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  يگزار سپاس

نویسندگان گزارش از تمام کسانی که  .همکاري تیمی مداوم است، نیازمند موفق پژوهشیانجام یک کار 
 :کنند اند، تشکر و قدردانی می فرجام رسیدن این تحقیق به هر نحوي ما را یاري رساندهدر به 

 شاورم( دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی  ةدانشکد استاد: یصادق رسول داکتر 

 )نظرسنجی

 سینا و معین سواد حیاتی  استاد دانشگاه ابن: رحیمیسردارمحمد  داکتر
 )نظرسنجی کنندة مرور( وزارت معارف

 1در بخش آسیایی دانشگاه ساسکسگر  پژوهش: داکتر زلمی نشاط
 

  )مرورکنندة نظرسنجی(

  :مان گزاریم از همکاران همچنین سپاس

 افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیگر انست پژوهش: محمد عرفانی 

 و رییس  افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیگر انست پژوهش: رضا محمدي
  اتحادیه نویسندگان افغانستان

 افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیگر انست پژوهش: يمحمد عبداالحد  

ها  به خاطر تالشبخش اداري و مالی انستیتوت مسئولین اهللا فقیري و امید زمانی،  آقایان محبهمچنین از 
 انجام که نیز خود يساحو پرسشگران يها تالش از تینها در .کنیم شان تشکر می هاي همیشگی حمایتو 

  .میکن یم ، قدردانینبودپذیر  امکان آنها ۀصادقان پشتکار بدون ینظرسنج نیا

  

  

                                         
1. Research at the Asia Centre of the University of Sussex 
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   (AISS)افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست یمعرف

مطالعات و  تمرکز که است یقاتیتحق مستقل نهاد کی (AISS) افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست
 هدف با 2012 سال اکتبر در نهاد نیا. است استوار کیاستراتژ موضوعات يرو بر آن هاي پژوهش

 ،یالملل نیب و يا منطقه سطوح در افغانستان کیاستراتژ موضوعات يبرا کیآکادم و ینۀ علمیزم يساز فراهم
 مستقل، قاتیتحق انجام از استفاده با دارد تالش افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست. است شده سیتأس

رشد و  به یالملل نیب و یمل يها کنفرانس و نارهایسم يبرگزار ،یمعل مقاالت ها و کتاب و چاپ ترجمه
   .کند کمکدر جامعه ... و ي خوبدار حکومت صلح، ت،یامن  ،یدموکراس بهبود

  تیمسئول رفع

 کیاستراتژ مطالعات توتیانست يها دگاهید ةدهند انعکاس عنوان چیه به ینظرسنج نیا اتیمحتو
  .باشد ینم) NED( کننده لیتمو نهاد نیهمچن ای و )AISS( افغانستان
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  هاي کلیدي یافته

  درصد پاسخگویان معتقدند گفتگوهاي صلح دولت با طالبان  70.6بر اساس نتایج تحقیق
» تا حدودي موفق بوده«اند که  سخگویان نیز عقیده داشتهدرصد پا 21.5. است» ناکام بوده«

  .است

 برقراري در موفقیت حکومت وحدت ملی  میزان )نفر 1540( پاسخگویان به طور متوسط
  .دانند میدرصد  28.61 را صلح

 طالبان با هاي پاسخگویان دربارة گفتگوهاي صلح دولت ترین نگرانی مهم:  

 درصد  25 :شدن حق و حقوق مردم معامله  

 درصد  20 :برقرارنشدن صلح 

 درصد  19 :نبودن مذاکرات صلح شفاف 

 درصد  14.3 :گرفتن حق و حقوق زنان نادیده 

 درصد 13.7: گرفتن قانون اساسی نادیده   

  موفق » ۀ جذب مخالفین مسلح به روند صلحبرنام« ،درصد پاسخگویان 68تقریباً از نگاه
  .نبوده است

 ترین موانع برقراري صلح در افغانستان بزرگ:  

 درصد 34تقریباً : دولت ضعیف و فساد گسترده   

 درصد  20تقریباً : طالبان  

 درصد  11.4: گرایی گرایی و قبیله قوم 

 درصد  11.2: سوادي مردم فقر و بی 

 درصد  8.2: زورمندان محلی و مافیاي مواد مخدر  

 درصد  6تقریباً : حضور نیروهاي خارجی  

  ًبیشترین » پاکستان و کشورهاي منطقه«اند که  درصد پاسخگویان بر این عقیده 48تقریبا
درصد و  20با » آمریکا و کشورهاي غربی«. برند سود را از جنگ و ناامنی افغانستان می

  .در ردة دوم و سوم قرار دارنددرصد  17تقریباً با » مردان فاسد دولت«

 33.6  اصلی عامل » دخالت کشورهاي همسایه و منطقه«درصد پاسخگویان معتقدند که
درصد پاسخگویان معتقدند  31تقریباً . است گفتگوهاي صلح دولت با طالبان ناکامی
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دخالت «درصد پاسخگویان  14نزدیک به . ناکامی است املع» ضعف دولت افغانستان«
 هماسخگویان درصد پ 9.4 و از دید .اند دانستهناکامی  املعرا » آمریکا و کشورهاي غربی

  .معرفی شده استناکامی  عامل» سهیم نبودن مردم در مذاکرات صلح«

 ترین نقاط ضعف شوراي عالی صلح مهم: 

 درصد  19.9 :است یک شوراي سمبولیک 

 درصد 16.4: وجود فساد 

  درصد 16.2 :صالحیت و استقالل الزم را ندارد 

 درصد 14 :حمایت مردمی ندارد 

 درصد 11.4: ها در کار شورا دخالت خارجی  

  مقامات دولت دربارة صلح با طالبان « معتقدند که )درصد 70.7(اکثریت پاسخگویان
   .»وحدت نظر ندارند

  ً54.4(درصد پاسخگویان اهمیت نقش مردم در برقراري صلح را خیلی زیاد  86تقریبا 

 .اند متصور شده) درصد 31.4(زیاد و ) درصد

  ًو ) درصد 34.5(زیاد  زنان در برقراري صلح رادرصد پاسخگویان اهمیت نقش  62تقریبا
درصد و  17.4(درصد پاسخگویان  28تقریباً . اند  توصیف کرده) درصد 27.3(خیلی زیاد 

درصد  10و نزدیک به . دانند می» خیلی کم«و » کم«اهمیت نقش زنان را ) درصد 11
  . »هیچ مهم نیست«پاسخگویان معتقدند که نقش زنان در برقراري صلح 

 60.2  وضعیت زنان «درصد پاسخگویان بر این باورند که بعد از صلح دولت با طالبان
 18.7. »شود وضعیت زنان بهتر می«درصد پاسخگویان معتقدند که  10.8. »شود بدتر می

  . »کند تفاوتی نمی«درصد پاسخگویان نیز معتقدند که وضعیت زنان 

  ًهیچ قابل قبول نیست«لبان درصد پاسخگویان معتقدند که اعمال طا 77تقریبا« .  

  تأمین منافع «دلیل اصلی جنگیدن طالبان را ) درصد 28.4(اکثریت نسبی پاسخگویان
» رسیدن به قدرت«درصد پاسخگویان بر این باورند که آنها براي  25.9. دانند می» پاکستان

مبارزه » تأمین منافع کشورهاي خارجی«درصد معتقدند آنها براي  13تقریباً . جنگند می
  . کنند می

 63.3 و ) درصد 19.9(، تروریست )درصد 24.4(هاي دشمن  درصد پاسخگویان، عنوان
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درصد  1.8فقط . اند گذاري طالبان مناسب دانسته را براي نام) درصد 19(مزدور 
 .اند گذاري طالبان موافق بوده براي نام» مجاهد«پاسخگویان با عنوان 

 با میانگین (تواند بیشترین تأثیر  علماي افغانستان می از دید پاسخگویان نظرسنجی، شوراي
هاي جمعی مثل  همچنین رسانه. گفتگوهاي صلح داشته باشد  را در موفقیت) 3.48

با (و سران جهادي و بزرگان قومی ) 3.38با میانگین (ها  تلویزیون، رادیو و روزنامه
 .ر دارندهاي دوم و سوم قرا از دید پاسخگویان در رتبه) 3.1میانگین 
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  هادپیشنها

با توجه به اهمیت برقراري صلح در جامعه و اینکه صلح یک نیاز اساسی است؛ همچنین بر اساس 
پیشنهادهاي زیر را  ،هاي این نظرسنجی، نویسندگان این گزارش براي برقراري صلح مطلوب و پایدار یافته

  :کنند ارائه می

  :لحاهمیت قائل شدن به نقش مردم در برقراري ص) 1

هاي ملی سهیم  گیري حق دارند در تصمیم آنهاو  باید مورد حمایت مردم باشددر این زمینه هر توافقی 
از . دار و مطلوب، بدون در نظرداشت خواست و ارادة مردم پایدار نخواهد بود ایجاد یک صلح دوام. باشند

هاي اقشار  دولت باید نگرانی. سازدفرایند گفتگو با طالبان مطلع  آنها را ازهمین رو دولت افغانستان باید 
  . پوشی کرد این حق آنان است و به هر دلیلی نباید از آن چشم. مختلف جامعه را در نظر بگیرد

  :دادن به نقش زنان در برقراري صلح اهمیت) 2

ا نیمی از جامعۀ آنه. هاي جدي پاسخگویان در این نظرسنجی وضعیت زنان است یکی از نگرانی
باید نقش و  .دادن به آنان ممکن نیست افغانستانند و آیندة روشن براي این کشور بدون مشارکت و سهم

  . جایگاه آنان را در روند گفتگوهاي صلح ارتقا بخشید

  :صلح افغانستانبرقراري المللی در  اي و بین در نظرگرفتن نقش بازیگران منطقه) 3

براي خود تعریف در افغانستان منافعی را  جهان،و   برخی کشورهاي منطقهعیت است که این یک واق
ها  دولت افغانستان باید تالش کند تا این حساسیت. دهند تا نگران این منافع باشند به خود حق می اند و کرده

جهت  و و همس همکند، تا در نهایت بتواند آنها را با منافع مردم افغانستان  ها را فهم و شناسایی و نگرانی
  .سازد

  :سال گذشته 14آوردهاي  حفظ دست) 4

هاي گذشته مثل قانون اساسی، آزادي بیان،  آوردهاي سال اصلی مردم حفظ دست هاي یکی از نگرانی
 گونه مذاکره با طالبان به عبارتی این موضوعات خط سرخ مردم براي هر. است... حقوق بشر، حقوق زنان و 

  .باشد ها ارزشاز این  پاسداريمتعهد به باید  ،فرایند گفتگوهاي صلحدولت افغانستان در . است

  :روند گفتگوهاي صلح در شفافیت) 5

اگر قرار است صلحی صورت . پذیر نیست کاري امکان کاري و مخفی صلح پایدار و مطلوب با پنهان
که از تمام جزئیات آن  هر بهایی براي صلح پرداخت شود، این حق مردم است یااي انجام شود  بگیرد، معامله

