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 اریگزسسپا

دریغ انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در تمامی مراحل پژوهش از حمایت های بی
 سپاسگزارم. 

واد دکتر سید ج ، استاد دانشگاه در کابل،از مرورگران عزیز، دوستان فرزانه ام جناب معین معین
ن ن مرورگراکه به عنوا ،، استاد دانشگاه در آمریکافرشته سخی کتردو  ، استاد دانشگاه در هراترامیار

کنم. نظرات نیک و ارزنده ی این عزیزان، کمک زیادی در رفع این پژوهش، صمیمانه قدردانی می
ر پژوهش که دکاستی های این پژوهش کرده است. از شاهین مردان و فاطمه رحیمی، دستیاران این 

 امر اخذ مصاحبه مرا کمک نمودده اند، تشکر می نمایم. 

که در تمامی مراحل  کننده بخش پژوهش انستیتوت، پژوهشگر و هماهنگایوبی هادی از جناب
 پژوهش از کمک های بی شائبه شان بهره برده ام، اظهار سپاس و قدردانی دارم. 

 ای این پژوهش پاسخ دادند، ممنون هستم.از همه ی بزرگوارانی که با حوصله به پرسش ه

 

 داوود عرفان
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 ی گزارشالصهخ

نیاز مبرم  نیتیکشوری چون افغانستان که چهاردهه ناامنی ممتد را تجربه کرده است؛ مطالعات امبرای 
مندی به هالقهای فراوان، عی ناامنیی اخیر، به موازات تجربهدر دو دهه شود.و حیاتی شمرده می

مطالعات امنیتی در مراکز آکادمیک افزایش یافته است. هرچند مطالعات درخور توجهی در این زمینه 
ات را ن، جایگاه این مطالعمحور به تمامی مناسبات در افغانستاصورت نگرفته است، اما نگاه امنیت

ظم بر اساس های منژوهشازمند پسان تمام مطالعات دیگر، نیتر ساخته است. مطالعات امنیت، بهبرجسته
حران امنیتی هرات، از یکی های مدرن پژوهش علمی است. پژوهش حاضر، با توجه به عوامل بشیوه

ش هی تحلیل مضمون که در این پژووهش کیفی استفاده کرده است. شیوههای معروف پژاز مدل
 های پژوهش کیفی است. ترین شیوهاستفاده شده است، یکی از علمی

های نظرانی از حوزهر به اشباع نظری رسیده است. صاحبنف 11 ی عمیق ازش با مصاحبهین پژوها
ای مستقل، هامات امنیتی، احزاب سیاسی، شخصیتمختلفی چون، استادان دانشگاه، فعالین مدنی، مق

تعدد م وکالی پارلمان، وکالی شورای والیتی، فعالین زن، تاجران، علمای دینی و جوانان، از زوایای
-های عمیق صاحباند. مصاحبهی راهکارهای امنیتی پرداختهبررسی بحران امنیتی هرات و ارایهبه 

تی هرات مضمون مرتبط با بحران امنی 001های صوتی، تحلیل شده و نظران، پس از استخراج از مصاحبه
 01مضامین پایه، با ترکیب . ه استمضمون پایه استخراج گردید 07ها، شناسایی شده و از بین آن

 .است هدهنده که واسط مضامین فراگیر و پایه در شبکه مضامین هستند شناسایی گردیدمضمون سازمان
 مضامین یفراگیر به عنوان کانون شبکهمضمون  0، دهندهپایه و سازمان هایمضمون توجه بهبا 

، تفسیر انی این پژوهشایدر بخش پ ی مضامین ترسیم گردیده است. نهایت، شبکهو در  هاستخراج شد
ی محلی، لقههای مهم، بر اساس، چارچوب مفهومی پژوهش ارایه شده است که در سه حنتایج داده

 گر آمده است. های امنیتی با پیشنهادهای پژوهشها و فرصتملی و خارجی، چالش



1 

 

 های کلیدییافته
 ناامنی هرات محلیعوامل 

ی محلی ناامنی هرات به دست ای عمدههزیر به عنوان چالش پژوهش، موارد هایداده در تحلیل نهایی
 آمده است:

 فقر اقتصادی؛  -

 ضعف ادارات امنیتی؛ -

 معادن هرات؛ -

 های زراعتی؛مدیریت آب -

 قلعه و تورغندی؛بنادر اسالم -

 های مسلح غیرمسئول و زورگویان محلی.گروه -

 ناامنی هرات ملیعوامل 
 ی در ناامنی هرات شناسایی شده است:های اصلی ملچالش عوامل زیر به عنوان

