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 ل دیدگاه اشرف غنی در روابط بین المل
 

 : یجمهور غن استراتیژی و اصول سیاست خارجی از دید رئیس 
 

جمهور با توجه به این واقعیت که افغانستان در قلب آسیا قرار گرفته و تاریخ این سرزمین را به نقطه اصلی  رئیس
ها و افکار رقیب مبدل ساخته است، معتقد است که سیاست خارجی کشور ما به شکل طبیعی با میان قدرت  تقاطع

الملل قرار دارد  تان در محل تقاطع پنج حلقه روابط بینبا درک این نکته که افغانس وا .وند داردسیاست داخلی ما پی
ها و ها، قدرتازمانسها،  کاری بین این دولتاعالن کرده که هدف سیاست خارجی ما ایجاد بستر مساعد برای هم

 :تها اسشبکه 
 

  هحلقه اول: شش کشور همسای
  محلقه دوم: جهان اسال

  فو آیسا  وحلقه سوم: امریکای شمالی، اروپا، جاپان، استرالیا و کشورهای عضو نات
  ا حلقه چهارم: آسی

و سایر   المللهای چندین ملیتی، جامعه مدنی بینحد، شرکتالمللی انکشافی، سازمان ملل مت های بینحلقه پنجم: سازمان
  .های غیرحکومتیسازمان

 

بر مبنای تعمیق و توسعه ارتباطات و همکاری با این پنج حلقه طراحی شده و  استراتیژی سیاست خارجی کشور که  
خارجی ما باید آن را به باشد و دستگاه سیاست  زاده تاریخ می دن است، ناشی از پیچیدگی است کهشدر حال تطبیق  

  .گرایانه رهبری و مدیریت کندلی، اما عمی اصولگونه 
اصول  یت و توسعه آن، در سیاست خارجی خویش اصولی دارد. در ذیل اینافغانستان برای برقراری همکاری، تقو

  .افغانستان اشاره شده است از نگاه رئیس جمهوری
 

 : هاصل همگرایی در منطق (1
 

های منطقوی؛ به دلیل این که موقعیت جئوپولیتیک  اریکاست بر اصل تقویت همغانستان مبتنی  سیاست خارجی اف
انصراف ا م معبر  مثابه  جنوب  به  و  جنوبی  آسیای  و  میانه  آسیای  میان  از یک سوشناپذیر  ج  رقی  از  دیگر ا و  نب 

  .مساعدترین موقعیت را برای ما فراهم آورده است ههمسایگی ما با خاورمیان
مانند نفت و گاز   . منابع وسیع طبیعی در این قارهدبیست و یکم خواهد بوها در قرن  گرهگاه اصلی رقابت ا آسی  قاره 

های های همراه با رقابتهمراه با رشد سریع تکنالوژی، فرصت های بزرگگذاریو همچنین سرمایه و آب آشامیدنی
  .دانسختی را در این قاره موجب شده 

ی  یک امر الزامی است. امور روزانه یی به خاطر صلحی افغانستان همگرایی منطقهیت منطقهنگرش سیاس همچنین در
شناسند، مورد تهدید قرار دارد. بدین  بار که هیچ مرزی را نمیهای خشونتمان از جانب شبکهزندگی و امنیت ملی

ها، جامعه ان حکومتانمندی رهبربه واسطه تو زننددگی شهروندان ما را رقم مینهایی که زلحاظ موانع و فرصت
  .گرددتعریف می یضای همکاری و هماهنگی منطقوف ی و جامعه مدنی در شکل یافتن تجار

از آنجایی که  .باشدمی همگرایی عمیق یک امر شدیداً الزامی به خاطر رسیدن کشورهای منطقه به رفاه در بعد دیگر
جیبه صلح ثبات و رفاه  ی نمم به ایجاد یک حلقهصت، اکنون ممیالدی درگیر جنگ بوده اس ۱۹۷۸ افغانستان از سال

در راستای همگرایی   جمهور افغانستانجمهور همواره اعالم کرده است که به عنوان رئیسو رئیس .در منطقه است
  .منطقه متعهد است فاهرعمیق به منظور صلح و 
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 : ر عدم مداخله در امور کشورهای دیگ اصل (2
 

