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 پیشگفتار
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان منتشر شده است. کارهای  مطالعات صلحِمجموعه در  کتاباین 

وگوهای صلح گفت ازمردم  نگرش و برداشتند از ا مطالعات صلح عبارت سریپیشین انستیتوت در ذیل 
الگوهای حل (، 1395) چهار دهه گذشته صلح در افغانستانهای بررسی گفتگو(، 1394) طالبان بادولت 

یی از مقاالت ه( و مجموع1397) بخشیدن به منازعه از طریق مذاکرهمنازعه در افغانستان: سناریوی پایان

ا، ه، مدرسههادانشگاههای مختلف در افغانستان از جمله در بخش گراییافراطهای ر در مورد فرآینددیگ

 های اجتماعی. نیروهای پولیس ملی افغانستان و رسانه

های این پژوهش با ماه تکمیل شده است. یافته 10شروع و طی در  1396جدی  این پژوهش در

وگوهای رسمی و غیررسمی و مشوره با افراد مختلف غنی شده است. در جریان انجام این پژوهش، گفت

 1396همایش غیررسمی در مورد فرآیندهای صلح افغانستان که در حوت من فرصت یافتم که در یک 

برگزار شده بود،   2نیویورک و مرکز حل منازعات نارویدانشگاه  1المللیمرکز همکاری بین از سوی

وت هایی که انستیتها برای سایر پژوهشطی این مدت من مسئول انجام مصاحبهبرعالوه، شرکت کنم. 

 بخشیدن به منازعه از طریقالگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان، همچون روی دست داشت
 صلح کمک کرد. فرآیندغیرمستقیم به دانشم در مورد  ، نیز بودم که به صورتمذاکره

ارم. گزسپاس ها عمیقاًاند و من از آنکمک کرده رساله مرااین  انجام رساندندر به  افراد زیادی

ای مگنوس مارسدن رییس مرکز آسی استادبارنت روبین از دانشگاه نیویورک،  استادمدیون من به ویژه 

رسول صادقی از دانشگاه تهران،  استادتوماس جانسون از مدرسه عالی نیروی دریایی،  استادساسکس، 

داکتر یعقوب ابراهیمی از دانشگاه کارلتون و راجشوری کریشنامورتی معاون انستیتوت مطالعات صلح و 

غنی هها بنویس اولیه این کتاب هستم. نظرات و پیشنهادات آنپیش مرورمنازعه در دهلی نو، به خاطر 

 ها در سطوحآوری دادهگران ساحوی انستیتوت که در جمعاز پژوهش سازی کتاب کمک کرده است.

خواهم از کارمندان و همچنین میکنم. و قدردانی میاری زگند، سپاساهکرد زیادیوالیتی کمک 

ی که از همهدر جریان این تحقیق تشکری کنم. در آخر این گران انستیتوت به خاطر کمکپژوهش

مک و ک کتابشدن موفقانه این و نهایی تکمیلمختلف برای حصول اطمینان از  طرقکسانی که از 

   . کنیمابراز امتنان میاند، مساعدت کرده

  عمر صدر
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 قدمهم

بر این است تا  رسالهپردازد. سعی می 1380صلح در افغانستان پسا فرآیندبه بررسی و تحلیل  رسالهاین 

های صلح درک کند. همها را از موفقیت و شکست فرآیندی آنسطح آگاهی مردم، رضایت و ارزیاب

د د فرآینها در مورمحبوبیت و موضع آنطالبان، سرشت و ماهیت نگرش مردم را نسبت به  رسالهچنین این 

در سطح  1397سال  ی که در بین ماه حمل و جوزاییبراساس نظرسنج نبشتهکند. این صلح، بررسی می

راهم فهای صلح افغانستان فرآیندافکار عمومی در مورد ی را برای درک کشور انجام شده است، فرصت

 کند.می

فصل تقسیم شده است. پس از این مقدمه که منطق و روش تحقیق را معرفی  چهاربه  رساله

ارائه شده است. فصل دوم  1380صلح در افغانستان دوره پساهای کند، در فصل اول مرور کلی فرآیندمی

و  اهیتم . در فصل سوم، برداشت عمومی ازپردازدمی ،د صلحفرآینبه توضیح سطح آگاهی مردم درباره 

ه های مردم در رابطه بمحبوبیت طالبان به بررسی گرفته شده است. فصل چهارم نگرش و برداشت

صلح جاری،  فرآیندکند که شامل ارزیابی مردم از افغانستان را بیان میند صلح فرآیهای مختلف رویکرد

قش زنان، ، نشرایط برای صلح، های پیشنهادشده برای صلح، موضع طالبانحلامکان صلح با طالبان، راه

 وگوها، نقش و تاثیرگذاری شورای عالیصلح حکمتیار، ادغام مجدد طالبان، محل برگزاری گفت الگو

هش و های این پژویافته براساسشود. در نهایت، صلح می فرآیندکنندگان ان و تسهیلو مخرب ،صلح

اشتباهات و مغالطه های کلیدی فرآیند صلح  ٬گیرینتیجهفصل  ،صلح فرآیندهای مفهومی در مورد بحث

 . افغانستان به بحث می گیرد

 

 پژوهش چارچوب نظری و منطق

میه کار ببرای تحلیل نگرش مردم  را گابریل آ. آلموند و سیدنی وربا رویکرد فرهنگ سیاسیِ رسالهاین 

مختلف  هاینسبت به نظام سیاسی و بخشنگرش  ی،گرایش سیاس»گ سیاسی را به عنوان ها فرهنآن. بندد

. کنندتعریف می (Almond and Verba 19:12)« آن و نگرش نسبت به نقش خویشتن در نظام

نوان ز، گرایش سیاسی را به عپرسونس و شیل گرایش سیاسی بندیطبقه از اقتباسآلموند و وربا با 

ف تعری شناخت و ،ساساتها، احاز لحاظ ارزیابی توسط مردم یک نظام سیاسییا قبول  3سازیدرونی

                                                           
3 Internalization 



 

 

 مقدمه 2

 رآیندفگیری مردم افغانستان نسبت به به طور خاص به نگرش و جهت رسالهبر این اساس، این کنند. می

 کند:عد نگاه میصلح در سه بُ

صلح به طور عموم و در  فرآینددانش و آگاهی مردم در مورد گیری )گرایش( شناختی: جهت (1)

 دولت افغانستان، امریکا و طالبان به طور خاص. موقفمورد 

ت های دولو سیاست ،گیری عاطفی: احساسات مردم در رابطه به طالبان، ایاالت متحدهجهت (2)

 افغانستان. 

صلح که شامل معیارهای ارزشی  فرآیندگذارانه: قضاوت مردم در مورد گیری ارزشجهت (3)

 شود.صلح و قضاوت اخالقی در مورد رفتار طرفین می فرآیندمانند نقش زنان در 

گیری سیاسی، برخالف کار آلموند و وربا که به نگرش جهت موضوع و هدفدر رابطه به 

های طرفین این پژوهش نگرش مردم را نسبت به سیاستمردم نسبت به ساختار سیاسی نگاه کرده است، 

لی صلح و ک فرآیندو طالبان(،  ،های دولت افغانستان، ایاالت متحدهدر افغانستان )به ویژه سیاست منازعه

 گیرد.به بررسی و تحلیل می ،به عنوان بازیگر سیاسی« خویشتن»نسبت به در نهایت 

های ایده رسالههای عموم به دالیل مختلف حیاتی و مهم است. این بررسی و درک نگرش

 کند:یید میأتدرباره اهمیت و ضرورت شناخت و درک افکار عمومی را جیمز دِر دِریان 
طور ند: همانکخواندن گفتمان تکنوستراتژیک پیام مهمی را برای دانشجویان جنگ و صلح فراهم می

جایی فضا به عنوان هطور که زمان باعث جابهمانشود، که تصویر نسبت به واقعیت معتبرتر می

یی، تههای هسطور که سودمندی قدرت نهایی ما، سالحشود، و هماناستراتژیک می« میدان»ترین مهم

و آوری جمعنسبت به ها و نمایندگی جنگ برداشت ؛رودیی زیر سوال میبه صورت فزاینده

سزاوار توجه  الملل ادامه داردروابط بین ها مربوط به جنگ که در رشتهانتهای دادهبی همبستگی ظاهراً

 (der Derian 1990: 308). و منابع بیشتر ما است

تمام طرفین منازعه برای  ها و نمایندگی است.افغانستان جنگ برداشتشکی نیست که جنگ فعلی در 

ن چندین بار گفته شده است که طالبان نسبت به دولت افغانستا درک و اداره افکار عمومی تالش می کنند.

مردم موفق بوده است « اعتماد و اطمینان»المللی، در نظارت بر نگرش مردم و کسب یا نیروهای بین

(Johnson 2017; Hirose Imai, and Lyall 2017.)  بنابراین، بررسی و درک نگرش مردم و

 مهم است. صلح با طالبان، شدیداً فرآیندها در مورد آن تحلیل برداشت

ن المللی ایو بین ،در سطوح محلی، ملی در مسائل سیاسی و خط مشیکه، تغییرات دوم این

ار تغییرات در رهبری و ساخت اند از عبارتسازد. این تغییرات را ضروری میسطح ملی در نظرسنجی مهم 

جدید برای شورای عالی صلح، رهبری و ساختار طالبان، سیاست  راهبردشورای عالی صلح، تصویب 
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های )در بخش وگوهای غیررسمی صلحیی از گفتامریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، مجموعه

 9صلح به طالبان در  به مردم امریکا، پیشنهاد 1396دلو  25 ی طالبان درشده(، نامه گرفتهبعدی به بحث 

 .1397بس موقت در جوزا ومت وحدت ملی و آتشاز سوی حک 1396حوت 

 ها هم در سطحهای صلح فعلی بیشتر به واسطه تنوع نظرها و دیدگاهفرآیندسوم، ماهیت 

 Snow) انددارانه و ناآکاهانه ها جانبی از آنکه برخ ؛اجتماعی و هم در سطح سیاسی شکل گرفته است

2016; Osman and Gopal 2016; Osman 2018;  رسالهاهمیت سیاسی این  (.1397ابراهیمی ،

های گیری مبتنی بر شواهد و آگاهانه، به ویژه در راستای تالشکمک آن در راستای تقویت تصمیم

اران در شورای عالی صلح، حکومت گزنظرسنجی، برای سیاستهای این برقراری صلح است. یافته

ها کند تا آنهایی را فراهم میآوران در سطح مردمی، دادهصلحالمللی و وحدت ملی، شرکای بین

ملی و  دهی گفتمانشکل رسالهبه این منظور، هدف این های شان را بهتر طراحی کنند. ها و برنامهسیاست

مناسب است تا بحث در مورد صلح در سطوح اجتماعی و سیاسی با وضاحت کمک به ایجاد یک فضای 

 بیشتری صورت بگیرد.

ش طالبان به عنوان یکی های متعددی درباره نگرهای اخیر پژوهشچهارم، هرچند که در سال

اما هیچ  (،Osman and Gopal 2016; Osman 2018)درگیری صورت گرفته است  از طرفین

برای نخستین بار،  4صلح در افغانستان صورت نگرفته است. فرآینده ش مردم نسبت بارزیابی علمی از نگر

مسائل  بنیاد آسیا ساالنه نظرسنجیانستیتوت مطالعات استراتژیک نظر سنجی را دو سال پیش انجام داد. 

اما تحلیل عمیق  ،گیردبه مطالعه میداری، مهاجرت و جنسیت را مربوط به امنیت، اقتصاد، توسعه، حکومت

که محدوده با این دهد.صلح ارائه نمی فرآیندهای مردم افغانستان در رابطه به یی از برداشتجانبهو همه

ا بخشی که مربوط به صلح و آشتی در نظرسنجی مردم افغانستان وسیع است، ام آسیا نظرسنجی بنیاد

 ها یاهای دیگری که توسط رسانهسنجیدهد. نظررا پوشش می فقط سه تا پنج پرسش شود، معموالًمی

. به نندکهستند یا از یک روش علمی پیروی نمی محور-یداد، یا روهای غیردولتی صورت گرفتهسازمان

ت دهای مردم در مورد پیشنهاد صلح حکومت وحهشت صبح برداشتروزنامه عنوان مثال، نظرسنجی 

های به همین ترتیب، برخی از سازمان (.1397بررسی کرد )دالور  را 1396حوت ملی به طالبان در 

 ،گرفتند )نداارزیابی به  1397جوزا بس دولت و طالبان در غیردولتی افکار عمومی را در رابطه به آتش

                                                           
ندان افغانستان است. در حالی که بخش بزرگی از طالبان )به استثنای متحدان تروریست فراملی ومنظور از مردم، اشاره به شهر4 

اعضای طالبان یا هواداران آن ها را تحت ندان افغانستان هستند، این نظرسنجی ممکن است نظرات تعدادی از وها( شهرآن

 پوشش قرار داشته باشد، زیرا نمونه هدف به طور تصادفی انتخاب شده است.



 

 

 مقدمه 4

کند جانبه این موضوع یک نیاز است و این پژوهش تالش می(. بنابراین تحقیق و تحلیل عمیق و همه2018

 .پر کندرا  خالتا این 

به  ها نسبتنگرش: حمایت عمومی برای برقراری صلح»های یافتهمکمل همچنین این پژوهش 
 هاینهاد طکه توس است« و آلمان ،، ایاالت متحدههای مسلح در بریتانیاگفتگو با گروهبرقراری صلح و 

با توجه به مشارکت . استانجام شده  1396در ماه جوزا و سرطان و  6و منابع آشتی 5سازیاتحاد برای صلح

ها های صلح در افغانستان، مهم است که نگرش عمومی کسانی که نتایج تالشکشورهای فوق در تالش

الذکر، حمایت های نظرسنجی فوقیافته. را نیز درک کنیم گرددبر می هابه آنبرای برقراری صلح 

صلح و  هایفرآیندو آلمان را در رابطه به مشارکت کشورهای شان در  ان ایاالت متحده، بریتانیا،ندروشه

حال، ا اینبکند. المللی برجسته میهای مسلح در سطح بینوگو با گروهتر از همه در راستای گفتمهم

 انش از خشونترونددر کشوری که شه : افکار عامهاستغایب یک عنصر کلیدی در این نظرسنجی 

برند. واقعیت این است که افکار عمومی در کشورهای رنج می ها مستقیماًریستهای مسلح و تروگروه

المللی صلح، برای مدت طوالنی نادیده های بیندر طرح و ایجاد سیاستآسیا،  یزدهو تروریسم جنگ

 د.ها برای صلح قرار دارنها در حاشیه تالشزیرا آن ،گرفته شده است. صدای این مردم شنیده نشده است

 

 روش تحقیق

این پژوهش ر فصل اول خواهد آمد، دافغانستان که  1380برعالوه تحلیل تاریخی فرآیند صلح پسا 

جی یک نظرسناین . به کار برده استبه عنوان روشی برای بررسی و ارزیابی نگرش مردم  را نظرسنجی

های )در این مورد، گیرد و هدف آن بررسی و ارزیابی ویژگیرا به کار می 7رویکرد مقطعی

از است.  نامهشده از طریق پرسشآوریهای جمعو دادهنمونه براساس جمعیت  ،هدف جمعیتِ(نگرشِ

 ها پاسخ دهند.خواسته شد که به تعداد مشخص و یکسانی از پرسش جمعیت نمونه

 براساسنخست یک مطالعه اولیه برای تهیه چارچوب مفهومی برای نظرسنجی انجام شد. 

سی فارسی، پشتو و انگلی هایها به زبانآوری دادهنامه برای جمعمطالعات اولیه، در مرحله دوم یک پرسش

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان،  شورت با گروه پژوهشینامه در مطراحی شد. این پرسش

                                                           
5 Alliance for Peacebuilding 
6 Conciliation Resources 

مانی ع زی است که متغییر ها از لحاظ رابطه، همبستگی، و شیوع در یک مقطمطالعه مقطعی رویکردی با روش مشاهده7 

 .گیرندمشخص مورد مطالعه قرار می
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ی مربوطه از طریق جلسات المللنفعان بینصلح افغانستان و ذی فرآیندکارشناسان نظرسنجی، کارشناسان 

 یی ساختارمندچندگزینه پرسش 38نامه متشکل از گروهی یا تماس مستقیم طراحی و بررسی شد. پرسش

ها یک پاسخ و برای بیست پرسش چند هندگان برای اکثر پرسشدو پاسخ رعی اضافی( بودسوال ف 15)با 

ر و قابلیت اطمینان، سی اعتبانامه، برای برر. پس از تهیه نسخه اولیه پرسشانتخاب کنندتوانستند میپاسخ را 

ه بشد. پس از آن با توجه  آزمایشمقیاس کوچک در کابل در در یک پژوهش آزمایشی  نامهپرسش

 نامه نهایی شد. بازخوردهای پژوهش آزمایشی، چند اصطالح و عبارت تغییر یافت و پرسش

هدف در این نظرسنجی  شد. جمعیتِ  حجم نمونه مشخصدر مرحله سوم، جمعیت آماری و 

اداره  1395ی نامه آمار(. سال3و 2، جدول 1ضمیمه ند )بودوالیت افغانستان  34 یا باالتر در 18ان درونشه

برای  8.میلیون نفر برآورده کرده است 29.2کل جمعیت افغانستان را حدود   احصائیه افغانستانمرکزی 

 9سروی مانکی ینمونه ه حجمکنندشمول، این نظرسنجی محاسبهنمونه دقیق و همه شناسایی یک حجم

را مشخص نفری  1849عیت نمونه جمدرصد حاشیه خطا،  3درصد و  99که با سطح اطمینان  را به کار برد

و: شهرستان )پشتی میدانی قادر نبودند که همه پژوهشگرانهای امنیتی شدید، . به دلیل چالشنمود

مصئونیت و امنیت  10.طالبان را پوشش دهند هر والیت از جمله مناطق تحت ادارهها در (ولسوالی

میدانی برای انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان بسیار مهم است و بنابراین، ما تصمیم  پژوهشگران

که دور اول ها را در معرض خطر قرار ندهیم. پس از اینها به مناطق ناامن جان آنبا اعزام آنگرفتیم که 

ه اضافه کردیم تا به نمون نفر دیگر را به حجم 177شد، ما آوری جمع 1397ها در ماه حمل و ثور داده

                                                           
زارش حال، براساس گجایی که سرشماری ملی در افغانستان انجام نشده است، رقم دقیق کل جمعیت را نداریم. با ایناز آن 8 

World Population Prospects  نفر تخمین شده است که  35،530،081، کل جمعیت افغانستان حدود 2017در سال

 ساله اند.  18میلیون آن زیر  19تقریبا 
9 Survey Monkey 

ولسوالی( دولت  156ولسوالی( و یا نفوذ ) 73)ولسوالی زیر اداره 229، 2018جنوری  31 تا»گوید که گزارش سیگار می10 

ولسوالی از  59 رساند.کل خاک افغانستان می درصد 56.3افغانستان بوده است... این امر کنترل و نفوذ دولت افغانستان را به 

درصد از کل ولسوالی های کشور  14.5ولسوالی( شورشیان اند. از این رو،  46ولسوالی( و یا نفوذ ) 13)سه ماه گذشته زیر اداره

د افزایش صاکنون تحت کنترل یا نفوذ شورشیان قرار دارند که افزایش کمی نسبت به سه ماه گذشته است، اما بیش از سه در

درصد( تحت منازعه قرار دارند. نه دولت افغانستان  29.2ولسوالی باقی مانده ) 199است.  2016نسبت به مدت مشابه در سال 

نشان میدهد که  2017از آگست تا نوامبر سال  سیبیبییافته های  (.SIGAR 2018: 86)« دارند ادارهو نه شورشیان بر آن 

 Sharifi and) کامل دارددرصد قلمرو را زیر اداره  30نها بیش از کند. دولت تدرصد افغانستان را تهدید می 70طالبان 

Adamou 2018 .) 



 

 

 مقدمه 6

ین، این نظرسنجی بنابرا ی جمعیتی دست یابیم که نمایندگی بیشتری از مردم افغانستان داشته باشد.نمونه

 شناختیخصوصیات جمعیتساله یا باالتر از آن، در سراسر کشور مصاحبه کرد.  18سال، بزرگ 2٬026با 

 در زیر توضیح داده شده است:نمایید(را مشاهده  2، جدول 1)ضمیمه شده جمعیت نظرسنجی

سال  28تا  18در دسته سنی درصد(  53.3دهندگان )از نظر سنی بیش از نیمی از پاسخ: سن .1

 39ها در دسته سنی باالتر از درصد آن 18.9و  ،سال 39تا  29دسته سنی  درصد در 27.8بودند. 

 سال قرار داشتند. 

لیسانس یا  دانشجودرصد(  44.8دهندگان )پاسخاز نظر تحصیلی، کمتر از نیمی از : آموزش .2

 نامهشهادتدرصد  25.5دهندگان، ی پاسخماندهاز میان باقید. بودنباالتر از آن دارنده مدرک 

درصد از آموزش ابتدایی  13.8سواد بودند، درصد بی 14.1تر از آن داشتند، مکتب یا پایین

 دینی برخوردار بودند.  آموزشدرصد از  1.9برخوردار بودند و 

 ها مرد بودند.درصد آن 57.1دهندگان زن و درصد پاسخ 42.9از لحاظ جنسیت، : جنسیت .3

درصد  36.6دهندگان پشتون و تاجیک )پشتون سوم پاسخ-بیش از دو 11،از لحاظ ملیت: ملیت .4

درصد،  14.7های کوچک به ترتیب درصد( بودند. هزاره، ازبیک و سایر ملیت 32.4و تاجیک 

 اند. دهندگان را تشکیل دادهدرصد پاسخ 6.1درصد و  10.2

درصد(،  2.7گر ): صنعتشوندها زیر را شامل میبندیدهندگان دستهاز نظر شغلی، پاسخ: شغل .5

کارآفرین/شغل درصد(،  6.9درصد(، کارمند ) 13.1درصد(، کارمند دولت ) 2.4فعال مدنی )

درصد(،  3.5درصد(، کارگر ) 9.3درصد(، بیکار ) 10.3دار )درصد(، زن خانه 16.7آزاد )

 درصد(.  12.6درصد( و استاد دانشگاه و مکتب ) 15.8درصد(، دانشجو ) 3.9دهقان )

                                                           
اب می ورزد. قومیت در اجتن ٬اصطالح قومیت که معموال به هویت گروهی در افغانستان اطالق میشود رساله از استفادهاین 11 

یکه فرهنگی ابداع شد، در حال-برای توصیف گروه های اجتماعی وسط انسان شناسان به صورت نادرست و تصنعیت 20قرن 

ومی به گونه مثال از لحاط تاریخی تاجیکان یک گروه فراق این اصطالح کلیه مفاهیم بومی هویت یک گروه را در بر نمیگیرد.

فرهنگی اطالق شده است که آنها از نگاه جامعه شناسی یک قوم نیستند، -اژه قوم بر گروه های اجتماعیبوده اند.  بر عالوه و

مثال باری در نورستان یک کاست است، سادات یا سید، هندو، و یا سیک یک گروه مذهبی هستند که به نادرست در افغانستان 

 مراجعه کنید. Schetter 2005یاست قومیت در افغانستان به برای اطالعات بیشتر درباره س به آن ها قوم اطالق می شود. 
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-دهندگان متاهل و یکدرصد( پاسخ 63.8سوم )-، دوتاهلاز نظر وضعیت : تاهلعیت وض .6

درصد(  0.2)درصد( و مطلقه  2.0) 12ها بیوهاند. بقیه آندرصد( مجرد بوده 33.8ها )سوم آن

 اند.بوده

 ندشد تقسیم حوزهاز لحاظ جغرافیا، والیات افغانستان در این نظرسنجی به شش : جغرافیا .7

 :(4)جدول

 30.4کندز، سمنگان، سرپل، تخار و جوزجان ) اب،یبغالن، بلخ، فار الف( شمال: بدخشان،

 .(درصد

 .(درصد 15.5پروان و وردک ) ر،یلوگر، پنجش سا،یکاپ ،یغزن ،یکندیدا ان،یبامب( مرکزی: 

 .درصد( 15.1) ایو پکت کایمان، ننگرهار، نورستان، پکتغخوست، کنر، لج( شرق: 

 درصد(. 14.9)د( پایتخت: کابل 

 درصد(. 12.8ه( غرب: بادغیس، فراه، غور و هرات )

 درصد(. 11.5و( جنوب: هلمند، کندهار، نیمروز، ارزگان و زابل )

ها یی بوده است. در این روش، نمونهگیری در این پژوهش برپایه احتمال چندمرحلهروش نمونه

تا اطمینان حاصل  شوندانتخاب می اتفاقی ورتها به صشده نیستند، بلکه برعکس آن، نمونهاز پیش تعیین

شود. یها فرصت برابر فراهم می نمونهو برای انتخاب همهشده انتخاب تصادفی ها به صورت مونهشود که ن

 براساس احتمال متناسبها برای این پژوهش در سه مرحله تعیین شدند: در مرحله اول، اندازه نمونه نمونه

های اداره والیت تقسیم شد. همزمان با آن، در هر والیت، اندازه نمونه در مطابقت با داده 34به  13با اندازه

شهرستان هر والیت،  بندی شد. در مرحله دوم، درهشهری و روستایی طبقهای بخشبه مرکزی احصائیه 

ر واحد اصلی رهنگی، هند. با توجه به حساسیت فیری به کار رفتگها به عنوان واحد اصلی نمونه(ولسوالی)

ها لهها و محر مرحله سوم، شهرکیک زن. د و برداری تقسیم شد: یک مرد گیری به دو نقطه نمونهنمونه

 ها در فضاهای شهری وگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شهرها و محلهاز طریق نمونه در هر شهرستان

ر هر واحد ند. دثانویه مورد استفاده قرار گرفتگیری روستاها در فضاهای روستایی به عنوان واحد نمونه

کنندگان ، پنج مکان تصادفی مختلف )شمال، شرق، جنوب، غرب و مرکز( به مصاحبهگیری ثانوینمونه

ها را از یک مکان برجسته مانند یک مسجد شروع کردند. کنندگان مصاحبهمصاحبهارائه شد. 

نتخاب ها( تصادفی را برای ابرداری، فواصل )انتروالشدن به نقطه نمونهکنندگان پس از نزدیکمصاحبه

                                                           
 دهد.را پوشش نمیها این پژوهش زن مرده12 

13 probability-proportional-to-size 
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های سازی دادهبرای تصادفی 14کیشگرد دنبال کردند. در هر خانوار روشعدی بخانوارهای 

 .مورد هدف مورد استفاده قرار گرفتن دهندگاپاسخ

ن ساحوی انستیتوت اکنندگتوسط مصاحبه 1397حمل و جوزا کار میدانی این پژوهش بین ماه 

یک  به عنوانانستیتوت کابل انجام شده است.  گروهنظارت  زیرمطالعات استراتژیک افغانستان 

های قبلی است که در پژوهش پژوهشگران ساحوییی از ، دارای شبکهشده و جاافتادهی شناختهکدهاندیش

 ژوهشگرپ)به شمول یک پژوهشگر ساحوی در هر والیت، حداقل دو نفر  اند.این انستیتوت همکاری داشته

ز اپژوهشگران ساحوی اند. اکثر استخدام شدهپژوهشگر ساحوی زن در هر والیت( و حداکثر شش 

د. محققان نلمات تلفنی و اسکایپ آموزش دیدطریق مکا تحقیقاتی انستیتوت و یا از گروهنزدیک توسط 

ه یک نامه را یک بمربوط به پرسش هاپرسشی همهبرای رفع ابهام انستیتوت در این جلسات آموزشی، 

اند و به آسانی درک نامه واضحها در پرسشکه پرسشمطالعه نمودند. عالوه بر این، برای اطمینان از این

ها پاسخ دادند. از این طریق، چندین پرسش و ابهام که کنندگان به آنمصاحبه شوند، در نخست خودمی

امه ن، شناسایی شدند. پس از این تمرین، پرسشندمطرح شدپژوهشگران ساحوی  از سوی مصاحبه بعداً

رد تا تحقیق کمک ک گروهتحقیق قرار گرفت. این امر همچنین به  مورد بازنگری و تجدید نظر گروه

گران پژوهشرا در انجام این نظرسنجی به آزمایش بگیرند. پژوهشگران ساحوی و بصیرت  اهتوانایی

 ی آن را براییی مربوطههای چندگزینهها و پاسخدر حین انجام کار میدانی هر یک از پرسشساحوی 

دهندگان توضیح نامه را برای پاسخخواندند و در صورت لزوم، محتوای پرسشدهندگان میپاسخ

هایی که برای حمایت از خواستند تا براساس دستورالعملدهندگان میها از پاسخسپس آنادند. دمی

 ه را انتخاب کنند. نیک یا چند گزینامه طراحی و توسعه یافته اند، پرسش

 15ااستیتافزار شده از طریق تحقیق میدانی، از نرموریآهای جمعبرای تجزیه و تحلیل داده

ها هم از طریق تحلیل دو متغیره و هم از طریق تحلیل چند متغیره مورد تجزیه و دادهاستفاده شده است. 

برای بررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرهای وابسته و مستقل در حالیکه سایر ند. اهتحلیل قرار گرفت

ح تحصیالت، سطر ها براساس متغیرهای متعدد نظیدادهشدند، از رگرسیون استفاده شد. متغیرها کنترل می

تلف قادر حال، ما به دالیل مخ. با اینندبندی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتجنسیت، ملیت و حوزه

نامه محل زندگی پرسیده که در پرسشها را براساس عامل شهری/روستایی تحلیل کنیم. با ایننبودیم داده

ان و روستا )فضای روستایی( در مورد افغانستشناختی بین شهر )فضای شهری( تمایز جامعهشده است، اما 

                                                           
14 Kish Grid 
15 STATA 



 

 
 

صلح افغانستان هایفرآیند 9  

بندی روستاها این تقسیم م بین شهرها واوهای مدجاییهبرانگیز است. از یک طرف جابچالش کامالً

تایی مناطق روساجتماعی چندانی در میان -دیگر، تنوع فرهنگی یو از طرفکرده ساز را مشکل 16دوتایی

 و بسیاری از شهرها وجود ندارد.

های به ساحه فرستاده شد و افکار و دیدگاه 1397حمل نامه این پژوهش در اوایل ماه پرسش

شده در این منعکسهای . به این ترتیب، دادهندآوری شدجمع حمل، ثور، و جوزاعموم در جریان ماه 

یا تغییر در سیاست  1397 خر جوزاآ بساند، مانند آتشکه پس از آن دوره رخ داده پژوهش، تحوالتی

دهد.پوشش نمیوگوها با طالبان را ر رابطه با گفتایاالت متحده د

                                                           
16 Binary 
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 فصل اول

 افغانستان 1380های صلح پسا فرآیند
ه یی... فعال صلحی کهای حاشیهبه نمونه خصوصفکر کن، به 

آینده جهانی، روایات « پایان زمان»ناک روایت ترسیک او  نزد

رای او، ، و نیز ببردبقای دولت را زیر سوال می« ناسیونالیستی»

 مندانه روایتقدرت به صورت همچنانروایات ناسیونالیستی 

 (.260: 1990. )اشلی و واکر شودمی جاگزینرا « صلح جهانی»

 

 مقدمه

در نخست معمای نظم  17اندازد.می 1380صلح در افغانستان پسا هایفرآینداین فصل نگاه اجمالی به 

های صلح در چند سال گذشته فرآیندی دوم، سه مرحله از در مرحله د وشومی بحثبُن  فرآیندسیاسی در 

ها : مذاکرات سیاسی سطح باال و تالشیرویکرد دو جانبه( 2( مرحله عدم قطعیت؛ )1): شماردبر میرا 

چ در حالیکه هی زده برای یک توافق سیاسی با طالبان.شتاب ( تالش3) برای ادغام مجدد در سطح پایین؛

ا دیگر جدا نیستند، امها به صورت متقابل از یکمرز روشن و صریحی بین این مراحل وجود ندارد و آن

 هاداتکنند. بخش آخر این فصل پیشنصلح کمک می فرآیندت در به ما در درک بهتر تحوالت و تغییرا

 گیرد.صلح در افغانستان را به بررسی می فرآیندهای متفاوت و طرح

 

 کنفرانس بُن و پرسش نظم

ز اترین نظم سیاسی برای افغانستان یک چالش باقی مانده است. چندین دهه است که شناسایی مناسب

افغانستان منجر به ختم خشونت و درگیری نشده است و به جای آن،  لحاظ تاریخی، توافق سیاسی در

که در  18تغییر منازعههای ن دلیل است که به روشداشکل اختالفات و منازعه را تغییر داده است. این ب

ر دگیرند، توجه چندانی نشده است. مورد توجه قرار می نظامندهای خشونت به طور آن تمامی جنبه

مدت میان طرفین درگیری بوده است. ساموئل پ. به یک توافق سیاسی کوتاه ، هدف، رسیدنعوض

                                                           
عنوان  یرزدیگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان  پژوهشدر افغانستان به  1380فرآیندهای صلح پیشا  در مورد 17 

 مراجعه کنید.  (1395زاده و ابراهیمی )وفایی صلح در افغانستان چهار دهه گذشتههای بررسی گفتگو
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سوال اساسی منتشر شده،  1968که در سال « در حال تغییر  نظم سیاسی در جوامع»هانتینگتون در کتابش 

کهاین ؛سیاسی در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین پرسیده است زوالرا در رابطه به 

های ع گروهتغییر اجتماعی سریع و بسیج سری»او  ثباتی سیاسی و خشونت در این کشورها چیست؟علت بی: 

نوان دلیل زوال را به ع( Huntington 1968: 4« )ت و توسعه آهسته نهادهای سیاسیجدید در سیاس

های یع گروهسردر چهار دهه گذشته، افغانستان شاهد تحوالت اجتماعی و بسیج . کندسیاسی پیشنهاد می

عه نهادهای ماندگی در توسثباتی در افغانستان، بدون شک، عقبملی بوده است. علت خشونت و بی-قومی

  این امر توسط عوامل بیرونی تشدید شده است. سیاسی بوده است.

به دست آمد، نظم سیاسی جدیدی را در  1380بُن در سال  نامه پساتوافق سیاسی که با موافقت

های نهادهای سیاسی جدید با واقعیتحال، ن ایجاد و نهادهای سیاسی جدید را معرفی کرد. با اینافغانستا

راحی شده ط« پروسه بُن»متمرکزی که در  خوانی نداشتند. نظام سیاسی شدیداًسیاسی عینی هم-اجتماعی

عالوه بر این، این نظام متمرکز  20.قادر به سازگاری با تنوع فرهنگی و اخالقی جامعه افغانستان نشد 19،بود

 حرا افزایش و در نتیجه سرعت ارائه خدمات را کاهش داد و منجر به افزایش سط دیوان ساالریموانع 

خطای (. Shahrani 2001; Shahrani 2003; Cameron 2001)فساد و نارضایتی عمومی شد 

ان رش مردمو نگفرهنگ سیاسی افغانستان عدم شناخت  ناشی ازساسی ایجاد یک نظام سیاسی متمرکز، ا

و  ٬سازمان ملل متحد، ایاالت متحده»د. بو« ثبات»کید بیش از حد بر أافغانستان و همچنین ت مختلف

« اندترجیح داده «عدالت»کننده تعیین عاملرا  بر  «ثبات» از اولین کنفرانس بُن المللیکنندگان بینتسهیل

(Maass 2006: 27 .) ،این پژوهش برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، با تمرکز از این منظر

سیاسی  آمده، نگرش رسالههای پژوهش که در این صلح افغانستان انجام شده است. یافته فرآیندویژه بر 

 کرده است.  بافتارمندمردم افغانستان را در رابطه به صلح و طالبان در این کشور مستند و 

 

 

                                                           
ا زمان تاسیس ر افغانستان تموافقتنامه ترتیبات موقت د»سازی است که با تصویب منظور من از فرآیند ُبن، فرآیند دولت 19 

 ادامه یافت.  2004بن آغاز و تا تصویب قانون اساسی جدید سال  1380در کنفرانس « مجدد نهادهای دایمی دولتی

ها و مفاهیم زندگی خوب اشاره دارد. به عنوان مثال، ها، ارزشاز دیدگاه لیبرال، تنوع اخالقی به واگرایی و عدم انطباق ایده 20 

به همین ترتیب، عقاید کند. های مختلف عدالت صحبت میمفهوم بستراش، درباره تنوع خالقی در در نظربه عدالتجان راولز 

های سیاسی، چشم انداز فرآیند صلح با طالبان و مفاهیم زندگی خوب در افغانستان وجود های متفاوتی در مورد نوع نظامو ایده

 دارد. 
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 1380صلح در دوره پسا فرآیندمراحل تاریخی 

تان و های صلح بین طالبان و دولت افغانسفرآیندیی از دوم طالبان، سلسله شورشدر دوره پسا بُن و بعد از 

وسط و تهای متعددی برای برقراری صلح مطرح ایاالت متحده اتفاق افتاده است. از آن به بعد، تالش

دیگر ابل با یکها در تقپیگیری شده است. بسیاری از این ابتکارات و برنامهالمللی بازیگران داخلی و بین

طح مفهومی در سو صلح پایدار منجر نشدند.  تغییر منازعهبه نتیجه ملموسی در راستای سرانجام اند و بوده

ها صلح در افغانستان، تعدد دیدگاه وجود داشته است. در حالیکه برخی فرآیندانداز نیز، در رابطه به چشم

کنند که کنند، دیگران مانند احمد رشید استدالل میصلح با طالبان را تصور می بزرگنامه یک توافق

طالبان  های متمایزبا جناح تکه تکهمذاکرات صلح در افغانستان از طریق تدابیر اعتمادسازی محلی و 

ی مشابه با المللی دومگران مانند هارون میر، برگزاری کنفرانس بینشود. سایر تحلیلرقرار میشورشی ب

 17در  (.Mir 2018) کنندکره با طالبان پیشنهاد میبرای مذا راهکاریبُن را به عنوان  1380کنفرانس 

 سال پسین فرآیند صلح در افغانستان پنج برنامه مختلف را دربرداشت.

و مذاکرت اخیر زلمی  1394: همچون مذاکرات موری پاکستانسطح بلند الف. مذاکرت 

 .خلیل زاد در قطر

 .با میانجی ها برای ایجاد یک راه ارتباطی با طالبان ها: تماسب. گفتگو برای گفتگو

و برنامه صلح و ادغام  1384: همچون کمیسیون تحکیم صلح های ادغام مجددج. برنامه

 .1389مجدد 

 .دانشگاه دوشیشا، چانتلی و پگواش : همچون کنفرانس1.5و مسیر 2-مسیرد. ابتکارات 

و معاهد صلح دهنه  1386و  1385: همچون معاهده صلح در هلمند ه. توافقات محلی صلح

 .1394غوری، بغالن 

سه مرحله را پشت سر گذاشته است. برنامه  تا حال، 1380صلح افغانستان از زمان آغاز آن در سال  فرآیند

 های ذکر شده در باال با جزیات بیشتر بحث خواهند شد.

