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افغانستان و حزب اسالمیمیان حکومت  صلح پیروزی است: مروری بر پروسه صلح و مصالحه  

 گزارش خالصه
 

 

یسر ماین گزارش تالشهای صلح و مصالحه دولت افغانستان با حزب اسالمی را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد. عوامل 

یتواند در مذاکرات دست آمده را که مکننده و محدودیت ها را شناسایی نموده، توافقات بدست آمده و تطبیق آنها و همچنان تجارب ب

به  ۱۹۷۰ صلح در آینده از آن استفاده بعمل آید، مورد تحلیل قرار داده است. حزب اسالمی منحیث یک حزب در سالهای دهه

 -هدف ایجاد حکومت اسالمی تأسیس گردیده است. حزب اسالمی منحیث یک گروه اصلی  جهادی در مراحل مختلفه منازعه

الهای ، جنگ داخلی در س۱۹۸۰با نیروهای متجاوز اتحاد جماهیر شوروی و رژیم تحت الحمایه آن در سالهای چون مبارزه 

و  در جنگ با حکومت افغانستان و سقوط رژیم طالبان  ۲۰۰۱سال ، جنگ با طالبان جهت کنترول مناطق و بعد از ۱۹۹۰

 قش داشته است.  ن  -نیروهای بین المللی حمایت کننده آن

د. به حکومت افغانستان متعهد گردید که با گروه های مخالف مسلح وارد پروسه صلح و مذاکرات میگرد ۲۰۰۹ل در سا

نجر به مذاکرات اساس این تعهد حکومت افغانستان با مخالفین مسلح وارد مرحله قبل از مذاکرات چندین ساله شده که متعاقباً م

عالی  حزب اسالمی افغانستان میان حکومت افغانستان که شورای صلح  توافق ۲۰۱۶رسمی گردید. باالخره در سپتمبر سال 

ردید. در این بین المللی برخوردار گ جامعه صلح از آن نمایندگی میکرد امضا گردیده  و از حمایت کامل رهبران سیاسی ملی و

ای و اعالم خروج نیروه گزارش تحلیلی تمام آن مواردی که زمینه ساز پروسه صلح به شمول نقش حزب اسالمی در کابل

ار گرفته و مورد بحث قر د،امریکایی از افغانستان که به اساس آن گروپ مذکور صلح را نسبت به مخالفت مسلحانه اولویت دا

ده نموده و همچنان نشان میدهد که قدرت روز افزون طالبان چگونه توانست رهبری حزب اسالمی را وا دارد تا از موقع استفا

 را امضا نماید.  ، با دولت افغانستان توافق صلحگروه بکاهدز اهمیت این پروسه صلح دولت افغانستان با طالبان ا قبل از اینکه

بوطه بدبختانه، عدم موجودیت مشوره های فراگیر و مهارتهای تخنیکی در زمینه نحو پیشبرد مذاکرات و مشخصات مر

روه تطبیق سیاسی و تخنیکی آن ایجاد کرد. مذاکرات صلح با گآن مشکالت جدی را برای توافق صلح به خصوص در زمینه 

اشتن مشاورین بیشتر بزرگ و بیشتر مغلق طالبان نیاز به مذاکرات مسلکی و حرفوی دارد که شامل تهیه استراتیژی و پالیسی، د

   باشد.ابط عامه، میتحنیکی و نهادهای مستقل برای نظارت از تطبیق توافقات و راه اندازی برنامه های استراتیژیک رو
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 مقدمه 1 
 

ور را به ، مردم افغانستان شاهد امضای نخستین توافقنامه صلح در مورد منازعه چهل ساله ای که مردم کش۲۰۱۶در سپتمبر 

ا نیروهای ستوه آورده است، بودند. حکومت افغانستان و حزب اسالمی )حزب اسالمی افغانستان( یکی از گروه های اصلی که ب

ید. قبل وارد مذاکرات صلح گرد ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵فت مسلحانه قرار داشت در سالهای بدینسو در مخال ۲۰۰۱بین المللی از سال 

ینه داخل شدن آنها از اینکه حزب اسالمی با دولت افغانستان توافق نماید تا مبارزه مسلحانه را ترک نماید و دولت افغانستان زم

 را در روند سیاسی مهیا سازد، طرفین از یک پروسه مذاکراتی جدی گذشتند. 

سه، با در نظرداشت اینکه پروسه صلح و تطبیق آن در نوع خود در افغانستان بینظیر بود، مستندسازی این پرو

ا از آن هشناسایی نکات قوت و ضعف و منعکس سازی روشهای مبتکرانه حائز اهمیت بوده و میتواند در آینده در عین پروسه 

اییکه دولت یتهای مربوطه، ابتکارات و نقاط عطف تمرکز دارد. از آنجاستفاده بعمل آید. این گزارش روی واقعات مهم، فعال

ز پروسه اافغانستان خواستار صلح با سائر گروه ها به خصوص طالبان میباشد، مهم است بدانیم که کدام تجارب بدست آمده 

 گیرد.صلح و مذاکرات با حزب اسالمی میتواند در تالشهای آینده صلح و مصالحه مورد استفاده قرار 

ذاکره متن تهیه گردیده است.  مصاحبه شونده گان اصلی را اعضای تیم های  ۱۷این گزارش به اساس مصاحبه ها با 

اسالمی  کننده طرفین، رهبران سطح عالی و متوسط دولت که در مراحل مختلفه مذاکرات اشتراک داشته اند، نمایندگان حزب

 ً حزب   با رهبران کلیدی دولت که از تالشهای پروسه صلح و مذاکرات باو اعضای شورای عالی صلح تشکیل میدهند. ضمنا

ست. ااسالمی حمایت کرده اند و همچنان رهبری حزب اسالمی که زمینه ساز مذاکرات صلح شدند نیز مصاحبه صورت گرفته 

مچنان خیل بودند و همعلومات از اعضای جامعه جهانی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در پروسه صلح افغانستان د

واالت نمایندگان جامعه مدنی نیز جمع آوری گردیده است. برعالوه مصاحبه های نیمه ساختاری که شامل مجموعه ای از س

یز مورد مداقه رهنمودی بود، برای تهیه این گزارش از منابع ثانوی نیز استفاده بعمل آمده است. گزارشات و مقاالت مختلفه ن

ه توافق بام آن مواردی را که زمینه ساز شرایط الزم برای دولت افغانستان و حزب اسالمی جهت رسیدن قرار گرفتند تا تم

 صلح گردیدند را مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار داده است. 

 تغییرات واین گزارش عالوه بر مقدمه به چهار بخش عمده تقسیم گردیده است. در بخش اول مقدمه، در بخش دوم روی تحوالت 

 منازعه در افغانستان، ظهور و تکوین حزب اسالمی، بخش سوم تالشهای صلح و مصالحه قبل از ورود حزب اسالمی به

مت آمیز رو مذاکرات مستقیم، تماس های دولت افغانستان با حزب اسالمی، عوامل وتوقعاتی که طرفین را وا داشت به حل مسال

کننده  کراتی، پیچیدگی های پروسه، محدودیت ها و همچنان عوامل تسهیلآورند و در بخش چهارم تحلیل ظرفت تیم های مذا

بحث  مؤفقیت مذاکرات، در بخش پنجم مروری بر موارد عدم تطبیق شده توافق صلح میان دولت افغانستان و حزب اسالمی،

قی پایان ین گزارش تحقیهای همه جانبه صورت گرفته است. در اخیر گزارش با فهرستی از تجارب بدست آمده از یافته های ا

 می یابد. 
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افغانستان و حزب اسالمیمیان حکومت  صلح پیروزی است: مروری بر پروسه صلح و مصالحه  

 افغانستان برمنازعه مروری 2
 

در این بخش مراحل و شرکای اصلی منازعه افغانستان مورد بحث قرار گرفته و بعداً به تفصیل روی ظهور حزب اسالمی و 

 موقف آن در منازعه افغانستان تمرکز صورت میگیرد.

 افغانستان منازعه تحوالت 2.1    

زمانی آغاز  منازعه مسلحانه ۱۹۷۳افغانستان در چهار دهه اخیر دچار منازعه بوده که دارای مراحل مختلفه میباشد: در سال 

ی مختلفه تالش گردید که محمد داود خان شاه آنوقت را از قدرت خلع نموده و نظام جمهوری را تأسیس نمود. قبل از آن گروه ها

موکراتیک داود م یافته از اسالم یا ماویست/لیننست کمونیستی را ایجاد کنند. حکومت جدید دورزیدند تا نظام های سیاسی الها

نستند به خان سرکوب این تحریکها را آغاز و رهبران متعدد آنها را بازدشت کرد اما بسیاری از رهبران این گروه ها توا

 کشورهای همسایه فرار کنند. 

قدرت  تان طی یک کودتاه خونین علیه داودخان با کشتن او وخانوداه اشحزب دموکراتیک خلق افغانس ۱۹۷۸در سال 

پاکستان و  را بدست گرفت. رژیم جدید تطبیق اجنداهای سوسیالیستی را آغاز نموده که در نتیجه آن نیز بسیاری از مردم به

داد، تعداد را مورد تجاوز قرار قشون سرخ اتحاد جماهیری شوری افغانستان ۱۹۷۹ایران مهاجر شدند. زمانیکه در دسمبر سال 

 مهاجرین افغان به کشورهای همسایه به صورت قابل مالحظه افزایش یافت. 

تعداد زیادی  ۱۹۸۰تجاوز شوروی، زمینه را برای مقاومت علیه رژیم و متجاوزین مساعد ساخت. در جریان دهه 

ف )احزاب اسالمی، ماویست ها و غیره( تصمیم گرفتند از جنگجویان بسیج یافتند. نخبگان دینی )علما( و نخبگان سیاسی مخال

که به شکل فعاالنه در مقابل رژیمی که مورد تنفرشان قرار داشت و اقدامات ابتدایی سرکوب گرایانه در مقابل خویش را منحیث 

آیاالت  (. حرکت های جهادی مورد حمایت۲۰۱۰یک تهدید جدی تلقی میکردند، وارد عمل شوند. )گیستوزی و ابراهیمی 

. این مقاومت مسلحانه باالخره اتحاد شوروی را به خروج از 1متحده، کشورهای عربی و رهنمایی اردوی پاکستان قرار گرفتند

 رژیم کمونیستی به سقوط مواجه شد.  ۱۹۹۲مجبور ساخت. در سال  ۱۹۸۸افغانستان طی امضای توافقات ژنیو در سال 

ا کار بعد از آن گروه های مجاهدین با شرکت در قدرت توافق کردند. مگر نتواستند برای مدت طوالنی با هم یکج

ل کنند و به همین ترتیب جنگ های گروهی میان گروه های مختلف مجاهدین به یک جنگ داخلی بزرگ در تمام کشور مبد

دید ج(. تحریک ۲۰۱۰معرض تفرقه قرار گرفته بود )رشید  و ظهور طالبان، افغانستان در ۱۹۹۴گردید.  الی اواخر سال 

مت ها در مقابل طالبان که هدف آنرا از بین بردن ملیشه های شرافگن تشکیل میداد، تقریباً تمام کشور را تسخیر نموده و مقاو

سخیر جنگ برای ت در امریکا، طالبان مصروف ۲۰۰۱سپتمبر سال  ۱۱خویش را به آسانی از میان برداشتند. در زمان حمله 

منظور  اکتوبر، رئیس جمهور آیاالت متحده  جورج بوش پالنی را ۷یک منطقه کوچک در شمال افغانستان بودند. به تاریخ 

تمکین  کرد که چون طالبان نمیخواهند به خواسته امریکا جهت اخراج رهبری القاعده که مسؤلیت حمله مذکور را داشتند،

 (. ۲۰۱۱د تمام تأسیسات طالبان مورد بمباردمان قرار گیرد )بیرد و الیکس نمیکند، پس دریک کمپاین شدی

مجبور به ترک کابل گردیدند، سازمان ملل متحد یک کنفرانس رسمی را در بُن  ۲۰۰۱بعد از اینکه طالبان در نومبر سال 

ازه اشتراک داده نشد )ستیف کول در این کنفرانس به طالبان اج -آلمان راه اندازی کرد تا یک حکومت مؤقت را تأسیس کنند

                                                      
منظور  مرکزی امریکا )سی. آی. ای( جهت حمایت برنامه افغانستان کانگرس امریکا بودجه ساالنه یی را برای سازمان استخباراتی 1

