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دولت  یحزب-دو های مستقل ویسیونکماز ، (USCIRF) بین المللی مذهبی یدر امور آزاد امریکامتحده  االتیا ونیسیکم

ند. میکمتحده است که بر امور مربوط به حق جهانی آزادی مذهبی یا عقیدتی در کشورهای دیگر نظارت  یاالتفدرال ا

USCIRF  1998 بین المللی مذهببین المللی مذهبقانون آزادی "که بر اساس" (IRFA تشکیل شد، از )المللی های بینمعیار

 بهخود را های پیشنهادی  پالیسیند و میکر پیروی موارد نقض آزادی مذهبی یا عقیدتی در کشورهای دیگ نظارتبرای 

وزارت امور  مربوطنهاد مستقل است و یک  USCIRFند. میک کانگریس ارایهامور خارجه و  ارتوز، جمهوریریاست 

استفاده در این حوزه برای ثبت موارد سوء متخصصینو  "نیمامور"ساله -های یک. نتیجه تالشاستخارجه ایاالت متحده 

 "2019ساالنه  راپور"درج شده است.  "2019ساالنه  راپور"مستقل به دولت ایاالت متحده در  های پیشنهادیپالیسیو ارائه 

 فاصلهاز این  بعدو  قبلهد. البته، به برخی اتفاقات مهم رخ داده میدرا پوشش  2018 دسمبرتا  2018 جنوریزمانی  فاصله

مراجعه کنید یا از  اینجاسایت آن در بی، به وUSCIRFبیشتر درباره  معلوماتزمانی نیز اشاره شده است. برای کسب 

 بگیرید. تماس USCIRFمستقیماً با  3240-523-202طریق شماره 

 

 افغانستان

 

، وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان مطلوب نبود. دولت افغانستان سعی در حفظ امنیت 2018در سال  های کلیدی:یافته

 شاخه، مانند دولت اسالمی یهای تروریستهای اقلیت مذهبی، داشت. تداوم فعالیت گروهبرای گروه مخصوصا  این کشور، 

ند و ضمناً جمعیت مسلمانان شیعه را که در سالهای اخیر تحت حمالت میک، امنیت کلی این کشور را تهدید (ISKPخراسان )

را به یکی از مرگبارترین  2018های تروریستی سال اند، با خطر روبرو ساخته است. در واقع، فعالیتشدید قرار گرفته

تبدیل کرد و دولت اغلب در زمینه دفاع از مردم در برابر  -های مذهبیاقلیت مخصوصا  -سالها برای همه مردم افغانستان 

های اقلیت غیرمسلمان مانند هندوها، مسیحیان و سیکها دهی، گروهراپوراین حمالت ناتوان بود. همچنین، در این دوره 

که در افغانستان  و تعداد از بزرگان جوامع آنهافرار کردند همچنان در معرض خطر بودند. بسیاری از آنها از افغانستان 

های مذهبی در افغانستان طور کلی، حقوق انسانی اقلیتجان باختند. به 2018مانده بودند، در حمله تروریستی گسترده جوالی 

ها در از دوره طالبان نیز اقلیت بعدمیالدی به این سو و در دوره حاکمیت طالبان به شدت نقض شده است.  90از دهه 

مندی از امکان برگزاری علنی مراسم مذهبی، اند. سیکها و هندوها بدون بهرههای افراطی بودهوهمعرض حمالت پیوسته گر

اند. با این که دولت به جوامع اقلیت مذهبی در زمینه حفظ امنیت ، به حاشیه رانده شدهمردمهای تروریستی یا از ترس گروه

اقتصادی -داده است، تبعیض اجتماعی صورت گیریتصمیم روسهپهای محدود برای دخالت دادن آنها در داده و تالش ضمانت

ند. میکپذیر دیگر مانند زنان و کودکان هستند، تهدید های آسیبها را که شامل جمعیتو فقدان امنیت همچنان بقای این گروه

احتمال بدتر شدن این اگر آزادی مذهبی در کانون گفتگوهای دولت ایاالت متحده، دولت افغانستان و طالبان قرار نگیرد، 

 روند وجود خواهد داشت.