 

 عدم قطعیتمرحله مرحله اول:  .1

ورد در م المللیعدم وضاحت بین بازیگران ملی و بین ان یک مرحلهصلح در افغانست فرآیندمرحله اول 

المللی حامد کرزی، شورای ملی افغانستان و شرکای بین یجمهورده است. رییسنحوه برخورد با طالبان بو

دیگر های این بازیگران در تقابل با یکها و سیاستبرنامهکردند.  تعقیبهرکدام رویکرد خود شان را 
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آغاز  1380کوت در کندهار در سال ولیاهنامه شنامه بُن آلمان و موافقتقرار داشتند. این مرحله با موافقت

 به پایان رسید.  1386های محلی صلح در والیت هلمند، در سال نامهی از موافقتبا تعدادو 

المللی سران مختلف جامعه افغانستان را برای توافق بر سر کنفرانس بُن با حمایت جامعه بین

 تردهدر حالیکه کنفرانس بُن به طور گسایجاد دوباره یک نظم سیاسی جدید برای این کشور گردهم آورد. 

د که شود، اما کنفرانس بُن کنفرانسی بوسازی پنداشته می-المللی دولتعنوان یک کنفرانس بینبه 

های متخاصم مختلف را برای ایجاد یک اجماع در مورد توافق صلح نیز گردهم آورد. در طی این بخش

تام اختبا کنفرانس، جنگ علیه طالبان در والیات مختلف، به ویژه در کندز و کندهار ادامه داشت. 

سید طیب آغا -، رهبران طالبان در کندهار1380قوس  14نامه بُن در کنفرانس بُن و امضای موافقت

یار ویژه مال عمر(، محمد حسن رحمانی )والی کندهار از سوی طالبان(، عبیداهلل آخوند )معاون مال )دست

ود که ب نامه بُن توافق شدهموافقتدر با حامد کرزی )کسی که -عمر و وزیر دفاع طالبان( و میراحمد آغا

 Dawn)کوت معروف است ولینامه شاهرا رهبری کند( به توافق رسیدند که به موافقت اداره موقت

2001; Coll 2018.) کندهار و والیات مجاور آن را به نامه تصریح کرده است که طالبان این موافقت

د همچنین توافق شهای شان بازگردند. د و به خانهدولت واگذار کنند، سالح و مهمات شان را برگردانن

ها که در کندهار زندگی کند. برخالف عبدالرشید دوستم رهبر ازبیک تواندمیکه رهبر طالبان، مال عمر، 

در کنفرانس بُن نمایندگی نشده  منصفانهها به صورت که از ازبیکنامه بُن را با اشاره به اینکه موافقت

ها تحریم کرد، رهبران طالبان ادعای نمایندگی یا مشارکت در کنفرانس بُن را نکردند. در عوض آن

 Knowlton and) دندهای شان را برگزیی رفتن به خانهخواستار عفو عمومی شدند و گزینه

Tribune 2001.) 
و ایدئولوژیک شکست خورده بودند، پروسه بُن حال، هرچند که طالبان از لحاظ نظامی با این

انند لویه نامه بُن مهای موافقتفرآیندتا در  باز گذاشتطالبان  افراد عضوی را به سامکان مشارکت سیا

جمهوری و انتخابات ریاست 1382قوس ، مجمع قانون اساسی 1381زا اضطراری جو )جرگه گبیر( جرگه

یی بدون حمایت مردمی، اکثر نامزدان طالبان با شکست گستردهسهم بگیرند.  1384-1383 شورای ملیو 

خورده به عنوان یک نیروی سیاسی در اواخر سال شکستاعتبار و بی طالبان، در انتخابات مواجه شدند.

 21به عنوان یک گروه شورشی ظاهر شد. 1384در اواخر سالدوباره ، 1380

                                                           
 (Giustozzi 2007نئو طالبان شناخته شدند )در این مرحله طالبان به عنوان  21 
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ی اش تا حدی خطوط ارتباطالمللیسو، هم دولت افغانستان و هم شرکای بینبه این 1381از سال 

ها مذاکره کنند. درست بعد از کنفرانس بُن، دو سیاست که با آن اندکرده شان را با طالبان حفظ و تالش

به این  طرف، سیاست ایاالت متحده طالبان را تروریست و پیدا شد. از یکمتفاوت در رابطه به طالبان 

ترتیب تا زمانی که این گروه تروریسم را انکار و رد نکند، به عنوان طرف غیرقابل مذاکره در نظر گرفت. 

در »وی مال عمر اظهار داشت که عمر دونالد رامسفلد وزیر دفاع امریکا در آستانه واگذاری کندهار از س

تحقق ’»و ( Knowlton and Tribune 2001)شود پنداشته می« برابر ایاالت متحده یک محارب

به حیث سیاست امریکا در قبال طالبان  ‘ها در پیشگاه عدالتها و یا کشاندن آنعدالت در برابر آن

 جمهور بوش ادامه یافت. سیاست اجبار ایاالت متحده در طول دولت رییس. (Coll 2018)« پابرجاست

 هاآنبه  یی را نسبتدلسوزانه ، سیاستپنداشتن طالبان از سوی دیگر، حامد کرزی با قربانی

زیر  1382 سیاسی در سال فرآیندهای اولیه دولت افغانستان برای بازگرداندن طالبان به اتخاذ کرد. تالش

زاده ها توسط ابراهیم سپینکرزی آغاز شد. این تالش یجمهورتحت حکم رییسشورای امنیت ملی  نظر

برای ارائه  .(Keene 2011) شدمحرمانه انجام می نورزی معاون شورای امنیت ملی به صورت بسیار

کمیسیون مصالحه را به نام کمیسیون تحکیم  1384ها، دولت افغانستان در سال این تالش پوشش رسمی به

همانند سیاست مصالحه  .(Sajjad 2010)عضای طالبان به جامعه ایجاد کرد صلح به منظور ادغام مجدد ا

سابق افغانستان، برنامه تحکیم صلح امتیازات اقتصادی و  یجمهوراهلل رییسمحمد نجیب 1365ملی سال 

ین برنامه امصئونیت را برای شورشیان در بدل ترک و قطع عالقه نسبت به تروریسم، در نظر گرفت. 

وانتانامو ی ایاالت متحده در بگرام و گهاگاهرا برای شورشیانی که از بازداشت همچنین طرح ادغام مجدد

هزار شورشی را دوباره  6، این کمیسیون ادعا کرد که بیش از 1387آزده شده بودند، اجرا کرد. در سال 

 به جامعه بازگردانده است. 

فهرست تن از رهبران پیشین طالبان از  20کرزی خواستار حذف نام  1384سنبله همچنین در 

ی وی، این افراد یا ان ملل متحد شد. به گفته( شورای امنیت سازم1999) 1267نامه های قطعتحریم

حال روسیه دولت پذیرفته بودند. با این های مذاکرهح را از طریق برنامهخشونت را ترک گفته بودند یا صل

ها، روسیه مانند سیاست اولیه عدم مذاکره ایاالت متحده با تروریستبا حذف نام این افراد موافقت نکرد. 

مخالفت کرد. روسیه فرض را بر این گرفت که حذف نام طالبان از این فهرست، باعث  تماسهای با تالش

در شود. های تروریستی و دلگرمی شورشیان مشابه در آسیای میانه میبرای سایر گروه یک رویهایجاد 

به هدف بررسی امکان مذاکره با طالبان، شروع به برقراری این مدت، برخی از سایر کشورهای غربی 

)بی. ان.  سرویس اطالعاتی آلمان 1384سرطان کردند. به عنوان مثال، در این گروه های مخفی با استم
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ورای شد با شمتوسط رهبری طالبان که گفته میدرجه ، نشستی را در زوریخ با دو نفر از اعضای دی.(

یا طالبان بود که آدانستن این »در رابطه به این نشست  بی. ان دی.هدف کویته نزدیک اند، ترتیب داد. 

رو و منطقی که آیا در میان طالبان افراد میانهو این« برای خروج از آغوش القاعده، آماده است یا خیر

از وگوها ناکام ماند زیرا طالبان هفته مذاکره، این گفت 10متمایل به صلح وجود دارد یا خیر. پس از 

های تروریستی مانند القاعده خودداری کردند و از طرف دیگر، مجزاکردن خودشان از سایر گروه

 «نندکمذاکره میثابت کنند که از طرف مال عمر و شورای کویته »نمایندگان طالبان نتوانستند 

(Gebauer and Stark 2007.) 

 قانونالیحه عفو عمومی را تحت عنوان  1385دلو  11در به همین ترتیب، شورای ملی افغانستان 
به تصویب رساند. این الیحه تا کنون تنها ابتکاری است  ، عفو عمومی و ثبات ملیمصالحه و آشتی ملی

حال، کمیته مصالحه که از سوی این الیحه صلح انجام داده است. با این فرآیندکه شورای ملی در مورد 

آوری مصئونیت برای کسانی بود که مظنون به ارتکاب ر فراهمهدف منشوپیشنهاد شده بود، ایجاد نشد. 

این ابتکار یک تالش واقعی برای صلح نبود، زیرا این الیحه واکنشی در  ،در نتیجهجنایت جنگی بودند. 

 .بودآن  نتالشی برای دورزدنیز یید شده بود و أعدالت انتقالی بود که توسط دولت ت راهبردبرابر 

 شتربی« از راه نظامی پیروز شد توان در این جنگ تنهانمی»که  گفتاراین  1386تا اواخر سال 

. نیروهای خارجی با موافقت ضمنی برخی از مقامات در دولت افغانستان، تعدادی از جان گرفت

در بدل قلمرو در هلمند، والیت جنوبی افغانستان، منعقد کردند. این های محلی صلح را نامهموافقت

گرشک نامه موفقتو  1385نوزاد در سال  نامهموفقت موسی قلعه و نامهها شامل اولین موافقتنامهموافقت

شود. عالوه بر این، مایکل سمپل معاون نماینده ویژه می 1386نامه موسی قلعه در سال و دومین موافقت

جایی وگو کند. از آنگفت 1386باالی طالبان در سال اتحادیه اروپا برای افغانستان، توانست با رهبران رده

رد سمپل را از کشور اخرج ک در این مذاکرات نقشی نداشت و نه هم از آن مطلع بود،که دولت افغانستان 

(Wormer 2012.)  اعتمادی میان دولت افغانستان و ها، به بیتماس این راهکارعدم توافق در مورد

ها و برخی از مقامات سازمان ملل این دیپلمات تشخیصاش منجر شد و سرانجام، با المللیشرکای بین

ح در صل فرآیندبه اوجش رسید. با این کار، مرحله اول اعتمادی بیمتحد به عنوان عناصر نامطلوب، 

و  ومرج و ابتکارات ناهماهنگصلح در افغانستان با هرج فرآینداین مرحله از افغانستان پایان یافت. 

 المللی مشخص شده است. لی و بیننیافته بازیگران مسازمان
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غام اد هایذاکرات سیاسی سطح باال و تالشمرحله دوم: رویکرد دوجانبه؛ م .2

 مجدد سطح پایین

فغانستان و افرآیند صلح توسط مالکیت نیاز به پایان آشفته مرحله اول دو موضوع مهم را برجسته کرد: 

، دولت افغانستان 1387تا اوایل سال . تمویل شده غیرنظامیبرنامه های  های نظامی هماهنگ وتالش راهبرد

صلح تحت مالکیت افغانستان و همچنین سه اصل خط قرمز توافق کردند:  فرآیندو ایاالت متحده بر سر 

تی مانند های تروریسمحکومیت خشونت توسط شورشیان، احترام به قانون اساسی و قطع روابط با گروه

ه ها را بعدم مذاکره ایاالت متحده با تروریستاولیه سیاست  ،این سه اصل (.Keene 2011)القاعده 

بندی سیاست مذاکره احتمالی تبدیل کرد. دولت جدید ایاالت متحده به رهبری باراک اوباما، با دسته

را تغییر داد. نیاز به یک رویکرد دو جانبه ادغام مجدد در  واشنگتنطالبان به طالبان خوب و بد، سیاست 

( تصویب برنامه صلح و ادغام مجدد 1باال، موجب سه کار شد: )طح پایین و مصالحه سیاسی در سطح س

 . 1389( ایجاد شورای عالی صلح در سال 3( تشکیل جرگه مشورتی صلح و )2افغانستان، )

ه صلح و مصلح تحت مالکیت و رهبری افغانستان برنا فرآینددولت افغانستان برای ایجاد یک   

آغاز کرد. این برنامه شامل دبیرخانه مشترک برنامه صلح و ادغام مجدد و  1389ادغام مجدد را در جوزا 

، امور داخله، دفاع هایدبیرخانه مشترک متشکل از وزارتبود.  های صلح و ادغام مجدد والیتیکمیته

ا رهبری آن ردبیرخانه، بود و  های محلی و آیساف به عنوان اعضایانکشاف دهات، اداره مستقل ارگان

 هایتالش دهیبه سازمان شت. در سطح کالن، این برنامه موظفمحمد معصوم استانکزی به عهده دا

گری اختالفات و حل شکایات جی، میانموظف به تماسو در سطح والیتی،  یاسیسادغام مجدد با ابعاد 

با برنامه صلح و  آیساف برای تسهیل همکاریواحد ادغام مجدد نیرو را  1388در سال  . آیساف نیزبود

 ادغام مجدد، ایجاد کرد.

و حل شکایات  ،گرینظارت، میانجی در مورد یک برنامه آموزشیبرنامه صلح و ادغام مجدد 

 ها در سطح ملی و والیتی، آغازیی حل شکایات و نیز میانجیرا برای آموزش و استفاده از فعاالن حرفه

موسسه همکاری برای صلح به عنوان  که قبالً 22سسه آموزش و تحقیق برای صلحؤتوسط ماین برنامه کرد. 

سسه آموزش و تحقیق برای صلح، ؤهدف مدهی و برگزار شد. شد، سازمانشناخته می 23و همبستگی

 ها و متخصصان حل شکایت بود.میانجیآموزش 

                                                           
22 Peace Training and Research Organization (PTRO) 

23 Cooperation for Peace and Unity (CPAU) 
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که درماه جوزا یه جرگه مشورتی صلح براساس توص 1389 نبلهشورای عالی صلح در س

اجرایی و شش کمیته دایمی است.  یاین شورا متشکل از یک کمیتهتشکیل شده بود، ایجاد شد. 1389

عضو از جمله رییس، معاون رییس و دو زن است. هدف اصلی این شورا ایجاد  10اجرایی شامل  یکمیته

 الحه سیاسی است.اجماع ملی و انجام مص

ک یهای انحصاری و متناقض بازیگران متعدد برای صلح بود. ویژگی دیگر این مرحله تالش

نبله و ر شد. به عنوان مثال، در سالمللی برقرابازیگران ملی و هم بینهم از طرف با طالبان  سری ارتباطات

و قیوم کرزی برادر وگوها میان طالبان دو دور از گفت ٬به درخواست دولت افغانستان ٬، عربستان1387دلو 

وکیل متوکل  . در جلسه اول، احمدمیزبانی کردرا  به حیث نماینده افغانستان حامد کرزی یجمهوررییس

 ق طالبان در پاکستان، و در جلسه دوم، آغاجانآخرین وزیر خارجه طالبان و عبدالسالم ضعیف سفیر ساب

 Wormer)معتصم داماد مال عمر و رییس سابق کمیته سیاسی شورای رهبری طالبان شرکت کردند 

2012). 

سازمان ملل متحد در  نماینده ویژهوگوها میان کای آیده، چندین دور از گفت 1388سال  در

د. این ( برگزار شباالی طالبان از جمله عبدالطیف منصور )منشی شورای رهبریافغانستان و رهبران رده

یف طهای اطالعاتی پاکستان مال عبدالغنی برادر )معاون مالعمر( و لها زمانی قطع شد که سرویستماس

 1390. پس از آن، در ماه سرطان (Wormer 2012) بازداشت نمود 1388منصور را در کراچی در دلو 

وگوی غیررسمی میان دو نماینده از دولت افغانستان، شورای عالی صلح و مقامات عالی یک دور گفت

« مستقل درگیری طرف»دولت افغانستان موافقت کرد که طالبان را به عنوان رتبه طالبان در دبی برگزار شد. 

 Safi and Ruttig) مان ملل نیز خواستار انجام همین کار شدبه رسمیت بشناسد و از شورای امنیت ساز

ور دو دالدین ربانی رییس شورای عالی صلح، برهان استاددر پی ترور  هاتماس پایانپس از (. 2018

( میان دولت افغانستان، کمیسیون سیاسی طالبان و 1392و دوحه در ثور  1391مذاکرات )دبی در قوس 

پادرمیانی دولت ناروی برگزار شد. در این جلسات، طالبان توافق کردند که یک میانجی ایاالت متحده با 

المللی در مذاکرات داشته باشند و همچنین درخواست خود را برای به رسمیت ثالث بین-شخص

. بعدتر در (Safi and Ruttig 2018) شدن به عنوان یکی از طرفین درگیری تکرار کردندشناخته

روی سه رهبر طالبان و گروهی از نمایندگان دولت افغانستان را در سیمیناری در مورد ، نا1393حوت 

  .(The Foreigner 2015) اهمیت آتش بس به اسلو دعوت کرد

گری میان طالبان، ایاالت متحده و دولت افغانستان کرد. جیهمزمان با آن، آلمان شروع به میان

ر در دوحه دآلمان و طیب آغا )منشی شخصی پیشین مال عمر(  بی.ان.دیوگوها میان یک دور از گفت
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 1390و ثور  1389یخ در عقرب وگوها در موندو دور بعدی دیگر گفت برگزار شد. 1388سال  اواخر

اطالعاتی ایاالت متحده برگزار شد. نتیجه این  افرادها و میان طیب آغا، نمایندگان آلمانی و دیپلمات

 Wormer)بود  1392 ات برای طالبان در قطر در ماه جوزامذاکرات توافق برای ایجاد دفتر ارتباط

درآمدن پرچم طالبان توسط نمایندگان این گروه در دفتر  ناکامی دیپلماتیک در پی به اهتزاز (.2012

اعتمادی بیشتر میان دولت افغانستان و ایاالت متحده شد. نجر به بی، م1392ارتباطات شان در قطر در سال 

 (. متعاقباً 1396درآمدن پرچم طالبان را نقض حاکمیت افغانستان دانست )سپنتا  حکومت کرزی به اهتزاز

با طالبان  1392دلو  14رمانه مستقیم خود را از های مححامد کرزی تماسنیویورک تایمز گزارش داد که 

 که به پیشرفت مثبتی دست نیافت. است کردهآغاز 

ام انجهای غیردولتی نیز های پیشنهادی سازمانها، برخی از ابتکارات و طرحتالش همزمان با این

آموزشی و  تو همچنین اقداما 1.525 -مسیر و دیپلماسی 224-مسیراند که شامل دیپلماسی هشد

 کتبی ارائه شده وبندیسیاسی خود را به صورت دستهکه طالبان برنامه با اینشود. اعتمادسازی می

ها های آندانش و اطالعات بیشتری در مورد مواضع و خواسته 1.5-و مسیر 2-های مسیراند، نشستنکرده

این گروه عقاید ، های طالبانگویان و نشریههای رسمی سخنو بیانیه فراهم کرده است. عالوه بر اظهارات

رح برخی از محققان برای ش. برای مثال، ه استوگوهای مقدماتی بیان کرداین گفت هایش را درو دیدگاه

 به اظهارات نمایندهنظام سیاسی، انتخابات، حقوق زنان و غیره، موضع طالبان در مورد مسائلی همچون 

ه انجام چنینی که در طی چند سال گذشتاند. ابتکارات ایناشاره کردهو دیگر طالبان در نشست چانتیلی 

 شده عبارتند از: 

به میزبانی مدرسه عالی مطالعات جهانی در دانشگاه  1391سرطان کیوتو در « علمی همایش» (1

 دوشیشا که در آن اعضای کمیسیون سیاسی طالبان و شورای عالی صلح شرکت کردند. 

، بنیاد تحقیقات 1391جدی  1-قوس 30در تاریخ چانتیلی:  5.1-مسیر نشست نیمه رسمی (2

 میان« االفغانیمشورت بین»غیررسمی را زیر عنوان  تعاملمستقر در پاریس  26استراتژیک

اپوزیسیون »دار دولت، رهبران های طرفاعضای طالبان، نمایندگان شورای عالی صلح، چهره

 طالبان موضع خود در دهی کرد.و سه عضو زن مجلس با حمایت دولت فرانسه سازمان« سیاسی

                                                           
 ود.شگفته می غیررسمی توسط بازیگران غیردولتیبه مذاکرات و تماس های   (Track-2)انگلیسی:  2-دیپلماسی مسیر24 

 شود.رسمی و نیمه غیررسمی گفته می-نیمه دولتی( به مذاکرات Track 1.5)انگلیسی:  1.5-مسیردیپلماسی  25 

26 Fondation pour la Recherche Stratégique 
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 دکنفرانس علمی در فرانسه ارائه کردن مورد مسائل گوناگون را به عنوان یک سخنرانی در یک

(Ruttig 2012.) 
 1391های پگواش درباره امور جهانی و علوم از سال پگواش: کنفرانس 2-وگوهای مسیرگفت (3

های مختلف را در مورد افغانستان میان گروه 2-مسیرهای یی از نشستبه بعد مجموعه

 (. Pugwash 2018دهی کرده است )سازمان

 نامه صلح و ادغام مجدد افغانستانهایی را برای برو تحقیق برای صلح میانجی موسسه آموزش (4

 کردند.ها در سطح محالت به حل و فصل اختالفات کمک میاین میانجی  آموزش داد.

ها مظنون که در زندان خدمات حقوقی را برای تروریست 27مطالعات صلح و منازعهمرکز  (5

اعتمادسازی و اقدامات »پلچرخی و بگرام در بازداشت اند، ارائه داد. این برنامه تحت عنوان 

 انجام شد.  «وگوهموارکردن راه برای گفت

باالی  طحهای سصلح نیز با شکست برنامه ادغام مجدد سطح پایین و نیز تالش فرآینداین مرحله از 

به گونه مثال، برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان در سال برای مذاکره مستقیم با طالبان، پایان یافت. 

 :بیان می دارد( 3: 2011سشیرچ )آن چنا که لیزا به تعلیق آورد شد.  1395
سایر لح ص فرآیندکه از های ست از درسدادن به جنگ در افغانستان نتوانمذاکرات کنونی برای پایان

های گوناگون جامعه نفعان کلیدی به ویژه بخشکشورها گرفته شده، استفاده کند. محرومیت ذی

دهند، یهای کنونی را تشکیل مغیبت مسائل کلیدی که زیربنای درگیرینیز و  از این مذاکرات مدنی

ح و یا ای مسلهعامل شکست است. در ضمن، تمرکز انحصاری بر مذاکرات باال به پایین میان گروه

 های مالی، کافی نیست.مشوق یادغام مجدد پایین به باال برپایه

د آماده و سعی کررا برنامه صلح و ادغام مجدد هایی مانند که دولت افغانستان برنامهدر نتیجه، با این

ارت از عب حلهصلح در این مر فرآینداز طریق جرگه مشورتی صلح اجماعی را برای صلح ایجاد کند، اما 

 . تناقض و ناهماهنگ بازیگران مختلف بوداقدامات متعدد م

 

 زده برای یک معامله سیاسیتالش شتابمرحله سوم:  .3

 یاست. در مرحله بودهحساس  فرآیندزدگی در این شتاب ،صلح فرآیندمرحله سوم مشخصه محوری 

ح باال یابی به توافق سریع برای مذاکره صلح در سطفعلی، دولت افغانستان و ایاالت متحده به منظور دست

، سیاست صلح دولت افغانستان تغییر 1393در سال  وحدت ملی تشکیل حکومتپس از  کنند.تالش می

جنگ  یتغنی اظهار داشت که افغانستان و پاکستان در وضعرییس حکومت وحدت ملی اشرف کرد. 

                                                           
27 Centre for Conflict and Peace Studies (CAPS) 
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قرار دارند و بنابراین، هرگونه مذاکره باید با دولت پاکستان صورت بگیرد، نه طالبان. روابط نشده اعالم

 البان شد. وگوها میان دولت افغانستان و طمستقیم غنی با پاکستان منجر به برگزاری دوری از گفت یحسنه

گری پاکستان، معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع جیبه دنبال میان 1394 ثوردر 

افغانستان با سه عضو طالبان: عبدالجلیل )معاون سابق وزیر امور خارجه طالبان(، محمد حسن رحمانی 

)والی پیشین طالبان برای کندهار و عضو فعلی شورای رهبری( و عبدالرزاق )وزیر داخله پیشین طالبان( 

چی دیدار کرد. بعد از آن طالبان حاضر به ادامه جلسه بعدی نشدند و گفتند که دفتر قطر مجرای اورومدر 

شده توسط پاکستان میان وگوهای تسهیلیی از گفتدوره تازه 1394سرطان در  مذاکرات است. متعاقباً

رات به از مذاک نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در موری پاکستان برگزار شد. این دور

ه مذاکرات رسمی میان طالبان و افغانستان در باالترین سطح، پنداشت ریی به عنوان اولین دوصورت گسترده

شده است. هیئت طالبان متشکل از عبدالطیف منصور )منشی شورای رهبری(، محمد عباس آخوند )عضو 

ک هیئت یبود. گذار شبکه حقانی( الدین حقانی بنیانکمیسیون سیاسی( و ابراهیم عمری )برادر جالل

ر این ان دعضوی متشکل از نمایندگان هر دو طرف ائتالف حکومت وحدت ملی از دولت افغانستهشت 

ایاالت متحده، چین و پاکستان به عنوان ناظران مذاکرات شرکت کردند.  28ند.کردوگوها نمایندگی گفت

بیش از افشای مرگ مال حال، به زودی پس از درز خبر مرگ مال عمر به هم خورد. با این فرآینداین 

طر و رهبری فتر سیاسی طالبان در قوگوها میان دجی گفتاختالف بر سر نقش پاکستان به عنوان میان عمر،

 (.Osman 2015) ندنقش مهمی را بازی کردکویته، و شرایط گفتگو ها در  طالبان

، سیاست دولت افغانستان را به سمت 1395و اوایل  1394افزایش حمالت انتحاری در طول سال 

ها فرآیندشکست این  29.ها برای مدت کوتاهی تغییر دادسرکوب کامل تروریسم و عدم مذاکره با آن

                                                           
غنی نزدیک است(، حکمت خلیل  یعزیزاهلل دین محمد یکی از اعضای ارشد شورای عالی صلح )که به رییس جمهور 28 

کرزی معین وزارت خارجه، محمد عاصم والی پروان )که به رییس اجرایی عبداهلل عبداهلل نزدیک است(، محمد ناطقی مشاور 

معاون دوم رییس اجرایی )که به محمد محقق نزدیک است(، اسداهلل سعادتی نماینده دایکندی )که به معاون دوم رییس 

کریم خلیلی نزدیک است(، فرهاداهلل فرهاد از شورای عالی صلح و فیض اهلل ذکی رییس دفتر عبدالرشید  پیشین محمد یجمهور

 دوستم معاون اول رییس جمهور غنی. 

، دو 1395سال  عقربو  میزانبا این حال، ریاست امنیت ملی افغانستان ارتباطات مخفی خود را با طالبان حفظ کرد. در 29 

مانه در قطر میان عبدالمنان آخند )برادر مال عمر رهبر پیشین طالبان(، محمد معصوم استانکزی های محردیگری از نشست

(. به Yousafzai, Boona, and Rasmussen 2016))رییس امنیت ملی( و یک دیپلمات ارشد امریکایی برگزار شد 

را با نمایندگان دولت افغانستان و  نفری اعضای طالبان مذاکرات غیررسمی 15، یک گروه 1396 جدی 24همین ترتیب، در 

شورای عالی صلح در ترکیه برگزار نمودند. مولوی عبدالروف )والی سابق طالبان برای والیت خوست و رییس هیئت طالبان 
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یزا لیابی به یک معاهده صلح، شانس اندکی برای موفقیت دارد. عجله برای دست گونهدهد که چنشان می

 :کرده استمند استدالل ناریو را زمینهاسشیرچ به صورت جامع این س
بت به نس ،دنشوعمومی می و منافع زده که باعث محدودیت یا مانع مشارکتهای صلح شتابفرآیند

شوند. اکثر میناکام بیشتر احتمال  کنند، باصلح پایدار ایجاد می هایی که تهداب محکمی برایآن

المللی تمام تالش و توان شان را صرف مذاکرات صلح های بینرسد که دیپلماتمیمواقع به نظر 

نتایج فوری شکست  یها در ارائهکنند تا به توافق سریع دست یابند. زمانی که این تالشسطح باال می

است، به میدان جنگ باز که دیپلماسی امتحان شده نفعان خسته و متقاعد از اینخورند، ذیمی

  (.Schirch 2011: 5)دند رکمی

دونالد ترمپ و  یجمهوررییس 1396جنوب آسیای سال  راهبردتوان در را می فرآیندهمین 

به دنبال دستور ترمپ برای بررسی جامع غنی نیز مشاهده کرد.  یجمهوررییس 1396حوت پیشنهاد صلح 

ن، حضور نظامی مبتنی بر شرایط در افغانستا راهبرد جدید را شامل ، ایاالت متحدهراهبردیهای تمام گزینه

اعالم کرد. ترمپ اظهار داشت که  1396اری استراتژیک با هند را در اسد فشار بیشتر بر پاکستان و همک

ته تا از ابزار دیپلماتیک گرف -تمامی ابزارهای قدرت امریکا به کارگیریجدید ما  راهبردرکن اساسی »

، شاید ثر نظامیؤیک روز، پس از تالش مآمیز است. یک نتیجه موفقیت در راستای-اقتصادی و نظامی

 (.New York Times 2017) «بتوان توافق سیاسی داشت که شامل عناصر طالبان در افغانستان باشد

را نوشت که در « نامه امارت اسالمی به مردم امریکا!» 1396دلو  29در پاسخ به این استراتژی، طالبان در 

امارت اسالمی از همان »مذاکره با ایاالت متحده را ارائه کرده بود. در این نامه آمده بود که  آن پیشنهاد

 «ل کندوگو حامارت اسالمی از طریق مذاکره و گفت با خود را مشکالتابتدا از امریکا خواسته بود که 

(VoJ 2018a.) 
پیشنهاد صلح بدون ، حکومت وحدت ملی نیز 1396حوت سرانجام در طی کنفرانس کابل در 

اما طالبان به آن پاسخ نداد. همچنین غنی به عنوان بخشی  (OP 2018a) شرط را به طالبان ارائه کردپیش

و اعالم -تعطیالت عید-1397جوزا  27الی  22جانبه را از بس یکاز اقدامات برای اعتمادسازی، آتش

 سه روزه در جریان روزهای عید را رعایتبس طالبان تنها آتشروز دیگر تمدید کرد.  10آن را برای 

 کردند.

                                                           
واستار ، به استثنای کسانی که خنماینده جنبش طالبان به طور عمومدر سه دور مذاکرات غیررسمی در ترکیه( اظهار داشت که 

ی سایت صدا، صفحه اینترنتی فارسی وب1396 جدی 26(. در 2018)طلوع نیوز،  است ٬ها هستندره از طریق امریکاییمذاک

که مذاکرات برگزار شده است، به مذاکرات صلح در استانبول را رد کرد و از اذعان به این جهاد طالبان گزارش های مربوط

 خودداری کرد.
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، 1397بس ماه جوزا فغانستان و مجذوب آتشمدت زمان جنگ در اایاالت متحده سرخورده از 

که هایی را برای حل منازعه از طریق مذاکره با طالبان باز کرد. در کمتر از یک سال پس از اینگزینه

یم با وی مستقوگجنوب آسیا را اعالم کرد، دولت ترمپ با اتخاذ سیاست گفت راهبردایاالت متحده 

 Mashal and Schmitt) ، سیاست خود را نسبت به طالبان تغییر داده است1397طالبان در جوزا 

ی زمانی چندانی با تقاضای طالبان برای مذاکره مستقیم با ایاالت این تغییر در سیاست فاصله. (2018

غنی به طالبان و  1396حوت این گروه به مردم امریکا، پیشنهاد صلح  1396حوت ی امهمتحده در ن

آلیس ولز معاون وزیر خارجه در امور آسیای جنوبی  در ماه سرطاننداشت.  1397زا بس عید در جوآتش

 Donati and)و مرکزی، در پرتو سیاست جدید واشنگتن، با هیئت طالبان در قطر دیدار کرد 

Nissenbaum 2018.) ت و مشارکت در دولت اوالی بان خواستار تحرک آزادانه میاننمایندگان طال

از سوی دیگر، خواست ایاالت متحده ها از این، تشریک قدرت بوده است. منظور آن که احتماالً ندبود

 (.Ahmad and Sediqi 2018) های نظامی امریکا در افغانستان را بپذیرداین بود که طالبان پایگاه

ت متحده است: رابین رافل های غیررسمی دو مقام بازنشسته ایاالیی از تالشمجموعه تحوالت فعلی ثمره

سرباز ارتش ایاالت متحده که در و کریس کلندا کهنهپیشین وزیر خارجه در امور جنوب آسیا معاون 

، وزارت امور 1397سنبله  30باالخره در تاریخ (. Ackerman 2018)افغانستان خدمت کرده است 

رد تا منصوب ک« نماینده ویژه برای مصالحه افغانستان»خارجه ایاالت متحده زلمی خلیلزاد را به عنوان 

زاد، لیلاش خبعد از آغاز ماموریتصلح افغانستان را رهبری کند.  فرآیندهای ایاالت متحده درباره تالش

زاد ذاکره کننده شان را معرفی کند. در نتیجه مذاکرات خلیلاز دولت افغانستان و طالبان خواست تا هئیت م

با دفتر قطر طالبان، دولت پاکستان مالبرادر، معاون پیشین مالعمر را که قبلن زندانی نموده بود، از زندان 

 ،آزاد نمود. طالبان نیز پنج نفر از اعضا شان را که قبلن از زندان کوانتامامو ایاالت متحده آزاد شده بودند

عبارتند از: مال محمد فضل، خیراهلل خیرخواه، این پنج نفر برای مذاکرت در دفتر قطر ارسال داشتند. 

  .عبدالحق واثق، مال نوراهلل نوری، و محمد نبی

نامه با طالبان به هیچ نتیجه تا کنون روشن است که اقدامات عجوالنه برای امضای توافقت

زده در این مرحله باعث نقص اصول و پیش برعکس اقدامات شتاب ی منجر نشده است.و مثبت ملموس

کا های مستقیم امریشرط های اساسی دولت افغانستان که در مرحله دوم مشخص شده بودند شد.  تماس

ورا عالی های همچون شبا طالبان مالکیت افغانستان بر این فرآیند را صدمه زده و مشروعیت و کارکرد نهاد

ل برد. برعالو، در حالیکه طالبان ه سه شرط اساسی همانا پذیرش قانون اساسی، قطع رابطه صلح را زیر سوا
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با گروه های دهشت افگن و ترک اعمال تروریستی را برآورده نکرده اند، این مذاکرات نقص صریح این 

 گرد برای افغانستان است.شرایط و یک عقب

ر نتیجه اند. دالذکر انحصاری و غیرجامع بودهوقهای فتعدادی از پیشنهادها، ابتکارات و برنامه 

ر ایجاد د نشدند، بلکههای درگیری دار میان طرفتنها موفق به کلیدزدن مذاکرات حقیقی و معنیها نهآن

مذاکرات  فرآیندها و نمایندگان برای جیها، طرفین، میانها، طرزالعملیک اجماع در مورد موضوعات

وهای مقدماتی و وگگفتالذکر چیزی بیش از نتایج برجسته بسیاری از ابتکارات فوقنیز ناکام ماندند. 

 رآیندفنبوده است. مسائل مهمی در رابطه به فراگیری و شفافیت این ثمر برای اعتمادسازی های بیتالش

د نوجود دارد. عالوه بر یک توافق سیاسی در سطح باال، درگیری چندالیه و پیچیده افغانستان نیازم

وگوها در سطح جامعه و اجماع میان نخبگان سیاسی نیز است. های عمومی در سطح متوسط، گفتمشاوره

 جامع صلح باشد. فرآیندایجاد یک ها باید در راستای در عوض این تالش

 

 متنوع صلحهای مدل

بین  در زمینه فرآیند صلح و حل سیاسی  برخالف آنچه که ادعا شده است، سطح معلومی از اختالف

 دفرآینذکر شد، هرچند در مورد ضرورت  طور که قبالًهای مختلف در افغانستان وجود دارد. همانحوزه

یابی دادن به درگیری افغانستان اجماع وجود دارد، اما اختالف نظرها در مورد مسیر دستسیاسی برای پایان

ها یابی به صلح و هم در دیدگاههای دستهم در تعدد روشنظرها  فبه صلح همچنان ادامه دارد. اختال

های پیشنهادی غنی، طرح 1396حوت است. عالوه بر پیشنهاد صلح  در رابطه به ماهیت طالبان بازتاب یافته

 ود:رویکرد به شرح زیر تقسیم نم چهاربه  توانمی را های صلحالگودر مورد متفاوت 

تشریک قدرت را برای آوردن طالبان در دولت مرکزی  مقدماتاین رویکرد رویکرد تقسیم قدرت: 

باال را در حکومت مرکزی های ردهسِمتجمهور کرزی در طول دوران حکومتش رییس کند.پیشنهاد می

در دولت مرکزی  مناصبکه کرزی به طالبان پیشنهاد با این  (.NBC 2007)برای طالبان پیشنهاد کرد 

نیت رنگین دادفر سپنتا مشاور اماما او مخالف تقسیم قدرت در سطح والیت در والیات جنوبی بود.  ،را داد

 1391لح کرزی در مذاکرات سه جانبه دلو طرح صبه تش خاطراکتاب جمهور حامد کرزی در ملی رییس

 مشارکت یهیم تا زمینهتوانیم انجام دهایی را میچه کار ما»کند: گونه اشاره میاینو پاکستان  بریتانیابا 

در داخل افغانستان بدهیم، اما  توانیم به طالبان خودمختاری. ما نمیفراهم کنیمطالبان در انتخابات 

م توانیداشته باشیم. ما می والی همتوانیم از طالبان می ،کردیم مقرر والی از احزاب دیگرکه  گونههمان

 نفر توانیم یککشور ما خالی است، ما می القضاتقاضی مقرر کنیم. مقام ها را در دولت و قضاآن افراد
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(. دلیل احتمالی این  که 717: 1396سپنتا  کتاب نقل قول کرزی در« )معرفی کنیم مقاماین  دررا  یشاناز ا

ز متشکل ا که عمدتاً  چرا کرزی واگذاری والیات جنوبی مانند کندهار، هلمند یا ارزگان به طالبان

نی یی کرزی، یعقبیلهقدرت رد کرد، این است که چنین اقدامی را  ها اند ها و غلزاییها، درانیپایجپن

 ها را در این والیات تضعیف خواهد کرد. زیرک

این رویکرد توسط نخبگان سیاسی مختلف و متضاد ارائه شده صلح در بدل قلمرو برای طالبان: 

عرفی طرح متیار با مک. حخوامدار فدرالعبدالطیف پدرام سیاستاست: گلبدین حکمتیار جهادی بدنام و 

، اظهار داشت که خودمختاری محلی 2018مارچ  4یی با نیویورک تایمز در پیشنهادی خود در مصاحبه

که ا اینی وی، ببه طالبان داده شود. به گفته« مناطق امن»باید در برخی مناطق/والیات مشخص زیر عنوان 

نشینی ها عقبمانند، اما ارتش ملی افغانستان باید از آنناپذیر افغانستان باقی میجدایی این مناطق بخش

 ظمنبه طالبان باید از طریق  این است که هر نوع واگذاری منطقه حال، استدالل لطیف پدرامکند. با این

افغانستان خواهد انجامید. پدرام در دو مصاحبه جداگانه با  ، در غیر آن به تجزیهباشدفدرال قانون اساسی 

، استدالل کرد که طالبان قرار 1397اسد   9و با اسپوتنیک افغانستان در  1388اسد  24سی فارسی در بیبی

ی ها را از طریق مذاکره وارد نظم فدرال کرد. به گفتهآنتوان نیست به دولت تسلیم شوند و به جای آن می

شود از یکنند که تنها مدر افغانستان نمایندگی میفرهنگی -طالبان از یک تفاوت اساسی قومی پدرام

طریق قانون اساسی فدرال آن را حل کرد. اگر مردم در قلمرو طالبان یعنی در منطقه جنوب طالبان را به 

وان یک را به عنحل مشابهی عنوان حاکم خود انتخاب کنند، باید پذیرفته شود. نظیف شهرانی نیز راه

 دهد:انداز غیرپشتون برای صلح در افغانستان ارائه میچشم
د به کشش پایدار به دست بیاورند، بایهای مقابله با خشونت در افغانستان قرار است اگر استراتژی

ابل و مداخالت خارجی اذعان کنند. از این منظر مقاومت شمال در برابر نفوذ پشتون و ارتباط آن با ک

به نفع ، 2004قانون اساسی سال  اولویت این است که تعهدات نسبت به قدرت متمرکز مندرج در

 (.Shahrani 2018: 41) یی تجدیدنظر شودگیری به نهادهای منطقهواگذاری تصمیم

برخی  این رویکرد که از سوی استداللصلح در بدل به رسمیت شناختن حقوق و دموکراسی: 

از طریق  ها راشود مذاکره کرد و آنبا طالبان میپیشنهاد شده این است که از نخبگان سیاسی تاجیک 

نظامی انجامید، دوباره به جامعه های شبهبه ادغام مجدد سایر گروه 1380طرزالعمل مشابه که در دوره پسا

شود که باالی حزب جمعیت می 30این شامل همان برنامه خلع سالح، رفع بسیج و ادغام مجدد بازگرداند.