وافق تکرد.  خانواده سلطنتی عربستان سعود و رئیس جمهور ریگن طی یک توافق این برنامه علیه کمونست ها طرح گردیده بود این 
یف کول ی آی ای یک دالر بپردازد. )ستمیان واشنگتن و ریاض طوری بمیان آمد که جانب سعودی توافق کرد  تا در مقابل هر دالر س

۲۰۰۴) 
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(. جامعه جهانی فکر کرد که گروه مذکور از طریق نظامی محو گردیده و مستحق مشارکت در یک پروسه سیاسی بنابر ۲۰۱۸

داشتن روابط با القاعده نمی باشند. اما طالبان به زودی مقاومت مسلحانه خویش را در مقابل نیروهای بین المللی آغاز کرده، 

  و ثبات افغانستان را به چالش کشیدند.امنیت 

 نقش حزب اسالمی 2.2
 

از نهضت  حزب اسالمی افغانستان بازیگر کلیدی منازعه افغانستان بوده است. این حزب مفکوره، تشکیالت و ترکیب خویش را

د به ارث گردیده بوتأسیس  ۱۹۶۹جوانان مسلمان افغانستان، که گروهی از اساتید و محصلین پوهنتون کابل بودند و در سال 

ضد  برده است. نهضت جوانان مسلمان افغانستان یک نهضت بدیل برای حرکات مارکسیستی و ماویستی بود که فعالیت های

یری از (. حزب اسالمی اساس خویش را با الهام گ۲۰۱۸شاهی را در داخل پوهنتون و در شهر کابل رهبری میکردند )جانسن 

 ف آن ایجاد اسالم سیاسی وخالفت اسالمی بود، بینانگذاری نموده است. حزب اخوان المسلین مصر که هد

نهای حکومت وقت یکجا با سائر افغا مقابلاین حزب توسط گلبدین حکمتیار تأسیس گردیده که در مراحل نخست در 

زب اسالمی حد شوروی، شناخته شده با مخالفت و مبارزه پرداخته و بعداً گروپ مجزای خود را تشکیل داد. بعد از تجاوز اتحا

، محسوب مبارزه مسلحانه خویش را تشدید نموده و از جمله دو تنظیم برجسته ای که با رژیم تحت الحمایه شوروی میجنگید

ه و گردید. در آن زمان، باورمندی بر این بود که حزب اسالمی بخش بزرگی از حمایت های سیاسی و مالی آیاالت متحد

سالمی سائر تنظیم ها و گروه های دیگر دریافت میکرد. بعد از خروج نیروهای شوروی، حزب اکشورهای خلیج را نسبت به 

 به مبارزه مسلحانه خویش در مقابل حکومت کابل تحت رهبری دکتور نجیب هللا ادامه داد.  

ا گروه مذکور بازیگر کلیدی جنگ داخلی بعد از سقوط حکومت کمونیستی داکتر نجیب هللا بود. حزب اسالمی ب

نترول جمیعت اسالمی از زمان نخستین روز های جهاد منحیث رقیب اصلی خویش در گیر جنگهای شدید بوده و بعدتر برای ک

ردید. حزب اسالمی از جنوب افغانستان ظهور نمود وارد جنگ مسلحانه گکابل نیز شدیداً درگیر گردیدند. بعداً با طالبان نیز که 

 بعداً با جمیعت اسالمی همدست گردیده تا طالبان را از غلبه بر کشور مانع شوند. 

ف و مرحله سوم منازعه مسلحانه حزب اسالمی را جنگ این گروه در مقابل نیروهای معاونت بین المللی یا آیسا

ا مبارزه تشکیل گردیده بود تشکیل میدهد. هدف حزب اسالمی ر ۲۰۰۱افغانستان که به اساس توافق بُن در سال حکومت مؤقت 

د. با وجود مسلحانه مقابل نیروهای بین المللی و نیروهای متحد افغان آن الی خروج مکمل نیروهای بین المللی تشکیل میدا

از مناطق شمال و مرکزی افغانستان، حزب اسالمی هیچگاهی  حضور قوی حزب اسالمی در بعضی از مناطق شرقی، برخی

ب اسالمی نتوانست به تهدید بزرگی چون طالبان مبدل گردد. طالبان گروه مسلح مخالف بزرگی را در کشور تشکیل میدهد. حز

مراتب و  ، سلسلهو حکمتیار در چهل سال منازعه افغانستان بازیگر مهمی بوده اند زیرا این گروه توانست ساختار سازمانی

ا در طول این دوره حفظ کند. حکمتیار یک شخصیت کریزماتیک بوده و پیروانش او را نظامی خویش ر-مؤثریت سیاسی

ا حکومت مذکور سال ب ۱۵باوجود تصامیم مستبدانه وی مانند پیوستن به پروسه صلح و مصالحه با دولت افغانستان بعد از اینکه 

ز نظر نظامی اتند، حمایت مینماید. باوجود اینکه در مراحل اخیر مخالفت مسلحانه، حزب اسالمی در مخالفت مسلحانه قرار داش

فغانستان به شمار اآنقدر قدرتمند نبود، اما رسیدن به یک توافق مؤفقانه صلح با دولت افغانستان از جمله رویدادهای مهم تاریخ 

 میرود.
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  اتاکرمذپس منظر پروسه صلح و مرحله قبل از   3 
 

 

 ایجاد اجندای صلح 3.1

 

و ایجاد ساختار جدید حکومتی، آنها توانسته اند تمام  ۲۰۰۱جامعه جهانی فکر میکرد که گویا بعد از سقوط طالبان در سال 

گروه های مسلح مخالف در افغانستان را از میان برده اند. به همین ملحوظ آنها تالش کردند که ظرفیت های نظامی و اداری 

یده اما با هیچ یک از گروه های مخالف مسلح در بُن و بعدتر از آن برای حل و فصل مؤسسات و ادارات دولتی را تقویت بخش

منازعه وارد عمل نشد. در عین حال مخالفین مسلح به مبارزه مسلحانه ادامه داده و به صورت تدریجی قدرت نظامی آنها 

باوجود افزایش قدرت نظامی و تحرکیت  افزایش یافته و تأثیرات قابل مالحظه ای را از طریق جنگ چریکی به جا گذاشتند.

مخالفین مسلح، نه حکومت های پیهم )حکومت مؤقت و انتقالی( و نه هم جامعه جهانی به این حقیقت پی بردند که مخالفین مسلح 

 را از طریق یک راه حل سیاسی وارد پروسه سیاسی نمایند. 

به زودی  ۲۰۰۴ئیس جمهور منتخب در سال حامد کرزی، بعد از رهبری حکومت مؤقت و انتخاب شان منحیث ر

ی نیاز به یک پروسه صلح و مصالحه را درک کرده ویک برنامه ای را تحت ریاست رئیس جمهوری اسبق صبغت هللا مجدد

عضی از والیات راه اندازی نمود. برنامه "تحکیم صلح" به ناکامی انجامید. با آنکه ادعا میشود که این برنامه در ب ۲۰۰۵در 

دل به مؤفقیت های دست یافته است، مگر نسبت عدم داشتن یک چارجوب ملی، به یک کمیسیون حل منازعات محلی مب کشور

مایت (. بسیاری از ناظرین این برنامه را یک رشوت سیاسی آقای کرزی برای جلب ح۲۰۱۲گردید )شورای امنیت ملل متحد 

 هواخواهان آقای مجددی تلقی میکنند. 

سال  ه زمانی به یکی از اولویت های ملی مبدل گردید که آقای حامد کرزی برای بار دوم درپروسه صلح و مصالح

یشبرد ( اراده خویش برای پ۲۰۰۹منحیث رئیس جمهور کشور انتخاب گردید. در بیانیه افتتاحیه خویش، آقای کرزی ) ۲۰۰۹

اجندای صلح و مصالحه ملی آقای  یک جرگه ملی مشورتی صلح از ۲۰۱۰پروسه صلح و مصالحه اعالم داشت. در جون 

 (. ۲۰۱۰کرزی حمایت خویش را اعالم نمود )نمایندگی دایمی جمهوری اسالمی افغانستان در ملل متحد 

فغانستان تن از نمایندگان مردم افغانستان از هر قشر جامعه که از ملت رنجدیده ا ۱۶۰۰جرگه ملی مشورتی صلح با 

جامعه  جلسین شورای ملی، اعضای شوراهای والیتی، علما، بزرگان قومی، نمایندگاننمایندگی میکرد و مشتمل بر اعضای م

ند  تا روی کتگوری از دعوت شوندگان( بود در کابل گرد آمد ۱۳مدنی و مهاجرین افغان مقیم در ایران و پاکستان )مجموعاً 

(. اما ۲۰۱۰عنامه  جرگه ملی مشورتی صلح پایان دادن نا امنی و آوردن صلح پایدار در کشور بحث و تبادل نظر کنند ) قط

ان که از او و طرفداران او و اعضای پارلم ۲۰۰۹فراموش نباید کرد که داکتر عبدهللا عبدهللا کاندیدای ریاست جمهوری سال 

 حمایت میکردند، در این جرگه اشتراک نکردند. 

جرگه  جرگه ملی مشورتی صلح بعد از سه روز بحث و تبادل نظر با صدور قطعنامه پایان یافت. اشتراک کننده گان

د که به پروسه باالی حکومت افغانستان صدا کردند تا صلح را در صدر اولویت ها قرار داده و همچنان از مخالفین تقاضا نمودن

ای طی سفارشات خویش ایجاد شور در عینب مشخصی را برای مذاکرات و ملی صلح بپیوندند. همچنان این جرگه یک چارچو

فصیلی تکمیته سفارشات  ۲۸عالی صلح را پیشنهاد نمودند تا تالشهای ملی صلح را به پیش ببرند. اعضای جرگه در چوکات 

 خویش را به حکومت جهت  پیشبرد پروسه صلح  تقدیم نمودند.  
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ه و شورای عالی صلح را تحت رهبری رئیس جمهوری اسبق کشور، برهان حکومت سفارشات این جرگه را پذیرفت

محمد  الدین ربانی تأسیس نمود. برای پیشبرد امور تخنیکی و لوژستیکی این شورا یک داراالنشای اجرائیوی تحت ریاست

 معصوم ستانکزی یکی از مشاورین و حامیان سرسخت رئیس جمهور کرزی ایجاد گردید. 

ین المللی بالحه ملی دولت افغانستان جداً مورد حمایت همکاران بین المللی قرار گرفت.  کنفرانس ابتکار صلح و مص

یاسی این ساین برنامه را تائید نموده و جامعه جهانی تعهد خویش را مبنی بر حمایت مالی و  ۲۰۱۰جوالی  ۲۰کابل منعقده 

ات در دولت (.  تغییر۲۰۱۰المللی کابل در مورد افغانستان  پروسه در قطعنامه کنفرانس مذکور ابراز داشتند )کنفرانس بین

اره جدید در امریکا امریکا با انتخاب بارک اوباما باعث گردید تا آن کشور پالیسی جدیدی را در مورد افغانستان اتخاذ نماید. اد

ش را اعالم و مصالحه حمایت خویاراده خویش را برای پایان دادن منازعه طوالنی افغانستان ابراز داشته  و از پروسه صلح 

 نمودند.

ردید. آغاز گ ۲۰۱۰پروسه صلح و مصالحه افغانستان منحیث بخشی از برنامه صلح و ادغام مجدد در ماه آگست سال 

خالفین ( تعقیب پروسه صلح و مصالحه ملی با رهبری گروه های م۱این برنامه اجندای صلح را در دو سطح تعقیب مینمود: 

ای شان. اعت دهی جنگجویان و رهبران محلی مخالفین مسلح برای ترک خشونت مسلحانه و پیوستن به خانواده ه( قن۲مسلح ، 

نگفتی را برای هو تمویل کننده گان بین المللی مبالغ  را باال برده  برنامه ادغام مجدد سطح توقعات مردم عام، جامعه جهانی

 تمویل این برنامه متعهد گردیدند.  

از ذاکرات صلح، شورای عالی صلح یک تعداد از چینل های ارتباطی را با گروه های مخالف مسلح ببرای آغاز م

ه مذاکرات ترغیب کردند. از کشورهای مطنقه که با طالبان ارتباطات نزدیک داشتند تقاضا بعمل آمد تا طالبان را برای پیوستن ب

ائین رتبه با پروسه پبا تشدید تدریجی منازعه، تعداد کمی از جنجگویان نمایند. اما این تالشها منجر به نتایج ملموسی نگردیده و 

 صلح پیوستند. 