نطقه و جهان، بر اصول حسن همجواری، عدم مداخله ایگان، کشورهای مستان در برابر همسسیاست خارجی افغان
به   ا یی ماگرافزون بر رویکرد منطقه تاکمیت ملی استوار است. این سیاسح در امور داخلی یکدیگر و احترام به حق 

ت خاص ساختاری برخوردار  بر مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی از اهمی مل نزدیکی و تأثیرات بسیار مستقییدل
ما خود را در راستای منافع ملی خود، ملزم به ادامه و تقویت فضای  دشویی که مربوط به افغانستان میا ا ج باشد. تمی

  .دانیمی کنونی میبه وجود آمده 
آن گونه اند و  یی در رعایت این اصل در قبال افغانستان صادق نبودهمتأسفانه برعکس، برخی از کشورهای منطقه

می  ترورکه  ورود  راه  خاکباید،  از  نگرفتهیست  را  افغانستان  به  کهشان  چنان  نشست  رئیس اند.  یک  در  جمهور 
ها شمار قابل مالحظه تروریست و تأکید کرد که هبه صراحت سران این کشورها را مورد خطاب قرار داد ییمنطقه

ی کشورهای شما و سایر سازثباتخاک افغانستان به خاطر بیاز کشورهای شما وارد افغانستان شده و با استفاده از  
  .نمایندهای منطقه فعالیت میرکشو

مسؤولیت  مهلکاین  زمانی  میناپذیری  پناهگاه  تر  و  منابع  نمودن  فراهم  با  دولتی  عناصر  که  عناصر  بگردد  رای 
جلوگیری  برای   ها به کار گیرند.سایر دولت  ربهای خود در برا آنان را به گونه نیابتی در رقابت ا غیردولتی و تمویل آنه

و نباید هیچ   دت سیاسی از راه سیاسی حل گردا از این تهدید استراتیژیک در منطقه، افغانستان معتقد است که اختالف 
  .به امور سایر کشورها مداخله کند یورشک
 

 : ی ل تقویت روابط با کشورهای اسالمصا (3
 

ا توسل به مناسبات دو و چندجانبه استوار  بین کشورهای اسالمی ب  تقویت پیوند  بر نزدیکی و نسیاست خارجی افغانستا
گونه  .است به  که  است  واقعیتی  داریم،  اسالمی  کشورهای  با  که  تمدنی  و  تاریخی  اجتنابپیوند  از  ای  یکی  ناپذیر 

اسپیوند جدایی ن کشور ما را ساخته است. بنابرای  ینامتغیرهای سیاست خارج  از عوامل ناپذیر با تمدن  المی یکی 
  .رجی ما خواهد ماندخا  پایدار سیاست

افغانستان وارد یک اجماع جدیِد در حال ظهور با   ری در اوایل حکومت اعالم کرد کهودر همین رابطه، رئیس جمه
. در پی همین منش دگوییادگرایی و جنگ »نه« مینگردد، اجماعی که به عدم تساهل و تسامح، بجهان اسالم می

ت محکومیت تروریسم صادر نمود  های در ج علمای جهان اسالم اعالمیه ن بار شورایتیژیک بود که برای اولیاسترا
  .شودمحسوب می نهای اکثراً مسلما استی دولتکنقطه مثبت در تاریخ، در راستای درک  کی که

 

 : گ های بزرتعامل دوستانه با قدرت  لاص (4
 

در روابط دو و چند جانبه  گیری کاهش تنش و اجتناب از تنش را جهتسیاست خارجی جمهوری اسالمی افغانستان،  
های جهانی و منطقوی دور  های بین قدرتها و تنشالمللی دارد. حکومت تالش دارد که افغانستان را از رویارویبین

تی جهانی  است. این سیاست از تحکیم یک نظام امنی  نگه دارد؛ سیاست خارجی افغانستان، سیاست خارجی چندجانبه
  .کندللی و چندجانبه حمایت میمالینهای گسترده بمبتنی بر همکاری

های خوبی مانند های بزرگ جهانی و منطقوی را دارد و در این راستا نمونهافغانستان توان ایجاد همکاری بین قدرت
تان تا  ست خارجی افغانسیاسدر   ندر افغانستان وجود دارد. بنابرای  هند وایجاد همکاری بین روسیه، امریکا، چین  

  .شودیی پیگیری میهای جهانی و منطقهحفظ توازن در روابط با قدرت دجایی که امکان داشته باش
 

