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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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 تحلیلی پیرامون روابط امارت اسالمی و ازبکستان

 مقدمه

ازبکستان یکی از کشورهای همسایه شمالی افغانستان در منطقه آسیای مرکزی است. این کشور 

ه ب هایی چون: قدرت نظامی به لحاظ آمادگی رزمی و تجهیزات، توان اقتصااادی، جمتیتیناظر به شااا  

میلیون نفری( و به لحاظ کیفی )جمتیت این کشاور در ساطب باییی از سواد و  ۳۲لحاظ کمی )با جمتیت 

تخصا  قرار دارد( و موقتیت ممتاز جغرافیایی )به نحوی که این کشور با قرار گرفتن در قل  منطقه آسیای 

( که قدرت ژئوپولیتیکی باشااادمرکزی با تمام کشاااورهای این منطقه و افغانساااتان دارای مرز مشاااتر  می

. از شوددهد، به عنوان قدرتمندترین کشاور در منطقه آسایای مرکزی شنا ته می اصای به این کشاور می

جهتی دیگر، ازبکساااتاان در دوران اتحااد جماهیر شاااوروی به نحوی نقی بایدساااتی نسااابت به ساااایر 

ین کشااور تالک کند پس از های آساایای مرکزی داشاات که این موهااوع هم کمک  کرده اساات تا اجمهوری

یی در این منطقه عنوان کند. این کشااور با افغانسااتان دارای مرز اسااتقالل نیز  ود را منحیر رهبر منطقه

شاوند. مساایر ارتبا  دیگر جدا میباشاد که با سار د طبیتی دریای آمو از یککیلومتری می ۱۳۱مشاتر  

م توسط شوروی ۱۸۹۲سا ته شده در سال « وستیپل د»مستقیم و رسمی میان دو کشور توسط پلی به نام 

رقرار کند، بای و ریلی که بندر  یرتان در افغانساتان و ترمز در ازبکساتان را به هم وصل میبا دو  ط جاده

باشد. روابط رسمی دو کشور ازبکستان و افغانستان به عنوان وا دهای مستقل سیاسی پس از فروپاشی می

م شروع شد. به صورت کلی از شروع تا اکنون روابط دو کشور ۱۸۸۱در سال شاوروی و اساتقالل ازبکستان 

م را در بر ۲۲۲۱م الی ۱۸۸۱توان به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول که از زمان استقالل ازبکستان در را می

دا لی در افغانساتان و شاو  ناشی از استقالل زودهنگام در ازبکستان، دو کشور  گیرد، به دلیل جنگمی

م و ایجاد ۲۲۲۱باه متناای واقتی کلمه دارای روابط دوجانبه در ور توجهی نبودند. دور دوم پس از ساااال 

الحمایه امریکا در افغانساتان، ازبکساتان همانند دیگر کشورها اقدام به بازسازی روابط نظام جمهوری تحت

گوی روابط دولت با دولت همواره  ود با افغانستان کرده و سفارت  ود در کابل را فتال نمود و مطابق به ال

کار آمدن امارت اساالمی و فروپاشی دوره جمهوریت. با این در پی گساترک آن بود. و دوره ساوم بتد از روی

وصااپ پرساای قابل طرن این اساات که روابط آن کشااور با تحریک طالبان در گنشااته چگونه بوده و پس از 

روابط و تتاملی را با این  کومت روی دست گرفته است؟  اساتقرار دوباره امارت اسالمی، ازبکستان چه نوع

 گیرد.برای یافتن پاسخ همه جانبه به این پرسی، مسئله در چند محور مورد بررسی قرار می
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 . نوع نگاه ازبکستان به تحریک طالبان و امارت اسالمی دوره اول۱

که ظاهراً با دولت اسالمی م  کومت ازبکستان با این۱۸۸۱قبل از تأسیس امارت اسالمی در سال 

الدین ربانی دارای روابط رسمی بود اما در عمل از جنان  زب جنبی به رهبری  افغانستان به رهبری برهان

یک کرد. پس از ظهور تحرجنگید،  مایت میتبار( که در مقابل  کومت مرکزی میبکعبدالرشید دوستم )از

افغانستان به شمول کابل توسط آن و تأسیس امارت اسالمی درصد از  ا   ۸۲السیر طالبان و تسخیر سریع

افغانستان، روابط افغانستان و ازبکستان شکل دیگری به  ود گرفت. قبالً که  کومت ازبکستان فارغ از 