 

تحمل موارد نقض آزادی مذهبی که /دخالت دراز نظر  2019افغانستان را در سال  USCIRFها، بر اساس این نگرانی

را  CPCیا  "خاصکشور دچار مشکل "مربوط به فهرست  "مند، پیوسته، چشمگیرقاعده" یمعیارحداقل یکی از عناصر 

تا  2006قرار داد. افغانستان از سال  "2رده "( برآورده کند، همچنان در IRFA) "بین المللی مذهبقانون آزادی "طبق 

طور کلی، و موارد نگران توانایی دولت افغانستان در مهار موارد تخلف، به USCIRFکنون در همین رده مانده است. 

اوضاع آزادی مذهبی درباره بدتر  نظارتبا  USCIRFرو،  طور خاص، است. از اینتخلف مربوط به آزادی مذهبی، به

 USCIRFگیری خواهد کرد. تصمیم پیشروپذیری اعمال تغییرات در وضعیت افغانستان در سال شدن وضعیت و توجیه

مرتکب نقض آشکار اصول آزادی مذهبی  2018اند که طالبان در دوره تسلط بر بخشهای از افغانستان در سال میدهمچنین 

نهاد دچار مشکل " IRFAاز  2016 سمبردهای ند که این گروه طبق اصالحیهمیکهمچنان نهاد  2019ده است و در سال ش

http://www.uscirf.gov/
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اعالم  EPCطالبان افغانستان را  2018در نومبر  قبلاعالم شود. وزارت امور خارجه ایاالت متحده چندی  EPCیا  "خاص

 کرد.

 

 برای دولت ایاالت متحده اتنهاد

 

طالبان در زمینه آزادی مذهبی یا عقیدتی و  چشمگیر دولت افغانستان برای پذیرش تهدید قرار دادنتحت فشار  •

 مذاکرات صلح بین دولت ایاالت متحده، دولت افغانستان و طالبان از طریق: پروسهمطرح کردن این مشکالت در 

o های مذهبی و حقوق که آزادی -شامل زنان و دختران-پذیرهای آسیبتاکید بر لزوم محافظت از گروه

 های طالبان به خطر افتاده است؛ وپالیسیمرتبط آنها در گذشته به دلیل اقدامات و 

o  دی سابق طالبان در تضمین حقوق آزا اعضاءپیوسته مقامات دولتی، نیروهای امنیتی و برجسته کردن نقش

 مذهبی در کشور؛

 

 یی فرقههای گرایی مذهبی و رفع درگیریدن مشکالت آزادی مذهبی و مسائل مانند مقابله با افراطیتضمین گنجان •

المللی ایاالت متحده بین انکشافی ادارههای وزارت امور خارجه ایاالت متحده، پالیسیو ها استراتیژی در 

(USAID) شرکت ،Millennium Challenge و وزارت دفاع ایاالت متحده در حوزه افغانستان؛ 

 

و  "غیراسالمی" تحاریر انتشار در زمینه ممنوعیت 2004 های گفتگو با دولت افغانستان برای لغو قانون رسانه •

دیوان عالی در زمینه کفرآمیز بودن مذهب بهاییت و مرتد بودن  2007تصویب قوانین مناسب برای لغو رای 

فتوا و  کمیتهو  عدلیهگان برجسته مجلس، وزارت ه خانه، نمایندطریق همکاری بین سفارت نوکیشان بهایی از

 روایت در دیوان عالی؛

 

 و وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان در زمینه: معارفبا وزارت  مشوره •

o درسی طرح چاپ و توزیع کتبو در صورت امکان، با هماهنگی —تضمین USAID-  کنار گذاشتن و