تواند طالبان میحال، اعمال شد. با این 1380در دوره پسا می و جنبش ملی اسالمیاسالمی، وحدت اسال

                                                           
30 Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR)  
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به عنوان یک نیروی سیاسی در چوکات قانون اساسی باقی بماند. اصل اساسی این رویکرد این است که 

قانون اساسی را بپذیرند. این رویکرد همچنین  ان و نظمندکراسی، حقوق اساسی شهروطالبان باید دمو

: 1393تا زمانی که این نقشه راه را بپذیرند استفاده شود )صالح  طالباندهد که نیروی نظامی علیه اجازه می

190-191.) 

فوق ذکر  های که دراز مدل مدل صلح طالبان اساساًپیکربندی مجدد نظم سیاسی دموکراتیک: 

روه در این گدر اظهارات  طور که اخیراً شد متفاوت است. طالبان به عنوان یک جنبش ایدئولوژیک همان

 VoJ)را دارند « ناب اسالمی دولت»آرزوی ایجاد یک  تکرار شده بود، 1397 بس ماه جوزاپایان آتش

2018b.) را در چارچوب نظم سیاسی فعلی بپذیرد. در  خواهد تطابق سیاسیبه این منظور طالبان نمی

نامه صلح ها موافقت. آن(Osman 2018: 6) باشد« جایگزین نظام فعلی»خواهد عوض، این گروه می

. مدل طالبان یک (Osman 2018: 6)اند صلح را نیز رد کرده الگوگلبدین حکمتیار به عنوان یک 

المللی. دوم، پیکربندی دوباره کل نظام سیاسی بین یی است. اول، مذاکره با نیروهایمدل دو مرحله

 Osman and Gopal)و قانون اساسی کنونی، برای ایجاد یک دولت مبتنی بر شریعت  1380پسا

حتی پس از یک توافق سیاسی، طالبان به مدت طوالنی یک »اند که اعضای طالبان اظهار داشته(. 2016

این موضع طالبان توسط  (.Osman 2018: 6; Farid 2018: 7) «گروه مسلح باقی خواهد ماند

فکری با تعدادی از نخبگان سیاسی در کابل نیز تکرار شده است. در حالی که احساسات دلسوزانه و هم

 و احساسات و نظرات ضدتوان های غیرپشتون کمتر است، اما میطالبان در میان فارسی زبانان و گروه

طالبان نکتایی » «گران طالبان مستقر در کابلجیهمدافعان و تو» که ده کردمشاهنقیض را در میان نخبگانی 

 گیرد.. این رویکرد طالبان را به عنوان قربانی در نظر می(Moradian 2016)شوند خوانده می« پوش

های صلح وجود ندارد. زنان، اقلیت فرآیندتوافق به اصطالح اجماع در مورد در نتیجه، روشن است که 

وق حقان صلح هستند، اما نه به قیمت سازش بر سر های دموکراتیک افغانستان خواهمذهبی و حوزه

ای قومی صلح هناسیونالیستپذیر دموکراتیک. و یک افغانستان چندفرهنگی وفق ی شانهااساسی، آزادی

حکومت اکثریت شان. طالبان خواهان صلح هستند اما نه به قیمت خواهند اما نه به قیمت از دست دادن می

های های بزرگ و قدرتدادن سالح شان. قدرتموردنظر و از دست« امارت اسالمی»از دست دادن 

لیتیک شان. وخواهند، اما نه به قیمت منافع جئوپیی صلح میمنطقه
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 دومفصل 

 صلح فرآیندسطح آگاهی در مورد 
ی کل فرآیندعد مورد بررسی قرار داده است: آگاهی درباره ان را در چهار بُندرواین پژوهش آگاهی شه

و آگاهی درباره  در مورد فرآیند صلح،دولت افغانستان و  شرایط طالبان موقف و صلح، آگاهی درباره

دهندگان میزان آگاهی شان را است که پاسخ "خودی"ارزیابی جنوب آسیای ایاالت متحده. این  راهبرد

شان در مورد مسائل مربوطه پرسیده درباره سطح آگاهی دهندگان مستقیماًاز پاسخ. اندکرده خود مشخص

از سطح باالی ند و استان که مردم معطوف به سیاستاین برداشت رایج در افغان شده است. برخالف

درصد مردم آگاهی  51.6که  ه استسیاسی برخوردارند، این پژوهش دریافتآگاهی در مورد تغییرات 

ها صلح افغانستان ندارند. تن فرآینددرصد هیچ آگاهی درباره مسائل مهم در رابطه به  14.5اندکی دارند و 

 5فعلی صلح اطالعات دارند )به جدول  فرآیندها در مورد که آن اندهدهندگان گفت درصد از پاسخ 33.9

ی شده آگاهبیانها در مورد مسائل ها و هزارهمراجعه کنید(. از نظر جنسیت زنان و از نظر ملیت تاجیک

ن مثال، تر بودند. به عنواوگوهای صلح با طالبان آگاهدهندگان مرد درباره گفتپاسخکمتری داشتند. 

درصد  26.4ح در مقایسه با صل فرآینداز آگاهی را در مورد  یدهندگان مرد سطح باالیدرصد پاسخ 39.6

 38.5ها )درصد(، پشتون 49.5ها )(. به همین ترتیب، ازبیک6دهندگان زن گزارش دادند )جدول  پاسخ

(. 7ادعای آگاهی باال داشتند )جدول درصد(  18.8ها )درصد( نسبت به هزاره 31.3ها )درصد(، تاجیک

ها، یکتاج در موردها برقرار است. تاجیکاین رابطه پس از کنترل تحصیالت و جنسیت به جز برای 

یر غمتبل توجهی با ها ارتباط قادریافتیم که تاجیکتحصیالت مورد کنترل قرار گرفت، متغییر  هنگامی که 

سطح آگاهی با افزایش  کند.یعنی با افزایش و کاهش آگاهی، دیدگاه تاجیکان فرق می آگاهی ندارند.

ن، دهد که زناهای تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان میرود. یافتهسطح آموزش و پرورش مردم باال می

د. این ارندصلح  فرآیندها، آگاهی کمتری را درباره کردهمرکزی و کمتر تحصیل حوزهدهندگان پاسخ

 رآیندفآگاهی بیشتری را درباره ا، هکردهشرق و تحصیل حوزهدهندگان در حالیست که مردان، پاسخ

درباره  آگاهی سطح د، به همان تناسبباش بیشترمردم سطح تحصیالت  هر قدر(. 111ند )جدول ارد صلح

علی صلح میان مرحله ف فرآیند(. تحلیل تطبیقی سطح آگاهی مردم درباره 4)شکل  رودمیباال  صلح فرآیند

کاهش یافته است. نظرسنجی سال  1395هی مردم نسبت سال دهد که سطح آگاو دو سال پیش نشان می

موضوع  گفته بودنددرصد مردم  9انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان دریافته بود که تنها  1395

 (. 1394)کریمی و ابراهیمی کنند صلح را دنبال نمی
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درصد  44.1/شرایط طالبان نیز پایین است. حدود ان نسبت به موقفندرو، سطح آگاهی شهدوم

(. همانند مورد قبل، در 8از شرایط طالبان برای صلح آگاهی ندارند )جدول از مردم گزارش دادند که 

درصد زنان )در مقایسه با  20.8این رابطه نیز آگاهی زنان کمتر از مردان است. به عنون مثال، نزدیک به 

ها (. از نظر ملیت، پشتون9که از شرایط طالبان آگاهی دارند )جدول  ددادندرصد مردان( گزارش  30.4

درصد( بیشتر احتمال دارد که داشتن آگاهی از شرایط طالبان برای صلح را در  32.4به میزان قابل توجه )

)جدول  دهندها گزارش درصد هزاره 15.8ها و درصد تاجیک 23.2ها، درصد ازبیک 25.9مقایسه با 

10) . 

وگوهای اند. در طی گفتطالبان چندین شرط را برای صلح در افغانستان مطرح کرده

 د. متعاقباً با حامد کرزی، طالبان خواهان عفو عمومی برای رهبران شان شدن 1380قوس کوت در ولیشاه

 هاآنو دو نماینده طالبان،  زوریخ میان سرویس اطالعاتی آلمانطی مذاکرات مخفی در  1386در سال 

ت همانند به رسمیهه سیاسی در افغانستان این گروه به عنوان یک جبشدن  شناخته خواستار به رسمیت

یندگان میان نما 1387میزان و حوت وگوهای . در جریان گفتندبخش فلسطین شدسازمان آزادی شناختن

ها در ، آنحال، در کلبا این. پیشنهاد کردندطالبان مسأله تشریک قدرت را ، دولت و طالبان در عربستان

و  المللی از افغانستاناند: خروج نیروهای بینشان دو شرط را تعیین کردهمسلحانه پیکارازای پایان دادن به 

دهد های این پژوهش نشان می. یافته(Wormer 2012) حکومت اسالمی بر مبنای شریعتایجاد یک 

کنند که داشتن درصد فکر می 16.8نیروهای امریکایی، کنند که خروج درصد از مردم فکر می 26که 

کنند که اصالح قانون اساسی براساس قانون شریعت، شرایط درصد فکر می 16.1سهم در دولت مرکزی و 

 .(11)جدول  شان استدادن به درگیری مسلحانهطالبان برای پایان

به  ط دولت افغانستان در رابطه، در مقایسه با دو مورد قبلی، سطح آگاهی مردم درباره شرایسوم

ی آگاهاز شرایط دولت افغانستان اند که درصد از مردم گفته 37.7صلح کمی باالتر است. به عنوان مثال، 

ملی، -های قومی(. از لحاظ گروه12اند که آگاهی ندارند )جدول درصد گفته 34دارند و در مقایسه 

درصد(  27تقریبا با ها )باالترین است و در میان هزارهدرصد(  48تقریبا با ها )آگاهی در میان پشتون

 (.13ترین است )جدول پایین

راری برای برقالمللی و دولت افغانستان سه شرط اساسی جامعه بینزاد، پیش از مذاکرت مستقیم خلیل

اشتن های تروریستی، کنارگذشان با القاعده و سایر گروه: قطع روابطصلح با طالبان طرح کرده بودند

شان و پذیرش قانون اساسی افغانستان که مبنای تحوالت سیاسی در چند سال گذشته بوده است. هایسالح
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 OP) ندکچهار نکته را برجسته میکه غنی به طالبان ارائه کرد،  شرط راپیشنهاد صلح بدون پیش

2018a) : 

 محافظتان به ویژه زنان براساس قانون اساسی ندروی شهکه حقوق و وظایف همهتضمین این (1)

 شود،می

 پذیرش قانون اساسی به شمول مقررات آن برای اصالحات، (2)

و نیروهای امنیتی و دفاعی براساس قانون ادامه  ملکیهای خدمات که فعالیتتضمین این (3)

 ،یابد می

جی های مخرب خارسازمانهای تروریستی خارجی و بردن هر گروه مسلحی که با شبکهاز بین (4)

 مرتبط است.

 صلح. قتوافشرط هستند یا شرایط نهایی برای حال، مشخص نیست که آیا موارد ذکرشده پیشبا این

درصد گفتند  44.2دهد: را بازتاب می موارد آگاهی عمومی در مورد شرایط دولت افغانستان نیز همین

 37.4دادن به روابط طالبان با پاکستان، پایاندرصد گفتند که  38.6که پذیرش قانون اساسی افغانستان، 

درصد گفتند که قطع روابط با القاعده و سایر  35.9های ضددولتی و دادن به فعالیتدرصد گفتند که پایان

 . باشدمی وگوهای صلحی شرایط دولت افغانستان برای گفتز جملها (،14های تروریستی )جدول گروه

در افغانستان است، این پژوهش تالش  یک جناج منازعهایاالت متحده که نظر به این، چهارم

دهد یها نشان میافتهجنوب آسیای ایاالت متحده درک کند.  در مورد راهبرد را کرد تا سطح آگاهی مردم

دهندگان بیش از نیمی از پاسخاند. دهندگان درباره استراتژی ایاالت متحده کمتر آگاهی داشتهکه پاسخ

(. 15جنوب آسیای امریکا اطالعی ندارند )جدول  ها از راهبردگزارش دادند که آندرصد(  53.9)

ایاالت متحده برای جنوب آسیا آگاهی دارند  راهبردها نسبت به سایر مردم، کمتر از ها و هزارهتاجیک

دهد که این نگرشی و دیموگرافیک نشان می چند متغیره نیز پس از کنترل متغیرهای(. تحلیل 16)جدول 

 بیشتر از پاسختوجهی به طور قابل درصد( 27.8) دهندگان مردارتباط قوی است. از لحاظ جنسیت، پاسخ

س از استفاده از (. این رابطه حتی پ15دارند )جدول  ابطه آگاهیدرصد( در این ر 12.0)دهندگان زن 

د، پایدار و درآم ر سن، آموزش، ملیتیشناختی نظجمعیت یل چند متغیره و کنترل سایر متغیرهایتحل

 ماند.می

ت های دولتصامیم و سیاستکلی صلح،  فرآیندان در مورد ندروشهپایین دانش و اطالعات 

دهد که فرهنگ سیاسی غالب مردم افغانستان یک افغانستان و ایاالت متحده و شرایط طالبان، نشان می

فرهنگ سیاسی محدود و محلی است. با توجه به ساختار سنتی جامعه در افغانستان، سطح پایین آگاهی 
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سطح باالی آگاهی در درک است.  زنان، قابلدر میان  صلح به ویژه فرآینددر مورد مسائل ملی مانند 

در  های غلزایی که اکثراًپشتون جمهور غنی، یعنیدهد که قبیله رییسمیان مردم در شرق کشور نشان می

. اط نزدیکی دارندو با آن ارتب کننداشتیاق تحوالت سیاسی ملی را تعقیب میبا شرق کشور مستقر هستند، 
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 فصل سوم

 لبانبرداشت مردم از طا

 طالبان ماهیت

 ماهیت و شخصیت طالبان آگاهی ازطالبان در افغانستان، درک و  شانزده سال پس از ظهور مجدد شورش

ر خصوص ساختار طالبان وجود دارد. دیدگاه نخست طالبان د دو دیدگاه متفاوتاست.  متناقضمبهم و 

 مفصلموازی پیچیده و  کند که دارای ساختار حکومتتوصیف می«  انتظار-در-حکومت»را به عنوان 

یرنظامی های نظامی و غهای والیت، کمیسیونبراساس این دیدگاه دولت سایه طالبان متشکل از والیاست. 

 از یک گروه کند که طالبان اساساًاین دیدگاه استدالل می(. 1ولسوالی است )شکل  در سطح ییو نهادها

یافته و در نهایت به یک دولت سایه منسجم و سازمان« جنبش سیاسی مسلح»به یک « مشورشی غیرمنظ»

، هرچند که شورش طالبان در سال شناسایی کرد. اوالً توان در این تغییراست. دو مرحله را میمبدل شده

زمانی اتفاق افتاد که  1384ما اولین تغییرشکل و دگرگونی در سال دوباره ظهور کرد، ا 1382

های نظامی به طور آهسته های امور نظامی، مالی و فرهنگی طالبان ایجاد شد و سِمتیسیونکم

شد و اداره آن را رهبران غیرنظامی طالبان به عهده گرفتند. در این مرحله، طالبان نخستین « سازیغیرنظامی»

تر در ابی به قلمرو بیشی، طالبان با دستدومالیحه خود را برای آوردن نظم به صفوف شان ارائه کردند. 

ی گویحکومتی و پاسخ، این الیحه را با قوانین بیشتری درباره ساختارهای 1389و  1388های سال

سر بزنید(.  Johnson 2017کردند )برای اطالعات بیشتر درباره این الیحه، به  روزبه ،شان جنگجویان

و پس از  1389این مرحله با صعود مال اختر محمد منصور به قدرت به عنوان رهبر بالفعل طالبان در سال 

ور طالبان را هم از لحاظ ایدئولوژیک ها بر این است که منصاستداللگیری مال برادر، همزمان بود. دست

 هاسیونر با افزایش اختیارات و قدرت کمیو هم از لحاظ ساختاری تغییر داد. به گفته اشلی جکسون، منصو

 :Jackson 2018) کرد مبدل« انتظار -در-حکومت» کردن امور مالی، این جنبش را به گروه  و متمرکز

گری شورش»در صفوف طالبان بود، بلکه  ادارهو  سوق گرتنها نشاننه 1397جوزا بس ماه آتش. (9

 (.Jackson 2018: 9را نیز نشان داد ) طالبان «خزنده

های شورشی دیگر، یک سازمان مانند بسیاری از گروه 1380طالبان پسادیدگاه دوم مدعی است که 

دهنده اختالفات غیرمتمرکز و مبتنی بر شبکه است. چند پارچگی طالبان نشان تروریستی چند پارچه، عمدتاً 

اصلی که چندپارچگی طالبان را نشان داد عبارتند از: نافرمانی  یدو حادثهداخلی است. گوناگونی و 
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 Ahmad) 1388و اعالم استقالل شورای پشاور در سال  1386شاه از شورای کویته در سال شورای میران

 اند:. چنین اختالفاتی در اشکال ذیل خودشان را آشکار کرده(2018

 هرهبری مرکزی در شورای کویتب بر سر عضویت و ترکیقبایل مختلف پشتون اختالف  .1

 ادارهداری و ایجاد نهادهای موازی و گوناگون برای حکومت .2

 «شاخه خراسان دولت اسالمی»های شورشی مانند ایجاد روابط مستقل با دیگر گروه .3

 نظر در مورد مذاکره با کابلاختالف .4

 
 (12: 2018 جکسون: منبع) طالبان یحکومت ساختار: 1 شکل

بان ها میان رهبری طالپذیرش مرگ رهبر طالبان مال عمر، اختالفات و جنجال بعداًپس از افشا و 

ی هاسایت طالبان رهبری جدید این گروه را معرفی کرد. پس از مقرری، وب1394اسد  9شدت یافت. در 

دوباره به رهبری  -شاه و شورای پشاورشورای میران-های ناراضی، دو شوراجدید و سازگاری با جناح

ی سِمت معاون رهبر طالبان داده شد. شورای الدین حقانی وعدهویته پیوستند. در همان سال، به سراجک

 (.Ahmad 2018)جا شد یککویته دوباره با شورای  1395های مالی در سال پشاور نیز در نتیجه چالش
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 1394 سرطانمرگ مال عمر،  فشا: ساختار طالبان پس از ا1 شکل

 
 به این سو1395ثور : ساختار طالبان از 2 شکل

یابی به قدرت و ، تالش برای دست1395ی هوایی در سال پس از مرگ منصور در یک حمله

 زی پسر کاکای مالاهلل آخندزاده، عبیداهلل اسحاقانحصار شورای رهبری در میان رهبران جدید، هیبت

الدین حقانی ادامه داشت. از سوی دیگر، مال عبدالرسول در نیتجه درگیری اختر منصور و معاون وی سراج

رسول شورای عالی امارت اسالمی خودش را ته جدا شد. از شورای کوی 1394قوس بر سر جانشینی، در 

. به همین ترتیب، (Giustozzi 2017گیرد )درصد کل تعداد طالبان را در بر می 10ایجاد کرد که 

شد زیرا شورای شمالی از آن جدا شده بود. با  انشعابخوش دست 1396شورای پشاور نیز تا پایان سال 

شدند. به های انشعابی بودند که توسط دولت افغانستان تمویل میها گروهحال، تعدادی از این جناحاین

(. Donati and Totakhil 2016جناح مالرسول از دولت کمک دریافت کرده است )عنوان مثال، 

 . استصلح  فرآیندهای خاص به شاندن جناحکابل برای ک ترفندها بخشی از این تالش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(رهبر)اختر محمد منصور 

(معاون)سراج الدین حقانی  ( معاون)هیبت هللا آخندزاده 

هیبت هللا آخندزاده 
(رهبر)

سراج الدین حقانی 
(معاون)

(معاون)محمد یعقوب 
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 طالبان ییمنطقه یهاجناح1 جدول

 شماره نام شورا گذاربنیان جانشین

 (1394اختر محمد منصور )اسد 

 (1395اهلل آخندزاده )جوزا هیبت

 مال عمر،

  اهلل رحیمیاحسان 

 زیآغا اسحاقگل

 عبدالغنی برادر

            شورای کویته 

 )شورای رهبری(

1 

 الدین حقانیسراج

 سو(به این 1386)از  

 2 شاهشورای میران الدین حقانیجالل

 3 شورای پشاور اهللقاری عتیق 

 4 شورای مشهد  

 5 شورای شمال  

 6 شورای رسول مال عبدالرسول 

 (Giustozzi  2017)منبع: 

های جدید را در رهبری مرکزی و نیز آخندزاده تغییرات سازمانی و مقرری 1396در ماه دلو 

ها از قبایل پشتون بودند. این تجدید سازمان نتیجه کشمکش بر سر ی آنسطوح زیرین انجام داد که همه

 Yousafzaiمعرفی شدند )والیت  7والی برای  7در نتیجه ها و قبایل مختلف بود. قدرت میان جناح

(: حاجی یوسف برای غزنی، عبداهلل مالخیل برای زابل، شیرین آخند )رییس پیشین اطالعات 2018

طالبان( برای کندهار، محمد زاهد آخند برای ارزگان، ناجی نصرت الالس برای دایکندی، مولوی منیب 

 برای هرات و محمد ایوب بادغیسی برای بادغیس. 

 از: حمیداهلل آخندزاده به عنوان ا عبارت بودندههای جدید در کمیسیونیبه همین ترتیب مقرر

 حوزهرای استخبارات ب، حاجی نجیب )وزیر عدلیه سابق طالبان( به عنوان معاون طالعاترییس کمیسیون ا

شرق، مولوی بصیر به عنوان رییس کمیته  حوزهجنوب، شیخ ندا محمد به عنوان معاون استخبارات برای 

ها و کمیسیون غرامات جنگی، داود مزمل به ان به عنوان رییس زندانتبلیغات و سربازگیری، عبدالرحم

 نظامی طالبان تعیین شدند. یفرمانده ،سردار ابراهیمو حاجی فاروق به عنوان معاون دوم عنوان معاون اول 

 Jones« )رهبر ارشد طالبان پشتون هستند 50درصد از  80 در مجموع، تقریباً»کند که سِت جونز ادعا می

اهلل آخندزاده رهبر طالبان یک پشتون نورزایی از کندهار است. رهبران ارشد هیبت (. به عنوان مثال،2018

الدین حقانی، محمد یعقوب، عبدالقیوم ذاکر، احمداهلل نانی، عبدالطیف منصور و این گروه همچون سراج

ی(، پاای )پنجزک )غلزای(، علیی(، هوتزدران )کرالنهرکدام به ترتیب از قبایل پشتوزبان نورمحمد ثاقب 
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اخه ها که از شای حقانیبه استثنخیل احمدزی )غلزای( هستند. ای(، اندر )غلزای( و ترهپزی )پنجاسحاق

فردی از  رکمتی درانی و غلزایی هستند، در حالی که های پنجپاستند، دیگران همه پشتونکرالنی ه قبیله

ها یها و پنجپالبان اتحادی از غلزاییساختار رهبری طا. 31داردهای زیرک در رهبری طالبان حضور ندرانی

د و به ( جز ساختار قدرت نبودن1978-1930است؛ قبایل پشتون که در زمان حکومت سلسله مصاحبان )

میان اعضای رهبری  یی و شکافهای قبیلهوابستگیدر غرب نرسیدند.  مشاغل دولتی یا فرصت آموزش

ز دستیاران ا تن یکدهد. طالبان، دید وسیعی درباره بازخیزش این گروه در طی دو دهه گذشته به دست می

 1380یی گفت که یکی از دالیل ظهور مجدد طالبان در دوره پساشورای امنیت ملی افغانستان در مصاحبه

 رانده های به حاشیهیپنجپا سنتی حاکم در افغانستان( و به طور یییل زیرک )قبیلهیی میان قبادشمنی قبیله

های شتونپبا صعود حامد کرزی به قدرت )کسی که متعلق به قبیله پوپلزی مربوط به شده بوده است. 

ت در والیاقدرت  ستان و صعود متحدانش در ساختارجمهور افغاندرانی است( به عنوان رییسزیرک، 

سرخورده از رو شدند. هیی روبشدن و انقیاد قبیلهرانده ی در معرض به حاشیهر، قبایل پنجپاکشو جنوبی

آرایی کردند. از این دوباره به عنوان طالبان صف 1380این وضعیت، بخشی از مردم ناراضی در دوره پسا

با گسترش طالبان به شمال حال، ها است. با اینیی میان پشتونرو، بخشی از معمای طالبان، خصومت قبیله

تر های پایینهدملی دیگر نیز به دالیل مختلف به ر-شرق افغانستان، اعضای چند گروه قومیو مناطق شمال

 (.Ahmad 2018طالبان پیوستند )

ر گفتمان غالب دپیش آمده است. گفتمانی طالبان، یک تغییر ماهیت در رابطه به درک 

به خاطر رابطه با این بود که گروه طالبان هم از لحاظ ماهیت و هم  1380های سقوط طالبان در سال

سازمان »طالبان را  ،ایاالت متحده 1381القاعده، یک سازمان تروریستی است. فرمان اجرایی سال 

وه ربرای اهداف مهاجرتی یک گ را یک قانون کنگره طالبان ،. پس از آنخواند« جهانیتروریستی 

تالش کردند این یی طالبان داران داخلی و منطقهطرف. (Farivar 2017) گرفتتروریستی در نظر 

ادعا کرد  1386پاکستان، در سال  یجمهورگفتمان را به چالش بکشانند. برای مثال، پرویز مشرف رییس

شدن به عنوان یک  هایش را به سوی به رسمیت شناختهکه طالبان تروریست نیستند. طالبان نیز تالش

حرمانه با موگوهای ی سیاسی در افغانستان، متمرکز کرده است. نمایندگان طالبان در جریان گفتنیرو

 مشابه آنچه که به یاسر عرفاتشدند، شدن سیاسی  شناخته خواستار به رسمیت سرویس اطالعاتی آلمان

                                                           
شوند: درانی، که به چهار طایفه مختلف تقسیم میها را به عنوان گروه تباری طبقه بندی کرده اند انسان شناسان پشتون 31 

ز به قبایل گر نیطایفه دی ی. به همین ترتیب، سهشاخه تقسیم شده اند: زیرک و پنجپاغلزایی، غرغشت و کرالنی. درانی ها به دو 

 مراجعه کنید(.  Barfield 2010: 25) به کوچکتر تقسیم شده اند
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دیگر، در (. از طرف Gebauer and Stark 2007داده شده بود )بخش فسطین یرییس سازمان آزاد

ت. بلکه با گرفدر نظر نمی« یک گروه تروریستی»دوران اوباما سیاست ایاالت متحده طالبان را به عنوان 

 Koskinasدید )می« شورشی مسلح»ت اسالمی، به طالبان به عنوان یک گروه تمایز طالبان از دول

وریستی های تره عنوان گروهکه شبکه حقانی و تحریک طالبان پاکستان  بدر حال حاضر، با این(. 2015

اند، اما گروه اصلی معرفی شده وزارت امور خارجه امریکا 32ی خارجیهای تروریستزمانسادر فهرست 

در عوض، جنرال جان نیکلسون فرمانده پیش نیروهای ایاالت طالبان به این صورت تعریف نشده است. 

 (. Farivar 2017)اشاره کرد  «هاتروریست هاسازتوامندیکی از »متحده در افغانستان به طالبان به عنوان 

خواند، حکومت می« برادران ناراضی»حامد کرزی طالبان را  یجمهورکه رییسدر حالی

ب دارد. عالوه بر این، در محتوای مطالوحدت ملی در رابطه به توصیفش از طالبان سیاست مبهم و دوپهلو 

که مطالب یی وجود دارد. در حالیتفاوت قابل مالحظهافغانستان  یجمهورفارسی و انگلیسی دفتر رییس

کند، در اشاره نمی «طالبان»به اصطالح  مطبوعاتی فارسی دفتر ریاست جمهوری در بسیاری موارد اصالً

تعدادی از اصطالحات وجود دارد که حکومت وحدت  .33مطالب انگلیسی اما این کار انجام شده است

ان ها، دشمنان بشریت و اسالم، دشمنملی آن را برای اشاره به طالبان به کار برده است، از جمله تروریست

مردم افغانستان و دشمنان صلح و ثبات. کمتر از یک ماه پس از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، 

اشاره کرد. « مخالف سیاسی»به طالبان به عنوان  1393میزان  23 دراش سخنرانی غنی در یجمهوررییس

ال، حبا اینهمین عنوان را برای طالبان در نشست قلب آسیا در چین تکرار کرد.  1393عقرب  9در  او

اجرایی افغانستان تاکید کرده است که باید درک واضحی از مفهوم دشمن و دوست و نیز  عبداهلل رییس

 به امنیت ملی، وجود داشته باشد. تهدیدات نسبت 

نیمی  اًپرسیده شد، تقریب« توصیف مناسب برای طالبان»دهندگان در مورد هنگامی که از پاسخ

نسبت به طالبان نظر نامساعد داشتند و از اصطالحات منفی مانند  دهندگان(درصد پاسخ 44از مردم )

                                                           
32 Foreign Terrorist Organizations (FTO) 

 –دشمنان بشریت و اسالم »دارد که منتشر شد، بیان می 2018جنوری  28انگلیسی که در  یبه عنوان مثال، اطالعیه رسانه 33 

در چند روز گذشته با سازماندهی فعالیت های تروریستی وحشیانه در کابل،  –ها طالبان، شبکه حقانی، داعش و حامیان آن

بان یا وعاتی از طالبا این حال، نسخه فارسی همین اطالعیه مطب« جالل آباد و کندهار، جان صدها افغان بی گناه را گرفتند.

با انجام حمالت  ستانیترور ریاخ یروزها یط»از واژه تروریست استفاده میکند:  برد و به جای آن صرفاداعش نام نمی

غم و  میکردند و مردم ما را به گل یو زخم دیاز هموطنان ما را شه یننگرهار و کندهار، شمار اتیدر کابل و وال تکارانهیجنا

 (OP, 2018b, 2018c) « ماتم نشاندند.
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ها درصد( برای اشاره به آن 13.3و مزدوران ) درصد( 13ها )درصد(، تروریست 17.9دشمنان افغانستان )

محبوبیت  از کنندشان استفاده میکه طالبان از آن برای اشاره به خود-استفاده کردند. اصطالح مجاهدین

درصد مردم طالبان را به عنوان مجاهدین به رسمیت  3.1بسیار اندکی در میان مردم برخوردار است. فقط 

که برای اشاره به « برداران ناراضی»، حمایت از عنوان 1395حال، در مقایسه با (. با این5شناختند )شکل 

« برادران ناراضی»درصد مردم طالبان را  10تنها  1395شود، افزایش یافته است. در سال طالبان استفاده می

عالوه (. 5ست )شکل درصد افزایش یافته ا 22.8(، اما این رقم به 1394)کریمی و ابراهیمی خواندند می

دهندگان زن تمایل بیشتری به اشاره به طالبان به عنوان دهندگان مرد، پاسخدر مقایسه با پاسخبر این، 

 6.4ها )با (. از نظر ملیت، ما متوجه شدیم که پشتون6ها و دشمنان افغانستان نشان دادند )شکل تروریست

دهندگان غیرپشتون درصد پاسخ 58.1 که تقریباًلیخوانند، در حادرصد( کمتر طالبان را تروریست می

به طالبان به عنوان تروریست اشاره ها( درصد تاجیک 15.1ها و درصد ازبیک 16ها، درصد هزاره 27)

شدند به طالبان به عنوان برادران  هایی که مصاحبهدرصد( از پشتون 36.2 سوم )تقریباً-کردند. بیش از یک

کنترول پس از (. 17ها را مخالفان سیاسی خواندند )جدول درصد( آن 28 ناراضی اشاره کردند و )تقریباً

ن امر نشا ها. اینها و هزارهاما فقط برای پشتون ،تحصیالت و جنسیت، این رابطه هنوز پابرجاست متغیر

د که ندار تمایلها کمتر و پشتون بخوانندد که طالبان تروریست ندار تمایلها بیشتر دهد که هزارهمی

که به طالبان احتمال اینتر بود، کردهتحصیل دهندهطالبان را تروریست بخوانند. افزون بر این، هرقدر پاسخ

به ما  ،طالبان به چند دلیل اهمیت دارد. اوالً ها ازاین توصیفبه عنوان تروریست اشاره کند نیز باالتر بود. 

ز طریق این توصیفات ما ، اطالبان را از دید مردم درک کنیم. دوماًماهیت/کاراکتر کند کمک می

که طالبان برای به دست توانیم میزان مشروعیت طالبان را در نظر عموم مردم بفهمیم. برای مثال، با اینمی

کنند، اما تعداد بسیاری اندکی از آوردن مشروعیت اسالمی خودشان را به عنوان مجاهدین توصیف می

ون چند متغیره برای عواملی همچون عوامل تحلیل رگرسیشناسند. مردم طالبان را با همان ویژگی می

قبول ابلهای طالبان را قفتار و سیاستدهندگانی که رپاسخ ،دهدشناختی و نگرشی نیز نشان میجمعیت

 ها دشمنان افغانستانآن که گویندمیاند و کمتر طالبان مجاهدین کهد ندار بیان میاند، بیشتر داده گزارش

 رآیندفاری به منظور تعامل با طالبان از طریق ذگها به سیاسترانجام، این یافتهس(. 7؛ شکل 18اند )جدول 

 کند.یی میالعادهکمک فوقهای ضدشورش صلح و نیز استراتژی

 شود( در افغانستاناز زمان ظهور شاخه خراسان دولت اسالمی )که به نام داعش نیز شناخته می

اند تا ارتباط ایدئولوژیک و سازمانی میان طالبان ، محققان و متخصصان سیاست تالش کرده1394در سال 

داعش در افغانستان را به ها تمامیت را درک کنند. در حالی که برخیالمی و شاخه خراسان دولت اس
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گرانی همچون بینند، پژوهش( میMoosakhil 2015; Saleh 2018عنوان یک پدیده جعلی )

ی را از ظهور شاخه خراسان دولت اسالمی و رابطه آن با طالبان ارائه تحلیل متفاوتآنتونیو جیوستوزی 

شاه روابط خوبی با شاخه خراسان دولت جیوستوزی شورای پشاور و شورای میران یاند. به گفتهکرده

 هم ییدر برههرا رد کرده است. ، شاخه خراسان دولت اسالمی دارند، در حالیکه شورای کویته  اسالمی

اختر محمد منصور رهبر شورای کویته برای مدت کوتاه با شاخه خراسان دولت اسالمی علیه دشمن این »

، 1396تا  1393های عالوه بر این در طول سال(. Giustozzi 2017« )وه، منصور داداهلل، متحد شدگر

شعابی های انهزاران فرمانده طالبان، سربازان پیاده و کادرهای شورای پشاور، شبکه حقانی و سایر گروه

بکه ی طالبان مانند شهادلی میان برخی از جناحطالبان به شاخه خراسان دولت اسالمی پیوستند. حس هم

که طالبان  دهدنشان میرا اعضای طالبان به شاخه خراسان دولت اسالمی  از تغییر وفاداری بسیاریحقانی و 

ستند. دیگر متفاوت نیو شاخه خراسان دولت اسالمی، از لحاظ تمایل ایدئولوژیک، اسالم سیاسی، از یک

ان دولت وقتی صحبت از مقایسه طالبان با شاخه خراسکند. برداشت عمومی نیز از این فرضیه پشتیبانی می

درصد( هم طالبان و هم شاخه خراسان دولت  39.9دهندگان )سوم پاسخ-شود، بیش از یکاسالمی می

 47.3ها ها )هزاره(. در حالیکه بیشتر غیرپشتون19بینند )جدول های تروریستی میاسالمی را به عنوان گروه

را به عنوان  شاخه خراسانطالبان و هر دو درصد(  42.0ها د و تاجیکدرص 45.1ها درصد، ازبیک

درصد( شاخه خراسان دولت  27ها اندکی بیشتر )ها پشتوندر مقایسه با سایر ملیتبینند، تروریست می

با ها، تقریتیمین ترتیب، در مقایسه با سایر ملدانند. به هتر از طالبان میاسالمی را به عنوان گروه رادیکال

ی المللدرصد( شاخه خراسان دولت اسالمی را بیشتر به عنوان یک سازمان بین 31ها )سوم پشتون-یک

 . (20)جدول  د تا طالبانندانمی

ی در افغانستان ت امنیتبیشتر و در نتیجه به درک بهتر از ماهیت تهدیدا وضاحتها باعث این یافته

درصد( اظهار داشتند با  39.9دهندگان )سوم پاسخ-د. همچنین الزم به ذکر است که بیش از یکشومی

 که طالبان و دولت اسالمی یکسان نیستند، اما هر دو تروریست هستند. این

 

 محبوبیت طالبان

دولتی و نظام یک بخش قابل توجه از ادبیات موجود در مورد طالبان، بر محبوبیت طالبان براساس نظام شبه

ها و تهقادر ساخته تا به خواس را طالبان ،که فساد در دولت استدالل این استکند. کید میأها تقضایی آن

حال، ادبیات اخیر در مورد طالبان، مفهوم و درک سنتی از نحوه با ایننیازهای قضایی مردم رسیدگی کند. 

