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 چالش های مذاکرات بین االفغانی

 
هـ ش( به امضا  ۱۳۹۸حوت  ۱۰توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا پس از هجده ماه مذاکرات؛ باآلخره به روز شنبه) 

کشور و سازمان بین املللی نیز در مراسم امضای توافقنامه در دوحه پایتخت قطر حضور  30دگانی بیش از رسید. مناین

داشتند. توافقنامه را از جانب امریکا؛ زملی خلیل زاد رئیس هیأت مذاکره کننده و از جانب طالبان؛ مال عبدالغنی برادر؛ 

 رئیس دفرت طالبان در قطر به امضاء رسانیدند.

ماه افغانستان را ترک می کند و از خاک افغانستان بر علیه منافع  ۱۴این توافقنامه متام نیروهای خارجی الی  برمبنای

امریکا و متحدان آن استفاده منی شود. آتش بس دامئی بر قرار شده و پنج هزار زندانی طالبان از زندان های دولت و 

و نیز تا کمرت از دو هفته دیگر مذاکرات بین االفغانی در کشور  یک هزار زندانی دولت از محابس طالبان رها می شوند،

ناروی آغاز می گردد. با امضای توافقنامه میان طالبان و امریکا یک مرحله مهم پروسه صلح افغانستان سپری شد و 

یل مورد قرار است مرحله دوم و حساس دیگر آن که مذاکرات بین االفغانی باشد به زودی آغاز شود که در این تحل

  کنکاش و بررسی قرار می گیرد.

 تشکیل هیأت مذاکره کننده

 هنوز تا دولت چرت ریز یاسیس یها جهت و افغانستان دولت د،یرس امضا به کایامر و طالبان انیم صلح توافقنامه آنکه با

 یچگونگ و صلح مورد در چند هر. دارد ادامه آن مورد در ها کشمکش و نشده کننده مذاکره أتیه نییتع به موفق

 نظر به. دیمنا کسب را اطراف متام توافق نتوانسته حال تا چکدامیه اما شده ارائه یها طرح یاالفغان نیب مذاکرات

 واقع ها طرح سائر انیدرم – شود ادی صلح یمل یشورا بنام است بهرت که – ندهیمنا یشورا کی جادیا طرح که رسد یم

 یاجتامع یها گروه و اقشار متام از تن 100 تا 80 نیب تواند یم آن تعداد که صلح یمل یشورا انیم از. باشد تر نانهیب

 با تواند یم تن، 12 تا 10 یقو  کننده مذاکره أتیه کی باشد، افغانستان یفعل حکومت ندگانیمنا شمول به یاسیس

 یاسیس اطراف کهیا یاسیس اجامع طرف کی از ب،یترت نیا به. بربد شیپ به را خود کار صلح، یمل یشورا مشوره

 کی از دارند، حضور یفعل حکومت چرت ریز کهییها جناح متام گر،ید طرف از و افتی خواهد تحقق اند؛ آن خواهان

 یم شمول همه طالبان با مذاکرات طرف کی از صورت نیا در. شد خواهند صحبت وارد طالبان با معقول و واحد موضع
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 یمشورت میت که بود خواهد تر مؤثر یزمان طرح نیا. بود خواهد مؤثر و فرشده کننده مذاکره أتیه گرید جانب از و شود

 (۱. )سازد کیرش پروسه نیا با شانرا یها مشوره و تجارب کننده، مذاکره أتیه درکنار متخصص، یا

 مذاکره أتیه یبزود که گفت اش یسخرنان ضمن فیتحل مراسم یادا از بعد کشور، جمهور سیرئ یغن ارشف محمد

 (۲. )منود خواهد یمعرف باشد؛ یم ملت اقشار متام شامل که را دهکنن

 هدفمندی و جدیت در مذاکرات 

 یها رساختیز متام به جنگ نیا. سوزد یم جنگ آتش در افغانستان ما کشور که شود یم سال کی و چهلحدود 

 فساد و معتاد و مهاجر و یمزخ و کشته ها ونیلیم. است کرده وارد یمحکم رضبه ما کشور یمعنو  یها ارزش و یماد

 و کشته یملک مردمان هم ای و جنگ نیطرف از تن ها ده روزانه. دیآ یم حساب به خامنانسوز جنگ نیا زاده گسرتده

