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 ممتد برای تأمین صلح و مبارزه علیه تروریزم در کشورتالشهای 

پایتخت در آستانه، دیروز که های شانگهای همکاری هفدهمین اجالس سازمان در رئیس جمهور غنی
سازمان همکاری های شانگهای . اشتراک کردبا چهار تن از مشاوران ارشد خود ، قزاقستان آغاز شد

میالدی برای گسترش همکاری های نظامی و اقتصادی ایجاد شد. چین، روسیه،  ۲۰۰۱در سال 
  .زستان، هند و پاکستان اعضای این سازمان استندکستان، قرغقزاقستان، تاجیکستان، ازب

هرچند افغانستان در این نشست به عنوان ناظر شرکت میکند، اما امنیت در افغانستان یکی از 
رییس جمهورغنی، در کنارتأکید برهمکاری صادقانه  .های محوری این نشست را می سازدبحث

 . اورا یک ضرورت می داند ، گسترش همکاری های منطقهتروریزمکشورهای منطقه درپیکار با 
هموار ساختن راه برای پیوند دادن کشورهای عضو و کشورهای ناظر سازمان جهانی »گفت: 

 چونشته شود. موقعیت افغانستان در قلب آسیا و نیز شانگهای، یک گام حیاتی است که باید بردا
 « .ی مبدل ساخته استا به آسیای جنوبی، کشور ما را به یک دهلیز منطقه ۀدرواز

اعضای تازۀ سازمان همکاری های شانگهای رسمآ پذیرفته  به حیثدر این نشست، هند و پاکستان 
مان در آوردن صلح به افغانستان نیز به این باور است که این سازصدراعظم هند نارندا مودی  .شدند

موضوع، چه تندروی باشد، چه سربازگیری هراس »ه: و ضمن بیانیه خود گفت ک اثرگذار است
افگنان و چه منابع مالی آنان، تا زمانی که تمامی کشورها به گونۀ مشترک تالش نورزند، حل این 

والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه تأکید می ورزد که جنگ همچنان « .ها ناممکن خواهد بودچالش
راه حل نظامی قابل بحث نیست. روسیه و »: که یان داشتو ب افغانستان، راه حل نظامی ندارد

سازمان همکاری های شانگهای به راه حل سیاسی باور دارند. ما در این عرصه، در کنار افغانستان 
 «.مایستم و باهم کار می کنی می

در حاشیه   (2017جون  9) 1396جوزا  19امروز جمعه  افغانستان  اشرف غنی، رئیس جمهور
های پاکستان گزارش سانهرپاکستان دیدار کرده است.  صدراعظمنشست شانگهای با نواز شریف، 

در اند. کرده مذاکرهداده اند که آنها در مورد روابط دو کشور، وضعیت منطقه و مبارزه با تروریسم 
های اخیر روابط میان افغانستان و پاکستان بسیار پرتنش بوده است و کابل، اسالم آباد را به پناه ماه

کند؛ جنگد، متهم میمایت از گروه طالبان که به صورت مسلحانه علیه دولت افغانستان میدادن و ح
چهارشنبه گذشته انفجار یک تانکر مملو از اتهامی که پیوسته از سوی مقامات پاکستان رد شده است. 

ریاست  نفر را زخمی کرد. ۵۰۰حدود  نفر را گرفت و ۱۵۰مواد منفجره در کابل جان دست کم 
امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که این حمله از سوی شبکه حقانی و با حمایت سازمان اطالعاتی 

، آقای غنی در حضور تهمینه جنجوعه، "کابل اجالس "پروسهپیش در  چهار روزپاکستان انجام شد. 
نامه بارها تالش کرده تا می چند تفاهمعاون ارشد وزیر خارجه پاکستان گفت که افغانستان با امضا
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ای نداشته ها به گفته او نتیجههمکاری پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم را جلب کند اما این تالش
 است.

شین در حاشیه نشست کشورهای شانگهای اشرف غنی ضمناً با رئیس جمهور چین نیز مالقات کرد. 
جانبه شرف غنی گفت که آماده است تا نشستی سهبا ادیدار دراینپینگ، رئیس جمهوری چین نیز جین

رئیس جمهوری افغانستان امروز همچنین با رشید اندازی کند. را میان افغانستان، پاکستان و چین راه
ی دیدار کرد و دبیرکل سازمان شانگهای گفته که این های شانگهااف، دبیرکل سازمان همکاریعالم

های حکومت سازمان خواستار تأمین صلح و ثبات در منطقه به ویژه در افغانستان است و تالش
افغانستان در حاشیه این نشست با  همچنین رئیس جمهور افغانستان نیز در این زمینه قابل درک است.
یدار کرده و به گزارش خبرگزاری فارس دو طرف در محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران د

وگوهای استراتژیک وزیر خارجه ایران همچنین بر گفت اند.مورد حمالت تهران و کابل صحبت کرده
های کاری برای تطبیق موافقتنامه که در این زمینه امضا شده کار دو کشور تاکید کرده و گفته گروه

 اند. را شروع کرده

نشست  1396جوزا  16چار روز قبل بتاریخ  مزدر ارتباط با آوردن صلح و مبارزه با تروری

و رئیس جمهورغنی در باره  مهوری در کابل دائر گردیدارگ ریاست جکشور در  26نمایندگان 

اوردن صلح به حیث یک نیاز عمومی نه تنها برای افغانستان ف بلکه برای منطقه و جهان تأکید کرد 
 عمالً حمایت نمایند.و از نقش جامعه جهانی خواست تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان 

 

 1396جوزا 16سه شنبه مورخ  تراتژیک افغانستان بروزاین ارتباط انستیتیوت مطالعات اسدر

 "وگوهای صلح در چهار دهه گذشتهوسه کابل، نگرش مردم و گفت"پرتحت عنوانگزارشی را 
که متن آن در سایت فارسی / دری بی بی سی به نشر رسیده است. نظر به اهمیت این  دهارائه نمو

در افغانستان اینک به یک قسمت آنرا در اینجا جهت معلومات مزید گزارش و تالشهای صلح 
 سانم:عالقمندان اقتباس و به نشر میر

گذاری اما از گذارد، مهم است. این تهدابرا می« تهداب صلح»ی کابل از آن جهت که پروسه»
های های گذشته، زمان زیاد و هزینهدارد: آیا دولت افغانستان طی سالت دیگری نیز پرده بر میواقعی

مصرف کرده است؟ یعنی از ایجاد کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی « تهداب»هنگفت مالی را بدون 
های استانبول و اخیراً جرگه مشورتی صلح و ایجاد شورای عالی صلح گرفته تا نشستتا لویه
ی صلح را تدوین کند، های چهارجانبه افغانستان، امریکا، پاکستان و چین که قرار بود نقشهنشست

 اند؟همه یک آزمون و خطا بوده

های مخالف صرف نظر از این که دولت افغانستان چه تهدابی برای صلح با طالبان و سایر گروه 
در دو سال گذشته، دو تحقیق علمی و گذارد، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان مسلح می

وگوهای صلح در افغانستان، منتشر کرده است. گانه در خصوص مسأله گفتمند را به طور جداارزش
وگوهای صلح دولت با نگرش و برداشت مردم افغانستان از گفت»پژوهش نخست، زیر عنوان 

والیت افغانستان  ۱۵در  منتشر شد. این تحقیق که یک نظرسنجی است، ۱۳۹۴در حوت « طالبان
ی وگوهای صلح در افغانستان در چهار دههبررسی گفت»صورت گرفته است. پژوهش بعدی، 

 منتشر شد. ۱۳۹۵است که زمستان سال « گذشته
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انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در نظرسنجی علمی که انجام داده در واقع به صورت 
وگوهای صلح دولت با طالبان گردآوری و ردم را نسبت به گفتهای مها و برداشت-طرفانه نگرشبی

های علمی و تحقیقاتی را در اختیار مردم و نهادهای حلها و راهفراهم کرده تا از این طریق، دریافت
وگوهای صلح قرار دهد. از این جهت، مروری هر چند گذرای این دو پژوهش و دخیل در مسأله گفت

وگوهای شود، برای کارگزاران و نهادهای دخیل در مسأله گفتن ارائه میهایی که به واسطه آراه
 صلح مفید است.

 «وگوهای صلح دولت با طالباننگرش و برداشت مردم افغانستان از گفت»تحقیق 

 ها:ها و پیشنهادیافته

وگوهای صلح دولت با طالبان گویان معتقد اند که گفتدرصد پاسخ ۷۰.۶بر اساس نتایج این تحقیق، 
است. به « تا حدودی موفق بوده»اند که گویان نیز عقیده داشتهدرصد پاسخ ۲۱.۵است. « ناکام بوده»

نفر( میزان موفقیت حکومت وحدت ملی را در برقراری صلح  ۱۵۴۰گویان )طور متوسط پاسخ
 دانند.درصد می ۲۸.۶۰

شدن حق و حقوق  وگوهای صلح دولت با طالبان :معاملهگویان در باره گفتهای پاسخین نگرانیترمهم
درصد( نادیده  ۱۹درصد(، شفاف نبودن مذاکرات صلح ) ۲۰درصد(، برقرارنشدن صلح )۲۵مردم )

 درصد(. ۱۳.۷درصد( و نادیده گرفتن قانون اساسی ) ۱۴.۳گرفتن حق و حقوق زنان )

 ً موفق نبوده « ی جذب مخالفین مسلح به روند صلحبرنامه»گویان، درصد پاسخ ۶۸از نگاه تقریبا
گان این نظرسنجی به کنندهترین موانع برقراری صلح در افغانستان از نظر شرکتبزرگ .است

 ً ً  ۳۴ترتیب: دولت ضعیف و فساد گسترده )تقریبا گرایی و درصد(، قوم ۲۰درصد(، طالبان )تقریبا
درصد(، زورمندان محلی و مافیای مواد  ۱۱.۲سوادی مردم )درصد(، فقر و بی۱۱.۴گرایی )قبیله

ً  ۸.۲مخدر ) ً  ۶درصد(، حضور نیروهای خارجی )تقریبا گویان بر درصد پاسخ ۴۸درصد(. تقریبا
برند. بیشترین سود را از جنگ و ناامنی افغانستان می« پاکستان و کشورهای منطقه»اند که این عقیده

ی دوم درصد در رده ۱۷با تقریباً « مردان فاسددولت»درصد و  ۲۰با « و کشورهای غربیامریکا »
 و سوم قرار دارند.

عامل اصلی ناکامی « دخالت کشورهای همسایه و منطقه»گویان معتقد اند که درصد پاسخ ۳۳.۶
ً گفت دولت ضعف »گویان معتقد اند درصد پاسخ ۳۱وگوهای صلح دولت با طالبان است. تقریبا

دخالت امریکا و کشورهای »گویان درصد پاسخ ۱۴عامل ناکامی است. نزدیک به « افغانستان
نبودن مردم در مذاکرات سهیم»گویان هم درصد پاسخ ۹.۴اند و از دید را عامل ناکامی دانسته« غربی
لی گویان این نظرسنجی، شورای عاعامل ناکامی معرفی شده است. به همین ترتیب، پاسخ« صلح

درصد( خواندند که از حمایت مردمی برخوردار  ۱۶.۴درصد( و فاسد )۱۹.۹صلح را سمبولیک )
ها در کار این اند که خارجیگان گفتهدهندهدرصد پاسخ ۱۱.۴نیست و استقالل الزم را هم ندارد. 

 کنند.شورا دخالت می

ی صلح با طالبان وحدت نظر مقامات دولت درباره»درصد ( معتقد اند که  ۷۰.۷گویان )اکثر پاسخ
ً « ندارند. گویان اهمیت نقش مردم در برقراری صلح را مهم دانسته و تقریباً درصد پاسخ ۸۶تقریبا

 اند.گویان اهمیت نقش زنان در برقراری صلح را زیاد مهم شمردهدرصد پاسخ ۶۲

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ً و اکثریت نسبی « هیچ قابل قبول نیست»تقد اند که اعمال طالبان گویان معدرصد پاسخ ۷۷قریبا
 ۶۳.۳دانند. می« تأمین منافع پاکستان»درصد( دلیل اصلی جنگیدن طالبان را  ۲۸.۴گویان )پاسخ

گویان نظرسنجی، شورای علمای اند. از دید پاسخداده« دشمن»درصد پاسخگویان، به طالبان عنوان 
معی و سران جهادی و قومی میتوانند بیشترین تأثیر را در موفقیت های جافغانستان، رسانه

 وگوهای صلح داشته باشند.گفت

های این پژوهش، محققان این نظرسنجی برای بازگرداندن صلح در جامعه پیشنهادهایی بر اساس یافته
 اند:ارائه کرده

ای و شدن به نقش مردم و زنان در برقراری صلح، در نظرگرفتن نقش بازیگران منطقهاهمیت قایل
سال گذشته، شفافیت در روند  ۱۴آوردهای المللی در برقراری صلح افغانستان، حفظ دستبین

وگوهای صلح، آوردن اصالحات و تغییر جدی در شورای عالی صلح، استفاده از ظرفیت علمای گفت
چنین تقویت نیروهای نظامی های جمعی در برقراری صلح و همنستان و استفاده از رسانهافغا

 ی این پیشنهادها است.افغانستان از جمله

والیت کشور صورت گرفته و هدف آن گردآوری  ۱۵تحقیق اول یک نظرسنجی بود که در 
ود، اما پژوهش دوم، وگوهای صلح دولت با طالبان بهای مردم نسبت به گفتها و نگرشبرداشت

ی افغانستان بررسی کرده است. این دو تحقیق علمی، ی گذشتهگفتوگوهای صلح را در چهار دهه
 دیگر میباشند.مکمل هم

 ی گذشتهوگوهای صلح در افغانستان در چهار دههبررسی گفت

ی ک نقشهی یدر پی ارائه« ی گذشتهوگوهای صلح در افغانستان در چهار دههبررسی گفت»تحقیق 
ی مذاکرات جاری با مخالفین مسالح با اتکا به برد موفقانهراه برای رسیدن به صلح عادالنه و پیش

شود و تحوالت آتی آغاز می ۱۳۵۷ثور  ۷روندهای تجربه شده و فهم تاریخی است. این تحقیق که از 
ی شونت در چهار دههکند در پی آن است تا با تحلیل و بررسی عوامل متعدد خپس آن را دنبال می

های اصلی فرا راه صلح را شناسایی و نیز، عوامل مشوق ممد صلح را گذشته، موانع و دشواری
 برجسته کند.

های فکری و فرهنگی با در نظر داشت تنوع تن از رهبران سیاسی و شخصیت ۳۲در این تحقیق، با 
یاسی مصاحبه صورت گرفته های سقومی و زبانی و مذهبی و تناسب و توازن جنسیتی و گرایش

 است.

های این تحقیق بر محور چهار حوزه اصلی تحقیق: یک؛ تأثیر عوامل بیرونی، دوم؛ عوامل پرسش
کارهای بنیادی برای های اصلی برای رسیدن به صلح، چهارم؛ راهها و چالشداخلی، سوم؛ تالش

 عبور از جنگ و تأمین صلح پایدار، تنظیم شده است.

های در افغانستان متأثر از عوامل خارجی و داخلی است و این تأثیر و تأثر در زمان جنگ و منازعه
ای و جهانی جنگ های این پژوهش در حوزه مربوط به عوامل منطقهمختلف، متفاوت بوده است. یافته

 ها،های موجود میان دولتهای تروریستی و افراطی با استفاده از تنشدهد که گروه-و صلح، نشان می
دولت، گران بیهای تروریستی و بازیگی، گروهاند. در این آشفتهتمام منطقه را به آشوب کشانده

شوند. بخشی از ای یا جهانی ظاهر میهای منطقهشکنند و در نقش عامل یکی از قدرتمرزها را می
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مرزها، در  شود که فراتر ازهای فراراه صلح نیز مربوط به بحران هویت و ستیزهای قومی میچالش
 های منطقه ریشه دارد.ساختار دولت

عدالتی در دهد که گسترس فساد و بیهای این تحقیق نشان میدر حوزه مربوط به عوامل داخلی، یافته
ورکردن ، در شعله«های ابتدایی مردمناتوانی حکومت در تأمین نیازمندی»سطوح مختلف به اضافه 

اعتمادی میان دولت تواند فضای بید در نهادهای دولتی مینارضایتی جمعی نقش دارند. گسترش فسا
عدالتی تضادهای محلی را تشویق و تشدید میکند که این مسأله منجر و مردم را تشدید کند. فساد و بی

 کند.به خلق فضای خشونت میشود و ثبات نظام سیاسی متکی بر قانون را تضعیف می

شدن بخشی از گان موجب راندهشوندهبه باور اکثریت مصاحبهگی و فقر، نیافتهاضافه بر آن، توسعه
کنند با ایجاد ناامنی، ای تالش میشود. یا عدهطلب میهای خشونتجامعه به سوی خشونت و گروه

های سیاسی گی در طیفهای امرار معیشت غیرقانونی را فراهم آورند. در بخش موانع، پراکندهزمینه
رساندن آن به شمار  وگوهای صلح و به نتیجهبرد مؤثر گفتاصلی پیشو اجتماعی یکی از موانع 

آید. به خصوص هر گونه اختالف نظر و تضاد دیدگاه در میان رهبران حکومت وحدت ملی یا می
ها برای تواند موجب تضعیف تالشرهبران و اعضای احزاب سیاسی نسبت به فرایند مصالحه می

تحقیق عمدتاً به این باور اند که در قدم اول، وحدت نظر و اجماع  گان اینشوندهصلح شود. مصاحبه
ملی شکل بگیرد و پس از اجماع داخلی، بر سر نحوه و شرایط مصالحه و آشتی با توجه به ابعاد 
منطقه جنگ در افغانستان، توافق یا اجماع منطقه برای تغییر سیاست جنگ و خشونت از سوی 

 کشورهای منطقه ضروری است.

گان تأکید بر مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان دارند. به باور شوندهحبهمصا
گان، تمرکز اصلی روی مذاکرات مسقتیم میان دولت و طالبان باشد اما مجاری شوندهمصاحبه

ای صلح از یاد نرود. بیشتر وگوهای سازنده با پاکستان و دیگر عوامل منطقهدیپلوماتیک و گفت
ی گذشه، بینتیجه بودن تاکید بر طالبان بر گفتوگو با نیم دههوگان معتقد اند که تجربه یکمصاحبهشونده

کند. این مساله بر یک تجربه تاریخی امریکا، و تاکید دلت افغانستان بر گفتوگو با پاکستان را ثابت می
ینوا و نشست مجاهدین با استوار است. تجربه گفتوگوی دولت داکتر نجیب با دولت پاکستان در ج

 های از این نوع به صلح نیانجامید.شوری منجر به شکست شد و تالش

تواند مجرایی برای اند که شورای عالی صلح تنها میگان گفتهشوندهدر این تحقیق نیز، مصاحبه
کشور بُرد دیپلوماسی صلح را دستگاه دیپلوماسی بُرد مسایل تخنیکی صلح باشد و مسوولیت پیشپیش

 به جلو ببرد و فعال شود.

برد پیش برده شود تا مطالبات هر دو جانب در -گوید صلح باید در قالب یک برنامه برداین تحقیق می
باخت و یا غلبه از –سطح معقولی در برنامه صلح در نظر گرفته شده و تأمین شود. استراتژی برد 

حل اساسی و نهایی را فراهم اما راهمدت مسیر باشد، راه نظامی و جنگ ممکن است در کوتاه
 سازد.نمی

ی از پیشنهادها ها؛ برای دولت، جامعه مدنی و جامعه جهانی مجموعهاین پژوهش پس از ارائه یافته
 کند.را جهت تأمین ثبات و بازگرداندن صلح ارائه می

 ورت گیرد.وگوهای مستقیم میان دولت و طالبان صهای متمرکزی برای آغاز گفتباید تالش -۱
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کشاندن برای به مذاکره« چوب و هویج»تنها راهبُرد نظامی کافی نیست، بنا بر این باید سیاست  -۲
ً دنبال شود و در یک چهارچوب برد ـ برد، راه حل سیاسی برای منازعات موجود مخالفین قویا

 وجو شود.جست

اع نظر در رابطه با صلح و صدایی داخلی، باید اجمآهنگی و همبرای تأمین وحدت نظر و هم -۳
نفوذ اجتماعی شکل داده شود، تا های اثرگذار و ذیجنگ میان رهبران دولت، احزاب سیاسی و چهره

ها برای صلح و میزان موفقیت مذاکرات با مخالفین چندمحوری و چندصدایی موجب تضعیف تالش
 مسلح نشود.

جاری در کشور را که به نحوی از انحا مانع  دولت باید تالش کند تا گفتمان قومی حاکم بر سیاست -۴
کردی ملی به اجماعی ملی تحقق صلح و موفقیت روند مصالحه با مخالفین مسلح شده است، با عمل

ی قدرت در صورت ها از تغییر موازنهزیستی عادالنه تبدیل کند تا شبهات و هراسبرای صلح و هم
 ها به نظام سیاسی موجود، از بین برود.موفقیت مذاکرات با مخالفین مسلح و پیوستن آن

طرف و مسلکی که مسوولیت امور تخنیکی روند مصالحه را شورای عالی صلح به عنوان نهاد بی -۵
بر عهده دارد، بازآرایی شود و شفافیت الزم در امور مصارف مالی آن به وجود بیاید تا بتواند اعتماد 

های علما و کند. این شورا نباید مانعی برای تالش ی جوانب به شمول مخالفین مسلح را جلبهمه
ها و گی پذیرش و یا رد طرحنهادهای مدنی و اجتماعی برای صلح باشد، اما باید در رابطه با چگونه

یا ابتکارات اجتماعی نهادهای مدنی و دینی در موارد مرتبط به مذاکرات مستقیم با مخالفین مسلح، 
 تصمیم نهایی داشته باشد.

المللی و نوع ارتباط معضالت و ای و بینهای جاری منطقههای سیاستبا توجه به ضرورت -۶
مشکالت داخلی کشور با عوامل بیرونی، دولت باید دیپلوماسی روشن و فعالی را در رابطه به 

ای صلح، طرح و دنبال کند و از سیاست انفعال و انتظار عبور کند و ابتکار عمل -های منطقهفارمپلت
ترین باشد، در دست بگیرد. مهمی منافع ملی کشور میترین مسأله در حوزه-ا در این مورد که مهمر

تری مانند داعش در افغانستان است که نباید اجازه داده های بسا تندروتر و خشنمسأله، ظهور گروه
ی جنگ کنندهی غربی یا شرقی، احیاهای افراطی و خشن با تقسیماتی از قبیل پدیدهشود تا جریان

 ای و جهانی شود.های منطقهنیابتی از نوع جنگ سرد آن، میان قدرت

ساختن نظام روابط قدرت های جاری را با طرح استراتژی روشن برای متحولدولت باید برنامه -۷
ی کنندهزا به جغرافیای اقتصادی متصلدر منطقه نسبت به افغانستان، از جفرافیای سیاسی رقابت

اقتصادی مختلف در سطح منطقه، تقویت کرده و در این زمینه ابتکار عمل را به دست  هایحوزه
 بگیرد.

ای را در رابطه با اصالح نظام تعلمیات دینی و ورود های ویژهها و برنامهدولت باید طرح -۸
 های افراطی به کشور روی دست بگیرد.اندیشه

دهی در نظام اداری و قضایی شفافیت و حسابداری خوب و تأمین دولت باید با تقویت حکومت -۹
ی متوازن فراهم شده و های اجتماعی توسعهکشور، موجبات رضایت مردم را فراهم آورد تا زمینه

 روند مرکزگریزی و تمایل مبارزه با نهادهای رسمی از میان برداشته شود.

ی آنان به گزینش از مراجعه ای را برای جوانان روی دست بگیرد وهای ویژهدولت باید برنامه -۱۰
 جلوگیری کند.« خشونت»یا « خروج»های گزینه
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 برای احزاب سیاسی و نهادهای مدنی

گی اوضاع سیاسی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به عنوان پذیری و شکنندهبا توجه به آسیب -۱
رانه را دنبال گهای حکومت، باید سیاست اصالحنهادهای چک و کنترل اعمال و رفتار و سیاست

کنند. « براندازانه»یا « کنندهتضعیف»ای های پراکنده و هر چند حاشیهگزین تالشکرده و آن را جای
تواند مخالفین مسلح را به زیرا هر نوع خالی احتمالی قدرت و یا امیدواری به تغییر حکومت، می

 و حتا شکست مواجه کند. های جدید امیدوار سازد و فرایند مصالحه را با تأخیر و تعللفرصت

مندی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و به خصوص نهادهای دینی و علمی باید سهم قوی و قدرت -۲
ها به عنوان مبنا و یا ممد زیستی عادالنه ایفا کنند و نقش آندر بسیج افکار عمومی برای صلح و هم

 های رسمی دولت برای صلح باید به رسمیت شناخته شود.-تالش

ی صلح ایفا کنند و نباید منتظر احزاب و نهادهای سیاسی باید نقش مبتکرانه و فعالی را در عرصه -۳
 های دولت از آدرس شورای عالی صلح و یا دستگاه دیپلوماسی کشور بمانند.ی تالشنتیجه

 برای جامعه جهانی

اسی افغانستان، از های اقتصادی و سیاسی از نظام سیی جهانی در کنار تداوم حمایتجامعه -۱
های دولت برای صلح حمایت کرده و فشارها و تنبیهات الزم را بر کشورهای حامی تروریسم برنامه

 ی مصالحه در افغانستان وادار شوند.گرایی اعمال کند تا آنان برای همکاری در پروسهو افراط

تواند عواقب فغانستان، میهر نوع کاهش حمایت و یا انحراف پالیسی از تمرکز الزم بر اوضاع ا -۲
رود که کشورهای عضو ناتو ی جهانی در پی داشته باشد. بنا بر این انتظار میباری برای جامعهزیان

و سایر کشورهای همکار، به افغانستان به عنوان کانون تحوالت جدید منطقه و چهارراه رقابت 
ای و های منطقهفارمرا از طریق پلتای جانبههای همههای در حال ظهور نگریسته و برنامهقدرت

گری در افغانستان و منطقه روی دست ی ثبات سیاسی و پایان خشونت و افراطیالمللی برای اعادهبین
 )پایان گزارش(« بگیرند.

                                                                

mailto:maqalat@afghan-german.de

