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 پیشنهادات ت؛ مقایسه وامار  سیاست خارجی جمهوریت و

 اجالس سران سازمان شانگهای و تاثیر آن بر افغانستان و منطقه

 مطالعات استراتژیک و منطقویمرکز 

 

  935 :شماره

 (هـ ش 1041 یزانم 8الی  2از )

نطقه افغانستان و مو اجتماعی  امنیتی، اقتصادی، تحليل رويدادهای مهم سياسی ،وارهفته یۀاين نشر
توسط مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی تهيه و  ليسی و عربیهای پشتو، دری، انگکه به زباناست 

 گردد.نشر می
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 پیشنهادات  ت؛ مقایسه وامار  سیاست خارجی جمهوریت و

 مقدمه 

اما  ،گیردرا نیز در برمیها و حتی افراد کشورهای مختلف ها، احزاب، سازماندولت روابط ؛المللروابط بین
 یک توان گفت سیاست خارجی. یا میپردازدمیها به سازماندهی روابط بین دولتتنها سیاست خارجی 

است که توسط افراد مسئول در سطح دولت برای دستیابی به اهداف معینی در چارچوب منافع  ستراتیژیا
 . گرددطرح میملی در سطح بین المللی 

باشد. و هدف کلی آن حفظ منافع ملی می آیدمیمیان بهسیاست خارجی یک کشور مبتنی بر منافع ملی 
ما به طور . اگرددی تغییراتی نیز در آن رونما میگاهاگرچه منافع ملی بین کشورهای مختلف متفاوت است و 

توان گفت که اهداف اساسی سیاست خارجی؛ استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت، میکلی 
 حفظ نام نیک کشور در عرصه بین المللی و ،در سایر کشورها ان خویششهرونددفاع و حمایت از حقوق 

حقق تای است که بر اساس آن این اهداف وسیلهنی سیاست خارجی باشد. یعسایر منافع ملی می ازحفاظت 
 . یابدمی

ها بر آن شدند تا روابط نزدیک با مردم خود داشته دولت ،ها و دو جنگ جهانیدر جهان معاصر بعد از انقالب
چنانچه . ها به ارمغان آوردها و دولتتواند بقا و ثبات را به حکومتباشند، زیرا حمایت و رضایت مردم می

تواند سبب نابودی آن نیز گردد. از این رو، اکثر دانشمندان علوم سیاسی افزایش فاصله میان مردم و دولت می
دوم بر این باورند که سیاست خارجی تنها یک هدف دارد و آن منافع ملی است، یعنی  جهانی جنگ از پس

 کنند. ی سازماندهی میها سیاست خارجی خود را تنها برای حفظ منافع ملامروزه دولت

هجری شمسی  ۲۹۳۱سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در سال  معینیت ،سال گذشتهبیستدوره  در
شخص را م. اصول و نکات عمده سیاست خارجی سیاست خارجی افغانستان را تهیه کردستراتیژیک اپالن 
 افغانستان بیان کرد: و به طور کلی سه نکته اصلی را برای سیاست خارجی نمود 

 ؛منافع ملیـ ۲

  ؛اهداف ملی ـ۱

 ملی. و عنعنات  هاارزش ـ۹
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گیری سیاست خارجی افغانستان در نظر بدین ترتیب سه موضوع اصلی فوق به عنوان معیار اصلی شکل
 گرفته شد. 

تم هش در مادهگفت که سیاست خارجی افغانستان  توانچه اصول سیاست خارجی افغانستان یا میچنان
دولت سیاست خارجی »مشخص شده است. در این ماده آمده است: ز نیهجری شمسی  ۲۹۳۱قانون اساسی 

کشور را بر اساس استقالل، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و 
ها در یر کشور بر اساس این ماده، روابط و سیاست خارجی افغانستان با سا«. کندتساوی حقوق تنظیم می

 پرتو اصول مذکور تنظیم شده است. 

