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مطبوعاتی را در مورد حمایت ایاالت متحده  تماساز حضور ھر یک شما متشکریم، امروز : گرداننده

بوده و " مقامات ارشد دولت"این تماس منتسب بھ . امریکا برای مردم افغانستان می داشتھ باشیم

 . محتویات آن تا پایان تماس ممنوع می باشد

مقامات ارشد [برای آگاھی شما نھ برای گزارش دھی، قابل یاد آوری است کھ سخنرانان امروزی ما 

 . می باشد]مقامات ارشد اداری [و  ]اداری

 . واگذار می کنم دولتبرای مقام ارشد نوبت را و جھت آغاز، 

ممنونم از اینکھ در تماس امروزی ھمھ یی شما حضور . خیلی ھا متشکرم. عالی: مقام ارشد دولت 

 . دارید

در افغانستان صحبت امروز بھ یک سلسلھ از تالش ھای مان در پیوند بھ وضعیت اقتصادی و بشری 

وضع ذخایر بانک مرکزی افغانستان یا د   "فرمان اجرایی"سآ برای پیش نمایش می کنیم، اما اسا

و سریعآ در جریان  جمھور در حال امضای آن بوده در ایاالت متحده است، کھ رئیس افغانستان بانک

 . صحبت مان و در پایان این تماس منتشر خواھد شد

سریع در پیوند بھ سوابق موضوع داشتھ باشم کھ ممکن عده یی از شما با آن  اجازه دھید کھ مرور

میلیارد دالر  9ھنگامیکھ کابل بھ تصرف طالبان در آمد، بھ ارزش بیشتر از . معلومات داشتھ باشید

. داشت قرار امریکایی ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان یا دافغانستان بانک در خارج از این کشور

میلیارد دالر در ایاالت متحده امریکا، بخش بزرگ دیگر آن در جرمنی،  7میان بھ ارزش  از این

 . امارات متحده عربی، سویت زرلند و شماری از کشور ھای دیگر قرار داشت



قابل توجھی کمک ھای  بیلیون دالر امریکایی از عواید 7اساسآ این ذخایر شامل  –منبع این سپرده ھا 

بین المللی است کھ ایاالت متحده امریکا و سایر حامیان بین المللی افغانستان، طی دو دھھ گذشتھ بھ 

در جریان ماه ھای پسین، دولت بھ دنبال راه ھای بالقوه ای بوده است کھ . این کشور کمک نموده است

، ر برابر طالبان و حادثھ یازدھم سپتامبربا در نظر داشت دعاوی حقوقی قربانیان حمالت تروریستی د

بتواند بخشی از این دارایی ھا را برای حمایت و حل نیاز ھای مردم افغانستان، بدون اینکھ طالبان بھ 

  . این سرمایھ ھا دسترسی داشتھ باشد، آزاد کند

 

بانک مرکزی یا  سرمایھ کھ است  هامضاء نمودھمین صبح رئیس جمھور بایدن فرمان اجرایی را 

و خواستھ شده است توسط نھاد ھالی مالی این کشور مسدود گردیده  ،دافغانستان بانک در ایاالت متحده

 . انتقال داده شود نیویارک کھ این سرمایھ بھ یک حساب واحد در بانک ذخیره فدرال

ی منافع مردم بیلیون یا نصف از سرمایھ سپرده شده را برا 3.5بعدآ دنبال راه ھای ھستیم کھ  

 . افغانستان و آینده این کشور تسھیل کنیم

 

ی است کھ می خواھم واضح بیان کنم، چیزی را کھ در مورد آن صحبت می کنیم یک بخشی از روند

بخاطریکھ بسیاری از شما می . ین سرمایھ بھ نفع مردم افغانستان باز می کندراه را برای رھا سازی ا

شماری از قربانیان حمالت تروریستی بھ شمول بعضی خانواده ھای دانید و من نیز بحث نمودم، 

فدرال  محکمھ درو شماری از مدعیان، . حمالت یازدھم سپتامبر، علیھ طالبان ادعای حقوقی نموده اند

 . خواھان دسترسی بھ وجوه بانک مرکزی یا دافغانستان بانک می باشند

 

رمایھ ھای دافغانستان بانک را دارند، محکمھ بخاطریکھ شماری از شکایت کننده گان حکم ضبط س

در نیویارک در پیوند بھ ھدف این حکم ضرورت بھ اصدار تصمیم بیشتری دارد کھ انتقال این وجوه 

 د افغانستان بانکاز سرمایھ  دالر میلیارد 3.5و با وجود انتقال . را بھ نفع مردم افغانستان اجازه دھد