کشد. اشلی جکسون در پژوهش اخیر خود در مورد دولت سایه طالبان، حکومت طالبان را به چالش می
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ده تغییر کر« خزندهگسترش »طالبان از تصرف والیات و شهرها به  راهکار 1395کند که پس از دعا میا

لمرو ق را نسبت به ادارهکار و منابع برای تصرف شهرها، کنترل بر مردم ت. طالبان با دانستن هزینه نیرویاس

 کند که:اولویت داده است. جکسون استدالل می
کنند تا مردم را حداقل اندکی راضی نگهدارند و این امر در داری استفاده میاز حکومتها ... آن

کند تا مردم را در مناطق تحت کنترل ها کمک میی این گروه به آنگرانهآمیزش با قدرت سرکوب

گیرانه در خصوص رفتار کاالهای عمومی و مقررات سخت مینأتطور همینو نفوذشان حفظ کنند. 

بلکه برای کنترل جمعیت نیز طراحی شده است  استتنها برخواسته از ایدئولوژی هشخصی ن

(Jackson 2018: 25.) 

 کند که:به عین ترتیب بارنت روبین نیز استدالل می
بیشتر مردم « خائنان»ها در برابر رحمی مجازات آناثربخشی نهادهای محدود طالبان و بی

ون یک دولت موازی طالبان وجود دارد و مردم محلی به طور افغانستان را خنثی کرده است... اکن

تر تر و عادالنهثرؤکنند که نسبت به نظام فاسد رسمی، مهای طالبان مراجعه مییی به دادگاهفزاینده

 (.Rubin 2007: 60شوند )دیده می

شان های این پژوهش نها، یافتهآن« تا حدی راضی نگهداشتن»طالبان برای کنترل مردم و  راهبردبه رغم 

مردم  ها و رفتار طالبان برای اکثریت مطلقدهد که محبوبیت طالبان در میان مردم پایین است. سیاستمی

)جدول  درصد( 16.0درصد و کم  15.7درصد، بسیار کم  58.2قبول نیست )هیچ کدام درصد( قابل 90)

باقی مانده است )کریمی و  1395مشابه سال  در این مورد، سطح عدم مقبولیت رفتار طالبان نسبتاً  (.21

کردند که طالبان در درصد( نیز تصور می 73.2(. در یک سطح ثابت، اکثریت مردم )2016ابراهیمی 

در تحلیل دو متغیره، (. 24د )جدول ثر کشور نخواهند بوؤم یصورت پیروزی در جنگ، قادر به اداره

 های مردم در رابطه به توانایی طالبان برای ادارهپژوهش دریافت که کسب تعلیم و تربیه روی برداشت

توانند در کرده بیشتر به این باورند که طالبان میثیر خود را داشته است. افراد کمتر تحصیلأافغانستان ت

علیمات دینی را ها، افرادی که تطالبان و مبانی دینی آنافغانستان حکومت کنند. با توجه به پیشینه سنتی 

حال، این (. با این25ند )جدول لبان توانایی اداره کشور را دارایاط کهد ندارمی بیاناند، بیشتر فراگرفته

 نماند.شوند، ثابت نمیرابطه هنگامی که سایر متغیرها کنترل می

کند که واقعیت پیچیده است زیرا مردم در مناطق روستایی استفاده از قوانین سنتی جکسون نیز استدالل می

حال، با اینعدالت نظامی. قضایای جنایی و در نه  دانندقبول میدر قضایای مدنی قابل تنهاو اسالمی را 

اگر سطح حمایت  .(20: 2018)جکسون  اندهای طالبان خودسرانه و افراطی دانسته شدهقضاوت دادگاه

 آید. این پژوهشکه حمایت اجتماعی از طالبان از کجا میمردم از طالبان کم باشد، مهم است دریابیم 
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ترتیب،  همین به (.22دریافت که سطح محبوبیت طالبان در جنوب و شرق کشور باالتر است )جدول 

نی که دهندگادر مقایسه با پاسخ هستند« ران ناراضیبراد»هایی که باور داشتند طالبان مجاهدین یا آن

قبول است. به عنوان های طالبان قابلسیاستدکه رفتار و گفتن، بیشتر طالبان را دشمنان افغانستان خواندند

درصد  1.1درصد از کسانی که گزارش داده بودند طالبان مجاهدین هستند در مقایسه با تنها  15.9مثال، 

است )جدول  قبولها قابلاز همه کسانی که طالبان را دشمنان افغانستان خواندند، اظهار داشتند که رفتار آن

 مانند سن، جنسیت، درآمد و سطح تحصیالت پابرجاست. ییمتغیرها ادارهاز این رابطه حتی پس  (.23

شرایط  ذیرشمیزان پدهندگان کمتر باشد، یی که محبوبیت طالبان در میان پاسخعالوه بر این، به هر اندازه

دهندگان شرایط طالبان برای درصد( پاسخ 39.8سوم )-. بیش از یکنیز کمتر می شود طالبان برای صلح

 45.5ها )هرکدام به ترتیب ها و تاجیکدر میان زنان، هزاره (. این درصد،26را رد کردند )جدول ح صل

جنسیت  متغیرآموزش،  اداره متغیرپس از  (.27)جدول  درصد( بیشتر است 44.1درصد و  49.0درصد، 

عده از آنجاست تنها ماند. جالب ایننمیثابت قومیت  یرمتغ اما ،ماندیی ثابت میمالحظهبه طور قابل

البان برای د که شرایط طپبیان داشتندهندگانی که از کار شورای عالی صلح راضی بودند، بیشتر پاسخ

(. مسأله شورای عالی صلح در بخش بعدی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته 28پذیرند )جدول صلح را می

 است.

ثریت ها برای اکها و رفتار آن، سیاستاگر طالبان از محبوبیت در میان مردم برخوردار نباشند

. و اگر مردم احساس کنند که طالبان قادر به اداره کشور نخواهند بود، روشن نخواهد بودقبول مردم قابل

ی و دولت باید المللطالبان یک جنبش ملی محبوب در کشور نیست. بنابراین، جامعه بینوقت است که آن

اید دهند، حساس باشند. هرگونه توافق با طالبان بدر برابر آنچه در جریان مذاکرات صلح به طالبان قول می

را  دوامانایی تکه توافق صلح توکند. برای این در نظر داشته و آن ها را راضیاحساسات عمومی مردم را 

 داشته باشد، عموم مردم باید بتوانند خود را مالک این توافق حس کنند. 
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 فصل چهارم

 صلحکنونی  فرآیندارزیابی 
. نیز پرداختلح ص موفقیت و شکست فرآینددر پیوند به دهندگان پاسخ به کنکاش برداشتاین پژوهش 

صلح در این مرحله با توجه به این که این  فرآیندشود که قضاوت در مورد نتایج  گفتهممکن است 

حال، برای تشخیص وضعیت فعلی مهم است که . با این، پیش از وقت استها تا هنوز ادامه داردتالش

. ام می داندناکهای صلح گذشته را فرآیندبرداشت عمومی نتیجه های گذشته را بدانیم. سرنوشت تالش

(. پاسخ8اند )شکل های گذشته ناکام بودهدهندگان اظهار داشتند که تالشدرصد پاسخ 63.3بیش از 

(. به همین 29نشان دادند )جدول  به ناکام خواند درصد( در این زمینه گرایش بیشتری 65.6دهندگان زن )

ها درصد( نسبت به پشتون 73.5ها )درصد( و هزاره 70.7ها )درصد(، تاجیک 73.3) هاترتیب، ازبیک

تحلیل چند متغیره نیز  (.30)جدول می دانند  شکست خورده  را های صلحدرصد( بیشتری تالش 49.3)

این رابطه پس از کنترل عوامل دموگرافیک و نگرشی، همچنان قوی و پابرجاست. دهد که نشان می

کنند کنند شورای عالی صلح ناکارآمد است و کسانی که فکر میهمچنین بین برداشت کسانی که فکر می

دهندگان کمتری در پاسخ ،برعکس(. 32صلح شکست خورده است، ارتباط وجود دارد )جدول  فرآیند

لح شکست ص فرآیند)جایی که سرزمین بومی و مرکز قدرت طالبان واقع شده است( گفتند والیات شرقی 

 منحنیرود، دهندگان باالتر می(. هر قدر که سطح تحصیالت در میان پاسخ31خورده است )جدول 

دهندگان سخپاهر قدر  ،به این معنی که .باالتر می رود نیز صلح شکست خورده است فرآیندبرداشت که 

(. عالوه بر این، 9بود )شکل اور به ناکام بودن فرآیند صلح نیز بیشتر ، باندتر بودهکردهتحصیل

است،  در مقایسه با کسانی که گفتند صلح غیرممکن، پذیر استدهندگانی که گفتند صلح امکانپاسخ

 75.0در برابر درصد  61.5به ترتیب ) کمتر به این باورند که فرآیند صلح به ناکامی مواجه شده است

  .(33)جدولدرصد(

درصد  39دانند: تقریبا خورده میهای صلح را به دالیل متعدد شکستمردم تالش

دهندگان خعالوه بر این، پاسبینند. شکست میاین ضعف دولت افغانستان را یکی از دالیل دهندگان پاسخ

های صلح درصد(، عدم شفافیت در تالش 35های صلح )مداخالت منفی کشورهای همسایه در تالش

عنوان سایر دالیل مهم برای شکست درصد( را به  30درصد( و ناکارآمدی شورای عالی صلح ) 32)

المللی مومی حضور نیروهای بین(. برخالف ادعاهای طالبان، برداشت ع12اند )شکل صلح دانسته فرآیند

ت عمومی داند. برعکس، برداشدر افغانستان را به عنوان دلیل غالب برای شکست صلح در افغانستان نمی
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این ادعا توسط درستی (. 40حاکی از این است که طالبان قصد برقراری صلح را ندارند )جدول 

به صراحت  34صلح ایاالت متحده اندیشکده 1397پژوهش جوزا یید شده است. أهای دیگر نیز تپژوهش

د... رده متنفر اند، ندارن ها از آنکه آن نظامیجهاد برای ادغام در  ترک»کند که طالبان تمایلی به میبیان 

 (.Osman 2018: 3« )وگوهای صلح نیستندمند گفتطالبان عالقه ها پایین

داند. با توجه به می امل آنمسأله فساد را عدرصد(  54در مورد ضعف دولت، درک غالب )

 37.8گرانه در برابر طالبان و ناتوانی در انجام آن )برداشت و درک عمومی، فقدان اقدامات سرکوب

درصد( نقاط  24.8درصد و  32.0المللی )به ترتیب درصد( و ناتوانی در ایجاد یک اجماع ملی و بین

با  (. برداشت در مورد ضعف دولت مستقیما34ًصلح است )جدول  فرآیندضعف دیگر دولت در رابطه به 

اند دهندگان که گفتهبرداشت در مورد شانس موفقیت طالبان در جنگ مرتبط است. آن عده از پاسخ

اتوانی در ایجاد فساد، ن که دارند، به طور قابل توجهی بیان داشتنند طالبان فرصتی برای موفقیت در جنگ

 (.35اند )جدول صلح فرآیندف دولت در اجماع ملی و فقدان مشروعیت، نقاط ضع

اری، ایجاد نهادهای موازی و درویکرد گزینشی حکومت وحدت ملی نسبت به فساد، جانب

های موجود، همه از مسائل کلیدی فساد گسترده در حکومت وحدت ملی به جای تقویت نهاد متداخل

صلح با طالبان، دولت افغانستان باید به چهار چالش  فرآیندشکست در  شریر یبرای غلبه بر چرخهاست. 

 داریکلیدی ایجاد حکومت یاصلی که در دیدگاه مردم برجسته شده است، رسیدگی کند. اولین مسأله

ب را داری خوثر و خوب است. افغانستان نیازمند یک دولت کارا است که بتواند امنیت و حکومتؤم

لح صلح و برای حفظ ص فرآینددستگاه دولت برای  تداومداری و پایمین و فراهم کند. أبرای مردمش ت

که  ند. دوم، مهم است بدانیمدر کشور ضروری است. صلح با طالبان نباید ساختار دولت را تضعیف ک

آمیز مماشات با یک گروه خشونتتوان از طریق طالبان قصد برقراری صلح را ندارند، صلح را نمیاگر 

را به  1380کرد؛ گروهی که نظم سیاسی و دستاوردهای دموکراتیک دوره پساناپذیر خریداری آشتی

ع ملی را ایجاد صلح، اجما فرآیندو شفافیت  سوم، دولت باید با تضمین فراگیربودن شناسد.رسمیت نمی

رد. صلح را تقویت خواهد ک فرآیندصلح فراگیر اعتماد و حس مالکیت روی  فرآیندو وسعت دهد. یک 

 درور محصصلح  فرآیندبرقرار کند، اما ش کرد تا سطحی از اجماع را کومت وحدت ملی تالکه حبا این

مردم، احزاب سیاسی و جامعه مدنی به طور واقعی  با طبقات مختلفحوزه باقی مانده است. یک انحصار 

رکز المللی نیز متمهای صلح باید بر ایجاد و توسعه یک اجماع بینشود. در نهایت، تالشمشورت نمی

                                                           
34 United States Institute of Peace (USIP) 
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یی در رابطه به تهدیدات امنیتی از جانب افغانستان و نیز در های منطقههای بزرگ و قدرتشوند. قدرت

 -ی مخالفو در موارد-های متفاوتصلح در افغانستان برداشت فرآیندت برای ها و ابتکارارابطه به قالب

ترتیبات امنیتی در افغانستان نیز پیشنهادهای متضادی وجود دارد. تحلیل  یدر مورد آیندهدارند. 

دهد که افغانستان برای ایجاد توازن های مردم که از طریق این پژوهش گردآوری شده، نشان میبرداشت

  بردارد. گراییای بیشتری را در راستای چندجانبههفع این بازیگران، باید گامدر منا

  

 امکان صلح با طالبان

که آیا نایدر ارزیابی امکان صلح پایدار با یک گروه شورشی، سه عامل مهم باید در نظر گرفته شود: 

که آیا یکی از طرفین این ای سوق و اداره واحد است یا خیر؛دار هایشگروه شورشی برای عمل به وعده

که آیا طرفین درگیری و این یا خیر؛ تن دهد مذاکره خسته شده است تا به از جنگ درگیری به اندازه کافی

 قصد برقراری صلح را دارند یا خیر. 

در رابطه به عامل اول وجود دارد. دیدگاه دو دیدگاه متفاوت غالب در ادبیات مطالعات امنیتی 

یست. پارچه نطالبان به عنوان یک گروه تروریستی، یک سازمان واحد، همگون و یکاول این است که 

، های تروریستی مختلف با منابع مالی گوناگونیی از گروهکه طالبان شبکه بیان می دارداین دیدگاه 

های متفاوت حمالت تروریستی و در نهایت سطوح مختلف گرایی، تکنیکسطوح مختلف افراط

گوید که طالبان در موقعیتی نیست که برای این دیدگاه همچنین می. است ،دیگریکاز  خودمختاری

که  مالی خود مستقل نیستتموبل مذاکره حاضر شود، زیرا این گروه به اندازه کافی منسجم و از منابع 

 زپیشنهاد برای ایجاد یک دفتر در کابل به عنوان یک امتیایک موضع واحد داشته باشد. از سوی دیگر، 

؛ دالور Giustozzi 2018از سوی دولت نه بلکه یک امتیاز از سوی خود طالبان دیده شده است )

 فرآیندگونه هدهد چاست که نشان می سندیبهترین  1389در سال صلح دوحه  فرآیند(. شکست 1397

انجامد یمشکست  به پارچه نیست،صلح با یک شبکه تروریستی که دارای ساختار منسجم و یک

(Giustozzi 2017 .) طالبان قول دادند که پرچم شان را در دفتر دوحه باال نبرند، اما ناتوانی این گروه

ن پس از افشای مرگ مال عمر رهبر سابق طالباحال، با اینشد.  فرآینددر حفظ وعده، منجر به شکست این 

ای ؛ برخی از اعضصلح با دولت افغانستان دچار چنددستگی شده است ی، طالبان بر سر مسأله1394اسد در 

وگوهای صلح دار گفتفزی طراند و برخی مخالف آن. برادر، منصور و اسحاقصلح فرآینددار طرف

 بودند. صلح فرآینداهلل، مخالف که اعضای تندرو این گروه همچون رحیمی، حقانی و عتیقبودند، در حالی
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دیگر، های تروریستی با یکسازمان پیچیدگیبه رغم  اذعان می دارد کهگاه دوم در مقابل، دید

با دنبال نمودن همین منطق، به  گرانبرخی از تحلیل(. Toros 2008پذیر است )ها امکانمذاکره با آن

دست رعایت یکا، طالبان یک گروه متحد است، زیرا هامکان صلح با طالبان اطمینان دارند. به باور آن

شرایط  وجود با سجام سوق و اداره این گروه بود ودهنده اننشان 1397جوزا بس از سوی طالبان در آتش

ق یبرخی از ناظران ایاالت متحده را تشونامطمئن ، امید خاصی هم برای مذاکرات صلح موجود است. 

که دیگران (، در حالیBorhan 2018ها مذاکره کند )کنند تا با طالبان وارد تعامل شود و با آنمی

 طالبان در موقعیت ضعیف قرار دارند و ممکن است برای مذاکره موافقت کنند. برای مثال:که گویند می
رین نتیجه تمحتمل ،بستدهد که بنطالبان و حکومت فعلی افغانستان نشان می هایدر واقع، ضعف

دست به دست شود اما نه تا حدی که ورق را بینی است. قلمرو ممکن است پیشقابل برای آینده

 ها برگرداند. به عین ترتیب، بهترین گزینه طالبان در حال حاضر، پیگیری توافقبه نفع یکی از طرف

شور ک المللی ایناز راه مذاکره است، زیرا بعید است که این گروه دولت افغانستان و حامیان بین

، باید انداز محدودیلبان در مواجهه با چنین چشمرا در میدان جنگ شکست دهد... رهبران طا

ه انجام تمایلی بپیش از این ها دولت افغانستان را آغاز کنند، چیزی که آن مذاکرات جدی صلح با

 (.Jones 2018نداشته اند )آن 

کند. تنها نیز حمایت نمی فرصتی برای موفقیت در جنگ دارند را که طالبان را این تصور برداشت عمومی

(. این 44دهندگان معتقد بودند که طالبان ممکن است در جنگ موفق شوند )جدول درصد پاسخ 7.1

قبول ها و رفتار طالبان قابلدهندگان که گفته بودند سیاستدهد تعداد کمی از پاسخپژوهش نشان می

 (.45)جدول  ندموفقیت در جنگ را دار بان فرصتاند که باور داشتند طالبودههایی است، نیز همان

ین ا ، در مورد امکان صلح با طالبان، مسأله اساسی، نیت طرفین برای برقراری صلح است.سوماً

، یعنی طالبان، دولت افغانستان، جامعه جناج منازعهپژوهش تالش کرد نظر مردم را درباره نیت چهار 

. برداشت عمومی حاکی از این است که هم طالبان و هم دریابددر رابطه به صلح  المللی و خود مردم،بین

 برقراری صلح در افغانستان را ندارند. قصدالمللی جامعه بین

درصد( به این نظر بودند که طالبان  49.7دهندگان )دهد که نیمی از پاسخاین پژوهش نشان می

هشت  جوزا 4ها مانند نظرسنجی سایر پژوهش نتایج(. این یافته با 40)جدول  قصد برقراری صلح را ندارند

ی های نظرسنجیافتهاست.  مشابهحکومت وحدت ملی به طالبان،  1396حوت صبح در مورد پیشنهاد صلح 

یر پذدهندگان بر این باورند که صلح با طالبان امکاندرصد پاسخ 77دهد که هشت صبح نیز نشان می

در سال تاریخی، طالبان از زمان ظهور شان از لحاظ  (.1397ر زیرا طالبان نیت صلح ندارند )دالو ،نیست

آمیز را از طریق مسالمت یمنازعههیچ الدین ربانی و حامد کرزی، و مواجهه شان با دولت برهان 1373
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به همین ترتیب، گفته شده است که طالبان صالحیت پذیرش پیشنهاد صلح را اند. ردهحل و فصل نک

 پارچه نیست.یکندارند، زیرا این گروه 

ه ها و کسانی کها در مقایسه با پشتونها و هزارهها، ازبیکتاجیک ،زنان در مقایسه با مردان

که  ه این نظر اندبتری داشتند در مقایسه با افرادی که تحصیالت کمتری داشتند، بیشتر تحصیالت عالی

عالوه بر این، پس از کنترل عوامل دموگرافیک و نگرشی،  (.43و  42، 41د )جدول طالبان قصد صلح ندار

ها و ها در مقایسه با پشتونها و هزارهتاجیک ،دهد که زنان در مقایسه با مردانگرسیون نشان میتحلیل ر

تر برخوردار هایی که از سطح تحصیالت پایینهایی که تحصیالت بیشتری داشتند در مقایسه با آنآن

 د.صد صلح با دولت افغانستان را دارکه طالبان ق به  این نظر اندبودند، کمتر 

دهندگان معتقد بودند که جامعه جهانی قصد برقراری صلح درصد پاسخ 42.1از سوی دیگر، 

درصد( به این باور بودند که دولت  73.4دهندگان )(. در مقابل، اکثریت پاسخ36را ندارد )جدول 

جانب برداشت عمومی با اشاره به فقدان قصد و نیت در (. 39افغانستان نیت برقراری صلح را دارد )جدول 

داوم تخواهد از طریق به این باور است که ایاالت متحده می -به ویژه در ایاالت متحده-المللیجامعه بین

درصد( به اهداف خودش دست یابد و صلح در افغانستان اولویت جامعه  32.1در افغانستان ) منازعه

درصد( گفتند  8.1دهندگان )تنها حال، تعداد بسیار کمی از پاسخبا ایندرصد(.  21.7المللی نیست )بین

برای (. 38ها یک گروه تروریستی هستند )جدول کند، زیرا آنالمللی با طالبان صلح نمیکه جامعه بین

المللی، دو دلیل احتمالی وجود دارد: اول، دولت ایاالت گیری افکار عمومی در مورد جامعه بیناین جهت

های تروریستی خارجی وزارت امور حده طالبان را به عنوان سازمان تروریستی در فهرست سازمانمت

یشین، جمهور پرییس یلفاظی ضد غرب باور غالب به نظریه توطیه همچونخارجه درج نکرده است و دوم، 

طای ودداری از اعهای پنهان در افغانستان و خگیری برنامهالمللی را به پیاو جامعه بینکه حامد کرزی، 

 .(DWGMF 2018متهم کرده است ) 1380گی به طالبان در کنفرانس بُن نمایند

این پژوهش نگرش مردم را در سه بعد بررسی کرده است: فکر، احساس و قصد. بعد اول تفکر 

میان  دهند طالبان درهای این پژوهش که نشان میمردم در مورد امکان مصالحه با طالبان بود. به رغم یافته

رش عمومی به گمعتقدند که طالبان قصد صلح ندارند، ن بسیاریمردم از محبوبیتی برخوردار نیستند و 

(. زنان در 46)جدول  درصد( از امکان صلح با طالبان حمایت کرد 80.1، با تفاوت عظیم )«تفکر»لحاظ 

به همین ترتیب،  (.13پذیر است )شکل کنند که صلح با طالبان امکانمیمقایسه با مردان، کمتر فکر 

درصد  42.2درصد،  47.6)به ترتیب  مجاهدین، مخالف سیاسی و برادران ناراضیرا هایی که به طالبان آن

هایی که به طالبان مزدوران، دشمنان گیری در مقایسه با آنکردند، به طور چشم طالقدرصد( ا 43.5و 
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کردند، بیشتر  درصد( اطالق 23.9درصد و  31.5صد، در 29.1ها )هرکدام به ترتیب افغانستان و تروریست

دهندگانی که به همین ترتیب، پاسخ .(47)جدول  پذیر استکانکه مصالحه با طالبان ام به این نظر بودند

به این نظر بودند ر ، بیشتداشته استثیر مثبت روی امنیت منطقه شان أگفتند معاهده صلح با حزب اسالمی ت

در  35حداقل مربعات معمولی(. با استفاده از روش 48پذیر است )جدول توافق صلح با طالبان امکان که

 متغیرهای نگرشی از جمله آگاهییی از ا طالبان بر مجموعهها در مورد امکان صلح ببرداشترگرسیون، 

ها در مورد شورای عالی صلح، شانس موفقیت طالبان در جنگ، توافق برای صلح، برداشت فرآینداز 

ا دارند یا که طالبان نیت صلح رصلح با دادن امتیازات به طالبان، مقبولیت شرایط طالبان برای صلح، این

ها نسبت به امکان از متغیر وابسته )برداشت %14.2مدل رگرسیون خیر، ملیت و جنسیت، محاسبه شد. 

 دهد.صلح( را توضیح می

اند، نشان عالوه بر این، تحلیل چند متغیره که در آن عوامل دموگرافیک و نگرشی کنترل شده

منفی  پذیر است، همبستگیها با این توضیح که صلح امکانکرده و هزارهدهد که زنان، افراد تحصیلمی

دگان دهنخثیر مثبت روی امنیت مناطق پاسأمعاهده صلح با حزب اسالمی ت" گزارهدر حالیکه دارند، 

ر است، به پذیمعاهده صلح امکان باورمند بودند کهانی که ندورشههمبستگی مثبت دارد.  "داشته است،

لح در های شورای عالی صصلح آگاه باشند، از تالش فرآیندبیشتر احتمال دارد که از  :صورت میانگین

ولت پیروز توانند در جنگ علیه دبه این نظر باشند که طالبان نمیرابطه به مذاکره با طالبان راضی باشند، 

شوند، موافق باشند که امتیازاتی باید به طالبان در توافق صلح داده شود، شرایط طالبان برای صلح با دولت 

 را بپذیرند، بگویند که طالبان قصد صلح با دولت را دارند و بگویند که دولت قصد صلح با طالبان را دارد

 (.109)جدول 

که آیا مردم خواستار بعد دوم ارزیابی نگرش مردم نسبت به صلح با طالبان، قصد بود: این

ها درصد( ادعا کردند که آن 80.3دهندگان )برقراری صلح هستند یا خیر. مانند بعد فکری، اکثریت پاسخ

ا دهندگان کابلی در مقایسه باسخحال، زنان در مقایسه با مردان و پقصد صلح با طالبان را دارند. با این

 گیری کمتر قصد برقراری صلح با طالبان را دارند )شکلکسانی که از مناطق دیگر بودند، به طور چشم

-دهد که بیش از دونگرش مردم، پژوهش نشان می« احساسی»مولفه (. در بعد سوم، 50و  49و جدول  10

کنند )جدول درصد( در مورد صلح با طالبان احساس خوشحالی یا رضایت می 72.2دهندگان )سوم پاسخ

 (.52د )جدول ودن(. ساکنان کابل کمتر درباره صلح با طالبان خوشحال ب51

                                                           
35 Ordinary Least Squres (OLS) 
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که الیدهند. درحن صلح در افغانستان نشان مییی را در مورد امکاها تصویر پیچیدهاین یافته

حال کم است، اما در عینانداز طالبان برای پیروزی در جنگ چشم حاکی از آن است کهبرداشت عمومی 

رش و براساس اصل کلی شوگوید که طالبان نیت صلح و شروع مذاکره با دولت افغانستان را ندارد. می

ش متعارف شود. ارتچریک اگر شکست نخورد، پیروز می»د گفته بوجنگ چریکی هنری کسینجر، که 

های توان گفت که در واقع، یافته(، میKissinger 1969: 214« )خورد شکست میاگر پیروز نشود 

 بست نقطه پیروزی است.دهد که برای یک شورش تروریستی، بناین پژوهش نشان می
 

 حل پیشنهادی صلحراه

این واقعیت وجود دارد که اکثریت مردم افغانستان خواهان صلح هستند.  سطح مشخصی از اجماع در مورد

یابی به یک توافق صلح پایدار است. انداز در مورد چگونگی دستحال، آنچه وجود ندارد، چشمبا این

ر این زمینه دهای برخورد با طالبان است. کردن برداشت عمومی مرتبط با شیوههدف این پژوهش برجسته

ست نظامی. مهم ا و فشار ؛گریجیمیان ذاکره سیاسی؛م ؛مصالحهآشتی/نه معرفی شده است: چهار گزی

است که اصطالح مصالحه و مذاکره، در افغانستان به جای  متلفتتوجه داشته باشیم که این پژوهش 

 مصطلحات(. این پژوهش با درک پیچیدگی Schirch 2011: 5رند )یگمی یکدیگر مورد استفاده قرار 

اند. یه شدهفرهنگی این کشور تعب-که در رسوم اجتماعی را به کار می بردمفاهیم بومی صلح در افغانستان، 

( در فارسی و پشتو، آشتی است. آشتی شامل رسیدگی به reconciliationاصطالح بومی برای )

سنت »ه برای اشاره بشود. عالوه بر این، واژه عربی مصالحه نیز در افغانستان می حل آنو  ینشکایات طرف

. (Maass 2006: 13استفاده شده است )« از اختالف در میان جوامع گوناگونبومی برقراری صلح پس 

 . دبوهم از واژه آشتی و هم از مصالحه یکجا در یک گزینه استفاده شده نامه این پژوهش، در پرسش

دهندگان در رابطه به حل و فصل منازعه، طرفدار این پژوهش دریافت که اکثریت پاسخ

 56.3درصد( و آشتی ) 17.0گری )جیدرصد(، میان 37.6آمیز همچون مذاکره )رویکردهای صلح

درصد( طرفدار مقابله نظامی با طالبان اند  24.5دهندگان )چهارم پاسخ-اند، و تنها یکدرصد( بوده

 تقریبادرصد که طرفدار استفاده از ابزار نظامی بودند،  12مقایسه با  میان پشتون ها، به در(. 53)جدول 

(. ترجیح بیش از نیمی 15بودند )شکل درصد( طرفدار مذاکرات صلح با طالبان  48.6ها )نیمی از پشتون

فراتر از صرف امضای  دهد که مردمان میمصالحه نشآشتی/درصد( در مورد  56.3دهندگان )از پاسخ

، ینتکبرمی است که شامل اعتراف فرآیندطور که مصالحه همانکنند. یک توافق صلح با طالبان فکر می
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 باید زصلح در افغانستان نی فرآیندشود، ها، بخشش قربانی و عدالت انتقالی میها و آسیبزخمبهبودی 

 این عامل را در نظر بگیرد.

نگرش درصد(  60.2سوم )-صلح را رد کند، حدود دو هایطالبان پیشنهادحال، زمانی که با این

دهندگان ادامه اقدام نظامی علیه درصد پاسخ 41تقریبا کند. از افزایش فشار بر طالبان حمایت می عمومی

درصد از افزایش فشار بر طالبان  19ها، پیشنهاد کردند و بیش از طالبان را در صورت رد صلح از سوی آن

 آیندفرایده افزایش فشار بر طالبان در صورت شکست  (.54طریق جامعه جهانی حمایت کردند )جدول از 

 (.22ها محبوبیت کمتری داشت )شکل ها نسبت به سایر قومیتصلح، در میان پشتون

ه این باور ب به همان میزان آن هاصلح کنونی را ناکام دانستند،  فرآینددهندگان قدر پاسخههر چ

دهندگان که گفتند معاهده عده از پاسخ(. آن9بودند که اقدام نظامی علیه طالبان باید ادامه یابد )شکل 

باید بر طالبان یادتری زثیر مثبتی بر امنیت نداشته است، بیشتر بر این باور بودند که فشار أصلح با حکمتیار ت

بتی بر امنیت ثیر مثأفته بودند معاهده صلح با حکمتیار تکه آن دسته از کسانی که گاعمال شود، در حالی

 (.22ل وگوی صلح باید با طالبان ادامه یابد )شکمناطق شان داشته است، بیشتر تمایل داشتند که گفت

 

 مدل صلحیک 

ت توافق د. در مورد ماهییابی به صلح با طالبان می پردازستشده برای دهای مختلف ارائهاین بخش با مدل

اش ر پژوهشد کریستین هربلزیمربودند. « مدل مبادله»دار صلح در دهندگان طرفسیاسی، اکثریت پاسخ

یری کند که در آن طرفین درگبندی میدسته« مدل مبادله»های مختلف صلح، مدلی را به عنوان درباره مدل

 Herbolzheimerکند )ع صلح را معرفی میاو چهار نو کنند.در بدل یک سری امتیازات، صلح می

و کوریایی شمالی است که در آن ایاالت متحده به عدم تجاوز و کوریایی  (: اولین نوع مدل امریکا2009

است. به عنوان مثال، « صلح برای دموکراسی»یی متعهد شد. نوع دوم سالح هسته شمالی به خلع

ه ب وم، صلح در بدل قلمرو است.قول صلح را دادند. نوع س در ازای انتخابات فراگیرهای نیپال مائویست

جزیره سینا. و نوع چهارم، صلح در بدل به رسمیت میان اسرائیل و مصر در بدل شبه 1979عنون مثال، صلح 

 شناختن حقوق است، مانند صلح ایرلند شمالی و باسک.

 : موضع طالبانمعامله صلح .1

زنی ادعاها، آمیز درگیری مستلزم چانهوفصل مسالمتهرگونه مذاکره با طالبان و به دنبال حل

سال گذشته، طالبان خواستار امتیازهای متعدد در بدل صلح  17تبادل است. در ها و کردنوسنگینسبک

ر طی خواستار عفو عمومی شدند. د 1380کوت ولیوگوهای شاهها در جریان گفتاست. آن بوده
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شدن به عنوان یک نیروی سیاسی در افغانستان نه به شناختهها خواستار به رسمیتمذاکرات زوریخ، آن

ها خواستار یک حکومت اسالمی سنتی و اصالح تمامی . در مراحل بعدی، آنشدند عنوان تروریست

 . بودندقوانین براساس شریعت 

طرح های قبلی برای صلح چندین بار متوافق در تالش راهکارتقسیم و تشریک قدرت به عنوان 

جمهور کرزی چند سِمت )مقام( را در دولت خود به طالبان پیشنهاد کرد. برهان عثمان شده است. رییس

در  :آینده دولت می نویسندو آناند گوپال در پژوهش شان درباره دیدگاه رهبری سیاسی طالبان در مورد 

ند، اما این گروه کناحتمالی آینده اذعان میتشریک قدرت در یک دولت که طالبان به اهمیت حالی

ها کند. در عوض، آنبُن، قبول نمی یا مقام والی والیات را در نظم سیاسی فعلی پسا های وزارتسِمت

دهند. اعضای عادی طالبان نیز بدون امتیازات قابل را تغییر  1380بیشتر تمایل دارند که کل نظم دوره پسا

(. این موضوع در Osman and Gopal 2016: 6)گونه توافقی را قبول نخواهند کرد. وجه، هیچت

وگوی غیررسمی نیز مطرح شده است. طالبان به صورت مبهم تمایل خود را برای مشارکت چندین گفت

وگوهای غیررسمی در گفت 1390اسد  1این مسأله در  به احتمالی در ساختار آینده دولت ابراز کردند.

شدن به عنوان شناخته های شان برای به رسمیت. طالبان در همان جلسه عالوه بر خواستهبیان گردیددر دبی 

و ایجاد یک دفتر برای مذاکرات، خواستار تغییراتی در نهادهای ملی امنیتی « طرف مستقل درگیری»یک 

همچنین پیشنهاد کردند که در مورد ساختار این  هاآنو قضایی و حتی ایجاد یک دولت موقت شدند. 

ایجاد  ،بحث صورت بگیرد. هیئت طالبان در نشست چانتیلیالزم است در آن،  خویشدولت و مشارکت 

زاب ها و احها و طرفمامی ملیتترا پیشنهاد کرد که در آن نمایندگی « فراگیرحکومت اسالمی »یک 

المی در دولت اسالمی آینده امارت اس»ن پیشنهاد شده است که سی باید تضمین شود. در بیانیه طالباسیا

ی احزاب افغان باید در قانون اساسی ]مشخص[ توسط همهافغانستان، توازن قدرت و یا مشارکت در دولت 

ت های افغان در دولشود... از برکت قانون اساسی، راه برای توازن سیاسی قدرت و شرکت تمامی گروه

چه را که که طالبان جزئیات آنبا این(. Safi and Ruttig 2018 در شده )نقل« شودآینده باید هموار 

این  اند و استفاده ازتعریف نکردهکنند، در ذهن خود مجسم می« حکومت اسالمی فراگیر»ها به عنوان آن

ک را یها یک نظام غیرمترکز دموکراتنکننده بوده است، اما واضح است که آاصطالحات بیشتر گمراه

ها ساختاری را در چهارچوب مفهوم سنتی اسالم، در ذهن خود مجسم در عوض، آنکنند. پیشنهاد نمی

های مختلف دولت غیرمتمرکز شکلی از نظام سیاسی است که توازن قدرت میان ملیتحال، کنند. با اینمی

انین کارانه طالبان برای اصالح قوهای محافظهگرایش ،ضوع آخرموبالخره کند. افغانستان را تضمین می
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، است دانندمیها قوانین مبتنی بر شریعت و مهندسی اجتماعی روابط جنسیتی براساس آنچه که آن

(Osman and Gopal 2016.) 