در گیري مردم  تصمیمباید به خرد و دانایی مردم احترام گذاشت و شرایطی را فراهم ساخت تا . آگاه باشند
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شدن وضعیت سیاسی ـ اجتماعی  اي جز آشفته شفاف نتیجه یقیناً هر نوع مذاکرة غیر. دخیل باشداین مورد 
  .جامعه نخواهد داشت

  :شوراي عالی صلحاصالح و تغییر جدي در ) 6

 چندین سال از شروع کار شوراي عالی صلح به عنوان آدرس رسمی دولت براي پیشبرد مذاکرات صلح

هاي زیادي صرف این شورا شد و اهداف مشخصی براي آن تعریف شد، این شورا  با آنکه هزینه. گذرد می
برنامۀ جذب مخالفین مسلح به روند «آمیز بودن  در موفقیت. نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده سازد

چنانچه دولت افغانستان قصد دارد مذاکرات صلح را از این آدرس پیش . تردیدهاي جدي وجود دارد» صلح
ببرد، باید وضعیت حقوقی این شورا را بازتعریف کند، ساختار آن را اصالح نماید و صالحیت و استقالل 

  .الزم را به آن بدهد

  :علماي افغانستان در برقراي صلح استفاده از ظرفیت) 7

نفوذي پایگاه اجتماعی ارزشمند و بادر میان مردم، علماي دینی و سنتی است و  دیندار ،نستانجامعۀ افغا
 شرعی و دینیرنگ و بوي شود،  میاعمال  هاي مسلح گروه که توسط یخشونت ،اکثراًبا توجه به اینکه . دارند

داشته  مردم بخشی و آگاهی منازعه محتوايصحیح انش در خو ساسیا ینقشتوانند  آنها می گیرد، خود می  به
استفاده از این یقیناً . هاي جامعۀ خود در برقراري صلح استفاده کنیم ما نیاز داریم تا از تمام ظرفیت. باشند

  .یاري خواهد کرد یک صلح پایداربرقراري در سرمایۀ اجتماعی ما را 

  :هاي جمعی در برقراري صلح رسانه استفاده از) 8

ها و  هاي جنگ و به تصویر کشیدن خوبی پیامدها و زشتی  مهمترین کارکردهاي رسانه، بازتابیکی از 
شدت به آن نیاز  این رویکردي است که جامعۀ امروز افغانستان به .هاي صلح و امنیت در زندگی است ویژگی

 .نت به برقراري صلح در جامعه کمک کنندو عاري از خشنو ملیتوانند با تقویت ارزشهاي  می ها رسانه .دارد

از آن  و تقویت ادهتغییر نگرش، افکار و عقاید عمومی، باید به استفدر  هاي جمعی رسانهبا توجه به  ،بنابراین
  .تالش ورزید در راستاي برقراري صلح،

  :تقویت نیروهاي نظامی افغانستان) 9

اي جز  هنتیج ،با طالبان دولت ۀجویان سیاست مدارا و صلح این است که ،تمشخص اس تاکنونآنچه 
را در موضع ضعیفی  کشور و نظامیادامۀ این سیاست نیروهاي امنیتی  .بیشتر آنها نداشته است یافتن قدرت

، تجدید نظر خود رویکرددر این باید  المللی آن و شرکاي بین بنابراین دولت افغانستان .قرار خواهد داد
باید کرد و  غفلتامنیتی و نظامی کشور یت نهادهاي نباید از هیچ کوششی در جهت تقو. دنایجاد کن اساسی

  .حادثۀ قندوز خواهیم بودتکرار صورت ما دوباره شاهد  ایندر غیر  .برخورد نمودقاطعانه  طالبان با
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  مقدمه

1گاستون بوتول
او معتقد است . نامد می» ریشۀ صلح«شناسی صلح خود امنیت را  در کتاب جامعه) 1974( 

و آنچه در . هاي غریزي ما را ترغیب کند تواند تمام تالش کننده می که رسیدن به یک محیط انسانی و حمایت
، رسیدن به صلح است قابل طرح افغانستان مردم یاجتماعو نیاز  ضرورت نیتر مهم عنوان بهحال حاضر 

ابعاد مختلف سیاسی  ،اند صلح ةکنند ینفناامنی که  و خشونت جنگ،هاست که سایۀ سیاه و شوم  سال .است
  .و اجتماعی زندگی مردم ما را تحت تأثیر خود قرار داده است

ر این هایی از جانب حکومت افغانستان براي برقراري صلح د بیش از ده سال است که سلسله تالش
صلح در ساز  زمینهنتوانسته ها  اما تاکنون تمام این تالش. زده و ناامن شروع شده است سرزمین جنگ
   .افغانستان شود

به  2004در سال » کمیسیون تحکیم صلح«دولت افغانستان براي تأمین صلح، ایجاد رسمی اولین تالش 
هاي اول دولت آقاي کرزي بارها  طالبان از همان سالایدة گفتگو و مذاکره با . اهللا مجددي بود ریاست صبغت

اواخر سال . مورد بررسی قرار گرفت؛ اما آنچه که در ابتدا چندان روشن نبود، چارچوب این گفتگوها بود
میالدي طرح گفتگوي دولت افغانستان با گروه طالبان که به وساطت عربستان سعودي در حال  2008
هایی را دربارة فرم و محتواي مذاکره با طالبان در  ها و پرسش نگرانی مسألهاین . شدن بود، افشا شد انجام

جرگۀ صلح در  هاي صلح، لویه بخشیدن به گفتگو دادن و مشروعیت در نهایت براي سرعت. جامعه ایجاد کرد
انداز استراتژیک  گفتگو با طالبان به عنوان یک چشم ،پس از آن. کابل تشکیل شدمیالدي در  2010سال 

و شوراي عالی صلح به عنوان آدرس رسمی دولت افغانستان کار خود را براي گفتگو و مذاکره  شدتعریف 
  .با طالبان آغاز کرد

                                         
1. Gaston Bouthoul 
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انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در ادامۀ تحقیقات و مطالعات راهبردي خود روي مسائل مهم و 
در این نظرسنجی که . و اساسی صلح رفته است استراتژیک جامعۀ افغانستان، این بار به سراغ موضوع مهم

غانستان با ها و ارزیابی مردم از گفتگوهاي صلح دولت اف دیدگاه ،ها والیت انجام شده است، برداشت 15در 
  .طالبان بیان شده است

  تحقیقاهداف 

  هدف اصلی 

در پانزده  دولت با طالبان هاي مردم نسبت به گفتگوهاي صلح ها و برداشت تحلیل و بررسی دیدگاه
کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، غزنی، ننگرهار، جوزجان، : افغانستان که شامل والیت

  .باشد ، زابل و غور میپکتیا، هلمند، کندوز

  اهداف فرعی

 گفتگوهايدر رابطه با صلح و مختلف اجتماعی  هاي گروه يها دگاهید یبررس  .1

  صلح دولت با طالبان

  صلح دولت با طالبان گفتگوهاي تیموفق زانیمردم از م یابیارز  .2

  دولت با طالبان صلح گفتگوهايزنان در  گاهینقش و جا یبررس  .3

  دولت با طالبان صلح گفتگوهايمردم درباره  یاصل يها ینگران یبررس  .4

  ستانصلح افغانبرقراري در  رگذاریموانع و عوامل تأث یبررس  .5

  طالبان نسبت بهمردم   دگاهیدنگرش و  یبررس  .6

 یخارج ياز کشورها یو برخ یداخل ياز نهادها یبرخ يرگذاریتأث زانیم یبررس  .7
   دولت با طالبان صلح يدر روند گفتگوها

  گیري روش تحقیق و نمونه

است که از لحاظ نوع روش، کاربردي ـ  توصیفی یک تحقیقاست نظرسنجی تحقیق که از نوع این 
براي . آوري اطالعات مورد نظر تحقیق، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است براي جمع و باشد میپیمایشی 

در این . استفاده شده است EXCELو  SPSSافزارهاي  ، از نرمشده آوري جمعهاي  تحلیل و بررسی داده
  .وار است، سطح تحلیل بر آمار توصیفی و استنباطی استتحقیق

1اي چندمرحله هاي احتمالی روش مبتنی برها  انتخاب نمونهروش 
 ،ي احتمالیگیر نمونهدر . بوده است 

                                         
1. Multistage sampling 



13 

انتخاب افراد و واحدهاي مطالعه به صورت تصادفی است تا اطمینان حاصل شود که انتخاب بر اساس 
یکی از انواع . دارد شدن هر یک از واحدهاي نمونه وجود شانس است و نیز شانس مساوي براي انتخاب

. اي است که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است ي چندمرحلهگیر نمونههاي احتمالی،  گیري نمونه

  .ها بر اساس سهم جمعیتی مناطق منتخب بوده است همچنین تعداد و توزیع نمونه

  ینظرسنج یو زمان یقلمرو مکان

بدخشان،  س،یبادغ ان،یکابل، هرات، بلخ، قندهار، بام :ملافغانستان شا تیوال پانزدهدر  نظرسنجی نیا
والیت، چهار  15از میان این  .انجام شده است پکتیا و غزنیو  غور، زابل، هلمند، ننگرهار، جوزجان، کندوز

 به شکل تصادفیاند و باقی والیات  والیت کابل، هرات، بلخ و قندهار به شکل غیرتصادفی انتخاب شده

  .اند انتخاب شده

با توجه به گسترش ناامنی در بسیاري از والیات کشور خصوصاً در والیات تحت پوشش این نظرسنجی 
مراکز در فقط  ینظرسنج نیایک والیت،  يها هاي مواصالتی بین ولسوالی و همچنین ناامنی روزافزون راه

مشکالت امنیتی نداشته با قابلیت دسترسی که براي پرسشگران ساحوي   یولسوالدو و الذکر  فوق اتیوال
ها در مشورت با پرسشگران ساحوي که هر کدام از آنها، ساکن همان  این ولسوالی. ده استتطبیق ش باشد،

اند، تعداد  در بعضی از والیات که از لحاظ امنیتی مشکالت کمتري داشته. ، انتخاب شده استوالیت هستند
  .رسیده است موردچهار  الیها به سه  ولسوالی

اي شروع شده است  بخانهبا مطالعات اسنادي و کتا )2015اکتوبر ( 1394ل ماه میزان ظرسنجی از اوایاین ن
شدن  ینهایو  ساحوي پس از آموزش پرسشگران. به پایان رسیده است 1394ماه حوت  خراو در او

 1394وس ساخته از نیمۀ ق والیت به وسیلۀ پرسشنامه محقق 15آوري اطالعات از  مرحلۀ جمعنامه  پرسش

  .شروع شده و به مدت یک ماه ادامه داشته است) 2015دسمبر   8(

  واحد تحلیلجامعۀ مورد مطالعه و 

پانزده والیت تحت در سال  18، تمام ساکنین باالي تحقیقواحد تحلیل این جامعۀ مورد مطالعه و 
  .شود پوشش نظرسنجی را شامل می

  محاسبات جمعیتی

 ونیلیم 14.7ورد شده که از جمله حدود آنفر بر ونیلیم 28.6 حدود 1394مجموع نفوس کشور در سال 