 : یهای اقتصاداست خارجی با برنامه یاصل پیوند س (5
 

روابط حسنه و  ت  سهای دیگر اسامانیل بسیاری از نابههای اقتصادی در منطقه، کلید ح به باور افغانستان ایجاد شبکه
یک تأثیر  ندوها با همدیگر وصل ش اما زمانی که این شبکه  گرددیی میعث ایجاد تأثیر شبکها ب کشورها با یکدیگر

ایجاد می میانکشافی مرکب را  که  مردم  کند  دلیمتواند  همین  به  دهد.  ترقی  به رفاه  فقر  از  استراتیژی   لنطقه را 
 .باشدها و کشورهای دیگر میهیبرای ایجاد روابط با همسا  سیاسی آن ن وابسته به استراتیژیا اقتصادی افغانست 

 

 : لاصل احترام متقاب  (6
 

نگرد که گستردگی و حدود آن بستگی دارد به  ای از روابطی میبه سیاست خارجی خود به مثابه مجموعه  تانسافغان
یم خود را مطابق منافع ملی و با  اعتماد متقابل و احترام به حق ما به عنوان یک کشور دارای حاکمیت که تصام

وگو  بر مبنای گفت نستان با کشورهای دیگراری افغا ک هم یکند. از این رومنطقه و جهان اتخاذ می عدرنظرداشت مناف
از کشورهای همسایه، منطقه و   انستان بر اساس اصل حقوق متقابلغاف .و احترام متقابل استوار است های سازنده

دات هطبق تع ند؛ یعنی رابطه دولت با دولت.نشان روابط اصولی را مراعات کر همکاریجهان انتظار دارد که د
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هرگز به کسی و یا هیچ گروهی اجازه نخواهد داد تا از قلمروش علیه دولت یا سازمان   صلافغانستان به همین ا
دیگران نیز عین توقع را   از ام به حاکمیت ملی و حقوق متقابلرطبق اصل احت لروع دیگر استفاده کند و در مقابشم

  .دارد
 

 : ل الملاصل مشارکت در نظام بین  (7
 

جهانی خویش متعهد بوده و به  هایبه وظایف و مسؤولیت  یالملل ه جهانی و بینی از خانوادشافغانستان به عنوان بخ 
منافع ملی   نگرشد و پایبند است. طبق همین  نعمیقاً باورم یالمللهای بینبرای همکاری هبه وجود آوردن زمین اصل

  .است« المللی یکجای ساختهخود را با منافع بین
وی و جهانی به صراحت اعالم کرده است که »مردم و حکومت افغانستان های بزرگ منطقدر کنفرانس رجمهورئیس

لی خویش  مل الها را با همکاران بیناین تعهد و اراده را دارند که گذشته را عقب زده و قراردادهایی مبتنی بر ارزش
مسؤولیت  «ببندند نشانگر  میکه  جهانی  حوزه  در  افغانستان  زیپذیری  سیرباشد.  طبق  افغانستان  خارجی  ا  است 

ی منطقوی و جهانی جانبهایجاب همکاری همه  ها از طرف دیگرز یک طرف و فرصتامعتقد است که خطرات   دخو
  .ا با خطرات مشترکی مواجه استیکند و دنرا می

 

 :اهمشترک در دفع تهدیدات و چالش  یاصل همکار (8
 

ی  ا بر مبنای اصل مبارزه مشترک با تهدیده یز طریق دفع خطرات منطقوی و جهانا افغانستان به اصل امنیت جمعی  
یی، پیچیده و وابسته به همدیگر رو است، زنجیرههایی که جهان با آن روبهچالش اجدی و احتمالی باور دارد؛ زیر 

های شانگهای  جمهور افغانستان در یکی از اجالسباری رئیس .ت عمل در سطح جهانی داردحدو هبوده که نیاز ب
نماییم تا با ما در تعریف مشکل و به  های شانگهای دعوت میز تمامی اعضای سازمان همکاریوضاحت داد که »ا

خصوص به یکجا شوند«  ابعاد ناشی از آن های استخباراتی، امنیتی و سیاسی ووجود آوردن یک اجماع در عرصه
    .های مشترک از جمله تروریسمشدر دفع چال

باشد ولی رو به افزایش می ها به صورت اخصجهانی به صورت کل و دولتا در برابر نظم  هتهدید  مسلم است که 
اهنگی در  های تروریستی و افراطیت از این ناهمسازمان .این تهدیدها همواره پراکنده است رمتأسفانه پاسخ در براب