ان طرفدار با اینکه طالبان مذاکرات با دولت افغانستان را همواره رد کردند، رهبری حزب اسالمی در کابل  و رهبر

ه کابل . نمایندگان متعدد و سرشناس بصلح در سائر مناطق کشور تالشهای خویش را برای مذاکرات با حکومت شدت بخشیدند

ان جهت مالقات با حامد کرزی، اعضای شورای عالی صلح و نمایندگان جامعه جهانی  سفر نمودند. اما حکومت افغانست

طریق  عالقمندی کمتری برای مذاکره با حزب اسالمی داشته و به تالشهای خویش از طریق شورای عالی صلح با طالبان از

قه ( استدالل مینماید که حامد کرزی و حلRAND Cooperationلف ادامه دادند. یک گزارش مؤسسه راند )چینل های مخت

سند )شین داخلی حکومت او شاید میخواستند با رهبری طالبان و نظامیان پاکستانی طی یک پروسه وسیع صلح به یک تفاهم بر

ی جهت مذاکرات صلح مراجعه نموده، اما هیچگاهی به حامد کرز ۲۰۰۷(. حزب اسالمی حکمتیاردر سال ۲۰۱۱و دوبین 

 (. ۲۰۱۸نتوانست مذاکرات رسمی صلح را آغاز نماید )دیرکسین 

 ، داکتر محمد اشرف غنی صلح و مصالحه را در صدر اولویت های کاری۲۰۱۴در زمان مبارزات انتخاباتی سال 

نی بپیوندند. غغیب نمودند که با کمپاین انتخاباتی اشرف خویش قرار داد. تمرکز او بر پروسه صلح، رهبران حزب اسالمی را تر

می اطمینان داد آنها زمینه مجالس با نمایندگان حکمتیار را نیز با اشرف غنی مساعد ساختند. آقای غنی به نمایندگان حزب اسال

 که در صورتیکه رئیس جمهور شود، مذاکرات با حزب اسالمی را آغاز خواهد نمود. 

ش ریاست جمهوری، آقای غنی تعهد صلح و مصالحه با حزب اسالمی را تجدید نمود. اما فرامو در مراسم تحلیف

ق باالی ایجاد نباید کرد که انتخابات منتج به نتیجه دلخواه نشد. اتهامات تقلب، تالشهای طوالنی مدت و زمانگیر بودن تواف

اند اجندای غنی نتواشرف داکتر عبدهللا باعث گردیند تا حکومت وحدت ملی و جنجالها میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه 

استراتیژی  انتخاباتی خویش را مؤفقانه تطبیق نماید. برای تقریباً دو سال پروسه صلح و مصالحه از عدم موجودیت رهبری و

 رزید.  مبادرت وبه اصالحات در شورای عالی صلح  ۲۰۱۶مدون به مشکل اساسی دچار گردیده تا اینکه آقای غنی در فبروری 
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ز مدتها قبل از آغاز پروسه رسمی صلح، مذاکرات غیر رسمی به صورت منظم میان دفتر شورای امنیت ملی که ا

ر مذاکرات رئیس جمهور نمایندگی میکرد، و نمایندگان حزب اسالمی جریان داشت. در طول سالها، بحثها در مورد حدود و ثغو

و ابراز  داشتند. در جریان مراحل محرم قبل از مذاکرات، تالش برای اعتماد سازی صلح و شیوه کاری در این رابطه جریان

ارجی خحسن نیت رهبران دولت با مالقاتهای متعدد با رهبری حزب اسالمی و جلب حمایت جامعه جهانی به هدف جذب حمایت 

 برای پروسه صلح و مصالحه با حزب اسالمی همواره ادامه داشته است. 

د. ، بعد از اصالحات در شورای عالی صلح، مذاکرات رسمی با حزب اسالمی آغاز گردیدن۲۰۱۶سال در ماه مارچ 

د. دفتر تیم مذاکراتی دولت را شورای عالی صلح نمایندگی کرده و اعضای ارشد حزب اسالمی از حکمتیار نمایندگی میکردن

این پروسه  شکالت و شکستاندن بُنبست ها فعاالنه درشورای امنیت ملی عمالً در مذاکرات اشتراک نداشته اما با حل کردن م

 سهم داشت.

 

 

 

 عوامل مساعد کننده 3.2

 

که از سوی شورای امنیت  ۲۰۰۱تعدادی از رهبران سطح متوسط حزب اسالمی بعد از مداخله نظامی آیاالت متحده در سال 

سازمان ملل متحد مجوز حاصل نموده بود، به افغانستان برگشتند. یک گروهی از رهبران حزب اسالمی، این حزب را بنام 

ز تائید گلبدین حکمتیار ثبت و راجسترنموده و در پروسه های سیاسی حزب اسالمی افغانستان منیحث یک حزب سیاسی بعد ا

بعد از سقوط طالبان نقش ایفا نمودند. رهبران مختلفه سطح متوسط حزب اسالمی شاخه های انشعابی دیگری را نیز ایجاد نموده 

ی در کابل فعال بودند )دیرکسین ، حد اقل شش شاخه انشعابی حزب اسالم۲۰۱۴و با رژیم دموکراتیک پیوستند.  الی اخیر سال 

(.  سهمگیری این رهبران حزب اسالمی زمینه را برای آنها مساعد ساخت تا به کابینه دولت افغانستان منحیث وزرا راه ۲۰۱۸

 یابند. 

فغانستان ارهبران حزب اسالمی در کابل زمینه ایجاد کانال های ارتباطی میان رهبری حزب اسالمی که هنوز با دولت 

ن و شاخه یروهای بین المللی در جنگ قرار داشتند، را مساعد ساختند. تماسهای متعدد غیر رسمی میان حکومت افغانستاو ن

ه مذاکرات جنگنده حزب اسالمی برای مدت زیادی ادامه داشتند. ارتباطات منظم میان حزب اسالمی و دولت افغانستان منجر ب

یکی از  غانستان در مخالفت جدی آیدیالوژیک و غیر متناظر قرار داشت، چونرسمی نگردیده، زیرا حزب اسالمی با دولت اف

یا تجدید  خواسته های جدی حزب اسالمی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بود. ضمناً حزب اسالمی خواستار تعدیل و

 ند.  قانون اساسی بوده و همواره خواستار انتخابات آزاد و مستقل تحت یک اداره مستقل بود

ش در بعد از اینکه بارک اوباما منحیث رئیس جمهور آیاالت متحده انتخاب گردید، ستراتیژی نظامی و ملکی خوی

مریکایی ا، رئیس جمهور امریکا افزایش نیروهای ۲۰۰۹مارچ سال  ۲۷مورد افغانستان و پاکستان را اعالم داشت. به تاریخ 

ا آنعده شود، اعالن نمود. همچنان امکان صلح و مصالحه ب ۲۰۱۴ی در سال را که باالخره منجر به خروج نیروهای امریکای

فزایش داد از مخالفین افراطی و رادیکال جدا شوند، ا ستندو میخوا بودنداز مخالفین مسلح را که خواهان پیوستن به صلح 

یش نموده و از رهبری خو (. تغییر در استراتیژی اعضای طرفدار صلح و مصالحه حزب اسالمی را ترغیب۲۰۱۴)کلینتون 

 تقاضا نمودند تا در مذاکرات صلح اشتراک نمایند. 

عامل دیگری که حکومت افغانستان را بر آن داشت تا با حزب اسالمی به میز مصالحه بنشیند این بود که چگونه این 

کدرهای سیاسی را در زمان  و مینظا قومدانانانگروه نظامی زمینه را به طالبان از دست میدهد. حزب اسالمی بسیاری از 

جنگ داخلی آنهم وقتیکه با طالبان درگیر بود، از دست داد. این گروپ مناطق دست داشته خویش را در زمان درگیری با 
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نیروهای بین المللی نیز از داست داده و بسیاری از جنگجویان آن به طالبان پیوستند و طالبان را مبدل به گروه مهمی نمودند که 

 های بین المللی و حکومت افغانستان درگیر منازعه مسلحانه بودند. طالبان توجه همه را جلب نموده بود. با نیرو

ل قرار در اصل طالبان در محراق توجه استراتیژی جدید آیاالت متحده برای افغانستان و همچنان برنامه صلح کاب

مناً سهمداران البان و دیپلوماتهای خارجی تدویر یافتند. ضمجالس متعدد محرم و مخفی میان ط ۲۰۰۰داشتند. در جریان سالهای 

ای مالی و تسلیحاتی را با طالبان انجام میدادند که باعث هتمام حمایت  -جی و منابع مستقلکشورهای خار -منازعه افغانستان

 کاهش منابع حزب اسالمی گردیده و نمیتوانستند به مبارزه مسلحانه خویش کماکان ادامه دهند.  

د که رهبری حزب اسالمی، به خصوص آنانیکه در خارج زندگی میکردند و عمالً در منازعه دخیل نبودند، دریافتن

می باید های بارسوخ حزب اسال شخصیتگروه مذکور آهسته آهسته در مسائل افغانستان اهمیت خویش را از دست میدهد. بناً 

یت از دست ساخته و باید داخل پروسه سیاسی میشدند تا دوباره اهم تغییر بنیادی را در استراتیژی طوالنی مدت خویش وارد

فغانستان اداه خویش را کسب نمایند. استراتیژیست های طرفدار صلح با اعالم خروج نیروهای امریکایی و برنامه صلح دولت 

 بیشتر با پیوستن به پروسه صلح تشویق و ترغیب گردیدند.

 

 توقعات   3.3

 

سی خویش صالحه با حزب اسالمی تمام طرفها توقعات واضح داشتند، اما دولت افغانستان تالش اسادر جریان پروسه صلح و م

 تقال دهد. را به خرج نداد تا توقعات خویش را به مردم عام و سائر همکاران خویش از طریق برنامه های منظم تبلیغاتی ان

ولت ز آغاز پروسه صلح تحت کنترول داشت، داز آنجاییکه حزب اسالمی مناطق بسیار کوچکی را در سالهای قبل ا

ثباتی  افغانستان و اعضای شورای عالی صلح میدانستند که صلح با حزب اسالمی تأثیر بسیار جدی باالی سطح خشونت و بی

ر را با سائ در کشور نخواهد داشت. اما با آنهم خواستند این پروسه را با حزب اسالمی به پیش ببرند تا اراده سیاسی خویش

ز اعضای اگروه های مخالف مسلح عمالً به نمایش بگذارد. دولت باورمند بود که صلح با حزب اسالمی اراده و تعهد آنعده 

 طالبان را که طرفدار صلح هستند، تقویت خواهد بخشید. 

خواهند نرهبران حامی صلح حزب اسالمی نیز دریافته بودند که ممکن با دوام مبارزه مسلحانه به اهداف خویش نیل 

را از  یافت. افزایش دوامدار تلفات ملکی دلیل دیگری بود که رهبری حزب اسالمی را از ترس اینکه بیشتر حمایت مردمی

اسالمی  دست ندهند به سوی مذاکرات صلح کشانید. همچنان ظهور طالبان و حمایت بیشتر کشورهای منطقه از آنان موقف حزب

مود. با اعالم برد منازعه ن-هبری ارشد حزب اسالمی آغاز به دریافت یک راه حل بردرا تا حدی تضعیف نمود. در نتیجه، ر

ود، به همین ، یکی از مطالبات این گروه بر آورده شده ب۲۰۱۴خروج نیروهای امریکایی از سوی دولت آیاالت متحده الی اخیر 

 اسی تن دردهد. دلیل رهبران حزب اسالمی از آقای حکمتیار تقاضا نمودند که به مذاکرات سی

که  حزب اسالمی تصمیم گرفت تا اجندای خویش را بعد از این از طریق سیاسی تعقیب نماید. با درک این حقیقت

ا از طریق منازعه افغانستان در یک حالت بُنبست جدی قرار دارد، حزب اسالمی درک کرده بود که تنها میتوان این معضله ر

را تحت   حزب اسالمی این بود که ممکن طالبان با پیوستن به پروسه صلح حزب اسالمیمذاکرات حل کرد.  نگرانی دیگر نزد 

دید الشعاع قرار دهد به همین ملحوظ رهبران طرفدار صلح در این گروه تالشهای صلح جویانه خویش را هرچه بیشتر تش

 نمودند.
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 مذاکرات صلح و نتایج آن 4

 

را  توافقنامه صلح یو امضا یاز مذاکرات، مذاکرات رسم ی مراحل قبلعاد روال یبا حزب اسالم مصالحهصلح و پروسه 

دولت افغانستان  افت،یادامه  ۲۰۱۶سال  لیتا اوا ۲۰۱۵رچ از مذاکرات، که از ما قبل یرسم ریمرحله غ انیدر جرتعقیب نمود. 