 صدیف 24.7 و یرا نفوس دهات صدیف 75.3 ینهمچن ... باشد ینفر آن زن م ونیلیم 13.9نفر آن مرد و حدود 
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.دهند یم لیتشک يرا نفوس شهر
1

دهد که اکثریت جمعیت افغانستان را مردم  آمارهاي تخمینی فوق نشان می 
   .دهد روستایی تشکیل می

سال در هر والیت از آمارهاي تخمینی سازمان ملل که به تفکیک  18همچنین براي برآورد جمعیت باالي 
.هاي سنی ارائه شده است، استفاده شد گروه

2
زي احصائیه و آمارهاي مرک با توجه به آمارهاي تخمینی ادارة 

» 1  جدول«سال براي هر یک از والیات به شکل  18تخمینی سازمان ملل، در نهایت، فیصدي جمعیت باالي 

هاي جمعیتی، آمار  یادآوري این نکته مهم است که در رابطه با جمعیت افغانستان و نرخ. به دست آمده است
بات تخمینی است و نه سرشماري کلی جمعیت که و ارقام مختلفی وجود دارد که مبناي تمام آنها محاس

  . تقریباً در همۀ کشورها رایج است

  

  گانه سال به تفکیک والیات پانزده 18جمعیت باالي  درصد: 1جدول 

 ردیف والیت )درصد(سال  18جمعیت باالي 

 1 بادغیس 51.1

 2 بامیان 48.16

 3 بدخشان 50.22

 4 بلخ 48.8

 5 پکتیا 48

 6 جوزجان 52.65

 7 زابل 45.48

 8 غزنی 48.36

 9 غور 50.89

 10 کابل 51.02

 11 کندهار 45.89

 12 کندوز 46.94

 13 ننگرهار 49.28

 14 هرات 47.54

 15 هلمند 46

                                         
  :از این آدرس استخراج شده است این آمارهاي تخمینی. 1

http://cso.gov.af/fa/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111 

  :از این آدرس استخراج شده است این آمارهاي تخمینی. 2

http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ 

http://cso.gov.af/fa/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111
http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population
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  برآورد حجم نمونه

نفر در نظر گرفته شده بود که رقم آن بعد از محاسبات دقیق  1500حجم نمونه در این نظرسنجی 
شدن تعداد نمونۀ هر والیت،  براي سرراست. نفر رسید 1540جمعیتی متناسب با جمعیت هر والیت، به 

نفر به  50تر از کم  از جمله در والیاتی که حجم نمونه. تغییراتی در حجم نمونۀ برخی از والیات اعمال شد
. پیدا کردنفر افزایش  50تر برسد، تعداد آن به  قبول دست آمد، براي اینکه حجم نمونه به یک عدد قابل

هاي شهري و روستایی و زن و مرد، حجم نمونه  ترشدن محاسبات و تقسیمات جمعیت همچنین براي آسان
  ).2جدول (تبدیل شدند  10به اعداد مضرب  در بعضی والیات

  برآورد ابتدایی و نهایی حجم نمونه: 2 جدول

  ردیف توالی حجم ابتدایی نمونه حجم نهایی نمونه

 1 بادغیس 44  50

 2 بامیان 38  50

 3 بدخشان 83  80

 4 بلخ 113  110

 5 پکتیا 46  50

 6 جوزجان 48  50

 7 زابل 24  50

 8 غزنی 104  100

 9 غور 61  60

 10 کابل 398  400

 11 کندهار 98  100

 12 کندوز 83  80

 13 ننگرهار 130  130

 14 هرات 157  160

 15 هلمند 74  70

  مجموع  1500  1540
  

  

که حجم  ه، سعی ما بر این بوداستمتغیر شهري یا روستایی بودن مهم در این نظرسنجی، از آنجا که 
 ،به همین منظور. متناسب با جمعیت شهري و روستایی والیات تحت پوشش نظرسنجی باشد هنمون

بر اساس این جدول ارقام  .دهد نشان میرا والیت  15هاي شهري و روستایی  تعداد نمونه »3 جدول«
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.ادارة مرکزي احصائیه افغانستان استشهري و روستایی   جمعیت آمارهاي تخمینی
1

  

تعدادي از والیات تحت جمعیت شهري مرکزي احصائیه افغانستان،  ةخمینی اداربر اساس آمارهاي ت 
بعد . به دست آمددرصد  10کمتر از  ...و پکتیا ،مثل بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، زابل نظرسنجی پوشش

انجام شد، براي بسیاري نمونه آوردن نسبت جمعیت شهري و روستایی   دست محاسبات دقیقی که براي به از
قبول  براي اینکه این تعداد به یک رقم قابل. به دست آمد نفر 10کمتر از شهري  تعداد نمونۀاز والیات 

والیات بدخشان، بادغیس، غور، نمونۀ شهري  امر در تعداد، که این ارتقا دادیم 10را به عدد  آنبرسد، 
مشاهده ) صفحۀ بعد( 3چنانکه در جدول اق افتاده است، اتفزابل پکتیا و بامیان، جوزجان، هلمند، غزنی، 

  .شود می

  به تفکیک شهري و روستایی برآورد نهایی حجم نمونه: 3جدول 

  ردیف توالی تعداد نمونۀ روستایی تعداد نمونۀ شهري

 1 بادغیس 40  10

 2 بامیان 40  10

 3 بدخشان 70  10

 4 بلخ 70  40

 5 پکتیا 40  10

 6 جوزجان 40  10

 7 زابل  40  10

 8 غزنی 90  10

 9 غور 50  10

 10 کابل 60  340

 11 کندهار 65  35

 12 کندوز 60  20

 13 ننگرهار 110  20

 14 هرات 110  50

 15 هلمند 60  10

  مجموع  945  595

                                         
  :از این آدرس استخراج شده است این آمارهاي تخمینی. 1

http://cso.gov.af/fa/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111 

http://cso.gov.af/fa/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897111
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  پرسشنامه یطراح

ها و مقاالت مختلف  کتاب قات،یصلح، مطالعۀ تحق يپرسشنامه گفتگوها سینو شیپ ۀیته يگام برا نیاول
ابعاد مختلف مسألۀ جنگ و  بررسی يبرا قیتحق میدر گام دوم، ت. صلح بود گفتگوهايبا موضوع صلح و 

 نیو فعال نیمحقق ه،استادان دانشگا ،یتیو امن یرا با حضور کارشناسان نظام يزگردیصلح در افغانستان، م
پرسشنامۀ  سینو شیباعث شد که پ ادشدهی يها تیفعال. برگزار کرد توتیدر محل انست یجامعۀ مدن

در گام . ساخته است پرسشنامۀ محقق کیپرسشنامه،  نیگفت که ا توان یم نیبنابرا. شود هیته ینظرسنج
ت، سؤاالتمام  يرو یقرار گرفت و به شکل گروه توتیانست نیقمحق گرید اریدر اخت سینو شیپ نیا ،يبعد

  .بحث و تبادل نظر مفصل صورت گرفت

مشاور با  نیکابل و همچن یخصوص يها دانشگاه دیاز اسات يمراحل، آن را با تعداد نیا یاز ط بعد
ت سؤاالاز  یدربارة بعض زیافراد ن نیمالحظات و نظرات ا ت،یکه در نها میساخت کیشر ینظرسنج

ت در االسؤاز جمله حذف و اضافه و اصالح  یراتییتغ احل،مر نیبعد از گذشت ا. پرسشنامه، اعمال شد
  . شدپرسشنامه اعمال 

از اقشار مختلف که کابل  ینفر از اهال 30با پرسشنامه  ،اعتبار محتواییبراي سنجش مرحلۀ بعد، در 
از  ي، در ساختار جمالت تعداد)pre-test( پرسشنامه ۀیاول ونبعد از آزم .بودند، آزمایش شدجامعه 

 نیهمچن. شد جادیا...) کلمات و ینیگزیجواب، جا يها نهیتعداد گز ان،یاز لحاظ نوع ب( یراتییت تغسؤاال
 گریبار د کیپرسشنامه  ت،یدر نها. ت پرسشنامه هم بنا به ضرورت از پرسشنامه حذف شدندسؤاالاز  یبعض

در پرسشنامه  یجزئ اریبس راتییشد که بعد از انجام آن تغ شینفر از شهروندان کابل دوباره آزما 10توسط 
  .اعمال شد

آن  یی، به شکل نهاو ثانویه هیو آزمون اول ینیمراحل مختلف بازب یبعد از ط ینظرسنج نیا پرسشنامۀ
پرسشنامه بعد از اعمال مالحظات مشاور  نیا. گزارش قابل مشاهده است نیا میضما  درآمد که در قسمت 

کار  يو پشتو برا یخۀ فارسبه زبان پشتو ترجمه شده و در دو نس) استاد دانشگاه تهران( یپروژه، داکتر صادق
  .دفرستاده ش اتیبه وال يساحو

  تیم پرسشگران و کار ساحوي

نفر از پرسشگران ساحوي انجام شده است؛ که اکثریت این  30این نظرسنجی توسط کار ساحوي 
اند و  پرسشگران ساحوي به شکل حضوري و در محل خود انستیتوت، توسط تیم تحقیق آموزش داده شده

دیگر پرسشگران این نظرسنجی که . از توانایی و درایت آنها براي انجام سروي اطمینان حاصل شده است
در این . اند هاي اسکایپی و تلفنی آموزش داده شده ضور آنها در کابل فراهم نبوده، توسط تماسامکان ح



18 

ت و ابهامات پرسشگران توسط محققین سؤاالتک خوانده شده و  ت پرسشنامه تکسؤاالها تمام  آموزش
خواسته شده ت، از خود پرسشگران سؤاالعالوه بر این، براي فهم بهتر و بیشتر . انستیتوت رفع شده است

دهند؛ که در جریان این کار، بسیاري از  پاسخ می است که خودشان اولین کسی باشند که به پرسشنامه
  .ت و ابهامات پرسشگران ساحوي شناسایی شده و در نهایت توسط تیم تحقیق جواب داده شده استسؤاال

  ها آوري داده مراحل نظارتی و کنترل کیفیت جمع

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در طول دو سال گذشته : ساحوي ـ انتخاب تیم پرسشگران1
توانسته است چهار تحقیق مهم را به پایان  2015از جمله در سال . هاي زیادي را انجام داده است سروي
  :این تحقیقات شامل موارد زیر است .برساند

 تصویر فساد اداري در افغانستان .1

 ینی غیررسمی افغانستانگرایی در مدارس د جریان افراط .2

 هاي افراطی در افغانستان هاي اجتماعی و بیان روایت رسانه .3

  گرایی در صفوف پولیس ملی افغانستان روند افراط .4

هاي  ترین افرادي که در سروي تیم پرسشگران ساحوي انستیتوت براي این نظرسنجی از میان باتجربه
کمترین سطح تحصیالت تیم پرسشگران ساحوي این . اند اند، انتخاب شده قبلی با انستیتوت همکاري داشته