آن در ایاالت متحده باقی خواھد ماند نصف  میلیارد یا اضافھ از 3.5 ازبھ نفع مردم افغانستان، بیشتر 



ایاالت  در و شاکیان. کھ مشمول دعاوی جاری قربانیان حمالت تروریستی ایاالت متحده می باشد

 . خواھند داشت کھ محاکم این کشور بھ دعاوی شان رسیدگی نمایدمتحده فرصت کامل 

 

حکم صادر نکند م بھ جلو در این روند است، و تا زمانیکھ محکمھ این یک گا: فقط برای تآکید مجدد

از فرصت ماه ھای آینده استفاده خواھیم نمود، از طریق دادگاه اینجا در . ھیچ پولی انتقال نخواھد کرد

برای مدیریت و انتقال این پول ایجاد گردد و  ،سوم اعتمادینیویارک کار جریان دارد تا صندوق 

روی روش ما تا اکنون . مطمین گردیم کھ از این پول بھ منافع مردم افغانستان استفاده صورت گیرد

و ما نیاز بھ چند ماه داریم کھ . ھای سپرده ھا، ساختار ھای حکومتی و نحوه استفاده از آن وجوه ھستیم

شرکای بین المللی، متحدین و متخصصین افغانستان انجام دھیم کھ و  این کار را در مشورت گسترده با

بھره یی  چمطمین گردیم کھ سھم این پول بھ سود مردم افغانستان بھ کار گرفتھ شود و طالبان از آن ھی

 . نبرند

کھ انتظار ما این است کھ نھایتآ این منابع بھ سود مردم افغانستان قرار گرفتھ و اطمینان حاصل نماییم 

و ھمچنان می خواھیم اطمینان حاصل . کمترین یا ھیچ سودی از آن بھ نفع طالبان بھ کار گرفتھ نشود

کنیم کھ کنترول الزم براین وجوه بمنظور جلوگیری از انحراف و فعالیت ھای غیر قانونی وجود 

 . خواھد داشت

 

اوآل این روش کھ بھ پیش گرفتھ ایم، . من تآکیدآ چند مورد را در پیوند بھ تصمیم مان اینجا بیان می کنم

، ر افغانستان، نیاز  بھ فراخوان دوحزبی از سوی کانگره دارددبمنظور کاھش بحران جدی و جاری 

از سوی قربانیان حمالت تروریستی تالش ھای جاری موضوع اھمیت بھ رسمیت شناختن و ھمزمان 

 .  ر جھت پیگیری سایر دعاوی  در محکمھوخانواده ھای شان بھ شمول قربانیان حادثھ یازدھم سپتامب

منظور از این کار فراھم سازی مسیری است کھ این سرمایھ ھا بتواند بھ قصد استفاده بھ منافع افغان 

 . ھا استفاده شده و از دسترسی طالبان و سایر عناصر بدخواه دور قرار داده شود

 



و می خواھم یک مورد دیگر را بیان نمایم، بھ برداشت من شماری از گزارشات قبلی نحوه استفاده از 

ھمانگونھ کھ بیان نمودم صندوق وجھی را ایجاد . شکل دیگری توصیف نموده استاین پول را بھ 

و . ودنموده و در مشورت با متحدین و شرکای ما روی چگونگی مدیریت و استفاده آن کار خواھیم نم

 . تا اکنون تصمیم مشخص در مورد نحوه استفاده از این پول اتخاذ نگردیده است

 

شما می دانید کھ این صندوق وجھی بھ اساس سپرده ھای دافغانستان بانک بوده، و کامآل واضحآ، 

مجزا از پول ھای ایاالت متحده امریکا است کھ فعآل بمنظور فراھم سازی کمک ھای بشردوستانھ  بھ 

 . دآن ھمکار ما می تواند بھ تفصیل صحبت نمایمردم افغانستان از آن استفاده می نماییم و در مورد 

بھ مفاد  این سپرده ھااز ما فکر می کنیم کھ این فرمان اجرایی کمک خواھد نمود کھ یک بخش اساسی 

نگھداری شود، در حالیکھ می دانیم راه حلی ساده یی برای مقابلھ با چالش ھای مردم افغانستان 

و تشدید شده  اقتصادی فعلی افغانستان وجود نداشتھ و با تصرف کشور توسط طالبان اوضاع وخیم تر

 . است

برای اظھار نظر چندی  ]مقام ارشد دولت[من فکر می کنم کھ در اینجا خاتمھ دھم و موقع را بھ 

 . بسپارم و بعدآ چند سوالی از شما خواھیم گرفت

 

اجازه دھید با تأکید بر چند موضوع سخنان خود را آغاز کنم . خیلی ھا تشکر میکنم: مقام ارشد دولت