برداری  ، بهرهسازدیمرا در ایجاد یک نظام افراطی و در حال تغییر قادر  جهت ایجاد یک سیستم منظمی که آنها  
  .طلبدترک، تالش مشترک میشو در فرجام این که این تهدیدات م دانکرده

 

 : راصل حمایت و حفاظت از حقوق بش (9
 

المللی و حاکمیت قانون بوده و از اعالمیه های بینونکنوانسی  متعهد به ان در سیاست خارجی و داخلی خودتافغانس
موده است،  نسجیل گردیده و حکومت را مکلف به تأمین حقوق شهروندی جهانی حقوق بشر که در قانون اساسی ما ت

ه  ای برای حقوق بشر قایل شدزندهربهای ا ا ی اسالمی ما و نص قانون اساسی ما هارزش کند؛ زیراجداً حمایت می
و افغانستان   اسی ما زیادترین احترام برای بشر به حیث بشر گذاشته شده استسدر دین مبین اسالم و در قانون ا است.

  .در سیاست خارجی و داخلی خود از این اصل تبعیت و بر رعایت و تطبیق آن تأکید دارد
 

 : یجمهور غن اهداف سیاست خارجی از دید رئیس 
 

اس یافته است در واقع باید منتج به اهداف و نتایجی  جی که در قانون اساسی انعکتحقق خطوط اساسی سیاست خار
گردد که سعادت، رفاه، استقالل، اتحاد و عزت مردم افغانستان را تأمین و تضمین نماید که دولت و دستگاه دیپلوماسی  

دهد که مطابق قانون  ن میجمهور نشا لعه بیانات رئیسمطا  .باشندکشور نیز مکلف به محقق کردن این اهداف می
  :روندساسی، موضوعات ذیل از اهداف سیاست خارجی دولت کنونی به حساب میا

 : یامنیت مل  .1
 

های جهانی و کشورهای  های نیابتی، نگرش به افغانستان به عنوان عمق استراتیژیک توسط برخی از قدرتجنگ
ی به کشور با نیات و مقاصد های مختلف تروریستسازمانها و  انستان و هجوم گروهیی، موقعیت جئوپولیتکی افغمنطقه

از اهداف برجسته سیاست   جمله عواملی هستند که مسأله »امنیت ملی« کشور را به عنوان یکی  مختلف و... از 
است اما با   رشواز وظایف قوا و نهادهای امنیتی ک ی ستأمین امنیت کشور طبق قانون اسا  .خارجی تبدیل کرده است

مین امنیت ملی اراده قاطع  أ نیاز به همکاری جهانی دارد. از آنجایی که حکومت در راستای ت درایط موجوتوجه به ش
تالشددار بر  عالوه  پیمان،  ملی،  امنیت  تأمین  جهت  دفاعی،  نیروهای  و  نهادها  تقویت  برای  فراوان  های  های 

  .ت و متحد به امضا رسانیده استسهای دورا نیز با بسیاری از کشوراستراتیژیک امنیتی، اقتصادی، فنی و فرهنگی  
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 : یخوداتکایی و رفاه اقتصاد -2
 

خصوص کشورهای منطقه امری رسیدن به رفاه اقتصادی و خودکفایی، بدون همکاری و تعامل سازنده با جهان، به
ور در تحقق این هدف نقش بارز و  توان دریافت که نظام سیاست خارجی کشناممکن است. بدین لحاظ به روشنی می

بایست رفاه اقتصادی و خودکفایی را به عنوان یکی از اهداف سیاست خارجی کشور  رد و حکومت میای دا ارزنده
های  طرح خوداتکایی اقتصادی و راه شبدهد. به همین جهت حکومت در اوایل کارخوی اش قراردر اولویت کاری

های جامع که در رشد، تقویت و توسعه اقتصادی کشور مؤثر هستند را در مدل رسیدن به یک اقتصاد پویا و همچنین
  .کننده ارائه کردکشورهای کمک  داجالس مقامات ارش

های  ها و تالشدر این راستا اهداف، طرح تقتصادی توسط حکومت در منطقه اسابعد دیگر، اتخاذ دیپلوماسی فعال  
یی، هدف  ه نتایج درخشانی هم در پی داشته است. در دیپلوماسی منطقه ای طی دو سال گذشته صورت گرفته کگسترده