 درسی؛ و آمیز از کتبحذف محتویات تحریک

o های گوناگون درباره مسائل مذهبی و اجتماعی ایجاد فضای مدنی برای گفتگوی آزاد صاحبان دیدگاه

 کشور؛ و

 

در زمینه همکاری در حوزه تامین امنیت و برگزاری جلسات  اوقاف، دفاع و حج و داخلههای حمایت از وزارت •

 مذهبی از ادیان مختلف و از جوامع مسلمان فعال در افغانستان. علماءهمکاری بین رهبران و 

 

 تاریخچه

 افغانستان

 جمهوری اسالمی افغانستان نام کامل:

 متمرکزستی جمهوری اسالمی ریا دولت:

 34,940,837: نفوس

 اسالم ادیان/مذاهب مورد تایید دولت:

 مذهبی*: فیصدی نفوس

 ها(% مسلمان شیعه، شامل اسماعیلی19-10% سنی؛ 80مسلمان ) 98.99%

 مذاهب )هندو، سیک، بهایی، مسیحی، بودایی و زرتشتی( دیگر% 1کمتر از 

 CIAجهانی  معلوماتشده از کتابچه  جمع آوری*ارقام تخمینی 

 

http://www.uscirf.gov/
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(، فیصد 9(، ازبک )فیصد 9(، هزاره )فیصد 27(، تاجیک )فیصد 42شامل پشتون ) اقوام مختلفگی ه افغانستان محل زند

 اقلیت هایمذهبی داشته است. البته، بیشتر قابل تنوع  از سابق( است. این کشور از فیصد 2( و بلوچ )فیصد 3ترکمن )

. این کشور همچنان کانون فعالیت فرار کردنداز این افغانستان  1992طالبان در سال  رسیدنقدرت به از  بعدغیرمسلمان 

بکه از جمله ش یی منطقههای تروریستی و القاعده است. در ضمن، گروه ISKPالمللی مانند طالبان، های تروریستی بینگروه

حقانی، لشگر جنگوی، لشگر طیبه و تحریک طالبان پاکستان، در خاک افغانستان و در مناطق مجاور مرز پاکستان فعال 

 هستند.

 

را یکی از خونبارترین سالهای دوران جنگ  2018ها( سال  NGOهای غیردولتی )و دیگر سازمان متحد سازمان ملل

 5,000غیرنظامی و مجروح شدن حداقل  2,798های تروریستی منجر به کشته شدن افغانستان نامیدند. در این سال،  فعالیت

ل وهای مذهبی به دلیل ناتوانی دولت در کنترود، اقلیتمیشروز بدتر بهامنیت اکثر مردم روز یتتن شد. با این که وضع

خاک  فیصد 60تا  50ها با تهدیدات چشمگیر روبرو هستند. در واقع، دولت ملی افغانستان فقط حمالت تروریستی علیه اقلیت

های افراطی مدعی اداره یا حاکم مطلق مناطق دیگر هستند. در پی بغرنج شدن ل دارد و گروهواین کشور را تحت کنتر

 پروسهدهی ادامه داد. البته طالبان نقش دولت در راپوردر این دوره ن را مذاکرات صلح با طالباشرایط، دولت افغانستان 

 ناسد.میشصلح را به رسمیت ن

 

گذاری در مجلس باید با رعایت اصول اسالمی صورت بگیرد. طبق قانون اساسی، اسالم دین رسمی این کشور است و قانون

ت ریاست جمهوری نیستند. با یانند ریاست جمهوری و معاونعالی، م مقام هایغیرمسلمانان این کشور مجاز به فعالیت در 

های مذهبی یکدیگر پیروان ادیان از حمله به مراسم مذهبی و تخریب مکان "افغانستان جزاقانون از  18فصل "این که طبق 

 اعمال شده است. محدوداند، این ممنوعیت فقط در موارد منع شده

 