 . در مورد این انتقال چند مرحلھ ای بیان نمود ]دولتمقام ارشد [کھ 

 

اداره خزانھ . تا اکنون موارد مختلف وجود دارد کھ در سطح حکومت ایاالت متحده امریکا اتفاق بیافتد

داری ایاالت متحده امریکا ضرورت خواھد داشت کھ مجوز را برای انتقال این پول بھ مفاد مرد 

ذخیره فدرال در پیوند بھ ھر گونھ انتقال، فرایند ھای بررسی معیاری بانک . افغانستان صادر نماید

ھمانگونھ کھ قبآل شنیدید، طرف سوم کھ قرار است مدیریت این پول و . خود را انجام خواھد داد

. استفاده مجاز آن را داشتھ، این میکانیزم در حال بررسی بوده و ضرورت است کھ مشخص گردد

 . را انجام می دھیم، دولت در حال بررسی این سواالت است ھمانطوریکھ ما این اقدام



 

ھمانگونھ کھ شما نیز شنیدید، این اقدامات و پول کھ می تواند در دسترس قرار گیرد، جدا از کمک 

ما در مورد تالشھای کمک بشر دوستانھ مان . ھای بشر دوستانھ ایاالت متحده امریکا خواھد بود

برخی نکات برجستھ را مرور کنم و دوباره تأکید کنم کھ این مجزا از صحبت کردیم، اما می خواستم 

 . بحث داریم امروز تالش ھای است کھ روی آن

 

قسمیکھ اکثر شما می دانید، ایاالت متحده یگانھ و بزرگترین حامی کمک ھای بشر دوستانھ در 

بشر دوستانھ خویش را بھ میلیون دالر کمک  308ماه گذشتھ ایاالت متحده بھ ارزش . افغانستان است

 . میلیون دالر پرداختھ است 516از ماه اگست بدینسو اضافھ از . مردم افغانستان اعالن نمود

. و این کمک ھای بشر دوستانھ و کمک ھای دو جانبھ، از طریق سازمان ھای مستقل جریان می یابد

، کمک ھای این برای حمایت ھای جانی، مسکن، مراقبت ھای صحی، کمک ھای زمستانی

 . اضطراری غذایی و سایر ضروریات عاجل کمک می کند

 

بھ  COVAXاز طریق  19-ایاالت متحده در این نزدیکی ھا بھ تعداد یک میلیون دوز واکسین کوید

 . میلیون رسانیده است 4.3مردم افغانستان فراھم نموده کھ سطح اھدای واکسین بھ افغانستان را بھ 

 

متحده تالش ھای را در نیویارک برای ایجاد یک قطعنامھ جدید شورای امنیت در دسامبر، ایاالت 

رھبری کرد کھ برای کمک ھای بشردوستانھ و فعالیت ھایی کھ از نیازھای اساسی انسانی پشتیبانی 

مجددآ تمام این برای فراھم . ایجاد کند ملل متحد کمک می کند، 1988و بھ رژیم تحریم ھای  می کند

 . کمک ھای بشردوستانھ استسازی مداوم 

 

در عین زمان، اداره خزانھ داری مجوزھای اضافی را صادر کرد تا مطمئن شود کھ چی اقداماتی 

و در عین حال وزارت خزانھ داری در واقع از سپتامبر مجوز گسترده ای را برای . ھنوز مجاز است



وسایرسازمان ھای بین المللی می توانند اطمینان از اینکھ سازمان ھای امدادی، نھاد ھای غیر دولتی 

 . بھ فعالیت نجات جان خویش ادامھ دھند، ارائھ کرده است

 

انتقال وجوه قابل توجھ ھستیم كھ   ما در حال ھمکاری نزدیک با سازمان ملل در مورد بانک جھانی

میلیون دالری  280یک قسط . دھدانجام  ملل متحد ھایاز صندوق پولی بازسازی افغانستان بھ سازمان

و ما بھ این افتخار می کنیم کھ بزرگترین تأمین کننده مالی . بود کھ بھ سازمان ملل متحد فراھم گردید

 . سازمان ملل متحد در افغانستان ھستیمبرنامھ ھای 

بدون آنکھ طالبان از آن سود تمام این تالش ھا بر پیچیدگی ھای امداد رسانی مستقیم بھ مردم افغانستان 

 . تأکید می کند ببرد

 . و در اینجا من خاتمھ می دھم

 

 عالی، تشکر از شما: گرداننده

 ؟.بھ صف قرار گیرید برای پرسیدن سؤالمیشھ  لطفآ : اپراتور

از انجام این کار متشکرم، می خواستم فقط در مورد اینکھ چھ توجیھ قانونی  سالم حاضرین، :سوال 