مورد بررسی قرار داده است.  مواضع طالبان که در باال ذکر شد را این پژوهش دید مردم درباره

موافق بودند و  دهندگان کامالًدرصد پاسخ 14.3صرفا  با ایده ارائه برخی امتیازات به طالبان هدر حالی ک

طالبان  هایکردن تمامی خواستهتا حدی موافق بودند، اما حمایت کمتری نسبت به برآوردهدرصد  40.7

دار دادن امتیازات و هزارها کمتر طرف دهندگان زن، تاجیکحال، پاسخن(. با ای65نشان داده شد )جدول 

های ملی رابطه یر گروهمتغ آموزش، حال، پس از کنترل متغیرا اینب(. 68و  67به طالبان بودند )جدول 

 شمال و حوزهدهندگان و پاسخ زن دهندگاندهد که پاسخ. تحلیل رگرسیون نشان میمعنی دار ندارد

جنوب،  حوزهدهندگان مرد و که پاسخاند، در حالین مخالف بودهکابل، بیشتر با دادن امتیازات به طالبا

 اند. بیشتر با دادن امتیازات به طالبان موافق بوده

دار درصد( طرف 30.3دهندگان )سوم پاسخ-یک در خصوص ماهیت توافق سیاسی، تقریباً

حال، باقی مطالبات رفت بودند. با اینبرون صلح در ازای تشریک قدرت در سطح محلی، به عنوان راه

دهندگان با عفو طالبان موافقت کردند، درصد پاسخ 20.1طالبان از حمایت کمتری برخوردار شد: تنها 

درصد با دادن امتیازات  15.9بر طالبان در دولت مرکزی را بپذیرند، درصد مایل بودند که انتصاب ره 18.4

بودند که اصالح قوانین کنونی در مطابقت با باورهای طالبان درصد مایل  9.9مالی موافق بودند و کمتر از 

 (.66را بپذیرند )جدول 

هد آن دبرای عوامل دموگرافیک و نگرشی نشان می "حداقل مربعات معمولی"بررسی رگرسیون 

 ه این باور اند کهببیشتر اند امتیازاتی باید به طالبان برای صلح داده شود، دهندگان که گفتهعده از پاسخ

ته است ثیر مثبتی بر امنیت مناطق شان داشأپذیر است، معاهده صلح با حزب اسالمی تصلح با طالبان امکان

بان و از صلح با طالبان، رفتار و سیاست طال بیشترهمچنین  هاآن شوند. موفقنند در جنگ تواو طالبان می

 . (109)جدول  دهنده مرد بودندپشتون و پاسخ و نیز ،عملکرد شورای عالی صلح راضی بودند

 

 صلح در بدل: تقاضاهای مردم .2

برخی از به دهندگان اما پاسخحمایت از صلح با طالبان وجود دارد،  کهبا ایندهد این پژوهش نشان می

 کشیدن از خشونت و کشتار،ان و زنان، دستندورمانند احترام به حقوق بشر، حقوق شه دیگر شرایط

)هرکدام به  بسوگوها و در نهایت اجرای یک آتشاحترام به قانون اساسی افغانستان، شفافیت در گفت

اند )جدول کردهاشاره درصد( نیز  31.3درصد و  39.7درصد،  49.0درصد،  54.2درصد،  59.9ترتیب 
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رجسته شر و توقف خشونت را باحترام به حقوق زنان و حقوق بشرایطی نظیر  ،زنان بیشتر از دیگران(. 69

بس را بیشتر به عنوان شرایط صلح با که مردان شفافیت در مذاکرات و اجرای آتش، در حالینمودند

لح ص فرآینددهندگان که نقش زنان در (. به همین ترتیب، آن عده از پاسخ70طالبان تلقی کردند )جدول 

اسی افغانستان قانون اس به حقوق زنان، حقوق بشر و باورمند اند که طالبان باید بیشتر  را مهم دانسته بودند،

دهندگانی که گفته بودند از شرایط طالبان برای . پاسخ(71د )جدول پایان ده و به کشتاربگذارد احترام 

؛ کشتار را متوقف کندحقوق بشر و حقوق زنان احترام به  طالبان باید که دبه این باورنصلح آگاهند، بیشتر 

حال، این بس باید اجرا شود. باو آتش ؛مذاکرات صلح باید شفاف باشد کند؛ قانون اساسی را رعایت کند؛

 (.72ها به صلح با طالبان بدون هیچ شرطی موافقت کنند )جدول احتمال کمتری داشت که آن

 لح با طالبان را نشانهای این پژوهش سطح باالیی از حمایت از شرایط دولت برای صیافته

(. به 73درصد( از شرایط دولت حمایت کردند )جدول  65.7دهندگان )سوم پاسخ-دو دهد. تقریباًمی

درصد  46.3روابط خود را با پاکستان پایان دهد، درصد اظهار داشتند که طالبان باید  47.2عنوان مثال، 

درصد گفتند که طالبان باید  41.9گفتند که طالبان باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، نزدیک به 

 های ضددولتی خوددرصد گفتند که طالبان باید فعالیت 40.2ها پایان دهد و روابط خود را با تروریست

 .(74را متوقف کنند )جدول 

ح با و از توافق صل ه مردم افغانستان آرزوی صلح داشتهدهد کها به وضوح نشان میاین یافته

ها عتماد مردم و حس مالکیت آنانامه صلح به گونه که سرنوشت هر توافقطالبان انتظاراتی دارند. همان

چه را که مردم به آنصلح بستگی دارد، ضروری است که افغانستان و ایاالت متحده  فرآیندنسبت به 

دولت  دهندگان از موضعهمچنین حمایت پاسخخواهند، مدنظر داشته باشند. صلح می فرآیندعنوان نتیجه 

  تواند روی آن حساب کند.سیاسی است که دولت می یدهنده سرمایهمذاکرات نشان مورد افغانستان در

جریان کنونی مذاکرات میان ایاالت متحده  و طالبان هر دو شرایط مردم این را باید در نظر داشت که اما 

کرده افغانستان و شرایطی که دولت افغانستان قبلن در پیوند به مذاکره با طالبان تعیین نموده بود را نقض 

 است. 
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 نقش زنان

صلح فراگیر است. پس از محرومیت زنان در تعدادی از  فرآیندرکن اساسی یک  انمشارکت زن

لح های صفرآیندمعنادار زنان در  شامل ساختنالمللی حقوق زنان از ، فعاالن بین«صلح  مذاکرات ملی»

شورای امنیت سازمان  1325نامه به تصویب قطع 1379در سال این تالش ها که سرانجام  ،ندحمایت کرد

الملل اداره حقوق بشر و امور بیننامه، و امنیت منجر شد. براساس این قطع حد درباره زنان، صلحملل مت

عمل ملی برای  ینویس برنامهالمللی برای تهیه پیشبین شرگامشاوره با ن وزارت امور خارجه افغانستان زنا

نی را برای کند که اقدامات بنیادینامه آغاز کرد. به همین ترتیب، دولت افغانستان ادعا میتطبیق این قطع

 ها شامل مشارکتانجام داده است. این فرصتصلح  فرآیندمشارکت معنادار زنان در  زمینه دنآورفراهم

حال، شود. با اینشورای عالی صلح می زن در 11و عضویت  1389زن در جرگه مشورتی صلح سال  348

رای گیری شوتصمیم فرآیندشدن زنان در راندهاعضای زن شورای عالی صلح همیشه در مورد به حاشیه

 عالی صلح شکایت دارند.

 57.0دهندگان )صلح بسیار مهم است. بیش از نیمی از پاسخ فرآینداز دید عموم، نقش زنان در 

ثیر مثبتی بر درک أ(. کسب تحصیل ت75صلح مهم است )جدول  فرآینددرصد( گفتند که نقش زنان در 

 یان داشتند کهبتر بودند، بیشتر کردهتحصیلدهندگان پاسخهرقدر مردم نسبت به اهمیت نقش زنان دارد. 

درصد افراد که دارای مدرک لیسانس یا باالتر بودند،  32عنوان مثال، در مقایسه با نقش زنان مهم است. به 

. تحلیل (76)جدول  سواد اظهار داشتند که نقش زنان بسیار مهم استدهندگان بیدرصد پاسخ 21.5

د اردهد که زنان، افو نگرشی نشان میرگرسیون چند متغیره برای بررسی متغیرهای دموگرافیک 

صلح  رآیندفاند که نقش زنان در به این باور بودهدهندگان کابلی بیشتر از دیگران ده و پاسخکرتحصیل

کمتری داشتند و  غرب، کسانی که تحصیالت حوزهدهندگان از مهم است. این در حالیست که پاسخ

یان بتوانند کشور را اداره کنند، کمتر هایی که باور داشتند طالبان در صورت موفقیت در جنگ میآن

 نقش زنان مهم است.  که ندداشت

کند، مشخص نیست که آیا صلح حمایت می فرآیندکه دیدگاه عموم از نقش زنان در در حالی

بان حاضر در جریان نشست مالدیو، طالطالبان تغییر کرده است یا خیر. به عنوان مثال،  ستیزانه سیاست زن
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رگونه معامله صلح حال، مهم است توجه داشته باشیم که ه. با این36نشدند که با زنان در یک میز بنشینند

گذارد. با طالبان باید تضمین کند که این گروه به اهمیت نقش زنان در یک جامعه دموکراتیک احترام می

زنان در  شاملکردن نقش زنان، برای آشناساختن طالبان با این هنجارهای دموکراتیک و برای برجسته

نشست و  1391نشست چانتیلی در جدی  دربه طور مثال، است.  کنندهکمک 2-دیپلماسی مسیرابتکارات 

ز در یک میدهی شد، طالبان با شماری از نمایندگان زن که توسط پگواش سازمان1394الخور در جوزا 

 نشستند. 

 

 

 مدل حکمتیار

یارانش بارها توافق صلح با گلبدین حکمتیار را به عنوان یک موفقیت و به جمهور غنی و دسترییس

صلح با حکمتیار شامل برخی  توافقاند. برای ابتکارات صلح آتی برجسته کرده )مدل( عنوان یک الگو

المللی های بینهای سازمانامتیازات است که از سوی دولت داده شده است. این امتیازات شامل لغو تحریم

 اسیهای سی(، حق مشارکت در انتخابات و فعالیت5ها علیه رهبری و اعضای حزب اسالمی )ماده دولتیا 

تکریم رهبری (، 8(، اصالحات انتخاباتی )ماده 7برای حزب اسالمی به عنوان یک حزب سیاسی )ماده 

های امنیتی و مالی مقاصد مسکونی مین هزینهأ(، ت9جمهوری )ماده حزب اسالمی از طریق حکم ریاست

م ه نسبت جرای(، مصئونیت قضایی برای رهبری و اعضای این حزب ب10برای رهبری حزب اسالمی )ماده 

شدگان مرتبط با حزب اند و نیز عفو عمومی برای زندانیان و بازداشتسیاسی که در گذشته مرتکب شده

( و ادغام 13(، مشارکت سیاسی )ماده 11اند )ماده کارانه مجرم اعالم نشدههای جنایتکه هنوز به فعالیت

 شود. ( می14)ماده فرماندهان و اعضای حزب اسالمی در نیروهای امنیتی و دفاعی 

یستند ن الگودار توافق صلح با حکمتیار به عنوان یک که اعضای عادی طالبان طرفدر حالی

(Osman 2018: 24اما نزدیک به نی ،)؛درصد موافق 36.8از جمله  ؛درصد 45.4دهندگان )می از پاسخ 

کنند. یید میأتموافق(  توافق صلح با حکمتیار را به عنوان یک الگو برای صلح با طالبان  درصد کامالً 8.6و 

یی برای صلح تواند الگواند که توافق با حکمتیار میدهندگان زن کمتر به این باور بودهحال، پاسخبا این

لح اند که معاهده صدهندگان زن کمتر به این باور بوده(. به همین ترتیب، پاسخ80با طالبان باشد )جدول 

دهندگانی که معتقد بودند رفتار و (. برعکس، پاسخ79با حکمتیار تصمیم خوبی بوده است )جدول 

                                                           
، پس از پیشنهاد همایون جریر )داماد حکمتیار رهبر حزب اسالمی( سه جلسه غیررسمی 1389و جوزا و قوس  1388در دلو  36 

 (. Wormer 2012در مالدیو میان نمایندگان دولت افغانستان، طالبان، حزب اسالمی و مخالفان سیسی غیرنظامی برگزار شد )
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تواند یک مدل قبول است، بیشتر تمایل داشتند بگویند که توافق با حکمتیار میهای طالبان قابلسیاست

ار دهندگانی که گفته بودند معاهده صلح با حکمتی(. به همین ترتیب، بیشتر پاسخ83ح باشد )جدول صل

یان بمجاهدین و برادران ناراضی اند و کمتر  ،باور داشتند که طالبانتواند یک الگو برای صلح باشد، می

رای بررسی متغیرهای تحلیل رگرسیون چند متغیره ب (.84ند )جدول ها تروریست و مزدورنآ داشتند که

موفق  تواند در جنگکردند طالبان نمیهایی که احساس میدموگرافیک و نگرشی نشان داد که زنان، آن

لح با حزب توافق ص بیان داشتند کههایی که از شورای عالی صلح کمتر راضی بودند، کمتری شود و آن

پذیر کردند صلح با طالبان امکانمیهایی که احساس و مردان، آناسالمی یک تصمیم خوب بوده است. 

د و از شورای عالی صلح راضی بودند و تمایل تواند در جنگ موفق شوطالبان می است، معتقد بودند که

 بیشتری به این نشان دادند که بگویند صلح با حزب اسالمی تصمیم خوبی بوده است.

صلح با حکمتیار بر صلح و نیز امنیت در کشور منفی  توافقمثبت  ثیر أدید عموم در رابطه به ت

وافق شان پس از ت در مناطق مربوطدهندگان معتقد بودند که وضعیت امنیت است. پنجاه درصد پاسخ

(. تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی جنسیت، 25نکرده است )شکل  یصلح با حکمتیار هیچ تغییر

 تواند در جنگ موفق شود، در مناطقکنند طالبان نمیی که احساس میتحصیل و ملیت نشان داد کسان

ویند صلح با د که بگشتندا تمایلپذیر نیست، کمتر کنند و معتقدند که صلح امکانشمالی زندگی می

شان داشته است. این در حالیست که آن دسته از افرادی که  یثیر مثبتی بر امنیت منطقهأحزب اسالمی ت

د که کنند و معتقدنتواند در جنگ موفق شود، در مناطق جنوبی زندگی مید طالبان میکنناحساس می

ثیر أتمایل بیشتری به این نشان دادند که بگویند توافق صلح با حکمتیار تپذیر ست، صلح با طالبان امکان

ملیت  یرمتغ(. عالوه بر این، زمانی که متغیرها کنترل شدند، ما دریافتیم که 112مثبتی داشته است )جدول 

 (.77رابطه معناداری با سطح رضایت از توافق صلح با حزب اسالمی ندارد )تحلیل دو متغیره جدول 

دهندگانی که گفته بودند توافق صلح با حزب اسالمی وضعیت امنیت را بهبود نبخشیده، پاسخ

ها به (. این یافته19صلح با طالبان را ناکام توصیف کنند )شکل  فرآیندشان دادند که تمایل بیشتری ن

به ویژه توافق  -های پیشین صلح نبود تغییرات ملموس و مثبت در نتیجه توافقد که ندهوضوح نشان می

معطوف  رآیندفصلح یک  فرآیندکه  اندر آن مند بباوردالیلی است که مردم  یکی از -صلح با حکمتیار

 شکست است.به 
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 ادغام مجدد طالباندر مورد 

ه ب« طالب» واژهطالبان، شکل جمع  واژه 37.از دانشجویان مدرسه تشکیل شده است جنبش طالبان عمدتاً 

موالنا  -دینی و سناتور پیشین یی که توسط عالمم حقانیه، مدرسه. دارالعلواست« دانشجوی مدرسه»معنی 

لشکر طالبان  ه طور مرتب بهاندازی جهاد در افغانستان ببا هدف راهشد، اداره می -38الحقسمیع

ها استخدام اکثر دانشجویانی که توسط این مدرسه 39( کمک کرده است.این گروه جویانجنگ)

آیند، جاهایی که در آن دسترسی به آموزش شوند، از مناطق روستایی در افغانستان و پاکستان میمی

ها این کسب آموزش دینی از این مدرسه یوجود ندارد. نتیجه شدت محدود است یا اصالً عمومی به

که از جمع  و بنابراین کسانی شدهتلقینبه مفاهیم متعصبانه و بنیادگرایانه از دین آموزان است که دانش

کنند. در نتیجه، ها را حفظ میشوند، این دیدگاهنظامی ملحق میهای شبهاین دانشجویان به گروه

 صلح خواهد بود. فرآیندگرا به جامعه، چالشی در نظامیان اسالمشبهچنین بازگرداندن 

سو پیگیری شده است، اما این اینبه  1389که برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان از سال با این

به حالت تعلیق در آورده  1395تا این که در سال  (Sajjad 2010) ه به سختی منجر به موفقیت شدبرنام

 جویان است، حرص. این برنامه که هدف آن رسیدگی به شکایات محلی و نیازهای اقتصادی جنگشد

برنامه صلح و "داری خوب نیز به ناکامی کومتو جنبه ایدئولوژیکی درگیری را نادیده گرفت. فقدان ح

شده، به میدان جنگ بازگشتند. رویکرد جویان ادغامکمک کرد. در برخی از موارد، جنگ مجدد "ادغام

دانند را یک برنامه خصمانه می ادغام مجددها طالبان نسبت به ادغام مجدد با سوءظن همراه بوده است. آن

(. به عنوان مثال، Osman 2018: 15که هدف آن جذب اعضای طالبان و تضعیف این گروه است )

 گوید که طالبان ادغام شده:یوناما می خط مشیریزی گزارش واحد برنامه
، به ه بر اینروی شورش داشته است. عالوثیر ناچیزی أها تاند و تعهد آنیی نبودههای برجستهمهره

بر این ( 1دلیل کمبود بودجه، ظرفیت پایین و مدیریت ضعیف، برنامه تحکیم صلح قادر نبوده که )

( جنبه 2، )نظارت کند  اند یا خیردست از خشونت کشدیده اند واقعاًآیا افرادی که ادغام شدهامر که 

ها برای ادغام شده المللیاز جانب نیروهای بین (3اقتصادی ادغام مجدد را ضمانت کند، و یا )

اعتبار کرده تحکیم صلح را به عنوان یک ابزار مصالحه، بی یتضمین کند. این عناصر برنامه مصئونیت

 (.Keene 2011: 3است )

                                                           
 شوند.حاال به عنوان یک گروه دانسته میکردند، اما ودرا یک جنبش اطالق میبه خ 70طالبان در اوایل دهه  37 

 کشته شد.  1397عقرب  11سمیع الحق به تاریخ   38

 مال عمر، مال منصور و سراج الدین حقانی از شاکردان سمیع الحق بودند.  39



 

 
 

صلح افغانستان هایفرآیند 55  

سی یک حزب سیاعنوان ها خواست که به جمهور غنی در پیشنهاد صلح به طالبان، از آنرییس

دین حکمتیار، ساالر بدنام، گلبهای دیگر مانند جنگسیاسی افغانستان بپیوندند. برخی از چهره فرآیندبه 

پیشنهاد داد که به طالبان فرصت داده شود تا در  2018مارچ  4یی با نیویورک تایمز در در مصاحبه

ا ق صلح ببرخی از والیات را کنترل کنند. اگر دولت از تواف این گروه «مناطق امن»طرح چارچوب 

( تقسیم یا تشریک 1شود: )ی کند، چهار مولفه اساسی را شامل مین یک الگو پیروحکمتیار به عنوا

( امتیازات اقتصادی 3طالبان در نیروهای ملی امنیتی و دفاعی، ) جنگجویان( ادغام فرماندهان و 2قدرت، )

 ( عفو عمومی، آزادی زندانیان و مصئونیت قضایی.4و )

که به طالبان اجازه داده شود یک حزب جمهور غنی مبنی بر اینپیشنهاد رییس همحال، با این

و نیز نیروهای امنیتی ادغام شوند،  که طالبان در دولت مرکزی و محلی یسیاسی ایجاد کنند و هم این ایده

سوم -درصد( برخوردارند. برعکس، بیش از یک 13.3درصد و  20.5از محبوبیت اندکی )به ترتیب 

 تالش شود درصد( معتقد بودند که بهترین راه ادغام مجدد طالبان این است که 44.3دهندگان )پاسخ

در مورد این  (. تقاوت دیدگاه105گردند )جدول باز ها سالح خود را کنار بگذارند و به زندگی عادیآن

توجهی بیشتر که زنان به طور قابلنظر جنسیتی و توصیف طالبان است. اول اینموضوع ناشی از یک نقطه

درصد مردان(  41.6درصد زنان در مقابل  48مایل بودند که بگویند طالبان باید به زندگی عادی بازگردند )

کمتری  و از طرف دیگر، زنانِ درصد مردان(  16.5درصد زنان و  26.9وند )و به مدارس اسالمی ملحق ش

حزب اسالمی ایجاد کنند و با نیروهای امنیتی و دولت ادغام شوند  کی مایل بودند که بگویند طالبان

و  که طالبان را مزدور، دشمنان افغانستان، تروریست یدهندگان(. به همین ترتیب، اکثر پاسخ106)جدول 

دار ادغام مجدد و بازگرداندن طالبان به زندگی عادی بودند )هرکدام به ترتیب شورشی خواندند، طرف

ها به مدرسه و یا ایجاد یک حزب تا پیوستن آندرصد(  51.6درصد و  58.1درصد،  55.4درصد،  54.1

 . (24)شکل  سیاسی
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 المللی صلحابعاد بیندر مورد 

ضور مرزی برای شورشیان، ح-فراهای گاه، وجود پناهداردالمللی درگیری افغانستان بُعد بین طور کههمان

های قومی ناسیونالیست ارضیبا پاکستان و ادعاهای  ریخیالمللی در کشور، اختالفات تانیروهای بین

لی انگشت الملوقفه روی حضور نیروهای بینطالبان بیافغانستان، این درگیری را چند الیه کرده است. 

جمهور غنی رییس طالبان اشاره کرده است.ها مرزی گاهدولت افغانستان به پناه در مقابل گذاشته است و

 افغانستان و پاکستان داشته است. نشده میان اظهاراتی درباره وضعیت جنگ اعالم نیز

المللی درگیری، این پژوهش چهار پیشنهاد مختلف را در رابطه به رویکردهای در مورد بُعد بین

 :یابی به صلح در کشور ارزیابی کرده استدست

 و حل مسائل برخواسته از ادعاهای ارضی ها درباره مذاکرات با پاکستاندیدگاه غیرپشتون .1

 جمهور غنی نیز در روزهای اولیسستان. ریقومی در مورد خاک پاک هایالیستناسیون

 دار این موضع بود. جمهوری طرفرسیدنش به ریاست

 پیشنهاد حوزه ضد طالبان برای افزایش فشار بر طالبان از هر راه. .2

 د.شوالمللی از افغانستان میی بینپیشنهاد طالبان که شامل خروج نیروها .3

 کردن کشورهای منطقه از قبیل ایران،شین حامد کرزی در مورد دخیل هور پیجمپیشنهاد رییس .4

 صلح. فرآیندچین، هند و روسیه در 

دن دااندار مذاکرات مستقیم با پاکستان و پایدرصد( طرف 43.9دهندگان )نزدیک به نیمی از پاسخ

حل منازعه جنوبی افغانستان با پاکستان )مسأله خط دیورند( به عنوان بخشی از راه به اختالفات بر سر مرز

دار افزایش فشار بر طالبان از طریق درصد طرف 41.6به همین ترتیب، المللی بودند. در سطح بین

در  اتواند نقش کلیدی رمی حل بودند. سازمان ملل متحد قطعاًالمللی به عنوان یک راههای بینسازمان

(. تحلیل 55ها بازی کند )جدول مرزی آن-فراهای گاهقراردادن منابع مالی شورشیان و پناه هدف

د، ودنطالبان ب دادنفشار برای شکستآوردن  تمایل بیشتر بردهد که زنان رگرسیون چند متغیره نشان می

د که معاهده صلح با حکمتیار اند و معتقد بودنکه کسانی که گفته بودند از رفتار طالبان راضیدر حالی

 بر طالبان بودندظامی فشار نازیاد  طرفدارثیر مثبتی بر امنیت منطقه شان داشته، به طور قابل توجهی کمتر أت

 مراجعه کنید(. 23و  18، شکل 54)برای تحلیل دو متغیره به جدول 

المللی در افغانستان مثبت است. برخالف ادعاهای طالبان، دید عمومی در مورد حضور نیروهای بین

لح در ص فرآیندالمللی به درصد( گفتند که حضور نیروهای بین 45.2دهندگان )سوم پاسخ-بیش از یک

ی المللهای بیندار نیرو(. از لحاظ جنسیت، زنان بیشتر از مردان طرف56کند )جدول افغانستان کمک می
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درصد( در مقایسه  12.7اند )دهندگانی که گزارش داده بودند طالبان مجاهدینبودند. عالوه براین، پاسخ

درصد( کمتر  28.0درصد و  23.0ریست هستند )به ترتیب وبا کسانی که گفته بودند طالبان شورشی و تر

 (.61المللی برای مذاکرات صلح مفید است )جدول که حضور نیروهای بین به این باور بودند

تواند البان نمیطدهندگانی که معتقد بودند المللی در افغانستان، پاسخدر رابطه به حضور نیروهای بین

شتری تواند در جنگ موفق شود، بید، در مقایسه با کسانی که معتقد بودند طالبان میدر جنگ موفق شو

(. به عین ترتیب، 59کند )جدول المللی به مذاکرات صلح کمک میحضور نیروهای بین که ندداشت بیان

کردگان درصد( و کمتر تحصیل 29.2سوادان )درصد( در مقایسه با بی 21.2کرده )دهندگان تحصیلپاسخ

ت )جدول صلح مفید نیس فرآیندالمللی برای حضور نیروهای بین که ندداشت بیاندرصد(، کمتر  24.1)

پس از بررسی متغیر آموزش، ملیت در این یافته رابطه معناداری ندارد )برای تحلیل دو متغیره ملیت، (. 60

دهندگان در شرق گفتند که حضور نیروهای درصد پاسخ 40.3را ببینید(. براساس منطقه،  57جدول 

اند، در کمربند شرقی کشور ساکن پشتون عمدتاًکه قبایل نظر به این(. 58المللی مفید نیست )جدول بین

دیگر قرار دارند. تحلیل رگرسیون چند متغیره یک با اخیر در هماهنگی یاین قابل درک است که دو یافته

موفق  تواند در جنگدهندگانی که معتقد بودند طالبان میپاسخ ،دهدبرای عوامل نگرشی نیز نشان می

یروهای که بگویند حضور ن ندداشتتمایل کرده بودند و نیز کمتر شود، پشتون، مرد و کمتر تحصیل

دهندگان ها، زنان و پاسخکند. این در حالیست که هزارهصلح کمک می فرآیندالمللی به بین

 کند. ح کمک میصل فرآیندکه بگویند حضور نیروهای خارجی به  نداشتد تمایلتر بیشتر کردهتحصیل

باز را به این مسأله المللی نفعان بینداران و ذیشدن این درگیری پای تعداد زیادی از سهامطوالنی

شور از جمله ناروی، آلمان، بریتانیا، ایاالت متحده، وگوهای دیپلماتیک چندین ککرده است. گفت

تر کرده چیدهرا پی فرآیند، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، ایران، روسیه و چین با طالبان این عربستان

المللی برای صلح در افغانسان را کاهش داده است. دولت افغانستان و ایاالت انداز اجماع  بیناست و چشم

 اند.المللی نبودهنمتحده به عنوان طرفین درگیری، قادر به ایجاد اجماع در میان بازیگران بی

های آسیای سیاست متفاوت جمهوریو  40(2018)رامانی  ین نمونه این ارزیابی نشست مسکودو بهتر

، روسیه خواستار مذاکرات مستقیم میان دولت 1396در دلو  ه نسبت به صلح در افغانستان است.میان

مذاکرات را تسهیل و میزبانی کنند توانند این ها اظهار داشتند که میافغانستان و طالبان شد. آن

                                                           
کشور  12یی درباره افغانستان میان مقامات ارشد از های منظم مذاکرات منطقهدورهابتکاری روسیه برای میزبانی قالب مسکو  40 

ترکمنستان  کستان،یاجت ه،یپاکستان، روس زستان،یقزاقستان، قرق ران،ی، اوستانهند ن،یچاست. این کشورها عبارتند از افغانستان، 

 (MFARF 2017) و ازبکستان
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(MFARF 2018روسیه نمایندگان طالبان را نیز به نشست مس .) سنبله  13کو برای مذاکراتی که برای

ین اینک قرار از است که ا به تعویق افتاد. ریزی شده بود، دعوت کرد اما این نشست بعداً برنامه 1397

و یک تعداد از نخبگان  ن، نمایندگان شورا عالی صلحبا اشتراک طالبا 1397عقرب  18یخ نشست به تار

لح ص فرآیندخواهان افزایش سهم سازمان همکاری شانگهای در روسیه و چین  سیاسی برگزار شود.

 اند. افغانستان از طریق گروه تماس افغانستان این سازمان

های و طرح ابتکاراتکشور های آسیای میانه نیز خط مشی واحدی در پیوند به افغانستان نداشته اند. 

: نشست چهارجانبه تاجیکستان در عبارتند ازهای آسیای میانه د جمهوریپیشنهادی متفاوت و متضا

متحد برای (، پیشنهاد قزاقستان برای مرکز ملل 1388(، ابتکار بیشکک قرقیزستان )1388) 41دوشنبه

 :Kassenova 2014) 342+6(، پیشنهاد ازبکستان در مورد گروه تماس 1391افغانستان در آلماتی )

 . 1397کنفرانس تاشکند در ( و 23-26

رین ثرتؤدهندگان ایاالت متحده را به عنوان مدهد اکثریت پاسخکه این پژوهش نشان میدر حالی

 اش(، ایاالت متحده قادر به بهبود حمایت عمومی از استراتژی108دانند )جدول صلح می فرآیندعامل در 

دهد که سطح موافقت با استراتژی جنوب آسیای برای جنوب آسیا نبوده است. این پژوهش نشان می

درصد( مطمئن نیستند که آیا با  45.6دهندگان )ایاالت متحده بسیار باال نیست. نزدیک به نیمی از پاسخ

تواند در جنگ هایی که نشان دادند طالبان می(. آن62ده موافق باشند یا خیر )جدول استراتژی ایاالت متح

درصد  28.8تواند در جنگ موفق شود )موفق شود، در مقایسه با کسانی که معتقد بودند طالبان نمی

 انبدرصد( متمایل بودند که از استراتژی ایاالت متحده در مورد طال 22.5دهندگان(، کمتر )یعنی پاسخ

 مهم است، بیشتر با استراتژی« نقش زنان»بل، کسانی که معتقد بودند (. در مقا63حمایت کنند )جدول 

(. همچنین این رابطه حتی پس از استفاده از تحلیل 64ند )جدول بودایاالت متحده در قبال طالبان موافق 

 و قوی است. پایدار چند متغیره و کنترل جنسیت، تحصیالت، ملیت و سایر عوامل نگرشی، 

 

 

 

                                                           
 ه.تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسی41 

 .ایاالت متحده کستان به عالوه ناتو، روسیه ویشش همسایه افغانستان: چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازب42 
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 محل مذاکرات

کره یک مکان مناسب برای مذاتوافق بر سر و شناسایی  ،صلح فرآیندهای مهم طرح یک یکی از مولفه

است. کشورهای مختلف مانند افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان برای میزبانی 

های اولیه و مذاکرات مقدماتی در این کشورها صورت اند و برخی از تماسوگوها پیشنهاد دادهگفت

دار برگزاری مذاکرات در افغانستان درصد( طرف 56.5حال، اکثریت مردم افغانستان )گرفته است. با این

صلح وجود دارد.  فرآینددهد که حمایت مردمی از مالکیت ملی (. این یافته نشان می20بودند )شکل 

د توسط مردم بای یندفرآاین  ،ست کهیید احساسات عمومیأتصلح  فرآیندکید بر افغانستان به عنوان مکان أت

ه در ر مورد این مسألاز نفوذ کشورهای دیگر آزاد باشد. اختالف نظر د د و بایدافغانستان مدیریت شو

 :وجود داردزیر  چهار مورد

ار عربستان و دتوجهی بیشتر طرفبه طور قابلدر مقایسه با بقیه، ها اول، از لحاظ ملیت، پشتون

معتقد بودند طالبان دهندگانی که (. دوم، بیشترِ پاسخ85د )جدول پاکستان به عنوان محل مذاکرات بودن

سانی که مذاکرات صلح است. ک نیت صلح را ندارند، گفتند که افغانستان بهترین مکان برای برگزاری

معتقد بودند طالبان نیت صلح را دارند، تمایل بیشتری نشان دادند که بگویند عربستان و قطر بهترین 

دهندگان که به طالبان به بیشتر پاسخ (. سوم،86باشند )جدول کشورها برای برگزاری مذاکرات صلح می

درصد( را به عنوان بهترین  25.0درصد( و عربستان ) 21.7کردند، پاکستان )عنوان مجاهدین اشاره می

که همزمان کمترین حمایت را کشورها برای میزبانی مذاکرات صلح با طالبان تشخیص دادند، در حالی

دور . کسانی که به طالبان به عنوان مزنشان دادنداکرات صلح مذ به افغانستان به عنوان محلدرصد(  36.7)

و ترویست اشاره داشتند، تمایل بیشتری نشان دادند که بگویند افغانستان بهترین مکان برای میزبانی 

دهندگانی که پاسخ(. چهارم، 92درصد( )جدول  63.5درصد و  69.1مذاکرات صلح است )به ترتیب 

ه توجهی بیشتر معتقد بودند کتواند در جنگ موفق شود، به طور قابلیکردند طالبان نماحساس می

 وگوهای صلح است. این در حالیست کسانی که معتقد بودند طالبانافغانستان بهترین مقصد برای گفت

ها بهترین مکان ، قطر و پاکستانبیشتری داشتند که بگویند عربستانتواند در جنگ موفق شود، تمایل می

ود. پس شیید میأ(. استحکام این رابطه از طریق تحلیل رگرسیون نیز ت21اند )شکل رات صلحبرای مذاک

تواند در دهندگانی که معتقد بودند طالبان میاز کنترل عوامل دموگرافیک و نگرشی، مشخص شد پاسخ

 صلح است. رآیندفبیشتر احتمال دارد که بگویند پاکستان بهترین مکان برای میزبانی جنگ موفق شود، 
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دهندگان طرف دار این بودند که بایستی افغانستان به با در نظر داشت این که اگثریت پاسخ

درصد پاسخ دهندگان طرفدار قطر به عنوان  11عنوان محل مذاکره مشخص شود، و در مقابل صرف 

 محل مذاکرات اند، تماس های فعلی با طالبان در قطر از محبوبت برخوردار نمی باشد. 

تری دف ایجاد، محمد اکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح پیشنهاد 1396قوس  در

فتری که برای )مشابه به د کردوگوها در افغانستان به هدف تسهیل برگزاری گفت را برای طالبان در کابل

تگی سحزب اسالمی ایجاد شد(. این پژوهش دریافت که دیدگاه مردمی در مورد این پیشنهاد دچار چندد

درصد موافق و  34.2دهندگان با این پیشنهاد موافق بودند )درصد پاسخ 50است. در حالیکه نزدیک به 

که در این مورد کردند ها یا مخالف بودند و یا ادعا میدرصد دیگر آن 50موافق(،  درصد کامالً 16.4

 58.0درصد و  44.4درصد،  45.4ها )به ترتیب ها و هزاره. زنان، تاجیک (87)جدول  مطمئن نیستند

(. از سوی دیگر، 90و  88درصد( با ایجاد یک دفتر برای طالبان در افغانستان کمتر موافقت داشتند )جدول 

 43.5رتیب پذیر است )به تدهندگان والیات جنوبی و کسانی که معتقد بودند صلح با طالبان امکانپاسخ

 (.91و  89درصد( بیشتر با این پیشنهاد اظهار موافقت نمودند )جدول  36.3رصد و د

سن، جنسیت و ملیت، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان  متغیردر ضمن، پس از کنترل 

 تری در حمایت از بازشدن دفتر سیاسی طالبان دردو ترکیب از عوامل ممکن است نقش مهمدهد که می

 فرآیندکه نقش زنان در معتقد به این]افراد[ کرده، هزاره، زن، تحصیلته باشد. ترکیب اول: افغانستان داش

ثیر چندانی بر امنیت نداشته است أکه معاهده صلح با حزب اسالمی تمعتقد به این]افراد[ صلح مهم است، 

سی برای اکمتر حامی بازشدن دفتر سی ،تواند در جنگ موفق شودطالبان نمی]کسانی که[ معتقدند که و 

که نقش زنان نمعتقد به ای]افراد[ کرده، پشتون، مرد، کمتر تحصیل :. ترکیب دومطالبان در افغانستان اند

وجهی روی تثیر قابلأمعاهده صلح با حزب اسالمی ت ندمعتقد]کسانی که[ صلح مهم نیست،  فرآینددر 

نهاد این پیش بیشتر حامی، تواند موفق شودکه طالبان در جنگ میاینمعتقد به ]افراد[ امنیت داشته است و 

 .اند
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 شورای عالی صلح

و تقویت اجماع ملی در مورد صلح میان نخبگان سیاسی و مردم، ایجاد  شورای عالی صلح برای ایجاد

مبنی بر ( 1399 یدج 11تا  1395 جوزا 12ستراتژیک شورای عالی صلح )از کید برنامه اأبا وجود ت 43.شد

و  ،در شناسایی تفاوت میان موضوعات پالیسی های بزرگ در کابل و نخبگان والیتی»که شورا این

دوی  کند. هر می موضوعات متنوع اجتماعی مربوط به عام مردم در شهرها و اطراف نقش مؤثر را ایفا

از مردم معتقدند  توجهی، بخش قابل(7: 1396)شورای عالی صلح  «این موضوع باید داخل بحث ها شوند

تنها درصد مردم نه 30دهد که های این پژوهش نشان میکه شورای عالی صلح ناکارآمد بوده است. یافته

کنند از مردم احساس میدرصدی مشابهی ( بلکه 12معتقدند که شورای عالی صلح ناکارآمد است )شکل 

 صلح دست یابد.  یدولت نتوانسته است به اجماع ملی در مورد مسألهکه 

کند. در این طرح آمده شورای عالی صلح، خود ضعف این شورا را شناسایی می راهبردیطرح 

های اخیر، شورای عالی صلح تمرکز خویش را از دست داده و از داشتن یک رهبری در سال»است که 

ن بنا بر افاتی در آاستراتیژیک محروم گردیده بود.  اعضای این شورا بیش از حد افزایش یافته و انحر

گردید که منبعد با هدف و وظیفه ها پدیده آمده که باعث ایجاد منافع متضاد میتمرکز روی پروژه سازی

. ناکامی شورای عالی صلح در ایجاد یک (7: 1396شورای عالی صلح )  «اساسی شورا سازگاز نبودند

سیاسی شده است که برای فراگیر نمودن  یاجماع ملی در مورد مسأله صلح، منجر به کاهش سرمایه

اگیری ان کمتر باشد، به همان تناسب فردر مورد صلح با طالب صلح مورد نیاز بود. هر قدر اجماع ملی فرآیند

ذکر شده  کنونی صلح فرآیندارزیابی  نبود اجماع ملی در بخش قبلی،تر خواهد بود. صلح قلیل فرآیند

خارجی در امور شورای  یمردم، فقدان استقالل و شایستگی و مداخله است. با توجه به برداشت و دیدگاه

دهندگان( )جدول درصد پاسخ 43.1و  46.5عالی صلح، سه عیب اصلی این شورا بوده است )به ترتیب 

93.) 