ها، مشغول تالک برای دغدغه امنیت مرزهای جنوبی  ود به دلیل تسلط عبدالرشید دوستم به آن بخی

های شمالی  تار قدرت در کابل بود، پس از تسلط امارت اسالمی بر بخیها در ساتحصیل سهم ازبک

 ود  ا ساس ناامنی در مزرهای جنوبی افغانستان از جمله شهر مزار شریپ و بندر  یرتان، ازبکستان شدیداً 

کرد. از همینرو، آن کشور همن بستن پل دوستی، شدیدترین  فاظت مرزی را در طول مرزهای  ود با 

اک با امارت اسالمی عامل مهمی که ا ساس ناامنی و ترس ازبکستان را از همسایگی افغانستان اعمال کرد.

هایی مانند  رکت اسالمی ها و جنبیوجود آورده بود، ا تمال همکاری و تبانی امارت اسالمی با گروهبه

 های فتال هد  کومت ازبکستان بود.( از گروهIMU=Islamic Movement of Uzbekistanازبکستان )

تبار به رهبری رغم این ترس و هراس و همچنان اینکه امارت اسالمی تنها  زب و جنان ازبکعلی

ا کمتر به گر گرفتن یک سیاست عمل دستعبدالرشید دوستم را از صحنه  ارج کرده بود، ازبکستان با روی

گیری  صمانه علیه امارت متوسل شد. این کشور کوشید که نشان دهد که در جنگ میان امارت موهع

ی و سایر الدین رباناسالمی و جبهه موسوم به مقاومت که ترکیبی بود از بقایای دولت اسالمی به رهبری برهان

طرف بوده و  واهان ایجاد یک  کومت فراگیر بی شید دوستم،هایی مثل  زب جنبی به رهبری عبدالر گروه

و طرن  کار ننشستهدر افغانستان شد. گنشته از این  کومت ازبکستان در قبال قضایای افغانستان بی

)شی کشور همسایه افغانستان به شمول روسیه و ایایت متحده( برای  ۱+۲ابتکاری را به عنوان گروه تماس 

ای در جویی ماده ۱۳ان روی دست گرفت که در نتیجه مناکرات آن گروه به صدور اعالمیه  ل بحران افغانست

اید از  ل بحران افغانستان نیست و بم در تاشکند با تأکید بر این اصل کلی که گزینه نظامی راه۱۸۸۸سال 

د اینکه این مناکرات باوجو  iطریق مناکره به رهبری ملل متحد به بحران این کشور  اتمه داده شود، انجامید.

ن ترین کارکردی که برای  کومت ازبکستان داشت ایتأثیر ملموسی بر وهتیت افغانستان نگناشت ولی مهم

 واست نشان دهد که در قبال افغانستان چه نیت  یری داشته و  واهان  ل و فصل بود كه آن کشور می

ضافاً ازبکستان برای کاهی هرچه بیشتر باشد. م ود می آمیز بحران موجود در کشور همسایهمسالمت

های هد  کومت ازبکستان پنیری  ود از طرف افغانستان و در این راستا که امارت اسالمی به گروهآسی 

                                                             
زی شود که پس از تدابیر حفاظتی مرحفاظتی مرزی شدیدی که توسط ازبکستان در طول مرزهایش با افغانستان اعمال شد، گفته می . تدابیر

 میان کوریای شمالی و جنوبی در رتبه دوم قرار گرفت.
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میالدی رئیس  ۲۲۲۲اجازه ندهد علیه آن کشور از  ا  افغانستان عملیات تخریبی انجام دهند، در سال 

 رفاً کند و صوی امارت اسالمی را تهدیدی برای کشورک تلقی نمیجمهور ازبکستان آشکارا اعالن نمود که 

توقتی که دارد این است که امارت اسالمی و نیروهای ائتالف شمال یک دولت مشتر  و ائتالفی بسازند و 

ا له عدم مد آباد با نمایندگان امارت اسالمی دیدار کرده و دو طرف در زمینه تی سفیر این کشور در اسالم

  iiدیگر متتهد شدند.ور دا لی یکدر ام

 . سیاست ازبکستان در قبال مبارزه امارت اسالمی علیه اشغال امریکا و نظام جمهوری۲

پس از  وادث یازده سااابتمبر و تهاجم امریکا به افغانساااتان که در نتیجه آن نظام امارت اساااالمی 

امریکا ایجاد شااد، ازبکسااتان فروپاشاایده و نظام جمهوری اسااالمی به کمک کشااورهای غربی در ر س آن 

همانند ساایر کشورها سفارت  ود را در کابل بازگشایی کرده و نیز در شهر مزارشریپ کنسگری ایجاد کرد. 

در این دوره ازبکساتان در کنار گساترده سا تن روابط  ود با اداره کابل، به امریکا اجازه داد تا برای انجام 

شااته آباد را در ا تیار داافغانسااتان پایگاه هوایی کارشاای  ان عملیات نظامی و پشااتیبانی لوژسااتیکی در

باشاد. اسااتفاده امریکا از این پایگاه به دلیل اعترام امریکا نسابت به بر ورد  کومت ازبکسااتان در مقابل 

با وصپ اینکه ازبکستان روابط  وبی با اداره کابل داشت و  iiiم متوقپ شاد.۲۲۲۲وقایع اندیجان در ساال 

م دوباره روابط این کشااور با امریکا به طرف صاامیمی شاادن رفته و امریکا دوباره ۲۲۲۸ تی پس از سااال 

گاهی اجازه یافت تا از طریق این کشور اقالم غیر نظامی  ود را به افغانستان انتقال دهد، اما آن کشور هیچ

ن را رسااماً یک گروه تروریسااتی عنوان نکرده و موقپ  صاامانه علیه مبارزه تحريك طالبان در تحريك طالبا

تان شود گفت که  کومت ازبکسطول جنگ بیست ساله علیه اشغال امریکا و  کومت کابل اتخاذ نکرد. می

ظ فجویانه  ود را در قبال افغانستان  طرفی و صالبدر طول بیسات ساال گنشاته نیز همان سایاسات بی

م ۱۸۸۲م در نشست بخارست ناتو همانند اوا ر دهه ۲۲۲۹کرد. چنانچه رئیس جمهور این کشاور در سال 

)شای کشور همسایه افغانستان به عالوه روسیه، امریکا و ناتو( را ارائه کرد که  ۱+۳طرن ایجاد گروه تماس 

ال طرفانه و در عین  بیمتأسافانه مورد توجه هیچ طرفی قرار نگرفت. این کشاور در جهت تقویت سایاست 

زده  ود، در چند سال گری در  صوص همسایه بحرانو میانجی دیبلوماسی فتال به منظور مساعی جمیله

های این کشااور از نمایندگان تحريك توان به میزبانیترین موارد آن میپسااین بیشااتر فتال شااد که از مهم

امارت اسالمی نیز در طول مبارزه بیست  ivاشاره کرد. ایفغانیطالبان برای فراهم شادن زمینه مناکرات بین

های افغانسااتان منجمله ساااله  ود علیه اشااغال امریکا و  کومت کابل، موهااع  صاامانه در برابر همسااایه

ازبکسااتان نداشااته و به هیچ گروهی به  صااوص  رکت اسااالمی ازبکسااتان اجازه نداد که از مناطق تحت 

 یبی انجام دهد.تسلطی علیه ازبکستان عملیات تخر
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 م۲۲۲۱. روابط ازبکستان و امارت اسالمی پس از استقرار دوباره امارت اسالمی در سال ۳

پس از  روج امریکا از افغانستان و فروپاشی نظام جمهوریت در این کشور، امارت اسالمی بار دیگر 

گرفتن  تصرف و در ا تیار بر افغانستان  اکمیت یافت. مقامات و سخنگویان امارت اسالمی بالفاصله پس از

 کومت در کابل، به گونه شفاف و رسمی موهع  ود در قبال کشورهای همسایه را با تأکید بر این اصل که 

های ها با همه کشورها به  صوص همسایهامارت اسالمی  واهان داشتن روابط  سنه در تمام  وزه

افغانستان علیه کشوری استفاده کند. همچنین  دهد که از  ا افغانستان بوده و به هیچ گروهی اجازه نمی

طرفی و کند، بیاصل اساسی که امارت اسالمی مبتنی بر آن با سایر دول روابط  ود را استوار می

باشد. جدا از اینکه  سن رفتار ازبکستان با امارت اسالمی قبل از اقتصادمحوری در سیاست  ارجی می

ازبکستان را از استقرار دوباره امارت اسالمی برطرف داشته بود، اما فروپاشی نظام جمهوری هر نوع نگرانی 

طرفی اقتصادمحور امارت اسالمی موجبات را تی و اعالن رسمی پالیسی  ارجی  سن همجواری و بی

 باشی بیشتر ازبکستان را از نا یه افغانستان تحت  اکمیت امارت اسالمی فراهم کرد.غمبی

زبکستان همانند همه کشورها به طور رسمی یا دیژوره شناسایی امارت اسالمی را در  وزه سیاسی بااینکه ا 

متطل قرار داده اما آن کشور به شکل دیفکتو امارت اسالمی را به عنوان  کومت افغانستان مورد شناسایی 

ی، داری از د الت در امور افغانستان و عدم  مایت از هیچ جنا قرار داده و کوشیده است همن  ویشتن

روابط سیاسی  ود را با امارت اسالمی در  د قابل قبولی  فظ کند. در راستای تقویت روابط سیاسی، 

زیر ترین آن؛ سفر و مهم توان بهیمقامات دو کشور بارها سفرهایی به کشورهای یک دیگر انجام داده اند که م

اشاره کرد.  در  وزه  viازبکستان و سفر سرپرست وزارت  ارجه امارت اسالمی به v ارجه ازبکستان به کابل

بررسی داد و ستد اقتصادی دو طرف در این  viiتری قرار گرفته است.اقتصادی روابط دو طرف در  د مطلوب

یک سال و چند ماه نشان می دهد که ازبکستان تمایل و عالقه فراوانی برای توسته روابط اقتصادی  ود با 

ای ها در راستاز گسترک روابط اقتصادی دو طرف دارد، تالک افغانستان دارد. جدیدترین موردی که نشان

 viiiایجاد بازار تجارتی مشتر  میان دو کشور است.

 دو طرف روابطانداز . چشم۴

انداز روابط دو کشور را  وب و  سنه توصیپ کرد. توان چشممبتنی بر چند فاکتور می  

ریه الخصوص نظای علیعدم وجود فضای امنیتی بر روابط دو کشور: براساس نظریات مطالتات منطقه :اول

دهد، ترین عامل یا فکتوری که روابط کشورها را جهت منفی یا مثبت میای، مهمهای امنیتی منطقهمجموعه
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گنشته این مقال چنانچه در مبا ر  ixشده میان دو کشور است. وجود یا عدم وجود موهوعات امنیتی

توهیب داده شد، میان ازبکستان و افغانستان تحت  اکمیت امارت اسالمی )چه در دوره اول امارت و چه 

ود شگونه موهوع امنیتی شده وجود نداشته است. عدم وجود موهوعات امنیتی شده باعر میاکنون( هیچ

ه روابط دوجانبه  ود را به  صوص در امنیتی پیوست که دو کشور با  یال را ت و بدور از فضا و متمای

های سیاسی و اتحادهای نظامی گاهی در ائتالفسطب اقتصادی گسترک دهند. چنین کشورهایی هیچ

علیه یکدیگر عضویت نگرفته بلکه برعکس تالک  واهند کرد تا چه در سطب دوجانبه و چه از طریق پیوستن 

دیگر تحصیل کنند. واهب است که وجود د را از یکهای سیاسی و اقتصادی منافع متقابل  و به سازمان

 آورد. سازی  وبی برای ازبکستان و افغانستان به ارمغان میامنیتی شده دورنما و فرصتفضای روابط غیر

رابطه همبسته میان امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان و امنیت ازبکستان: فاکتور دومی که باعر  دوم:

سته برای استقرار یک  کومت با ثبات در افغانستان تالک کرده و از هر عمل شود که ازبکستان پیو می

ساز در افغانستان  ودداری کند، همبستگی میان امنیت  ودک با امنیت و ثبات در افغانستان ثباتبی

های هد  ودک چون  رکت اسالمی است. قدرت مسلم این است که ازبکستان همیشه از وجود گروه

ی ثباتکند و درصورتی که در افغانستان بیا ساس  طر می تر گروه داعیون از آن  طرنا ازبکستان و اکن

 سازی آنثباتهای هد  کومت ازبکستان و داعی برای  مله و بیوجود داشته باشد، فرصت برای گروه

که شده،  د همکند تا برای تقویت امنیت و ثباتی دا لی  و شود. از اینرو، آن کشور تالک میکشور فراهم می

 از وجود امنیت و ثبات در افغانستان که اکنون عامل آن امارت اسالمی است،  مایت کند. 

ور های دو کشهای و نیازمندیدیگر: جاذبههای متقابل اقتصادی دو کشور به یکها و نیازمندیجاذبه سوم:

 های اقتصادیدر بخی جاذبههای ترانزیتی قابل بررسی است. های اقتصادی و نیازمندیدر بخی جاذبه

باشد که های اقتصادی و تولیدی زیادی میازبکستان برای افغانستان به عنوان یک همسایه دارای ظرفیت

تواند در شگوفایی اقتصاد افغانستان کمک زیادی کند. ازبکستان کشوری سرشار از منابع متدنی به می

کند. این ای ایفا میی کنونی افغانستان نقی برجستهها صوص نفت و گاز و تولید برق در تأمین نیازمندی

های صنتتی و زراعتی به دلیل بر ورداری از صنتت نسبتاً پیشرفته در  صوص تولید انواع کشور در زمینه

تواند دستیار مناسبی برای آیت، و داشتن تجربه کافی در بخی تولیدات زراعتی مکانیزه، میماشین

شور مزار شریپ( به کمک ک -اولین  ط ریلی افغانستان ) ط ریلی بندر  یرتانافغانستان باشد. چنانچه 

                                                             
شود که حل و فصل آن از طریق ای، موضوعات امنیتی شده میان دو کشور به موضوعاتی گفته میبه نظریه مجموعه امنیتی منطقه . مطابق

ابزارهای سیاسی و دیپلوماتیک ممکن نبوده و دو طرف برای حل آن به صورت مطلق به نفع خود از ابزارهای دیگری چون قدرت نظامی 
ترین موضوعات عام و چه به صورت جمعی در ائتالف با کشور یا کشورهای دیگر استفاده کند. از مهم چه به صورت  فردی یا یکجانبه

 های مرتبط در یک کشور و... اشاره کرد.های تاریخی، اختالفات و دعاوی مرزی و ارضی، حمایت از جمعیتتوان به دشمنیساز میامنیتی
 .ای از توجه و توان اقتصادی نی یک کشور از کشور دیگری احساس خطر کند، بخش عمدهشود که زمامعمای امنیتی به وضعیتی گفته می

کند تا عین کار را انجام دهد. این روند دهد و در عین حال کشور دیگر نیز تالش میخود را به افزایش قدرت نظامی تهاجمی اختصاص می
 دهد. دیگر قرار میهمیشگی از یکشود همواره دو کشور را در ترس که منجر به مسابقه تسلیحاتی می

که حمله راکتی به خاک ازبکستان که از خاک افغانستان صورت گرفته بود، کار گروه داعش بود.  شود. گفته می 
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ازبکستان سا ته شده است. در مقابل افغانستان برای ازبکستان همن مقصدی برای صادرات به عنوان 

تواند در باشد. ازبکستان میهای صنتتی و زراعتی میگناری در بخیکشوری پرجاذبه برای سرمایه

سازی ای و ریلی و در بخی مکانیزهون استخراج و پروسس متادن، در بخی زیربنایی جادههای چزمینه

 های پرسودی انجام دهد.  گناریتولیدات زراعتی در افغانستان سرمایه

توان گفت که ازبکستان به عنوان یک کشور های ترانزیتی دو کشور به یکدیگر میدر  صوص نیازمندی

افغانستان به منطقه پرجمتیت جنوب آسیا وصل شود. همچنین این کشور با گنر  تواند از طریقتولیدی می

به بنادر آبی در  لیج فارس و دریای عمان دست یابد.  از افغانستان به کشورهای پاکستان و ایران و نهایتاً 

دسترسی  هتواند از طریق ازبکستان به کشورهای قزاقستان، قرغزستان، چین و روسیجان  افغانستان نیز می

از  کند ابتداپیدا کند. چه اینکه در  ال  اهر  ط ریلی مستقیمی که افغانستان را به چین وصل می

های  ود را باید هرچه بیشتر تالکگنرد. در همین راستا، دو کشور افغانستان و ازبکستان میازبکستان می

هرات به مزار شریپ که بندر - واف افغان و تمدید  ط ریلی -بایی عملی شدن زودهنگام  ط ریلی ترانس

و زیت کند، متمرکز نموده و انقالبی را در زمینه تران به شبکه ریلی ایران متصل میترمز ازبکستان را مستقیما

 ای رقم بزنند.تجارت بینامنطقه

 گیری نتیجه

انستان افغ یشمال یهاهیاز همسا یکیو  یمرکز  یایکشور در آس نیازبکستان به عنوان قدرتمندتر

دوره )در  الل  کیدارد، به جز  یاسیم با افغانستان روابط س۱۸۸۱که از بدو استقالل  ود در سال 

 یاند و یس خیمرا ل تار ریم( در سا۱۸۸۲اول دهه  مهیدر ن یجهاد یهامیتنظ انیم یدا ل یهاجنگ

ند. را اتخاذ ک یطرفیکشور جان  ب نیا یایاست تا در قضا دهیساله روابط  ود با افغانستان کوش

طب روابط در س ،ییگراعبارت از عمل دهیکه ازبکستان در نوع بر ورک با افغانستان برگز ییالگوها

 یهاآن کشور طرن هبوده است. چنانچ انهیگرایانجیو م لهیجم یفتال مساع یبلوماسیدولت و د -دولت

 نیا نیم ارائه کرد. همچن۲۲۲۹را در سال  ۱+۳م، و ۱۸۸۲را در اوا ر دهه  ۱+۲گروه تماس  یابتکار 

ر از  ود نشان داد که دال ب یایفغاننیمناکرات ب یزبانیبر م یعالقه فراوان نیکشور در چند سال پس

ون با تا اکن سیاز بدو تأس یاسالم مارتروابط و تتامل ا ییفضا نی. در چنباشدیآن م ر واهانهی  تین

 ی ارج استیبا اعالن س یتنی و مخاصمه بوده است. مضافاً امارت اسالم یازبکستان بدور از فضا

توسته روابط به  صوص در  وزه  یدر کشور ازبکستان برا یشتر یب زهیو اقتصادمحور انگ یطرفیب

شد، پس از استقرار مجدد امارت  یمقال بررس نیچنانچه در مبا ر ا نرویکرد. از هم جادیا یاقتصاد

 یضاانداز فارتقا چشم نیکه ا افتهیبه سطب قابل قبول ارتقا  یتتامل دو کشور از سطب عاد یاسالم

 .گناردیم ییبه نما یبه گونه بهتر  ندهیروابط دو کشور را در آ
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 یور ف یصاداقت یهایازمندیبر روابط  سنه موجود و متطوف به ن یوجود در  ال  اهر مبتن نیا با

و  یسطب مبادیت اقتصاد ییروابط به منظور افزا نیتوسته همه جانبه ا ،یکنون طیافغانستان در شرا

 یآور راهمف ابلازبک در افغانستان و بالمق گزارانهیاز جان  سرما ییربنایز یهایگنار هیگسترک سرما

متمرکز  به آن شتریاست که مقامات دو کشور ب ییعبور و مرور تجار افغان به ازبکستان کارها التیتسه

 شوند.

 پیشنهادات: 

 شود که: با عنایت به مبا ر این مقال پیشنهاد می

دولتین افغانستان و ازبکستان برای گسترک هرچه بیشتر روابط سیاسی  ود را به شکل دیژوره ارتقا  -۱

 دهند؛

مابین هر دو کشور، به منظور تسریع روند دو دولت تسهیالت و امکانات ویژه برای عبور و مرور تجار فی -۲

 تجارت و افزایی سطب مبادیت اقتصادی میان دو کشور فراهم کنند؛ 

ن باشد، تمرکز  ود را بایی عملی شدای که نیاز شدید کل منطقه میدو دولت برای تسریع اتصال منطقه -۳

 زند؛هرات به مزارشریپ بیشتر سا –افغان و تمدید  ط ریلی  واف  -وژه ترانسپر 

گناری را در دو کشور فراهم های سرمایهاقتصادی که زمینه دو کشور در سطب دوجانبه قراردادهای بزرگ -۴

 کند، به امضاء برسانند.می

  منابع

 .http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_990719_TashkentDecl

aration%28en%29.pdf  

 ن،یاز مترجم یترجمه جمت ،یو قفقاز جنوب یمرکز  یایمنازعه در آس یهااولگا. گسل کر،ی. آل 

، ص ۱۳۹۲ابرار متاصر: تهران،  وت  یالمللنیب قاتیمطالتات و تحق یانتشارات موسسه فرهنگ

۳۲۹. 

  .۱۳۹۴، ۲شماره  راسی، ماهنامه ا«از ازبکستان ییکایامر انی روج نظام. »یمحمود وسپی. 
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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:

 + ۷۳۹۷۷۰۰۷۶۶۹      تماس:
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