گسارش بزگشاری و عملکزد نشست چهار جانبه کشورهای
ایزان افغانستان – عزاق و روسیه
دس هَسخ ً 1394/07/16طست ثضسي تجبسی التػبدی تجبسی ایشاى ٍ ػشاق افغبًستبى
ٍ سٍسیِ دس هطْذ ّتل هجلل دسٍیطی اص سبػت  8ثب حضَس ًوبیٌذگبى ثیص اص 50
ضشوت تَلیذی  ،تجبسی ٍ غٌؼتی ول وطَس ٍ تجبس ٍ ثبصسگبًبى ٍ سٍسبی اتبق ّبی
هطتشن ٍ ٍ ًوبیٌذگبى وٌسَلی ٍ حضَس ٍ سخٌشاًی همبم ػبلی سبصهبى غٌؼت هؼذى ٍ
تجبست استبى خشاسبى سضَی وبس خَد سا آغبص وشد .

مقدمه
استبى خشاسبى سضَی

یىی اص لغت ّبی اغلی التػبد وطَس است وِ هحل

توشوضثسیبسی اص فؼبلیت ّبی التػبدی ٍ تجوغ وبًَى ّبی ػوذُ التػبدی هی ثبضذ .ایي
استبى ثب هَلؼیت ّبی سیبسی -اداسی ٍ اص ّوِ هْتش پبیتخت هؼٌَی ٍ حضَس هشلذ
هغْش اهبم ّطتن ثبػث ضذُ ثخص ػن دُ اهىبًبت غٌؼتی ٍ خذهبتی دس هح دٍدُ آى
هتوشوض ضَد.
ثْشُ هٌذی اص هشاوض هْن تجبسی  ،ضشوت ّبی غبدساتی ٍ خذهبتی  ،هشاوض ػلوی ٍ
پژٍّطی فشٍدگبُ ّب  ،جبدُ ّبی تشاًضیتی ٍ سشهبیِ اًسبًی ٍ ثشخَسداسی اص ثیص اص یه
سَم غٌبیغ ثضسي وطَس  ،ایي استبى سا ثِ ػٌَاى یىی اص ضبُ ساُ ّبی هِ م التػبدی
وطَس هغشح ًوَدُ وِ ایى هضیت هی تَاًذ صهیٌِ هٌبسجی ثشای سشهبیِ گزاسا ی ثبضذ.
اص سَی دیگش تَسؼِ غبدسات وبالّبی غیشًفتی وِ ّوَاسُ دس سٌذ چطن اًذاص وطَس ثِ
ػٌَاى یىی اص هحَس ّبی هْن وطَس هغشح ٍ دس ثشًبهِ سیضی ّبی جذی دٍلت هذ ًظش
ثَدُ است وِ ایي هْن دس ًظش هسئَلیي ایي استبى اص اّویت ٍیژُ ای ثشخَسداس ثَدُ ٍ
ّوَاسُ سؼی هی ًوبیٌذ تب ثب استفبدُ اص تَاى تخػػی ٍ هذیشیتی  ،ساُ سا ثشای حضَس
تالضگشاًِ ػشغِ التػبد ّوَاس سبختِ ٍ صهیٌِ سا ثشای فؼبلیت ثیطتش ٍ جذی تش آًْب
فشاّن ًوبیذ.
گفتٌی است استبى خشاسبى سضَی دس صهیٌِ ّبی پتشٍضیوی  ،م ٍاد غزایی  ،لَاصم
...
الىتشًٍیىی  ،لَاصم خبًگی  ،ضَیٌذُ ّب  ،هحػَالت ثْذاضتی  ،غٌبیغ هبضیٌی ٍ
ّوَاسُ فؼبلیت داضتِ ٍ ثب سٍیىشد غبدساتی ٍ سػبیت استبًذاسد ّبی تَلیذ ٍ لحبػ وشدى
سالیك هػشف وٌٌذگبى ،استفبدُ اص فٌبٍسی ّبی سٍص ٍ استمبء ویفیت سؼی دس افضایص
لذست سقاثتی دس ػشغِ ّبی ثیي الوللی داضتِ است .