براي اجراي این نظرسنجی و باالرفتن . پاس و بیشترین سطح تحصیالت، ماستري بوده است 14نظرسنجی، 
گران ساحوي از افراد محلی والیات تحت پوشش نظرسنجی انتخاب  ها، پژوهش آوري داده کیفیت جمع

  . شدند

شده براي اجراي نظرسنجی  با توجه به اینکه پرسشگران انتخاب: نامهـ آموزش چگونگی تکمیل پرسش2
  کرده  هاي قبلی نمرات باالي ارزیابی را دریافت پرسشگرانی انتخاب شدند که در طول سروي  از میان بهترین

بودند، اما باز هم براي تطبیق پرسشنامه در والیات، به شکل حضوري، اسکایپی و تلفنی درباره چگونگی 
  .هاي الزم را دریافت کردند ت آموزشسؤاالتک  کردن تکپر

شده براي هر والیت بر نحوة اجراي  هاي نظرسنجی، سوپروایزرهاي تعیین ـ در طول اجراي مصاحبه3
 در پایان هفتهعالوه بر این تمام پرسشگران . اند دقیق پرسشنامه نظارت داشته و با پرسشگران همکاري کرده

هاي کار ساحوي  را با جزئیات کامل به مسئول هماهنگیخود  گذشته ۀش کاري هفتاند که گزار موظف بوده
  . ارائه بدهند
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  تحقیق ها و نتایج یافته

  هاي جمعیتی پاسخگویان ویژگی

  جنسیت

  

تحت  ،والیت 15 درنفري که  1540 از مجموع .دهد نشان مینظرسنجی را  پاسخگویانجنسیت ، 1شکل 
 .دنده تشکیل می مرداندرصد را  49.7و  زنانسخگویان را درصد پا 50.3، اند قرار گرفتهاین تحقیق پوشش 

  .است  ي بودهونه زن و مرد نزدیک به هم و مساوتقریباً تعداد نم

  نیهاي س گروه

  
 

زیر افراد در گروه نظرسنجی  پاسخگویانبیشترین . دهد نی پاسخگویان را نشان میهاي س گروه ،2شکل 
تا  45افراد بین . اند  سال بوده 44تا  30افراد  ،درصد 28.4با دومین گروه  ،)درصد 54.9(ند قرار دارسال  30
    .دهند تشکیل می درصد 14با پاسخگویان را سومین گروه سال،  59

49.7 %
50.3 %

مرد
زن

54.9

28.4

14

2.7
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50%

60%

< 30 30 - 44 45 - 59 >= 60

 درصد حسب جنسیت پاسخگویان بر :1شکل 

 درصد پاسخگویان بر حسب هاي سنی گروه :2شکل 
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  تحصیالت میزان

  
  

 گروه نظرسنجیکننده در این  بیشترین افراد شرکت. است پاسخگویان تحصیالت سطحبیانگر  ،3شکل 

را  پاسخگویاندرصد  25.5 ،»پاس و لیسانس چهاردهدانشجو، «. )درصد 27( است» سواد سواد و کم بی« افراد
 .دنده را تشکیل می این مجموعه درصد 23تقریباً  »صنف دوازده ینفارغ«همچنین . دنده تشکیل می
  .کمترین مقادیر را دارند) درصد 1.5(و ماستري و باالتر ) درصد 4.7(با تحصیالت دینی  پاسخگویان

 زندگیمحل 

 
  

درصد  60.8. دهد می  شهري و روستایی نشانمناطق محل زندگی پاسخگویان را به تفکیک  ،4 شکل
  .دهند را شهرنشینان تشکیل میسخگویان درصد پا 39.2و  وستائیانرپاسخگویان در این نظرسنجی را 

27

8.4

10.1

22.9

25.5

1.5

4.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

بی سواد و کم سواد

فارغ دوره ابتدائیه

فارغ دوره متوسطه

فارغ صنف دوازده

دانشجو، چهارده پاس و لیسانس

ماستري و باالتر

تحصیالت دینی

39.2 %

60.8 %
شهر

روستا

 تحصیالت پاسخگویان بر حسب درصد میزان: 3شکل 

 محل سکونت پاسخگویان به تفکیک شهر و روستا: 4شکل 
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  حالت مدنی

  
  

متأهل این نظرسنجی  پاسخگویاندرصد  70تقریباً  .هد د پاسخگویان را نشان می حالت مدنی ،5شکل 
 0.4قه با مطلّ پاسخگویاندرصد و  4با » بیوه« پاسخگویان .هستند »مجرد«پاسخگویان درصد  25.5 .هستند

  .هاي بعدي قرار دارند در ردهدرصد 

  قومیت 

  
  

بیشترین تعداد پاسخگویان در  ،درصد 38.2با » ها پشتون« .دهد نشان میرا  پاسخگویان قومیت ،6شکل 
 18تقریباً با » ها هزاره« .ندقرار دارپاسخگویان گروه دوم در درصد  30.6با » ها تاجیک«. هستنداین نظرسنجی 

» ها ایماق«درصد،  4با  »ها ازبک« درصد، 4.8سایر اقوام با  .شوند گروه سوم پاسخگویان را شامل می ،درصد

  .هاي بعدي قرار دارند در رده درصد 2تقریباً با » ها ترکمن« و درصد 2.3با 

25.5

70.2

4
0.4

0%

20%

40%

60%

80%

مجرد متأهل بیوه مطلقه

38.2

30.6

18.1

4

1.9

2.3

4.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

پشتون

تاجیک

هزاره

ازبک

ترکمن

ایماق

سایر اقوام

  حالت مدنی پاسخگویان بر حسب درصد : 5شکل 

  قومیت پاسخگویان بر حسب درصد: 6شکل 



22 

  قلمرو مکانی نظرسنجی

  
  

حجم نمونه در این نظرسنجی . دهد نشان میرا از کل حجم نمونه  پاسخگویان هر والیت درصد ،7شکل 
تناسب جمعیت آن والیت نسبت به جمعیت کل ه پاسخگویان هر والیت ب درصد .بوده استنفر  1540

  .در بخش روش تحقیق آمده استدر این باره، به تفصیل جزئیات بیشتر  .استمحاسبه شده افغانستان 

  نظرسنجی هاي  تفصیل یافته

  احساس امنیت در شهر یا روستاي محل زندگی

  

 50 بیش از. دنکن احساس امنیت میچقدر  خود  زندگی پاسخگویان در محلدهد که  نشان می ،8شکل 

درصد  16.8. کنند احساس امنیت می) درصد 20.7(و خیلی کم  )درصد 29.7(کم درصد پاسخگویان 
 سخگویان نیزدرصد پا 18تقریباً  .»کنند احساس امنیت نمی هیچ«شان  که در محل زندگی اند سخگویان گفتهپا

  .کنند احساس امنیت می» خیلی زیاد« ،درصد 14.7و » زیاد«
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هیچ احساس امنیت نمی کنم
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کم
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 قلمرو مکانی نظرسنجی: 7شکل 

 میزان احساس امنیت در محل زندگی: 8شکل 
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شده،  میانگین محاسبه .دهد نشان می را ، میانگین احساس امنیت پاسخگویان به تفکیک والیت9شکل 
 ، خیلی زیاد)3= ( ، زیاد)2= ( ، کم)1= ( خیلی کم، )0= ( کنم هیچ احساس امنیت نمی :هاي پاسختغییر کد 

) 2.55( و غور) 3.18(، بلخ )3.46( بامیانبیشترین میانگین احساس امنیت در محل زندگی به  .است )4= (

) 1.05(و کندوز ) 1.12(، زابل )1.35(غزنی هاي  در حالی که کمترین مقدار میانگین به والیت .تعلق دارد

  .تعلق دارد

  
  

بر اساس شکل، تفاوت . دهد نشان میرا ، میانگین احساس امنیت به تفکیک شهر و روستا 10شکل 
  .چندانی بین احساس امنیت مردم شهري و روستایی وجود ندارد
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 میانگین احساس امنیت در محل زندگی به تفکیک والیت: 9شکل 

 ساس امنیت به تفکیک شهر و روستامیانگین اح: 10شکل 
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  صلح گفتگوهاي پیگیري اخبار 

  

در مجموع  .دهد را نشان می گفتگوهاي صلح دولت افغانستان با طالباناخبار  پیگیريمیزان  ،11شکل 
 46 .اند پیگیر این موضوع بودهخیلی زیاد  )درصد 17.1(و  )درصد 27.5(زیاد  ،سخگویاندرصد پا 44.6

 9.4 همچنین .اند پیگیر این موضوع بوده خیلی کم )درصد 20.2(و کم  )درصد 25.8(کم  ،سخگویاندرصد پا

   .اند نبودهاصالً پیگیر گفتگوهاي صلح پاسخگویان هم درصد 

  به طالبان نسبتهاي مردم  دیدگاه

هاي کلی مردم راجع به طالبان تجزیه و  در این بخش با استفاده از برخی سؤاالت پرسشنامه، دیدگاه
  .تحلیل شده است
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 پیگیري اخبار گفتگوهاي صلح: 11شکل 

 میزان قابل قبول بودن اعمال طالبان: 12شکل 
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سخگویان درصد پا 76.8 .دهد میزان قابل قبول بودن اعمال طالبان را نشان می ،)صفحۀ قبل( 12شکل 
خیلی « جواب سخگویاندرصد پا 11.8 در همین راستا، .»هیچ قابل قبول نیست«معتقدند که رفتار طالبان 

اعمال  سخگویاندرصد پا 3.8در مجموع،  .اند را انتخاب کرده »کم«هم جواب سخگویان درصد پا 7.6و  »کم
  .)درصد، زیاد 2.3 و خیلی زیاد ،درصد 1.5( اند طالبان را قابل قبول دانسته

اکثریت نسبی پاسخگویان  .دهد را نشان می ،جنگیدن طالبان با دولت افغانستان دالیلطیفی از  ،13شکل 
درصد  25.9به تعقیب آن،  .دانند را دلیل اصلی مبارزات طالبان می» تأمین منافع پاکستان«) درصد 28.4(
آنها براي درصد معتقدند  13تقریباً  .جنگند می» رسیدن به قدرت«سخگویان بر این باورند که آنها براي پا
آنها دلیل اصلی جنگیدن  اند که گفتهسخگویان درصد پا 12.5. جنگند می» تأمین منافع کشورهاي خارجی«
سخگویان بر این باورند درصد پا 4.3 است که فقط نکتۀ جالب توجه این. است »حضور نیروهاي خارجی«

  .ندجنگ یم» دفاع از اسالم«که آنها براي 

  
  

 برايرا چه عنوانی پاسخگویان که  است پرسش به این ها پاسخ دهندة نشان ،)صفحۀ بعد( 14شکل 

، )درصد 24.4( دشمن هاي عنوان ،سخگویاندرصد پا 63.3در مجموع، . دانند میگذاري طالبان مناسب  نام
 1.8 فقطهمچنین  .اند مناسب دانستهگذاري طالبان  براي نامرا  )درصد 19(و مزدور  )درصد 19.9(تروریست 