چیزھای کھ در  صحبت ھای وجود داشت، من می دانم. در این فرمان اجرایی وجود دارد صحبت کنید

 . قانون ذخیره فدرال باشد IEEPAمی تواند بخش از شرایط  اینجا جا داده اید

نگھداری سرمایھ  تا چھ اندازه باعث می شود کھ حکومت ھای دیگر و شاید در مورد اینکھ این اقدام

در ایاالت متحده را بھ بررسی گرفتھ و متوقف کنند، زیرا این اقدام منحصر بھ فرد و بی سابقھ شان را 

 .صحبت کنید ،است

 

 این دو سوال بود کھ مطرح کردم، تشکر

. ھر دو سوال مھم اند. عمده را مطرح کردیداھا، نخیر من فکر می کنم دو سوال  :مقام ارشد اداری

 بین المللی اختیارات اضطراری اقتصادیدر پیوند بھ سوال اول، فرمان اجرایی در مطابقت بھ قانون 

 . می شودصادر 



و این . دباش 9:30شما آن را بعدآ خواھید دید، فکر میکنم در پایان این تماس کھ قرار است بھ ساعت 

منجمد کردن  -بھ طور منظم در زمینھ ھای مختلف بھ منظور مسدود کردن کھقانونی است می دانید 

 . دارایی ھا استفاده می شود

و می دانید ، ما فکر می کنیم کھ . بھ طرق خاص منحصر بھ فرد است موضوعبدیھی است کھ، این 

ه بھ این یک روش مناسب برای مسدود کردن وجوه موجود است و در نھایت می دانید ، اگر دادگا

 . ما اجازه دھد خواھیم توانست قسمت از این پول را بھ نفع مردم افغانستان انتقال دھیم

من این را می گویم ، از نظر قانونی ، شما می دانید ، این یک مجموعھ پیچیده از موضوعات است ، 

واضح  -ما ھستیم  یا ما با آنھا کار می کنیم، شما می دانید،. زیرا ما مطلقآ فرمان اجرایی آن را داریم

را یا نوع مکانیسم  یما ھمچنین باید ساختار ھای دیگر. است کھ پرونده دادگاه در نیویورک وجود دارد

ھای مرتبط با آن را فراتر از دستور اجرایی تشخیص دھیم،  تا ذخیره فدرال  را بھ مکانی تبدیل کنیم 

 .در صندوق وجھی تنظیم کنیمکھ در آن در صورتیکھ محکمھ اجازه دھد،  در واقع پول را 

من فکر می کنم آنچھ ما در مورد آن . بنابراین ، من می گویم این یک مسیر کامالً پیچیده بوده است

میلیارد دالر می شود  و  3.5صحبت می کنیم این است کھ، ما فکر می کنیم کھ ھر دو قادر بھ داشتن 

و فکر .  افغانستان استفاده صورت می گیرداطمینان حاصل می کنید کھ از این موارد بھ نفع مردم 

ضمن اینکھ می دانید شاکیان  -می کنم ما یک ساختار حقوقی را برای انجام این کار تشخیص داده ایم

بنابراین . ایاالت متحده نیز فرصتی خواھند داشت کھ پرونده ایشان در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد

 .یدن بھ آنجا بوده است، این یک مسیر پیچیده قانونی برای رس

اما . کھ انجام داده ایم مرور کنیم را من نمی خواھم ، شما می دانید ، ده ھا یا صدھا ساعت کار حقوقی

من فکر می کنم احساس راحتی می کنیم، کامالً راحت کھ ما بھ طور مداوم عمل کرده ایم و بھ طور 

 .مداوم و مطلقآ با قانون ایاالت متحده پیش رفتھ ایم

 

میلیارد دالر از  7ما . منظورم این است کھ این یک وضعیت بی پیشینھ است :در مورد خطر بزرگتر

دارایی کشوری را در ایاالت متحده داریم کھ ھیچ حکومت کھ از سوی ما بھ رسمینت شناختھ شود 

 . در آن جا وجود ندارد



کنیم تا اطمینان حاصل کنیم  من فکر می کنم ، شما می دانید ، ما با مسئولیت پذیری کامل عمل می

کھ می توان بخشی از آن پول را برای مفاد مردم کشور، می دانید کھ این پول را از کجا استفاده می 

من فکر می کنم . درست؟ این در نھایت عواید خیریھ است. کنید، زیرا این پول بھ کجا داده شده است

ھ می توان عواید کمک ھای مالی بین المللی ما با مسئولیت پذیری عمل می کنیم تا مطمین گردیم ک