حکومت  .   دک چهارراه ترانزیتی مبدل شویبه نقطه اتصال و به   لکومت این بوده است که افغانستان از نقطه انفصاح 
اقتصادی   یک سیاست همگرایی ررکننده تبدیل کند و به همین خاطدافغانستان را به یک کشور صا  در تالش است که 

   .کندر منطقه تعقیب و تقویت میدرا 
تواند  یی به عنوان یک اصل اساسی در سیاست خارجی حکومت مطرح است و این اصل میسیاست همگرایی منطقه

ی تواند نقطهکشور ما می  ندیل کند که بر اساس آبسیاسی ت  –ادی  جغرافیای افغانستان را به یک جغرافیای اقتص
آسیای شرقی،   باش آسیای مرکزی،وصل  آسیای غربی  و  جنوبی  و شکوفایی   .دآسیای  به سمت رشد  به سرعت  و 
  .اقتصادی حرکت نماید

 

 : ل الملگاه افغانستان در نظام بین یارتقای جا -3
 

های الملل است. اکنون تالش ندن جایگاه و عزت کشور در نظام بینیکی اهداف سیاست خارجی افغانستان برگردا
های دستگاه سیاست خارجی مبدل شده است. گیرد و این امر به یکی از اولویت حوزه صورت میوسیعی در این  

تعامل بر اساس اصل عزت، احترام و حقوق متقابل امری است که رئیس جمهوری و مسؤولین سیاست خارجی کشور 
اکنون اند. افغانستان همردهگذارند و آن را طبق قانون اساسی کشور، از اهداف سیاست خارجی بیان کانگشت میبر آن  

های دموکراسی و  ی ارزشوالملل »با اتفاق نظر رجمهور، در نظام بینای رسیده است که به تعبییر رئیسبه مرحله
المللی و حاکمیت کشورها و تعهد برای به قوانین بینبا یک دیدگاه مشترک در قبال تروریزم، احترام   رحقوق بش

 . نمایدفعالیت و کار می ا یافتن به اهداف انکشاف اجتماعی با هم به مثابه شرکا یکج ت سکن نمودن فقر و دریشه
 

 : ر حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشو -4
 

گرفته است. اکنون و متکی های وسیعی برای تجزیه کشور و مخدوش ساختن یکپارچگی آن صورت  اندازیدست 
داخ توان به در  امنیتی  و  دفاعی  سیاست خارجی صورت میهای وستالش لهای  در حوزه  از طریق  یعی  تا  گیرد 

  .دازی خارجی در کشور گرفته شودناالمللی نیز جلو دستتعامالت بین
 

 : یمنافع مل -5
 

ای که تمام مردم افغانستان باالیش  نکته .تی از اصول سیاست خارجی کشور اسکتأمین و حفاظت از منافع ملی ی
ا با دنیا برای منافع ما اصلی و حتمی است و به همین جهت، )حکومت( برای اجماع دارند این است که روابط م

ست خارجی تأکید افغانستان همیشه در سیا . تهای وسیعی انجام داده اسشالالمللی طی این مدت تتحکیم مناسبات بین
واهد شد و حکومت  کرده است که بدون در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان هرگز ثبات و رفاه در منطقه تأمین نخ 

اساس   ریی باید ب تعامالت منطقه نبنابرای .نشینی نخواهد کردی خود عقبلافغانستان نیز به هیچ صورتی از منافع م
  .منافع مشترک انجام شود

 

 : لتقابل به میدان تعام هن افغانستان از نقطتبدیل کرد -6
 

یی و جهانی به افغانستان بر ملت تحمیل شد  منطقه  بسهای گذشته که ناشی از نوع نگرش نامنا با توجه به مرارت
کشور   .ا هها نگریسته شود نه محل رقابتث یک نقطه همکارییح خواهند به کشورشان منمردم افغانستان می اکنون

ی افکار با تمامی  ی مرکزی برای داد و ستد تجاری، فرهنگی، تشبثات و تبادلهر از یک هزار سال نقطهما برای بیشت
های تجارتی آسیا به ایران و ترکیه و تا وینوس ایتالیا  اط جهان بود. شهرهای ما مراکز عبور و استراحتگاه کارواننق