سخگویان هم درصد پا 33تقریباً  .ندا بوده موافق طالبانگذاري  براي نام» مجاهد«با عنوان پاسخگویان درصد 
را براي ) درصد 9.8(و شورشی  )درصد 10.1(، برادران ناراضی )درصد 13( مخالفان سیاسیعناوین 

درصد هم  0.8ند و نداد  جواب سؤالسخگویان به این درصد پا 1.2 .اند گذاري طالبان مناسب دانسته نام
  .»دانم نمی«اند  گفته
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 دالیل اصلی جنگیدن طالبان با دولت افغانستان: 13شکل 
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 .دهد نشان می پاسخگویان به تفکیک محل زندگیرا گذاري طالبان  عنوان مناسب براي نام ،15شکل 

 24.5(و مزدور ) درصد 24.8( دشمن، )درصد 26.2( هاي تروریست درصد پاسخگویان شهري عنوان 72.5

 درصد پاسخگویان روستایی نیز 54.7بر همین مبنا،  .اند گذاري طالبان مناسب دانسته را براي نام) درصد

گذاري طالبان  را براي نام) درصد 15.9( تروریستو ) درصد 17.3( ر، مزدو)درصد 24(هاي دشمن  عنوان
عنوان مجاهد را ) درصد 0.7(نسبت به شهري ) درصد 2.6(همچنین پاسخگویان روستایی  .اند مناسب دانسته

  .اند دانستهمناسب بیشتر گذاري طالبان  براي نام
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  گذاري طالبان عنوان مناسب براي نام: 14شکل 

 گذاري طالبان به تفکیک مناطق شهري و روستایی عنوان مناسب براي نام: 15شکل 
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 67.6 .دهد نشان میپاسخگویان  جنسیت به تفکیک را گذاري طالبان عنوان مناسب براي نام ،16شکل 

را ) درصد 16.9(و مزدور ) درصد 20( تروریست، )درصد 30.7( دشمنهاي  عنوان زندرصد پاسخگویان 
 21( مزدوهاي  نیز عنوان مرددرصد پاسخگویان  58.7بر همین مبنا، . اند گذاري طالبان مناسب دانسته براي نام

. اند گذاري طالبان مناسب دانسته را براي نام) درصد 17.9(و دشمن ) درصد 19.8( تروریست، )درصد

عنوان مجاهد را براي ) درصد 0.9( پاسخگویان زننسبت به ) درصد 2.7( مردهمچنین پاسخگویان 
  .اند مناسب دانستهبیشتر گذاري طالبان  نام

  
  

طالبان بخشی از جامعه افغانستان است و بهتر « ۀجمل باموافقت و مخالفت پاسخگویان  میزان ،17شکل 
 »مخالف«جمله این با  سخگویاندرصد پا 55در مجموع  .دهد را نشان می »سهیم شوداست که در قدرت 

 »موافق«سخگویان نیز درصد پا 40.7همچنین  ؛)درصد، مخالف 21.7درصد، کامالً مخالف و  33.3( اند بوده

   .)، کامالً موافقدرصد 15درصد، موافق و تقریباً  25.8( اند بوده جمله این
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 گذاري طالبان به تفکیک جنسیت عنوان مناسب براي نام: 16شکل 

  .طالبان بخشی از جامعه افغانستان است و بهتر است که در قدرت سهیم شود: 17شکل 
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  صلح گفتگوهايزنان و 

  

 34.5(درصد پاسخگویان  62تقریباً . دهد ، اهمیت نقش زنان در برقراري صلح را نشان می18شکل 

درصد  28همچنین تقریباً . اند  توصیف کرده» خیلی زیاد«و » زیاد«اهمیت نقش آنان را ) درصد 27.3درصد و 
درصد  10تقریباً . دانند می» خیلی کم«و » کم«اهمیت نقش آنان را ) درصد 11درصد و  17.4(پاسخگویان 

  .»هیچ مهم نیست«سخگویان معتقدند که نقش زنان در برقراري صلح پا

  

 77.6. دهد ، اهمیت نقش زنان در برقراري صلح به تفکیک جنسیت پاسخگویان را نشان می19شکل 

سخگویانی که درصد پا 22.4اند، مردان و   را انتخاب کرده» هیچ مهم نیست«سخگویانی که جواب درصد پا
را انتخاب » خیلی کم«سخگویانی که جواب درصد پا 65.7. اند اند، زنان بوده همان جواب را انتخاب کرده

همچنین از . اند اند، زنان بوده   سخگویانی که همین جواب را انتخاب کردهدرصد پا 34اند مردان و تقریباً   کرده
درصد را زنان  57.6درصد را مردان و  42.4  اند، کرده را انتخاب» خیلی زیاد«میان پاسخگویانی که جواب 

  .دنقش زنان در برقراري صلح اهمیت دارزنان در مقایسه با مردان بیشتر معتقدند که  .تشکیل داده است
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 اهمیت نقش زنان در برقراري صلح: 18شکل 

 نقش زنان در برقراري صلح به تفکیک جنسیت اهمیت: 19شکل 
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سخگویان بر این درصد پا 60.2 .دهد تأثیر صلح دولت با طالبان را بر وضعیت زنان نشان می، 20شکل 
 .»شود مییت زنان بهتر عوض«سخگویان معتقدند که درصد پا 10.8. »شود بدتر میوضعیت زنان «باورند که 

  .»کند تفاوتی نمی«سخگویان نیز معتقدند که وضعیت زنان درصد پا 18.7

  

. دهد نشان میرا تأثیر صلح دولت با طالبان بر وضعیت زنان به تفکیک جنسیت پاسخگویان  ،21شکل 

 53در همین راستا تقریباً . »شود وضعیت زنان بدتر می«سخگویان زن بر این باورند که درصد پا 67تقریباً 

که  این باورند مردان بر 12.8. »شود وضعیت زنان بدتر می«اند که  سخگویان مرد بر این عقیدهدرصد پا
  .شود وضعیت زنان بهتر میدرصد زنان هم معتقدند که  8.8همچنین ، »شود وضعیت زنان بهتر می«

  

تأثیر صلح دولت با طالبان بر وضعیت زنان به تفکیک مناطق شهري و روستایی  ،)صفحۀ بعد( 22شکل 
در . »شود وضعیت زنان بدتر می«سخگویان مناطق شهري بر این باورند که درصد پا 67.1. دهد نشان میرا 

درصد پاسخگویان  11.4. درصد پاسخگویان مناطق روستایی نیز بر همین عقیده هستند 55.8همین راستا 

10.8

60.2

18.7

4.5

0.6

5.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

وضعیت زنان بهتر می شود

وضعیت زنان بدتر می شود

تفاوتی نمی کند

سایر موارد

جواب نداد

نمی دانم

12.8%

52.9%

24.7%

4.4%

0.4%

4.8%

8.8%

67.4%

12.8%

4.7%

0.8%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80%

وضعیت زنان بهتر می شود

وضعیت زنان بدتر می شود

تفاوتی نمی کند

سایر موارد

جواب نداد

نمی دانم

زن
مرد

 تأثیر صلح دولت با طالبان بر وضعیت زنان: 20شکل 

  تأثیر صلح دولت با طالبان بر وضعیت زنان به تفکیک جنسیت: 21شکل 
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درصد پاسخگویان مناطق  10همچنین تقریباً . »شود وضعیت زنان بهتر می«مناطق روستایی بر این باورند که 
  .اند بر همین عقیده بودههم شهري 

  

خانم شود،  اند که پس از صلح با طالبان، وضعیت زنان بهتر می از میان پاسخگویانی که اعتقاد داشته
 تیوال زنان در مناطق ناامن به خصوص در فعالً«: گونه اظهار نظر کرده است این از والیت زابل اي ساله 22

بهتر خواهد زنان  تیوضع بعد از برقراري صلح، ،دنکن لیتحص داشته باشند و فهیکه وظ انندوت ینم ،زابل
 تیو امنزنان در صلح «: گونه اظهار نظر کرده است از والیت کابل این ساله 25مردي در همین زمینه، » .شد

  .»دناوریتوانند تمام حقوق مشروع خود را به دست ب یم

  

براي رسیدن به صلح، حق و حقوق زنان «، میزان موافقت و مخالفت پاسخگویان با جملۀ 23شکل 
 53.6(اند  بوده» مخالف«سخگویان با این جمله درصد پا 88.3در مجموع . دهد را نشان می» اهمیت ندارد

این جمله » موافق«سخگویان نیز درصد پا 7.7؛ همچنین )درصد، مخالف 34.7درصد، کامالً مخالف و 
  ).درصد، کامالً موافق 2درصد، موافق و تقریباً  5.5(اند  بوده
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  تأثیر صلح دولت با طالبان بر وضعیت زنان به تفکیک مناطق شهري و روستایی: 22شکل 

 .براي رسیدن به صلح، حق و حقوق زنان اهمیت ندارد: 23شکل 
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  گفتگوهاي صلح پیرامون حمایت و موفقیت پاسخگویان  دیدگاه

  

حمایت ویان پاسخگ اکثریت .دهد نشان میرا میزان حمایت پاسخگویان از گفتگوهاي صلح ، 24شکل 
تقریباً  در همین راستا، .اند اعالم کرده )درصد 27.3(زیاد و  )درصد 34.1(خود را از این گفتگوها خیلی زیاد 

جالب  .اند را انتخاب کرده )درصد 8.8(کم  و خیلی) درصد 13.1( هاي کم جواب ،درصد پاسخگویان 22
  .»هستم مخالف مذاکره«اند  گفتههم سخگویان درصد پا 16.6 توجه این است که
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 زان حمایت از گفتگوهاي صلحمی: 24شکل 

 میزان حمایت از گفتگوهاي صلح به تفکیک والیت: 25شکل 
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اکثریت  .دهد میزان حمایت از گفتگوهاي صلح به تفکیک والیت را نشان می )صفحۀ قبل( 25شکل 
 96(در این میان پاسخگویان والیات زابل  .کنند می والیت از این گفتگوها حمایت زیاد 14در پاسخگویان 

 )درصد 72تقریباً (غور و  )درصد 77.5(، کندوز )درصد 86تقریباً (، هلمند )درصد 90(، بادغیس )درصد

تنها پاسخگویان والیت غزنی حمایت کمتري  .اند بیشترین میزان حمایت خود را از این گفتگوها اعالم کرده
یان پاسخگویان ها با روند گفتگوهاي صلح در م رین میزان مخالفتبیشت .)درصد 35( اند  اظهار کردهرا 

  .شود مشاهده می )درصد 20(هرات و ) درصد 21( کابل، )درصد 25(، غور )درصد 29(والیات غزنی 

  صلح گفتگوهايارزیابی روند و نتایج 

  

 15از میان  .دهد را نشان میبه تفکیک والیت گفتگوهاي صلح دولت با طالبان  نتیجۀارزیابی  ،26شکل 

اظهار  )درصد 51.4(و هلمند  )درصد 68(، زابل )درصد 58(پاسخگویان والیات قندهار والیت، اکثریت 
غیر از مشخص است،  24اما چنانکه در شکل . اند که گفتگوهاي صلح دولت با طالبان موفق بوده است کرده