 .و ما ھمچنین با مسئولیت پذیری عمل می کنیم. برای مفاد مردم افغانستان استفاده صورت گیرد

و ما با مسئولیت پذیری عمل می . می دانید ، ما در اینجا یک سیستم قوه قضاییھ و حقوقی مستقل داریم

 .حده فرصت رسیدگی دعاوی شان وجود داشتھ باشدکنیم تا مدعیان در دادگاه در ایاالت مت

بنابراین ، من فکر می کنم شرکای بین المللی بھ این موضوع توجھ می کنند ، زیرا ما بسیار با 

مقصد اصلی این  -مسئولیت پذیری با نوع معاملھ و اھداف آن در سیستم حقوقی خود عمل می کنیم 

 . پول برای کمک بھ برآورده شدن آن اھداف است

من حدس می زنم سوال من شبیھ بھ پرسش . را انجام دادید کنفرانسسالم ، ممنون کھ این   سوال،

جاستین است ، اما بھ جای توجیھ حقوقی ، من می خواھم بدانم،  چگونھ می توانید بھ این انتقاد پاسخ 

نستان کھ بھ طور دھید از آنجاییکھ این پول متعلق بھ طالبان نیست ، اما در واقع برای مردم افغا

 .خاص یا کلی ، در حمالت یازده سپتامبر دخیل نبودند، چرا باید ھزینھ آن را بپردازند؟ با تشکر

 

بنابراین آنچھ من می خواھم بگویم، ببینید ، شما می دانید و ھمانگونھ کھ من گفتم،ما  :مقام ارشد دولت

قربانیان تروریسم ایاالت متحده کھ علیھ طالبان شما می دانید مردم و . یک قوه قضاییھ مستقل داریم

در دادگاه ادعا دارند، ھمانطور کھ در ابتدا گفتم ، در واقع سند در مورد پول در دادگاه ذخیره فدرال 

. من فکر می کنم ، شما می دانید ، ایشان ادعا دارند و من متخصص موضوع نیستم. دریافت کرده اند

 .پیچیده استمن فکر می کنم کھ این موارد 

اما اینھا، شما می دانید ، قاضی دادگاه قبآل حکم  مسدود کردن پول ھا را داده است تا بھ ادعای 

و شما می دانید ، مطابق با قانون و ارزش ھای کشور ما  وقتی کسی .  شاکی ھا رسیدگی شود

کند، واضح ادعای دارد و یک قاضی خوب بھ آن رسیدگی کرده و برخی از پول ھا را مسدود می 



من فکر می کنم آنچھ امروز انجام داده ایم و فکر می کنیم ، شما می . است کھ ما باید جدی بگیریم

 .دانید ، باید جدی گرفتھ شود

 

من فکر می کنم کاری کھ امروز انجام داده ایم ، سعی می کنیم گامی باشد تا اطمینان حاصل شود کھ 

ی صورت گیرد و مدتی  بھ پرونده مدعیان در دادگاه رسیدگاین ادعا تا پایان انجام شده و در حالی کھ 

اینجا بتواند بھ یک میلیارد دالر در  3.5ما ھمچنین در حال انجام اقدامات ھستیم کھ . طول  می کشد

 . صندوق وجھی منتقل و مجددآ بھ اجازه دادگاه بھ نفع مردم افغانستان استفاده صورت گیرد

ما در حال انجام یک  -بنابراین ، آنچھ من امیدوارم این است کھ مردم بگویند کھ ما انجام می دھیم 

نی ، بھ نفع مردم افغانستان گامی ھستیم کھ برخی از این پول می تواند ضمن طی مراحل  روند قانو

 .استفاده شود

میلیارد دالر در ایاالت  7توجھ داشتھ باشم کھ، ما در مورد . ما یک یادداشت دیگر در این مورد داریم

میلیارد دالر ذخایر افغانستان در خارج از ایاالت متحده در کشورھای دیگر  2. متحده صحبت کردیم

من معتقدم ایاالت متحده اولین و تنھا کشوری است کھ ھر یک  :توجھ داشتھ باشیم. نگھداری می شود

از ذخایر افغانستان را در اختیار دارد ، این اقدام را برای تالش برای آزاد کردن آنھا بھ نفع مردم 

 .افغانستان انجام می دھد

آنچھ ما انجام و نوع قدردانی از  -و بنابراین ، من می دانم، مردم آنچھ کھ ما انجام می دھیم می بینند

ممکن است ، ممکن است، شما می دانید بھ برخی از کشورھای دیگر مراجعھ کنید ببینید  -می دھیم 