ی اصلتسهیل کننده  یمل تیمشاور امن ،اتمر فی. محمد حناسالمی دخیل گفتگو بودبا حزب  دفتر شورای امنیت ملی قیاز طر

او را در موقفی خوبی قرار جمهور  سیبه رئ آقای اتمر میمستق یبود. دسترس یجمهور غن سیو رئ یحزب اسالم نیب مذاکرات

دهد.  شیمذاکرات افزا حزب اسالمی را بر پروسهاعتماد  داده بود که با حزب اسالمی ارتباط برقرار نموده و در عین زمان

مذاکرات،  طرزالعمل و شیوه کاری ورددر م یدولت و حزب اسالمه قبل از مذاکرات دور از انظار عامه به پیش رفت. مرحل

 شریک سازی خواسته های طرفین و موضوعات مربوط به اعتماد سازی را در این مرحله مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

زب حدولت افغانستان مسؤلیت مذاکرات را به شورای عالی صلح و مذاکرات رسمی بعد از مذاکرات محرم آغاز گردیدند. 

 اسالمی مسؤلیت مذاکرات را به هیئتی که در مرحله قبل از مذاکرات دخیل بود تفویض نموده بود.

 

 ترکیب و ظرفیت تیم های مذاکره کننده  4.1

      نحو برخورد و نوعیت تیم های مذاکراتی ≡

ا به شمول شورای عالی صلح مذاکرات را با حزب اسالمی انجام داد. تیم مذاکراتی شورای عالی صلح شامل سه معاون این شور

. اعضای عطاالرحمن سلیم، حبیبه سرابی و عبدالخبیر اچقون و رئیس داراالنشای شورای عالی صلح محمد ایوب رفیقی بودند

لرحمن سلیم که ماعی و آیدیالوژیک نمایندگی میکردند. رهبری تیم مذاکراتی را عطااتیم مذاکراتی از اقشار مختلف سیاسی، اجت

چقون به به حزب جمیعت اسالمی مربوط بوده و د رچهار دهه اخیررقیب اصلی حزب اسالمی بود به عهده داشت.  عبدالخبیر ا

ی ف و خود را در حمایت از طرفهاحزب جنبش ملی اسالمی یکی از گروه های برجسته دوران جنگ داخلی که همواره موق

ه هیچ یک بدرگیر تغییر داده است، ارتباط داشته است. حبیبه سرابی یکی از فعالین سرسخت حقوق زن بوده و ادعا دارد که 

 از احزاب سیاسی ارتباط ندارد. 

ه ات هدفمند شدتیم غیرمتجانس شورای عالی صلح و رقابت تاریخی حزب اسالمی وجمیعت اسالمی اکثراً مانع مذاکر

 مه ایجاد میکرد. ومکرراً بحث ها به بُنبست مواجه میشد. خاطرات گذشته همواره بحث های تلخ را باالی ماده های متعدد توافقنا

ای امنیت اشرف غنی، مشاور شور ئیس جمهوربارها تیم های مذاکراتی به میانجی طرف ثالث نیاز داشتند. به نمایندگی ر

سالمی نشان امؤثر و ارزنده را در جریان تمام پروسه مذاکراتی ایفا نمود. مذاکرات صلح با حزب  رسیااتمر نقش ب حنیفملی 

ی های میدهد که چگونه شخصیت های قابل احترام و طرف اعتماد طرفین میتوانند در شکستن بُنبستی که به سبب موقف گیر

 متضاد طرفین مذاکره ایجاد شده باشد، نقش بارز دارند.  

ی تیم مذاکراتی حزب اسالمی را محمدکریم امین وعتیق هللا صافی تشکیل میداد. با پیشرفت و رسمی شدن پروسه، اعضا

داکتر غیرت بهیر یکی از رهبران حزب اسالمی نیز به این تیم پیوست. تیم مذاکراتی حزب اسالمی در جریان تمام پروسه 

س تحلیل از منازعه و دیدگاه خویش برای صلح و مصالحه عیار ساخته مذکراتی ثابت باقی ماند. این تیم روش خود را به اسا

بود. چون بسیاری از بازیگران منطقوی نقش منفی و مخرب را در پروسه صلح بازی میکردند، تیم مذاکراتی به همین دلیل از 

سی منطقوی و رهبران سطح اعضای حزب اسالمی که در خارج کشور مقیم بودند تشکیل گردیده بود تا از تآثیرات تحوالت سیا
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متوسط حزب اسالمی فاصله داشته باشند. کریم امین از فرانسه و صافی از کشور آلمان که تابعیت این کشورها را دارند شامل 

 مذاکرات گردیدند. 

 ودند،ببرعالوه دور بودن از تأثیرات منطقوی، دو فرد فوق الذکر از احترام خاص رهبری حزب اسالمی نیز برخوردار 

دای نظامی برای پیشبرد اجن چون حزب اسالمیزیرا برای مدت طوالنی این دو تن از نظر مالی این گروه را تمویل کرده اند 

ب اسالمی، و حفظ زیرساختهای تعلیمی خویش به پول نیاز داشت. با بسیج منابع و انتقال پول برای فعالیت های اجتماعی حز

این گروه  المی نیز برخوردار بودند، فلهذا اشخاص بسیار مناسب برای نمایندگی ازاین دو شخصیت از اعتماد رهبری حزب اس

 محسوب میشوند. 

ر اتحادیه اروپا در مذاکره کننده گان مقیم در اروپا با داشتن تابعیت دوگانه زمینه این را فراهم ساخته بود تا آنها با سفی

نبست های بزرگ بمیلیبن برای ایجاد اجماع بین المللی، میانجیگری در  افغانستان آقای فرنس میلیبن روابط حسنه داشته باشند.

یسی و و تشویق مذاکره کننده گان حزب اسالمی به تمرکز و حوصله، نقش مهمی را ایفا مینمود. مهارت دانش السنه انگل

 فرانسوی با آقای کریم امین کمک کرد تا حمایت همکاران بین المللی را نیز حاصل کند. 

ً یک دهه قبل از این که با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، برای  لح و صهردو کریم امین و صافی برای تقریبا

زادی آکریم کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون صلح و  امینمصالحه میان حزب اسالمی دادخواهی کرده بودند. در فرانسه 

در آن  اروپا افغان در تن از نخبگان مهاجرین ۴۰۰دیده و در حدود منعقد گر ۲۰۰۷ایجاد کرد که اولین نشست آن در سال 

ر افغانستان همچنان یک برنامه تلویزیونی را بنام پیام نو نیز به پیش میبرد، که برای صلح و مصالحه دوی اشتراک کردند. 

روسه صل پل ساله در مؤفقیت لوژیک این دو شخصیت برای پایان دادن منازعه چهیادادخواهی میکرد. تعهد استراتیژیک و آید

 نقش بسیار اساسی را ایفا کرد. 

ور نزدیک بهیر نیز یک گزینه بسیار مثبت بود. نامبرده داماد و مشا تغیرداکترعضو سومی تیم مذاکراتی حزب اسالمی، 

کایی ای امریتوسط نیروه ۲۰۰۲بهیر در سال  داکتربا او از نزدیک کار کرده است.  النیحکمتیار بوده که برای مدت طو

ز همان ااز زندان رها گردید.  ۲۰۰۸حامد کرزی در سال  دستگیر و برای شش سال زندانی بود. او با مداخله و حمایت شخص

 زمان بدینسو آقای بهیر نقش میانجی میان حکمتیار و کرزی را به خوبی انجام داد. 

صالحه در اعث گردیده بود که وی از پروسه صلح و مرئیس جمهور نیز با آقای بهیر ارتباط منظم داشت و همین ارتباط ب

راحل بهیر هنوز جوان بود و منازعه افغانستان در م غیرتزمانیکه  ۱۹۸۲میان رهبری حزب اسالمی حمایت کند. در سال 

اکرات میان ر مذدابتدایی آن قرار داشت، بهیر با هیئت های روسی نیز مذاکراتی را انجام داده بود. او همچنان از حزب اسالمی 

یز نمایندگی لیبیا که توسط معمرالقذافی تسهیل یافته بود ن و بعدتر در مذاکرات گروه های مجاهدین و حکومت وقت در عراق 

تماد رهبری در یک دوری از مذاکرات در لندن نیز اشتراک ورزیده بود. داشتن تجربه مذاکرات قبلی و اع نامبردهکرده بود، 

  ا به یکی از مناسبترین شخصیت ها برای مذاکرات مبدل گردانیده بود.حزب اسالمی بر وی، او ر

 ظرفیت تیم های مذاکره کننده ≡

شورای عالی صلح و حکومت افغانستان برای پروسه صلح آنقدر آماده نبودند. تیم مذاکره کننده تجربه نداشته وهیچگونه برنامه 

های معلوماتی و آموزشی برایشان فراهم نگردیده بود و هیچ مفکوره نداشتند که باید به چی روش وارد مذاکرات شده و چگونه 

، مشاور امنیت ملی آقای حنیف اتمر مهندس اساسی پروسه صلح و مصالحه منحیث یک با مشکالت غالب آیند. خوشبختانه

سیاستمدار کارکشته که سالها در مذاکرات سطح باال دخیل بوده است، نقش مهمی را ایفا نمود. موجودیت او خالی ظرفیتی 

 مذاکره کننده گان شورای عالی صلح را جبران نموده بود. 
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در افغانستان  اکراتی، رئیس داراالنشای شورای عالی صلح از یوناما یا دفتر معاونت ملل متحدبرای آماده سازی تیم مذ

 تقاضا نمود تا یک ورکشاپی را در خصوص مذاکرات رسمی برای اعضای شورای عالی صلح ترتیب نمایند. ملل متحد به

بهترین  را که در آن تخنیک های مذاکرات وتقاضای نامبرده پاسخ مثبت داده و برای اعضای شورای عالی صلح یک ورکشاپی 

صص تجارب جهانی مذاکرات صلح را با اعضای شورای عالی صلح آموزش داده شد، تدویر نمود. این ورکشاپ توسط یک متخ

 بین المللی پیش برده شد. 

وانستند اما ت باوجود اینکه مذاکره کننده گان حزب اسالمی آموزش رسمی در مذاکرات صلح را دریافت نکرده بودند،

همان  در مذاکرات با اعضای شورای عالی صلح دست باال داشته باشند. علت آن ممکن این باشد که اعضای حزب اسالمی از

بهیردر  رداکتاوایل حدود و ثغور مذاکرات، اهداف و دیدگاه واضح را برای خود تعیین کرده بودند. تجربه نظامی و سیاسی 

  اضافی خاصی را به این تیم بخشیده بود.مراحل مختلفه مذاکرات ارزش 

 

 مذاکرات صلح و تسوید توافقنامه صلح 4.2    

زمانیکه آمادگی های حزب اسالمی برای مذاکرات صلح و مصالحه تحت بررسی قرار گرفت واضح گردید که حزب اسالمی 

روی کار آمد، برای مذاکرات پالن و استراتیژی الزم را  ۲۰۰۱از همان اوایل با دولت افغانستان که بعد از بمباردمان اکتوبر 

و دولت افغانستان که بیشتر واکنشی برخورد کردند، برخورد حزب اسالمی طرح کرده بود. برخالف روش شورای عالی صلح 

 کنشگرایانه و فعالتر بود. 

ای ، حزب اسالمی سندی را تحت عنوان میثاق نجات ملی تهیه کرده بود که در آن بر خروج نیروه۲۰۱۰در مارچ 

یک سندی  با تقدیم ۲۰۱۵رات رسمی را در سال بین المللی و ایجاد یک اداره مؤقت تأکید ورزیده بودند. حزب اسالمی مذاک

وی این سند تحت عنوان طرح صلح و مصالحه آغاز کرد که از همان میثاق نجات ملی اقتباس یافته بود. از بحث های ابتدایی ر

که تمرکز ند انه بودروحزب اسالمی متمرکز بوده و بعضی از آنها آنقدر تُند یخیوانمود گردید که به کلی بر خواسته های تار

ی و همچنان بر آن باعث ناکامی پروسه مذاکراتی میگردید. در این مسوده اصالحات وارد گردیده و شرایطی از سند حزب اسالم

 پیشنهادات دولت افغانستان در آن جابجا گردید. 