آهبس ٍ ػولىشدّب ًطبى هی دّذ وِ استبى خشاسبى سضَی عی سبل  ٍ 92دس لیبس ثِ
هذت هطبثِ دس سبل گزضتِ ٍ ًیض دس همبیسِ ثب سبیش استبى ّب ٍ هٌبعك وطَس اص
ٍضؼیت هغلَة تشی ثشخَسداس هی ثبضذ
وضعیت استزاتژیک سه کشور عزاق – افغانستان و روسیه
ایي سِ وطَس ثِ سشهبیِ گزاسی خبسجی ثِ ػٌَاى ساّجشدی ثشای تَسؼِ هلی هیٌگش ىد ٍ
الجتِ ایي ًگشش دٍلتّب ًیض وال هٌغمی است ؛ صیشاوِ اٍال هٌبثغ خبغی وِ ًیبص ّبی
سشهبیِ ای سا تبهیي وٌذ دس اختیبس دٍلت ًیست اص عشف دیگش ثخص خػَغی وِ دس
ثسیبسی اص هَ اسد خَد ثِ حوبیت ّبی دٍلتی است هسلوب تَاًبیی سشهبیِ گزاسی ّبی
ٍسیغ ًذاسد  .ثٌبثشایي ثشای تبهیي ًیبص ّبی سشهبیِ ای ثخطْبی هختلف التػبد وِ ثب سّب
ضذى اص لیذ ٍ ثٌذ ّبی التػبد ثب ثشًبهِ سیضی هتوشوض ٍ لضٍم ثبصسبصی ًیبصّبی سشهبیِ
ای آًْب هطَْدتش ضذُ است جزة سشهبیِ گزاسی ّبی خبسجی ضشٍسی هی ثبضذ .ثبتَجِ
ثِ ایي هغبلت هزوَس دٍلت عزاق – افغانستان و روسیه سؼی وشدُ است ثْتشیي
ضشایظ سا ثشای سشهبیِ گزاسی خبسجی فشاّن ًوبیذ .ثِ عَسی وِ هبلىیت خبسجی ضشوت
ّبی عزاق – افغانستان و روسیه آصادی هحذٍدی سا داساست ٍ هحذٍدیتی ثشای
هطبسوت ٍ سشهبیِ گزسی ّبی خبسجی یب سشهبیِ گزاسی خبسجی یب سشهبیِ گزاسی
هطتشن ٍجَد ًذاسد ؛ اهب دس ػول ثشگطت سَد هتىی ثِ تَاًبیی ثجبت دسآهذ پَلی است
وِ سشهبیِ گزاساى ثَجَد هی آٍسًذ.
لَاًیي ثبًىذاسی جذیذ ًیض ایي اهىبى سا ثِ ضشوت ّبی خبسجی هی دٌّذ وِ حسبة
جبسی ٍ حسبة داسای سَددّی افتتبح ًوبیٌذٍ اص ایي لحبػ تسْیل دس سشهبیِ گزاسی
خبسجی اًجبم اهَس هبلی ضشوت ّب یه اهتیبص ػوذُ هحسَة هی ضَد .

اغَال ًگبُ عزاق – افغانستان و روسیه دس تذٍیي سیبست ّبی هشثَط ثِ استمبء
سشهبیِ گزاسی دس وطَس ثِ هذل هتخزُ دس وطَس ّبی اسٍپبیی است ٍ اص ایٌشٍست وِ
هحَسّبی صیش خغَط اغلی هَسد ًظش دٍلت تشویِ سا تطىیل هی دّذ .

الف -تمَیت ثخص تَلیذی وطَس جْت پبسخگَیی ثِ ًیبصّبی داخلی ثخػَظ ًیبصّبی اسبسی هشدم
ة -حوبیت اص فؼبلیت ّبی غبدساتی ثشای ًیل ثِ ایجبد التػبد هتٌَع
ج-حوبیت اص هحیظ صیست
د-افضایص وبسائی هٌبثغ هَجَد ٍ استمبء ظشفیت ّبی ثخص خػَغی
ٍ -ایجبد ًمطی هٌبست ثشای دٍلت جْت ایجبد اعویٌبى الصم دس تَسؼِ ثخص ّبی التػبدی ٍ ایجبد دسآهذ ٍ
اضتغبل هَسد ًظش