آیا شاید آنھا بتوانند قدم مشابھ آنچھ را کھ ما انجام می دھیم بردارند ، با توجھ بھ آن ، ھمانطور کھ 

 -ا تالش کنیم تا اینھا را بسازیم گفتم ، من فکر می کنم ما تنھا کشوری ھستیم کھ تالش می کنیم ت

 .برخی از این وجوه در دسترس است بھ نفع مردم افغانستان

 

کره جنوبی و برخی دیگرسعی دارند کھ دارایی ھا را  -برخی از کشورھا. متشکرم. بلھ ، سالم سوال،

آیا . ، اما درک این بوده است کھ ایاالت متحده از آنھا خواستھ است کھ این کار را نکنند کنند آزاد

 انتظار دارید کھ دیگران برای مراقبت از این امر حرکت کنند؟



و اینکھ این دارایی ھا از کجا می آیند، آیا این ھمھ پول اعانھ است؟ آیا اینطور نیست آیا پول آن از 

ایر معامالت توسط دولت افغانستان کھ بھ طور قانونی بھ آنھا تعلق دارد، یا صادرات افغانستان و س

 بھ طور خاص خارجی نیست؟

 

بنابراین، در مورد سوالی کھ شما ھمین االن مطرح کردید، سوال دومی کھ  :مقام ارشد دولت

باور کنید، ما آن را امتحان کرده .  بنابراین، می دانید، ردیابی آن سخت است: مطرح کردید، کارن

 .  ردیابی، مرتب سازی سخت است -ایم 

 

اما آنچھ کھ ما بھ طور کلی ارزیابی می کنیم این است کھ اگر بھ نوع بودجھ دولت افغانستان نگاه 

و اینھا در نھایت، مانند  -کنید، جایی کھ دولت افغانستان عواید خود را از آنجا بھ دست آورده است 

از کمک دالرھای خارجی بھ . درصد بود 80 بیشتر ازچیزی در  -عواید دولت افغانستان ھستند 

 .دست می آید

ما مطمئن ھستیم کھ  -توانیم ھر دالر را ردیابی کنیم  دانید، باز ھم نمی می -کنم  بنابراین، فکر می

 .المللی است بینھای  اکثریت قریب بھ اتفاق این وجوه حاصل کمک

کنم کھ ما در تعامل خود با متحدان و شرکا، و  دانید، من فکر می ھا، می از نظر رفع انسداد دارایی

ببینید، می دانید، طالبان . ایم ھای غیردولتی و دیگران، شفاف بوده ھم بھ طور علنی و ھم با سازمان

اما ھمانطور کھ دیدید، ما . ھستند شماری از مقامات طالبان مشمول تحریم. در معرض تحریم ھستند

ھای بشردوستانھ  ھا مانعی برای فعالیت ایم تا اطمینان حاصل کنیم کھ تحریم مجوزھا را صادر کرده

 .کنند ھای کلیدی در افغانستان نمی و دیگر فعالیت

د تا مطمئن ھایی بردارن توانند گام ھایی کھ آنھا می ھای دیگر درباره راه کنم، ما با دولت و من فکر می

باید توجھ . ایم ھا مانعی برای رسیدگی بھ وضعیت افغانستان نیست، صحبت کرده شوند کھ تحریم

داشتھ باشم و بدیھی است کھ ما در مورد ذخایر بانک مرکزی صحبت می کنیم، و ممکن است 

 . متفاوت از دیگر بانک ھای است کھ متعلق بھ دولت باشد



 

 .شده افراد یا شرکت ھای خاص متفاوت باشدو ممکن است با دارایی منجمد  

آیا می توانم صراحتاً از ھر دو طرف بحث پرسش ھای . از انجام این امر متشکرم. سوال، سالم

مھمی داشتھ باشم؟ و از این قبل نیز پرسیده شده است، اما کسانی ھستند کھ استدالل می کنند کھ شما 

کنید و باید بتوانید تمام این پول را با توجھ بھ شرایط از پرونده دادگاه بھ عنوان سپر استفاده می 

وضعیت فاجعھ بار انسانی کھ در آن والدین فرزندان خود را می . حاکم بھ افغانستان بازگردانید

 ؟فروشند، پس چگونھ می توانید پول بیشتری بھ مردم افغانستان ندھید

ز حمایت طالبان اجتناب نمایید، اما بلھ، شما تالش خواھید کرد تا ا: و طرف دیگر بحث این است

واقعیت این است کھ ھر موفقیتی در جلوگیری از یک بحران انسانی، موفقیت طالبان خواھد بود، 

. کشند، حتی اگر طریق سازمان ھای غیر دولتی تنظیم نمایید طالبان بھ ناچار پول را بیرون می