هریک  روی مذاکرات روی سند جدیدی که نظریات طرفین در آن جابجا گردیده بود آغاز و ادامه یافت. اما مذاکرات

آنگیز کنار  از مواد توافقنامه باعث گردید که مکرراً طرفین به بن بست مواجه شوند. اما بعد از اینکه موضوعات جنجال بر

 گذاشته شدند تا بعدتر روی آن بحث صورت گیرد و مذاکرات روی موضوعات کمتر منازعوی به آسانی به پیش رفتند. 

. سند رت واضح حدود خویش را برای توافقات صلح و تمام جزئیات میدانستندتیم مذاکره کننده حزب اسالمی به صو

کرات و با اصلی که برای مذاکرات تسلیم داده شده بودو از دیدگاه رهبری حزب اسالمی نمایندگی میکرد، اما در جریان مذا

 د. آمدن تغییرات قابل مالحظه تیم مذاکره کننده با رهبری خویش به صورت منظم در تماس بو

قای اما از سوی دیگر، تیم مذاکره کننده شورای عالی صلح مکلف بود حمایت رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، آ

رار داشتند. رئیس عبدهللا را داشته باشد، زیرا نامبرده از گروه نمایندگی میکرد که در گذشته با حزب اسالمی در تخاصم شدید ق

واد مالرحمن سلیم و مشاور شورای امنیت ملی محمد حنیف اتمر تمام جزئیات هیئت مذاکره کننده شورای عالی صلح، عطا

ده توافقنامه موافقتنامه را به صورت روزمره با داکتر عبدهللا شریک میساختند. با رهبران ارشد سیاسی همواره در مورد مسو

 مشوره صورت گرفته و در جریان انکشافات قرار میگرفتند. 

معلومات همچنان با همکاران بین المللی شریک ساخته شده و با آنها نیز نشستهای مشورتی تدویر میگردیدند، که این 

امر باعث آوردن تغییرات قابل مالحظه در مسوده توافقنامه گردید. قرار اظهارات رئیس داراالنشای شورای عالی صلح، مسوده 
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بار تعدیالت برای  ۲۵بار تعدیل گردید که از جمله  ۳۷به توافق رسیدند مجموعاً  توافقنامه صلح بعد از اینکه طرفین مذاکره

 ارائه پاسخ به نگرانی های جامعه بین المللی در این سند آورده شدند. 

نه باوجود اینکه ایجاد اجماع ملی و دخیل ساختن طرفهای مختلف در پروسه صلح و مصالحه با حزب اسالمی زمی

ن و تبادل ساخت اما باعث تأخیر در این پروسه نیز گردید. نمایندگان حزب اسالمی از دست به دست شد حمایت همه را فراهم

عبارات در  ونظریات بسیار زیاد میان مذاکره کننده گان و بازیگران متعدد، به ستوه آمدند، و در عین حال بعضی از جمالت 

مواجه  تلقی شده و نزدیک بود پروسه مذاکرات به سقوط قبول غیرقابلمسوده توافقنامه تا حدی برای رهبری حزب اسالمی 

وطه و شود. از مرور بر پروسه مذاکراتی بر می اید که چون طرفین مذاکرات حدود و ثغور توافقات خویش را با طرف مرب

مه وارد افقتناسایر بازیگران تعیین نکرده بودند، در هرمرحله یی از مذاکرات تغییراتی بسیار جدی و فاحش در مسوده مو

 .میگردید. این امر بیشتر به شورای عالی صلح و حکومت افغانستان و کمتربه حزب اسالمی عطف میگردد

 مشوره ها با جامعه مدنی و احزاب سیاسی جدیدالظهور 4.3
 

اسالمی رئیس جمهور کرزی از جمله پیشتازان پروسه صلح و مصالحه ملی میباشد. او به صورت غیر رسمی با رهبران حزب 

در کابل و خارج از کشور توافق کرده بود که با استفاده از وسایل غیرنظامی الگوی را برای حل مسالمت امیز منازعه با یک 

گروه نظامی، تقدیم خواهد کرد. مراحل قبل از مذاکرات بیشتر توسط کرزی پیشرفته که در آن بازیگران ملی و بین المللی کمتر 

 دخالت داشتند. 

ی را مذاکرات رسمی آغاز گردیدند، دولت افغانستان با نخبگان سیاسی و جامعه جهانی مشوره های الزمزمانیکه 

ود اینکه انجام داد. در جریان پروسه اما مؤسسات جامعه مدنی و احزاب کوچک سیاسی مورد اغماض قرار گرفته بودند. باوج

ما احزاب سیاسی ر یافتند تا طرفین نظریات همدیگر را بدانند، امجالس متعددی میان حزب اسالمی و نمایندگان جامعه مدنی تدوی

گرانی ن ،کوچک و مؤسسات جامعه مدنی هیچگاهی به صورت مستقیم در مذاکرات اشتراک نداشته و دخیل نگردیدند. در نتیجه

فته ، مد نظر گرهای آنان و به خصوص نگرانی های زنان به صورت اخص زمانیکه حزب اسالمی وارد سیستم سیاسی گردیدند

 نشد. عدالت انتقالی و شکایات قربانیان جنگ خارج از اجندای توافقات صلح باقی ماند. 

د علت اساسی عدم انجام مشوره ها با جامعه مدنی و احزاب سیاسی نوظهور استعجالیت حکومت برای تسریع رون

حساس استعجالیت او بین المللی جلوگیری بعمل آید. این مذاکرات و رسیدن فوری به توافقات صلح بود تا از تأثیرات مخربین ملی 

ل سازی یک دولت اما با در نظرداشت حالت شکننده و تأثیرات منفی مخربین در گذشته قابل درک بود، اما اهمال از عدم دخی

ه تهدید مواجه بممکن  بخش مهمی از جامعه ممکن به این مفهوم تعبیر شود که گویا اجماع وجود نداشته و تطبیق مؤفقانه توافقات

 گردد.

 

 محتویات توافقنامه صلح 4.4

 

توافقنامه صلح که از سوی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رهبر حزب اسالمی گلبدین حکمتیار به امضا رسید، بعد از 

مذاکراتی روی دو سندی که در اخیر با هم مدغم گردیده و متن آن چندین بار تعدیل و اصالح  جدییک پروسه بسیارطوالنی و 

گردید، بدست آمده بود. این سند را سیاسیون بدون اخذ نظریات متخصیصین صلح و مذاکرات که تجربه کافی در این عرصه 

نظرحقوقی و تخنیکی از صراحت های الزم برخوردار  داشته باشند، نهایی ساختند و به همین دلیل بود که توافقنامه مذکور از

 نبود.
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ست موضوعات زیادی در توافقنامه مذکور تحت پوشش قرار گرفته بودند که از حذف نام رهبری حزب اسالمی از ل

انیان ن زمین به مهاجرین این حزب، ادغام حزب اسالمی در حکومت افغانستان و رهایی زنددهای تعزیرات الی اختصاص دا

ن تطبیق ای، زب اسالمی را شامل میگردد. اما چون توافق بر این موضوعات بدون نظریات اهل خبره صورت گرفته بودح

 توافقنامه بارها از نظر حقوقی به موانع مواجه گردید.

 برای تطبیق توافق صلح هیچگونه تضمین کننده وجود نداشت. باوجود اینکه حکومت افغانستان به درستی روی

توافقنامه را  رهبری و مالکیت افغانها اصرار میورزید، اما باید تضمیناتی وجود میداشت که امضا کننده گان طرفین پروسه به

یگردد تا طرفین نیازاحساس م -ا بین المللی باشندخواه ملی و ی-ملزم و مکلف به تطبیق توافقات میساخت. به تضمین کننده گان

 ویش ملزم گردانند. را در زمان تطبیق توافقات به تعهدات خ

ینی نکرده پیشبتوافقنامه صلح همچنان میکانیزم مناسبی را برای حل اختالفات زمان تطبیق و تفسیر مواد توافقنامه 

موافقتنامه  نیا قیصورت بروز هرنوع اختالف ممکن در تطب در توافقنامه صرفاً در این مورد تذکر میدهد که : " ۲۴. ماده است

 آن از یمشترک که اعضا ونیسیدر کم تیدوستانه و با حسن ن یمشورت و مذاکره ها قیرا از طر اختالف مذکور نیطرف

 .مینماید"حل  گردندیم نییجانب هر دو طرف تع

ق پروسه نقیصه تخنیکی دیگر در این توافقنامه عبارت از عدم موجودیت یک میکانیزم نظارتی بوده تا پیشرفت تطبی

رای را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با امضای توافقنامه صلح، رئیس جمهور اشرف غنی یک کمیسیون مشترکی را ب

زب اسالمی  ن مقامات دولتی، اعضای شورای عالی صلح و نمایندگان حتطبیق توافقنامه حزب اسالمی ایجاد کرد که در ترکیب آ

دیت یک حضور داشتند. یک تعدادی از اعضای کمیسیون مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسالمی ابراز داشتند که موجو

ر مورد ک میکرد تا دنهاد نظارت کننده برای ارزیابی و بررسی تطبیق توافقنامه صلح ممکن با تمام شرکا و همکاران کم

ست جاری . طرفین حاال یکدیگر را بنابر موجودیت بُنبنمایندپیشرفت تطبیق پروسه صلح نظریات مستقالنه خویش را ارائه 

تا تطبیق مورد عتاب و مالمتی قرار میدهند: این در حالی است که حکومت ادعا دارد که تمام تعهدات خویش را در این راس

 یمی است که به تعهدات خویش عمل نکرده است. از سوی دیگر اعضای حزب اسالمی به صورت رسمنموده و این حزب اسال

 از عدم پیشرفت در تطبیق توافقنامه صلح شکایت کردند. 

اری را برای کاکثریت مواد توافقنامه صلح بیشتر به بیانات وسیع پالیسی ساز شبیه بوده و هیچگونه میکانیزم و شیوه 

ما عدم موجودیت ارائه نمیکند. همچنان این توافقنامه صلح رهنمود های کلی برای مصالحه را فراهم مینماید اطرح پالن تطبیقی 

 یک پالن کاری اندازه گیری و پیمایش پیشرفت تطبیق آنرا تقریباً ناممکن ساخته است. 

نها ازدانش آمه صلح نداشتند. مذاکره کننده گان هیچگونه تجربه قبلی در پروسه های مذاکرات صلح و یا تهیه توافقنا

انش ممکن و معلومات دست اول در مورد مؤفقیت ها و ناکامی های کشورهای دیگر نیز برخوردار نبودند، زیرا داشتن چنین د

می به یک با آنها در تسوید سندی که به آسانی مورد تطبیق قرار گرفته و  به صورت مؤثر حزب اسالمی را از یک گروه نظا

و مصالحه   ملی مبدل سازد، کمک میکرد. این امرمثال دیگر دال بر عدم آمادگی دولت افغانستان برای پروسه صلححزب سیاسی 

 میباشد.
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 صلح توافقنامه تطبیق 5  
 

 

 ساختار تشکیالتی 5.1

 

هور محمد به امضا رسید، رئیس جم ۲۰۱۶بعد از اینکه توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسالمی در سپتمبر سال 

ن اشرف غنی کمیسیون مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسالمی را طی صدور یک فرمان ایجاد کرد. ریاست کمیسیو

لی نیز معهده دار گردید. معاونین شورای امنیت ملی و ریاست امنیت  مذکور را نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی

ات دخیل به نمایندگی از دولت عضویت این کمیسیون را داشتند. چهارمعاون شورای عالی صلح که سه تن آن عمالً در مذاکر

و عضو تیم  یم مذاکره کنندهبودند نیز عضویت این کمیسیون را داشتند. دو تن از مذاکره کنندگان حزب اسالمی یعنې رئیس ت

 مذکور نیز عضویت این کمیسیون را حاصل نمودند. 

ک در اوایل داراالنشای شورای عالی صلح مسؤلیت اجراات برای تطبیق توافقنامه صلح را تحت نظر کمیسیون مشتر

تطبیق جداگانه  یک داراالنشای و ظرفیت تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسالمی بعهده داشت. اما بنابر عدم موجودیت منابع کافی

 در چوکات کمیسیون مذکور ایجاد گردید. 

