
 

 

افغانستان پروسھ صلح در Communicationخلص تحقیق چالش ھای ارتباطات یا   

 

یا در مورد پروسھ صلح و اصل ارتباطات  تشریک اطالعات از جملھ است سھ صلح افغانستان با چالش ھای زیادی ھمراه بودهپرو
communication .میان  باطاتھدف این تحقیق شناسایی و تحلیل چالش ھای ارت یکی از مشکالت عمده این پروسھ بوده است

 و باور دید تاثیرات این چالش روی شکل گیریو مردم افغانستان در روند صلح میباشد.  پروسھ صلح گردانندگان بین المللی و ملی
این گزارش  نیز از جملھ مسایل مورد مطالعھ این تحقیق میباشد. ھای امریکایی ونسبت بھ روند صلح و خروج نیرافغانستان مردم 

در اختیار سیاست  الزم این تحقیق معلومات و پیشنھاداتدر تھیھ شده است.  Rumi Consultancy تی رومیتوسط دفتر مشور
میتواند کمک بی شایبھ روی تصامیم پیام  گنجانیده شده است کھ گذاران داخلی و خارجی  در قسمت پیام رسانی روی پروسھ صلح 

پرسشنامھ یی بھ منظور جمع آوری مواد  معلومات مربوط بھ این موضوع، در این تحقیق، بعد از مطالعھ رسانی پروسھ صلح نماید.
نفره  ۶٠٠ . محققین از یک نمونھتوضیح گردید این تحقیق تھیھ شده و بھ گروه ایکھ مسولیت جمع آوری معلومات را بھ عھده داشتند،

در مورد جنبھ ھای مختلف تا نظریات شان را خواستند  مینمودند، والیت ٨در  کھ نمایندگی از طیف ھای مختلف جامعھ  افغان ھا
بحث در گروپ  ۵با پاسخ بھ سوال ھای چند جوابھ و توضیح دادن در مورد جواب ھای شان بیان کنند. بھ دنبال آن  ی صلحھا گفتگو

 اور ھاناسایی روند ھای عمیق تر در ببا زیرمجموعھ ھای این نمونھ بھ ھدف ش Focus Group Discussionsیا  ھای متمرکز
برگزار شد.  تحقیق و استدالل ھای اشتراک کنندگان  

ست:اآن قرار ذیل  یاصل یھا افتھی  

. درین مورد اطالعی نداشتند متباقی درصد ١۵در حالیکھ  در مورد گفتگو ھای صلح مطلع بودند این تحقیق اشتراک کننده گان ٨۵٪
. این تحقیق ثابت گردید کننده گان اشتراک میان و ھای صلحآگاھی از گفتگ شاخصھ مھم ترین اجتماعی شبکھ ھای بھ دسترسی
نسبت بھ کسانیکھ در مورد  بیشتر بود ٪٢١  اجتماعی بھ رسانھ ھای شان دسترسی ،گفتگو ھای صلح اطالع داشتند در مورد کسانیکھ

	 . گفتگو ھای صلح آگاھی نداشتند

 در اختیار آنھا نگذاشتھ گفتگوھای صلح در مورد را معلومات کامل شاناطالعاتی کھ منابع  احساس میکردند گان اشتراک کننده ٪۶٣
عدم  میدانستند. میان ایاالت متحده امریکا و طالبان مذاکراتماھیت سری اطالعات را  دلیل کمبود اشتراک کننده گان غالبا.  است

 گان کننده است. اشتراک بیشتر ساختھ ھوسرا در مورد این پر کننده گان بدگمانی اشتراک نیز افغانستان در مذاکرات حضور دولت
بی  دور از گفتگوھا میتواند بھ رفعنتیجھ ھر  در مورد و مستمر منظم و ارایھ اطالعات بصورتبیشتر  تاکید کردند کھ شفافیت

کمک کند. در قسمت روند صلح اعتمادی 	

اشتراکت کننده معرفی کردند.  یشان ارجحیت داردکھ برااطالعاتی   منبع کننده گان شبکھ ھای اجتماعی را بھ عنوان اشتراک ٪۶١
رسانی عاجل، ارزش ، اطالع تعاملی رسانھ ھای اجتماعی  ، ماھیتساعت ٢۴این شبکھ ھا بطور  مانند در دسترس بودن یعواملگان 

کردند. ذکر مبنی بر ترجیح رسانھ ھای اجتماعی از جملھ دالیل عمده را سرگرم کننده رسانھ ھای اجتماعی 	

 ھای ذیدخل شد، ھیچکدام بھ کوشش ھای جناح پرسیده گان کننده از اشتراک گفتگو ھای صلح منبع معلوماتی بھترین درمورد یکھزمان
ھای  جدی در تالشھای کاستی  نکردند. این امر نمایانگر مذاکرات اشاره پیشرفت ھای در مورد بین المللی در راستای اطالع رسانی

.است دقیق و جامع در مورد پروسھ صلح دن معلوماتبرای رسان طرف ھای بین الملی 	

	



تقسیم قدرت با  روی یک توافق بھ صلح رسیدن کھ ھدف اصلی گفتگو ھای این باور بودند بھ کننده گان نزدیک بھ نصف اشتراک
 مالک ناکامی ایاالت را از افغانستان ریکاییما تن شان خروج نیروھای ٢اشتراک کننده،  ۵ھر  از میان طالبان بوده است. برعالوه،