 ضعف دولت مرکزی؛  -

 عدم حاکمیت قانون؛  -

 های اجتماعی؛ها و شبکهرسانه -

 شکاف شهر و روستا؛ -

 قاچاق مواد مخدر و قاچاق کاال؛ -

 نقض حقوق بشر؛ -

 گرایی دینی.افراط -

-  
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 عوامل خارجی ناامنی هرات
 بندی شده است:گونه دستهاین عوامل خارجی ناامنی هرات

 ای؛ های قدرت های منطقهارجی و رقابتحضور نیروهای خ -

 ها و بندسازی؛مدیریت آب -

 تمرکز سرمایه در کشورهای منطقه -

 ابزارهای ناامنی هرات
 ترتیب مشخص شده است:با کارشناسان، ابزارهای ناامنی هرات به این در خالل مصاحبه

 موترهای ویشی؛ -

 مهاجرین و بیجاشدگان داخلی. -

 سیاست های پیشنهادی برنامه ها و
 

 پیشنهادهای آموزشی 
 ی حقوق و علوم سیاسی استفاده شود. این پژوهش می تواند در مضمون امنیت در رشته -

های دیگری را روی دست توانند، با توجه به نتایج این پژوهش، پژوهشگران میپژوهش -

پژوهشی مستقل  تواند عنوانمحلی، ملی و خارجی پژوهش میبگیرند. هر کدام از عوامل 

 قرار بگیرد. 
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 پیشنهادهای کاربردی
 

 راهکارهای محلی
 افزایش نیروی امنیتی؛ -
 استخدام نیروی امنیتی بومی؛ -
 گان داخلی؛ ساماندهی بیجا شد -
 .کردن دست زورمندانکوتاه -

 راهکارهای ملی 
 نظارت بر مدارس و حمایت از علمای کرام؛  -
 بخشی نظام؛ مشروعیتساالری و شایسته -
 یجاد حاکمیت فراگیر و اجماع عمومی متنفذین.ا -

 راهکارهای خارجی
 المللی؛ ای و بیناجماع منطقه -
 دیپلماسی با شرکای آب؛  -
 تجدیدنظر در پیمان امنیتی با ایاالت متحده. -
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 فصل اول
 کلیات پژوهش

 

 

 بیان مسأله

یت افغانستان از لحاظ دومین وال ،شود. این والیتز والیات مهم افغانستان شمرده میهرات یکی ا
شود. هرات از چهار منظر اقتصادی، یات وسیع، از نظر مساحت شمرده میجمعیت و  یکی از وال

ای در مناسبات و تحوالت افغانستان داشته است. از منظر نگی، سیاسی و امنیتی جایگاه ویژهفره
قلعه و تورغندی در م؛ دو بندر مهم اسالکهشود: نخست ایناقتصادی از چند وجه مهم شمرده می

ی ا، بخش قابل مالحظهد و گمرک این دو بندرنمجاورت ایران و ترکمنستان در این والیت قرار دار
ایجاد  رنخستین شهرک صنعتی افغانستان در این شهند. دوم؛ دهآمد داخلی افغانستان را تشکیل میاز در

ف به تان از خواین خط آهن افغانسنخست ی در تولید داخلی داشته است. سوم؛اشد و نقش برجسته
 ا به آسیای میانه وصل کند. چهارم؛تواند خاورمیانه رساز است و در آینده میوهرات در حال ساخت

هرات با  ، والیتکند. از منظر فرهنگییات دولت افغانستان را پرداخت میاین والیت بیشترین مال
تنها در نه ایآسیا و فلورانس شرق جایگاه ویژه ی درخشان خود در تاریخ و القابی چون نگینپیشینه

ن، ویژه زمان تیموریاهای مختلف تاریخ و بهطقه ایفا کرده است. هرات در دورهافغانستان که در من
شده است. بنا بر چنان موقعیتی است که برخی این نگ، ادبیات و هنر منطقه شمرده میمرکز مهم فره

اند. از منظر سیاسی، والیت هرات یکی از والیات لقب داده ایتخت فرهنگی افغانستانشهر را پ
های خاباتهندگان افغانستان را در انتدست. این والیت بیشترین تعداد رأیتأثیرگذار افغانستان بوده ا

