن به تفاهم چیستمطالبات پاکستان از افغ

کنون م و ایاناکام شده ببخشیم. اما متاسفانه همکاري اقتصادي خود را با پاکستان بهبود ایمکردهخانم گوهر! ما تالش سوال سوم: 

نرخ تجارت ما با پاکستان به طور قابل مالحظه کاهش یافته و روي تجارت با آسیاي میانه هم تائیر منفی گذاشته است. من فکر 

است. در افغانستان  گرتخریبدو حکومت جداگانه در پاکستان وجود دارد؛ یک حکومت همکاري سازنده دارد و حکومت دیگر  کنممی

 هايالريهستیم. در رابطه با تجارت ما با پاکستان از جانب افغانستان هیچ مانع وجود ندارد اما  ايمنطقهما طرفدار همکاري خوب 

نه را اند از پاکستان منفعت برابر به دست آورند. شما چگونه این رویکرد دوگتواننمیو تجار ما  اندماندهمان در بیرون کراچی متوقف 

 ؟دهیدمیتوضیح 

 وافغانستان  گانهمسایه: آیا ما همه قواعد بازي را قبول داریم؟ آیا توافق یا امکان دست یافتن به یک تفاهم در میان چهارمسوال 

کشورهاي فرامنطقه درباره چگونه برخورد کردن با تروریزم وجود دارد و چه کسی باید این جریان را رهبري کند؟ در گذشته امریکا 

 این نقش را به عهده بگیرند؟  ايمنطقه هايقدرتنقش رهبري کننده را برعهده داشت. آیا احتمال تغییر در این الگو وجود دارد تا 

این منطقه قدرت تعیین سرنوشت خود را داشته باشد؛ بنا براین سوال این است که چگونه  کنممیفیر! من فکر ناظهار نظر: آقاي س

 بهتر و همکاري بیشتر تالش کنیم.  زیستیهمبزرگ تعیین شده است، براي  هايقدرتدر چارچوب فعلی که توسط  توانیممیما 

، نقش خودمان توانیممیپیش از هر چیز شامل کردن زنان در روندهاي صلح اهمیت دارد. ما نیاز داریم هر جاي که  :گوهر خانم پاسخ

را ایفا کنیم. ما در پل زدن میان اسالم آباد و کابل نقش مهم داریم. این نقش باید توسط رهبران سیاسی در افغانستان و پاکستان 

اخل غلط است. در د شودمیت و گفتن اینکه افغانستان فقط از سوي نیروهاي خارجی اداره ایفا گردد. افغانستان به پیش رفته اس

را زیر سوال برده ایم و این یک قدم به پیش است. به نظر من همین روند زیر پرسش گرفتن مهم است.  هاسیاستپاکستان ما این 

ه تالش فراوان از سوي رهبران سیاسی دو کشور وجود دارد. ما باید به ما این کار را در پارلمان و بیرون آن انجام داده ایم. اما نیاز ب

 این مسایل را به ارتش و بوروکراسی توانیممیواگذار گردد. ما ن هاجنرالاز آن است که به  مهمترپیش برویم. صلح و انکشاف بسیار 

 طه مسئولیت بگیرند.ملکی واگذار کنیم. ما باید مسئولیت بگیریم. نمایندگان مردم باید دراین راب

 یاستس به معتقد اصالً من نداریم، کافی قدرت خودمان منطقه تعریف براي ما که دیدگاه این به پاسخ در: موسوي رسول سید پاسخ

 باید ما. است سخت دیدن دیگر بگونه را هاواقعیت و بایدها همزمان ولی ببینیم، را هاواقعیت باید که دارم قبول. نیستم گرایانهواقع

 درون زا تهدیدي که برسند بندي جمع این به افغانستان همسایگان اگر که معتقدم من. بکنیم مراجعه مان خود تمدن و فرهنگ به

 همه اقعاو بکنید، حسابی و درست تعریف یک اول را تروریزم. داشت خواهیم باثباتی وضعیت قطعا ،آیدنمی شان سمت به افغانستان

 که انیزم تا و. داریم بد تروریسم و بداریم خوب تروریسم که است این مشکل متاسفانه ولی بکنیم مبارزه تروریسم با خواهندمی
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 از نیمبتوا داریم بد تروریسم هرچه تا بکند، همکاري ما با افغانستان امیدواریم. ماند خواهد پابرجا مشکل داریم بد و خوب تروریسم

  .ندارد وجود اصالً خوب تروریسم اینکه براي بکنیم حذف مان خود ادبیات و فرهنگ و قاموس از را خوب تروریسم و ببریم بین

که جواب واضحا این است که نخیر.  کنممیآیا همه ما در یک چارچوب هستیم، من فکر  که سوال این به پاسخ در :تنکل آقاي پاسخ

اما من در مورد توانایی مان براي مدیریت وضعیت شک . بازي هستیمنزدیک شدن به فهم قواعد  عالقمندهمه ما  کنممیمن فکر 

همگان تعریف واحدي از تروریزم داشته باشند. بخاطر اینکه هیچ  کنممیدارم. در مورد مسئله تعریف واحد از تروریزم، من فکر ن

ه ب توانیممیبه نظر من ما تعریف پذیرفته شده وجود ندارد. من مخالف این مفکوره ام که تروریزم خوب وجود دارد و تروریزم بد. 

تروریستی فعال در منطقه دارند توجه کنیم. در یکسو روابط همیاري میان پاکستان و طالبان  هايگروهروابط متفاوتی که کشورها با 

روابط  ما بیشترخصمانه است. ما با آنها می جنگیم. ا هاگروهو شبکه حقانی وجود دارد. روابط افغانستان و ایاالت متحده امریکا با این 

سردرگم است؛ تا یک اندازه ایران و روسیه چنین روابطی با طالبان دارند. دراین گونه روابط رقابت وجود دارد، بالقوه گی براي همکاري 

یا آدر شناخت این روابط و نیروهاي پشت سر آن بهتر عمل کنیم؟ بلی.  توانیممیوجود دارد و این روابط بسیار پیچیده است.  آیا ما 

. شودمین یرندگمیکه از خشونت کار  کسانیپل بزنیم؟ نخیر. بخاطر اینکه مسئله فقط مربوط به  هابه طور کلی بر شکاف توانیممی

 توانیممیما همه . کنندمیاین خشونت سیاسی است و کسانی که با طالبان و داعش همکاري دارند، بخاطر دالیل سیاسی این کار را 

درمورد نیت خوب خود براي صلح افغانستان حرف بزنیم. اما ما در مورد اینکه صلح افغانستان چگونه باید باشد، اختالف نظر داریم. 

 خواهمیم. من گیرندمیمتفاوتی براي رسیدن به صلح داریم، ما منافع متفاوتی داریم که گاهی با یکدیگر در تضاد قرار  هايروشما 

براي  یهایمکانیزمري بدهم. اما جوابی که اهمیت گفتگو و همکاري را نادیده نگیرد این است که ما باید درپی جواب خوشبینانه ت

یقینا ضروري است. نظر من این است که ما باید  هاشریک سازي اطالعات و کمتر کردن بی اعتمادي و سوءتفاهمات باشیم. همه این

میان خودمان باشیم به جاي  هايهمکاريد آوریم. ما باید درپی نتیجه گیري بهتر از را کم کنیم و در همکاري خود بهبو هاهفاصل

 آنکه هدف ما این باشد که همه ما در یک صفحه قرار بگیریم.
 

 بزرگ تفاهم تا بزرگ يباز از: افغانستان: چهارم يکار نشست
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 گرداننده:

 دانشگاه استاد و افغانستان جمهوري قبایل امور وزیر سرپرست لیوال، عبدالغفور داکتر

 سخنرانان:

 افغانستان -پارلمان عضو کوفی، فوزیه 

 آمریکا تاون، جورج دانشگاه استاد فییر، کرستین داکتر 

 افغانستان صلح عالی شوراي معاون، سرابی، حبیبه داکتر 

 که نگیج ":کرد اشاره نیابتی جنگ مسئله و افغانستان در جنگ گوناگون ابعاد به چهارم کاري نشست موضوع معرفی در لیوال آقاي

 و ايمنطقه حلقه ی،المللبین حلقه. شود مطالعه تواندمی حلقه سه در که است سرد جنگ تداوم نوعی به دارد جریان درافغانستان

 و اآسی جنوب مرکزي، آسیاي حوزه سه وصل حلقه افغانستان " که داشت اظهار موسوي دکتر هايصحبت تائید با او".داخلی حلقه

 تمام " به گفته ایشان  ".بود خواهد روبرو بحران با منطقه سه هر نشود، تامین درافغانستان صلح تا براین بنا. است میانه شرق

 در جنگد، یم افغانستان در کسی شان نیابت به اینکه به هستند متهم یا و هستند افغانستان در نیابتی جنگ درگیر که ییهاطرف