رد. این کمیته کتوافقنامه بنابر مواد مشخص توافقنامه صلح ایجاد  تطبیقین کمیته را برای نظارت از چندداراالنشای جدید 

نظامی و  جدد مقامات قبلی ملکی وها مسؤلیت تطبیق بخشهای حقوقی/رهایی زندانیان، ادغام مجدد، امور مهاجرین، ادغام م

تی به عهده گرفته ین توافقنامه را ادارات ذیربط دولاامورمربوط به شهدا و معلولین را دارا بودند. مسؤلیت تطبیق بخشهای دیگر

را  ب اسالمیو به داراالنشای تطبیق توافقنامه پاسخگو نبودند. طور مثال، دفتر شورای امنیت ملی مسؤلیت حذف نام رهبر حز

ازی سازلست تعزیرات ملل متحد بعهده گرفت و همچنان ریاست عمومی امنیت ملی مکلف گردید تا موارد خلع سالح، ملکی 

 و ادغام مجدد را مورد تطبیق قرار دهد. 

مکار هاین کمیته ها با آغاز کار کمیسیون مشترک تطبیق توافقنامه حزب اسالمی فعال گردیده و هر کمیته توسط یک 

نمایندگان  از داراالنشای تطبیق توافقنامه رهبری میگردد. اعضای دیگر این کمیته ها را نمایندگان حزب اسالمی و تخنیکی

لیسی و یا و ادارات دولتی مربوطه تشکیل میدهند. کمیته های مذکور فعالیت خویش را بدون موجودیت رهنمودهای پاها وزارت

بیق برنامه ایجاد سواالت متعدد حقوقی و اجرایی گردیده و سبب تأخیر در تط توافق روی پروسیجرهای کار آغازنمود که باعث

 ها گردید. 

منظم و در اوایل اعضای کمیسیون مطابق زمانبدی توافق شده، نشست های منظم داشتند. با مرور زمان، اما مجالس غیر

لح تقرر صث رئیس داراالنشای شورای عالی به اساس نیازمندی منعقد میگردیدند. اما بعدترها زمانیکه رئیس کمیسیون منحی

دیده و یافت، کمیسیون به صورت کامل از بین رفت. داراالنشای کمسییون مذکور با داراالنشای شورای عالی صلح مدغم گر

  میکانیزم هماهنگی، نظارت و حل اختالفات مکمالً از بین رفت.

 

 تطبیق توافقنامه 5.2
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ای تطبیق توافقنامه صلح که در آغاز تحت نظر کمیسیون مشترک به صورت غیر منظم صورت میگرفت، هیچگونه برنامه بر

ازعه کلی در منازعه نداشته و شدیداً با کمبود ظرفیت مواجه بود. بنابر همین دلیل پروسه تطبیق توافقنامه باالی من تحول

 شته است.افغانستان تأثیرات اندک دا

لح ثابت صلح و مصالحه با حزب اسالمی صرفاً به دلیلی پیش برده میشدند که به سائر گروه های مخالف مس تالشهای

شند. دولت میخواست سازند که گویا دولت افغانستان و همکاران بین المللی آنان متعهد به حل مسالمت آمیز منازعه افغانستان میبا

صلح حاضر  سالمی به پروسه های سیاسی پیوست، طالبان نیز باید به مذکراتاین پیام را به مخالفین بدهد که چنانچه حزب ا

لح به مردم شوند. اما دولت نتوانست از طرق سنتی و یا هم از طریق کانالهای عصری پیام مثبتی را در مورد تطبیق پروسه ص

ن نیز آتطبیق پروسه صلح، تأثیربرساند و واضح است که بدون برنامه های آگاهی عامه و ارتباطات استراتیژیک در مورد 

 محدود میماند. 

سلحانه رهایی زندانیان بخش بسیار مهم دیگر تطبیق توافقنامه صلح را تشکیل میدهد. کسانیکه در جریان خشونت م

و  ومتز گردید، حکبازداشت شده و کدام جرم جنایی نداشته باشند، باید طبق توافقنامه رها گردند. زمانیکه تطبیق توافقنامه آغا

از  ۲۰۱۸تن در سال  ۲۶۰و در حدود  ۲۰۱۷تن در سال  ۲۴۳حزب اسالمی پروسه رهایی زندانیان را آغاز کرد. در حدود 

ام کمکی دیگری داده میشود. آنها کد سزندانهای کشور رهایی یافتند. به زندانیان اسبق صرفاً یک سفریه ناچیز و یک جوره لبا

 گی ملکی را مساعد سازد مهیا نگردیده است. را که برای آنها زمینه دوباره زند

ست. ابرای ادغام جنگجویان حزب اسالمی و همچنان برای کسانیکه برگشت میکنند، هیچگونه برنامه وجود نداشته 

ای جدی هبا در نظرداشت اینکه اعضای این گروه حدود چهل سال را در کوه های افغانستان سپری کرده اند، لذا به حمایت 

در این راستا  دارند. یک برنامه جامع تحول منازعه باید برای تطبیق توافقنامه صلح نیاز شت به زندگی مسالمت آمیزبرای برگ

 طرح میگردید. 

ً با تطبیق پروسه طوری برخورد صورت گرفت که گویا یک پروسه علمیاتی بوده  و یک پروسه تخنیکی  عموما

د را دخیل لت افغانستان از تمام پروسه تطبیق فاصله گرفته و هیچگاهی خوتحول منازعه نمی باشد. همکاران بین المللی دو

ند. باوجود اینکه پروسه ندانستند. به استثنای اتحادیه اروپا، هیچ تمویل کننده دیگر عالقمندی حمایت این پروسه را نشان نداد

مان گرفت تا ماه ز ۱۸اما  دادننده اختصاص اتحادیه اروپا وجوه مالی را برای تطبیق برنامه ها از طریق یک مؤسسه تطبیق ک

 این برنامه محدود و کوچک آغاز گردد. 

ف سطح رهبری حزب اسالمی در اوایل تعهد کرده بودند که در پروسه صلح با طالبان که در مناطق مختلف مصرو

ودند که آنها می ادعا نموده بجنگ با دولت افغانستان هستند، نقش مثبتی را ایفا خواهند نمود. رهبران سطح متوسط حزب اسال

رد، اما چون از طریق تماس ها و کانالهای ارتباطی با رهبران سطح متوسط طالبان زمینه تسهیل روند صلح را فراهم خواهند ک

 این رهبران در پروسه صلح عمالً دخیل ساخته نشدند، سهم ممکنه شان در پروسه صلح نیزدر نظر گرفته نشد. 

ربوطه تخنیکی همکارن بین المللی و نبود برنامه های تمویل برای تحول منازعه و تدابیر معدم موجودیت حمایت 

قانه پروسه صلح آن باعث گردید که توافقنامه صلح منجر به نتایج متوقعه نگردد. باوجود اینکه در واقعیت امر پایان دادن مؤف

 ا در کل به آن توجه کمتر مبذول گرید.و مصالحه با حزب اسالمی از اهداف استراتیژیک شمرده میشدند، ام
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 گیری نتیجه 6
 

 منحیث اولین امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسالمی یک واقعه مهم در تاریخ منازعه افغانستان میباشد.

و بررسی  تجربه مذاکرات دولت افغانستان، فعالین صلح و متخصصین افغانی مدیریت منازعات باید تمام پروسه را مورد غور

ً بسیار مهم است تا تجارب و آموخته های ایقرار داده و باید روی نقاط قوت و ضع ن پروسه ف آن روشنی بیاندازند. ضمنا

 یادداشت و درچنین پروسه ها در آینده از آن استفاده بعمل آید. 

ص از توافق صلح و مصالحه میان دولت افغانستان و حزب اسالمی ثمره تالشهای دقیق و صادقانه اشخاص و افراد مشخ

، میرساند ین توافق پیام نیرومندی را به تمام گروه های مخالف مسلح که مصروف جنگ با دولت هستندهردو طرف بوده است. ا

غانستان نیز که رئیس جمهور افغانستان در آوردن صلح و مذاکرات با مخالفین مسلح نظام جداً عالقمند است. رهبری سیاسی اف

 سیاسی ابراز نمودند. آرزوی خویش را مبنی بر پیوستن تمام مخالفین مسلح به روند

ران در پروسه صلح با حزب اسالمی در کابل به صورت مکمل به رهبری و مالکیت افغانها در حالیکه تمام شرکا و همکا

سه را نظر به سراسر پروسه در آن به نحوی از انحا دخیل بودند، انجام یافت. عدم موجودیت آمادگی ها و ظرفیت الزم اما پرو

یص ساخت و در عین حال عدم حضور متخصصین تخنیکی سبب گردید تا توافقنامه صلح با داشتن نقا زمان متوقعه بطی تر

 بزرگتری نهایی گردد. 

جود دولت افغانستان، شورای عالی صلح و حزب اسالمی در تطبیق توافقنامه صلح با هم همکاری نزدیک داشتند. باو

تمام اطراف دخیل  وجود داشتند، اما دو سال بعد از امضای این توافقنامه اینکه در زمینه بطی بودن تطبیق توافقنامه اختالفاتی

بر اصول تحول  به این توافق پابند هستند. ضمناً با در نظرداشت نبود یک برنامه جامع تطبیقی، این توافقنامه نتوانسته است

 ده است. منازعه حرکت کند. تطبیق توافقنامه صرفاً در سطح اجرائي و عملیاتی مدیریت گردی

سیده پروسه صلح با توقعات مشخصی آغاز گردیده بود: دولت افغانستان میخواست با حزب اسالمی به راه حل سیاسی ر

واهد و از این طریق اراده خویش را برای گروه های دیگر مخالف مسلح ابراز نماید که در پروسه صلح جدی بوده و میخ

ه خواسته زب اسالمی نیز میخواست به سطح ملی وارد پروسه سیاسی گردیده و بمنازعه جاری را از طریق سیاسی حل نماید. ح

هداف به اح های طرفداران خویش مبنی بر پیوستن به پروسه صلح پاسخ مثبت بدهد. پس با توافق بر پروسه صلح هردو جنا

لح با این صلت افغانستان توافق خویش نیل یافتند. حزب اسالمی در حال حاضر فعاالنه در سیاست افغانستان دخیل بوده و دو

ت سائر گروه را مظهر اراده خویش برای صلح و راه حل سیاسی منحیث شواهد مستدلل بیان میدارد. اما فراهم نمودن قناع

سالمت آمیز مگروه های مخالف مسلح که به میز مذاکره حاضر شده و اینکه منازعه افغانستان باید باالخره از طریق سیاسی و 

نین برنامه ها چ، مستلزم آگاهی عامه و راه اندازی برنامه های وسیع و جامع  ارتباطات استراتیژیک میباشد که فعالً حل گردد

مصالحه  وجود ندارند. در حقیقت توافق صلح با حزب اسالمی باالی طرز دید سائر مخالفین مسلح به شمول طالبان در مورد

اف خویش (. پس به این مفهوم که حزب اسالمی و دولت افغانستان اهد۲۰۱۸ار هیچگونه تأثیرقابل مالحظه نداشته است )سیگ

استراتیژی  را از مصالحه بدست آورده اما بعضی از اعضای نخبگان سیاسی و مردم عام به این پروسه دیگر اعتماد ندارند به

لح جلب صجامعه را در مورد پروسه های مؤثر روابط عامه نیاز است تا توقعات مردم را مدیریت کرده اعتماد تمام اقشار 

 نماید.
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 تجارب بدست آمده )آموخته ها(

د. بعد از سقوط دولت افغانستان و متحدین بین المللی آن در اوایل به از بین بردن کامل طالبان از صحنه جنگ تمرکز داشتن ≡

البان اغماض طنطقه و ظهور دوباره رژیم طالبان، اداره جدید در کابل و متحدین آن کامالً از پیچیدگی های جیوپولیتکی م

غاز نمایند. آنموده بودند. به همین دلیل طالبان توانستند دوباره منابع خود را بسیج  و فعالیت جنگی خویش را دوباره 

اید با موضوع مهمی را که از این تجربه میتوان آموخت اینست که تالشهای نظامی برای از بین بردن مخالفین مسلح ب

  دیگری توآم شوند تا زمینه تحول و پیوستن به حیات سیاسی برای مخالفین مسلح فراهم گردد. برنامه های

ه حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی مذاکرات صلح را با گروهی آغاز کرد که در میان سائر گروه های ک ≡

ود. باوجود پروسه صلح با دولت افغانستان ببا این دولت در مخالفت مسلحانه قراردارند، بیشتر عالقمند واردن شدن به 

تفاده شود اینکه طالبان طرف اصلی پیشنهاد صلح اند، در یک منازعه مغلق چون منازعه افغانستان از هر فرصتی باید اس

 تا پیام سیاسی، اراده و حسن نیت به تمام گروه ها رسانیده شود.