 .ونمممن. بنابراین، اگر می توانید بھ آن سواالت پاسخ دھید

ما بھ ھیچ وجھ از پرونده دادگاه بھ عنوان سپر استفاده : گویم بلھ اولتر از ھمھ  می: مقام ارشد دولت

منظورم این است کھ اولین چیزی کھ باید بھ آن توجھ کنم این است . کنیم ایم یا فکر نمی نکرده

 .ھمانطور کھ گفتم، این وجوه در حال حاضر تابع حکم ضبط است

و در واقع، ھیچ گونھ توزیع وجوھی بھ ھیچ وجھ نمی تواند بدون مجوز دادگاه نیویورک کھ بھ  

 .ادعاھای علیھ طالبان رسیدگی می کند، انجام شود

 بنابراین، نوعی ایده است کھ ما فقط می توانیم، می دانید، آن را نادیده بگیریم

منظورم این است کھ ما باید .  اشتباه استمی دانید، نادیده گرفتن دعوای قضایی در نیویورک کامالً 

ما ھمچنین فکر می کنیم کھ آمریکایی ھا این توانمندی را . آنھا حکم ضبط دارند. با آن کنار بیاییم

 . در محاکم رسیدگی صورت گیردشان کھ بھ قضایای  داشتھ باشند

دانید،  می: گویم می ،تنداس رسیدگی دعاوی شان در دادگاه کھ  در حال ھایی  آنچھ من بھ آمریکایی

قوی   المللی انتقال دھیم، مطمئن خواھیم شد کھ کنترل اگر بتوانیم این پول را بھ یک صندوق بین



قرار است از آن بھ نفع مردم . وجود دارد کھ این پول در دسترس طالبان قرار نخواھد گرفت

 .افغانستان استفاده شود

میلیارد دالر وجود دارد، باز ھم، با  3.5ھنوز کمی بیش از و باید توجھ داشتھ باشیم کھ، می دانید، 

می دانید، برای آنھا اجازه دھیم کھ بھ  -فرض اینکھ دادگاه بھ ما اجازه دھد تا کاری کنیم کھ بتوانیم 

 . دادگاه حضور یابند

اه می دانید، از نظر نوع بحران فوری باید در اینجا یک فرآیند قضایی را طی کنیم، حداقل چند م

طول می کشد تا بتوانیم ھر یک از این پول ھا را منتقل کنیم، درست است؟ بنابراین، این پول بدون 

در نظر گرفتن چند ماه آینده در دسترس نخواھد بود،  بنابراین، صرف نظر از مقدار، صرف نظر 

 .خواھیم انجام دھیم از اینکھ چھ کاری می

در مورد دالرھای کھ از سوی ایاالت  ]مقام ارشد دولت[ کنم بھ ھمین دلیل است کھ شنیدید و فکر می

میلیون دالر فقط از ماه اگست برای رفع نیازھای بشردوستانھ مردم  500متحده، از جملھ بیش از 

 .کنند افغانستان صحبت می

 بنآ آنچھ من می خواھم بھ مردم افغانستان بیان کنم این است کھ ما داریم تا مقداری از این پول را بھ

ما بھ عنوان دولت آمریکا نیز از پول ھای مالیات . امانت بگذاریم تا بھ نفع مردم افغانستان باشد

میلیون دالر برای رفع نیازھای فوری  500دھندگان خود فقط از ماه اگست بدینسو، بیش از 

نیم، می دانید، حتی در شرایطی کھ باید روند بسیار طوالنی را طی ک.  بشردوستانھ خرج می کردیم

 .تا بخشی از این ذخایر در صندوق وجھی بھ نفع مردم افغانستان قرار گیرد

من فقط می خواستم، یک شکلی بپرسم کھ بھ نوعی بھ . برای انجام این کار متشکرم.  سوال، سالم

شما اشاره کرده بودید کھ شرکای بین المللی این را چگونھ . برخی از سؤاالت قبلی مرتبط باشد

ھای  المللی، و ھمچنین گروه خواستم بپرسم چقدر با شرکای خارجی، متحدان بین می .خواھند دید

المللی  کھ ممکن است بھ توزیع برخی از این بودجھ کمک کنند  در مورد این طرح مشورت  بین

اید تا نیمی از پول را نگھ دارید و احتماالً از آن برای منابع در ایاالت متحده، کھ مقاصد اصلی  کرده

 استفاده کنید؟ ،ودندنب



 

 2خوب، پس من دوباره با نکات کھ قبالً گفتم شروع می کنم، و آن این است کھ : مقام ارشد دولت