 قطع یبرا که یخوب فرصت حال. دیامیپ یم را شیخو ینزول ریس کشور اقتصاد روز هر گذشت با و شوند یم یزخم

 از یناش یها یبدبخت متام باشد تا شود استفاده آن از که است الزم است آمده فراهم داریپا صلح به دنیرس و جنگ

 .دیآ بوجود کشور در تیامن و صلح یفضا شده، دهیبرچ جنگ

 نیب مذاکرات اما، بود گرفته صورت یها تالش کشور در صلح آمدن و جنگ قطع یبرا زین ها گذشته در چند هر

 در بایتقر صلح به دنیرس و مذاکرات نیا مورد در نکهیا یکی. است خوردار بر ی ژهیو تیاهم از لیدل دو به یاالفغان

 شامل افغانستان هیقض در ریدرگ یها جناح متام نکهیا هم دوم و دارد وجود اجامع یامللل نیب و یمنطقو  ،یمل سطوح

 قانون در راتیتغ نده،یآ نظام ساختار یچگونگ یرو  توافق به دنیرس ی لهیوس گانهی عنوان به گو و گفت و هستند بحث

 .است گرفته قرار اطراف متام قبول مورد افغان مختلف یها جناح انیم در قدرت میتقس معادلهء نیتع و

. باشد کشور در یز یر خون دوام از یر یجلوگ و یجار  جنگ به دادن خامته دیبا یاألفغان نیب مذاکرات در کالن هدف

 آتش کی به دنیرس تا خشونت فیتخف دوام و یساز  اعتامد دیبا یافغان یها جهت متام نخست هدف آن، از بعد

 جز یا جهینت و دهیگرد تجربه بار بار، گذشته سال چهل یط که یطلب فزون و یخواه قدرت نه باشد؛ کشور در دوامدار

 باتیترت از اعم عالقه مورد موضوعات متام یرو  دیبا متعاقبا  . است نداشته قبال در افغانستان یبرباد و جنگ دوام

 حسب ک،ی کای ره،یغ و مردم حقوق و هایآزاد حدود ،یاساس قانون در راتیتغ ،یمل یها ساختار تیوتقو حفظ ،یانتقال

 طول شرتیب و ها ماه موارد، متام یرو  بحث است ممکن. ردیگ صورت مداقه و بحث کامل، یمند حوصله با و تیاولو

 قهءیوث که ابدی ادامه یزمان تا دیبا مذاکرات. گردد مذاکرات قطع و اطراف یدلرسد باعث دینبا زمان طول اما بکشد؛

 .برسد مذاکرات اطراف امضاء به و بیترت ،یرضور  اتیجزئ متام با یاألفغان نیب صلح

 چالش های فراروی مذاکرات بین االفغانی

 مذاکرات یفرارو  چالش کی به یاسیس انیزندان ییرها موضوع کایامر و طالبان انیم صلح توافقنامه یامضا یفردااز 

 بر که است گفته طالبان گان کننده مذاکره أتیه عضو یاستانکز  عباس محمد ریش. است شده مبدل یاالفغان نیب

 یها زندان از دولت یزندان هزار کی بدل در را طالبان یزندان هزار پنج که است مکلف کایامر صلح توافقنامه یمبنا

 یرسم فرمان حوت ۲۰ خیتار به اما بود، یمنف رابطه نیا در ابتدا در یغن یآقا یشواکن چند هر. کند رها افغانستان

 .منود صادر را طالب یزندان هزار کی یآزادساز 
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 مورد موارد در رو، در رو مذاکرهء به حارض و نشناخته تیرسم به را افغانستان حکومت حال تا طالبان که ستیحال در نیا

 (۳.)باشد یمن آن با منازعه

 ونیاسیس و یاسیس احزاب و حکومت انیم در یگ پراگنده دارد قرار یاالفغان نیب مذاکرات ریمس در که یگر ید لشچا 

 یزمان مشکل نیا. است داده قرار شعاع تحت را یاالفغان نیب مذاکرات آغاز یجد طور به نیا که است کشور مطرح

 به فیتحل مراسم یاجرا به جداگانه شکل به کدام هر ؛یمل وحدت حکومت یزعام که گرفت خود به تر یجد شکل

 .پرداختند حوت ۱۹ خیتار به دیجد جمهور سیرئ عنوان

 با را کشور در صلح که دارند وجود یعناص  آنهم با دارد وجود یامللل نیب و یمنطقو  و یمل اجامع صلح مورد در وجود با

 مذاکرات اشکال شکل به منود خواهند کوشش اتحلق نیا. ندیمنا یم بیتخر را آن و ندانسته مطابقت در شان منافع

 .ندیمنا سبوتاژ را یاالفغان نیب

 تجربه که است مقام و یکرس هامنا بدهد دست از را آن ستندین حارض یراحت به مداران قدرت که را یز یچ افغانستان در

 دارد، قرار یاالفغان نیب اکراتمذ یرو  شیپ در که میمستق یها چالش از یکی. است دهیرسان اثبات به را امر نیا بارها

 نیا در که شود یم دهیفهم حاال نیهم از ونیاسیس و مداران قدرت از بسا یها یگر یالب از. است نیهم قیدق بطور

 .کشور در صلح آمدن نه است اصل آنها نزد در قدرت به دنیرس هم ای و قدرت در بقا مذاکرات

 نیب مذاکرات یفرارو  گرید بزرگ چالش یامللل نیب و یمنطقو  ،یمل یها رقابت دانیم به صلح یها تالش شدن لیتبد

 آمدن نسبت منافع تضاد یامللل نیب و یمنطقو  ،یداخل یها عرصه در چون. باشد تواند یم ادیز احتامل به یاالفغان

 تیعقالن با و بوده حساس مورد نیا در کننده مذاکره أتیه و صلح طرفداران است الزم که دارد وجود کشور در صلح

 .ندیمنا برخورد

 جا نیا در. است مذاکرات رساندن جهینت به یبرا یاصل موانع از زین کننده گو و گفت یها جهت تنازل و انعطاف عدام

 قبول قابل ها طرف متام یبرا که برسند جهینت به یساختار  یرو  و گرفته کار حوصله و صرب از ها جهت که است یحتم

 و طالبان انیم اهمی و دهیرس امضاء به کایامر و طالبان انیم که است یمواد درست قیطبت عدم تر مهم همه از. باشد

 .دیرس خواهد امضا به گر،ید یداخل اطراف

 نتیجه 

 نیب و یمنطقو  اجامع. است شده رسیم کشور در صلح آوردن یبرا یا ییطال فرصت جنگ،اکنون دهه چهار از پس

 متام حل راه را مذاکره و گو و گفت ز،ین یداخل یها جناح همه و آمده وجود به افغانستان در صلح امیق مورد در یامللل

 .دانند یم مشکالت

 آوردن و جنگ ختم یبرا آمده شیپ فرصت از توانند یم چگونه که دارد یگ بسته ها افغان یار یهش و یرکیز به حال

 سال یجار  جنگ اگر. مناند یباق کشور در جنگ تداوم یبرا یفرصت چیه گرید تا ندیمنا استفاده یطور  کشور در صلح

 است خوب چه پس. آورد خواهد رونیب را یحل راه و نشسته مذاکره زیم یرو  متخاصم اطراف رسانجام، ابد؛ی ادامه ها

 .میساز کوتاه کشور در را یتباه و جنگ عمر و نساخته عیضا موجود فرصت که

 ندهیآ لیتحل در آن، یامدهایپ و کشور یجمهور  استیر ءدوگانه فیتحل مراسم یاجرا به مربوط انیجر: ادداشتی

 .دیگرد خواهد میتقد



۱۳۹۸، حوت ۲۱ - ۲۳۴ –تحلیل هفته    

 مرکز څېړنو ییزوسیمه او سرتاتېژیکو د

 
4 

 :منابع

 افغانستان ـ کابل ش، هـ ۱۳۹۸ سنبله ۳۱ کشور، در یرسارس  صلح رامونیپ افغانستان اصالح تیجمع طرح – ۱

 (رجا و خوف گرو در کننده مذاکره أتیه لیتشک) وطندار سالم – ۲

https://swn.af/Article 

  وزین طلوع ـ ۳

https://tolonews.com/fa/afghanistan 
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 مسلامنان برابر در زیآم ضیتبع استیس و جهان یموکراسید نیبزرگرت

 

 در مسلامن گان کننده مظاهره یباال  هندو متعصبان از یشامر ( م2020 مارچ اول /ش ه۱۳۹۸ حوت ۱۱) شنبه کی روز 

 و شده دهیرسان قتل به مسلامنان از نت ۵۰ حمله نیا ضمن. کردند حمله هند، تختیپا نو یدهل یرشق شامل قسمت

 شده دهیکش آتش به مسلامنان دکان و خانه مسجد، باب ۷۴۰ تعداد به نیا بر عالوه. برداشتند زخم آنان گرید تن ۴۰۰

 .اند کرده شان منازل ترک به اقدام مهاجم یهندوها ترس از منطقه مسلامن باشندگان متام جهینت در و

 آغاز د،یرس بیتصو به هند در یشهروند یاعطا قانون اصالح کهیهنگام ش،یپ ماه سه حدود از مسلامنان مظاهرات

 شکل به مسلامنان اما، باشد داشته را هند تیتابع توانند یم هندو ریغ یها تیاقل متام قانون نیا طبق. بود دهیگرد

 آشکار ضیتبع و هند کشور یاساس ونقان خالف را موضوع نیا مسلامنان. اند شده داده قرار استثنا امر نیا از ظاملانه

 به هند، در مسلامنان هیعل تشدد و یر یگ سخت یپ یج یب حزب دنیرس قدرت به زمان از. دانند یم شان خود هیعل

 به زین هند سیپول. باشد یم آن یها منونه از یکی گذشته شنبه کی روز بار خون حوادث. است دهیگرد شرتیب مراتب

 یروشن هیقض نیا مختلف ابعاد شود یم دهیکوش لیتحل نیا در. است متهم حادثه روز در متعصب یهندوها با یهمکار 

  .شود انداخته

 هندوستان خیتار در مسلامنان ۀسازند نقش

 عموما که است، یخاک کره نیا مناطق نیتر یدنید از یکی ، جهان کشور نیتر یدموکراس و انیاد هزار نیزم رس هند

 مانند یب جهان در را کشور نیا ها، فرهنگ و اقوام مذاهب، ان،یاد تعدد.  خوانند یم تمل دو و هفتاد را کشور آن

 . است ساخته

 یآسبا میقد فرهنگ.  اند سپرده ذهن به را ها شهیر نیا معاص انیهند که دارند، یقیعم یخیتار یها شهیر هند انیاد

 نیهمچن و یهرن  راثیم. است شده منتقل هند به ینید متون صورت به ابتدا که دارد سابقه سال ۴۵۰۰ حداقل یجنوب
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 سم،ینیج اسالم، سم،یهندوئ. است بوده نیزم رس نیا ینید شهیاند ونیمد شرتیب روشنفکرانه، و یعقالن مشارکت

  .هستند هند کشور در یاصل انیاد ک،یس نیآئ و تیحیمس سم،یبودائ

 با انیهند واقع در. کنند قبول را مختلف انیاد انندتو  یم یراحت به انیهند.  است یمذهب العاده فوق یکشور  هند

 چند به علت نیهم به هستند تکرثگرا و  ستیپلورال  اصوال چون کنند، یم یزندگ گریکدی کنار در مدارا و مسامحه

 . دارند اعتقاد ییخدا

 ، برهندوها عالوه .کنند یم یرو یپ نیآئ نیا از هند مردم صد در هشتاد و است سمیهندوئ کشور نیا بر حاکم نیآئ

 . ندیمنا یم فایا هند جامعه در را یمکمل نقش که اند غالب ینید گروه مسلامنان

. دهدیم لیتشک را هند نفوس صدیف 20 حدود اصل در اما( صد در ۱۲.۱) یرسم طور مسلامن ونیلیم ۲۰۰ با هند

 از ها سال آن در شان مختلف یها رهنگف و ها انتید وجود با ها یهند و کردند یحکمران هند بر سال ۸۰۰ مسلامنان

 .شد مبدل علوم و متدن تجارت، ثروت، مناد زمان آن در هند و بودند برخوردار یبرابر  و عدالت ت،یامن

 :دیگو یم است هندو که"  الل ساران یشور یک"  یهند نگار خیتار

 نیمسلم که یوقت در. بود دوزخ و بهشت نیب تفاوت هامنند ،ییایتانیبر اشغالگران و یاسالم اشغالگران انیم تفاوت))

 بود، دهیگرد مبدل ایدن نیرسزم نیتر مند ثروت به هند داشتند توجه تجارت و یبناساز  علوم، در هند یترق و رشفتیپ به

 از تن ها ونیلیم مرگ سبب و نداشتند توجه آن ملت کشاندن یبردگ و هند منابع چپاول جز یز یچ به ها یسیانگل اما

 (( .شدند گر استعامر ریکب یایتانیبر با یها جنگ رد ها یهند

 که ندارند هم یمرتاکم تیجمع و باشند فعال یاسیس سطح در که شود  یمن داده مجال یلیخ مسلامنان به چون هند در

 با مسلامنان هند یها قسمت ریسا در یول.( کند یم فرق کال داستانش که ریکشم جز به) باشد یخاص ۀمنطق کی در

 قدرت نیهم خاطر به. ستندین متمرکز یخاص ییجا ای یالتیا منطقه، ای شهر در آنها یعنی. کنند یم یزندگ اهندوه

 مثال هند رگذاریتاث و معروف یلیخ احزاب از یکی در حتام دیبا کند تیفعال خواهد یم که یمسلامن. ندارند یچندان

 جامعت یحت. کنند یم تیفعال احزاب نیا چوبچهار  در معموال لذا. باشند داشته تیعضو یپ.یج.یب ای کنگره

  .ندارد گفنت یبرا یحرف یاسیس نظر از هم یاسالم

 هند در مسلامنان یفعل تیوضع

 به مسلامنان شد، یار یبس یاجتامع و یاسیس یها یر یدرگ به منجر كه هند از بنگالدش و پاكستان ،ییجدا از پس

 اتهام پر یمذهب تیاقل كی به گرید كه یاجتامع گروه نیوا رفتندگ قرار ضعف موضع در هند هیتجز یبرا تالش اتهام

  .گرفت قرار مخاطره  در شان تیامن ، بود شده لیتبد

 مربا اتهامات از را آنان تا شتافت مسلامنان یار ی به حساس زمان نیدرا حزبش و نینو هند انگذاریبن' نهرو لعل جواهر

 اما.  بدانند خود دوست و یحام را كنگره حزب كه شد جادیا مسلامنان انیم در سنت نیا ، بعد به زمان آن از. كند

  .اند بوده آنان یآرا یپ در تنها حزب دو هر كه اند افتهیدر و برده یپ خود اشتباه به ریاخ یسالها در مسلامنان

 نیا به هندو احزاب یتوجه یب و یافراط یهندوها دست به یبابر  یخیتار مسجد بیتخر از پس هند مسلامنان

 نیا درخشان متدن جادیا در قرنهاست كه هند مسلامنان.  بردند یپ هندو احزاب یاصل تیماه به مسلامنان خواست
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 شده لیتبد یتیاقل به اكنون خورده رقم آنها نام به كشور نیا خیتار از پرعظمت دوره كی و كرده یباز  یبزرگ نقش كشور

 حساب یها تالش ریاخ یسالها در.  است شده یا دهیچیپ یاسیس یها یباز  دستخوش آنها رسنوشت و نقش كه اند

 حاكم حزب.  شود كاسته آن نقش و تیاهم از روز هر و شده رانده هیحاش به مسلامنان جامعه تا شده آغاز یا شده

 به نمسلامنا هیعل غاتیتبل به دنیبخش شدت با همواره گذشته سال سه در قدرت گرفنت دست به از پس «جانتا ایبهارت»

 .است كرده تیحام «هندوها» یبرا هند استیس از كشور نیا تیاقل نیبزرگرت عنوان

 به هند استمدارانیس گرید حاال: نوشت مسلامنان تیوضع حیترش با یگزارش در «هرالد نگیمارن ساوت» روزنامه

  .شوند اخراج كشور نیا از یهند مسلامن ها ونیلیم دیبا و ستین مسلامنان یبرا ییجا هند در كه ندیگو یم صاحت

 بودند صدد در یپ یج یب یاعضا از یبرخ ،۲۰۱۴ سال یپارملان انتخابات در یحت است شده اضافه مطلب نیا ادامه در

 رسان. برانند رونیب هند یرشق شامل یها قسمت از ندیگو یم سخن یبنگال زبان به كه مسلامنان از یادیز شامر كه

 هیهمسا كشور از كه هستند ینیمزاحم بلكه ستندین هند شهروندان واقع در مسلامنان كه اند دهیعق نیا بر حاكم حزب

  .اند شده هند وارد زور به بنگالدش یعنی

 نیا ندهیآ سال انتخابات از قبل دیبا هند یكنون ریوز نخست یمود دولت كه دارند اصار یمحل یها رسانه از یتعداد

  .كند رونیب كشور از را رسد یم تن ها ونیلیم به شامرشان كه افراد

 زوال به رو یموکراسید

 داشته ینزول یروند ۲۰۱۷ سال در هند در یمذهب یآزاد كرد اعالم یگزارش در رایاخ جهان در مذاهب یآزاد  تهیكم

  .اند داده ادامه هندو ریغ یها گروه هیعل خشونت و تیاذ و آزار به گرا یمل یهندو  یها گروه رایز است

 نیهمچن و ها ییبودا ها، كیس ان،یحیمس مسلامنان، اقدامات، نیا انیقربان:  افزود كایآمر مذهب یآزاد تهیكم

 قدرت دادن دست از ارعاب، ای زیآم خشونت اعامل جمله از ییها چالش با ها گروه نیا. هستند هندو یتهایدال

 روند به هند در مذهب یآزاد طیارش  ۲۰۱۷ سال در. هستند روبرو یبگیغر و یخوردگ بیفر احساسات شیافزا ،یاسیس

  .است داده ادامه خود ینزول

 شان یبعد اقدام و. داد میخواه ادامه را لیارسائ و کایآمر ریمس ما: بود گفته یزمان هند اسبق داخلهء ریوز شاه تیام

 یهندوپسند یهانام  حاکم حزب رهربان باشدیم است شده گذاشته مسلامنان توسط ،یاسالم یها مکان یها نام ریتغ

 نام خواهندیم نیهمچن آنها. است واقع آن در محل تاج که یشهر  کنند، انتخاب پردش اوترا در آگرا شهر یبرا

 یبرا یراه ،یاسالم یهانام حذف ندیگویم منتقدان. دهند رییتغ زین را الله داد شهر و گجرات التیا در احمدآباد

 .است آنها به هند گذشته و خیتار از یسهم دندا از امتناع و هند مسلامنان یساز  ناتوان

 خواستار مسلامنان  دادن قرار فشار تحت هدف با به یپ یج یب یافراط حکومت که باورند نیا بر هند مسلامنان

 ۵۰ از باالتر تعداد و یزخم تن ۲۰۰ از شیب تعداد به گذشته هفته انیجر در ها یر یدرگ یپ در.  باشدیم ها آن مهاجرت

 سال از شده گرفته آمار به نظر. باشند یم هراس در هند؛ در اسالم عیرس انتشار از هندو انیافراط. است شده کشته تن

 چند دو رشد دولت یها تیمحدود وجود با داشته شیافزا ٪۱.۸ حدود کشور نیا در مسلامنان تعداد( ۲۰۱۰-۲۰۱۵)

 ها سال یبرا که یمسلامنان تیتابع رد رایاخ و نانمسلام اخراج مسلامنان، اماکن زدن آتش. دهدیم نشان را اسالم نید
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 منطقه در ساکن مسلامنان هیعل هندو انیافراط نهیرید و یذات خصومت انگریب یگ اند،همه میمق هند یرشق بخش در

 .است هند قاره شبه

 و اسالم یبرا ییجا زنند؛ یم انیوب دهیعق یآزاد و یموکراسید از داد آن رهربان که ینیرسزم در است تأسف یبس یجا

 .ندارد وجود آنان درخشان خیتار با مسلامنان
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 ارتباط با ما:

 .با ما رشیک سازیدو پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه  یاتلطفا نظر

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com ایمیل:

  www.csrskabul.af -- www.csrskabul.com:ویبسایت

   + 93 (0) 784089590 :دفرت شامرۀ متاس
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