 هايجهت از ییک که بگویید و دشوی روبرو آنها با انفرادي اگر اما. است نیابتی جنگ قربانی افغانستان که پذیرندمی اجماع در و مجموع

 ند،شومی تینیاب جنگ درگیر هاملت وقتی که است این دیگر مسئله. کنندمی رد شدت به را این کنیدمی رهبري شما را نیابتی جنگ

 امالتتع در اخالقی و عاطفی هايارزشدر دورانی که  .هستند مقصر نیابتی جنگ برندگان پیش از بیشتر جنگ قربانی حیث به

 ازیگرانب به را خودمان باید ما. باشیم خودمان منافع درپی فقط وما هم باید واقعیت نگر بوده  ،نیست مطرح یالمللبین و ايمنطقه

 رپید منطقه در بزرگ هايقدرت که بدهیم تشخیص باید اول ملت یک حیث به ما ؟شودمی آغاز کجا از بزرگ تفاهم. بکنیم تبدیل

 یک از را گفتمان این  و داریم نیاز گفتمان یک به ما. بسازیم موازي و منطبق آنها با را خود منافع توانیممی چطور ما وهستند چی

 منافع تامین در ما که بکنیم تفاهم آنها با باید بجنگیم منطقه در آنها حضور علیه اینکه عوض به و بکنیم آغاز باید قوي موضع

 ايمنطقه سطح از تفاهم این و. است همین بزرگ تفاهم. باشید ما شریک شما آنکه شرط به هستیم همکار شما با شما ايمنطقه

 ".شویم هماهنگ بزرگ بازیگران با که است مهم. است باالتر

به  .کرد صحبت از دیدگاه خود افغانستان امنیتی شرایط پیرامون ودخ سخنرانی در کوفی فوزیه خانم کاري، نشست این اول سخنران

ی براي حمایت افغانستان در جنگ علیه تروریزم بوجود آمد. اما این تفاهم المللبینپس از یازدهم سپتامبر، یک تفاهم  ،گفته ایشان

نیابتی  هايجنگشد و با ظهور داعش تغییر کرد. یکبار دیگر افغانستان به میدان  "بهار عربی "ی پس از آنچه موسوم به المللبین

 کشورهاي اما داشت وجود جهانی سیاه لیست در تروریستی گروه یک حیث به طالبان گروه 2002 و 2005 سال تا مثالً" تبدیل شد.

 از اشین این البته. کردند صحبت طالبان گروه با رفتند وکرده  مطرح مشروع گروه یک حیث به را طالبانبه تدریج  که بودند هم

قل به حیث کشور مست افغانستان هايموفقیت تمام از خوبی تمثیل نتوانست که بود افغانستان داخلی ساختارهاي و نهادها ضعف

براي حل بحران افغانستان متکی به رویکرد  توانیممیما ناوال،  "را با ارائه دو پیشنهاد جمع بندي کرد:  اشسخنرانیاو  .باشد

باشد، ولی ما باید اقتصاد خودمان را از  حلراهبخشی از  تواندمیمخالف مسلح  هايگروهروند صلح و گفتگو با البته . باشیممینظا

که  کنممیما باید از بازي کردن نقش قربانی دست بکشیم. دوم، من پیشنهاد  بهبود بخشیم. ايمنطقهاقتصادي  هايفرصتطریق 
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اگر همگان بتوانند در سیاست مشارکت  در پی یک سیاست همه شمول باشند. براي انتقال دیموکراتیک، رهبران سیاسی ما باید

    "صلح و ثبات را تامین کنیم. توانیممیکنند، ما 

 رد او .داد ارائه "افغانستان در داخلی داريحکومت مسایل " موضوع در را اشسخنرانی فییر دکتر کاري، نشست این دوم سخنران

 وجود هستند راضی شان حکومت از کامال مردم که جایی در دولتی غیر خشونت " که داد تذکر را واقعیت این ،اشسخنرانی آغاز

 ولتد نقش تحلیل با و کشمیر در شورشگري تاریخچه مرور با او ".کند سقوط دولت که کنندمی رشد جایی در هاگروه این. ندارد

گري سی عمر شورش میانگین" شورشگري را تغذیه کند. تواندمیپاکستان در ایجاد شورشگري، توضیح داد که چگونه فساد در دولت 

ز حمایت ، زیرا مردم اشوندمیبه طور فرسایشی خاکستر  هاشورش. بیشتر رسندنمیو پنج سال است و بیشتر آنها به نتیجه خاصی 

او از دخالت داشتن ایاالت متحده امریکا در  "فساد در دولت است. رساندمیند. اما چیزي که آنها را تغذیه شومیمداوم آن خسته 

بود غانستان باید مسئولیت بهاما تاکید کرد که اف نامناسب و فاسد سخن گفت هايسیاستفاسد کردن امورات افغانستان از طریق 

کاران امریکایی در واقع در سرقت سرمایه شریک افغانی خود و هر آنچیزي که بتوانند با خود مقاطعه"خود را خودش به عهده بگیرد. 

نستان اش مقصر است. اما اگر افغا داريحکومتکه افغانستان به تنهایی بخاطر مشکالت  گویمنمیببرند، دست داشتند. بنابراین من 

ل یافتن دکتر فییر، پیشنهاد کرد که افغانستان باید به دنبا "بخواهد به یک بازیگر تبدیل شود، باید به تنهایی این مسئله را حل کند.

کرده و  ود را استخراجشما باید راهی پیدا کنید که منابع زیرزمینی خ "شرکاي قابل اتکاء باشد و براي یک اقتصاد پایدار کار کند. 

که  هاريگذاسرمایهرا خود بپردازد. اما مشکل دورانی است؛ آن نوع  هایشهزینهروانه بازار کنید. باید راهی باشد که افغانستان بتواند 

ا من به شم شما به شرکایی مثل ایران، هند و چین نیاز دارید. و "براي استخراج منابع زیرزمینی الزم است، نیاز به امنیت دارد. 

اد او در رابطه با روابط افغانستان و پاکستان پیشنه  "استفاده کنید. هاامریکاییکه از آن شرکا براي فشار آوردن بر  کنممیپیشنهاد 

را کاهش دهد، رسیدن به یک توافق خوب است. اما او هشدار داد که پاکستان  هاتنشکرد که اگر تعیین سرحد میان دو کشور بتواند 

م آباد را وادارد عقب بزند و اسال ی بسازد تا پاکستان راالمللبین، بنا براین افغانستان باید یک ائتالف کندمیهر حال صحنه را ترک نبه 

 شما باید نظم داخلی خود "سازي پیشنهاداتش اینگونه جمع بندي کرد: او سخنرانی را با خالصهتا از حمایت تروریزم دست بردارد. 

برقرار سازید، شما باید به روندي بیاندیشید تا جغرافیاي خود را سرحدبندي کنید و شما نیاز به پیدا کردن  داريحکومترا در مسئله 

زدیک،  بر حداقل تا آینده ن -که ما کشوري باشیم که شما بتوانید کنممیشرکایی به غیر از ایاالت متحده امریکا دارید، زیرا من فکر ن

 "آن تکیه کنید.

 با را اشسخنرانی او. کرد صحبت افغانستان در سیاسی ثباتی بی عوامل درمورد سرابی دکتر کاري، نشست آخراین و سوم سخنران

 انجام طول در که متعددي مشکالت به اشاره با و کرد شروع 2005  سال در بامیان والی عنوان به کارش دوران از خود خاطرات ذکر

 پس که تگف سرابی دکتر. نمود حالیخوش ابراز است یالمللبین همایش یک میزبان اکنون بامیان اینکه از کرده، تجربه اشوظیفه

 رغملیع گفت او. است بوده مردم نارضایتی مهم عوامل از یکی ثروت ناعادالنه توزیع و فقر جدید، نظم گیريشکل و طالبان سقوط از

 آمدند تانافغانس به امریکا آن رأس در و جهان". کنند برقرار را قانون حاکمیت نتوانستند هاافغان افغانستان، براي یالمللبین حمایت

 مشکالت ابتدا همان از افغانستان در داري حکومت متاسفانه. امنیت و داريحکومت دموکراسی،: بود مهم شان براي موضوع سه که

 هايبهتجر ما. نگرفت شکل قانون حاکمیت وقت هیچ افغانستان در. است قانون حاکمیت مساله مشکالت، این از یکی. داشت را خود

 ورتص کوکنار کشت والیت آن والی دفتر رويروبه که گفتند  کشور والیات از یکی در عینی شاهدان مثال داریم، را تلخی بسیار

 ".ستا بیشتر اش تسلط داشت، زور و قدرت که هرکس. است قانون حاکمیت عدم عوامل از دیگر یکی تفنگداران تسلط. گرفتمی
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 جامعه او. کردهاست دار خدشه درافغانستان را داريحکومت حیثیت محلی، داريحکومت نبودن پاسخگو که کرد تاکید سرابی دکتر