در مورد سیاست هم هنوز  ،به قدرت رسید م۱۲۱۲سال در پانزدهم اگست  هکامارت اسالمی افغانستان 
در ا تهنوز چارچوب حقوقی یا قانون اساسی نوشته نشده است همچنان . ای ارائه نکرده استنوشتهخارجی 

سیاست خارجی امارت اسالمی پی ببریم. اما برخی از اصول سیاست ول راهکار و اصپرتو آن بتوانیم به 
 . گرددآشکار میخارجی از اقدامات عملی امارت اسالمی در دوره فعلی 

با نگاهی به نقش اساسی سیاست خارجی در ثبات کشورها در سطح ملی و بین المللی، سیاست خارجی 
ای قرار دارد که یک تحول اساسی، اکنون در مرحله هر کشور بسیار حائز اهمیت است. افغانستان پس از

 ۱۲ بررسی سیاست خارجی بر آن است تا ضمن نیازمند یک سیاست خارجی فعال است. این مقاله تحلیلی 
 های الزم را برایو با مقایسه دو دوره، توصیه پرداختهسیاست خارجی امارت اسالمی به ارزیابی سال اخیر 

فعال در حوزه سیاست خارجی برای یک سیاست خارجی  هایارگانور به ویژه اران کشذگسیاستاستفاده 
 فعال و موفق ارائه دهیم. 

 سیاست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان 

که وقتی در مورد سیاست خارجی جمهوریت یا جمهوری اسالمی افغانستان بحث  هویداستدر این بحث 
این  باشد.می تتا سقوط جمهوریم ۱۲۲۲ن از سال کنیم، هدف ما بررسی سیاست خارجی افغانستامی

سیاست عمده ، بلکه موضوعات پردازدنمیحامد کرزی یا اشرف غنی  شخصسیاست خارجی  بهبحث، 
. سیاست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان عموماً مبتنی بر کندبررسی میجمهوریت را  دورهخارجی 

 های منفی و مثبت زیر بود: دیگر دارای ویژگی یبود و یا به عبارتآتی  ها و اساساتاستراتژی

 سیاست خارجی غیر مستقل  -1

سیاست خارجی جمهوریت یک سیاست خارجی غیر مستقل بود و این سیاست مستقیماً تحت تأثیر ایاالت 
های مککاین بود که بیشتر بودجه ملی افغانستان مبتنی بر  نیز شد و دلیل آنمیمتحده آمریکا سازماندهی 
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ت متحده آمریکا بود. به همین دلیل، اگر بین جمهوریت و ایاالت متحده آمریکا بر سر سیاست خارجی ایاال 
ود خمورد پسند ها، سیاست خارجی آمد، ایاالت متحده آمریکا با تهدید و خودداری از کمکمیتعارضی پیش 

قراردادهای امنیتی یا سیاسی توان چند مثال ارائه کرد: امضای کرد. در اینجا میمیرا بر جمهوریت تحمیل 
یا خیر؟ اما زمانی که حامد کند شود که آن را امضا می با یک کشور به سیاست خارجی یک کشور مربوط

 و یاشرف غن آمدن کار روی مجرد بهکرزی از امضای توافقنامه امنیتی با ایاالت متحده آمریکا امتناع کرد، 
 تان،افغانسبه منافع ملی درنگ و بدون توجه یاشرف غنی ب ،هاکمک بر قطعایاالت متحده آمریکا  تهدید

آمریکا  هایی ازچنین در تمام دوره جمهوریت، شرکتهم امضا کرد.توافقنامه امنیتی با ایاالت متحده آمریکا را 
های روسی اجازه آمدند، اما شرکتگذاری به افغانستان میههزاران کیلومتر دورتر برای سرمایو اروپا از 

ا ایران گذاری کنند. روابط بتوانستند آزادانه سرمایهها هم نمیگذاری کنند، چینینداشتند در اینجا سرمایه
ه سیاست خارجی دور  کهتوان گفت خواست، بنابراین میبود که ایاالت متحده آمریکا میای به گونهنیز 

 جمهوریت، یک سیاست خارجی غیر مستقل بود. 

  اتحادی و الفیائت خارجی سیاست -2

طرف نبود، بلکه سیاست خارجی مبتنی بر اتحاد ایاالت متحده آمریکا در سیاست خارجی دوره جمهوریت بی
توان گفت یکی ائتالف نظامی و دیگری اتحاد سیاسی می بود که ایسطح بین المللی و هند در سطح منطقه

کی از و افغانستان به عنوان ی یز شده بودنرسماً توسط ایاالت متحده آمریکا تأیید و ثبت  الفئتابود. این 
این نوع سیاست زیان رفت. متحدان ایاالت متحده آمریکا در میان کشورهای غیر عضو ناتو به شمار می