اکثریت  .اند این چهار والیت، اکثریت پاسخگویان دیگر والیات این گفتگوها را ناکام توصیف کرده
غور، جوزجان و بادغیس والیات کابل، بلخ، هرات، بامیان، کندوز، بدخشان، ) درصد 70باالي (پاسخگویان 

  .اند این گفتگوها را ناکام توصیف کرده
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 ارزیابی نتیجۀ گفتگوهاي صلح دولت با طالبان از ابتدا تاکنون به تفکیک والیت: 26 شکل
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میانگین میزان . دهد ، درصد موفقیت حکومت وحدت ملی در روند گفتگوهاي صلح را نشان می4جدول 
درصد به دست آمده  28.61ي صلح از سوي تمام پاسخگویان، موفقیت حکومت وحدت ملی در گفتگوها

  .است

  درصد موفقیت حکومت وحدت ملی در گفتگوهاي صلح: 4جدول 

 عداد پاسخگویانت 1540

 )متوسط درصد موفقیت( میانگین 28.61

 درصد کمترین 0

 درصد بیشترین 100
  

، میانگین برآورد پاسخگویان از موفقیت حکومت وحدت ملی در گفتگوهاي صلح به تفکیک 27شکل 
درصد، والیت قندهار با میانگین  55پاسخگویان والیت پکتیا با میانگین تقریباً . دهد والیت را نشان می

به موفقیت درصد، بیشترین امیدواري را  41.5درصد و پاسخگویان والیت بادغیس با میانگین  52تقریباً 
درصد،  4همچنین پاسخگویان والیات بدخشان با میانگین . حکومت فعلی در گفتگوهاي صلح دارند

درصد، کمترین میزان موفقیت در گفتگوهاي صلح را براي  7جوزجان و بامیان با میانگین هر کدام تقریباً 
  .اند حکومت وحدت ملی متصور شده

  
  

میانگین برآورد پاسخگویان از موفقیت حکومت وحدت ملی در گفتگوهاي  ،)صفحۀ بعد( 28شکل 
درصد، باالترین میزان خوشبینی نسبت  36.3پاسخگویان پشتون با . دهد صلح به تفکیک قومیت را نشان می

این میزان خوشبینی در میان پاسخگویان . به موفقیت حکومت وحدت ملی در گفتگوهاي صلح را دارند
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 در گفتگوهاي صلح به تفکیک والیت درصد موفقیت حکومت وحدت ملی: 27شکل 
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بوده  درصد 20.21و هزاره  درصد 27.31  میزان خوشبینی پاسخگویان تاجیک. درصد است 28تقریباً   ازبک
  .شود درصد مشاهده می 11.55برآورد میانگین  ها با کمترین میزان خوشبینی نزد ترکمن. است

  

  
  

 25تقریباً . دهد هاي پاسخگویان دربارة گفتگوهاي صلح دولت با طالبان را نشان می نگرانی ،29شکل 

درصد  20. است» شدن حق و حقوق مردم معامله«اند که نگرانی اصلی آنها  سخگویان گفتهدرصد پا
درصد پاسخگویان  19تقریباً . »برقرارنشدن صلح است«اند که نگرانی اصلی آنان  پاسخگویان اظهار داشته

» حقوق زنان گرفتن حق و نادیده«. است» نبودن مذاکرات صلح شفاف«اند که نگرانی اصلی آنها  اظهار داشته

  .هاي مهم پاسخگویان است از دیگر نگرانیدرصد  13.7با  »گرفتن قانون اساسی نادیده«درصد و  14.3با 
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 میانگین درصد موفقیت حکومت وحدت ملی در گفتگوهاي صلح به تفکیک قومیت: 28شکل 

 هاي پاسخگویان دربارة گفتگوهاي صلح نگرانی: 29شکل 
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 .دهد را نشان می »صلح روندبرنامۀ جذب مخالفین مسلح به «و عدم موفقیت میزان موفقیت  ،30شکل 

 68تقریباً  .دولت افغانستان در راستاي آوردن صلح بوده استهاي  تالشترین  این برنامه یکی از پرهزینه

درصد بر این باورند که این برنامه  17تقریباً . درصد پاسخگویان معتقدند که این برنامه موفق نبوده است
   .دانند باره چیزي نمیاند در این  پاسخگویان هم گفتهدرصد  15.3و . آمیز بوده است موفقیت

  

نشان را برنامۀ جذب مخالفین مسلح به روند صلح به تفکیک والیت  موفقیتو عدم  موفقیت ،31شکل 
معتقدند این برنامه در  درصد پاسخگویان زابل 88بدخشان و  و هلمند   درصد پاسخگویان 94تقریباً . دهد می

درصد پاسخگویان والیت بامیان و  36غور،  پاسخگویان والیت درصد 40 .والیت آنها موفق نبوده است
  بیشترین پاسخ .اند که این برنامه موفق بوده است درصد پاسخگویان والیت هرات معتقد بوده 34تقریباً 

  .به ترتیب در والیات بامیان، بلخ و ننگرهار مشاهده شده است »دانم نمی«
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 میزان موفقیت و عدم موفقیت برنامۀ جذب مخالفین مسلح به روند صلح: 30شکل 

 موفقیت و عدم موفقیت برنامۀ جذب مخالفین مسلح به روند صلح به تفکیک والیت: 31شکل 
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را نشان » ان ممکن نیستبرقراري صلح با طالب«، میزان موافقت و مخالفت پاسخگویان با جملۀ 32شکل 
درصد، کامالً مخالف و  29.3(اند  بوده» مخالف«سخگویان با این جمله درصد پا 56.4در مجموع . دهد می

درصد، موافق  25.5(اند  این جمله بوده» موافق«سخگویان نیز درصد پا 40.6؛ همچنین )درصد، مخالف 27.1
  ).درصد، کامالً موافق 15و تقریباً 

  
  

جنگ با طالبان بهترین راه برقراري صلح و امنیت «، میزان موافقت و مخالفت پاسخگویان با جملۀ 33شکل 
درصد، کامالً  33.3(اند  بوده» مخالف«درصد پاسخگویان با این جمله  65تقریباً . دهد را نشان می» است

درصد پاسخگویان، جنگ با طالبان را  65این رقم به این معنی است که ) رصد، مخالفد 31.5مخالف و 
درصد پاسخگویان نیز موافق این  31در نقطۀ مقابل این نظر، . دانند بهترین راه برقراري صلح و امنیت نمی

درصد،  12 درصد، موافق و تقریباً 18.5(هستند که جنگ با طالبان بهترین راه برقراري صلح و امنیت است 
  ).کامالً موافق
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 برقراري صلح با طالبان ممکن نیست: 32شکل 

 جنگ با طالبان بهترین راه برقراري صلح و امنیت است: 33شکل 
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  هاي برقراري صلح حل ارزیابی موانع و راه

  
  

دولت «از دید پاسخگویان . دهد ترین موانع براي برقراري صلح در افغانستان را نشان می بزرگ ،34شکل 
درصد پاسخگویان اظهار  20تقریباً . ترین مانع است درصد، بزرگ 34، تقریباً با »ضعیف و فساد گسترده

گرایی و  قوم«سخگویان درصد پا 11.4همچنین . ترین مانع براي صلح است بزرگ» طالبان«اند که  داشته
را » حضور نیروهاي خارجی«درصد پاسخگویان  6تقریباً . اند ترین مانع دانسته را بزرگ» گرایی قبیله

  .ترین انتخاب پاسخگویان قرار دارد اند که این علت در پایین براي برقراري صلح دانستهترین مانع  بزرگ

  
  

 48تقریباً  .برند میرا  که از جنگ و ناامنی در افغانستان بیشترین سوددهد  را نشان میکسانی  ،35شکل 

 و ناامنی بیشترین سود را از جنگ» پاکستان و کشورهاي منطقه«اند که  درصد پاسخگویان بر این عقیده
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 ترین مانع براي برقراري صلح در افغانستان بزرگ: 34شکل 

 برند کسانی که از جنگ و ناامنی بیشترین سود را می: 35شکل 
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و  درصد 17 با تقریباً »مردان فاسد دولت«و درصد  20با  »آمریکا و کشورهاي غربی«. برند افغانستان می
  .دهاي بعدي قرار دارن درصد در رتبه 6.6با » مافیاي مواد مخدر«

  

درصد  22تقریباً  .دهد حل براي برقراري صلح و امنیت در افغانستان را نشان می بهترین راه، 36شکل 
بر این  سخگویاندرصد پا 21.7. حل ممکن است بهترین راه» نابودي طالبان«اند  سخگویان اظهار داشتهپا

پیشبرد «سخگویان نیز معتقدند درصد پا 15تقریباً . یردصورت گ »مذاکرة مستقیم با طالبان«اند که باید  عقیده
درصد  14.3با  »انمذاکرة مستقیم با پاکست«همچنین  .انجام شود» مذاکرات صلح با همکاري کشورهاي منطقه

  .انتخابی پاسخگویان استهاي  حل درصد دیگر راه 7.7با » خروج نیروهاي نظامی خارجی«و 
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  حل برقراري صلح و امنیت بهترین راه: 36شکل 

 دالیل ناکامی گفتگوهاي صلح دولت با طالبان: 37شکل 
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درصد  33.6. دهد ناکامی گفتگوهاي صلح دولت با طالبان را نشان می عوامل ،)صفحۀ قبل( 37شکل 
درصد  31ریباً تق. ناکامی است املع» دخالت کشورهاي همسایه و منطقه«سخگویان معتقدند که پا
سخگویان معتقدند درصد پا 14 نزدیک به. علت ناکامی است» ضعف دولت افغانستان«سخگویان معتقدند پا
سهیم نبودن مردم «سخگویان معتقدند درصد پا 9.4. علت ناکامی است» دخالت آمریکا و کشورهاي غربی«

  .علت ناکامی است» در مذاکرات صلح

  گفتگوهاي صلح ارزیابی نیروهاي مؤثر در موفقیت

این طیف از . استبه همکاري و همراهی نیروهاي مختلفی نیاز  ،مطمئناً براي برقراري صلح در افغانستان
هاي  ي صلح در افغانستان، از مردم شروع شده و تا کشورهاي همسایه و قدرترنیروهاي مؤثر در برقرا

آمده با محور فوق را ارائه خواهیم  در این بخش از نظرسنجی نتایج به دست. جهانی ادامه خواهد داشت
  .کرد

  نقش و جایگاه مردم

  
  

از دید پاسخگویان نقش مردم در برقراري صلح بسیار مهم  ، در عمومدهد نشان می 38چنانکه شکل 
و زیاد ) درصد 54.4(زیاد سخگویان اهمیت نقش مردم را در برقراري صلح خیلی درصد پا 86تقریباً . است

هاي خیلی  ، گزینهسؤالسخگویان هم در پاسخ به این درصد پا 12.4همچنین . اند متصور شده) درصد 31.4(
  .اند را انتخاب کرده) درصد 7.1(و کم ) درصد 5.3(کم 
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 اهمیت نقش مردم در برقراري صلح: 38شکل 
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  داخلیهاي مختلف  نهادها و گروهاثرگذاري 