ینست که برای ارا بعهده دارند. فلهذا وظیفه دولت افغانستان نیز  حکومت ها اداراتی اند که مسؤلیت تأمین امنیت و ثبات ≡

ه مشکوک اعتماد سازی با مخالفین مسلح اقدامات مستحکم بردارد. زیرا در منازعات غیرمتناظر، گروه های مسلح هموار

ً با اقدامات الزم ممکن نگرانی های گروه های مسلح تاحدی درک و مرفوع گرد اقدام  ند. با یکو متردد میباشند، بنا

 وشجاعانه، اداره رئیس جمهور غنی طرفداران صلح در حزب اسالمی را تشویق نمود تا به صورت آشکار برای صلح 

 مصالحه در داخل گروه مذکور برای صلح دادخواهی کرده و از تالشهای صلح حمایت نمایند. 

داشته  آمادگی کافی -لح سازی الی اعمار صلحز صا -کشورهای در حال منازعه باید برای تمام مراحل تحول منازعه ≡

میگردند.  باشند. این آمادگی ها شامل تقویت ظرفیتهای کسانی است که در مراحل مختلفه حل منازعه به صورت مؤثر دخیل

مکن به پروسه های مدیریت و تحول منازعه اکثراً غیر قابل پیشبینی بوده و بعضی از پالن های از قبل ساخته شده م

 نشد. ای زمانی مواجه گردند، فلهذا باید همواره آماده بود تا به صورت ناگهانی به شرایط غیرمترقبه مواجهانقض

اع قبل از ورود به مذاکرات صلح، نهایت ضروری است تا در مورد اهداف مذاکرات و حدود و ثغور سازش به یک اجم ≡

ازه یی که ر زمانگیر و خسته کننده میباشد. به هر اندملی رسید. تالش برای ایجاد اجماع در هر مرحله مذاکراتی بسیا

 .مذاکرات طوالنی شود به همان اندازه مخربین بیشتر برای مختل کردن پروسه به مداخالت خویش میپردازند

م دهد. تمام تیم مذاکراتی باید دارای دیدگاه واحد در مورد پروسه صلح بوده تا به صورت مؤثر و مفید مذاکرات را انجا ≡

 . اکره کننده گان باید باهم همنظر بوده و هدف یا اجندای واحد را تعقیب نمایدمذ

ن فرد )حتمی در مذاکرات صلح باید همواره طرف ثالث موجود باشد که قابل احترام و قابل اعتماد طرفین مذاکره باشد. ای ≡

اید از بم دین و یا رهبر روحانی( نیست شخص خارجی باشد و در حقیقت اگر داخلی باشد، مانند مقام دولتی اسبق، عال

 .نبست برسندپروسه صلح کامالً آگاهی داشته و باید زمانی داخل اقدام شود که مذاکره کننده گان در بحثهای خویش به بُ 

باوجود اینکه تقریباً تمام پروسه های صلح و مصالحه توسط سیاسیون و یا قوماندانان نظامی رهبری میشوند، اما باید به  ≡

تخنیکی که در مورد پروسه صلح و مصالحه دانش کافی داشته و با موضوعات حقوقی و اداری در محل منازعه  اشخاص

معلومات دارند، نیز سهم داده شود تا در پروسه مذاکراتی اشتراک کنند. اشخاص اهل خبره تخنیکی اطمینان حاصل مینماید 

آینده از منازعات در مورد آن جلوگیری بعمل آید. اشخاصیکه  تا موضوعاتی در توافقنامه صلح مد نظر گرفته شوند که در
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در مورد تحول منازعه و پروسه های مذاکرات معلومات دارند، میتوانند نقش اساسی و مثبتی را در بخشهای از توافقنامه 

 . ندها چون ضرورت تضمین کننده گان، نهادهای نظارت کننده و میکانیزم های حل اختالفات آینده ایفا نمای

ر واحصائیه باوجود اینکه دولت افغانستان، شورای عالی صلح و حزب اسالمی مؤفقانه توافق صلح را امضا کردند، اما آما ≡

اریس از پروسه های صلح بعد از امضای توافقنامه به شکست مواجه میشوند )پ ٪۵۰های بین المللی نشان میدهند که 

در ساحه  امه برنامه عملی تطبیقی خویش را داشته باشد تا مؤفقیت آنرا(. پروسه صلح باید همواره درجنب توافقن۲۰۰۴

 . تطبیق تضمین نماید

ایت مردم در تمام جریان پروسه صلح، راه اندازی برنامه های آگاهی عامه و روابط استراتیژیک برای جلب اعتماد و حم ≡

ی آگاهی ح، نهایت ضروری میباشد. برنامه هااز پروسه صلح ، مدیریت توقعات و توضیح نتایج متوقعه یک توافقنامه صل

انستان عامه و روابط استراتیژیک نقش مرکزی را در پروسه صلح و مصالحه بازی میکند. در پروسه صلح میان دولت افغ

 . و حزب اسالمی این بخش طوریکه الزم بود وجود نداشت
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  2مصاحبه شونده گان  

  

                                                      
    موقف و وظیفه مصاحبه شونده در زمان پیشبرد پروسه صلح 2

 اسم وظیفه مربوطه اداره مصاحبه تاریخ

 و صلح عالی شورای معاون   صلح عالی شورای   ۲۰۱۸ جوالی ۲۸

 کننده مذاکره هیئت رئیس

  صلح عالی شورای

   سلیم عطاالرحممن مولوی

 حزب مذاکراتی تیم عضو  اسالمی حزب ۲۰۱۸ جوالی ۲۱

  افغانستان اسالمی

 صافی هللا عتیق

 شورای داراالنشای معاون صلح عالی شورای دراالنشای ۲۰۱۸ جوالی ۳۰

  صلح عالی

 فرهاد فرهادهللا

 طریق از ۲۰۱۸ آگست ۸

 ایمیل

 در اروپا اتحادیه سفیر اروپا اتحادیه

  افغانستان

  میلیبن مایکل فرانز

 حزب مذاکرات تیم عضو  اسالمی حزب ۲۰۱۸ آگست ۱۵

  اسالمی

 بهیر غیرت

 از ،۲۰۱۷ سال نومبر ۷

 ایمیل طریق

 سمیت گریم غربی دیپلومات  نساخت واضح را خویش موقف

 و صلح عالی شورای معاون صلح عالی شورای ۲۰۱۸ سال جون ۲۲

  کننده مذاکره تیم عضو

 سرابی حبیبه

 و افغان زنان شبکه رئیس افغان زنان شبکه ۲۰۱۸ سپتمبر ۱۲

   صلح عالی شورای عضو

 صافی حسینه

 پریکنس لوسی سیاسی امور آفسر یوناما ۲۱۰۸ اکتوبر ۳۰

 شورای داراالنشای رئیس صلح عالی شورای داراالنشای ۲۰۱۸ سال آگست ۵

 هیئت عضو و صلح عالی

  کننده مذاکره

  رفیقی ایوب محمد

 مشترک کمیسیون رئیس صلح پروسه داراالنشای ۲۰۱۸ سال سپتمبر ۱۲

 حزب با صلح توافقنامه تطبیق

 رئیس خاص نماینده و اسالمی

 سیاسی امور در جمهور

 خپلواک اکرم محمد

  امین کریم محمد کننده مذاکره هیئت رئیس اسالمی حزب ۲۰۱۸ جوالی ۲۹

 حکیم عبدالحکیم قاضی اسالمی حزب معاون اسالمی حزب ۲۰۱۸ جوالی ۲۸

 میاخیل محمود شاه  افغانستان نمایندگی رئیس متحده آیاالت صلح انستیتوت ۲۰۱۸ اکتوبر۲۳

 و اسالمی متحد رهبرحزب اسالمی متحد حزب ۲۰۱۸ جوالی ۲۲

 امور در جمهور رئیس مشاور

 حزب ارشد رهبر) قبایل

  (سابق در اسالمی

 سباوون وحیدهللا

 احمدزی ولی سیاسی مشاور اروپا اتحادیه ۲۰۱۸ جوالی ۲۳

 طریق از ۲۰۱۸ آگست ۶

 ایمیل

 فروع وژمه  (مدنی جامعه) زن حقوق فعال مدنی جامعه



 

 

 توافقنامه دولت جمهوری اسالمی افغانستان با حزب اسالمیضمیمه اول: متن 
 

 

 میسم هللا الرحمن الرحب

 نیمعآله واصحابه اج یمحمد و عل نیو المرسل اءیاالنب دیس یوالصاله و السالم عل نیهللا رب العالم الحمد

 وساطتموافقتنامه دولت جمهوری اسالمی افغانستان با حزب اسالمی افغانستان که با مدیریت و 

 شورای عالی صلح تحقق یافته است

 ۱۳۹۵میزان سال  ۱

های اساسی ملت بوده و از آنجائیکه خاتمه عاجل جنگ، استقرار صلح پایدار، تامین امنیت و عدالت در افغانستان از خواسته

ت تا درقضایای کشور اسمتضمن استقالل وترقی کشور می باشد، مسئولیت فرد فرد این کشور و تمامی اقشار سیاسی مطرح 

 .دست به هم داده و در راه تحقق این اهداف مشترکاً کار نمایند

اشته های از میان بردها و بی عدالتیامنینماید تا عامل جنگ تحمیلی، بی ثباتی، بیدرک وضیعت کنونی در کشور ایجاب می

گیرد.  ور را تهدید کند، مشترکاً مبارزه صورتشوند و با هر آنچه وحدت ملی، استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کش

های اسالمی و ملی از سوی تمام شان قرار داشته باشد، قانون اساس کشور و تمامی ارزشنظام در خدمت مردم و مورد حمایت

 .نهادهای سیاسی واجتماعی محترم شمرده شود

 .اندبر مواد ذیل به توافق رسیده با توجه به این اهداف، دولت جمهوری اسالمی افغانستان و حزب اسالمی

 

 فصل اول

 اصول اساسی

 :ماده اول

القید و شرط از بدو طرف با ایمان مستحکم وتزلزل ناپذیر به هللا متعال و اعتقاد راسخ به دین مقدس اسالم، خود را به پیروی 

 .دهنداساسات واالی این دین مکلف دانسته و آن را نصب العین خویش قرار می

 :مماده دو

های دوم ادهمدوطرف معتقد اند که اصول و رهنمودهای دینی پایه اصلی تمام قوانین و اجرات دولتی خواهد بود، همانگونه که 

در افغانستان  وو سوم قانون اساسی کشور نیز بر آن تاکید دارد که دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان دین مقدس اسالم بوده 

 .ف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشدتواند مخالهیچ قانونی نمی

 :ماده سوم

ه مرد و چه چطرفین باور دارند که احاد ملت در برابر قانون مسوولیت داشته و قانون ضامن تأمین حقوق هر تبعه افغانستان 

م ملت حق مسلزن بوده؛ افغانستان واحد و یک پارچه به همه اقوام و مردم غیور این سرزمین تعلق داشته و حاکمیت ملی 

 .نمایدقیم و یا توسط نمایندگان منتخب خویش اعمال میباشد که آن را به طور مستمی

 .ماده چهارم

ها در حالی که تحکیم حاکمیت ملی و تأمین منافع علیایی کشور هدف مشترک دو طرف است و هر دو طرف باور دارند که افغان

ناشی از جنگ را مهار و با تهدیدها مقابله نمایند اما در رابطه به خروج توانند از طریق این وحدت و همبستگی، بحران می



 

 

نیروهای نظامی خارجی دو طرف دیده خود را دارند. در حالی که دو طرف به تعهدات خویش در این موافقتنامه و اصول 

 .باشدقوای خارجی میمندرج آن التزام کامل دارند، حزب اسالمی افغانستان خواهان تقسیم اوقات معقول برای خروج 