را جرم تلقی کرد. اجرای این  "محتوای ضداسالمی"انتشار بندی آن مبهم است، که جمله ها ، قانون رسانه2004از سال 

ست. طبق قوانین قضایی قانون اساسی، در غیاب ا هاگان رسانهه تشکل از مقامات دولتی و نمایندقانون بر عهده کمیسیون م

انگاری ارتداد، که در ود. این روند بر جرممیشقوانین یا اصول قانونی حاکم بر دعوا، اصول حقوقی شریعت حنفی اعمال 

انند، تاثیرگذار بوده است. میدحنفی حکم آن را اعدام افغانستان ذکر نشده ولی مسلمانان بر اساس اصول حقوقی  جزاقانون 

 به بعد هیچ مورد از مجازات اعدام برای افراد متهم به ارتداد ثبت نشده است. 2001از سال 

 

های آیین"ند، ذکر شده است که غیرمسلمانان برای برگزاری میکقانون اساسی که اسالم را دین حکومت معرفی  2در اصل 

را رعایت کنند. یعنی، امکان وضع قانون برای محدود کردن  "حدود قانونی"ند ولی در این زمینه باید آزاد هست "مذهبی

های مذهبی غیرمسلمانان وجود دارد. در ضمن، حق محدود عبادت که برای غیرمسلمانان در نظر گرفته شده است با آزادی

وع اهمیت المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، تفاوت فاحش دارد. این موضهای بینمعیارکه طبق  حق گسترده

( را به UDHR) اعالمیه جهانی حقوق بشر مخصوصا  المللی، دارد زیرا قانون اساسی افغانستان صراحتاً قانون بین خاص

 رسمیت شناخته است.

 

 2018شرایط آزادی مذهبی 

 

، چندین گروه اقلیت قومی و مذهبی که از 2001از حمله ایاالت متحده به افغانستان در سال  بعد مسلمانان شیعه: با رفتار

های  در بخش برجستههای مقام ها بر آنها غالب بود، به  در انزوا مانده بودند، با چیره شدن بر تبعیض که طی نسل وقتدیر

سیاسی آنها -درباره جامعه مسلمانان شیعه که نفوذ اجتماعی صوصا  خاصمخخصوصی و دولتی دست یافتند. این وضعیت 

و صنعت خصوصی تقویت شده بود،  یی رسانهمهم دولتی، های مقام طی دو دهه گذشته با قدرت گرفتن اعضای آن در 

http://www.uscirf.gov/
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خت، قرار دارد. از آنها در کابل، پایت باب 400مسجد شیعه در افغانستان وجود دارد که  10,000. اکنون بیش از ار شدنمود

 هند.میدن آن را مسلمانان شیعه تشکیل یساکن اکثرچندین محله و منطقه آباد در این کشور وجود دارد که 

 

های افراطی، که شیعیان سیاسی مسلمانان شیعه یکی از دالیل قرار گرفتن این جامعه در معرض حمالت گروه-سلطه اجتماعی

سطحی ایجاد شده  خالء گرایان همکار طالبانو افراط ISKPپیمان گرایان همانند، است. با این حال، بین افراطمیدرا مرتد 

نبوده  "نژاد، قوم یا فرقه خاص"سایت طالبان اعالم کرد که هدف این حمله هیچ بیو ،2018از حمله نومبر  بعداست. مثالً، 

 است بلکه هدف آن همدستان دولت بوده است.