آسیا را باهم وصل کرده  ورای جوانانی بود که اروپا  راه اکتشافی ب  1960های  نستان حتی تا اواخر سالا بود. افغ
جهانی .دبو حال حاضر دو  وضعیت م کدر ی متأسفانه فعالً در نگرش  عماگونه قرار دارد. درباره افغانستان، در 

ها و مشکالت  تصویر متضاد وجود دارد؛ یکی تصویری که در آن، افغانستان یک سرزمین پر از خطرات، چالش
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  – شود. تصویر دوم است و تروریزم، مواد مخدر و فساد اداری، از خصوصیات برجسته این سرزمین نشان داده می
این است که کشورمان چهارراه آسیا باشد، تا نقطه ارتباط شرق آسیا به    –کند  ای تحقق آن تالش میکومت برکه ح 

غرب، و شمال آن به جنوب گردد و نقطه ارتباط آسیای مرکزی با همه آنها. در این تصویر، افغانستان کشوری غنی 
  .دمنابع و ذخایر طبیعی ارزشمن است با 

 

 : یستان در قانون اساسافغان خطوط اصلی سیاست خارجی
 

شکل واضح تبیین   کلی سیاست خارجی کشور را به ووین شده است که خطوط اساسی  ددر قانون اساسی موادی ت
   ساخته است.

  .باشددولت جمهوری اسالمی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می نافغانستا :ماده اول
المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و های بیندول، میثاقالندولت، منشور ملل متحد، معاهدات بی :ماده هفتم

  .کنداعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می
دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقالل، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن   :ماده هشتم

  .نمایدهمجواری،احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می
شود، مگر بر هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی :ه بیست و هشتمماد

  .الدول که افغانستان به آن پیوسته باشدهای بیناساس معامله بالمثل و پیمان
کند. این اشخاص  ن میتضمی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون دولت حقوق و آزادی :ماده پنجاه و هفتم

  .باشندالمللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف میدر حدود قواعد حقوق بین
در اینجا جهت رعایت   دی سیاست خارجی نقش محوری دارنهدبا توجه به اصول فوق و سایر مواردی که در شکل 

  ری کشوخارج یاست ستوان گفت خطوط اساسی )دکترین( می –اختصار ذکر نشده است 
  :عبارتند از

   ناپذیری آزادی، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی کشورتفکیک .1
  رخودداری از مداخله در امور کشورهای دیگ .2
  هحسن همجواری با کشورهای همسای .3
  نآمیز و حسنه با کشورهای منطقه و جها روابط صلح .4
  یاحترام به معاهدات و قراردادهای جامعه جهان  .5
  یالمللمسایل بینمشارکت در امور و  .6
  رحمایت و حفاظت از حقوق بش .7

با توجه به اصول فوق، حکومت مؤظف است که آنها را در تدوین استراتیژی سیاست خارجی کشور در نظر گرفته  
  .و برای تحقق آنها گام بردارد

 

 : نگیری در سیاست خارجی افغانستاساختار تصمیم 
 

گیری عمدتاً از حوزه ت خارجی کشور کامالً مشخص است و این تصمیمصالح در تدوین و اجرای سیاسنهادهای ذی 
  :باشدهای نهادهای ذیل میها و مسؤولیتصالحیت

  یریاست جمهور .1
طبق ماده شصت و چهارم قانون اساسی، مسؤولیت  ترین مرجعی است که عالی تجمهور به عنوان رئیس دولرئیس

البته پس از تأیید   –اساسی سیاست كشور )اعم از داخلی و خارجی(  مراقبت از اجرای قانون اساسی و تعیین خطوط
  .باشدهای وی میاز صالحیت –شورای ملی 

ادن قطعات قوای مسلح به  فرست هه وزیر امور خارج لاز جم ابق ماده شصت و چهارم قانون اساسی پیشنهاد وزرط
افغا  ملینخارج  تأیید شورای  با  نمایندگی ستان،  تعیین سران  دولها ،  نزد  افغانستان  سیاسی  و مؤسسات   ی  خارجی 

اعتمادنامهیالمللبین افغانستا  نهای نمایندگا، قبول  خارجی در  اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات  نسیاسی  اعطای 
  .باشدجمهور در امور سیاست خارجی میهای رئیسها و مسؤولیت از صالحیت دول مطابق به احكام قانونلابین
  یشورای مل .2
شورای ملی دولت جمهوری اسالمی افغانستان مظهر اراده مردم است و از   یق ماده هشتاد و یکم قانون اساسبط