 فصل دوم

 تعهدات جانیبین

 بخش اول: تعهدات جانب دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 :ماده پنجم

کند که متصل با امضای این موافقتنامه، از شورای امنیت سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسالمی افغانستان تضمین می

های در جنگ و برقراری صلح و امنیت پایدار در افغانستان، تمام تحریم تمامی دول و نهادهای ذیربط، به خاطر قطع دایمی

مورد حزب اسالمی افغانستان، رهبری و اعضای ان وضع گردیده در اسرع وقت برداشته شوند، همچنان دولت افغانستان 

هرنوع تعزیرات موجود باالی های همه جانبه را بخرچ دهد تا مکلف است تا در این راستا با استفاده از تمامی امکانات تالش

 .رهبر و اعضای حزب اسالمی در اسرع وقت ازمیان برداشته شود

 :ماده ششم

دارد که رهبر محترم حزب اسالمی افغانستان دولت جمهوری اسالمی افغانستان همزمان با امضای این موافقتنامه رسما اعالم می

این کشور که خواسته باشند در مطابقت به قوانین کشور آزادانه توانند در هر جای از های برجسته آن میو دیگر شخصیت

 .داندزندگی نمایند و دولت جمهوری اسالمی افغانستان خود را مکلف به تامین شرایط الزم و مساعد باری تحقق این مامل می

 :ماده هفتم

سیاسی حزب اسالمی را در تمامی ابعاد  گردد که رسما اعالم نماید که حق فعالیتدولت جمهوری اسالمی افغانستان متعهد می

سیاسی واجتماعی در مطابقت در پر تو قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته و در تحقق آن همکاری همه جانبه نموده و حزب 

 .باشدها اشتراک نموده و نامزد داشته ها و شاروالیتواند در انتخابات ریاست جمهوری، پالمانی و والیتی، ولسوالیاسالمی می

 :ماده هشتم

گردد تا در مشوره با نهاد های سیاسی، مدنی و دولتی کشور زمینه را جهت اصالح دولت جمهوری اسالمی افغانستان متعهد می

 .های مشخص را در زمینه ارایه نمایدبیشتر روند انتخابات آماده ساخته و طرح

می افغانستان در روند اصالحات نظام انتخاباتی فراهم سازد. گردد که زمینه را برای حضور حزب اسالهمچنین دولت متعهد می

باشد. همچنان دولت در مشوره با تمام نهادهای ذیربط متعهد به تعدیل نظام انتخاباتی مبتنی بر نظام انتخاباتی متناسب حزبی می

باشد. تفصیل و سیاسی می در ساختارهای انتخاباتی حضور حزب اسالمی افغانستان در مطابقت با قانون چون بقیه احزاب

 .گرددچگونگی تحقق این ماده به کمیسیون مشترک و در نهایت امر به جلسه و توافق رهبری دولت و حزب اسالمی محول می

 :ماده نهم

رهبر جهادی افغانستان محترم گلبدین حکمتیار از طرف رییس جمهور اسالمی افغانستان طی فرمانی خاص بخاطر تامین صلح 

گیرد. چگونگی پرتوکول این مامول از شان برای آزادی افغانستان مورد اعزاز واحترام خاص قرار میهایو تالشدر کشور 

 .گرددطرف شورای عالی صلح در تفاهم به هیئت حزب اسالمی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می

 :ماده دهم

یش در افغانستان انتخاب نموده و دولت تدابیر الزم امنیتی تواند دو یا سه محل مناسب را برای اقامت خورهبر حزب اسالمی می

سازد. چگونگی جزئیات تدابیر الزم توسط کمیسیون مشترک اجرائیوی که برای تطبیق شان فراهم میو هزینه معقول را برای

 .گردد، تنظیم خواهد شداین موافقتنامه ایجاد می



 

 

 :ماده یازدهم

یت قضایی رهبر واعضای حزب اسالمی را در رابطه با اقدامات سیاسی و نظامی دولت جمهوری اسالمی افغانستان مصون

 .نمایدگذشته، با امضا و در مطابقت با این موافقتنامه تضمین می

های گردد که زندانیان و اسرای مربوط به حزب اسالمی افغانستان به دالیل فعالیتهمچنان دولت اسالمی افغانستان متعهد می

رویت لست توافق شده در کمیسیون اجرایی شان وجود نداشته باشد، بهاند و دعوای حق العبدی علیهشدهزندانی سیاسی و نظامی

از طریق کمیسیون خاص عدلی با عضویت نماینده حرب اسالمی به زودترین فرصت ممکن که بیشتر از دو ماه نباشد رها 

ا شده حزب اسالمی،به میدان جنگ علیه دولت جمهوری اسالمی گردد تا افراد رهسازد. حزب اسالمی افغانستان متعهد می

افغانستان نرفته و به هیچ گروه مسلح غیرقانونی و تروریسیتی نپیوندند. نظارت برین روند و حل و فصل هرنوع اختالف در 

 .گردداین رابطه به کمیسیون مشترک اجرائیوی با حسن نیت راجع می

 :ماده دوازدهم

هر چه بیشتر حکومت وحدت ملی و جهت ایجاد فضای اعتماد میان دولت و حزب اسالمی افغانستان، به منظور استحکام 

گردد که حضور رهبری حزب اسالمی افغانستان را در روند مشورتی برای تنظیم رهبری دولت جمهوری افغانستان متعهد می

 .و تحقق سیاست های مهم دولتی و کشوری تامین نماید

 :ماده سیزدهم

داند تا شرایط الزم را برای حضور و مشارکت حزب اسالمی افغانستان در جمهوری افغانستان خود را موظف می دولت

نهادهای دولتی در مطابقت با قانون فراهم سازد.چگونگی چهارچوب مناسب و قابل قبول برای تحقق این مامول از سوی 

 .گردددولت و رهبری حزب اسالمی افغانستان محول میکمیسیون اجرایویی مشخص و جهت تصمیم نهایی به جلسه رهبری 

 :ماده چهاردهم

گردد تا در مطابقت با قانون، افراد و قوماندانان واجد شرایط حزب اسالمی افغانستان دولت جمهوری اسالمی افغانستان متعهد می

 .را که عالقمند به خدمت باشند جذب نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نماید

جمهوری اسالمی افغانستان متعهد است تا زمینه ادغام قانونی با عزت، مصئون و پایدارشان را در جامعه تامین همچنان 

 .گرددنماید.چگونگی تحقق این ماده از طریق کمیسیون مشترک اجرائیوی تنظیم می

 :ماده پانزدهم

در ادارات دولتی خدمت نموده و منفصل شده اند، دوره انفصال آنعهده از مامورین و افسران حزب اسالمی افغانستان که قبآل 

ها محسوب شده و جذب مجدد که بتوانند اسناد قانونی و یا اثباتیه ارایه نمایند در مطابقت با قانون به دوره خدمت آندر صورتی

 .گیردها بر اساس شرایط قانونی صورت میو یا تقاعد آن

 :ماده شانزدهم

گردد تا برای حل مشکالت مهاجرین کمپ نصرت مینه و سایر مهاجرین افغان مقیم پاکستان میدولت جمهوری افغانستان متعهد 

و ایران و بازگشت داوطلبانه، با عزت و پایدارشان به وطن اقدامات همه جانبه را به شمول تهیه زمین برای سرپناه با امکانات 

گردد تا در گام نخست دولت جمهوری افغانستان متعهد میالزم در کابل و سایر والیات کشور روی دست گیرد. درین راستا، 

زمینه عملی عودت داوطلبانه در حدود بیست هزار خانواده مهاجر را به کمک جامعه جهانی بین الملل مساعد سازد. همچنان 

شهدا و معلولین  دولت جمهوری افغانستان در جهت رسیدگی به بازماندگان شهدا و معلولین حزب اسالمی افغانستان مانند سایر

گیرد. چگونگی اعمال این برنامه توسط کمسسیون مشترک اجرائیوی تثبت و تنظیم خواهد کشور اقدامات الزم را روی دست می

 .شد



 

 

 :ماده هفدهم

نمایند در مطابقت با این موافقتنامه ها و منسوبین حزب اسالمی که در خارج از کشور زندگی میبرگشت آنعده از شخصیت

 .گیردصورت می

 بخش دوم تعهدات حزب اسالمی افغانستان

 :ماده هجدهم

بعد از اعالن رسمی این موافقتنامه از سوی شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسالمی افغانستان، حزب اسالمی افغانستان 

نوان حزب مهم نماید که بخاطر مصالح علیای کشور و قطع دایمی جنگ و خشونت و تامین صلح پایدار به عرسما اعالم می

اش را اساسی کشور را رعایت، آتش بس دایمی را برقرار و هر نوع تحریکات نظامیسیاسی در کشور فعالیت نموده، قانون

متوقف در مطابقت با پالن و جدول زمانی کمسیون مشترک اجرانیوی و به اساس معلوماتی که بعد از امضأ این سند از سوی 

سازد. همچنان حزب اسالمی افغانستان متعهد گردد، تشکیالت نظامی خویش را منحل مییحزب اسالمی افغانستان ارایه م

برند را با امضای این موافقتنامه به اسرع وقت رها تسلیم دولت افغانستان گردد تا آنعده اسرای که در قید اسارت شان بسر میمی

 .گیرداد حزب اسالمی افغانستان روی دست مینمایند. دولت جمهوری افغانستان تدابیر الزم را برای امنیت افر

 :ماده نوزدهم

های تروریستی و گونه رابطه با گروهحزب اسالمی افغانستان متعهد است که بعد از امضای این توافقنامه اعالن نماید که هیچ

 .کندهای مسلح غیرقانونی برقرار ننموده و از ایشان حمایت نمیسازمان

 : ماده بیستم

داند تا به عنوان یک حزب سیاسی در امر دفاع و تامین امنیت پایدار در سراسر ی افغانستان خود را متعهد میحزب اسالم

 .سازدکشور با دولت متحدانه همکاری نموده و به عنوان یک حزب رسمی سیاسی دفاتر خود را در مرکز و والیات فعال می

 :ماده بیست و یکم

اش در جهت تامین صلح و ثبات دایمی در های دینی و تاریخیدارد تا با درک مسولیت حزب اسالمی افغانستان آمادگی کامل

 .های دولت جمهوری اسالمی افغانستان حمایت نمایدافغانستان تالش کند و در این راستا از تالش

 فصل سوم

 متفرقه

 :ماده بیست و دوم

افغانستان و حزب اسالمی افغانستان با مدیریت و ساطت  این موافقتنامه به حیث سند معتبر رسمی بین دولت جمهوری اسالمی

باشد. هر تغییری که بعد از امضا این سند شورای عالی صلح افغانستان از تاریخ امضاء آن دارای اعتبار بوده و قابل اجرا می

 .شود باید به شکل کتبی وبعد از موافقت هردو طرف وارد این سند گرددتوسط یک از طرفین تقاضا می

 :ماده بیست سوم

به منظور نظارت و تحقق همه جانبه این موافقتنامه، هر دوجانب به ایجاد بک کمیسیون مشترک اجرائیوی که از نمایندگان با 

نمایند. کمیسیون یاد شده در هماهنگی با شورای عالی صلح دولت جمهوری اسالمی گردد، موافقت میصالحیت شان تشکیل می

 .دهدخود را انجام میافغانستان فعالیت های 

 :ماده بیست و چهارم

در صورت بروز هرنوع اختالف ممکن در تطبیق این موافقتنامه طرفین اختالف مذکور را از طریق مشورت و مذاکره های 

 .نمایندگردند حل میدوستانه و با حسن نیت در کمیسیون مشترک که اعضای آن از جانب هر دو طرف تعیین می



 

 

 :مماده بیست و پنج

 .توسط طرفین به امضا رسید( ۲۰۱۶سپتمبر  ۱۰( )۱۳۹۵ میزان ۱این توافقنامه در سه فصل و بیست و پنج ماده به تاریخ )

 وهللا ولی التوفیق

 رییس هیت شورای عالی صلح، مولوی عطاءالرحمان سلیم

 رییس هیت حزب اسالمی افغانستان، مهندس محمد امین کریم

 افغانستان ، محمد حنیف اتمرنماینده دولت جمهوری اسالمی 

 رییس شورای عالی صلح، پیر سید احمد گیالنی

 رییس جمهوری اسالمی افغانستان محمد اشرف غنی

 امیر حزب اسالمی افغانستان، انجینر گلبدین حکمتیار
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