خارجی این بود که افغانستان از یک سو برای همسایگان خود مانند ایران، چین و پاکستان تشویش ایجاد 
ها، گرانین. برای رفع این به میان آورده بود را ه تشویش بزرگیبرای روسی منطقه درو از سوی دیگر  ه بودکرد

حتا . انجامیدمیدادند که در نهایت به ضرر افغانستان می اقداماتی را انجامچنان این کشورها قطعا 
 پای رد کشورها برخی سیاسی هاینمایندگی در انفجاری حمالت پرده پشت کهداشت ادعاهایی وجود 

 . بود نآنا سیاسی رقیبقان

 سیاست خارجی امنیت محور  -3

سیاست خارجی دوره جمهوریت بر امنیت متمرکز بود و این نوع سیاست خارجی دو بعد داشت: یکی بعد 
خارجی و آن ایاالت متحده آمریکا بود، یعنی هدف اصلی از ورود ایاالت متحده آمریکا به منطقه امنیتی بود 

محور شده بود. بعد دیگر داخلی بود و مقاومت  یز بیشتر امنیتو از این رو سیاست خارجی افغانستان ن
مسلحانه علیه حکومت در بعد داخلی جریان داشت که به همین دلیل سیاست خارجی نیز در محور امنیتی 
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سازماندهی شد تا افغانستان بتواند مخالفان مسلح خود را از طریق روابط با کشورهای منطقه و کشورهای 
 .  جهان سرکوب کند

  یرمتوازنغسیاست خارجی  -4

 وساز یک یکی دیگر از مشکالت سیاست خارجی جمهوریت این بود که سیاست خارجی آن متوازن نبود،
ای را حفظ کند و از سوی دیگر در منازعات بین آنها توانست تعادل بین کشورهای بین المللی و منطقهنمی

ان و یمن طرف عربستان را گرفت که به همین دلیل روابطش عربست هضیقشد. به عنوان مثال: در می طرف واقع
با ایران خراب شد. در مورد ارمنستان و آذربایجان طرف آذربایجان را گرفت. و از هند در مسائل بین هند و 
پاکستان حمایت کرد. و در منازعات بین ایاالت متحده آمریکا و روسیه از ایاالت متحده آمریکا حمایت کرد. با 

ال، گاهی اوقات روسیه هم به دلیل اختالفات با ایاالت متحده مورد حمایت قرار گرفته است، مانند این ح
ش با ایاالت اروابط وخامتروسیه به دلیل  هه بیجدد کریمانضمام ماز م ۱۲۲۲در سال حمایت حامد کرزی 

  ستان مناسب نبود.متحده. در مجموع، این نوع سیاست خارجی نامتعادل برای کشور ضعیفی مانند افغان

 سیاست خارجی مبتنی بر روابط گسترده بین المللی  -5

های مثبتی نیز داشته است منفی فوق، جنبهجوانب سال گذشته عالوه بر  ٠٢سیاست خارجی افغانستان در 
که مهمترین آن روابط دیپلماتیک گسترده با کشورهای جهان بود. در این دوره حکومت افغانستان توسط 

نیا به رسمیت شناخته شد و پرچم افغانستان در همه کشورها به اهتزاز درآمد. عالوه بر این، افغانستان تمام د
ین ب هایستیجخود را در آراء و مواضع بین المللی و منطقه ای حضور فعال داشت و توانست های در سازمان

 گذشته رهدو  درافغانستان ها، لوماتوجود فساد گسترده اداری در کارگماری دیپ با همچنان المللی بیان کند.
 بود.  یهای متخصص بسیاری در کشورها و سازمانهای مختلف جهانکارمندان و دیپلمات دارای

 نستانافغا اسالمی امارت خارجی سیاست

و یک سال سچون از یکنیست؛  دقیققابل تحلیل  یشتربچه سیاست خارجی امارت اسالمی افغانستان  اگر
هنوز هیچ سیاست خارجی تدوین  گذرد و از سوی دیگر تامیت امارت اسالمی از روی کار آمدن دولت موق

رسد سیاست خارجی می وجود ندارد. اما با توجه به مواضع امارت اسالمی، به نظر ییو قانون اساسی شده
 های زیر استوار است: ویژگیها و استراتژیبه طور کلی بر  در مرحله کنونی کشور