	 جنگ افغانستان میدانستند.  امریکا در متحده

گرفتھ  صلح صورت گفتگوھای از اینکھ آیا پیشرفت واقعی در حیاتی عنوان امتحان را بھ بس موفق آتش اشتراک کننده گان ۴۶٪
.است، میدانستند 	

 ھا آوردن گفتگو یک سوم شان در مورد اینکھ ھدف شد، صلح' از اشتراک کننده گان پرسیده 'گفتگوھای اصطالح درمورد زمانیکھ
متحده خروج امن  برای اینکھ ایاالت را راھی مذاکرات کردند. در عوض اشتراک کنندگان ابراز تردید ،باشد صلح بھ افغانستان

ھرچیزی ' حات مانندیکننده گان این مذاکرات را با اصطال اشتراکیک رقم قابل مالحظھ د. ، میپنداشتنرا تامین نماید نیروھایشان
کھ اصطالح  بودند گان بدین باور . کمتر از یک سوم اشتراک کنندهوقت'، 'فکاھی' تقلیل میبخشیدند مگر گفتگوی صلح'، 'ضیاع

.رساند مذاکرات را می این 'گفتگوھای صلح' بھ صورت درست ھدف 	

-. ایشان مسایلی ھمچونکشور بدانندیامد گفتگوھای صلح را روی ثبات در پتا  ستندکننده گان میخوا اشتراک ۶۴٪ حقوق زنان،  
-ملی تحصیالت، و بازسازی کننده گان اعم از زنان و مردان روی  اشتراک .قلمداد نمودند ثبات ملی و امنیت را مولفھ ھای مھم برای

حقوق شان مضطرب  هآیند مخصوصا در مورد زنان .کردند در این زمینھ تاکید ھا دستاورد حفظ و کودکان و تربیھ تعلیم اھمیت
 از ھر کردند در حالیکھ و بدگمانی ابراز تردید متحده در مذاکرات ایاالت انگیزه کننده گان در مورد زیادی از اشتراک تعداد. بودند

تھ صورت گرفت و اطالعات الزم درین مورد در اختیار مردم پشت در ھای بس یک نفر بھ دلیل اینکھ گفتگو ھا کننده چھار اشتراک
نمودند.  افق صورت میگرفت اظھار بی اطالعیاز آنچھ کھ روی آن تو ،ر نگرفتقرا 	

 در مورد تاثیر مندی نشان داده و ثبات ملی ابراز عالقھ صلح باالی تاثیرات گفتگوھای مورد در یک سوم اشتراک کننده گان بیشتر از
گان بعنوان  کننده از اشتراک بسیاری توسط و توسعھدو نگرانی، صلح . بازسازی ملی نیز اظھار عالقھ کردند این گفتگوھا روی

.ی مطرح گردیددمسایل کلی 	

آنچھ کھ محققین والیتی گردآوری  با هھمرا Focus Group Discussions ھای گروپ ھای متمرکزنظرسنجی و بحث  ھای داده
تروریزم  را درجنگ علیھ ست تا شکست خودناگزیر شده اکھ ایاالت متحده  افغان ھا است روایت گسترده ای میان ، نمایانگرنمودند
امنیت و  چھ تاثیری روی خروج ایشان از افغانستان اینکھ است بدون درنظر داشت خروج از افغانستان  فقط بھ دنبال راھبرد و بپذیرد

 امریکایی ھا وجبرای توجیھ خر ابط عامھ تاکتیک رویک  صرف گفتگو ھای صلح ایشان باورمند بودند کھ میگذارد. ثبات این کشور
بھ  دیبا طرف ھای ذیدخل،  ریساو  استگذارانیاز آن است کھ س یافغان ھا حاک در میان تیروا نیا گستردگیاست.  از افغانستان
 االتیا انیصلح م گفتگوھای اگرچھ مرحلھد. دھن رییتغ communicationsیا  خود را نسبت بھ ارتباطات کردیرو یریطرز چشمگ

بشمول حکومت  سایر متحدین ذیدخل در این پروسھمتحده و  االتیاز طرف ا یرسان امیپ  ،است دهیرس انیپا متحده و طالبان بھ
 گفتگوھای سوظن در موردعمده  لیاز دال یکی. برخوردار است یاتیح تیھنوز از اھمتا  صلح باقی رونداز  تیحما یبرا افغانستان،

ھ آن است.و دسترسی آسان ب ات قابل اعتمادصلح فقدان اطالع  

تا سوظن موجوده در مورد رسانی را روی دست گیرد  از پیام ی دوضلعیژباید استرات ایاالت متحده امریکا و حکومت افغانستان
 بصورت جمعی دید مردم را نسبت بھ پروسھ صلح تغییر دھد طوری عیار گردد تا رسانی باید یک ضلع پیامشود.  پروسھ صلح رفع
. در پھلوی این، ایشان باید رھبران محلی را منجملھ ریش خاص را در اختیار گروه ھای خاص قرار دھدپیام ھا  و ضلع دیگر آن 

سفیدان و روحانیون محالت را وارد بحث پروسھ صلح نمایند تا حمایت ایشان از پروسھ صلح حاصل شده و در پھلوی آن نظریات 
   وارد پروسھ گردد. ایشان در مورد این پروسھ 

	