 

و  )داعش( عمداً حمالت خود را شدت بخشیده "دولت اسالمی عراق و شام"گرایان وابسته به از سوی دیگر، افراط

اند. این وضعیت، تا حد، ناشی از این لمانان شیعه افغانستان را گسترش دادههای تنفرآمیز عمومی در تقبیح مسسخنرانی

اند. در نتیجه، بسیاری از رهبران داعش واقعیت است که برخی از مسلمانان شیعه افغانستان در سوریه علیه داعش جنگیده

ستقیم از مسلمانان شیعه این کشور را علنی گیری ماند، نیت خود در زمینه انتقامکه برای ایجاد پایگاه از افغانستان گریخته

اند. در کرده ISKP شروع به همکاری با دارد زیرا تعداد روزافزون از جنگجویان محلی خاصاند. این مسله اهمیت کرده

وان میتعلیه مساجد شیعیان شد که از آنها  ISKPمجموعه مرگبار از حمالت یک ، این وضعیت منجر به وقوع 2018سال 

 29که منجر به مرگ  اگستو حمله ماه  ،که منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن هشت تن 2018 چمار ماه لهبه حم

 تن شد، اشاره کرد.

 

، حمالت آن به جامعه شیعیان مرگبارتر بوده است. چند هدمیدهدف قرار طور کلی همه غیرنظامیان را به ISKPبا این که 

مذهبی شیعیان  مراسمکشته در پی داشته است. این حمالت اغلب با  300به تنهایی نزدیک به  2018حمله رخ داده در سال 

 توزیعمنیتی و یا محرم همزمان شده است. دولت افغانستان، در پاسخ به این تهدید، اقدام به تقویت امکانات ا عاشورامانند 

 سالح به غیرنظامیان ساکن مناطق نزدیک مساجد شیعیان کرده است.

 

، حمالت کوبنده علیه یک گروه قومی خاص، یعنی شیعیان هزاره، را ISKPهای افراطی، از جمله ، گروه2018در سال 

در منطقه سکونت شیعیان هزاره اشاره  سمپتمبر 5 بتاریخ ISKPگذاری وان به دو فقره بمبمیتادامه دادند. از این حمالت 

تن از جوانان  48باعث مرگ  اگست 15تن منجر شد. همچنین حمله  70و مجروح شدن  20کرد. این حمالت به کشته شدن 

این قبیل حمالت به شهرهای بزرگ مانند کابل محدود نشد  2018تن دیگر شد. در سال  67مسلمان شیعه و مجروح شدن 

نیز ادامه یافت. حامیان هزاره با اعتراض اعالم کردند  والیتیغزنی در سطوح  والیتمجموعه حمالت  ددر موارد ماننبلکه 

 گیری هایتصمیم پروسهکه دولت در تامین امنیت این جامعه ناتوان بوده است و رهبران سیاسی هزاره از نفوذ چندانی در 

 دولت برخوردار نیستند.

 

، جمعیت شهروندان هندو و سیک افغانستان به 1992طالبان در سال  قدرت رسیدن بهاز  قبلرفتار جوامع غیرمسلمان: 

-سید. به دلیل حمالت متعدد به این جوامع، کاهش اموال ناشی از تصرف زمین و محرومیت اجتماعیمیرتن  200,000

، چندین نماینده از 2016تن رسید. از سال  7,000تا  3,000اقتصادی، جمعیت شهروندان سیک و هندو در این کشور به 

 جمهور از سیکها و هندوها در مناصب دولتی استفاده کرده است.اند و رئیسها به مجلس راه یافتهاین اقلیت

 

آباد که در جالل 2018در جوالی  ISKPبا این حال، چندین تن از رهبران برجسته هر دو جامعه بر اثر حمله تروریستی 

با حضور  . این حمله زمانی رخ داد که رهبران این جامعه در انتظار شروع جلسهکشته شدندکشته بر جای گذاشت،  19

، بود. این 2018بر وجمهور، اشرف غنی، بودند. یکی از قربانیان آوتار سینگ خلسه، تنها نامزد سیک انتخابات اکترئیس

 را شدت بخشید. ،معیدر غیاب رهبران دارای توانایی دفاع از منافع ج ،حمله ترس هر دو جامعه از پیگرد
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و  ارادهزیرا این برداشت وجود دارد که  مییابدروز گسترش بهفراخواندن مردم هر دو جامعه به خروج از افغانستان روز