ات ها، امور و انتصابجمهور غنی در سیاستاستقالل شورای عالی صلح به دلیل دخالت رییس

غنی محمد اکرم خپلواک یکی از دستیاران صدمه دیده است.  به این سو بیشتر 1393از سال  این شورا،

نزدیکش را به عنوان دبیر اجرایی این شورا با ظرفیت و اختیارات بیشتر نسبت به رییس شورا، منصوب 

 :کنداستراتژیک شورای عالی صلح، اختیارات دبیر شورا را به شرح زیر خالصه می یکرد. برنامه

                                                           
کند. این شورای عالی صلح نقش مهمی را در آمادگی برای صلح ایفا می»گوید: شورای عالی صلح می راهبردیبرنامه 43 

های مردم را برای شناسایی آرزوها و نگرانیشورا ارتباطات خوبی با قشرهای مختلف مردم ایجاد کرده است و مشوره وسیعی 

 (7: 1396)شورای عالی صلح  « درباره فرآیند صلح انجام داده است
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مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، رئیس  12/1/1396  مؤرخ 199کم شماره به اساس ح

 اشتراک در است. داراالنشای اجرائیوی پروسه صلح و مصالحه ملی  با وظایف ذیل مقرر گردید

جلسه کابینه و شورای امنیت ملی، رهبری امور مالی و تخنیکی شورای عالی صلح، تسریع اجرائیی 

شدن موافقتنامه صلح جمهوری اسالمی افغانستان، تأمین هماهنگی فعالیت ها در راستای صلح که از 

 نظارت و جانب علمای کرام، سیاسیون، منورین در چارچوب شورای عالی صلح صورت میگیرند،

نیکی لی، اداری و تخاتطبیق پروسه مصالحه ملی مخالفین که به روند صلح می پیوندند و حمایت م

مذاکرات صلح. داراالنشای اجرائیوی پروسه صلح و مصالحه ملی همچنان برای ایجاد هماهنگی میان 

جمهوری و ادارت مختلف دولتی در مورد پروسه صلح مسؤل بوده و دوباره به مقام عالی ریاست 

. داراالنشای اجرائیوی پروسه صلح و مصالحه ملی منحیث یک میدهد شورای امنیت ملی گزارش

ارگان هماهنگ کننده و اجرائیوی برای پروسه های صلح دولت افغانستان، روی اصالحات ساختاری 

و تشکیالتی خویش تمرکز خواهد کرد و در این راستا مسلکی بودن، تخصص، شفافیت و حسابده 

 (.27: 1396)شورای عالی صلح  داردبودن در اولویت کاری اش قرار 

عدم شایستگی و ناکارآمدی شورای عالی صلح موجب کاهش احساس رضایت مردم از این 

درصد مردم از کار شورای عالی صلح  60دهد که بیش از های این پژوهش نشان میشورا شده است. یافته

(. سطح نارضایتی در 11اند( )شکل درصد شدیدا ناراضی 25.3د و اندرصد ناراضی 36.2راضی نیستند )

(. همچنین سطح 94درصد باالتر بود )جدول  33.4درصد در برابر  39.9میان زنان نسبت به مردان با 

درصد(  39.5درصد و  37.6درصد،  41.7ها )به ترتیب ها و هزارهها، تاجیکنارضایتی در میان ازبیک

 دهندگانپاسخ هر قدر (. عالوه بر این،95ر بود )جدول درصد(، باالت 32.4)ها نسبت به پشتون

. بخش بزرگی از کمتر از کار شورای عالی صلح رضایت نشان دادند تر بودند،کردهتحصیل

هایی که از رده اما آن ،سواد، ابراز رضایت نمودندبی یدرصد( از میان طبقه 42.6دهندگان )پاسخ

درصد( احساس رضایت نشان دادند )جدول  29.6سانس، ماستر یا باالتر( بودند، کمتر )ها )لیکردهتحصیل

صلح و نارضایتی  فرآیندناکامی  یدهندگان در مورد مسألهدر نگرش و دیدگاه پاسخ(. عالوه بر این، 96

ده است، صلح ناکام بو فرآینددهندگانی که گفته بودند از شورای عالی صلح توافق وجود دارد. پاسخ

 (. 97نارضایتی بیشتری را نسبت به کار شورای عالی صلح نشان دادند )جدول 

دهندگانی که از شورای عالی صلح راضی بودند، کسانی بودند که باور داشتند معاهده پاسخ

بودند  انی که گفتهدهندگثیر مثبتی بر وضعیت امنیتی مناطق شان داشته است. پاسخأصلح با حکمتیار ت

ت بیشتری از ت، رضایاسثیر مثبتی بر وضعیت امنیتی مناطق شان داشته أتمعاهده صلح با حزب اسالمی 

(. تحلیل رگرسیون برای عوامل دموگرافیک و نگرشی 98کار شورای عالی صلح نشان دادند )جدول 

سانی که کرده، کدهندگان مناطق جنوبی، کمتر تحصیلدهد که این روابط پایدار هستند. پاسخنشان می
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ثیر أصلح با حزب اسالمی ت یصلح موفق بوده است و کسانی که گفته بودند معاهده فرآیندباور داشتند 

مثبتی بر وضعیت امنیتی مناطق شان داشته است، تمایل بیشتری برای ابراز رضایت از کار شورای عالی 

 فرآیندند ترها، کسانی که باور داشتدهکردهندگان مناطق شمالی، تحصیلبرعکس، پاسخصلح نشان دادند. 

ثیر مثبتی بر وضعیت أصلح با حزب اسالمی ت یصلح ناکام بوده است و کسانی که گفته بودند معاهده

امنیتی مناطق شان نداشته است، تمایل بسیار کمتری برای ابراز رضایت از کار شورای عالی صلح نشان 

 دادند. 

 

 صلح فرآیندکنندگان کنندگان و تسهیلتخریب

ها به اند. آنصلح دخیل فرآیندی دیگر از بازیگران نیز در ، عالوه بر طرفین درگیری، دو دستهمعموالً

کنندگان و شوند. شناسایی تسهیلصلح شناخته می فرآیندکنندگان کنندگان و تخریبعنوان تسهیل

چارچوب حل منازعه است.  یها، گام کلیدی به سمت ایجاد و توسعهکنندگان، نیازها و منافع آنتخریب

کنندگان در یک درگیری وجود اساسی در رابطه به تخریب یبه گفته جان استفان استدمن، چهار مسأله

کنندگان و این تخریب موضعکنندگان، کنندگان، نوع تخریبد تخریبدارد که باید فهمیده شود: تعدا

مک کنندگان صلح یا مصلحان کهای مذکور، به تسهیلکنندگان. شناسایی و درک جنبهتخریب منبع

یک (. Stedman 2000کنندگان تدوین کنند )مناسبی را برای مدیریت تخریب راهبردکند که می

رد. این شامل دا زیادی کنندگان بالقوهافغانستان، تخریب طوالنی مانند منازعهیه، پیچیده و چند ال منازعه

های مختلف ی متفاوتی از اهداف دارند و از پایگاهشود که مجموعههای داخلی و خارجی میفرآیند

های ناقص برای مدیریت راهبردبه منتج تواند باشند. فقدان دانش در این مورد میقدرت برخوردار می

سبت به وضعیت آمیزتر نی فاجعهتواند به نتیجهی خود به طور بالقوه میکه به نوبه کنندگان شودیبتخر

راندن همداران برای به حاشیزدن توجه شود. سیاستحال، باید به سیاست برچسبحاکم منجر شود. با این

های تهراندن خواسو به حاشیه گرفتنزنند. نادیدهکننده میها را برچسب تخریبآن مخالفان خود، معموالً

ماهیت انحصاری سیاست را تقویت خواهد ها، تنها خواندن آن «کنندهتخریب»مشروع بخشی از مردم با 

 یی تقلیل خواهد داد.فکرانه و فرقهصلح را به یک پروژه کوته فرآیندکرد و 

اند. صلح افغانستان دخیل فرآیندنفعان متعددی هم در درگیری و هم در شکی نیست که ذی

حمایت خارجی که این گروه از حامیان  درتوان را می 1380موج دوم طالبان در دوره پسا یریشه

 خیزش مجدد هنوگاست که چکرده بت ااش دریافت کرد، ردیابی نمود. آنتونیو جیوستوزی ثالمللیبین

اساس بر. او المللی این گروه بوددر منابع مالی خارجی و حامیان بین تنوعی نتیجه ،1383طالبان پس از 
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البان در مانند طهای تروریستی و پاکستان گروه فارس ، کشورهای خلیجگوید که عربستانشواهد می

 نمودند.ها میلیون دالر کمک مالی بالغ بر ده افغانستان را

. به های طالبان نیز شده استر میان جناحچنینی منجر به اختالفات بیشتاینخارجی  هایحمایت

حقانی  ی، باعث شده است که شبکهشاه از سوی عربستانشورای میران مین مالی مستقیمأعنوان مثال، ت

تا  1386های شاه بین سالتر از شورای کویته عمل کند. هم شورای پشاور و هم شورای میرانمستقالنه

های عالیتها در فبا توجه به دخالت آن. بدین ترتیب، کردند، استقالل خود را از شورای کویته اعالم 1388

باشند صلح می دفرآینکنندگان بالقوه عربی تخریب بان در افغانستان، پاکستان و تمویل کنندگانطال

(Snow 2016.) 

آمیز افغانستان نسبت به حل مسالمتعالوه بر این، بازیگرانی وجود دارد که از ادامه درگیری در 

درصد( معتقد بودند که پاکستان از درگیری  80.0دهندگان )اکثریت مطلق پاسخ برند. ، بیشتر سود میآن

ی و های جرمدرصد( نیز گفتند که شبکه 55.2دهندگان )برد. بیش از نیمی از پاسخدر افغانستان سود می

دهندگانی که به طالبان به حال، پاسخبا این(. 99برند )جدول یفروشندگان مواد مخدر از درگیری سود م

گ افغانستان نگیری کمتر مایل بودند که بگویند پاکستان از جعنوان مجاهدین اشاره داشتند، به طور چشم

برد د و بیشتر مایل بودند که بگویند این غرب و ایاالت متحده است که از این درگیری سود میبرسود می

وگوهای صلح شکست خورده است، به دهندگانی که معتقد بودند گفت(. برعکس، پاسخ100)جدول 

برد. کسانی که که بگویند پاکستان از درگیری در افغانستان سود میداشتند توجهی بیشتر تمایل طور قابل

بگویند غرب ه توجهی بیشتر تمایل داشتند کبوده است، به طور قابل آمیزیتصلح موفق فرآیندگفته بودند 

دهندگان (. به همین ترتیب، وقتی که از پاسخ101برند )جدول و ایاالت متحده از این درگیری سود می

منفی  درصد( دخالت 34.5ها )توجهی از آنصلح پرسیده شد، شمار قابل فرآینددر مورد دالیل شکست 

مایل دهندگان عدم تدرصد پاسخ 17.3کشورهای همسایه را به عنوان دلیل تلقی نمودند. عالوه بر این، 

 (.12صلح خواندند )شکل  فرآیندطالبان به صلح را دلیل شکست 

توانند نقش ها روی طالبان، این بازیگران میحال، با توجه به دخالت و نفوذ آنبا این

درصد(  71.0دهندگان )یی از پاسخمالحظه تعداد قابل با در نظر داشت این،کننده را نیز بازی کنند. تسهیل

نند )جدول بازی کصلح افغانستان  فرآیندثری در ؤتوانند نقش ممعتقد بودند که کشورهای همسایه می

درصد(، کمتر مایل بودند که  73.3درصد( در مقایسه با مردان ) 68.2(. از لحاظ جنسیت، زنان )با 102

(. با توجه به این103)جدول  صلح بازی کنند فرآیندثری در ؤتوانند نقش ممیبگویند کشورهای همسایه 

که زنان بیشتر از دیگران افغانستان را به عنوان مکان مناسب برای میزبانی مذاکرات صلح در مقایسه با سایر 
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شتر اعتماد یتوان نتیجه گرفت که زنان نسبت به دیگر کشورها به افغانستان باند، میکشورها، تشخیص داده

د صلح ست، در مقایسه با کسانی که معتقد بودنپذیر ادهندگانی که گفته بودند صلح امکاندارند. پاسخ

 رآیندفتوانند نقش مهمی را در بیشتر احتمال داشت که بگویند کشورهای همسایه می غیرممکن است،

 (.104صلح بازی کنند )جدول 

 صلح افغانستان، فرآیندالمللی دخیل در های بینثریت کشورها و سازمانؤدر رابطه به م

ون به عناسالمی، پاکستان و یوناما را  هایهمکاریدهندگان به ترتیب ایاالت متحده، سازمان پاسخ

دهندگان ثریت نهادها، پاسخؤ(. در مورد م108بندی کردند )جدول ثرتر ردهؤهای مکشورها و سازمان

ی بندثر رتبهؤرا به عنوان نهادهای م کبیر ملی جرگه رهبران قومی و جهادی و ها،، رسانهشورای علما

ننده کهم نقش تسهیلتوانند و کشورها می ها، اکثر این نهادها(. با وجود این دیدگاه107کردند )جدول 

فین به نمودن طر ترکننده را بازی کنند. به عنوان مثال، برخی از علما به جای نزدیکو هم نقش تخریب

مانند کنفرانس ها توانایی این را دارند که حال، آنبا این 44.اندیک توافق، ادعاهای افراطی را تقویت کرده

در  1397؛ کنفرانس علما 1397ن و اندونیزیا در جاکارتا در جوزا علمای افغانستان، پاکستا یسه جانبه

 Osmanرا بازی کنند ) ینقش سازنده و نمادین، عربستاندر  1397المللی علما در نفرانس بینکابل و ک

که سازمان با اینکند. های اسالمی نیز صدق می. همین مسأله در مورد سازمان همکاری(25 :2018

تواند نقش نمادینی را در جهت تقویت های اسالمی برنامه خاصی برای افغانستان ندارد، اما میهمکاری

 -یی مانند روسیه، ایران، هند و چینجالب است که کشورهای منطقه صلح در این کشور بازی کند.

های برجسته خوانده بود ها را به عنوان قدرتجمهوری پیشین حامد کرزی آنکشورهایی که رییس

(DWGMF 2018و می )دهندگان در از سوی پاسخ -ثری را بازی کنندؤتوانند نقش سازنده و م

 افغانستان صلح فرآیند، به عنوان کشورهای اثرگذار در تانان و عربسمقایسه با ایاالت متحده، پاکست

 اند.نشده بندیرتبه

 

                                                           
ها استدالل کردند که اگر د. آنکنفرانس ملی علما در هرات همان ادعاهای طالبان را به عنوان شرایط صلح مطرح کر 44 

 .(1397آید )حسینی ز افغانستان خارج نشوند، صلح نمینیروهای بین المللی ا
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 گیرینتیجه
های ی و سهم قدرتجئوپلیتیکها در مورد صلح در افغانستان بر توضیح منافع در شرایطی که بیشتر تحلیل

یار اندکی توجه بس ،یی در رابطه به صلح و درگیری در افغانستان متمرکز استهای منطقهبزرگ و قدرت

 ؛افغانستان در رابطه به صلح شده است های مردم عامها و گرایشها، نگرشبه درک و تشریح برداشت

با ند. کنی آن زندگی میرند و همچنان در سایهبکسانی که هر روز از وحشت طالبان و درگیری رنج می

ها سخن بگوید، اما دانش و اطالعات در که هرکسی مایل است از مردم نمایندگی کند یا از طرف آناین

 صلح، به یک عامل نامرئی تقلیل داده فرآیندمورد مواضع و نگرش مردم اندک است. مردم افغانستان در 

 اند. شده

 ور وصلح در این کش فرآیندهای مردم افغانستان را نسبت به ها و برداشتاین پژوهش نگرش

طالبان و دولت  1397 . نخست، در ماه جوزاقرار داد مورد بررسی و تحلیلی حساس طالبان، در یک برهه

حده به هدف د. دوم، ایاالت متدو جانبه انجام دانبس آتش سال جنگ، 17برای اولین بار در افغانستان 

شرطی وارد مذاکرات مقدماتی با طالبان شده است. پیش مذاکره، بدون هیچ یابی به توافق از راهدست

مردم افغانستان خواهان »که این -سازی شدهساده ٬های رمانتیککه از لفاظی بوداین  رسالههدف این 

 های ظریف و باریک برداشت عمومی را در رابطهفراتر رفته و تفاوت -«صلح خوب است»و « صلح هستند

 شود، بررسی و درک کند. به صلح و آنچه را که صلح شامل می

ک یکلیدی این پژوهش این است که طالبان در میان مردم از محبوبیت برخوردار نیستند و  یافته

طالبان را یا  ،دی است. اول، اکثریت مردم. عدم محبوبیت طالبان چند بُعباشندمیاعتبار بازیگر بی

ها و رفتار کنند. دوم، اکثریت مطلق مردم با سیاستتروریست، دشمنان افغانستان و یا مزدور توصیف می

ایت صلح تعیین شده حم فرآیندطالبان مخالف هستند. سوم، مردم از شرایطی که از سوی طالبان برای 

و پشتیبانی  ثر کشور نیستند. حمایتؤکنند که طالبان قادر به اداره میکنند. چهارم، اکثریت مردم فکر منمی

های زیر است: از لحاظ جغرافیایی، مردم جنوب و شرق محدودی که برای طالبان وجود دارد، از گروه

ها و از لحاظ تحصیالت، افرادی که تحصیالت دینی دارند. عالوه بر این، کشور؛ از لحاظ قومی، پشتون

ساعد نیز درباره طالبان نظر مکنند، طالبان را به عنوان برادران ناراضی یا مجاهد توصیف میکسانی که 

 دارند.

های توسط برخی از شاخص کند که عمیقاًیی را آشکار میهای این پژوهش جامعهیافته

دام با جنسیت کشناختی، هیچمتغیرهای جمعیت موگرافیک( تقسیم شده است. در میزانشناختی )دجمعیت



 

 
 

صلح افغانستان هایفرآیند 67  

نظرها های و اختالف. بسیاری از تفاوتشندباقابل مقایسه نمیدیدگاه سیاسی  یر تعریف کنندهبه عنوان متغ

. از ثیرگذار بوده استأهای مردم تصلح بین زنان و مردان بود. تحصیل نیز روی برداشت یدر مورد مسأله

تر کردهها و از لحاظ تحصیل، کسانی که تحصیلها و هزارهز لحاظ ملیت، تاجیکا و زنان ،لحاظ جنسیت

که  ها، تردید داشتند. کسانیبودند، در مورد مقاصد و شخصیت طالبان و نیز عواقب توافق صلح با آن

 مثبتی در رابطه به طالبان داشتند.  حصیالت دینی داشتند، بیشتر دیدت

 ندفرآیترین عامل که نظرات مردم درباره عالوه بر ملیت، جنسیت و سطح تحصیالت، مهم

به  انطالباطالق برای را بود. این پژوهش هفت عنوان  "توصیف طالبان"صلح را تقسیم کرده بود، 

ها، مزدوران، شورشیان، مجاهدین، برادران : دشمنان افغانستان، تروریستدهندگان ارایه نمودپاسخ

ه با در مقایس دانستند،و برادران ناراضی می یناراضی و مخالف سیاسی. کسانی که طالبان را مجاهدن

ایت از بیشتر به حم خواندند،کسانی که طالبان را تروریست، شورشی، دشمنان افغانستان و مزدور می

سوم -ن ترتیب، یکدار دادن امتیاز به طالبان بودند. به همیهای طالبان تمایل داشتند و طرفدیدگاه

تعداد قابل  خراسان دولت اسالمی و طالبان هردو تروریست هستند. یدهندگان گفتند که شاخهپاسخ

خراسان دولت اسالمی در مقایسه با طالبان،  یدهندگان پشتون استدالل کردند که شاخهپاسخ یمالخطه

 المللی است.یک سازمان تروریستی رادیکال و بین

 ز خودا پس از جنگ جهانی دوم، فرهنگ سیاسی افغانستان یک فرهنگ سیاسی یمانند ایتالیا

ه عنوان ها تمایل دارند که به دولت و سیاست بایتالیایی»کنند که آلموند و وربا استدالل میبیگانه است. 

 نوان نهادهای اجتماعی قابل اصالح توسطبینی و تهدیدآمیز نگاه کنند نه به عنیروهای غیرقابل پیش

 د. اینتبارز دادنین مشخصه ع(. مردم افغانستان نیز Almond and Verba, 1989: 312« )خودشان

در مورد  بلکهصلح،  فرآیندتنها در رابطه به پژوهش همچنین دریافت که سطح آگاهی مردم نه

 بلور قابه ط و استراتژی ایاالت متحده برای جنوب آسیا، نیز ،/شرایط طالبان، دولت افغانستانقفمو

ها ند. آنصلح کمتر عالقه نشان داد فرآیندمربوط به  واقعاتیی پایین است. مردم به پیگیری به مالحظه

 رین درجهتری طرفین دیگر، در پایینهمچنین اختیارات، اثرگذاری و نقش مردم را در مقایسه با بسیا

اند: جنسیت، تحصیالت، منطقه و ثیر داشتهأبندی کردند. چهار متغیر دموگرافیک بر سطح آگاهی ترتبه

آگاهی را  ترین سطحها پایینکرده و هزارهدهندگان مناطق مرکزی، افراد کمتر تحصیلزنان، پاسخملیت. 

 صلح داشتند. فرآیندالذکر در در مورد مسائل فوق

لح سریالنکا ص فرآیندصلح در افغانستان از بسیاری جهات، شبیه به وضعیت رکود در  فرآیند

انده یی از بازیگران را به حاشیه رتعداد قابل مالحظه کنونی فرآینداست. اول، مسیر فعلی  1385ال در س
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(. در سریالنکا، یک دولت Schirch 2011کند )که به خودی خود امکان صلح را تضعیف می است

 رآیندفو محروم  فرآیندم قرار داشتند از هایی را که در حاشیه نظا، گروهمتمرکز و روابط محور شدیداً 

 Pirani and Kadirgamarصلح دو قطبی را میان دولت سریالنکا و ببرهای تامیل ایجاد کرد )

های آیندفرتوان عین مسأله را در افغانستان نیز مشاهده کرد. دوم، وقتی سخن از عدم توجه به (. می2006

ال مشابه هستند. همانند سریالنکای س افغانستان و سریالنکا شود، هر دو موردمدت میطوالنی سازیصلح

قدرت به  م و توافق تشریککه از طریق مذاکرات مستقی ست، در افغانستان تمرکز بر صلح محدودی1385

مستلزم رسیدگی به ابعاد ساختاری درگیری  که لزوماًرا  کنندهتحولمجنبه اساسی صلح  و ،آیددست می

دهای دار رویکردهد که مردم بیشتر طرفپژوهش نشان میهای این ، نادیده گرفته است. یافتهشودمی

ها موافقت م با مذاکره با ترویستمردکه مدت برای صلح. در حالیهای کوتاههستند تا گامسازی صلح 

 کنند.همزمان اهمیت مصالحه را نیز برجسته میند، ا

های صلح فرآیندی سال گذشته منجر به شکست شده است. در واقع، همه 17های صلح تالش

 پرسید که آیا امکان موفقیت دردر عوض باید رو، تا زمانی که موفق شوند. از این« خورندشکست می»

های دادن به درگیری مسلحانه و فعالیتدارد یا خیر. آیا طالبان برای پایان وگوهای صلح وجودگفت

مهم است که برای تشخیص خطاها و حال، تروریستی شان، تعهد اخالقی و سیاسی دارند یا خیر. با این

 رآیندف، عوامل متعددی مسئول شکست با توجه به دیدگاه مردممشکالت، وضعیت فعلی را درک کنیم. 

 :یری دوامدار در افغانستان اندصلح و درگ

مین أساختار ناکام دولت و فقدان حاکمیت قانون که توانی دولت در ارائه خدمات اجتماعی و ت (1

کاهش داده و باعث افزایش فساد شده است. این عامل به نارضایتی مردم از امنیت مردم را 

 دستگاه دولت کمک کرده است؛

نظام سیاسی نامناسب که منجر به توزیع نامتوازن و ناعادالنه قدرت در یک کشور چند فرهنگی  (2

 مانند افغانستان شده است؛

 ؛هدخالت کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای منطق (3

ن فراهم مانند طالبا ییهای بنیادگرااسالمی که حمایت ایدئولوژیک را برای گروه گراییافراط (4

 کند؛می

 های جنایی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اقتصادی جنایی وافزایش فعالیت (5

یری آمیز برای درگحل صلحیابی به یک راهالمللی برای دستعدم تمایل طالبان و جامعه بین (6

 افغانستان.
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صلح در افغانستان، دیدگاه عموم به چهار عنصر  یعنوان یک رویکرد کلی برای رسیدگی به مسأله به

 کلیدی معطوف بود:

آمیز، به ویژه از طریق مذاکرات صلح و های صلححل درگیری افغانستان از راهکه راهاین (1

 های مصالحه به دست آید؛تالش

غانستان افها حاضر به مذاکره با دولت که فشار سیاسی و نظامی بر طالبان هنگامی که آناین (2

 ند، اعمال شود؛ونش

  ل شود؛ح افغانستان در مورد قلمرو پاکستان یادعاهای ارض مذاکره شود و با پاکستاناین که  (3

 صلح ضروری است. فرآیندالمللی برای حضور نیروهای بیناین که  (4

گوید که طالبان قصد صلح را ندارد. با طالبان پیچیده است. افکار عمومی میانداز صلح چشم

ست برای بنظر از این که آیا طالبان از فرصتی برای پیروزی در جنگ برخوردار است یا خیر، بنصرف

صلح پایدار رضی فتدبیر و احتمال بس بی. شیفتگی اخیر با آتشی موفقیت استیک گروه شورشی نشانه

مبنای اندیشی( افکار غیرعملی )خواسته(، خطر این را دارد که 1397 جوزا 30طالبان در روز عرفه )با 

و « صلح»جایگزینی برای است که  فرضیه بیان شده اینپرورش امید برای صلح با طالبان قرار گیرد. 

صلح با  فرآیند»دی شورانگیز، مردم عا خیالیِ حال، درون این لفاظیوجود ندارد. با این« صلح فرآیند»

یابی به توافق با طالبان از راه مذاکره به رغم بینند. ناکامی در دستمی« جنگ»را مترادف « طالبان

 چند بُعدی وو تصورات گویای مفاهیم سال گذشته،  17های مداوم دولت برای صلح در درخواست

 صلح در افغانستان است.  فرآیندآمیز مغلطه

یابی به توافق در مورد صلح، در غیاب مردم ، تالش برای مذاکره در مورد شرایط و دستاولین مغالطه

ت تواند با ایاالت متحده مذاکره کند و سرنوشکند که میطالبان به عنوان طرف درگیری تصور میاست. 

کند. مردم افغانستان را در غیاب مردم تعیین کند. همین مسأله در مورد ایاالت متحده نیز صدق می

که منجر به ایجاد دفتر قطر شد و نیز  1392تا  1389های های ایاالت متحده با طالبان در طول سالتماس

ت در ها برای مشارکوگوی مستقیم با طالبان و مذاکره در مورد تقاضای آنتصمیم اخیرش برای گفت

رف از ط ت: ایاالت متحدههایی را به وجود آورده اس، پرسشدولت و حضور نظامی امریکا در افغانستان

د؟ توافق احتمالی با طالبان در خدمت منافع چه کسی خواهد بود؟ هرگونه وگو کنکی با طالبان گفت

در تعیین نتیجه مذاکرات صلح نقش داشته  های طرفر قالبی باشد که در آن همهمذاکره با طالبان باید د

 باشند.
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توان طریق مماشات است. باید روشن شود که صلح را نمیاشتباه دوم، تالش برای رسیدن به صلح از 

. آمیز به اهدافش برسدهای خشونتاز طریق مماشات با گروهی خریداری کرد که قصد دارد از راه صرفاً

ته تخریب صلح مقصر شناخ اند، بهرحمی طالبان رنج بردهیمردمی که از خشونت و ب برعکس، ،از قضا

 شوند. می

جود المللی در مورد صلح افغانستان وگوید اجماع ملی و بینتصور غلط است که می اشتباه سوم، این

توافق  در سطح لفظی آمیز برای درگیری افغانستانحل مسالمتکه در مورد مطلوبیت یک راهدارد. با این

نبود چالش عمده برای این موضوع، وجود دارد، اما در عمل توافق جایش را به اختالف نظر داده است. 

ی هاهای متعدد صلح که توسط گروهیک اجماع روی یک مدل مشخص صلح است. در نتیجه، مدل

های متعدد صلح که ی منجر شوند. مدلأالرواحد و متفق یتوانند به نتیجهشود، نمیپیشنهاد می تلفمخ

ه در دوران ک تشریک قدرت با طالبان در سطح مرکزی )مدلیبرای افغانستان پیشنهاد شده عبارتند از: 

حکومت کرزی دنبال شد(؛ صلح در ازای قلمرو برای طالبان )که توسط حکمتیار پیشنهاد شد( و صلح با 

ها )که طالبان در ازای به رسمیت شناختن حقوق مردم و دموکراسی و رفع بسیج طالبان و ادغام مجدد آن

 های ضد طالبان پیشنهاد شده است(. توسط جامعه مدنی و حوزه

دار صلح با طالبان در بدل به به شدت طرف( افکار عمومی 1) :دهد کههای این پژوهش نشان میهیافت

دهندگان از تشریک قدرت با سوم پاسخ-( یک2رسمیت شناختن حقوق مردم و دموکراسی است؛ )

دهندگان استدالل کردند که طالبان سوم پاسخ-( بیش از یک3طالبان در سطح محلی حمایت کردند، )

 یها از معاهده. آنگردندعادی به جامعه ادغام  و برای ادامه زندگیشده خارج شوند از حالت بسیجباید 

صلح با  یها همچنین معاملهصلح با حکمتیار به عنوان الگویی برای صلح با طالبان حمایت نکردند. آن

 «افغانستان»بینند. در رابطه به محل برگزاری مذاکرات صلح، اکثریت مردم حکمتیار را یک توافق ناکام می

 حل برای میزبانی مذاکرات ترجیح دادند. را به عنوان بهترین م

 صلح به رهبری افغانستان و تحت مالکیت افغانستان باشد. در فرآینداین ایده است که  اشتباه چهارم

صلح یک  فرآیندمالکیت  یکه دولت و مردم افغانستان مالکیت جنگ در این کشور را ندارند، ایدهحالی

جنگ  رآیندف»توان کند، نمیطور که بارنت روبین استدالل میهماناست. نامدبرانه لفاظی پیش از وقت و 

 «صلح تحت رهبری افغانستان داشت. فرآیندتحت رهبری ایاالت متحده و 

ی طرفین درگیری خود را از نظر اخالقی برحق و اخالقی نادرست است. همه یمعادله ،پنجم مغالطه

اند، یها قربانطالبان در فروش این ادعای شان که آند. دهندر برخی موارد، قربانی این درگیری نشان می

کنند، این گروه و برخی از کارشناسان که اکنون بحث قربانی بودن طالبان را مطرح می جنگجویانبه 
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کند. اگر واکنش نوام چامسکی در اند. همین امر در مورد سایر طرفین درگیری نیز صدق میموفق بوده

البان و اینافغانستان و ط بستر، در است یا خیر« قربانی معصوم»آیا امریکا یک که سوال این به  2003سال 

توان به طالبان به عنوان یک که میگفتار گفتن این ؛است یا خیر، دیده شود« قربانی»که آیا طالبان یک 

امات طالبان رفتن اقدگقربانی معصوم فکر کرد، فقط در صورتی اشتباه نیست که انسان مسیر مناسب نادیده

 . ش بگیرداست، در پی قابل انکاراین گروه را که دیگر به سختی  و متحدان

تان برقرار تواند صلح را در افغانسبا طالبان، می است که یک توافق ویژه صلحاشتباه نهایی این تصور 

به سوی  را های بلندمدت ایجاد صلح، افغانستانمیکانیزمو  خواهانهعدالتگرفتن صداهای کند. نادیده

به  45،مدت حل منازعهیک صلح پایدار هدایت نخواهد کرد. به جای در پیش گرفتن رویکرد کوتاه

گیرد، های بلندمدت را مدنظر میکه جنبه 46منازعهتغییر های درگیری افغانستان باید از طریق میکانیزم

 رسیدگی شود.

گی به و رسید سازیاهمیت رویکردهای صلحیید أاز تلی الملکه دولت افغانستان و جامعه بینبا این

یت آرایی مجدد، کسب رسمالذکر بازماندند، اما طالبان به عنوان یک گروه شورشی در صفنواقص فوق

تقیم برای مذاکره مس-ایاالت متحده  -و سرانجام متقاعدنمودن قدرت بزرگبه عنوان یک نیروی سیاسی 

که -پرسیده شود چگونه طالبان، یک گروه شورشی رادیکال ضرور است که ها، موفق بوده است. با آن

شور را توانست کل یک ک-اعتبار است و از حمایت عمومی برخوردار نیستدر نظر مردم یک بازیگر بی

 گروگان بگیرد و برای قدرت بزرگ خط و نشان بکشد. 

رای امضای شتاب ب ی است که با عجله آغاز شده است و بافرآیندفعلی صلح در افغانستان،  فرآیند

تالش چندانی برای رسیدگی حال، شود. در عینصلح با رهبری ارشد طالبان، هدایت می ییک معاهده

 نظامند هایشود، صورت نگرفته است و نه هم گاممی کلیدی که باعث آغاز و تشدید منازعهبه مسائل 

دهد ان میهای این پژوهش نش. یافتهصلح برداشته شده است فرآیندبرای تقویت اجماع عمومی در رابطه به 

نفعان ها به نهادهای اصلی و ذیپایین است و آن فرآیندکه سطح آگاهی مردم درباره ابعاد مختلف این 

های قدهد که اکثریت توافادبیات مطالعات صلح و همچنین تاریخ نشان میصلح اعتماد ندارند.  فرآیند

بنابراین مهم است که از رویکرد فعلی عجله . خورندمیشکست حمایت مردمی  نداشتنبه خاطری صلح 

 رآیندفحرکت کنیم. « صلح جامع فرآیند»دست برداشته و به جای آن، به سوی « برای مذاکرات صلح»

های گوناگون جامعه مدنی و بخش شامل سازیصلح جامع مستلزم گسترش اجماع عمومی از طریق 

                                                           
45 Conflict Settlement 

46 Conflict Transformation 
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ای دولتی، هخربان و رسیدگی به علل اصلی آن، توسعه دستگاه، مدیریت مجوامع یی چند الیهمشارکت 

را صلح الزم  است غالب است.  یفکرانهآن و در نهایت، دورشدن از آجندای کوته مشروعیت و کارایی

ای نظامی هنه به عنوان جایگزینی برای استراتژی ،وال در نظر داشت یاخالق هدف به عنوان

 خورده.شکست

 نتیجه

فعلی صلح در افغانستان، فرآیندی است که با عجله آغاز شده است و با شتاب برای امضای فرآیند 

حال، تالش چندانی برای رسیدگی شود. در عینی صلح با رهبری ارشد طالبان، هدایت مییک معاهده

د نظامن هایشود، صورت نگرفته است و نه هم گامبه مسائل کلیدی که باعث آغاز و تشدید منازعه می

دهد ان میهای این پژوهش نشبرای تقویت اجماع عمومی در رابطه به فرآیند صلح برداشته شده است. یافته

نفعان ها به نهادهای اصلی و ذیکه سطح آگاهی مردم درباره ابعاد مختلف این فرآیند پایین است و آن

های قدهد که اکثریت توافیفرآیند صلح اعتماد ندارند. ادبیات مطالعات صلح و همچنین تاریخ نشان م

بنابراین مهم است که از رویکرد فعلی عجله . خورندبه خاطری نداشتن حمایت مردمی شکست میصلح 

آیند حرکت کنیم. فر« فرآیند صلح جامع»دست برداشته و به جای آن، به سوی « برای مذاکرات صلح»

های گوناگون جامعه مدنی و بخشصلح جامع مستلزم گسترش اجماع عمومی از طریق شامل سازی 

ای دولتی، هیی جوامع ، مدیریت مخربان و رسیدگی به علل اصلی آن، توسعه دستگاهمشارکت چند الیه

ی غالب است. الزم  است صلح را فکرانهآن و در نهایت، دورشدن از آجندای کوته مشروعیت و کارایی

های نظامی ان جایگزینی برای استراتژیبه عنوان هدف اخالقی وال در نظر داشت، نه به عنو

 خورده.شکست

 

 



 

 
 

صلح افغانستان هایفرآیند 73  

 هاجدول: 1ضمیمه 

 جمعیت شناسی پاسخ دهندگان2 جدول

 سن درصد

 ساله 18-28 53.3

 ساله 29-39 27.8

 سال 39باالی  18.9

 مجموع 100.0

 آموزش درصد

 سوادبی 4.1

 آموزش ابتدایی 13.8

 تر از آندوازده پاس یا پایین 25.5

 لیسانس و باالتر از آن 44.8

 تحصیالت دینی 1.9

 مجموع 100.0

 جنسیت درصد

 زن 42.9

 مرد 57.1

 مجموع 100.0

 ملیت درصد

 ازبیک 10.2

 تاجیک 32.4

 پشتون 36.6

 هزاره 14.7

 سایر ملیت ها 6.1

 مجموع 100.0

 حالت مدنی درصد



 

 

 ضمیمه 74

 مجرد 33.8

 متاهل 63.8

 بیوه 2.0

 طالق گرفته 0.2

 سایر گزینه ها 0.3

 مجموع 100.0

 شغل درصد

 گرصنعت 2.7

 فعال مدنی 2.4

 کارمند دولت 13.1

 کارمند 6.9

 کارآفرین/شغل آزاد 16.7

 خانم خانه 10.3

 بیکار 9.3

 کارگر 3.5

 دهقان 3.9

 دانشجو 15.8

 معلم 12.6

 سایر گزینه ها 2.8

 مجموع 100.0
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 دهندگانپاسخ تیوال3 جدول

 والیت درصد والیت درصد

 بدخشان 4.6 سمنگان 1.3

 بادغیس 1.7 سرپل 1.8

 بغالن 3.0 تخار 3.3

 بلخ 6.0 ارزگان 1.2

 بامیان 1.8 وردک 2.0

 دایکندی 1.8 زابل 1.0

 فراه 1.7 جوزجان 1.9

 فاریاب 3.2 پکتیا 2.4

 غزنی 4.1 خوست 1.8

 غور 2.3 کنر 1.6

 هلمند 3.3 کندز 5.3

 هرات 7.1 لغمان 1.4

 کابل 14.9 لوگر 1.5

 کندهار 5.5 نیمروز 0.5

 کاپیسا 1.5 ننگرهار 5.8

 پنجشیر 0.5 نورستان 0.5

 پروان 2.2 پکتیکا 1.5

 مجموع 100.0

 
 

 

 

 



 

 

 ضمیمه 76

 دهندگانپاسخ حوزه های: 4 جدول

 حوزه درصد حوزه درصد

 شمال 30.4 کابل 14.9

 مرکز 15.5 غرب 12.8

 شرق 15.1 جنوب 11.5

 مجموع 100.0

 : سطح آگاهی در مورد فرآیند صلح5 جدول

  فیصدی

 آگاهی اندک 51.5

 آگاهی زیاد 33.9

 بدون آگاهی 14

 
 نظر به جنسیت -: سطح آگاهی در مورد فرآیند صلح 6 جدول

  مرد زن

 بدون آگاهی 13.4 15.9

 آگاهی اندک 47.0 57.8

 آگاهی زیاد 39.6 26.4

Pearson chi2(2)=38.8514Sig.= 0.000 

 

 نظر به ملیت -در مورد فرآیند صلح : سطح آگاهی 7 جدول

  آگاهی زیاد آگاهی اندک بدون آگاهی مجموع

 ازبیک 49.5 36.9 13.6 100.0

 تاجیک 31.3 51.8 17.0 100.0

 پشتون 38.5 50.2 11.3 100.0

 هزاره 18.8 64.4 16.8 100.0

 سایر ملیت ها 30.7 53.2 16.1 100.0

Pearson chi2(8) =68.8544Sig.= 0.000 
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 : سطح آگاهی در مورد شرایط طالبان برای صلح8 جدول

 

 

 نظر به جنسیت –: سطح آکاهی در مورد شرایط طالبان برای صلح 9 جدول

 

 نظر به ملیت –: سطح آگاهی در مورد شرایط طالبان برای صلح 10 جدول

 

 ها در مورد شرایط طالبان: برداشت11 جدول

  فیصدی

 نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کنند 26.0

 طالبان در دولت مرکزی سهم دارند 16.8

 اصالحات در قانون اساسی مطابق به قانون شریعت 16.1

 خودگردانی )خودمختاری( در سطح محلی 6.5

 های پاکستان را بپذیرددولت باید سیاست 5.2

 بساستقرار آتش 3.6

  فیصدی

 نخیر 44.1

 تا حدی 29.6

 بلی 26.3

  مرد زن

 نخیر 41.0 48.2

 تا حدی 28.6 31.0

 بلی 30.4 20.8

Pearson chi2(2) =23.9219Sig.= 0.000 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 نمیدانم 53.7 36.4 49.0 42.9 42.7

 تا حدی 30.5 31.2 27.8 31.2 25.0

 بلی 15.8 32.4 23.2 25.9 32.3

Pearson chi2(8) =49.3625Sig.= 0.000 
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 : سطح آگاهی در مورد شرایط دولت12 جدول

  فیصدی

 بلی 37.7

 نخیر 34.3

 تا حدی 28.1

 نظر به ملیت -شرایط دولت : سطح آگاهی در مورد 13 جدول 

 