میلیارد دالر از وجوه بانک مرکزی افغانستان در کشورھایی مانند آلمان و بریتانیا نگھداری می 

ھ میزانی کھ ما تالش کرده ایم، و من نمی دانم کھ ھیچ یک از این کشورھا تا اکنون  حداقل ب. شود

کاری انجام داده اند تا سعی کنند، برخی از آن بودجھ را بھ نفع مردم در دسترس افغان ھا قرار 

 . دھند

کنم کھ متحدان و شرکا خواھند فھمید و خواھند دید  بنابراین ھمانطور کھ قبالً بیان نمودم، فکر می

دھیم، بھ نحوی کھ سایر  توانیم انجام می را کھ میمان کارھایی  کھ ما در چارچوب نظام حقوقی

 .کنند و ما تالش داریم کھ این پول بھ نفع مردم افغانستان قرار گیرد کشورھا این کار را نمی

ببینید، می دانید، حق کھ مدعیان طبق قوانین ایاالت متحده برای . من فکر می کنم کشورھا می فھمند

می دانید، بدیھی است کھ آنھا بھ . این وجوه دارند از نظر قانونی یک موضوع بسیار پیچیده است

 . اندازه کافی دالیل  الزم برای قانع کردن دادگاه برای صدور حکم ضبط پول را دارند

من فکر می کنم کھ متحدان و شرکای ما ، کامالً درک می کنند کھ ما یک دستگاه قضایی مستقل 

آنھا حق دارند، و مھم است کھ آنھا حق داشتھ باشند کھ . داریم کھ آمریکایی ھا حق دارند ادعا کنند

 .بھ ادعاھایشان در دادگاه رسیدگی شود

دھیم بحث  کنم کھ با متحدان و شرکای کلیدی خود در مورد آنچھ انجام می بنابراین،من فکر می

و من فکر می کنم کھ متحدان و شرکای ما، ھمانطور کھ . ما این بحث ھا را داشتھ ایم. ایم کرده

اصل در سیستم حقوقی مان در تالشیم تا اطمینان ح. گفتم، می دانند کھ ما یک سیستم حقوقی داریم

کنیم کھ دوباره بر خالف سایر کشورھا، بھ سمت رفع انسداد وجوه حرکت می کنیم تا آنھا را بھ نفع 

مردم افغانستان در دسترس قرار دھیم، در حالی کھ بھ مدعیان آمریکایی نیز احترام می گذاریم کھ 

 . بھ دعاوی شان رسیدگی صورت گیرد

 

 



 

ما با آنھا در : رھای کھ سپرده ھای خود را دارندو بحث دیگر در مورد کشو: مقام ارشد دولت

این یک . آنھا ھمچنین با تعدادی از چالش ھای قانونی خود روبرو ھستند. ایم تماس نزدیک بوده

دقیقاً ھمھ چالش ھای قانونی یکسان نیست، اما آنھا قوانین و موارد خاص  -وضعیت پیچیده است 

 .رسیدگی صورت گیردخود را دارند کھ باید در سیستم ھای شان 

اما ما در تماس ھستیم و در . بنابرین این یک سوال پیچیده برای ھر یک از کشورھا بوده است

 .صورت انجام این اقدام در تماس خواھیم بود

ما در تماس نزدیک ھستیم، و سابقھ طوالنی ھماھنگی : نکتھ دیگر، از دید ھماھنگی بین المللی

از کشورھا وجود دارد کھ در طول سال ھا برای حمایت از  نزدیک کمک کننده ھا با بسیاری

کنیم کھ اجزای  بینی می و ما کامالً پیش. افغانستان و مردم افغانستان با یکدیگر ھمکاری کرده اند

 .ای در مکانیزمی وجود داشتھ باشد کھ برای تعیین وضعیت این پول ساختھ شود جانبھ مھم و چند

دانم  اکنون، این یک موضوع پیچیده است من می. بسیار متشکرم ازحضور شما: مقام ارشد دولت

.  دھی است، زیرا فقط نکات و جزئیات زیادی وجود دارد کھ یک موضوع پیچیده برای گزارش

 .بنابراین، من واقعاً از شما دوستانی کھ امروز صبح با ما وقت گذاشتید سپاسگزارم

 . در تماس شوید) گرداننده(و لطفاً در صورت داشتن ھرگونھ سؤال بعدی با 

 با تشکر، . بلھ: گرداننده

 اگر سوالی دارید، لطفا. با تشکرازھمھ برای پیوستن ممنوعیت رفع گردید]مقام ارشد دولت[

 . .تماس بگیریدبا خیال راحت 

 .با تشکر،  روز خوبی داشتھ باشید 
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