  شوراي عالی صلح

هاي زیادي را براي برقراري صلح  ناکامی، دولت افغانستان تالشصرف نظر از قضاوت دربارة کامیابی و 
ضرورت . بود 2010ها، تشکیل شوراي عالی صلح در اکتوبر سال  یکی از این تالش. انجام داده است

از  یکمطرح شد که ی »صلح یمشورت ۀجرگ«پس از برگزاري  موجودیت شوراي عالی صلح افغانستان
در کابل  لیاز سران قبا نفر 1500 تقریباًبا شرکت این جرگه  .صلح بود یمشورت ۀجرگ اصلی يشنهادهایپ

   .برقراري صلح در افغانستان بود يبرا یحل راه يو هدف آن جستجو ه بودشد لیتشک

 

ترین نقطۀ ضعف کار شوراي عالی صلح را نشان  طیفی از ابراز نظرهاي مردم راجع به مهم ،39شکل 
اند که شوراي  معتقد بوده) درصد 19.9(شود، اکثریت پاسخگویان  چنانکه در شکل هم مشاهده می. دهد می

د فساد وجو«) درصد 16.2درصد و  16.4(با ارقامی نزدیک به هم . است» یک شوراي سمبولیک«عالی صلح 
دیگر نقاط ضعف شوراي عالی صلح شناخته » این شورا صالحیت و استقالل الزم را ندارد«و » در این شورا

 11.4با » ها در کار شورا دخالت خارجی«ها و  درصد پاسخ 14با » حمایت مردمی ندارد«همچنین . اند شده

درصد از انتخاب  78مجموع تقریباً در . اند ها، دیگر نقاط ضعف شوراي عالی صلح شناخته شده درصد پاسخ
اعضاي «اند که  سخگویان هم معتقد بودهدرصد پا 5.7. پاسخگویان همین پنج مورد ذکرشده در باال است

نفوذ طالبان در شوراي عالی «سخگویان هم درصد پا 5.5و » شوراي عالی صلح، روش مذاکره را یاد ندارند
   .اند دانسته ترین نقطۀ ضعف شوراي عالی صلح را مهم» صلح
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 نقاط ضعف شوراي عالی صلح: 39شکل 
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آمیز بودن کار این شورا در پیشبرد گفتگوهاي صلح، از طریق یک سؤال دیگر  سنجش ادامۀ موفقیت
آمیز کار شوراي  موفقیتدرصد پاسخگویان به ادامه  29.2دهد که  ، نشان می40شکل . سنجیده شده است

درصد پاسخگویان هم  55در همین راستا، تقریباً . عالی صلح در پیشبرد گفتگوهاي صلح هیچ امیدوار نیستند
همچنین . امیدوار هستند) درصد 27(و خیلی کم ) درصد 27.6(آمیز کار این شورا کم  نسبت به ادامۀ موفقیت

 11.4(این شورا در میان پاسخگویان مشاهده شده است  آمیز کار امیداوري خیلی کمی به ادامۀ موفقیت

  ).درصد، خیلی زیاد 4.9درصد، زیاد و 

  و وحدت نظر در صلح با طالبان مقامات دولت

  

با طالبان وحدت نظر مقامات دولت دربارة صلح «میزان موافقت و مخالفت مردم را با جملۀ  ،41شکل 
 39(و موافق ) درصد 31.7(سخگویان با جملۀ یادشده کامالً موافق درصد پا 70.7. دهد ، نشان می».ندارند
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 میزان امیدواري به ادامۀ کار شوراي عالی صلح در پیشبرد گفتگوهاي صلح: 40شکل 

 مقامات دولت دربارة صلح با طالبان وحدت نظر ندارند: 41شکل 
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  .اند  درصد هم کامالً مخالف بوده 8.6سخگویان مخالف این جمله بوده و درصد پا 14. اند بوده) درصد

  در موفقیت گفتگوهاي صلح نهادهاي مختلف داخلینقش 

  

  
  

آمیزبودن گفتگوهاي صلح را براي هر  میانگین نمرات پاسخگویان به تأثیرگذاري در موفقیت ،42شکل 
، از پاسخگویان خواسته شد که میزان سؤالدر این . دهد ها و نهادهاي داخلی نشان می یک از گروه
  .نمره بدهند 5تا  1ها و نهادها از  را براي هر یک از گروه بودن گفتگوهاي صلح آمیز در موفقیتتأثیرگذاري 

تواند  می 3.48دهد که از دید پاسخگویان، شوراي علماي افغانستان با میانگین  شکل باال نشان می
هاي جمعی مثل  در همین راستا، رسانه. گفتگوهاي صلح داشته باشد  بیشترین تأثیر مثبت را در موفقیت

از دید ) 3.1با میانگین (و سران جهادي و بزرگان قومی ) 3.38با میانگین (ها  تلویزیون، رادیو و روزنامه
با میانگین (همچنین از دید پاسخگویان، احزاب سیاسی . هاي دوم و سوم قرار دارند پاسخگویان در رتبه

  .توانند داشته باشند ر را میکمترین تأثی) 2.62با میانگین (و شوراي عالی صلح ) 2.6

هاي  ها و نهادهاي داخلی، میان پاسخگویان شهري و روستایی تفاوت در رابطه با میزان تأثیرگذاري گروه
ها در موفقیت گفتگوهاي صلح به  از دید پاسخگویان شهري، بیشترین تأثیرگذاري. اي وجود دارد جدي

، شوراي علماي افغانستان )3.46با میانگین (ها  روزنامه هاي جمعی مثل تلویزیون، رادیو و ترتیب به رسانه
در موفقیت   اختصاص یافته و کمترین تأثیرگذاري) 2.92با میانگین (و فعالین جامعۀ مدنی ) 3.35با میانگین (

  .)، صفحۀ بعد43شکل (داده شده است ) 2.44با میانگین (گفتگوهاي صلح به شوراي عالی صلح 
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 ها و نهادهاي داخلی دهی پاسخگویان به گروه میانگین نمره: 42شکل 
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دهد، از دید پاسخگویان روستایی این نظرسنجی، شوراي  نشان می 44در همین راستا چنانکه شکل 
و ) 3.33با میانگین (ها  هاي جمعی مثل تلویزیون، رادیو و روزنامه رسانه) 3.56با میانگین (علماي افغانستان 
. رگذاري قرار دارندیهاي اول تا سوم تأث به ترتیب در رتبه) 3.28با میانگین (زرگان قومی سران جهادي و ب

بندي   هاي این رتبهدر انت) 2.69با میانگین (و احزاب سیاسی ) 2.74با میانگین (همچنین شوراي عالی صلح 
  .قرار دارند
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  ها و نهادهاي داخلی دهی پاسخگویان شهري به گروه نمرهمیانگین : 43شکل 

 نهادهاي داخلیها و  دهی پاسخگویان روستایی به گروه میانگین نمره: 44شکل 
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  المللی در موفقیت مذاکرات صلح اي و بین اثرگذاري عوامل منطقه

حضور نیروهاي خارجی در   کنند، ترین دالیلی که طالبان براي مبارزات خود مطرح می یکی از مهم
نیروهاي کند که این شکل از توصیف حضور  یاد می» اشغال«این گروه در این رابطه از کلمۀ . افغانستان است

  .باشد خارجی مورد حمایت بعضی از کشورهاي همسایۀ افغانستان نیز می

، نظرات مردم راجع به حضور نیروهاي خارجی و ارتباط آن با برقراري صلح یا تشدید ناامنی، 45شکل 
در . شود شود، پراکندگی زیادي میان نظرات مشاهده می چنانکه در این شکل مشاهده می. دهد را نشان می

اند که حضور این نیروها خیلی زیاد  درصد پاسخگویان اظهار داشته 43.6سخ به سؤالی با موضوع یادشده، پا
درصد پاسخگویان  29.5در همین راستا، . کند به برقراري صلح کمک می) درصد 24.6(و زیاد ) درصد 19(

ل توجه این است که رقم قاب. اند را انتخاب کرده) درصد 12(و خیلی کم ) درصد 17.5(هاي کم  جواب
اند که حضور این نیروها در خاك افغانستان باعث ناامنی بیشتر  درصد پاسخگویان اظهار داشته 27تقریباً 

  .شود می

  

ا نشان ، نظرات مردم راجع به نقش و جایگاه پاکستان در گفتگوهاي صلح ر)صفحۀ بعد( 46شکل 
تواند  دولت افغانستان بدون همکاري پاکستان، می«درصد پاسخگویان با این جمله که  56.3. دهد می

همچنین تقریباً . اند بوده) درصد 28.6(و کامال مخالف ) درصد 27.7(، مخالف ».مذاکرات صلح را پیش ببرد
پاکستان، برنامه بدون همکاري تواند  میدرصد پاسخگویان موافق این هستند که دولت افغانستان  40

درصد پاسخگویان کامال  15.2دهد،  نشان می 46در همین راستا چنانکه شکل . مذاکرات صلح را پیش ببرد
دانم را  درصد پاسخگویان در برابر این جمله، جواب نمی 3.5. اند درصد از آنها هم موافق بوده 24.4موافق و 

  .اند ابی ندادهدرصد از آنها هم به این سؤال جو  0.6اختیار کرده و 
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 حضور نیروهاي خارجی و تأثیر آن در برقراري صلح: 45شکل 
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آمیزبودن مذاکرات  المللی را در موفقیت هاي بین ، میزان تأثیرگذاري تعدادي از کشورها و ائتالف47شکل 
أثیرگذاري هر یک از موارد یادشده در در این سؤال از پاسخگویان خواسته شد تا میزان ت. دهد صلح نشان می

دهی کل پاسخگویان را به هر یک از موارد  شکل زیر میانگین نمره. دهی کنند نمره 5تا  1را از  42شکل 
  .دهد نشان می

  
  

با (قابل مشاهده است، میانگین بیشترین نمرات به ترتیب به آمریکا و متحدان غربی  47چنانکه در شکل 
و میانگین . اختصاص دارد) 3.37با میانگین (عربستان سعودي ) 3.54با میانگین (پاکستان ) 3.73میانگین 
  .ص یافته استاختصا) 2.64با میانگین (و ترکیه ) 2.72با میانگین (دهی هم به کشورهاي هند  نمره  کمترین
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 .تواند مذاکرات صلح را پیش ببرد دولت افغانستان بدون همکاري پاکستان، می: 46شکل 

 دهی به تأثیرگذاري کشورهاي مختلف در موفقیت گفتگوهاي صلح نمره  میانگین: 47شکل 
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  ؟چرا با طالبان صلح کنیم

مخالفت و هدف آن سنجش دالیل موافقت داشتیم که  »باز سؤال«یک نظرسنجی این در انتهاي پرسشنامۀ 
دهد، اکثریت مطلق پاسخگویان  ینشان م 48که شکل  چنانکه .بودبا طالبان دولت صلح  دربارةپاسخگویان 

این دسته از پاسخگویان دالیل خاص خود را ). درصد 81(تند موافق صلح دولت افغانستان با طالبان هس
اند،  بیشترین فراوانی دالیل کسانی که موافق صلح دولت با طالبان بوده. با طالبان داشتندبراي صلح دولت 