فرار کرده ند، میکتوان دولت برای تامین امنیت آنها کافی نیست. بسیاری از این افراد به هند، که به آنها حق سکونت اعطا 

مانده این جامعه از محدودیت دسترسی به مسکن و شغل ناراضی هستند. برخی اعضای جامعه سیکها به اعضای باقی. اند

های اند. در ضمن، خانواده( را برگزیدهگوردواراگی در معبد )یا ه های امن اسکان، زنددلیل فقدان منابع مالی و گزینه

های ساده را به سکونت در معابد و ساختمان در گیه از حمالت، زند برای دوری جستن -و نیز مسیحیان-مانده هندو باقی

سوزخانه در این کشور، این جوامع قادر به اند. به دلیل اندک بودن تعداد مردهکلیساهای بزرگ و معروف ترجیح داده

ساز افزایش مینه، برگزار شدن مراسم مذهبی در مناطق مسکونی ز2018نیستند. در سال  میت سوختاندنبرگزاری مراسم 

 موارد درگیری با مسلمانان محل شد.

 

نند که امکان مجازات اعدام فراهم شود. تعداد میکن قانون شریعت را طوری تفسیر یدر افغانستان، مسئول دینافراد بیبرای 

 ود.میشمشخص نیست زیرا پذیرش این وضعیت منجر به مرگ  دینبیافراد 

 

 "عمومی فتوا و روایت کمیته"از این که  بعدهای جمعیتی چندان وجود ندارد. همچنین، درباره جامعه بهاییان افغانستان داده

 گی کرده است.ه های مرتد اعالم کرد، این جامعه در گمنامی زندگروه ءجزبهاییان را  2007دیوان عالی افغانستان در سال 

 

تقریباً تغییر نداشته  2017دهی، وضعیت حقوق زنان در افغانستان در مقایسه با راپوره در این دورزنان و آزادی مذهبی: 

های افراطی همچنان اصول اسالمی را، با تفسیر به رای، دستاویز نقض حقوق اساسی زنان در زمینه تملک و است. گروه

، فعاالن دولتی 2018اند. همچنین، طی سال ارث بردن مال، دستیابی به امکانات آموزشی و شغل و ازدواج غیراجباری کرده

اند که زمینه اعمال تبعیض علیه زنان و محدود شدن حق کرده تطبیقمذهبی و اجتماعی را طوری های نورم و اجتماعی 

کردند ولی  تجدیدکشور را  "جزاقانون " 2018 فبروریآزادی مذهبی یا عقیدتی آنها را فراهم کرده است. مثالً، رهبران در 

 قبلهای ناموسی بر مبنای ادعاهای روابط جنسی خارج از زناشویی یا  خشونت علیه زنان را حذف کردند. قتل یجرمبخش 

 از ازدواج، به دلیل تفسیرهای سختگیرانه از شریعت، همچنان گریبانگیر زنان افغانستان است.

 

 "کودکان زودهنگام و ازدواجکنی ازدواج امه عملی ملی ریشهبرن"دولت در زمینه ایجاد  2017در ضمن، با وجود اقدام سال 

سال، این برنامه رفت چندان نکرده است. این فقدان  18برای جلوگیری از گسترش سنت ازدواج توافقی کودکان مونث زیر 

سبت داد. با انند، نمیدسازی حقوق زنان را ضداسالمی وان تا حدی به استدالل برخی رهبران سیاسی که مدرنمیترفت را 

ایجاد شده  خاصگی در واحدهای ه نند و با طرح دعواهای خانوادمیکوجود این، زنان افغانستان همچنان از حقوق خود دفاع 

مندی از ، خواهان بهره"عدلیهوزارت "ی محلی و اداره حقوق در هاجرگهیا  شوراهادر  "وزارت امور زنان" از طرف

 اند.عدالت شده

 