ند ا توقانون اساسی می  در حدود مقرر و با رعایت اصول لدر عموم مسای یكند. شورای ململت نمایندگی می هقاطب
تقنینی از جمله در امور و مسایل خارجی از    تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین بوضع قانون كند و همچنین تصوی

  .باشدهای این نهاد میصالحیت
  :کندشورای ملی به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم در تنظیم سیاست خارجی دخالت می

  :مستقیم –الف 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر  6 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 و خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ هیله من ی،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های  ، تصدیق معاهدات و میثاقیط اساسی سیاست خارج وساسی سیاست حکومت از جمله خطتصویب خطوط ا 
  .باشدهای شورای ملی میاز صالحیت  حاق افغانستان به آنل للی یا فسخ االمبین
   غیرمستقیم: -ب

( و اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک  3/ فقر  9از طریق دادن یا ندادن اجازه اخذ یا اعطای قرضه )ماده 
  91ه نود و دوم قانون اساسی )م از وزرا، از جمله وزیر امور خارجه، در مورد سیاست خارجی مطابق به حكم ماد

  .اشدتواند در سیاست خارجی کشور اثرگذار ب( شورای ملی می1ف /
  ت قوه مجریه / حکوم .2
، تعمیل  ینمایند. طبق قانون اساسهور اجرای وظیفه میمج حكومت متشكل است از وزرا كه تحت ریاست رئیس 

، حفظ استقالل، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع ماكهای قطعی مح نین و فیصلهااحكام قانون اساسی و سایر قو
باشد. همچنین حكومت برای تطبیق های این قوه میاز وظایف و مسؤولیت  المللینستان در جامعه بینا و حیثیت افغ

كند که  در موافقت قوانین کشور، مقررات وضع و تصویب می دسی سیاست كشور و تنظیم وظایف خوا خطوط اس
به صورت مشخص اجرای سیاست خارجی از وظایف اساسی  .شوداجرای سیاست خارجی نیز میو    شامل تدوین

گیری سیاست  باشد. البته در قانون اساسی از وزارت امور خارجه به عنوان مرجع تصمیموزارت امور خارجه می
نظارت، ایجاد   ول،ی مسؤولیت وزارت امور خارجه قرار دارد، كنترخارجی ذكري نشده است. آنچه كه در حوزه

  .باشدگیرندگان سیاست خارجی میآوری اطالعات برای تصمیمها و همچنین تهیه و جمعارتباط و تأسیس نمایندگی
 

 : لدیدگاه اشرف غنی در روابط بین المل 
 

با توجه به استیژی و اصول سیاست خارجی، اهداف سیاس خارجی و خطوط اصلی سیاست خارجی افغانستان از  
  .غنی می توان دیدگاه او را در روابط بین الملل چنین تعریف کرداشرف  دیدگاه

  .نگاه چند بعدی به روابط بین الملل دارد – ۱
  .ساختار نظام بین الملل را برمبنای اقتصادی و همگاری می داند – ۲
  .جهان به حساب آید  نطقه وافغانستان با موقعیت جغرافیایی که دارد می تواند به عنوان چهار راه ترانزیت در م – ۳
  لتبدیل کردن نظام بین الملل از رقابت و تقابل به میدان تعام – ۴
  یترجیع منافع جمعی منطقه ای و جهانی به منافع مل – ۵
   دیپلماسی جهانی بجای رقابت برای خودکفایی اقتصادی تمام کشورها  – ۶
   ترجیع حقوق جهانی بشر بجای حقوق فردی – ۷
  رم بین الملل اقتصاد محور بجای امنیت محونظا  – ۸
  ا هاصل همکاری مشترک در دفع تهدیدات و چالش - ۹

  یای و جهان تاکید بر تعامل دوستانه عام بشری بجای رقابت های منطقه – ۱۰
  ل تاکید بر اتحاد جهان اسالم بر تاثیر گذاری نظام بین المل – ۱۱
  فگ در امور کشور های ضعیتاکید بر عدم مداخله قدرت های بزر -۱۲

 

آنچه را که در باره دیدگاه اشرف در روابط بین الملل این جا ذکر کردم برداشت خودم از موضوعات مهم که در 
   سیاست خارجی افغانستان از ابتدا این مقاله تا انتها بحث شده است، بیان نموده ام.
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