مشیت های تزکیه در سمینه سزمایه گذاری خارجی
دٍلت تشویِ هؼتمذ است وِ ثب فشاّن ضذى ضشایظ هٌبست لبًًَی ثشای سشهبیِ گزاساى ٍ
ٍجَد هضیتْبی صیش  ،چطن اًذاص سٍضٌی ثشای سشهبیِ گزاسی خبسجی دس ایي وطَس ٍجَد
داسد.
 .1ثجبت سیبسی هَجَد دس وطَس
ٍ .2ضؼیت سَق الجیطی ایي وطَس دس هشوض هٌغمِ خبٍسهیبًِ ٍ دسگبُ اسٍپبیی ثشای خبٍسهیبًِ
 .3لشاسگشفتي دس سش ساُ خغَط لَلِ ًفتی ٍ گبصی ثِ اسٍپب
 .4ىلص تشویِ ثِ ػٌَاى دسٍاصُ اسٍپب ٍ آسیب
 .5لَاًیي هبلیبتی تسْیل وٌٌذُ سشهبیِ گزاسی خبسجی
 .6اجبصُ ثشگطت سَد ٍ سشهبیِ ضشوت ّبی سشهبیِ گزاس دس تشویِ ثِ خبسج اص گطَس
ً .7یشٍی هتخػع ٍ اسصاى ٍ ّضیٌِ پبییي تَلیذ .

بزنامه روس اول حضور باسرگانان و هیتهای تجاری در ایزان
استمجبل ٍ خیشهمذم اص ّیبت سبػت  4:30ثبهذاد سٍص چْبسضٌجِ  15هْشهبُ  94دس
فشٍدگبُ ضْیذ ّبضوی ًژاد هطْذ تَسظ هذیشػبهل گشٍُ آسهبى جٌبة آلبی اسذی
ثِ ّوشاُ تین ٍیژُ تطشیفبت
دػَت ٍ حضَس دس جلسِ تجبسی التػبدی فشٌّگی
ضشوت دس ضیبفت ضبم ثِ هیضثبًی گشٍُ آسهبى

بزنامه روس دوم اجزای نشست
دس سبػت  8غجح هَسخ  1تیشهبُ وٌفشاًس گفتوبى تجبسی التػبدی ثب حضَس ّیبتّب ٍ ًوبیٌذگب ى
ثشگضاس گشدیذ  .دس ایي وٌفشاًس  15ضشوت تَلیذی ایشاى ثب سخٌشاًی جٌبة آلبی دوتش ثْضاد همبم
وبس خَد سا آغبص وشد ..ایي وٌفشاًس دس
هؼبًٍت سبصهبى غٌؼت هؼذى ٍ ًجبست خشاسبى سضَی
سبػت  15:45خبتوِ یبفت .
دس هَسخ  16هْشهبُ ً 1394طست ثضسي تجبسی التػبدی تجبسی ایشاى ٍ

عزاق افغانستان و

روسیه اص سبػت  8ثب حضَس ًوبیٌذگبى ثیص اص  50ضشوت تَلیذی  ،تجبسی ٍ غٌؼتی ول وطَس
وبس خَد سا آغبص وشد .
حضَس ّیبت وطَس ّبی عزاق – افغانستان و روسیه دس وٌبس همبهبت دٍلتی ٍ التػبدی وطَس ثب
پخص سشٍد هلی چْبسوطَس  ،تالٍت آیبتی چٌذ اص والم اهلل هجیذ ٍ خیش همذم هٌْذس سئَف رثبح
 ،ثؼٌَاى هجشی ثشًبهِ جلَُ ٍیژُ ای ثشای ضشٍع ثشًبهِ داضت .

سخٌشاى اٍل هشاسن جٌبة آلبی دوتش ثْضاد هؼبٍى تَسؼِ تجبست سبصهبى غٌؼت هؼذى
ٍ تجبست استبى خشاسبى سضَی ضوي خیشهمذم سخٌشاًی خَد سا ثب اسائِ آهبسّبی
هَجَد دس سبصهبى هشثَعِ اًجبم ضذ

ایي هشاسن دس سبػت  7ثؼذاصظْش ّوبى سٍص ثِ وبس خَد پبیبى داد

ثب سپبس
سٍاثظ ػوَهی ٍ ثیي الولل گشٍُ آسهبى