 ها در مورد شرایط دولت برای صلح: برداشت14 جدول

  فیصدی

 قانون اساسی افغانستان را بپذیرندطالبان باید  44.2

 طالبان باید روابط خود را با پاکستان قطع کنند 38.6

 های ضددولتی خود پایان دهندطالبان باید به فعالیت 37.4

 دهند های تروریستی پایانطالبان باید به روابط خود با القاعده و سایر گروه 35.9

 بساستقرار آتش 13.7
 

 

 : سطح آگاهی در مورد استراتژی ایاالت متحده برای جنوب آسیا15 جدول

 
 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 بلی 26.8 47.9 31.1 36.9 38.7

 نخیر 35.6 26.3 41.5 37.9 33.1

 تاحدی 37.6 25.8 27.3 25.2 28.2

 زنان مردان مجموع
 

 نخیر 63.6 46.5 53.9

 تا حدی 24.4 25.7 25.1

 بلی 12.0 27.8 21.0

 مجموع 100.0 100.0 100.0

Pearson chi2(2) = 86.2549Sig. = 0.000 
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 نظر به ملیت -: سطح آگاهی در مورد استراتژی ایاالت متحده برای جنوب آسیا 16 جدول

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 نخیر 66.1 50.9 55.9 36.1 61.3

 تا حدی 21.1 24.6 25.3 37.6 16.1

 بلی 12.8 24.6 18.8 26.3 22.6

Pearson chi2(8) =60.4947Sig.= 0.000 
 

 تملی به نظر –طالبان  یمناسب برا فی: توص17 جدول

 هانظر به سطح مقبولیت رفتار آن –: توصیف مناسب برای طالبان 18 جدول

  بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم

 مزدوران 8.6 4.8 11.5 8.3

 مجاهدین 17.2 14.3 4.7 1.9

 مخالفان سیاسی 17.2 29.3 26.2 25.4

 برادران ناراضی 34.5 32.7 24.0 24.1

 دشمنان افغانستان 6.9 9.5 17.1 17.1

 شورشیان 12.1 4.1 9.4 10.5

 تروریست ها 3.5 5.4 6.9 12.4

 نمیدانم 0.0 0.0 0.3 0.3

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک

 مزدوران 23.0 6.4 17.4 10.2

 مجاهدین 2.0 4.6 1.8 3.9

 مخالفان سیاسی 9.1 28.5 18.1 11.2

 برادران ناراضی 9.5 36.2 14.8 22.3

 دشمنان افغانستان 22.0 12.6 20.1 22.3

 شورشیان 7.1 5.3 12.4 14.1

16.0 

0.0 

15.1 

0.3 

6.4 

0.1 

27.0 

0.3 

  تروریست ها

 نمیدانم
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 : مقایسه طالبان و شاخه خراسان دولت اسالمی19 جدول

 مقایسه طالبان با شاخه خراسان دولت اسالمی فیصدی

 هر دو تروریست هستند 39.9

 شاخه خراسان دولت اسالمی رادیکال تر از طالبان است 24.8

 شاخه خراسان دولت اسالمی شکلی از طالبان است 13.8

 المللی است اما طالبان ملی استشاخه خراسان دولت اسالمی یک سازمان بین 21.5

 
 نظر به ملیت –: مقایسه طالبان با دولت اسالمی 20 جدول

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 هر دو تروریست هستند 47.3 32.7 42.0 45.2 45.2

 دولت اسالمی رادیکالتر از طالبان است 23.5 26.9 23.8 23.3 23.4

 از طالبان است دولت اسالمی شکلی 12.8 9.7 17.6 18.0 14.5

16.9 13.6 16.6 30.8 16.4 

دولت اسالمی یک سازمان بین المللی 

 است داخلیاست اما طالبان 

 
 ها و رفتار طالبان: مقبولیت سیاست21 جدول

  فیصدی

 هیچ کدام 58.2

 اندک 16.0

 بسیار اندک 15.7

 قبولخیلی قابل 7.3

 قبولبسیار زیاد قابل 2.9
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 نظر به منطقه -: مقبولیت سیاست ها و رفتار طالبان 22 جدول

 

 

 طالبان یژگیو لحاظ از – طالبان یرفتارها و هااستیس تیمقبول23 جدول

 

ت
تروریس

ها
 

ن
شورشیا

 

دانم
نمی

ن  
دشمنا

ن
افغانستا

ن  
برادرا

ی
ض

نارا
ف  

خال
م

ی
سیاس

ن 
دی

جاه
م

 

ن
مزدورا

 

 

 هیچ کدام 71.9 17.5 45.2 52.0 64.9 50.0 58.5 74.6

 اندک 13.9 23.8 21.2 16.7 15.2 25.0 16.4 7.9

 بسیار اندک 9.7 9.5 20.2 16.5 14.9 25.0 18.0 13.9

2.9 3.3 0.0 3.9 10.4 10.9 33.3 2.6 

خیلی 

 قبولقابل

0.7 3.8 0.0 1.1 4.3 2.5 15.9 1.9 

زیاد  بسیار

 قبولقابل

Pearson chi2(28)= 241.6658Sig= 0.000 

 
 
 
 
 

  غرب کابل شرق مرکز شمال جنوب

 هیچ 64.5 76.4 41.0 50.8 60.8 53.4

 کم 13.1 9.6 23.0 20.4 15.0 14.7

 بسیار کم 21.2 8.0 23.6 15.7 15.9 8.6

 بسیار قابل قبول 1.2 1.7 11.5 8.3 5.7 18.5

 بسیار زیاد قابل قبول 0.0 4.3 1.0 4.8 2.6 4.7

Pearson chi2(20) = 195.2442Sig.= 0.000 
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 در مورد توانایی طالبان برای اداره موثر کشور : برداشت24 جدول

  فیصدی

 نخیر 73.2

 نمیدانم 19.2

 بلی 7.6
 

 نظر به سطح تحصیالت –: دیدگاه مردم درباره توانایی طالبان برای اداره موثر کشور 25جدول 

 
 : مقبولیت شرایط طالبان26جدول 

  فیصدی

 نخیر 39.8

 مطمئن نیستم 36.3

 بلی 23.9

 

 نظر به ملیت -: مقبولیت شرایط طالبان 27جدول 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 نخیر 49 33.1 44.1 36.9 38.7

 مطمئن نیستم 41.3 31.6 37.6 42.7 36.3

 بلی 9.7 35.4 18.3 20.4 25

Pearson chi2(8) = 102.8922Sig.= 0.000 

 
 

 سوادبی تحصیالت دینی
تحصیالت 

 ابتدایی

دوازده پاس یا 

 از آن پایین تر

لیسانس یا 

 باالتر از آن
 

 نخیر 78.1 71.1 70.4 69.8 54.1

 نمیدانم 16.0 21.4 19.0 22.4 24.3

 بلی 5.8 7.5 10.6 7.8 21.6

Pearson chi2(8) =30.3960Sig.= 0.000 
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 نظر به سطح رضایت از شورای عالی صلح -: مقبولیت طالبان 28جدول 

  راضی ناراضی کامال ناراضی کامال راضی

 نخیر 35.5 42.0 45.4 24.8

 مطمئن نیستم 35.7 38.2 33.2 32.7

 بلی 28.7 19.7 21.4 42.6

Pearson chi2(6) =42.6316Sig.= 0.000 

 
 

 : برداشت مردم در مورد فرآیند کنونی صلح، از منظر جنسیت29جدول 

  مرد زن

 ناکام 61.6 65.6

 تا حدی موفق 25.0 16.5

 نمیدانم 9.2 14.0

 موفق 4.2 3.9

Pearson chi2(3) =28.7560Sig. = 0.000 

 

 نظر به ملیت -: سطح ناکامی فرآیند صلح 30جدول 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 ناکام 73.5 49.3 70.7 73.3 67.7

17.7 15.5 19.9 28.5 12.4 

تا حدی 

 موفق

 نمیدانم 13.1 15.1 6.9 8.3 11.3

 موفق 1.0 7.2 2.6 2.9 3.2

Pearson chi2(12) = 122.6786Sig.= 0.000 
 

 
 

 

 



 

 

 ضمیمه 84

 حوزهنظر به  -: سطح ناکامی فرآیند صلح 31جدول 
 

 

 نظر به موثریت شورای عالی صلح -: سطح ناکامی فرآیند صلح 32جدول 

 

 مورد سطح امکان صلحنظر به دیدگاه مردم در  -: سطح ناکامی فرآیند صلح 33جدول 

  موافق مخالف کامال مخالف کامال موافق

 ناکام 60.3 76.5 75.0 61.5

 تا حدی موفق 25.0 13.7 6.8 21.1

 نمیدانم 10.8 8.3 15.9 11.8

 موفق 3.9 1.5 2.3 5.5

Pearson chi2(9) =47.4099Sig. = 0.000 

 
 

  جنوب غرب کابل شرق مرکز شمال

 ناکام 40.5 70.7 77.4 37.7 69.4 71.5

16.6 15.6 31.8 12 20.8 40.5 

تا حدی 

 موفق

 نمیدانم 10.8 7.3 7.3 24.6 10.2 8.9

 موفق 8.2 1.2 3.3 5.9 4.8 2.9

Pearson chi2(15) = 229.5909Sig. = 0.000 

دانم
نمی

ال موثر  
ص

ا

نبود
موثر نبود 

ی بود 
خنث

 

موثر
 

ی موثر
خیل

 

 

 ناکام 57.9 61.9 66.1 57.7 75.3 55.2

 تا حدی موفق 21.4 24.5 22.5 23.8 14.4 22.4

 نمیدانم 17.1 10.5 8.4 11.5 6.8 16.4

 موفق 3.6 3.1 3.0 6.9 3.5 6.0

Pearson chi2(15) =61.5293Sig.= 0.000 
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 فرآیند صلح: ضعف حکومت در 34جدول 

  فیصدی

 حکومت فاسد است  54.1

 حکومت نمیتواند طالبان را مجبور به صلح کند 37.8

 حکومت نمیتواند اجماع ملی ایجاد کند 32.0

 حکومت مشروعیت ندارد 29.8

 المللی ایجاد کندحکومت نمیتواند اجماع بین 24.8

 

 موفقیت در جنگ و ضعف دولت: شانس طالبان برای 35جدول 

  بلی نخیر نمیدانم

 دولت فاسد است 62.9 51.9 57.8

 دولت نمیتواند طالبان را مجبور به صلح کند 32.9 38.9 36.1

 تواند اجماع ملی ایجاد کنددولت نمی 25.9 33.2 30.5

 دولت مشروعیت ندارد 43.4 27.3 33.0

 المللی ایجاد کندبینتواند اجماع دولت نمی 23.1 25.2 24.2

Pearson chi2(31) =63.0364Sig. = 0.001 

 
 المللی قصد برقراری صلح را دارد یا خیر.: آیا جامعه بین36جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  فیصدی

 نخیر 42.1

 بلی 25.1

 نمیدانم 32.8



 

 

 ضمیمه 86

 المللی برای ایجاد صلحبین: دالیل عدم تمایل جامعه 37جدول 

  فیصدی

 بدیاایاالت متحده از طریق درگیری به اهدافش دست می 32.1

 صلح برای امریکا مهم نیست 21.7

 یی استمسأله طالبان یک موضوع منطقه 9.1

 طالبان تروریست هستند 8.1
 

 نظر به نتیجه فرآیند صلح -المللی به صلح : عدم تمایل جامعه بین38جدول 

دانم
نمی

 

ناکام
ی  

د
ح

تا 

ق
موف

ق 
موف

 

 

 ایاالت متحده از طریق درگیری به اهدافش دست می یابد 22.9 30.1 35.2 21.5

 برقراری صلح برای ایاالت متحده مهم نیست 9.6 19.9 23.6 18.9

 یی استمسأله طالبان یک امر منطقه 4.8 11.3 8.8 7.9

 طالبان تروریست هستند 6.0 6.7 8.7 8.8

Pearson chi2(45) =65.9132Sig. = 0.023 
 

 : آیا دولت قصد برقراری صلح را دارد39جدول 

  فیصدی

 نخیر 11.1

 نمیدانم 15.5

 بلی 73.4
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 : آیا طالبان قصد صلح را دارد40جدول 

 فیصدی
 

 نخیر 49.7

 نمیدانم 29.1

 بلی 21.2
 

 نظر به جنسیت -: قصد طالبان از صلح 41جدول 

  زن مرد

 نخیر 55.1 45.7

 نمیدانم 29.5 28.7

 بلی 15.4 25.6

Pearson chi2(2) =33.2315Sig.= 0.000 
 

 نظر به ملیت -: قصد طالبان از صلح 42جدول 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک ملیت هاسایر 

 نخیر 61.1 36.9 56.8 56.3 50.8

 نمیدانم 29.5 30.9 26.6 31.1 25.8

 بلی 9.4 32.2 16.6 12.6 23.4

Pearson chi2(8) = 118.8887Sig.= 0.000 

 نظر به تحصیالت -: قصد طالبان از صلح 43جدول 

 

ت 
صیال

تح

دینی
بی سواد 

ت  
صیال

تح

ابتدایی
س  

دوازده پا

یا پایین تر از 

آن
 

س یا 
لیسان

باالتر از آن
 

 

 نخیر 56.1 44.7 45.6 46.3 40.5

 نمیدانم 27.4 31.3 28.5 28.5 24.3

 بلی 16.6 24 25.9 25.3 35.1

Pearson chi2(8) =33.0564Sig.= 0.000 



 

 

 ضمیمه 88

 

 

 موفقیت در جنگ: شانس طالبان برای 44جدول 

  فیصدی

 نخیر 69.4

 نمیدانم 23.5

 بلی 7.1

 

 هانظر به مقبولیت رفتار آن –ها نسبت به شانس موفقیت طالبان در جنگ : برداشت45جدول 
 

 

 ها در مورد امکان صلح با طالبان: برداشت46جدول 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بولقبسیار زیاد قابل بولقبسیار قابل کم بسیار کم هیچ کدام

 نخیر 58.6 57.1 68.1 62.6 73.8

 نمیدانم 12.1 19.7 25.4 33 21.5

 بلی 29.3 23.1 6.5 4.4 4.7

Pearson chi2(8) = 135.9688Sig = 0.000 

  فیصدی

 کامال مخالف 6.5

 مخالف 10.1

 موافق 48.4

 کامال موافق 35.0
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 نظر به توصیف مناسب برای طالبان -: برداشت در مورد امکان صلح 47جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 یارامنیتی پس از توافق با حکمت: امکان صلح با طالبان نظر به سطح تغییرات در وضعیت 48جدول 

  هیچ کم زیاد

 موافق 46.6 51.3 47.6

 کامال موافق 31.9 34.6 39.9

 مخالف 12.8 8.9 7.6

 کامال مخالف 8.7 5.1 4.8

Pearson chi2(6) =24.7390 Sig.= 0.000 

 : قصد مردم برای صلح با طالبان49جدول 

 مرد زن مجموع
 

 بلی 86.6 72.0 80.3

 نخیر 13.4 28.0 19.7

Pearson chi2(1) =66.3778sig = 0.000 
 

 
 

 

  موافق مخالف مخالفکامال  موافقکامال 

 مزدوران 45.5 16.0 9.3 29.1

 مجاهدین 44.4 6.4 1.6 47.6

 مخالفان سیاسی 49.8 5.8 2.3 42.2

 برادران ناراضی 48.9 5.2 2.4 43.5

 دشمنان افغانستان 48.3 11.1 9.1 31.5

 نمیدانم 25.0 0.0 0.0 75.0

 شورشیان 55.7 10.9 6.6 26.8

 تروریست ها 44.6 17.1 14.3 23.9

Pearson chi2(45) =62.9122Sig. = 0.001 



 

 

 ضمیمه 90

 
 

 

 نظر به منطقه -: تمایل مردم به صلح با طالبان 50جدول 

  غرب کابل شرق مرکز شمال جنوب

 بلی 78.0 64.8 94.1 79.9 77.6 93.0

 نخیر 22.0 35.2 5.9 20.1 22.4 7.0

Pearson chi2(10) = 147.5371Sig.= 0.000 

 : سطح رضایت و خرسندی درباره صلح با طالبان51جدول 

  فیصدی

 خیلی زیاد 42.0

 زیاد 30.2

 کم 13.5

 اصال 8.4

 خیلی کم 6.0
 

 نظر به منطقه -: سطح رضایت و خرسندی درباره صلح با طالبان 52جدول 

 

 
 

  غرب کابل شرق مرکز شمال جنوب

 بسیار زیاد 39.4 26.2 58.4 40.1 41.3 47.8

 زیاد 27.4 23.9 26.9 32.8 32.7 35.8

 کم 18.1 19.9 9.5 11.8 11.7 12.1

 اصال نه 9.7 18.6 1.3 10.5 7.8 1.7

 بسیار کم 5.4 11.3 3.9 4.8 6.5 2.6

Pearson chi2(15) = 119.3008Sig.= 0.000 
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 :رویکردهای موثر در برابر طالبان53جدول 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 کردن در صورتی که طالبان صلح را رد کنند: رویکردها برای دنبال54جدول 

 
 المللی: اقدامات ممکن برای پایان دادن به درگیری افغانستان در سطح بین55جدول 

 
 

 

 
 

  فیصدی

 مصالحه )آشتی( 56.3

 مذاکره صلح 37.6

 سرکوب و رویارویی نظامی 24.5

 گری شخص ثالثجیمیان 17.0

  مرد زن مجموع

 ادامه اقدام نظامی 39.7 42.4 40.9

 های صلحادامه تالش 31.6 29.1 30.5

 افزایش فشار بر طالبان 18.3 20.7 19.3

 های سازمان ملل متحدافزایش تحریم 9.5 7.8 8.8

Pearson chi2(4) =12.7224Sig = 0.013 

  فیصدی

 ندها از جمله خط دیورمستقیم با پاکستان و رسیدگی به نگرانی های آنمذاکره  43.9

 افزایش فشار بر طالبان از طریق سازمان های بین المللی 41.6

 خروج نیروهای بین المللی 33.3

 ییتعامل با کشورهای همسایه و ایجاد یک اجماع منطقه 32.8

 المللینیروهای بینشکست دادن طالبان از طریق نظامی به کمک  17.6



 

 

 ضمیمه 92

 کنندالمللی چقدر به فرآیند صلح کمک می: نیروهای بین56جدول 

  مرد زن مجموع

 کنندتا حدی کمک می 21.4 27.8 24.1

 اصال مفید نیستند 24.0 18.6 21.7

 بسیار زیاد مفید اند 19.7 22.8 21.0

 کم 20.4 19.6 20.0

 بسیار کم 14.4 11.2 13.0

Pearson chi2(4) =21.7971Sig = 0.000 

 
 نظر به ملیت -المللی چقدر به فرآیند صلح کمک می کنند : نیروهای بین57جدول 

 

 نظر به منطقه -کنند  یچقدر به فرآیند صلح کمک م یالمللنیب یروهاین: 58جدول 

  غرب کابل شرق مرکز شمال جنوب

 بعضا مفید است 25.1 26.0 18.4 22.9 22.8 33.6

 اصال مفید نیست 14.3 21.0 40.3 21.3 15.1 24.6

 بسیار زیاد 20.8 17.7 12.8 19.1 26.3 25.0

 کم 23.6 23.0 14.4 25.5 20.5 11.2

 بسیار کم 16.2 12.3 14.1 11.1 15.3 5.6

Pearson chi2(20) = 141.4140Sig.= 0.000 

 
 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 بعضا مفید است 32.6 23.5 22.5 22.8 19.4

 اصال مفید نیست 12.8 29.8 19.1 12.1 25

 بسیار زیاد 22.8 18.1 19.9 32.5 21.8

 کم 23.8 15.1 23.9 18.4 21.8

 بسیار کم 8.1 13.5 14.7 14.1 12.1

Pearson chi2(16) =96.2954Sig.= 0.000 
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نظر به احتمال موفقیت طالبان در  -المللی: برداشت ها در مورد موثریت حضور نیروهای بین59جدول 

 جنگ

  بلی نخیر نمیدانم

 بعضا موثر است 16.8 24.8 24.4

 اصال موثر نیست 31.5 18.9 27.3

 بسیار زیاد 18.2 23.7 14.1

 کم 17.5 19.4 22.7

 بسیار کم 16.1 13.2 11.6

Pearson chi2(8) =42.3946Sig. = 0.000 

 

 نظر به سطح تحصیالت -المللی : دیدگاه ها در مورد موثریت حضور نیروهای بین60جدول 

لیسانس یا باالتر از 

 آن
 سوادبی

تحصیالت 

 ابتدایی

تر دوازده پاس یا پایین

 از آن
 

 بعضا موثر است 26.7 21.9 20.6 24.6

 اصال موثر نیست 18.1 24.1 29.2 21.2

 بسیار زیاد 20.4 21.5 18.9 21.7

 کم 21.6 20.8 16.7 20.0

 بسیار کم 13.2 11.7 14.6 12.5

Pearson chi2(16) =27.7781Sig. = 0.034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ضمیمه 94

 نظر به توصیف مناسب برای طالبان -المللی بینها در مورد موثریت حضور نیروهای : دیدگاه61جدول 

 

 : سطح موافقت با استراتژی جنوب آسیای ایاالت متحده62جدول 

 
 
 
 

 

 
 

 نظر به شانس موفقیت طالبان در جنگ -: میزان موافقت با استراتژی ایاالت متحده 63جدول 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  بعضا موثر است کم بسیار کم اصال موثر نیست بسیار زیاد

 مزدوران 26.9 22.0 12.7 19.8 18.7

 مجاهدین 15.9 22.2 17.5 31.8 12.7

 مخالفان سیاسی 23.5 21.0 12.4 22.5 20.7

 برادران ناراضی 18.5 17.0 15.7 28.9 20.0

 دشمنان افغانستان 27.9 20.4 12.4 19.1 20.2

 نمیدانم 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

 شورشیان 23.0 29.5 7.1 17.5 23.0

 تروریست ها 30.5 15.1 12.9 13.6 28.0

0.000Sig. = 88.6776) =28(2Pearson chi 

  فیصدی

 مطمئن نیستم 45.6

 نخیر 28.5

 بلی 25.9

  بلی نخیر نمیدانم

 مطمئن نیستم 31.2 43.2 57.2

 نخیر 46.4 28.0 24.3

 بلی 22.5 28.8 18.5

Pearson chi2(4) =53.0598Sig. = 0.000 
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 نظر به اهمیت نقش زنان در فرآیند صلح -: میزان موافقت با استراتژی ایاالت متحده 64جدول 

 

 دادن امتیازات به طالبانمیزان رضایت از : 65جدول 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 : امتیازات برای طالبان66جدول 

  فیصدی

 ها در حکومت محلیدادن سهم به آن 30.3

 عفو عمومی برخوردار شوندطالبان باید از  20.1

 رهبران شان در دولت مقرر شوند 18.4

 ها پول و دارایی داده شودبه آن 15.9

 ها اصالح شودها براساس باورهای آنقوانین و سیاست 9.9

 هیچ امتیازی داده نشود 6.5

 
 

 

 

 

  بسیار مهم است مهم است کم بسیار کم اصال مهم نیست نمیدانم

 مطمئن نیستم 44.5 43.8 44.4 54.8 45.1 25.0

 نخیر 27.0 23.8 33.9 24.4 39.4 25.0

 بلی 28.5 32.4 21.7 20.7 15.5 50.0

Pearson chi2(10) =49.5046Sig. = 0.000 

  فیصدی

 تا حدی موافقم 40.7

 مخالفم 28.1

 کامال مخالفم 17.0

 کامال موافقم 14.3



 

 

 ضمیمه 96

 نظر به جنسیت -: دادن امتیازات به طالبان 67جدول 

  زن مرد

 تا حدی موافق 36.5 43.8

 مخالف 34.5 23.4

 کامال مخالف 19.4 15.1

 کامال موافق 9.6 17.7

Pearson chi2(1) =47.2607Sig. = 0.000 

 

 نظر به ملیت -: دادن امتیازات به طالبان 68جدول 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 تا حدی موافق 31 49.1 35.3 42.7 34.1

 مخالف 39.7 22.2 31 20.9 36.6

 کامال مخالف 22.2 10.7 21.5 16.5 19.5

 کامال موافق 7.1 18 12.2 19.9 9.8

Pearson chi2(4) =99.1680Sig. = 0.000 
 

 : شرایط مردم برای صلح با طالبان69جدول 

  فیصدی

 حقوق بشر، حقوق شهروندان و حقوق زنان احترام کند ها باید بهآن 59.5

 ها باید دست از کشتار و خشونت بردارندآن 54.2

 ها باید به قانون اساسی افغانستان احترام کنندآن 49.0

 وگوهای صلح باید شفاف باشدگفت 39.7

 بساجرای آتش 31.3

 بدون هیچ شرط 10.4
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 نظر به جنسیت -: شرایط مردم برای صلح با طالبان 70جدول 

  زن مرد

 ندان و زنان احترام بگذارندوها باید به حقوق بشر، شهرآن 67.8 53.3

 ها باید دست از خشونت و کشتار بردارندآن 63.2 47.5

 ها باید به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارندآن 49.5 48.7

 صلح باید شفاف باشدمذاکرات  37.1 41.7

 بس ایجاد شودآتش 25.7 35.6

 بدون هیچ شرطی 7.5 12.6

Pearson chi2(51) = 187.1762Sig.= 0.000 

 
 نظر به اهمیت نقش زنان -: شرایط مردم برای صلح با طالبان 71جدول 

 نمیدانم
اصال مهم 

 نیست

بسیار 

 کم
 مهم است کم

بسیار مهم 

 است
 

0.0 45.7 53.0 57.1 65.2 64.4 

ها باید به حقوق بشر، آن

 شهروندان و زنان احترام بگذارند

0.0 53.9 47.9 56.0 55.9 58.5 

ها باید دست از خشونت و آن

 کشتار بردارند

75.0 37.4 52.5 59.7 55.5 52.8 

ها باید به قانون اساسی آن

 افغانستان احترام بگذارند

 مذاکرات صلح باید شفاف باشد 38.8 36.4 40.3 34.2 31.7 25.0

 بس ایجاد شودآتش 26.8 27.9 33.2 35.2 25.2 25.0

 بدون هیچ شرطی 5.9 5.7 9.4 10.0 20.0 0.0

Pearson chi2(230)= 339.8457Sig.= 0.000 

 
 
 
 
 



 

 

 ضمیمه 98

 آگاهی درباره شرایط طالباننظر به سطح  -: شرایط مردم برای صلح با طالبان 72جدول 

  تا حدی میدانم نخیر بلی

 ها باید به حقوق بشر، شهروندان و زنان احترام بگذارندآن 60.3 57.3 62.4

 ها باید دست از خشونت و کشتار بردارندآن 51.8 54.2 57.0

 ها باید به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارندآن 54.8 39.9 57.9

 مذاکرات صلح باید شفاف باشد 39.8 36.8 44.5

 بس ایجاد شودآتش 30.0 29.6 35.7

 بدون هیچ شرطی 9.2 13.2 7.1

Pearson chi2(102)= 161.0365Sig.= 0.000 

 
 

 : سطح پذیرش شرایط دولت برای صلح73جدول 

 
 

 
 
 
 
 

 

 وگوهای صلحها در مورد شرایط دولت برای گفت: برداشت74جدول 

 فیصدی
 

 طالبان روابط خود را با پاکستان پایان دهد 47.2

 طالبان باید قانون اساسی را بپذیرد 46.3

 های تروریستی پایان دهدطالبان روابط خود را با گروه 41.9

 ضددولتی خود را متوقف کندهای طالبان فعالیت 40.2

 بسآتش 17.7

 
 

 

 

 

  فیصدی

 بلی 65.6

 مطمئن نیستم 25.7

 نخیر 8.7
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 : اهمیت نقش زنان در فرآیند صلح75جدول 
 

  فیصدی

 مهم 29.9

 بسیار مهم 27.1

 کم 18.8

 اصال مهم نیست 12.3

 بسیار کم 11.7

 نمیدانم 0.2
 

 

 نظر به سطح تحصیالت -: اهمیت نقش زنان در فرآیند صلح 76 جدول 
 

 

 نظر به ملیت -: تاثیر توافق صلح با حکمتیار بر وضعیت امنیتی 77 جدول

ت 
صیال

تح

دینی
بی سواد 

ت  
صیال

تح

ابتدایی
 

س یا 
دوازده پا

پایین 
تر از آن

س یا باالتر 
لیسان

 

از آن
 

 

 مهم است 29.2 28.6 34.1 28.9 12.1

 بسیار مهم است 32.0 23.2 23.8 21.5 24.2

 کم 17.8 21.2 17.2 19.9 27.3

 اصال مهم نیست 10.0 13.5 14.6 14.2 30.3

 بسیار کم 10.8 13.3 10.0 15.0 6.1

 نمیدانم 0.1 0.2 0.4 0.4 0.0

Pearson chi 2(20) =43.7907Sig.= 0.002 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 هیچ تاثیر نداشته است 60 34.6 61.4 59.8 58.5

 کم  26.9 39 25.1 24.7 26.8

 زیاد 13.1 26.4 13.5 15.5 14.6

Pearson chi2(8)= 124.8197Sig.= 0.000 



 

 

 ضمیمه 100

 
 

 نظر به منطقه -: تاثیر توافق صلح با حکمتیار بر وضعیت امنیتی 78 جدول

 

 : صلح با حکمتیار یک تصمیم خوب بود79جدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تواند الگویی برای صلح با طالبان باشد: توافق صلح با حکمتیار می80جدول 

 مرد زن مجموع 
 

 موافق 38.7 34.2 36.8

 مخالف 21.3 23.7 22.3

 نمیدانم 16.3 18.2 17.1

 کامال مخالف 13.1 18.0 15.2

 کامال موافق 10.5 6.0 8.6

Pearson chi2(4) =24.6866Sig = 0.000 

 
 

  غرب کابل شرق مرکز شمال جنوب

 هیچ تاثیر نداشته است 56.9 57.8 40.0 51.6 60.1 25.9

 کم 35.1 28.2 38.7 29.6 26.4 30.6

 زیاد 8.1 14.0 21.3 18.8 13.5 43.5

Pearson chi2(10) = 163.7070Sig.= 0.000 

  مرد زن مجموع

 موافق 41.3 37.2 39.5

 مخالف 20.5 22.2 21.2

 کامال مخالف 13.4 18.1 15.4

 نمیدانم 11.8 15.8 13.5

 کامال موافق 13.1 6.8 10.4
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 نظر به ملیت -: صلح با حکمتیار یک تصمیم خوب بود 81جدول 
 

 

 نظر به ملیت –: صلح با حکمتیار می تواند الگویی برای صلح با طالبان باشد 82جدول 
 

 

 نظر به سطح مقبولیت رفتار طالبان در نزد مردم -: صلح با حکمتیار به عنوان یک الگو 83جدول 

 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 موافق 21.5 57.4 31.8 30.1 29.3

 مخالف 30.9 11.2 29.5 16.0 31.7

 کامال مخالف 28.9 6.5 16.8 20.4 24.4

 نمیدانم 13.1 10.3 14.0 24.3 9.8

 کامال موافق 5.7 14.7 7.9 9.2 4.9

Pearson chi2(36) = 329.6481Sig.= 0.000 

  سایر ملیت ها هزاره پشتون تاجیک ازبیک مجموع

 موافق 26.6 24.8 49.1 33.4 26.7 36.8

 مخالف 27.4 29.2 15.2 26.9 19.9 22.3

 نمیدانم 20.2 13.1 19.0 14.8 21.4 17.1

 کامال مخالف 16.9 26.5 7.4 17.3 19.4 15.2

 کامال موافق 8.9 6.4 9.2 7.6 12.6 8.6

Pearson chi2(16)= 159.2677Sig.= 0.000 

کامال  نمیدانم

 مخالف

کامال  موافق مخالف

 موافق

 

 هیچ 51.1 56.0 60.2 68.2 55.0

 کم 14.9 17.2 15.5 14.3 15.9

 بسیار کم 14.9 15.9 16.2 10.7 19.6

 بسیار قابل قبول 13.2 8.1 6.0 5.2 6.1

 بسیار زیاد قابل قبول 5.7 2.8 2.2 1.6 3.5

Pearson chi2(16)=38.5702Sig.= 0.001 



 

 

 ضمیمه 102

 نظر به شخصیت طالبان -: توافق با حکمتیار به عنوان یک الگو 84جدول 

  کامال موافق موافق مخالف کامال مخالف نمیدانم

 برادران ناراضی 26.4 28.6 13.8 16.2 26.3

 مخالفان سیاسی 27.0 21.8 18.7 11.0 20.2

 دشمنان افغانستان 17.8 15.7 19.2 18.2 21.1

 تروریست ها 8.0 10.0 16.7 22.7 13.6

 مزدوران 10.3 10.6 18.3 19.2 9.0

 شورشیان 5.2 8.9 11.1 9.7 8.1

 مجاهدین 4.6 4.1 2.2 2.9 1.7

 نمیدانم 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0

Pearson chi2(28)= 133.9687Sig.= 0.000 
 

 نظر به ملیت -: بهترین کشور برای میزبانی مذاکرات صلح 85جدول 

 

 نظر به برداشت ها در مورد قصد صلح طالبان -مذاکرات صلح  یزبانیم یکشور برا نیبهتر: 86جدول 

 
 
 
 
 

 

ایجاد یک  : 87جدول 

طالبان در  دفتر برای 

 افغانستان

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 افغانستان 59.6 55.6 56.3 56.3 54.8

 عربستان  7.4 21.3 13.1 18.0 14.5

 قطر 8.4 13.9 11.0 8.3 10.5

 پاکستان 16.2 5.4 15.0 14.1 11.3

Pearson chi2 (96) = 214.7616Sig. = 0.000 

  بلی نخیر نمیدانم

 افغانستان 47.4 61.2 54.9

 عربستان  19.3 12.0 19.9

 قطر 15.8 9.6 11.1

 پاکستان 13.5 11.0 10.2

Pearson chi2(48) =81.9286Sig.= 0.002 
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 فیصدی
 

 موافق 34.1

 مخالف 21.3

 کامال مخالف 16.7

 کامال موافق 16.4

 نمیدانم 11.5
 

 نظر به جنسیت -: ایجاد دفتر برای طالبان در افغانستان 88جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نظر به منطقه –: ایجاد دفتر برای طالبان در افغانستان 89جدول  

 

 
 

  زن مرد

 موافق 29.0 37.9

 مخالف 24.2 19.2

 کامال مخالف 21.2 13.4

 کامال موافق 12.5 19.4

 نمیدانم 13.1 10.2

Pearson chi2(4) =52.8654Sig. = 0.000 

  غرب کابل شرق مرکز شمال جنوب

 موافق 41.3 34.6 43.3 20.1 29.8 43.5

 مخالف 21.2 25.2 18.0 31.8 20.7 8.2

 کامال مخالف 16.6 18.6 5.2 29.0 19.8 4.7

 موافقکامال  7.7 12.3 25.9 7.0 16.1 32.8

 نمیدانم 13.1 9.3 7.5 12.1 13.7 10.8

Pearson chi2 (20) = 249.5222Sig. = 0.000 



 

 

 ضمیمه 104

 

 

 

 تیمل به نظر - افغانستان در طالبان یبرا دفتر جادیا: 90 جدول

 

  

 ها در افغانستان: امکان صلح با طالبان و ایجاد دفتر برای آن91جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیتها

 موافق 20.8 43.2 32.2 33.0 23.4

 مخالف 22.8 17.8 25.3 17.0 24.2

 کامال مخالف 35.2 6.5 19.1 16.0 21.8

 کامال موافق 8.7 23.8 10.4 20.9 16.1

 نمیدانم 12.4 8.8 13.0 13.1 14.5

 مجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Pearson chi2(16) = 221.7159Sig.= 0.000 

  موافق مخالف کامال مخالف کامال موافق

 موافق 36.3 15.7 22 38.5

 مخالف 21.6 27 23.5 18.9

 کامال مخالف 13.3 34.3 36.4 12.8

 کامال موافق 16.1 12.7 4.5 20.1

 نمیدانم 12.7 10.3 13.6 9.7

Pearson chi2(20) = 249.5222Sig. = 0.000 
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 نظر به توصیف طالبان –: بهترین مکان برای مذاکرات 92جدول  
 

 : عیوب شورای عالی صلح93جدول 

 فیصدی
 

 فاقد شایستگی و استقاللیت است 46.5

 دخالت خارجی در امور شورا وجود دارد 43.1

 فاقد حمایت مردمی است 38.8

 فساد در شورا وجود دارد 37.5

 گری استجیهای مذاکره و میانفاقد دانش در مورد تکنیک 23.5

 نمیدانم 5.4
 

 

 نظر به جنسیت -: سطح رضایت از شورای عالی صلح 94جدول 

  زن مرد

 ناراضی 39.9 33.4

 راضی 33.2 33.4

 کامال ناراضی 23.8 26.5

 کامال راضی 3.1 6.8

Pearson chi2(5) =73.8056Sig. = 0.000 

 

  قطر نپاکستا افغانستان عربستان

 مزدوران 8.8 13.7 69.1 8.4

 مجاهدین 16.7 21.7 36.7 25.0

 مخالفان سیاسی 16.4 11.2 52.3 20.1

 ناراضیبرادران  10.8 8.1 60.5 20.6

 دشمنان افغانستان 11.0 12.8 58.6 17.7

 نمیدانم 0.0 0.0 75.0 25.0

 شورشیان  13.8 12.6 61.5 12.1

 تروریست ها 9.8 14.5 63.5 12.2

Pearson chi2(168) = 223.4235Sig. = 0.003 



 

 

 ضمیمه 106

 نظر به ملیت -: سطح رضایت از شورای عالی صلح 95جدول  

 

 نظر به سطح تحصیالت -: سطح رضایت از شورای عالی صلح 96جدول 

 تحصیالت

 دینی

تحصیالت  بی سواد

 ابتدایی

دوازده پاس یا 

 تر از آنپایین

لیسانس یا 

 باالتر از آن

 

 ناراضی 39.8 36.9 28.4 30.8 25.7

 راضی 29.8 31.7 39 42.6 25.7

 ناراضیکامال  26.3 24.6 26.5 22.4 37.1

 کامال راضی 4.1 6.9 6.1 4.2 11.4

Pearson chi2(12) =35.6017Sig.= 0.000 

 
 

 

 : ناکامی فرآیند صلح و سطح رضایت از شورای عالی صلح97جدول 

  موفق تا حدی موفق ناکام نمیدانم

 ناراضی 18.3 25.1 41.0 37.1

 راضی 43.9 55.2 26.0 29.4

 کامال ناراضی 15.9 10.7 30.2 28.5

 کامال راضی 22.0 9.0 2.8 5.0

Pearson chi2(9) = 231.1193Sig. = 0.000 
 

 

 

  هزاره پشتون تاجیک ازبیک سایر ملیت ها

 ناراضی 39.5 32.4 37.6 41.7 36.6

 راضی 28.9 38.6 32.5 23.3 30.1

 کامال ناراضی 27.6 23.2 25.4 27.8 28.5

 کامال راضی 4.1 5.8 4.5 7.2 4.9

Pearson chi2(12) =25.5436Sig. = 0.012 
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 : رضایت از شورای عالی صلح نظر به تاثیر توافق صلح با حکمتیار98جدول 