 ISKP، 2018بر وهای منتهی به انتخابات مجلس در اکتنزاع است. در ماه موضوعانتخابات در افغانستان همچنان انتخابات: 

گیری ترتیب داد. گان یا مراکز رایه دهندنام رایهای مذهبی، مانند مسلمانان شیعه، در مراکز ثبتحمالت را علیه اقلیت

مراکز  رحمالت مشابه را ب ISKPزخمی بر جای گذاشت. هم طالبان و هم  117شته و ک 57در کابل  اپبریل 22مثالً، حمله 

اند. این حمالت خشن به دلیل تحمیل خسارات جانبی و به تاخیر ترتیب داده 2019جمهوری مرتبط با انتخابات آتی ریاست

 های مذهبی حاکم مانند جامعه شیعیان هزاره قرار گرفت.انتخابات مورد انتقاد گروه پروسهانداختن 

 

 ایاالت متحده پالیسی

 

 ایاالتسازان پالیسیبرای المللی شده است، همچنان افغانستان که ظاهراً درگیر جنگ داخلی سخت با تبعات بینوضعیت 

بود و شواهد حاکی از آن است  2014از  بعدهای درگیری یکی از مرگبارترین دوره 2018. سال انگیز استچالش متحده

ها برای فرونشاندن درگیری از رو به افزایش است. تالش ISKP مانند طالبان و یهای تروریستکه تعداد و امکانات گروه
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های افراطی احتماالً قصد ناکام کردن و دیگر گروه ISKPطریق مذاکرات صلح با طالبان عمدتاً شکست خورده است و 

ان آتالنتیک حمایت قاطع سازمان پیم"های آینده را دارند. دو گروه نظامی فعال در افغانستان حضور دارند: گروه تالش

جمهور دونالد ترمپ و گروه حمایت قاطع ناتو ، رئیس2017افغانستان. در سال -)ناتو( و گروه مشترک ایاالت متحده "شمالی

ایاالت متحده  دواربه  2018 سمبردجمهور ترمپ در متعهد به اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان شدند. با این حال، رئیس

این دستور از افغانستان خارج کند.  2019تن از نظامیان ایاالت متحده را طی چند ماه نخست سال  7,000دستور داد که 

قرارداد صلح با طالبان و فرونشاندن  توافقپیمانان غیرنظامی آن در افغانستان برای فشار بیشتر به دولت ایاالت متحده و هم

 درگیری وارد خواهد کرد.

 

رات جمهور در زمینه مذاکرئیس پالیسیبر اجرای  2018بازدید در سال  باررتبه دولت ایاالت متحده طی چندین مقامات عالی

به کابل سفر  2018صلح تاکید کردند. مایکل پمپئو، وزیر امور خارجه، برای نشان دادن اهمیت این مذاکرات، در جوالی 

، جیمز ماتیس، وزیر دفاع 2018 سپتمبر 7جمهور غنی درباره وضعیت مذاکرات با طالبان گفتگو کرد. در کرد و با رئیس

 پروسهمقامات دولت ایاالت متحده بر اهمیت  هر یک ازها پرداخت. با این که وقت، با سفر به کابل به بیان همان دیدگاه

در  یی منطقه مسلههای مذهبی را به عنوان دفاع از اقلیت مسلهاند، تعداد اندک از آنها صلح به رهبری افغانستان تاکید کرده

گان ایاالت متحده و طالبان ه دهی، نمایندراپور از این دوره بعد، 2019 جنوریاند. در جریان مذاکرات با طالبان مطرح کرده

کلیدی افغانستان  مناطقاز  -فردی و گروهی-المللی های بیندرباره برنامه موقت در زمینه جلوگیری از استفاده تروریست

 شود. منجر به خروج نیروهای ایاالت متحدهکه ممکن است  های افراطی بحث و گفتگو کردندبرای فعالیت

 

 اعالم کرد. EPC، وزارت امور خارجه دوباره طالبان افغانستان را 2018در نومبر 
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