 ل سیاست خارجی مستق -1

تواند مستقل باشد و دلیل آن این است که کشورهای نمیسیاست خارجی کشورهای ضعیف جهان هرگز 
ا های بزرگ ر قدرتهای خواستهو از سوی دیگر بیشتر  انداقتصادی های ضعیف از یک سو نیازمند کمک
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، اما در آیدمی در همین کتگوریچه سیاست خارجی امارت اسالمی نیز  پذیرند. اگرمیبرای حفظ خود 
مارت اتوان گفت که سیاست خارجی امارت اسالمی مستقل است. می مقایسه با سیاست خارجی جمهوریت

به صراحت گفته که خواهان روابط خوب با همه کشورهای جهان است، خاک افغانستان علیه هیچ  اسالمی
ا ش باحال مذاکره است، روابط شود، هند سفارت خود را باز کرده و تیم فنی آن درنمیکشوری استفاده 

 گهگاهی با ایاالت متحده امریکاو  ،کنندمیدر صحنه بین المللی از آن دفاع  احت و روسیه و چین خوب است
 . شودپنداشته میاز استقالل سیاست خارجی هایی ها نمونهاین .نشیندمی مذاکره بهدر قطر  نیز

  طرفبی خارجی سیاست -2

رده را اینگونه توصیف کزارت امور خارجه افغانستان سیاست خارجی امارت اسالمی امیرخان متقی سرپرست و 
 «. طرف، متوازن و اقتصاد محور استافغانستان مثبت، بیسیاست خارجی امارت اسالمی »است: 

 در مشاجرات میانکشور  یککنیم، هدف ما این است که طرف صحبت میوقتی از سیاست خارجی بی
اتحادهای نظامی مانند ناتو جزئی از  .به هیچ یک از قدرتهای بزرگ نپیوندد ل نشود.دخیهای بزرگ قدرت
 با همه همتاهای خود در چارچوب منافع ملی رابطه برقرار کند.   نشود.

طرف رسمی خود را اعالم کرده و از سوی دیگر عمالً با هیچ سو سیاست خارجی بیاز یکامارت اسالمی 
ف از فهرست متحدان غیر ناتو حذ را آنبزرگ متحد نیست. ایاالت متحده آمریکا نیز های قدرتی در بین قدرت

ت ال . در حال حاضر تحلیل کارشناسان سیاست خارجی این است که تنها راه حل پایان مشککرده است
 است.  یطرفافغانستان در سیاست خارجی بی

 سیاست خارجی اقتصاد محور  -3

سیاست خارجی خود را اقتصاد سیاست خارجی امارت اسالمی این است که های یکی دیگر از اصول و ویژگی
اند و دلیل اصلی آن قطع کمک به این کشور به عنوان متحد ایاالت متحده آمریکا است و کردهمحور اعالم 

 افغانستان باید بودجه خود را از درآمدهای داخلی سازماندهی کند و اقتصاد خود را از طریق روابط خوب
. دلیل دیگر این است که امنیت در کشور برقرار شده و سیاست خارجی امنیت خودکفا کنداقتصادی با جهان 

ای محور دیگر به نفع افغانستان نیست. با این حال، افغانستان هنوز برای مبارزه با داعش به حمایت منطقه
تان جی اقتصاد محور به نفع افغانسو جهانی نیاز دارد. به گفته کارشناسان سیاست خارجی، این سیاست خار 

را به دلیل کند، زیمی ای افغانستان فراهممنطقهاست و بزرگترین مزیت آن این است که زمینه را برای اتصال 
ای افغانستان با مشکل مواجه بود. و دلیل آن هم این بود که منطقهسیاست خارجی امنیتی محور، ارتباط 

روند، به دلیل این نوع می ای برای افغانستان به شمارمنطقهای مهم روسیه، چین و ایران که از کشوره
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د که به ای به میان بیایمنطقه تصالاکه  گذاشتنمیخواستند ویا ایاالت متحده آمریکا نمیسیاست خارجی 
که ایاالت متحده آمریکا در افغانستان حضور ندارد و امارت اسالمی سیاست اکنون . آنان منفعت برساند

 ایبه رؤیرجی خود را اقتصاد محور اعالم کرده است، این فرصت بسیار خوبی برای افغانستان است تا خا
ند معالقه. دستاورد این سیاست این است که چین بخشد تحققبا کشورهای منطقه ای قهمنط تصالا

غو روسیه تعرفه صادرات افغانستان را ل است. روابط تجاری با ایران گسترش یافته گزاری شده است.سرمایه
تگو مشغول گف آنهند سفارت خود را باز کرده و تیم فنی  .ی خوب استتروابط تجار خواستار کرده و همچنان 
آسیای  کشورهای ند.کمی اقتصادی با امارت اسالمی کار خوب روابطبر پاکستان نیز است.  با امارت اسالمی

ای به ارتباطات منطقه. همه این اندکردهمشترک اقتصادی بزرگ با افغانستان را آغاز های پروژهنیز مرکزی 
ت  که به سوی آینده بهتر در حرکرسد می دلیل سیاست اقتصاد محور امارت اسالمی ایجاد شده است و به نظر

 . است

 سیاست خارجی متوازن  -4

رت اما کرده است، یعنی از یک سو، نامارت اسالمی سیاست خارجی خود را یک سیاست خارجی متوازن اعال 
کند و از سوی دیگر در منازعات میای تعادل را حفظ منطقهالمللی و روابط بین قدرتهای بین اسالمی در

افغانستان نتوانست توازن بین  ،ت. به عنوان مثال، در نظام جمهوریواقع نخواهد شدها طرف قدرتبین این 
های خاص خود را در ینگرانهند و پاکستان را در سیاست خارجی حفظ کند، اما اکنون با وجود اینکه هند 

مورد به قدرت رسیدن مجدد امارت اسالمی در افغانستان دارد، باز هم سفارت خود را در کابل بازگشایی 
امارت اسالمی به سیاست خارجی متوازن  هویداست که کرده، و تیم فنی خود را به کابل فرستاد. از این رو

توسعه اقتصادی سوق دهد و طرف ا به تواند از یک سو افغانستان ر میخود متعهد است و این نوع سیاست 
 نیابتی نجات دهد. های از سوی دیگر آن را از جنگ

  المللی بین محدود روابط بر مبتنی خارجی سیاست -5 

دولت موقت امارت اسالمی توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده ، پس از گذشت یک سال
عامل اند. تشدهبا این دولت وارد تعامل و ارتباط شناختن رسمیتبه و تنها تعداد محدودی از کشورها بدون 

بیشتر به دلیل نیازهای خودشان یا عوامل اقتصادی است. همچنین طی سال گذشته نیز این کشورها 
های بین المللی به ویژه کنفرانس بین المللی تاشکند در مورد نشستنمایندگان امارت اسالمی در برخی 

. در ندنداشتای دیگر حضور منطقهمهم بین المللی و های اما در برخی از نشست افغانستان شرکت کردند.
عضای از اتوان به عدم حضور در نشست سازمان شانگهای اشاره کرد که افغانستان می ای اخیراً منطقهسطح 

مان ز است. در سطح بین المللی، کرسی افغانستان در مهمترین ارگان جهان یعنی سانیز ناظر این سازمان 
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خالی است و به خصوص چند روز پیش در مجمع عمومی این سازمان هیچکس به نمایندگی از  هنوز ملل
 افغانستان صحبت نکرد. 

  مقایسه و گیرینتیجه

ه بین توان گفت کمی سال گذشته و نظام کنونی، یستبو مقایسه سیاست خارجی  گیرینتیجه عنوانه ب
 وجود داشت: هایی تفاوت زیر در سیاست خارجیهای جمهوریت و امارت در زمینه

تدوین یافته و در پالن ستراتیژیک وزارت امور خارجه به آن اشاره  تا حدی سیاست خارجی جمهوریت .1
 که مربوط به سیاستشده بود، اما سیاست خارجی امارت تاکنون تدوین نشده و تمام اسناد جمهوریت 

 همچنان در تعلیق است. خارجی دولت بوده 

 ۲۹۳۱قانون اساسی  ۳ورد سیاست خارجی جمهوریت یک چارچوب حقوقی وجود داشت. ماده در م .2
، اما تاکنون چارچوب حقوقی و ه بودچارچوب حقوقی را برای سیاست خارجی جمهوریت تعیین کرد

 شده است.  اعالم ملغی یزنو قانون اساسی  نداردقانونی برای سیاست خارجی امارت وجود 

یاست بود، اما س ها و اتحادها تنظیم شدهئتالفبلکه بر اساس ا نبود طرفسیاست خارجی جمهوریت بی .3
 . ستین بزرگ متحدهای طرف است و با هیچ قدرتی در بین قدرتخارجی امارت بی

سیاست خارجی جمهوریت مستقل نبود اما سیاست خارجی امارت در مقایسه به جمهوریت مستقل  .4
 است. 

 امارت اقتصاد محور است. محور بود اما سیاست خارجی  سیاست خارجی جمهوریت امنیت .5

ای را بین المللی و منطقههای بود و نتوانست توازن بین قدرت ازنیرمتو غسیاست خارجی جمهوریت  .6
 متوازن است و تاکنون در این زمینه موفق بوده است. بیشتر حفظ کند، اما سیاست خارجی امارت 

ما ا ،شناختمی رسمیت ا بهنر آ جهان  ن داشت وای با تمام جهاعالوه بر همه اینها، جمهوریت روابط گسترده .7
 روابط غیر رسمی دارد. تعامل و  امارات را تا هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و با کشورهای محدودی

 پیشنهادات  

و  دین المللی اهمیت زیادی بدهجامعه ب از سوی امارت اسالمی باید به رسمیت شناختن نظام فعلی (1
 ابربر  ردرسمیت شناخته نشود، مشکالت  . اگر افغانستان بههای خویش قرار دهددر صدر اولویتا ر  آنرا

نظام کنونی روز به روز بیشتر خواهد شد. موضوع به رسمیت شناختن و سیاست خارجی ارتباط 
تنگاتنگی با وضعیت و مشکالت داخلی کشور دارد. بنابراین، امارت اسالمی نیازمند حل مسائلی است 
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ترین مورد در این زمینه انجامد. مهممی که به تضعیف جایگاه امارت اسالمی در صحنه بین المللی
زایش لی و بین المللی افمردم به ویژه کار و تحصیل زنان است که نارضایتی را در سطح م ساسیاحقوق 

نه تنها با اسالم در تضاد نیست، بلکه دین مقدس اسالم حصیل زنان کار و ت، در حالیکه داده است
 علمبردار آن است. 

 .مناسبی برای مشکالت این کشور استان راه حل طرف با توجه به شرایط افغانستسیاست خارجی بی (2
 طرفی را در سیاست خارجی زیر پا بگذارد. بنابراین امارت اسالمی به هیچ وجه نباید بی

ذا نیابتی تبدیل شده است، لهای به میدان جنگبه دلیل سیاست خارجی نامتعادل  هموارهافغانستان  (3
ا، چین و امریکا، ایران و ت خارجی در بین روسیه و امریکرود که در سیاسمی از امارت اسالمی انتظار

 دیگر توازن را حفظ کند. های هند و پاکستان، هند و چین و قدرت ،امریکا

افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه است، بنابراین سیاست خارجی اقتصاد محور به  (4
-بندر چابهار، تاپی، کاساهای ژهادامه یابد. برای اجرای پرو اقعی آنبه گونه و  نفع کشور است و باید

 اقتصادی باید اقدامات جدی انجام شود. های و سایر پروژه ت، راه آهن پنج مل511-، تاپ1111

روابط حسنه با ایاالت متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای متحد آمریکا برای به رسمیت  (5
با  بلقاتمهم است. بنابراین به جای  ن، بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات امنیت داخلیده ششناخت

 . ودشاستفاده  با آن تفاهمراه آمریکا باید از 

لی بین الملهای به عرف یدابو اصول اسالمی، ها امارت اسالمی در صورت عدم مغایرت مستقیم با ارزش (6
بین المللی با وجود بعضی از های در سیاست خارجی احترام بگذارد. زیرا شاید در صورت رعایت عرف

 در صورتی که رعایت نکردن قوانین کشور باالتر باشد، و رایبسلیقوی، میزان مصلحت آن های تضاد
های بین المللی در سیاست خارجی منجر به از بین رفتن منافع کشور شود و در عین حال مغایر با ارزش

زیرا  ،مللی مورد احترام دولت قرار گیردبین ال هایعرفو  اسالمی و ملی نباشد، الزم است این قوانین
 پایان   فقهی باید به اخف الضررین ترجیح داده شود. مشهور طبق قاعده 

  

خورشیدی در  ۸۸۱۱باشد که در سال مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهش

 کند.ها در افغانستان ومنطقه فعالیت میپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com    :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۹۰۹۹۷۰۷۷      تماس:
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