  کم هیچ زیاد

 ناراضی 38.1 39.2 25.2

 راضی 34.3 27.2 47.9

 کامال ناراضی 24.2 30.0 13.6

 کامال راضی 3.4 3.6 13.3

Pearson chi2(6) = 127.6947Sig.= 0.000 

 
 برند: چه کسانی از درگیری در افغانستان سود می99جدول 

 فیصدی
 

 پاکستان 80.0

 کار و باندهای مواد مخدرهای جنایتشبکه 55.2

 غرب و ایاالت متحده 53.3

 ایران 43.3

 های مسلح غیرقانونیگروه 38.9

 مقامات بلندرتبه حکومت 23.9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ضمیمه 108

 نظر به توصیف طالبان -: چه کسی از درگیری در افغانستان سود می برد 100جدول 

ت ها
تروریس

 

ن
مزدورا

ن 
دی

جاه
م

 

ی
ن سیاس

خالفا
م

ی 
ض

ن نارا
برادرا

ن 
ن افغانستا

دشمنا
 

دانم
نمی

ن 
شورشیا

 

 

 پاکستان 81.4 75.0 83.1 78.7 80.1 69.8 79.1 80.7

شبکه های جنایت کار و  54.6 50.0 51.7 58.5 61.1 44.4 48.9 55.7

 باندهای مواد مخدر

 غرب و ایاالت متحده 48.1 50.0 42.8 59.6 54.0 66.7 55.6 52.1

 ایران 41.0 50.0 37.3 49.8 49.7 39.7 39.9 37.1

 های مسلح غیرقانونیگروه 36.6 25.0 38.1 40.7 43.7 34.9 31.3 40.4

 مقامات عالی رتبه دولت 23.0 0.0 18.8 23.9 26.8 20.6 23.9 28.2

Pearson chi2(399) = 499.0771Sig.= 0.000 

 
وده اینکه آیا فرآیند صلح موفق بنظر به  -: چه کسی از درگیری در افغانستان سود می برد 101جدول 

 است یا خیر

  موفق تا حدی موفق ناکام نمیدانم

 پاکستان 65.1 80.1 80.7 81.6

 شبکه های جنایت کار و باندهای مواد مخدر 50.6 60.2 54.0 54.4

 غرب و ایاالت متحده 62.7 55.3 52.5 50.4

 ایران 48.2 49.3 40.8 44.3

 های مسلح غیرقانونیگروه 36.1 40.5 38.0 42.1

 مقامات عالی رتبه دولت 21.7 20.4 24.9 26.3

Pearson chi2(171) = 204.7350Sig.= 0.040 
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 توانند نقش موثر بازی کنند: کشورهای همسایه تا چه حدی می102جدول 

 فیصدی
 

 زیاد 39.8

 بسیار زیاد 31.2

 کم 16.1

 هیچ 6.8

 کم بسیار 6.0

 

 نظر به جنسیت -: کشورهای همسایه تا چه اندازه میتوانند نقش موثر بازی کنند 103جدول 

  زن مرد

 زیاد 42.3 37.8

 بسیار زیاد 25.9 35.5

 کم 17.0 15.4

 هیچ 8.0 5.8

 بسیار کم 6.7 5.5

Pearson chi2(57)= 150.6827Sig.= 0.000 
 

 نظر به امکان صلح -اندازه میتوانند نقش موثر بازی کنند : کشورها همسایه تا چه 104 جدول 

 
 

   موافق مخالف کامال مخالف کامال موافق

  زیاد 44.4 35.5 36.9 35.3

  بسیار زیاد 27.8 29.5 28.5 37.1

  کم 16.4 17.0 15.4 15.8

  هیچ 6.2 10.5 10.8 5.6

  بسیار کم 5.2 7.5 8.5 6.2

Pearson chi2(12)=32.3056Sig.= 0.001  



 

 

 ضمیمه 110

 

 : رویکردها برای ادغام مجدد طالبان با جامعه105جدول  
 

 نظر به جنسیت -رویکردها برای ادغام مجدد طالبان به جامعه : 106جدول 

  زن مرد

 ها باید سالح خود را کنار گذاشته و به زندگی عادی بازگردندآن 48.0 41.6

 ها باید سالح خود را کنار گذاشته و به نهادهای اسالمی و مدرسه ها ملحق شوندآن 26.9 16.5

 کنار گذاشته و یک حزب سیاسی ایجاد کنندها باید سلح خود را آن 13.9 25.4

 ها باید در حکومت والیتی و ملی و نیروهای امنیتی ادغام شوندآن 10.3 15.6

Pearson chi2(5) =72.9531Sig. = 0.000 

 : موثریت نهادها در فرآیند صلح ) خالصه آمار(107جدول 

ع
جمو

م
داکثر 

ح
 

ل
داق

ح
ف  

حرا
ان

دارد
استان

 

س
واریان

 

ن
میانگی

حظه 
ال

م
  

 شورای علما 1946 3.52 1.90 1.38 1 5 6859

 هارسانه 1911 3.40 1.81 1.35 1 5 6494

 رهبران قومی و جهادی پیشین 1953 3.28 1.78 1.33 1 5 6399

 لویه جرگه 1893 2.99 2.00 1.41 1 5 5669

 شورای عالی صلح 1889 2.95 2.07 1.44 1 5 5575

 فعاالن جامعه مدنی 1908 2.86 1.78 1.33 1 5 5463

 شورای ملی 1890 2.82 1.84 1.36 1 5 5329

 احزاب سیاسی 1941 2.76 1.53 1.24 1 5 5357

 رویکردها برای ادغام مجدد طالبان با جامعه فیصدی

 ها باید سالح خود را کنار بگذارند و به زندگی عادی بازگردندآن 44.3

 ها ملحق شوندآن ها باید سالح خود را کنار بگذارند و به نهادهای اسالمی و مدرسه 20.9

 ها باید سالح خود را کنار بگذارند و یک حزب سیاسی ایجاد کنندآن 20.5

 ها باید باید با دولت ملی و والیتی و نیروهای امنیتی ادغام شوندآن 13.3
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 شورای والیتی 1903 2.56 1.84 1.36 1 5 4873

 
 : موثریت کشورها در فرآیند صلح )خالصه آمار(108جدول 

ع
جمو

م
داکثر 

ح
 

ل
داق

ح
ف  

حرا
ان

دارد
استان

 

س
واریان

 

ن
میانگی

حظه 
ال

م
  

 ایاالت متحده 1939 3.56 2.50 1.58 1 5 6904

 های اسالمیسازمان همکاری 1892 3.55 1.67 1.29 1 5 6723

 پاکستان 1958 3.35 2.48 1.57 1 5 6569

 یوناما 1816 3.29 1.78 1.33 1 5 5973

 عربستان 1901 3.25 1.75 1.32 1 5 6182

 روسیه 1851 3.20 1.99 1.41 1 5 5924

 ایران 1902 2.97 1.83 1.35 1 5 5651

 قطر 1861 2.92 1.59 1.26 1 5 5440

 چین 1866 2.90 1.76 1.33 1 5 5420

 امارات متحده عربی 1840 2.89 1.66 1.29 1 5 5318

 ترکیه 1855 2.86 1.58 1.26 1 5 5299

 هند 1877 2.76 1.63 1.28 1 5 5185

 اندونیزیا 1731 2.35 1.77 1.33 1 5 4075

  



 

 

 ضمیمه 112

 ها در مورد امکان مذاکرات صلح، با استفاده از تحلیل رگرسیون: عوامل مرتبط با برداشت109جدول 

OLS 
مذاکرات صلح با طالبان ممکن است، بیشتر احتمال دارد  معتقد اند کهافرادی که 

 که:

 فرآیند صلح آگاه باشند.از 

 از شورای عالی صلح در مذاکراه با طالبان راضی باشند.

 بگویند که طالبان نمیتواند در جنگ علیه دولت پیروز شود.

 موافقت کنند که امتیازاتی باید به طالبان برای معاهده صلح داده شود.

 شرایط طالبان برای صلح با دولت را بپذیرند.

 قصد صلح با دولت را دارد. بگویند که طابان

 بگویند که دولت قصد صلح با طالبان را دارد.

 مرد باشند.

 

 یونبا استفاده از تحلیل رگرس -: عوامل مرتبط با نظرات دادن امتیازات به طالبان برای صلح 110جدول 

OLS 
بیشتر  شود تا صلح کنند، افرادی که معتقد اند که امتیازاتی باید به طالبان داده

 احتمال میرود که:

 پذیر است.بگویند صلح با طالبان امکان

 از توافق صلح با طالبان راضی باشند.

 از رفتار و سیاست طالبان راضی باشند. 

 بگویند که طالبان میتواند در جنگ علیه دولت موفق شود.

 شرایط طالبان برای صلح را قبول کنند. 

 عالی صلح راضی باشند.از شورای 

 بگویند که توافق صلح با حزب اسالمی تاثیر مثبتی روی امنیت مناطق شان داشته است.

 مرد باشند.

 پشتون باشند، نه هزاره.
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 آگاهی از فرآیند صلح -: مدل رگرسیون 111جدول 

 1,970.00 = دهندگانتعداد پاسخ

     

F(9, 1960) = 42.27 

     

Prob > F = 0.00 

     

R-squared = 0.16 

     

Adj R-squared = 0.16 

     

Root MSE = 1.23 

     

 .q1 Coef آگاهی از فرآیند صلح
Std. 
Err. t P>t 

[95% Conf. 
Interval] 

 reg11 0.109 0.092 1.190 0.234 -0.071 0.290 شمال

 reg12 -0.033 0.103 -0.310 0.753 -0.235 0.170 مرکز

 reg13 0.469 0.104 4.500 0.000 0.265 0.674 شرق

 reg14 -0.226 0.106 -2.130 0.033 -0.435 -0.018 کابل

 reg16 0.530 0.113 4.680 0.000 0.308 0.752 جنوب

 gens1 -0.185 0.058 -3.210 0.001 -0.298 -0.072 زن

 edu 0.290 0.027 10.820 0.000 0.238 0.343 تحصیالت

 age 0.003 0.003 1.110 0.268 -0.002 0.009 عمر

  _cons 2.031 0.166 12.250 0.000 1.706 2.356 
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 تاثیر توافق صلح با حزب اسالمی روی امنیت -: مدل رگرسیون 112جدول 

 1,853.00 = دهندگانتعداد پاسخ

     

F(13, 1839) = 21.38 

     

Prob > F = 0.00 

     

R-squared = 0.13 

     

Adj R-squared = 0.13 

     

Root MSE = 1.43 

     
 حزب با صلح توافق تاثیر

 .q35 Coef امنیت روی اسالمی
Std. 
Err. t P>t 

[95% 
Conf. Interval] 

 gens1 -0.01 0.07 -0.22 0.83 -0.15 0.12 زن

 edu 0.06 0.03 1.88 0.06 0.00 0.12 تحصیالت

 ethnic1 0.06 0.18 0.34 0.73 -0.30 0.42 ازبک

 ethnic2 -0.03 0.14 -0.22 0.82 -0.32 0.25 تاجیک

 ethnic3 0.41 0.15 2.84 0.01 0.13 0.70 پشتون

 ethnic4 -0.04 0.16 -0.24 0.81 -0.35 0.28 هزاره

شانس طالبان در پیروزی در 

 q12 -0.17 0.02 -7.91 0.00 -0.21 -0.13 جنگ

 q4 0.08 0.04 2.00 0.05 0.00 0.16 امکان صلح

 reg11 -1.05 0.14 -7.65 0.00 -1.32 -0.78 شمال

 reg12 -0.81 0.14 -5.84 0.00 -1.08 -0.54 مرکز

 reg13 -0.86 0.13 -6.81 0.00 -1.11 -0.61 شرق

 reg14 -0.91 0.14 -6.59 0.00 -1.18 -0.64 کابل

 reg16 -1.13 0.14 -7.92 0.00 -1.41 -0.85 جنوب

  _cons 3.23 0.25 12.81 0.00 2.74 3.73 
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 ها: شکل2ضمیمه 
 

 التیتحص به نظر - صلح ندیفرآ مورد در یآکاه سطح3 شکل
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 تیجنس به نظر - طالبان یبرا مناسب فیتوص5 شکل

 
 
 

 هاآن رفتار تیمقبول لحاظ از - طالبان یبرا مناسب فیتوص 6شکل
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 حصل ندیفرآ جینتا به نسبت هابرداشت7 شکل

 

 
 

 التیتحص سطح به نظر - صلح ندیفرآ یناکام مورد در ها برداشت8 شکل
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 تیجنس به نظر - طالبان با صلح قصد 9 شکل

 
 

 

 سطح رضایت از شورای عالی صلح  10شکل 
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 است خورده شکست صلح یهاتالش چرا نکهیا مورد در دهندگانپاسخ لیدال11 شکل

 

 
 
 

 

 

 تیجنس به نظر - صلح امکان مورد در ها برداشت12 شکل
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 صلح امکان به نظر - صلح ندیفرآ یناکام مورد در ها برداشت13 شکل

 

 
 

 
 

 تیمل به نظر - یریدرگ ختم یبرا شده شنهادیپ یها حالراه14 شکل
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 تیجنس به نظر - طالبان بر زور از استفاده15 شکل

 

 
 

 

 
 

ها آن رفتار از یتینارضا به نظر - طالبان بر فشار شیافزا16 شکل
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 تیامن یرو یاسالم حزب صلح توافق ریتاث به نظر - طالبان برابر در مناسب کردیرو 17 شکل

 

 
 

 تیامن یرو یاسالم حزب با صلح توافق ریتاث به نظر - صلح ندیفرآ جهینت 18 شکل
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 مذاکرات یزبانیم یبرا کشور نیبهتر19 شکل

 
 

 

جنگ در طالبان تیموفق امکان به نظر - صلح مذاکرات یبرا مکان نیبهتر20 شکل
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تیمل به نظر – طالبان برابر در مناسب کردیرو21 شکل

 

 

 هانورستانی، قزلباش و سایر گروهیی، های قومی عبارتند از بلوچ، ترکمن، پشهسایر گروه *

 

 صلح ندیفرآ تیموفق سطح به نظر – شود دنبال طالبان برابر در که ییکردهایرو22 شکل

 
 

 

68%

63%

49%

73%

67%

21%

27%

43%

18%

21%

11%
10%

7%
9%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ازبیک تاجیک پشتون هزاره *دیگر ملیت ها

ادامه فشار نظامی ادامه تالش های صلح افزایش تعزیرات سازمان ملل

67%

48%

43%

24%

41%

47%

9%

10%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ناکام

با حدی موفق

موفق

ادامه فشار نظامی تداوم تالش های صلح افزایش تغزیرات سازمان ملل



 

 
 

صلح افغانستان هایفرآیند 125  

50%

31%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

هیچ کم زیاد

 

طالبان فیتوص به نظر - جامعه در طالبان ادغام یبرا کردهایرو :23 شکل

 
 

 مربوطه مناطق در اریحکمت با صلح معاهده از پس یتیامن طیشرا در رییتغ24 شکل
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طالبان در حکومت محلی و مرکزی و صفوف نیروهای امنیتی ادغام شوند
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 پرسشنامه: 3ضمیمه 
 

 (        نام پرسشگر )                                       نامه )       ( شماره پرسش

       139والیت )                                (                          تاریخ         )          /              /  

 شهروند گرامی،

ای را که در دست دارید توسط گروه مطالعات صلحِ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان فراهم پرسشنامه

آوری معلومات در مورد نگرش و برداشت های مردم افغانستان از برنامه های  شده است. هدف این پژوهش جمع

قانه های این پرسشنامه ما را در انجام موفصلح دولت با طالبان است. شما با همکاری تان و پاسخ گفتن به پرسش

 کنید. سپاس!این پژوهش کمک می

 من برای پاسخ دادن این پرسشنامه رضایت دارم.    

 برای انتخاب گزینۀ مورد نظر لطفن دور شماره ای آن گزینه دایره بکشید برای پاسخ دهنده: یادداشت

 پرسش ها

 از مذاکرات صلح با طالبان چقدر آگاهی دارید؟ )لطفن یک گزینه انتخاب کنید( .1

 ه. هیچ  الف. خیلی زیاد    ب. زیاد      ج. کم      د. خیلی کم    

 

 طالبان موثرتر می دانید؟ )چند گزینه انتخاب می توانید(شما چه راهکاری را در قبال  .2

 الف. آشتی و مصالحه؛ 

 ب. مذاکره سیاسی؛

 ج. سرکوب و مقابله نظامی؛  

    د. میانجیگری کشورهای سومی؛ 

 ه. موارد دیگر، لطفن توضیح دهید. ....

 

اقدامات را انجام دهد؟  چی المللی بین سطح در افغانستان دولت ٬برای ختم جنگ در افغانستان .3

 )چند گزینه انتخاب می توانید(

 الف. مذاکره مستقیم با پاکستان و رفع نگرانی آنها به ویژه در مورد مرز دیورند؛ 
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 ب. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان؛

 ج. دخیل ساختن کشور های همسایه و ایجاد اجماع منطقه ای؛

 سازمان های بین المللی؛د. ایجاد فشار بر طالبان از طریق 

 پیروزی بر طالبان با استفاده نیرو های نظامی بین المللی؛ ه.

 و. دیگری..............................................

 

 شما در مورد رویکرد آشتی و مصالحه دولت افغانستان با طالبان چیست؟ نظر  .4

    د. کاملن مخالفم   الف. کاملن موافقم    ب. موافقم      ج. مخالفم  

 

در مورد صلح با طالبان چقدر احساس خوشی و یا رضایت دارید؟ )لطفن یک گزینه انتخاب  .5

 کنید(

 ه. هیچ      الف. خیلی زیاد            ب. زیاد         ج. کم           د. خیلی کم  

)یک کمترین درجه و  صالحیت نهاد های زیر برای صلح با طالبان را چطور درجه بندی می کنید؟ .6

 بیشترین درجه(  5

 دانم نمی درجه بندی نهاد شماره

  5 4 3 2 1 شورا عالی صلح 1

  5 4 3 2 1 حکومت افغانستان 2

  5 4 3 2 1 جامعه بین المللی به ویژه امریکا 3

  5 4 3 2 1 جامعه اسالمی 4

  5 4 3 2 1 احزاب سیاسی 5

  5 4 3 2 1 مردم افغانستان 6

 بهترین راه ادغام طالبان در جامعه افغانستان چیست؟ )لطفن یک گزینه انتخاب کنید( .7

 الف. طالبان سالح بر زمین گذاشته و در مدارس دینی به تعلیم و تربیت بپردازند؛

 ب. طالبان سالح بر زمین گذاشته و به حیث حزب سیاسی وارد صحنه سیاست شوند؛

 ه زندگی عادی برگردند؛ج. طالبان سالح بر زمین گذاشته و ب

 د. طالبان در حکومت محلی و مرکزی و صفوف نیروهای امنیتی ادغام شوند؛

 ..…………ه. موارد دیگر
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 طالبان را چه باید خطاب کرد؟ )لطفن یک گزینه انتخاب کنید( .8

 الف. برادران ناراضی

 ب. مخالفان سیاسی

 ج. مجاهدان

 د. شورشی ها

 ه. دشمنان افغانستان

 ها و دهشت افگنانتروریستو. 

 ز. ملیشه های مزدور و خریده شده

 ح. .....................................

 

  است؟ داشته نتیجه چه کنون تا طالبان با صلح های تالش ٬به نظر شما .9

 الف. موفق بوده      ب. تا حدی موفق بوده       ج. ناکام بوده    د. نمی دانم 

 

 می انتخاب گزینه چند) چیست؟ آن دلیل ٬شما نظر به٬ناکام بوده استاگر تالش های صلح  .9.1

 (توانید

 های صلح؛الف. عدم شفافیت تالش

 ب. ضعیف بودن دولت افغانستان؛

 ج. غیر موثر بودن شورا عالی صلح؛

 ؛در پروسه صلح  د. دخالت منفی کشورهای همسایه

 ه. دخالت منفی کشور های غربی؛

 شهروندان در برنامه صلح؛و. سهیم نبودن 

 المللی در افغانستان؛ز. حضور نیروهای بین

 ح. عدم اراده طالبان برای صلح؛

 ط. سایر موارد.............

 

 ضعف دولت در برنامه صلح با طالبان چیست؟ )چند گزینه انتخاب می توانید( .10

 الف. دولت فاسد است؛



 

 
 

صلح افغانستان هایفرآیند 129  

 ب. دولت مشروعیت سیاسی ندارد؛  

 نتوانسته طالبان را از راه زور وادار به مصالحه کند؛ج. دولت 

 د. دولت به یک اجماع ملی در مورد مصالحه دست نیافته است؛

 ه. دولت به یک اجماع منطقه ای و بین المللی برای مصالحه دست نیافته است.

  

 به نظر شما ضعف شورای عالی صلح در میانجیگری میان دولت و طالبان چیست؟ )چند گزینه .11

 انتخاب می توانید(

 الف. حمایت مردمی ندارد؛

 ب. استقاللیت و صالحیت ندارد؛

 ها در کار شورا دخالت دارند؛ج. خارجی

 د. اعضا شورا روش مذاکره و میانجیگری را یاد ندارند؛

 ه. شورا آغشته به فساد است؛

 و. نمی دانم؛

 ز. سایر موارد.

  

 قبول اند؟  قابل طور کل چقدر به نظر شما خط مشی و عملکردهای طالبان به .12

 ه. هیچ قابل قبول نیستد د. خیلی کم        ج. کم   ب. زیاد    الف. خیلی زیاد

 

 آیا طالبان امکان پیروزی در جنگ با دولت افغانستان را دارند؟ .13

 الف. بلی               ب. نخیر           ج. نمی دانم 
 

 

به نظر شما اگر طالبان در جنگ با دولت پیروز شوند، آیا این گروه می تواند دولت افغانستان را  .14

 اداره کنند؟ 

 ج. نمی دانم                  ب. نخیر              الف. بلی 

 

 به نظر شما آیا طالبان اراده صلح با دولت افغانستان دارند؟ .15

 ج. نمی دانم          الف. بلی               ب. نخیر      
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اگر بلی، به نظر شما چرا طالبان می خواهند با دولت افغانستان صلح کنند؟ )چند گزینه   .15.1

 انتخاب می توانید( 

 الف. زیرا گروه طالبان نمی تواند در جنگ پیروز شود؛ چاره ای غیر از صلح ندارد؛

 ب. شاید طالبان بخاطر مبارزه با داعش با دولت صلح کنند؛

 طالبان درپی مصلحت ملت مسلمان افغانستان است؛ج. 

 د. چونکه حامیان خارجی طالبان در پی مذاکره اند؛ 

 ه. زیرا گروه طالبان از حمایت مردمی کافی برخوردار نیست؛

 و. موارد دیگر؛ لطفن توضیح دهید.................................

 

دولت افغانستان را ندارند؟ )چند گزینه اگر نه، به نظر شما چرا طالبان اراده صلح با   .15.2

 انتخاب می توانید(

  الف. زیرا دولت از موضع ضعیف با طالبان مذاکره می کند؛

 ب. زیرا دولت فاسد است و مشروعیت سیاسی الزم را ندارد؛ 

 ج. زیرا نیرو های بین المللی در افغانستان باقی ماندند؛

اکماالت کافی در دست دارد و امیدوار است در جنگ د. زیرا گروه طالبان منابع مالی و 

 پیروز شود؛

 ه. زیرا حامیان خارجی طالبان اراده صلح با دولت افغانستان ندارند؛

 و. زیرا طالبان از حمایت مردمی کافی برخوردار اند؛

 ز.  موارد دیگر ؛ لطفن توضیح دهید.....................
 

 ه طالبان برای رسیدن به توافق صلح چیست؟نظر شما در مورد دادن امتیازات ب .16

  الف. کاملن موافقم          ب. تا حدی موافقم         ج. مخالفم         د. کاملن مخالفم

 

کند؟ اگر موافقید، دادن کدام امتیازات به طالبان پیشرفت مذاکرات را صلح کمک می .16.1

 )چند گزینه انتخاب می توانید(

 داری محلی؛کومتالف. سهیم کردن آنها در ح

 داد به آن عده از طالبانی که به صلح می پیوندند؛ب. دادن پول و جای
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 ج. تغییر دادن قوانین و خط مشی ها مطابق خواست طالبان؛

 د. مقرر کردن رهبران طالبان در دولت مرکزی؛

 ه. عفو عمومی طالبان؛

 و. نباید به طالبان هیچ گونه امتیاز داده شود؛

 لطفن توضیح دهید.........  ز. موارد دیگر،

 

 آیا دولت افغانستان اراده صلح با طالبان را دارد؟ .17

 الف. بلی                 ب. نخیر              ج. نمی دانم

 

 اگر بلی، چرا دولت افغانستان می خواهد با طالبان صلح کند؟ )چند گزینه انتخاب می توانید( .17.1

 الف. زیرا صلح با طالبان، وحدت ملی را در افغانستان تامین می کند؛ 

 ب. زیرا صلح با طالبان، موقف دولت را در برابر پاکستان تقویت می کند؛

 ج. زیرا بدون صلح با طالبان، دولت مشروعیت سیاسی کافی ندارد؛

 لبان صلح کند؛د. دولت به دلیل اینکه توانایی پیروزی نظامی ندارد، مجبور است با طا

 ه.  صلح با طالبان پروژه جامعه جهانی است و دولت باید آنرا پیگیری کند؛

 و. موارد دیگر، لطفن توضیح دهید. ..........................................

 

اگر نه، چرا دولت افغانستان اراده ندارد با طالبان صلح کند؟ )لطفن یک گزینه انتخاب   .17.2

 کنید(

 دولت در موضع قدرت قرار دارد و امیدوار است در جنگ با طالبان پیروز شود؛الف. زیرا 

 ب. زیرا حامیان بین المللی دولت افغانستان اراده صلح با طالبان ندارند؛

 ج. زیرا طالبان و سران دولت با یکدیگر همدستی دارند؛

 د. زیرا گروه طالبان اراده صلح با دولت ندارد؛

 مردمی کافی برخوردار است و به صلح با طالبان نیازی ندارد؛ ه. زیرا دولت از حمایت

 و. موارد دیگر، لطفن توضیح دهید......................................................

 

 آیا جامعه جهانی، به ویژه ایاالت متحده امریکا، اراده صلح با طالبان دارد؟ .18
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 ج. نمی دانم   الف. بلی              ب. نخیر            

 

اگر آری، چرا جامعه جهانی و امریکا میخواهد با طالبان صلح کند؟ )چند گزینه انتخاب می  .18.1

 توانید(

 الف. زیرا پیروزی نظامی در مقابل طالبان امکان ندارد؛ 

ب. چونکه طالبان یک جنبش مردمی در افغانستان است و جامعه جهانی نمی تواند آن را 

 نادیده بگیرد؛ 

 مهمترین هدف امریکا و جامعه جهانی در افغانستان برقراری صلح است؛ج. 

 د. زیرا صلح با طالبان خواست دولت افغانستان است؛

 ه. زیرا بدون صلح با طالبان، منافع امریکا در منطقه با خطر مواجه می شود؛

 .........و. موارد دیگر، لطفن توضیح دهید............................................

 

اگر نه، چرا جامعه جهانی و امریکا اراده صلح با طالبان ندارند؟ )چند گزینه انتخاب می  .18.2

 توانید(

 الف. زیرا برای ایشان برقراری صلح در افغانستان اهمیت ندارد؛ 

 ب. زیرا آنها از طالبان برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند؛ 

 طقه ای است و از بیرون منطقه نمی توان آن را حل کرد؛ . زیرا مسئله طالبان یک موضوع منج

 د. زیرا طالبان یک گروه دهشت افگن است؛

 ه. موارد دیگر، لطفن توضیح دهید..........

 

 آیا شما اراده صلح با طالبان دارید؟ .19

 الف. بلی                ب. نخیر             
 

 )چند گزینه انتخاب می توانید( اگر نه، چرا شما اراده صلح با طالبان ندارید؟ .19.1

 الف. به نظر من طالبان دشمن ملت افغانستان است و باید شکست داده شود؛

 ب. به نظر من جنایات طالبان بخشودنی نیست؛

 که پیروزی نظامی در جنگ بهتر از صلح است؛ج. چون
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 د. زیرا تصمیم من برای صلح با طالبان اهمیت ندارد؛

 طالبان نتیجه مطلوب ندارد؛ه. به نظر من صلح با 

 و. موارد دیگر، لطفن توضیح دهید................

 

 اگر بلی، چرا طرفدار صلح با طالبان هستید؟ )چند گزینه انتخاب می توانید( .19.2

 الف. من بخاطر حمایت از استراتیژی دولت خواهان صلح با طالبان هستم؛

 ب. من شخصا با طالبان مشکلی ندارم؛

 ن بخشی از جامعه افغانستان اند؛ج. زیرا طالبا

 د. زیرا جنگ با طالبان بی نتیجه است؛

 ه. زیرا چاره ای به غیر از صلح با طالبان وجود ندارد؛

 و. موارد دیگر، لطفن توضیح دهید. .....................

 

 شرایط شخص شما برای صلح با طالبان چیست؟ )چند گزینه انتخاب می توانید( .20

 مفاد قانون اساسی احترام بگذارند. الف. طالبان به

 ب. طالبان به حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق زنان احترام بگذارند.

 ج. گفتگوهای صلح به گونه شفاف انجام شود. 

 د. طالبان از خشونت دست بردارند؛

 ه. توافق بر یک آتش بس دوطرفه؛

 و. شرطی ندارم؛

 ز. سایر موارد، لطفن توضیح دهید. 
 

 شرایط طالبان برای صلح با دولت اطالع دارید؟ آیا از .21

 الف. بلی              ب.  نخیر            ج.  تا حدی
 

اگر آری، مهمترین شرط طالبان برای صلح با دولت چیست؟ )لطفن یک گزینه انتخاب  .21.1

 کنید(

 الف. طالبان می خواهد در دولت مرکزی شریک باشند. 

 اسالمی تغییر کند. ب. قانون اساسی باید مطابق شریعت
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 ج. قوای خارجی باید از کشور خارج شوند.

 د. دولت افغانستان باید سیاست های پاکستان را قبول کند. 

 ه. طالبان می خواهند در حکومتداری محلی خودمختاری داشته باشند؛

 و. ایجاد یک آتش بس؛ 

 دهید..................................ز. موارد دیگر، لطفن توضیح 

 

 آیا شرایط طالبان را برای صلح با دولت قبول دارید؟ )یک گزینه( .22

 الف. بلی                ب. نخیر               ج. مطمئن نیستم
 

 اگر بلی، با کدام گزینه های ذیل موافقید؟ )چند گزینه انتخاب می توانید( .22.1

 سهیم ساخته شوند.  الف. طالبان در دولت مرکزی

 ب. قانون اساسی طبق نظر طالبان تغییر کند.

 ج. قوای خارجی طبق برنامه طالبان از کشور خارج شوند.

 د. دولت افغانستان باید سیاست های پاکستان را قبول کند. 

 

 

 

 آیا از شرایط دولت افغانستان برای صلح با طالبان اطالع دارید؟ .23

 نخیر               ج. تا حدیالف. بلی                ب. 
 

 اگر آری، مهمترین شرط دولت برای صلح با طالبان چیست؟ )چند گزینه انتخاب می توانید( .23.1

 الف. طالبان قانون اساسی افغانستان را قبول کنند.

 ب. طالبان روابط خود را با پاکستان قطع کنند.

 ی تروریستی قطع کنند.ج. طالبان روابط خود را با القاعده، داعش و دیگر گروه ها

 د. طالبان به فعالیت های ضد دولتی خود پایان دهند. 

 ه. ایجاد آتش بس؛

 و. موارد دیگر، لطفن توضیح دهید................

 

 آیا شرایط دولت را برای صلح با طالبان قبول دارید؟  .24
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 الف. بلی                 ب. نخیر              ج. مطمئن نیستم
 

 با کدام شرایط دولت برای صلح موافقید؟ )چند گزینه انتخاب می توانید( اگر آری، .24.1

 الف. طالبان قانون اساسی افغانستان را قبول کنند.

 ب. طالبان روابط خود را با پاکستان قطع کنند.

 ج. طالبان روابط خود را با القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی قطع کنند.

 ی ضد دولتی خود پایان دهند؛د. طالبان به فعالیت ها

 ه. آتش بس دو طرفه؛

 

 نقش زنان در مذاکرات صلح چقدر مهم است؟ .25

 د. خیلی کم         ه. هیچ مهم نیست  ب. زیاد       ج. کم    الف. خیلی زیاد 
 

 آیا از استراتژی جدید دولت امریکا درباره طالبان اطالع دارید؟ .26

 ج. تا حدی          الف. بلی                ب. نخیر    

 

 اگر آری، این استراتژی چه موقفی در برابر طالبان دارد؟ )چند گزینه انتخاب می توانید( .26.1

 الف. امریکا می خواهد به هر طریق ممکن با طالبان صلح کند. 

 ب. امریکا می خواهد تا نابودی طالبان در مقابل آن بجنگد. 

 وجه جنگ با داعش است.ج. امریکا دیگر با طالبان کاری ندارد و مت

 د. امریکا می خواهد در جنگ با طالبان پیروز شود؛ صلح با طالبان اهمیت ثانی دارد.

 ه. موارد دیگر، توضیح دهید.............................................................

 

 آیا با موقف جدید دولت امریکا در برابر طالبان موافقید؟ .27

 ب. نخیر               ج. مطمئن نیستم                     الف. بلی       

 

 به نظر شما طالبان و داعش چه فرقی با هم دارند ؟ )لطفن یک گزینه انتخاب کنید( .28

 الف. هر دو گروه تروریستی اند؛

 ب. داعش افراطی تر از طالبان است؛



 

 

 ضمیمه 136

 ج. داعش شکل دیگری از طالبان است؛

 است اما طالبان مردمان افغانستان اند؛ د. داعش یک گروه بین المللی

 

 حضور نیروهای بین المللی چقدر در برقراری صلح کمک می کند؟ .29

 ب. زیاد     ج. کم      د. خیلی کم    ه. هیچ کمک نمی کند الف. خیلی زیاد 

 

چی کسانی از جنگ و ناامنی در افغانستان بیشترین سود را می برند؟ )چند گزینه انتخاب می  .30

 د(توانی

 الف. کشور های غربی و امریکا؛

 ب. پاکستان؛

 ج. ایران؛

 د. گروه های جنایتکار و قاچاقبران مواد مخدر؛

 ه. گروه های مسلح غیر مسئول؛

 مقامات عالی رتبه دولتیو. 

 ز. سایر موارد............
 

 از شورای عالی صلح که میانجیگری را به عهده دارد چقدر راضی هستید؟  .31

   ضی هستم؛     ب. راضی هستم؛    ج. راضی نیستم    د. هیچ راضی نیستمالف. خیلی را
 

به نظر شما کدام کشور مکان مناسب برای مذاکرات صلح با طالبان است؟ )لطفن یک گزینه  .32

 انتخاب کنید(

 الف. پاکستان    ب. قطر    ج. عربستان     د. افغانستان   ه. دیگری، نام ببرید........

 

 ی منطقه را در فرایند صلح در افغانستان چقدر موثر می دانید؟نقش کشورها  .33

 الف. خیلی زیاد      ب. زیاد       ج. کم     د. خیلی کم        ه. هیچ موثر نیست
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در صورتیکه طالبان به برنامه صلح مخالفت کنند چه رویکردی در برابر ایشان اتخاذ گردد؟ )لطفن  .34

 یک گزینه انتخاب کنید(

 ادامه مقابله نظامی و سرکوب؛الف. 

 ادامه تالش های صلح؛ .ب

 افزایش فشار بر طالبان از طریق جامعه بین المللی؛ .ج

 افزایش تحریم های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی؛ .د

 موارد دیگر؛ توضیح دهید. .ه

 

 صلح با حزب اسالمی چقدر به امنیت در مناطق شما کمک کرده است؟ .35

د                  ب. زیاد            ج. کم           د. خیلی کم        ه. وضعیت تغییر الف. خیلی زیا

 نکرده است.

 

تا  1میزان موثریت هر یک از نهاد ها و گروه های ذیل را در موفقیت مذاکرات صلح با طالبان از   .36

 درجه دهید. 5

 بیشترین درجه( 5)یک کمترین درجه و 

 دانم نمی درجه بندی نهاد شماره

  5 4 3 2 1 شورا عالی صلح 1

  5 4 3 2 1 احزاب سیاسی 2

بزرگان قومی و سران  3

 جهادی

1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 فعاالن جامعه مدنی 4

  5 4 3 2 1 لویه جرگه 5

  5 4 3 2 1 شورا ملی 6

  5 4 3 2 1 شورا والیتی 7

  5 4 3 2 1 شورا علما افغانستان 8

  5 4 3 2 1 رسانه ها 9
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میزان تاثیرگذاری هر یک از کشور و سازمان های ذیل را در موفقیت مذاکرات صلح با طالبان از  .37

 بیشترین درجه( 5درجه دهید. )یک کمترین درجه و  5تا  1

 دانمنمی درجه بندی کشور شماره

  5 4 3 2 1 امریکا و متحدان غربی اش 1

  5 4 3 2 1 هندوستان 2

  5 4 3 2 1 پاکستان 3

  5 4 3 2 1 چین 4

  5 4 3 2 1 ایران  5

  5 4 3 2 1 روسیه 6

  5 4 3 2 1 عربستان 7

  5 4 3 2 1 ترکیه 8

  5 4 3 2 1 قطر 9

  5 4 3 2 1 امارات متحده عربی 10

  5 4 3 2 1 اندونیزیا 11

  5 4 3 2 1 سازمان ملل متحد: یوناما 12

  5 4 3 2 1 های اسالمیسازمان همکاری 13
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 در جدول ذیل میزان موافقت و مخالفت خود را با هر گزاره مشخص کنید. .38
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صلح با طالبان می تواند در از بین بردن دیگر  1

 گروه های تروریستی در کشور کمک کند. 

     

مقامات دولت در مورد صلح وحدت نظر  2

 ندارند

     

صلح با طالبان می تواند وحدت ملی را در  3

 کشور تقویت کند. 

     

قرارداد صلح دولت با گلبدین حکمتیار می  4

 تواند الگوی صلح برای طالبان باشد.

     

قرارداد صلح دولت با گلبدین حکمتیار  5

 راهکار خوب بود. 

     

برنامه صلح با طالبان مسئله داخلی است و به  6

 اجماع ملی نیاز دارد.

     

برنامه صلح با طالبان مسئله بین المللی است و  7

 به اجماع بین المللی نیاز دارد.

     

      برقراری صلح با طالبان ممکن نیست. 8

ایجاد دفتر برای طالبان در داخل افغانستان  9

 خوب است.

     

      دولت افغانستان با داعش نیز مذاکره کند 10
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 مشخصات شخصی

 متغیر ها شاخص ها

 جنسیت . مرد        2. زن       1       

 حالت مدنی . دیگری5. طالق گرفته    4. بیوه       3. متاهل       2. مجرد     1      

. پشتون                                            5. ترکمن          4. تاجیک     3. بلوچ       2. ازبیک    1      

 . سایر اقوام 10. هزاره     9. قزل باش    8. نورستانی 7. پشه ای         6

 ملیت

 وظیفه                 

 محل سکونت ( . روستا )                  2(     ). شهر1       

 سن 

تر . فارغ صنف دوازده و یا پایین3               . آموزش های ابتدایی2     . بی سواد  1

                   . ماستر و باالتر از آن5دانشجو و لیسانس      . فارغ چهارده، 4از آن          

 . تحصیالت مدارس دینی 6

 تحصیل سطح

میانگین درآمد  

 ماهانه

 شماره تماس 
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