 امهمگ ما با جهانی جامعه اداري فساد ترویج در". است پرداخته فساد ترویج به افغاتستان حکومت کنار در که کرد متهم را جهانی

 والی حیث به من حتا که گرفتمی صورت المللیبین مؤسسات طرف از هاقرارداد بعضی بودم، والی بامیان در که زمانی در مثال. بود

 ".کنیم نظارت آنها از توانستیمنمی ما اما ؛شدیمنمی مانع ما بامیان مضاعف محرومیت به توجه با نهایت، در. نداشتم خبر آنها از بامیان

 دالتع امنیت تأمین به افغانستان در سیاسی ثبات که است این ما پیشنهاد ":داد خاتمه پیشنهاد چند ارائه با را اشسخنرانی او

 کنیممی صحبت ما وقتی صلح بخش در حتا. بیاید بوجود سیاسی ثبات تواندمین اجتماعی عدالت بدون و است وابسته زیاد اجتماعی،

 رجستهب بسیار را زنان نقش من اجتماعی صلح ایجاد در. شود تأمین تواندمین سیاسی صلح نیاید بوجود اجتماعی صلح که زمانی تا

 اردد نقش سیاسی ثبات در که دیگري موضوع. باشد مصون تواندمین حکومت نگیریم، اعتماد و مصونیت مردم از وقتی. دانممی

 ".بگیرد صورت هامدرسه از دقیق نظارت که است این است. پیشنهادم گراییافراط

 : نظرها اظهار و هاپرسش

 د؟کن کمک افغانستان داريحکومت اصالح براي را ما تواندمی ییهاتاکتیک و استراتژي چه نظرتان به! فییر دکتر:  اول سوال

 شورهايک ما چگونه ،براین بنا. برسیم تفاهم به منطقه کشورهاي میان توانیممین ما ،بزرگ تفاهم یک به رسیدن بدون : دوم سوال

  کنند؟ شریک بزرگ ابتکارات و هاپروژه در را کوچک کشورهاي که کنیم متقاعد را بزرگ

 چگونه یظرفیت چنین داشتن بدون. نداریم را سیاسی احزاب یا سیاسی رهبران تولید ظرفیت افغانستان در ما متاسفانه:  مسو سوال

 کنیم؟ حرکت دیموکراتیک حکومت طرف به توانیممی ما

 .کنیم تمرکززدایی قدرت از باید ما. باشند شفاف و شمول همه تا بسازیم پاسخگو را خود موسسات باید ما: کوفی خانم جواب

 خودمان باید ام پس،. پاسخگویی و هامسئولیت سازي سهیم یعنی تمرکززدایی بلکه نیست؛ قدرت تقسیم معناي به تنها تمرکززدایی

 . گردیم پاسخگو و داده تغییر را

 واقعا سادف. است شدن حل قابل فساد بگوید شما به که باشم کسی خواهممین من برگردیم، فساد مسئله به اگر: فییر دکتر جواب

 .باشد نداشته فسادي هیچ که نیست حد این در کشوري هیچ. زنیممین حرف فساد کامل بردن بین از درمورد ما پس دارد؛ وجود

 هند ملتح قابل فساد مشخصات از یکی. تحمل قابل میزان به اما دارد فساد هند یقینا است؛ هند کنممی نگاه آن به من که اينمونه

 ستا این گیردمی صورت که کاري. دارند متفاوتی محیط هند مختلف ایاالت. است مرتبط ایاالت به قدرت واگذاري با که است این

 در. دارد نیاز یاساس قانون تغییر به واقعا و است شدید گرایی تمرکز به مبتال افغانستان. کنیدمی ایجاد رقابت ایاالت بین در شما که

 بیش مریکاا متحده ایاالت. اند داشته نقش فساد ترویج در آنها یقینا افغانستان، بازسازي در کننده تمویل کشورهاي رویکرد با رابطه

. است مالحظه قابل والیتی بازسازي يهاتیم موضوع در مسئله همین. است کرده مصرف پول بوده، جذب ظرفیت که مقداري آن از

 تقویت ار محلی داريحکومت کند، دیکته والی به را مسایل که امریکایی ناظر یک توسط چگونه ما. است بوده منحرف سیستم خود

 ردندرآو آن و دارد وجود حلراه یک تنها مخدر، مواد مسئله با رابطه در. بسازید محلی اداره یدتواننمی شما اینگونه ؟توانیممی کرده

 افغانستان هب که هند و ترکیه مخصوصا -ترکیه و استرالیا،هند کشور سه متاسفانه. است تریاک تولید امتیازداران جمع به افغانستان

 به تربیش خواهیممی ما گویدمی که سالهاست هند. آوردمی پایین را آنها تریاک قمیت که چرا ند،شومی افغانستان مانع  اند، نزدیک

 را تریاک یقانون تولید امتیاز تا کند کمک شما به که است این دهد انجام باید هند که کاري کنممی فکر من. کنیم کمک افغانستان
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 رايب شما که کاري هر ؛کنید مبارزه مخدر مواد با هستید، شورشگري با جنگ در که حالی در یدتواننمی شما زیرا. آورید دست به

 افغانستان در تریاک مزارع محو درمورد توانیدمی شما تدریج به بعدها. رساندمی خوراک را شورشگري دهید، انجام مخدر مواد محو

 ".کنید فکر

 مومع صورت به. است نگرفته شکل هم هنوز ملی سیاسی احزاب افغانستان در متاسفانه سیاسی احزاب مورد در: سرابی خانم جواب

 مردم این. برآیند بیرون مردم بین از باید رهبران. است سمبولیک و کمرنگ بسیار بسیار زنان نقش مخصوصا. است قومی احزاب

 به وندر می امر آخر در انتخابات، شیوه و سیاسی احزاب سر کنندمی انتقاد که هم قدر هر. بگیرند تصمیم باید که است افغانستان

 از سطح آن به باید افغانستان مردم. باشد نساخته برآورده را شان توقعات کافی طور به شاهد که دهندمی راي سیاسی حزب همان

 . باشد زنان مخصوصا اقوام تمام شامل که بگیرند شکل افغانستان در فراگیر و ملی احزاب واقعا تا برسند آگاهی

 بومی يهاروایت ؛هاتروریست فکري سالح خلع: پنجم کاري نشست
 

 

 گرداننده:

 افغانستان ارزیابی و تحقیق واحد رییس نعمت، اشرف اورزال داکتر

 سخنرانان:

 امریکا - بروکینگز انستیتوت ارشد، پژوهشگر براون، فلباب واندا داکتر 

 امریکا - بوستون دانشگاه پژوهشگر، ،سکیمینگ آنیکا 

 افغان پژوهشگر صالحی، کبیر 



01 
 

 رتذک و کرد اشاره شده گرفته کار به افغانستان در که ترور با مبارزه گوناگون هايروش به اشرف دکتر خود مقدماتی هايصحبت در

 هايروش در شکست ایشان گفته به. است مانده نتیجه بی دیگر برخی اما انجامیده مثبت نتیجه به هاروش این از برخی که داد

 هک اندازه همان به ". بشناسیم را تروریزم يهاهریش تا داریم نیاز ما لحاظ همین به. است بوده غلط محاسبه از حاکی ترور با مبارزه

 لوگیريج براي موثر هايراهکار تا است بررسی قابل آن عقیدتی و ذهنی هايانگیزه است، مهم تروریزیم کننده تقویت منابع ردیابی

  ".شود سنجیده تروریستی هايگروه و هاهاید به مردم پیوستن از

 فکري حسال خلع که کرد آغاز نکته این بر تاکید با را اشسخنرانی براون فلباب دکتر خانم کاري، نشست این سخنران نخستین

 تاکید او. ندبگوی پاسخ باید حیاتی مسایل کدام به شانهایفعالیت بقاي براي هایسترترو بدانیم ما که است آن نیازمند هاتروریست

 هايگروه هک مسایلی ،ایشان گفته به ".کنیم سالح خلع را هاتروریست راحتی به بتوانیم که نداریم قرار وضعیتی در ما واقع در " کرد

 را ودخ فیزیکی منابع خواهندمی چگونه که کنند حل را مسئله این به باید آنها( اول": از اند عبارت باشند آن جوابگوي باید مسلح

 افراد گونهچ که کنند حل را مسئله این باید آنها( سوم و. باشند داشته یکاف انسجام باید آنها( دوم. کنند تامین شورشگري دوام براي

 ینب در را خود پایگاه توانندمی چگونه اینکه سرانجام و نمایند حفظ را خود پایگاه حالت بهترین در و آورده در خود استخدام به را

 با اکستانپ رقابتی روابط ". است پیچیده بسیار و اساسی بسیار طالبان از پاکستان حمایت گفت براون دکتر ".دهند گسترش مردم

 یزن و هند، جانب به رویکردش لحاظ از همچنان و افغانستان با اشروابط لحاظ به هم  کشور، این استراتژیک درک ناحیه از طالبان

 ردنک متوقف براي غلطی درک روابط براین کامل کنترل تصور کنممی فکر من. شودمی ناشی خودش داخلی يهامحدودیت جانب از

 تدریاف مخدر، موارد کشت و شامل است متنوع بسیار طالبان مالی پشتیبانی که کرد تاکید او". است داده دست به رابطه این

 يهاهبودج حتی و معدنی منابع، به شمول افغانستان داخل در دسترس در منابع بر گذاريمالیات و خاورمیانه از مالی هايکمک

 در نبعم هر بر آنها بلکه ،کنندمین وضع مالیات تریاک کشت محصوالت بر فقط طالبان". گرددمی انکشافی، يهاپروژه براي دولت

 تامین براي یکاف مالی توانایی طالبان به مخدر مواد اینکه به توجه با ایشان، گفته به ".کنندمی وضع مالیات افغانستان در دسترشان

 دولت که داد تذکر او. شد نخواهد واقع موثر مخدر مواد امحاي سیاست ،دهدمی يعاد مردم معیشت تامین و خودشان مصارف

 و قانون حاکمیت عدم پیشگی، جنایت که است این اصلی حیاتی مسئله". ببخشد بهبود را اشداريحکومت باید افغانستان

 هادام خود بقاي به  مردم با بدرفتاري و رحمی بی رغمعلی تا دهدمی زمینه طالبان براي جو، استفاده سوء و گرچپاول داريحکومت

 تکیفی ارتقاي بر که است این جنگ چرخه از افغانستان مردم و حکومت شدن بیرون براي اصلی مکانیزم و اصلی وظیفه. دهند

 گجن از احتمالی شدن بیرون براي احتمالی مسیر دو درمورد زنی گمانه با را خود سخنان براون دکتر ".کنند تمرکز داريحکومت

 رايب صبرکردن راه ". طالبان خودویرانگري براي انتظار و است زمانگیر که شودمی طالبان با مذاکره شامل مسیر دو این. داد خاتمه

 ظرفیت یسیاس نظام و نگردند تضعیف افغانستان امنیتی نیروهاي که دهدمی نتیجه زمانی تنها شوند، ویران درون از طالبان اینکه

  ".دهد انکشاف خوب داريحکومت تامین براي را خود

  بگذارد؟ افغانستان فعلی وضعیت بر تواندمی تاثیري چه مسلح هايگروه شدن شاخه چند: نشست گرداننده تعقیبی سوال

 اتفاق یگ دسته چند وقتی. است جنگ پایان معناي به مسلح هايگروه دستگی چند که است این ساده تصور یک: براون دکتر جواب

 یاحتماالت از یکی این. شودمی شاخه چند نیز جنگ معموال ،قوي و یکدست امنیتی نیروهاي و خوب داريحکومت غیاب در افتدمی

 . کند حرکت آن سمت به افغانستان است ممکن که است
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 راییبنیادگ با مبارزه براي اسالمی هايارزش از استفاه" درمحور را اشسخنرانی کبیر صالحی آقاي کاري نشست این سخنران دومین

 مقابله آن اب باید که است اصلی مسئله سنی بنیادگرایی افغانستان در که کرد تاکید اشسخنرانی آغاز در او. داد ارائه " تروریسم و

 ظهور لاوای در یکبار است؛ کرده سربلند تهدید یک عنوان به سنی بنیادگرایی مهم دوره دو در تاریخ طول در گفت او. گیرد صورت

 هر در ان،ایش گفته به. سیاسی اسالم ظهور با عثمانی اسالمی خالفت سقوط از پس بیستم قرن در بار دیگر و "خوارج " نام به اسالم

 منطقی رخوردب توانایی که رومیانه الهیات یک تاسیس آنها با مبارزه براي و است بوده سنی بنیادگرایی مبناي سلفی الهیات دوره، دو

 علیه ودخ الهیاتی نظام اساس بر را سلفی جنبش توانست که کرد یاد الگو یک عنوان به ابوحنیفه از او. است ضروري باشد، داشته

 عدب به اما بوده حاکم گراییافراط هايجریان برابر در نظامی رویکرد گذشته هايسال طی افغانستان در  ". ببرد سوال زیر خوارج

 حج از ای برخی و علما از برخی است ممکن افتدمی اتفاق انتحاري حمله وقتی. است نشده توجه اساساً گرایانافراط الهیاتی و فکري

 بتوانیم ما ات داریم نیاز تربزرگ الهیاتی و فکري نظام به گسترده، جبهه به ما ولی. کنند محکوم را حمله این و کنند بلند صدا اوقاف و

 . بکشیم چالش به پیروزمندانه طور به را معاصر گراییافراط ابعاد ترینمهم

  چیست؟ افغانستان در مذهبی گراییافراط با مبارزه براي عملی هايراهکار: نشست گرداننده تعقیبی سوال

 تبدیل ملی گفتمان یک به را گراییافراط با مبارزه بایستی شویم موفق گراییافراط با مبارزه حوزه در بخواهیم اگر: صالحی آقاي پاسخ

 نظر در یبایست را راهبرد سه استراتژي این. شود تدوین گراییافراط با مبارزه ملی استراتژي یک باید نخست گام در چگونه؟. کنیم

 ربازگیريس به آغاز جاآن از گرایانافراط کهشود  یهایحوزه بر متمرکز ما هايفعالیت باید راهبرد این در: گیريپیش راهبرد( اول: بگیرد

. ندک تغییر بنیاد از باید دینی مدارس نصاب. است گراییافراط جذب و جلب مراکز از یکی دینی مدارس مثال، عنوان به. کنندمی

 هايفعالیت اساس بر گرایانافراط وقتی: مجدد ادغام و بازپروري راهبرد( سوم. شود انگاريجرم گراییافراط باید: کیفري راهبرد( دوم

 مجدد ادغام و زندانیان بازپروري براي راهبردي هیچ. شوندمی تندروتر ،شوندمی فرستاده زندان به و شوندمی گیردست تروریستی

 . ندارد وجود متاسفانه جامعه به گرایانافراط

 ودخ تحقیق هايیافته بر بنا را "افغانستان در تصوف نقش" خود سخنرانی در سکیمینگ خانم ي،رکا نشست این آخر سخنران

 ناگونگو طرق از را مردم زندگی که است برخوردار غنی سابقه یک از افغانستان در تصوف که داد تذکر را واقعیت این او. داد توضیح

 تحد،م افغانستان حاکم اولین. کردند میانجیگري سیزدهم قرن در هرات نخبگان و هامغول میان صوفی پیران ". است ساخته متاثر

 و شدند مجاهدین به تبدیل 2990 هايسال در صوفی هايگروه. است مدفون هرات در هاصوفی زیارتگاه یک در خان محمد دوست

 ضورح افغانستان سیاست و جامعه در اندازه چه تا تصوف که دهدمی نشان اینها همه. گذاشتند نمایش به را تصوف از متفاوتی چهره

 ربیتت و تعلیم روش و ابزار عنوان به چنانکه است، داشته صوفیه مکاتب در جایگاهی چه شعر که داد شرح سکیمینگ خانم.: دارد

 رد را اسالمی اعتقادات اصول اند، فهم قابل آسانی به و شده نوشته فارسی زبان به که شعر هايکتاب این". است شده استفاده

 و یاخالق اصول شمول به -فکري هايچارچوب از برخی یابیارزش معیار عنوان به و شده شفاهی سنت به تبدیل شعر. گیرندمیبر

 مردم روزمره زندگی در همچنان بلکه مساجد، و مدارس تعلیمات در تنها نه شعر. ه استشدمی استفاده اسالمی، گوناگون هايارزش

 به محدود حدیث، و قرآن بر بیشتر تمرکز یافتن رواج با تدریج به شعر هايکتاب خواندن سنت این ایشان، گفته به ".داشت کاربرد

 نپیروا تا شده باعث و گرفته قرار متعدد انتقادات زیر صوفیه مکاتب امروزه که گفت خود سخنان بندي جمع در او. شد هاهخانقا

 آنها اندازه یک تا. اند مردمی هايگروه ،هاگروه این که اینجاست جالب ". بپردازند خود از دفاع به مانند NGO مراکز ایجاد با تصوف

 درپی تريوسیع گستره در آنها اینجا در که است این شان فرق اما. کرد مقایسه مردمی هايگروه غربی يهاهنمون با توانمی را
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 موسسات گونه به را خود آنها بینیممی ما دیگر، سوي از. هستند خود با مدارا براي مردم کردن متقاعد و خود هايارزش کردنتوجیه

 نوع یک اردچ جامعه با تعامل براي تصوف بینیممی ما این، بر بنا. اندکرده تنظیم دولت سوي از شده شناخته رسمیت به دولتی غیر

 .است شده دگرگونی

 شما ستند،ه صوفیه جمله از طالبان از برخی که دانیممی ما تروریزم، و تصوف میان پیوند با رابطه در: نشست گرداننده تعقیبی سوال

  ؟دهیدمی توضیح چگونه را این

 ارند،د وجود پیروانی و رهبري که جاي هر. است نبوده آمیز صلح همیشه که است فکري مکتب یک تصوف: سکیمینگ خانم پاسخ

 دیگر ندمان. کرد استفاده آن از توانمی گوناگون طرق به که است ابزار یک مانند تصوف. است آسان کار جنگ براي مردم کردنبسیج

 هايگروه یانم هاتفاوت به ما که است جالب نکته، این تذکر با. کنیم استفاده مختلف هايشکل به آنرا توانیممی ما. اسالم مانند ابزارها،

 طالبان اب ایم، بوده هاصوفی کشتن و هاهزیارتگا تخریب شاهد ما که - عراق یا یهرسو در آنها يهاالگو زیرا. کنیم نگاه شورشی مختلف

 تخریب یانصوف هايزیارتگاه طالبان، زمان در که است توجه جالب ولی. است نشده تکمیل من تحقیق البته. کندمی فرق درافغانستان

 دمساج آن کنار در و کردندمی منع آنجا به رفتن از را مردم ،گذاشتندمی محافظ هاهزیارتگا نای هايدروازه برابر در طالبان. نشدند

 هاشتونپ بسیاري و شناسیممی پشتون اساسا جنبش یک عنوان به را طالبان ما. کردندمی تدریس را خود تعالیم و ساختندمی را خود

 بیشتر میک وضعیت حاال. دارد وجود آنها میان اياندازه تا فرهنگی پیوند یک براین، بنا. دارند گوناگون صوفی پیران با محکمی روابط

  ".بینیممی تصوف با همبستگی متفاوت میزان با را متفاوت هايگروه ما و است شده پیچیده

 : نظرها اظهار و هاپرسش

 تطبیق پی در هم طالبان که کنیدمین فکر بزرگ، الهیاتی چارچوب یک ایجاد براي شما پیشنهاد با رابطه در! صالحی آقاي: اول سوال

  بود؟ درافغانستان فرهنگی همچون

 برسند؟ توافق به تروریزم از مشترک تعریف زمینه در توانندمی چگونه اسالمی کشورهاي: دوم سوال

 مختلف يهاهفرق ما حاضر حال در. اند ساخته را حنفی اسالم و تصوف ما براي استخباراتی هايسازمان کنممی فکر من: سوم سوال

 کنیم؟ جمع فکري محور یک در را همه و برسیم ملی اجماع یک به توانیممی ما چگونه. داریم اسالمی

 ریفتع ما که است دلیل همین به. گیردمی قرار استفاده مورد خارجی سیاست حیث به تروریزم که است این مسئله: اول نظر اظهار

 . نداریم تروریسم از مشترکی

 براین عالوه. کردند ظهور ما جوامع در مدارا و تساهل عدم بخاطر القاعده، و داعش طالبان، مانند تروریستی هايگروه: دوم نظر اظهار

 که تاس بومی تصوف دیگري و شده ایجاد استخباراتی هايسازمان توسط که تصوفی یکی داریم؛ افغانستان در تصوف نوع دو ما

 . است اسالم با ما گذشته فرهنگی و تاریخی هايارزش تعامل محصول

 کنیمیم کار که حوزۀ هر در ما از یکی هر یعنی شود تبدیل ملی گفتمان بهمبارزه با افراطگرایی  گویممی وقتی: صالحی آقاي جواب

 سهم ایدب مبارزه این در جامعه اقشار دیگر و اساتید نویسندگان، ها،رسانه. کنیم مبارزه گراییافراط با که باشد این ما وظایف از یکی

. بود پاکستان متس به گرفتید نشانه شما که را فکر تولید منابع. بگیرد صورت باید ملی استراتژي یک اساس بر باید هم این. بگیرند

 انگشت و منیبک فرافکنی آنکه از قبل ما. شودمی یافت وفور به هگرایانافراط فکر تولید منابع هم افغانستان در که نکنید فراموش اما
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 کار دو کنیم ارزهمب گراییافراط با بخواهیم اگر. بگیریم نشانه خود سمت به باید اول بگیریم نشانه پاکستان سمت به را اتهام و انتقاد

 اب ما مدارس در درس کیفیت دوم. روندمی پاکستان مدارس به که شویم دانشجویان و طالب مانع ما اول. است خوب خیلی شود اگر

 فراهم المیاس مذاهب تمام بین آشتی زمینه بگذاریم بنیاد بتوانیم را پرهیزي خشونت الهیات ما اگر. کند ارتقا اسالم از معتدل قرائت

 این در. کنندمی تکفیر را دیگران و دانندمی مطلق حق را خود نحله اسالمی مذاهب گردانندگان از هریکی حاضر حال در. شودمی

 .  ندارد وجود خوارج و معتزله سنی، و شیعه بین تفاوتی هیچ حوزه

 نگاهی به آینده: ششم يکار نشست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرداننده:

 اکسپرس اندیان روزنامه نگار، روزنامه ملهوترا، جیوتی خانم

 سخنرانان:

 افغانستان خارجه امور وزارت معین، اندیشه، احمد نصیر داکتر 

 تاجیکستان ، افغانستان مطالعات مرکز رییس، شاه، قاسم داکتر 

 افغانستان در آمریکا اسبق سفیر نیومن، رونالد سفیر آقاي جاللتمآب 

وبی آسیاي جن آسیاي میانه همانند روابط افغانستان -افغانستان روابط" مالهوترا تاکید کرد که مقدماتی خود، خانم هايصحبتدر 

اصل پانزده حبنا براین نیاز مبرم و استراتژیک براي بازیافتن جایگاه مرکزي افغانستان در قلب آسیا وجود دارد. بسیار پیچیده است. 

اي درمورد آینده این کشور دامن زده است. افغانستان سال تالش افغانستان براي دستیابی به این هدف به امید و خوشبینی تازه

ش،  بدست آورده است. اما این به گانهمسایهبخصوص در رابطه با -اگرچه به صورت آهسته، کنترل وضعیت خود را در قلب آسیا 
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دست  ،شودمیجاده پیش روي نیست. این کشور هنوز با مشکالت فراوان مانند تروریزم که محدود به افغانستان نمعناي هموار بودن 

  "قه دارد.اش در منطافغانستان براي کسب جایگاه مرکزي هايتالشبه گریبان است. پس، نحوه برخورد با این مشکل تاثیر زیادي بر 

دیدگاه  ". کرد تمرکز افغانستان حکومت تاریخی تکامل بر اشسخنرانی در اندیشه دکتر آقاي کاري، نشست این نخست سخنران

طوالنی مدت و فاجعه بار در طول  هايجنگشخصی من معطوف به چشم انداز مثبت در رابطه با آینده افغانستان است. این کشور از 

ت که افغانستان براي پیشرف کرد تاکید او "وید بخش اند.چندین دهه رنج برده است. اما شرایط فعلی و روندهاي جاري درمورد آینده ن

ي هاهنیازي به تعقیب نظریه تعین تاریخی نیست. واقعا نشان "معطوف به آینده را دنبال کند.  هايسیاستباید از گذشته بیاموزد و 

یی در اهبلکه همچنان بتوانیم گام که نه تنها بر مشکالت غلبه کنیم دهدمیامید بخش درمورد آینده کشور این جرات و جسارت را 

در  2002پس از  هايسالداخلی و  هايجنگاو گفت تغییراتی که طی  "رفت و ثبات در افغانستان و منطقه برداریم.راستاي پیش

 پیش از این تغییر، افغانستان از ساختار سیاسی دیکتاتوري و "باشد.  تواندمینگر یک رویکرد آینده هکشور ایجاد شده، توجیه کنند

که بیشتر ناشی از بستر خاص اجتماعی این کشور بود. بوجود آمدن توازن نسبی میان قبیله گرایی، سلطنت  بردمیاقتدارگرایانه رنج 

بی در صحنه سیاسی و زندگی اجتماعی افغانستان، این گرایی مهمترین ویژه گی آن زمان بود. اما بنا بر تغییرات انقالاسالم و طلبی

این توازن، امید ایجاد تغییرات رادیکال را بوجود آورد. بخصوص در ساختار سیاسی دیموکراتیک توازن برهم خورد. برهم خوردن 

بر  ايقهمنطابطه با مسایل براي بهبود وضعیت کشور آسانتر شده است. او همچنان در ر هاحلراهفعلی افغانستان، وظیفه پیدا کردن 

هم  ايطقهمندر رابطه با بعد  "تاکید کرد. ايمنطقهتازه و درنظر گرفتن افغانستان به حیث پل اتصال  هايفرصتضرورت استفاده از 

یث . اما نگرش دوم افغانستان را به حنگردمی ها. اولین رویکرد افغانستان را به حیث مرکز رقابتشودمیشرایط موجود دو گونه تفسیر 

د به کدام رویکرد متوجه شون ايمنطقه. اینکه بازیگران گیردمیمرکز براي همایش کشورهاي منطقه به شمول آسیاي میانه در نظر 

ا مرکز اتصال ی ن کشور را به صورت دهلیزایمنطقهبستگی به عملکرد افغانستان دارد. اگر افغانستان خوب بازي کند، آنگاه کشورهاي 

آسیاي میانه به آسیاي جنوبی می بینند. اما اگر کیفیت بازي افغانستان ضعیف باشد، طبیعتا افغانستان به عنوان مرکز مناقشات در 

  "نظر گرفته خواهد شد.

 رد. او گفتخوب صحبت ک داريحکومتدر مورد ضرورت بهبود اردوي ملی افغانستان و  نیومن سخنران دوم این نشست کاري، آقاي

اندک  "هستند که باید آینده خودشان را بسازند. هاافغاندر حالی که ایاالت متحده امریکا به حمایت از افغانستان متعهد است، این 

می من در مورد این سردرگ ،ست. بنا براینهایگپیچیدهامریکا به جانب افغانستان دچار سردرگمی و  هايسیاستشکی وجود دارد که 

وضعیتی است که این کشور با تهدید مواجه  خواهدمی. بسیار واضح است که آنچه ایاالت متحده امریکا از افغانستان زنمنمیحرف 

به این سو، دیدگاه دولت  2002نباشد. براي رسیدن به این هدف، افغانستان نیاز به یک دولت، ارتش و اقتصاد قوي دارد. از سال 

فعلی ایاالت متحده امریکا، افغانستان اهمیت اندک دارد.  هايسیاستگونه اساسی تغییر کرده است. در امریکا به جانب افغانستان به 

ردش خبري امریکا درمو هايشبکهي انتخابات ریاست جمهوري اخیر امریکا به عنوان یک مسئله مطرح نشد و در هاافغانستان در رقابت

نفر به هیچ یک از کاندیدها) کلینتون یا ترامپ( بخاطر برنامه ایشان درمورد  . من شک دارم که حتی یک هزارشودمیخبري شنیده ن

انگونه که افغانستان هم کنندمیدرمورد پیروزي پروژه امریکا درافغانستان شک دارند. آنها فکر  هاافغانستان راي داده باشند. بسیاري

سیاسی. زیرا  حلراهنظامی است نه  حلراهریکا عمدتا معطوف . در حال حاضر، سیاست امماندمیخراب باقی  ،که سابقا خراب بوده

امریکا در مورد افغانستان وجود دارد،  هايسیاستاین واقعیت که تردید زیاد درمورد  رغمعلیسیاسی دشوار است. به هر حال،  حلراه

گیري این شک و تردید به اندازه کافی قوي نیست تا بر سیاست امریکا به جانب افغانستان فشار بیاورد. دولت فعلی امریکا براي تصمیم
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ا بر اش تلبه بر مشکالت اصلیکه امریکا افغانستان را براي غ داردمیه ادر مورد افغانستان آزاد است. این آزادي این امید را زنده نگ

ي خود را هاایاالت متحده امریکا سربازان بیشتري در افغانستان خواهد داشت و ضرب العجلپاي خود ایستادن کمک خواهد کرد. 

ان رسیاست واضحی در رابطه به منطقه ) روسیه، ای خواهدمییشان درافغانستان متوقف خواهند کرد. دولت فعلی امریکا هاپروژهبراي 

. این خبر بسیار خوب براي کنممیبه دو نکته اشاره  هاحرفو پاکستان به شمول افغانستان( داشته باشد. به عنوان جمع بندي 

به  -. فشار آوردن بر عملکرد بهتر دولت افغانستانکندمیي خود را محدود به جدول زمانی نهاپروژهافغانستان است که دولت امریکا 

بت دیگر است. این آرزومندي در اداره امریکا وجود دارد که عملکرد دولت افغانستان را بهتر سازد. تذکر این شمول ارتش، نقطه مث

 ي سیاسی خرد و مهارت کافیهاحلراه، ایاالت متحده امریکا براي تطبیق کنندمینکته مهم است که آنگونه که بسیاري مردم فکر 

محلی را مدیریت کند.  ایاالت متحده امریکا یک کشور بزرگ است و سرگرم مسایل زیاد در اطراف جهان  هايسیاستندارد تا 

. این کشور مراکز متعدد قدرت دارد. عالوه بر آن ایاالت متحده امریکا عادت ندارد به سفراي خود قدرت زیاد بدهد تا هرچه باشدمی

براي امریکا درد سر بیافریند و حتی آنرا با جنگ مواجه سازد. بنا  تواندمیسفیرها  انجام دهند. زیرا قدرت زیاد دادن به خواهندمی

به  د ماند و. امریکا در افغانستان باقی خواهآینده خود تصمیم بگیرد هايسیاستبراین این وظیفه افغانستان است که در مورد 

  "ش به این کشور جهت رسیدن به اهدافش ادامه خواهد داد.هایکمک

اسکندروف، درمورد وضعیت فعلی جئوپولیتیک در اطراف افغانستان توضیح داد و تاکید کرد که  سخنران آخر این نشست کاري آقاي

انستان موقعیت جفرافیایی افغ"ی دارد. المللبینو  ايمنطقهتامین صلح در افغانستان نیاز به یک تفاهم استراتژیک میان بازیگران 

یمه قرن . در ناستفاده شودبه هندوستان حیث یک معبر براي لشکرکشی  هاي گذشته این کشور بهقرنسبب شده است که در طول 

ها شکل گرفت و امریکا و روسیه به بازیگران اصلی تبدیل شدند اما به هر صورت بیست تقریباً در افغانستان یک توازن میان قدرت

که یک طرف تالش کرد توازن را به نفع خودش تغییر دهد. البته یک توازن وجود داشت. مشکل هم در همان زمان بوجود آمد 

بنیم که یکردند حاال مبازیگران صحنه جیوپلتیک افغانستان خیلی زیاد شدند. اگر در گذشته دو قدرت باهم در افغانستان رقابت می

هاي فراملتی که در احزاب سیاسی، شرکت ها بودند، حاال عالوه بر آن،اند. قبالً دولتکشورهاي خیلی زیادي وارد این بازي شده

هاي خبري بزرگ هستند که در افکار عامه هاي مافیایی هستند که صاحب نفوذ هستند یا رسانههاي دارند و گروهافغانستان منفعت

هم  ه است. امروزتر کردحل را هم مشکل و پیچیدهگذارند. یعنی بازیگران در افغانستان خیلی زیاد شده که در نتیجه راهتأثیر می

ها در افغانستان ادامه خواهد یافت. موضوع دیگر، استفاده وقت ان رسیده که میان بازیگران تفاهم صورت بگیرد. در غیر آن منازعه سال

ل هاي نیابتی شکمده است، جنگآهاي تروریستی است که متاسفانه معیارهاي گوناگون، مبارزه دوگانه با تروریسم بوجود از گروه

یان هاي تروریستی و جنگجوکنند. شاید خود این گروهمیهاي تروریستی به نفع شان استفاده فته و برخی از کشورها از این گروهگر

اي، بازیگر اصلی پاکستان است. پیشنهاد هاي خارجی کشورها قرار گرفته اند. در بعد منطقهآن درک نکنند که ابزار دست سیاست

نستان هاي پاکستان از افغادي میان افغانستان و پاکستان صورت بگیرد. تا فهمیده شود که خواستمن این است که یک گفتگوي ج

خواهد. این دو کشور باید به توافق برسند. اگر مشکل میان این دو کشور خط مرزي چیست و برعکس، افغانستان از پاکستان چه می

ها مدرسه دینی که در ها از دهو تروریست شودمیدر افغانستان ختم ن باشد، باید براي حل آن یک فرمول پیدا شود و اگر نه جنگ

خواستم روي آن تأکید بکنم این است که متاسفانه افغانستان امروز پاکستان است وارد افغانستان خواهد شد. مسایلی دیگر که می

جموع نظر واحد در مورد افغانستان ندارند. هاي بین پاکستان و هند شده است. کشورهاي آسیاي مرکزي در مقربانی یک نوع رقابت

هاي که در افغانستان دارد نظر شان هم در مورد افغانستان متفاوت است. اما هریک از کشورها بسته به مرز مشترک یا منفعت

فغانستان ا در افغانستان، صلح و ثبات در تاجیکستاندر اولویت قرار دارد. یعنی منفعت  تاجیکستانافغانستان در سیاست خارجی 
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داریم. اول، رها کردن کشور از بن بست راه عبور و مرور است که این از طریق افغانستان  تاجیکستاناست. ما سه هدف استراتژیک در 

. ذخایر فراوان انرژي را که داریم براي ما خیلی زیاد شودمی، هدف دوم انرژي است و این هم از طریق افغانستان ممکن شودمیحل 

است.  ها تا مرزهاي ما رسیده. اما ما مشکل امنیتی داریم. جنگشودمیهاي دیگري داریم که به نفع هر دو کشور تمام وژهاست و پر

ی تأمین دفاع کند. مساله اصل تاجیکستانالبته هر کشوري حق دارد کاري بکند و مرزهایش را تحکیم کند و از صلح و ثباتی فعلی در 

حل  هافغانات. بخشی از این مساله مربوط به افغانستان است که باید طی گفتمان ملی این اختالفات را صلح و ثبات در افغانستان اس

  "وردن صلح در افغانستان بلند شود.آبراي « غیرت افغانی»ن فرا رسیده است که این آکنم زمان کنند. فکر می

 : نظرها اظهار و هاپرسش

 ا،امریک متحده ایاالت و افغانستان روابط آینده برگیرنده در گان کننده مشارکت سوي از شده مطرح يهاپرسش و نظرات نقطه

 .بود اشیفعل مشکالت بر غلبه براي افغانستان هايتالش ئلهمس باالخره و افغانستان و میانه آسیاي در افراطگرا هايگروه مشکالت

ش را به افغانستان ادامه خواهد داد و بدون هایکمکدر رابطه به نقش امریکا در آینده افغانستان آقاي نیومن اطمینان داد که امریکا 

امیدواري کرد که بتوانند نقش بیشتري در ثبات  ابرازدلیل از افغانستان خارج نخواهد شد. او همچنان درمورد نسل جوان افغانستان 

تروریستی در کشورهاي آسیاي میانه، آقاي اسکندروف گفت که در  هايگروهو پیشرفت کشورشان داشته باشند. در رابطه به تهدید 

ه تهدید انستان و منطقتروریستی در تاجیکستان اغراق صورت گرفته است و آنها قدرت کافی ندارد تا علیه افغ هايگروهمورد فعالیت 

 آفرینی کنند. 

در پایان دکتر داوود مرادیان، رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دوباره از مقامات بامیان بخاطر همکاري در برگزاري 

راک از اشت يو .تشکر کرد کنفرانس مالی حمایت براي کابل در امریکا متحده ایاالت سفارت از همچنین و کنفرانس به نحو احسن

 ستراتژیک افغانستان شرکت کنند.آینده انستیتوت مطالعات ا هايبرنامهگان دعوت نمود تا در کنند
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 0:31الی  00:11

 گرداننده  نیوز طلوع مسوول زاده، نجفی اهلل لطف محترم

 افغانستان سبز روند سییر صالح، امراهلل .0
 کایامر - انایاند دانشگاه استاد ،یشهران فینظ داکتر .2
 ازبکستان - یپلوماسید و جهان اقتصاد دانشگاه پژوهشگر وف،ی عبداهلل اکملجون .3

 آزاد بحث

 سخنرانان

 صرف چای 00:11الی  00:31

 منفعل؟ نیناظر ای گرانیباز: انهیم یایآس یکشورها: دیجد بزرگ یباز جلسه دوم:  

 00:31الی  03:11

 گرداننده  ازبکستان اوراسیا مطالعات انستیتوت رییس پارامانوف، والدمیر داکتر
 

 کستانیتاج - جمهور سییر نظر تحت کیاستراتژ مطالعات مرکز ارشد، پژوهشگر رهنما، عبداهلل داکتر .0
 قزاقستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست ارشد پژوهشگر ف،یلبایاک اسکندر .2
 ترکمنستان پژوهشگر، محمدوف، ریبات .3
 کابل در قزاقستان سفارت یاسیس مستشار ف،یرگالی ژنوس .4

 بحث آزاد

 سخنرانان  
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 صرف نان چاشت 03:11الی  04:11

 یباز قواعد و چارجوب ؛یخارج گرانیباز : سومجلسه  

 04:11الی  01:31

 گرداننده  افغانستان خارجه امور وزارت اقتصادی، معین راز، عادله خانم

 رانیا خارجه امور وزارت مشاور ،یموسو رسول دیس ریسف جاللتمآب .0
 پاکستان یعوام یمل حزب معاون گوهر، بشرا .2
 نیچ ینالمللیب مطالعات توتیانست معاون ،یزونگز رون داکتر .3
 هیروس ییایآس مطالعات توتیانست سییر کو،یبا ریمیوالد داکتر .4
 کایامر ن،ینو یکایامر یتیامن مطالعات مرکز ارشد، پژوهشگر تنکل، فانیاست .1

 بحث آزاد

 سخنرانان  

 صرف چای 01:31الی  00:11

 بزرگ تفاهم تا بزرگ یباز از: افغانستان جلسه چهارم:  

 00:11الی  01:31

 گرداننده  دانشگاه استاد و افغانستان جمهوری قبایل امور وزیر سرپرست لیوال، عبدالغفور داکتر

 افغانستان -پارلمان عضو ،یکوف هیفوز .0
 کایآمر تاون، جورج دانشگاه استاد ر،ییف نیکرست داکتر .2
 افغانستان صلح یعال یشورا معاون، ،یسراب بهیحب داکتر .3

 بحث آزاد

 سخنرانان  

 یفرهنگ برنامه و انیبام شهر محترم یوال توسط یرسم افتیض 00:11الی  20:11

 سرطان                                                42شنبه،  

 موسیقی سنتی عرفانی 8:31الی   0:11

 سمیترور با مبارزه یبوم یتهایروا سم؛یترور یفکر سالح خلع جلسه پنجم:  

 0:11الی  01:31

 گرداننده افغانستان ارزیابی و تحقیق واحد رییس نعمت، اشرف اورزال داکتر

 کایامر - نگزیبروک توتیانست ارشد، پژوهشگر براون، فلباب واندا داکتر .0
 کایامر - بوستون دانشگاه پژوهشگر، منگ،یش کایآن .2
 افغان پژوهشگر ،یصالح ریکب .3

 بحث آزاد

 سخنرانان  

 صرف چای 01:31الی  00:11

 جلسه ششم: نگاهی به آینده 

 00:11الی  03:11

 گرداننده  اکسپرس اندیان روزنامه نگار، روزنامه ملهوترا، جیوتی خانم

 افغانستان خارجه امور وزارت ن،یمع شه،یاند احمد رینص داکتر .0
 کستانیتاج ، افغانستان مطالعات مرکز س،ییر شاه، قاسم داکتر .2
 افغانستان در کایآمر اسبق ریسف ومن،ین رونالد ریسف یآقا جاللتمآب .3

 بحث آزاد

 سخنرانان  

 صرف نان چاشت 03:11الی  04:11
 کابل به گشتبر



33 
 

 :کنندگانلیست شرکت 2 ضمیمۀ
 

 

Name  Designation  Organization  
Islamic Republic of Afghanistan 

Abdullah, Abdullah  CEO  Afghan National Unity Government  
Andisha, Nasir Ahmad  Deputy Minister of Administrative Affaires  Ministry of Foreign Affairs  
Asey, Tamim  Deputy Minister for Policy and Strategy  Ministry of Defense  
Amiri, Hadeia  Official  Ministry of Foreign Affairs  
Azimi, Mohammad Naeem  Political Expert  
Bek, Matin  Deputy  National Directorate of Security (NDS)  
Fawzi, Habibullah  Member  Afghanistan High Peace Council  
Forugh, Tabish  Activist  Civil Society  
Hafezi, Azarakhsh  Media Advisor  Afghanistan Chamber of Commerce and 

Industries  
Haidari, M. Ashraf  Director-General of Policy and Strategy  Ministry of Foreign Affairs  
Kabiri, Nazir  Advisor  Ministry of Finance  
Kawa, Parwiz  Editor-in- Chief  Hasht-e- Subh Daily Newspaper  
Khalid, Abdulhadi  Senior Advisor  Ministry of Interior Affairs  
Khenjani, Abdullah  Head  1TV Media  
Koofi, Fawzia  Member  Parliament  
Liwal, Abdulghafoor  Acting Minister  Ministry of Border and Tribal Affairs  
Najafizada, Lutfullah  Head  TOLO News  
Nemat, Orzal Asharf  Director  Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU)  
Niazi, Rafiullah  Director  Center for Regional Studies  
Noyan, Abbas  Political Expert  
Paryani, Nazari  Editor-in- Chief  Mandagar Daily Newspaper  
Rafee, Aziz  Executive Director  Afghanistan Civil Society Forum  
Raz, Adela  Deputy Foreign Minister for Economic Affairs  Ministry of Foreign Affairs  
Rezaee, Shah Gul  Member  Parliament  
Saihon, Saifuddin  Professor  Kabul University  
Saleh, Amrullah  Former Director/Chair Person  National Directorate of Security (NDS)/Afghan 

Green Trend  
Salehi, Abdul Kabir  
Sarabi, Habiba  

Researcher  
Deputy Chair  

Afghanistan High Peace Council  

Sarfaraz, Matin  Deputy Passport Directorate General  Ministry of Interior Affairs  
Sediqi, Sediq  Director  Afghanistan's Government Media and 

Information Center  
Sharifi, Arian  Director of Strategic Threat Assessment  Afghanistan Office of the National Security 

Council  
Sherjan, Hasina  Founder and CEO  AID for Afghanistan Education  
Sidiqi, M. Rafi Rafiq  Deputy CEO  Khorshid TV  
Spanta, Rangin Dadfar  Former Foreign Minister and NSA  Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan, NSA  
Sobhrang, Soraya  Commissioner  Afghanistan Independent Human Rights 

Commission (AIHRC)  
Spinghar, Jandad  Director  Election and Transparency Watch Organization 

of Afghanistan  
Wafaeezadah, M. Qasem  Deputy Director General on Policy and Planning  Afghanistan Civil Aviation Authority  
Yarmand, Mirza Mohammad  Military Expert  
Zarbafiyan, Fahima  Officer  World Bank  

Bamyan Guests 
Zaher, Mohammad Tahir  Governor  Bamyan Province  
Ahmadi, Hussaindad  Civil Society Activist  Civil Society  
Ahmadi, Mohammad Yasin  Chairman  Bamyan Ullamah Council  
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Aliyar, Mohammad Sadiq  Director  Bamyan Provincial Peace Committee  
Aman, Mohammad Aman  Mayor  Bamyan Municipality  
Asghar, Mohammad Zahir  Chief Finance Officer  Bamyan provincial Office  
Ataee, Soghra  Civil Society Activist  Civil Society  
Ekhlaqi, Abdulrahim  Head  Bamika University  
Ettehaj, Amin  Lecturer  Bamyan University  
Ezadyar, Abdul Mobin  Police Chief  Bamyan Province  
Joya, Amin  Deputy  Bamyan University  
Kamawi, Wafiullah  Head  Bamyan Provincial Directorate of Health  
Khawari, Masooma  Chancellor  Bamyan University  
Motamadi, Zahra  Head  Bamyan Independent Human Rights Commission  
Mozahari, Mohammad Yosouf  Head  Bamyan Provincial Council  
Ranjbar, Hassan  Head  Bamyan Political Parties  
Rostazadah, Hayatullah  Director  Bamyan National Security  
Salik, Karima  Director  Bamyan Women Affairs  
Shafaq, Musa  Lecturer  Bamyan University  
Soroosh, Salman Ali  Director  Bamyan Province Court of Appeal  
Tahiri, Ghawsuddin  Director  Bamyan Provincial Court  
Yasin, Mohammad Hashim  Commander  Bamyan Province Coordinating Zone  
Zaki, Ismaeel  Civil Society Activist  Civil Society  

United States of America 
Brown, Vanda Felbab  Senior Fellow  Brookings Institution  
Fair, C. Christine  Associate Professor  George Town University  
Neumann, Ronald E.  President  American Academy of Diplomacy  
Schmeding, Annika  PhD Candidate  Department of Anthropology, Boston University  
Shahrani, Nazif M.  Professor of Anthropology  Indiana University  
Tankel, Stephen  Adjunct Senior Fellow  Center for a New American Security  

People's Republic of China 
Zongze, Ruan  Executive Vice President  China Institute of International Studies  
Peng, YAN  Deputy Chief of Political Division  Embassy of the People's Republic of China, Kabul  
Xiaotong , Wang  Third Secretary  Embassy of the People's Republic of China, Kabul  

Arab Republic of Egypt 
Fouda, Ibrahim  Deputy Head of Mission  Embassy of the Arab Republic of Egypt  
El Sherif, Walid  Counselor  Embassy of the Arab Republic of Egypt  

Republic of India 
Malhotra, Jyoti  Consulting Editor  India Express  
Jaiswal, Pramod  Senior Fellow  Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS)  
Ravi, Vasudev  Second Secretary  Embassy of India, Kabul  

Islamic Republic of Iran 
Mosavi, Sayed Rasoul (Amb)  Advisor  Ministry of Foreign Affairs  

Islamic Republic of Pakistan 
Gohar, Bushra  Central Vice President  Awami National Party  

Russian Federation 
Boyko, Vladimir  Director  Asiatic expert-analytical center, Altai State 

University  
Kulakov, Oleg  Lecturer  Military University of the Russian Defense 

Ministry  
Republic of Tajikistan 

Iskandarov, Kosimsha  Director  Centre of Regional and Afghanistan Studies  
Hakim, Abdullohi Rahnamo  Head of Department of Analyzing and 

Forecasting of Foreign Policy  
Centre for Strategic Researches under the 
President of the Republic of Tajikistan  

Davlatov, Rakhmadkarim  Journalist  
Republic of Turkmenistan 

Mamedov, Batyr Chairman of the International Relations 
Committee 

Public Sport Organization 

Republic of Kazakhstan 
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Yergaliyev, Zhunus Consul Kazakhstan Embassy 
Akylbayev, Iskander Senior Research Fellow  

Republic of Uzbekistan 
Paramonov, Vladimir Director Analytical Project Central Eurasia 
Abdullayev, Akmaljon Researcher World University of Economy and Diplomacy 

Republic of Turkey 
ÇINAR, Ali Ergun Coordinator Turkish Coordination and Cooperation Agency 

(TiKA) 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

Armstrong, James Political Advisor to NATO Senior Civilian 
Representative 

Resolute Support HQ 

Medeiros, Sheila Military Assistant to the NATO DSCR Resolute Support HQ 
United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia 

Pupols, Armands Political Affairs Officer UNRCCA 
United Nations Assistant Nation for Afghanistan (UNAMA) 

Razzoq, Olamgir Political Affairs Officer UNAMA 

 

 

 

 :المللی بین و ملی هاي رسانه در همایش خبري بازتاب 3 ضمیمۀ
 

 :المللی بین هاي رسانه

 وله دویچه 

 آفتاب پیام 

 سیبیبی 

 سیواي جی 

 فرگانان نیوز 

 :داخلی هاي رسانه

 طلوع نیوز 

 اطالعات روز 

 صبحهشت 

 روزنامه ماندگار 

 وزآریانا نی 

 تلویزیون یک 

 سالم وطندار 

  رادیو آشنا صداي امریکا 

 کابل تایمز آنالین 

http://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF/a-39705084
http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/71562/%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40580319
http://www.yjc.ir/fa/news/6167600/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6167600/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6167600/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%AF
http://www.fergananews.com/article.php?id=9481
http://www.tolonews.com/afghanistan/4th-afghanistan-central-asia-dialogue-kicks-bamiyan
http://www.etilaatroz.com/49856
http://8am.af/1396/04/24/abdullah-at-the-afghanistan-central-asia-dialogue-there-is-no-difference-between-al-qaeda-isil-and-the-taliban/
http://8am.af/1396/04/24/abdullah-at-the-afghanistan-central-asia-dialogue-there-is-no-difference-between-al-qaeda-isil-and-the-taliban/
http://8am.af/1396/04/24/abdullah-at-the-afghanistan-central-asia-dialogue-there-is-no-difference-between-al-qaeda-isil-and-the-taliban/
http://www.mandegardaily.com/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85/
http://ariananews.af/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1/?lang=fa
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/30181-2017-07-14-07-08-36
http://salamwatandar.com/article.aspx?a=32955&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+SalamWatandarFarsiRssFeed+(SW+New+Farsi+Rss+)
https://www.darivoa.com/a/fourth-afghanistan-central-asia-dialogue-conference-begun-in-bamiyan-today/3943959.html
https://www.darivoa.com/a/fourth-afghanistan-central-asia-dialogue-conference-begun-in-bamiyan-today/3943959.html
https://www.darivoa.com/a/fourth-afghanistan-central-asia-dialogue-conference-begun-in-bamiyan-today/3943959.html
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 :همایش تصاویر و لوگو 4 ضمیمۀ
 

 :همایش لوگوي

 
 

 فرهنگی برنامه و رسمی ضیافت
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 :همایش تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*پایان *  

 

 

 با ما: تماس

 افغانستان  یکمطالعات استراتژ انستیتوت

 کارته پروان، کابل، افغانستانبرجه،  9قلعۀ 

 خانۀ مرکزيپسته 5224: بکسپست

 

www.aiss.af  

contact@aiss.af  

www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies  

Twitter: twitter.com/AISS_Afg 

Linkedin: Afghan Institute for Strategic Studies 

 

http://www.aiss.af/