  .مربوط مسائل ناامنی و مشکالت اقتصادي است

مردم از جنگ و ناامنی «: چنین اظهار داشته است سؤالاز والیت کابل در جواب به همین  ساله 48ي مرد
هاي موافق بر این نکته تأکید داشتند که در حال حاضر، صلح و امنیت  اکثریت جواب. »اند خسته شده

شان این بود که صلح دولت با  تعداد زیادي از پاسخگویان استدالل .ترین نیاز مردم افغانستان است ضروري
 خانمی. رونق بگیرد» کاروبار مردم غریب«شود که  باعث می) در افغانستانعامل اصلی ناامنی (طالبان 

شده  ادیها ز مهاجرت ،اند مردم افغانستان از جنگ خسته شده«از والیت غزنی در این باره گفته که  ساله 40
  ».که صلح شود کند یم جابیا طیو شرا افتهی ادیازد يکاریو ب يفساد ادار و

  

  
  

چون راه  ،میبا طالبان صلح کن دیبا«از والیت بادغیس اظهار داشته است که  ساله 34مردي همچنین 
این ناگزیري دربارة صلح با طالبان در جواب بسیاري از » .وجود ندارد تیصلح و امن يبرقرار يبرا يگرید

 کابلوالیت  ساله از 21خانمی ناگزیري به شکل دیگري در پاسخ  این .پاسخگویان انعکاس یافته است

  .»میپس چرا صلح نکن ،نداشته جهیهمه سال جنگ با طالبان هم نت نیا«: منعکس شده است
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 پاسخگویان نسبت به صلح دولت با طالبان دیدگاه کلی: 48شکل 
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این براي ، ولی )درصد 4.9( در میان پاسخگویان طیف دیگري هم بودند که موافق صلح با طالبان بودند
 باز .کشور مشکل است نیآرامش در ا«از والیت غور گفته که  ساله 45خانمی  .ی را قائل شدندطشرایصلح 

   ».نشود مالیحقوق مردم عام پا حق و نکهیا مشروط بر ؛خوب است ،دولت بتواند با طالبان صلح کند هم اگر

طالبان صلح با «: است  گونه مشروط کرده توافق صلح دولت با طالبان را ایناز والیت کابل  ساله 36مردي 
 ایاز اقوام  یبعض ایحقوق مردم  نکهینه ا ،افغانستان باشد یدر چوکات قانون اساس دیبا یخوب است ول

میان طالبان افغان و خارجی فرق گذاشته است آن هم به  ساله از هرات،  19خانمی  ».اقشار را معامله کنند
کشور را  یقانون اساس یطالبان افغان کهی در صورت .هاست افغان ۀمشترك هم ۀافغانستان خان«: این شکل

  ».با آنها صلح نمود دیبا ،افغانستان جمع شوند رقیب ریافغان ز کیو مانند  رندیبپذ

. در افغانستان کامال ناامید بودند خاموشی آتش جنگ و ناامنی ازاي بودند که  در میان پاسخگویان عده

این عده دالیل ). درصد 5.5(دولت با طالبان وجود ندارد امکان صلح این عده از پاسخگویان معتقد بودند که 
صلح با «: بیان کرده است که بلخاز والیت  ساله 49مردي از جمله . خاص خود را براي این نظر داشتند

تا  نکهیاز ا .داشت یسال گذشته امکان م 14 یط ،اگر صلح با طالبان ممکن بود .ستین شیب یبیطالبان جز فر
از والیت قندهار مداخلۀ کشورهاي خارجی را  ساله 24خانمی  ».دهد ینم جهینت زیبعد ن نم ،نداده جهیحال نت

از  .صلح با طالبان امکان ندارد«: گونه اظها نظر کرده است عامل اصلی ناکامی صلح در افغانستان دانسته و این
  .»دنمان یطالبان را به صلح نم گرید يکه کشورهااینخاطر 

درصد پاسخگویان را تشکیل  7.7اي هم مخالف صلح دولت با طالبان بودند که  عدهدر میان پاسخگویان 
با توجه به وضعیت ناامنی گسترده در بسیاري از مناطق افغانستان، این عده هم دالیل خاص خود . دادند می

مخالف شخصاً «: در این راستا چنین استدالل آورده استاز والیت هرات  ساله 29خانمی  مثال. را داشتند
صلح با آنها  براینبنا. مانند پاکستان دهستن هیهمسا يچون آنها مزدوران کشورها .صلح با طالبان هستم

در همین راستا به این  )ساله 30مردي ( همچنین اظهار نظر جالب یکی از پاسخگویان هلمند ».ستیحل ن راه
 ياردو ییهوا نیرويصلح به  عالی يپول شورا دیو با. ندارد یمعن چیصلح با طالبان ه«: شکل است

 33خانمی ( از پاسخگویان مخالف صلح دولت با طالبان از والیت کندوزدیگر یکی  ».افغانستان داده شود

از افغانستان  دیممکن باشد طالبان را با اگر«: بوده و دلیل مخالفت خود را به این شکل بیان کرده است )ساله
  ».برقرار شود ياسرصلح سر نابود کرد تایا خارج 
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  گیري نتیجه بندي و جمع

 ملتی،شاید بیش از هر . اي یک نیاز مبرم و اساسی است هر جامعهثبات و پیشرفت صلح و امنیت براي 

مسلط رفتار  ورزي خشونتکه بیش از چند دهه است . خوبی فهم کرده باشنده را ب مسألهمردم افغانستان این 
با شروع . افغانستان بیش از هر زمان دیگري نیازمند صلح و آرامش هستنداکنون مردم . جامعۀ ما بوده است

. تر شده است ها در این باره جدي امیدها و نگرانی ،گفتگوهاي صلح دولت افغانستان و طالبان ةدور تاز

از  با این حال انتظارات مردم افغانستان. فرسا است بر و طاقت اي زمان مسأله ،برقراري صلح در بیشتر جوامع
  . تأمین صلح و امنیت :دولت با طالبان، شفاف و روشن استگفتگوهاي صلح 

تحلیل مورد  طالبان با دولت صلح يگفتگوها از افغانستان مردم هاي  برداشت و  نگرشدر این نظرسنجی 
هاي جدي دربارة شفافیت، فرایند و محتواي این  مشخص شد که مردم نگرانی. بررسی قرار گرفتو 

دانند، اما صلح را به هر قیمتی  با آنکه آنها صلح را یک نیاز اساسی براي خود می. ارندگفتگوها د
به عبارتی خط سرخ آنان  و گذشته براي آنها مهم است سال 14آوردهاي  قانون اساسی و دست. خواهند نمی

  . در گفتگوهاي صلح دولت با طالبان است

شده براي برقراري  هاي انجام در کشور پیام روشنی دارد و آن اینکه تالش گسترش ناامنی و خشونت
آوردهاي شوراي عالی صلح که آدرس  در دست. صلح، نتیجۀ ملموسی براي مردم افغانستان نداشته است

زمان آن فرا رسیده . رسمی دولت افغانستان براي پیشبرد مذاکرات صلح است، تردیدهاي جدي وجود دارد
برسند، در غیر آن صورت  جامعمردان ما دربارة صلح با طالبان به یک وحدت نظر  مات و دولتاست که مقا

هاي  گذاري در بخش سرمایه  باید شاهد تکرار خشونت و ناامنی، سیل عظیم مهاجرت، فقر، بیکاري و عدم
  .اساسی اقتصادي کشور باشیم
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  :            ماهیانه درآمد متوسط .9 

 □ افغانی 2000 زیر) 2                                                     □ درآمد بدون) 1                  
 □ افغانی 5000 تا 3001) 4                                         □ افغانی 3000 تا 2000) 3                  
  □ افغانی 20000 تا 10001) 6                                       □ افغانی 10000 تا 5001) 5                  

  □  30000 از بیشتر)  8                                     □ افغانی  30000 تا 20001) 7                  

  ؟     به صورت عموم، دالیل موافقت یا مخالفت شما راجع به صلح دولت با طالبان چیست. 10

         

.............................................................................................................................................................................................................  

       

.............................................................................................................................................................................................................  

       

.............................................................................................................................................................................................................  
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  معرفی نویسندگان: 2ضمیمۀ 

  

ابراهیمی لیسانس آقاي  ):افغانستان یکمطالعات استراتژ ستیتوتگر ان پژوهش( یمیابراه رضا غالم
حصیالت خود را در ایران به ت او .شهري دارد ریزي و ماستري برنامه) گرایش پژوهشگري(شناسی  جامعه

نامه  ایشان پایان .کار کرده استبزرگ است و در طول تحصیل خود در چندین پروژة تحقیقاتی پایان رسانده 
با نمرة عالی » اکن مشهدتحلیل و بررسی تعلق مکانی مهاجرین افغانستانی س«ماستري خود را با موضوع 

صداي «قبل از پیوستن به انستیتوت مطالعات استراتژیک، سردبیر روزنامۀ  آقاي ابراهیمی. دفاع کرده است
والیت انجام  12که در » تصویر فساد اداري در افغانستان«نظرسنجی  این تحقیق،قبل از  ایشان. بود» شهروند

  .انده استدر همین انستیتوت به انجام رس شده بود، را

  

به  او قبل از پیوستن ):افغانستان یکمطالعات استراتژ ستیتوتگر ان پژوهش(علی کریمی  حسین
 يماستروي  .، استاد دانشگاه استقالل در کابل بود2014ک افغانستان در اکتبر انستیتوت مطالعات استراتژی

 خود لیتحصدوران  طول در وا .است رسانده انیپا به رانیا در را خود التیتحص و دارد يشهر يزیر برنامه

سازگاري «و » 1389نسل دوم مهاجران افغان در ایران، «ی دانشگاه تهران تحت عنوان قاتیتحق پروژة دو در
 قبل ،کریمی يآقا. است کردههمکاري » 1390اجتماعی و تغییرات خانواده در میان مهاجران افغان در ایران،

 نیهم براي را بود، شده انجام تیوال 12 در که »افغانستان در يادار فساد ریتصو« ینظرسنج ،تحقیق نیا از
  .است رسانده انجام به توتیانست

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  :با ما تماس

  )AISS(افغانستان  یکمطالعات استراتژ انستیتوت

  افغانستانکارته پروان، کابل، برجه،  9قلعۀ 

  خانۀ مرکزي پسته 5214: بکس پست

www.aiss.af  

contact@aiss.af  

www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies  

Twitter: @aissofficialpag  

Linkedin: Afghan Institute for Strategic Studies 

  

  

  .ممنوع است این نهاد جداً یکتب موافقتبدون  نشرات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان،از تمام  يتجار استفادة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 انستیتوت یو موضع رسم بوده یقاتی انستیتوتتحق یمگزارش، متعلق به ت یندر ا شده یهارا هاي وتحلیل تجزیه

  .باشد ینم) NED( دموکراسیمرکز مساعدت ملی براي  و) AISS(افغانستان  یکمطالعات استراتژ

http://www.aiss.af
http://www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies



