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اسرگاًی ّ گزّپی هتؼکل اس ػخصیتِای اکادهیک، رُثزاى هْطظات ت" تٌیاد اهزیکای جذیذ"چار ػٌثَ ُؼتن طپتوثز در 

تاس اًذیؼی راُثزد اهزیکا : هظیز تاسٍ ی پیؼزفت"گشارع خْد را تذت ػٌْاى " گزٍّ هطالؼَ ی افغاًظتاى"طیاطتگذاراى، تَ ًام 

. هٌتؼز هیکٌٌذرطواٌ " در افغاًظتاى  

را تزای آًچَ کَ تَ  قظوت طال گذػتَ را تَ اهیذ آى تاُن هالقات کزدًذ تا ًقؼَ ی یک هظیز تاسٍ ی پیؼزفت آًِا سیاد تزیي

کَ تاریخ تزتیة آى ػاًشدُن اگظت درج ػذٍ اطت، در گشارع . یي جٌگ اهزیکا خْاًذٍ خْاُذ ػذ، تکؼٌذسّدی طْالًی تز

تذلیلِایی اس هٌافغ پیؼگفتار، تؼزیخ هختصز ّضؼیت کًٌْی افغاًظتاى، اطت تز دّاسدٍ صفذَ تزتیة ػذٍ اطت کَ ػاهل 

یي تخغ گشارع را طزح پٌج هادٍ ای یی تؼکیل هیذُذ کَ اطاطی تز ّ اها .اهزیکا، هخارج جٌگ ّ اػتثاُات در راُثزد هْجْد

گزّپ هطالؼَ ی "اػضای  چل ّ ػغ ًفزٍ ی در قظوت آخز فِزطت ّ تزکیة. هیؼْد تزای تزًّزفت اس ّضؼیت هْجْد پیؼٌِاد

تخغ جالثی گٌجاًیذٍ ػذٍ اطت کَ هختص ػذٍ تَ پاطخ تَ پزطغ ُای  ػذٍ اطت، اها فقظ پیؼتز اس آى درج "افؼاًظتاى

   . ادتوالی ای کَ افظاًَ ُای تخیلی تْصیف ػذٍ اًذ

در ستاى ػولی . تاهیي اهٌیت ّ طزفزاسی اهزیکاطت( ایي کارسار ًظاهی)ُذف اصلی ": در تخغ هزتْط تَ هٌافغ اهزیکا هیخْاًین

. اطت ایاالت هتذذٍی هظتقین تز خاک اهزیکا ّ تاهیي طْالًی هذت طالهت اقتصادی هؼٌای آى هواًؼت ّ ػقین طاختي دولَ 

راپْر ُوچٌاى اداهَ  ."ارسػِای هاطت دفظی ها تزای اػادٍ ی ًظن جِاًی ّ وٌذتضوي تْاًهیک اقتصاد طالن تٌیاد قذرت هلی ّ 

اس ًظز ایي کارػٌاطاى هٌافغ ایاالت هتذذٍ ." تاى اتاء ّرسداهزیکا تزایي اطاص تایذ اس دادى یک تؼِذ تی اًتِا تَ افغاًظ"پیذا هیکٌذ 

:در افغاًظتاى در دّ ًقطَ ی دیاتی طتزاتیژیک خالصَ هیؼْد  

ػولیاتی هؼٌایغ جلْگیزی اس تثذیل ػذى در ستاى . هذذّد طاختي دوالت هْفقاًَ ی تزّریظتی ػلیَ ایاالت هتذذٍ -

.   تْاًایی القاػذٍ تزای تٌظین دوالت ػلیَ ایاالت هتذذٍ هخذّع ػْد افغاًظتاى تَ پایگاٍ اهي تزای تزّریظتِاطت تا  

چٌیي ًاتَ طاهاًی . جلْگیزی اس پخغ کؼوکغ افغاًظتاى ّ تشر تخن تی ثثاتی در جاُای دیگز تَ ّیژٍ آطیای هیاًَ -

. طز اًجام ثثات پاکظتاى ّ در ًتیجَ تاطیظات ُظتْی آًزا تا خطز هْاجَ هیظاسد  

 

:پیؼٌِادیّ اها طزح   

 

  تقسین قذرت و اصالح سیاسیکیذ بز أت - ۱

ایاالت هتذذٍ تایذ یک پزّطَ ی طیاطی ای را کَ تز هذْر غیز هتوزکش طاختي قذرت در داخل افغاًظتاى تٌظین ػذٍ 

تز اطاص قاًْى اطاطی هْجْد . تیي توام طزفِا را تؼْیق کٌذ در قذرت ػزاکت تْاسىتاػذ تظزیغ تثخؼذ ّ یک 

تزای یک ػزّع . هقام دیگز دّلتی دارداهات هذلی ّ صذُا قدر تؼیي ه تی دظابافغاًظتاى رییض جوِْر یک قذرت 

تی اًتخا( ّلظْالیِا)افؼاًظتاى تایذ صالدیت تاییذ هقزریِای هِن دادٍ ػْد، ػْرای تخؼذاریِا  پارلواىتَ هٌاطة 

ػًْذ، صالدیت ُای تْدجْی غیز هتوزکش ػًْذ ّ ًوایٌذٍ گاى اًتخاتی ّالیات در تصاهین ططخ هلی تْدجَ ّی طِین 

. کزدٍ ػًْذ  

 

ام قطع عولیاتهای هحاربىی در جٌىب افغاًستاى و کن کزدى حضىر ًظاهی جهحذود ساختي و سزاً -۲

تظیاری پؼتًِْا ػذٍ کَ خْد هٌجز تَ ًفزگیزی تیؼتز تَ دضْر اهزیکا تاػث رادیکالیشٍ ػذى اهزیکا در ایي هٌاطق 

   .ًفغ طالثاى ػذٍ اطت



 

اهکاًات اطتخثاراتی ّ دیگز هقذّرات ًظاهی اهزیکا تز  ًیزُّای ّیژٍ،ت داخلی یتذاوم توزکز باالی القاعذٍ و اهٌ -۳

یي ًیزُّا تْاًایی آًزا دارًذ کَ ا. تالع خْد در ًؼاًَ گزفتي ًطفَ ُای ػٌاختَ ػذٍ ی القاػذٍ در هٌطقَ دّام دٌُذ

ذ اطت، هفیذ خْاُذ تْد کَ ّسًَ ی گزّپ تذقیق تاّرهٌ. ایي گزٍّ ُا را دتا در دالت تغیز هکاى هْرد پیگیزی قزار دٌُذ

تیؼتز اًذاختَ ػْد تا اس پارچَ ػذى گزٍّ ُای افزاطی تِزٍ ی هٌاطثی گزفتَ ػْد، هأهْلی کَ در صْرت کاُغ 

. هیظز ػذٍ هیتْاًذ دضْر ًظاهی اهزیکا  

 

اس آًجاییکَ کؼْر ُای ًیاسهٌذ ّفقیز تَ هاػیي تْلیذ تزّریشم، هْاد هخذر، تزافیک تشىیق تىسعَ ی اقتصادی  -۴

تالػِای اصالح ّ آػتی تا تالػِای تیي تایذ لذا  غیز قاًًْی هثذل ػذٍ هیتْاًٌذ، گز فؼالیتِایدی عاًظاًی ّ اًْا

:هاًٌذ ،طاختَ ػًْذ اٌُگتْطؼَ اقتصادی ُو الوللی تزای  

رجذاى دادى افغاًظتاى تزای تْطؼَ ی تجارت تاایاالت هتذذٍ ی اهزیکا، ارّپا، چاپاى ّ غیزٍ -  

هایَ گذاری در طاختارُای اقتصادی هذلی ّ هلی افغاًظتاىزتؼْتق کوپٌی ُای تیي الوللی تزای ط -  

، ػزکت ُای (هخالف کْکٌار)فزاُن طاسی طْتظیذی ُا، قزضَ ُا، ّ ُوکاری ُای تخٌیکی تزای سارػیي هذلی  -

. طاختواًی ّ صٌؼتگزاى  

ایي . تزای کوپٌی ُای داخلی ّ خارجی جِت تْلیذ اقالم صادراتی (سّى ُای ّیژٍ ی تاسطاسی)ّاگذاری تؼْیق ّ  -

. دطتزطی تَ ططخ تاالی اهٌیتی ّ اهکاًات سیزتٌایی را ػزضَ کٌٌذ سًِّا هیتْاًذ تذاتیز اختصاصی هالیاتی،  

دوایَ تٌیاد ُای اقتصادی سًاى -  

جظتجْی راٍ ُای قاًًْوٌذ کزدى تْلیذات خؼخاع -  

 

ای تضویي تیطزفی دیپلْهاتیک ّ تیي الوللی تز جاًثَ ی یک تالع ُوَ جذب سهاهذاراى هلی و بیي الوللی -۵

تاّجْد تفاّتِای تیٌِایت اطاطی هیاى دّلت ُای ُوظایَ هاًٌذ . هذلی صْرت گیزد ثثاتافؼاًظتاى ّ رػذ ّ تذکین 

در یک هٌفؼت تا ُن طِین اًذ ّ آى ػثارت اطت اس جلْگیزی طقْط ُوَ ی آًِا پاکظتاى، چیي، ایزاى ّ طؼْدی؛  ،ٌُذ

ای هٌطقَ ای ّ ًاکاهی هتذاّم طیظتن دّلتی در افغاًظتاى کَ هٌجز تَ صذّر تی افغاًظتاى تَ داهاى یکی اس ایي قذرتِ

. ثثاتی تَ دیگزاى هیؼْد  

 

آهذٍ اطت کَ ایاالت هتذذٍ ًثایذ افغاًظتاى را رُا کٌذ ّلی اس راُکار هْجْد خْد تایذ  در بخص ًتیجَ گیزی گزارش

ک دضْر تلٌذ هذت ّ پزخزج هوکي اطت هٌافغ اهٌیتی اهزیکا ی. ّادار کزدى تَ صلخ تْطظ قٍْ کارایی ًذارد. صزفٌظز کٌذ

گزٍّ تذقیق تَ ایي ًظز اطت کَ اهزیکا تایذ اُذاف ًظثتاً کوی را کَ هْاسی تا . را در خطز تیٌذاسد تزجای ایٌکَ تاهیي کٌذ

. هٌافغ اصلی اهزیکا تاػذ ّ ُن اهکاى پیؼزفت در آى هْجْد تاػذ دًثال کٌذ  
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