-عیین، بسیار تجمهوراین والیت در انتخاب رییسریاست جمهوری افغانستان داشته است و رأی مردم 

ایگی با ا همساست و ب اتصال خاورمیانه و آسیای میانه یمنظر امنیتی، هرات نقطه کننده بوده است. از
اشته د ای در تحوالت امنیتی معاصر افغانستان که از پاکستان رقم خورده است؛قندهار جایگاه ویژه
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های داخلی برجستگی خود را نشان داده است. در زمان طالبان، سقوط است. این نقش در زمان جنگ
منجر به سقوط کابل شد. همسایگی این والیت با ایران و ترکمنستان و موقعیت داشتن میدان  هرات

برخی  ،دندنظران امنیتی معتقالیت افزوده است. بسیاری از صاحبهوایی شیندند به اهمیت امنیتی این و
اهمیت ایران، به این والیت  جواری این والیت بابه سبب هم ،از کشورهای حامی طالبان و داعش

هم شمرده ای مهای منطقهیت برای کشورهای زیادی در کشمکشاین وال ؛ای قایل هستند. بنابراینویژه
 شود. می

های زیادی همراه بوده است. این والیت اولین قیام ، با نوسانامنیت هرات در تاریخ معاصر افغانستان
ت و با افغانستان تجربه کرده اسبزرگ تاریخ افغانستان را در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق 

س از وقوع پیوسته است. پسازی در این والیت بههای سرنوشتهجوم ارتش سرخ به افغانستان، جنگ
مناطق شد که شاهد موج مهاجرت مردمان ت به عنوان والیتی امن شناخته میپیروزی مجاهدین، هرا

آن  و ها به اهمیت این شهر واقف بودندآن به این شهر بود. در زمان طالبان، ،زده از جمله کابلجنگ
س از طالبان، سادگی میسر شد. پردند و پس از اشغال هرات، فتح کابل به کرا کلید فتح کابل تلقی می

شناخته شد، اما با  این شهر به عنوان شهری امن و پرتحرک در امر توسعه و آموزش ،بار دیگریک
 ین ناامنی در پی برکناریهای زیادی را تجربه کرد. اولناامنیی طالبان، این شهر دوباره ظهور دوباره

تان بین انسوقوع پیوست. نخستین رویارویی نیروهای نظامی در افغخان والی وقت هرات، بهاسماعیل
وهای امریکایی و ی نیراد که با مداخلهرخ د ،اهلل از ولسوالی شیندند هراتنیروهای دولتی و امان

. وانی روبرو بوده استهای فرا. پس از آن، این والیت با ناامنین فروکش نمودخابرکناری اسماعیل
ای هبرای مردم این والیت را با چالش ها و گاهی در سطح شهر، زندگیها گاهی در ولسوالیاین ناامنی

ه کبه وخامت گراییده است، طوریر این اواخر به شدت ی داست. وضعیت امنیت جدی روبرو ساخته
های این والیت از کنترل دولت خارج شده و زندگی شهری با اختطاف و سرقت به ولسوالی برخی از

 مشکل مواجه شده است. 
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با این وصف، بدیهی است که وضعیت نامطلوب امنیتی هرات، دالیل خاص داخلی و خارجی خود را 
 حل هایی برای بهبود آن است. ر در صدد واکاوی و دریافت راهدارد که پژوهش حاض

 ضرورت پژوهش 
. برای ی ملی تلقی شده استترین مسألهن در طول تاریخ این جغرافیا، مهمدر افغانستا ی امنیتمسأله

ی ت. این معما تنها در مباحث توسعههای مهمی انجام نگرفته اسل معمای امنیتی افغانستان، پژوهشح
های گاهمستقلی که بر اساس دید هایمورد بحث قرار گرفته است.  پژوهشافغانستان به صورت گذرا 

ا جمردم و کارشناسان افغانستان، معمای امنیتی افغانستان را واکاوی کرده باشند، ناکافی است.از آن
احساس  یکه هر والیتی بنا بر مقتضیات خاص خود بر امنیت ملی کشور تأثیرگذار است؛ نیاز مبرم

ان به حل بندی آن بتو، تا با جمعقرار گیرد های امنیتی والیات کشور مورد تفحصشود که چالشمی
هم در کشور، نیازمند واکاوی معمای امنیت ملی کشور کمک نمود. والیت هرات به عنوان والیتی م

 ،های امنیتی این والیت را کشف نماید و از سوی دیگرسو، چالشهای امنیتی است تا از یکچالش
 احاضر، به عنوان نخستین پژوهش امنیت هرات، بپژوهش . حل معمای امنیتی کشور کمک نمایدبه 

اخلی و خارجی واکاوی ی دهای امنیتی هرات را در دو عرصهرویکردی علمی سعی دارد که چالش
لف های مختوزهنظران حهایی را در گفتگو با صاحبحلها راهاالمکان برای این چالشنماید و حتی

 جستجو نماید. 

 اهداف پژوهش 
  ؛ای امنیتی هراتهدریافت چالش -

 ؛های منطقی برای حل مشکالت امنیتی والیت هراتحلی راهارایه -

 .های مشابه امنیتیکمک به پژوهش -
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 های پژوهش پرسش
 محلی باعث ناامنی هرات شده است؟ چه عوامل

 عوامل ملی تأثیرگذار بر ناامنی هرات چیست؟ -

 عوامل خارجی تأثیرگذار بر ناامنی هرات چیست؟ -
 

 ی پژوهش پیشینه
تان امنیت در افغانستوان ادعا کرد که در مورد ی در افغانستان ناکافی است و میتهای امنیپژوهش

 وهشی مستقلی مشاهدهصورت نگرفته و در مورد امنیت هرات، تا کنون پژپژوهش درخور توجهی 
افزاری گاه نرمن  ی این پژوهش تلقی شود.تواند پیشینهنابع میبرخی از م ؛صورت ضمنینشده است. به

توسط انتشارات  1191به تهدیدات امنیتی افغانستان، کتابی است که توسط عبداللطیف نظری در سال 
را  امنیت ملی در افغانستان یه در این کتاب، عوامل تهدیدکنندهعرفان منتشر شده است. نویسند

الیسم ت مدنی، ناسیونگرای متصل، ضعف تشکیالاامنی اقتصادی، اسالمعواملی چون مشکالت و ن
قومی، کارکرد فساد ادارات؛ اختالل در نظم عمومی، کارکرد ضد امنیتی مواد مخدر و امنیت و ضعف 

افغانستان، کتابی است  معمای صلح و امنیت(. 1191مدیریت در سطوح مختلف برشمرده است)نظری 
فغانستان، ، گفتمان امنیت در ای تحریر درآمده است. تمنا در این کتابرشته که توسط فرامرز تمنا به

ی نظم سیاسی در افغانستان، اختالفات هند و پاکستان و ت شناسی صلح، تروریسم نو و آیندهمعرف
، پژوهشی های سرخ هریسال(. 1111جایگاه افغانستان در تحوالت امنیتی را بررسی کرده است)تمنا، 

شته وکراتیک افغانستان، نوحزب دم های دوران حاکمیتسط خلیل افضلی در مورد جنگاست که تو
-مجموعه (.1119پژوهشی بایسنغر انتشار یافته است)افضلی، ی شده است. این پژوهش توسط مؤسسه

های مکتب امنیتی هرات را در حاصل سمپوزیمی به همین نام، ریشهمقاالت مکتب امنیتی هرات، 
وت توسط انستیت ،مقاالتمجموعه خطه بررسی کرده است. این تاریخ و منابع عرفانی و ادبی این

 (.1119ک افغانستان اقبال چاپ یافته است)محمدی، مطالعات استراتژی
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  فصل دوم
 رویکرد نظری

 

 

 های نظریدیدگاه
گردد. در بخش نخست، و بخش مفاهیم و چارچوب مفهومی مینظری پژوهش شامل د هایدیدگاه

 شود و در بخش دوم،پژوهش نگاشته میترشدن بهتر مسایل ی پژوهش برای روشنمفاهیم اساس
 شود.ی پژوهش به صورت تلفیقی آورده میچارچوب مفهوم

 مفاهیمالف(

ر د در متن پژوهش چهکه گردد به آن دسته از مفاهیمی اطالق می در این پژوهش مفاهیم امنیت،
ندگان در خوانتوانند به شده است. این مفاهیم می ها به کار گرفتهبخش نظری و چه در متن مصاحبه

 درک بهتر مطالب کلی پژوهش کمک نمایند.

 1امنیت

ی ه فلسفهاست که این تعاریف بسته بسان بسیاری از مفاهیم اجتماعی، دارای تعاریف متعددی امنیت به
-یابد؟( معرفت)جهان اجتماعی از چه تشکیل می0شناسیویژه با مباحث مرتبط به هستی، بهآگاهی

 )چگونه باید جهان اجتماعی را بررسی کرد؟(، 1شناسیر آگاه شویم؟( و روشچگونه از امو) 1شناسی
ود. شین مفهوم با کاهش تهدید تعریف میترین برداشت از امنیت، ادر حال تغییر هستند. مطابق رایج

نشوند، بقای موضوع خاصی شود که اگر مهار ها میقدر انسانهای گرانتهدیدهایی که متوجه ارزش
ریف تع« ی چیزی دیگربقا به عالوه». کن بوث امنیت را ی نزدیک به خطر خواهد افتاددر آینده
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رداری از ابراین برخوبار و نابودکننده و بندور بودن از تهدیدهای مرگبه«  آن چیز دیگر»کند که می
 (. 10: 1110ها در زندگی است)ویلیامز، پل. دی، برخی انتخاب

رایج است  یامنیت دارای دو چهره یا دو فلسفهبر این باور هستند که اکثر کارشناسان مسایل امنیت، 
یت را امن ،ی نخستاز امنیت را تقویت نماید. فلسفه تواند، فهم و آگاهیکه شناخت هر کدام می
کند. در وجه یف میتعر 0ی دوم، امنیت را مبتنی بر رهاییداند و فلسفهمی 0مترادف با انباشت قدرت

معنی که یناراه رسیدن به امنیت است. به شود که قدرته عنوان کاالیی پنداشته میمنیت بنخست، ا
هر چه قدرت بیشتری وجود داشته باشد، امکان امنیت بیشتر متصور است. در وجه دوم، امنیت نه با 

 رعایت های اصلی امنیتپیش زمینه شود کهول، سالح و ارتش و ... تأمین نمیامکاناتی چون دارایی، پ
ا در جهان امنیت ری ن دو تلقی سلبی و ایجابی دو چهرهای ؛عدالت و تأمین حقوق بشر است. بنابراین

 (. 10: 1110دهد)ویلیامز، پل. دی، امروز نمایش می

عنای مدر دیدگاه سنتی، امنیت صرفاً به گردد.های دیگری هم تعریف میگاهی امنیت از دیدگاه
ه گری باشد. در دیدگاعی است که عاری از خشونت و پرخاشحصول شرایط فردی، گروهی و اجتما

مدرن، امنیت، ایمنی ناشی از فقدان خشونت را در برمی گیرد و هم مبتنی بر شرایطی است که انسان 
به لحاظ شغلی، خانوادگی، فکری و عقیدتی، سیاسی و فرهنگی و مانند آن نیز در آسودگی یا در 

 عی و هر نوع مصونیتی امنیت، هر نوع تأمین اجتمان به مقولهایش باشد. در نگرش نویرفاه و آس
ی موضوع امور ها در زمرههای جسمی و بیماریهای اجتماعی و حتی آسیبانسان در برابر آسیب

 (.10: 1119گیرد)بیات، امنیتی قرار می
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ین گسترش شود. اخوانده می 7تعریف دیگری از امنیت ارایه شد که امنیت گسترده 1110ی در دهه
ها ا و ملتهها به امنیت گروهاست: نخست؛ امنیت، از امنیت ملت در چهار شکل متفاوت تبارز یافته

یت نظام ها به امنافراد، دوم؛ امنیت، از امنیت ملتها به ش یافته است. گسترش نزولی از ملتگستر
-از ملت به زیست دیالملل یا امنیت محیط فیزیکی فوق ملی گسترش یافته است؛ گسترش صعوبین

ان شکه باید امنیتشود ش به به انواع واحدهایی مربوط میها، گستر. در هر دوی این حالت9سپهر
شده  ای از امنیت مطرحافقی پیدا کرده است و انواع تازهتضمین شود. سوم؛ مفهوم امنیت گسترش 

حو نها( بهها، و نظاماد، ملتوت) مانند افرتوان انتظار داشت که که امنیت واحدهای متفااست. نمی
قتصادی، ت سیاسی، اهم بخورد. بنابراین مفهوم امنیت از امنیت نظامی به امنیواحدی تأمین شود یا به

ابد، یچه در موضوع امنیت گسترش مییابد. چهارم؛ آنمحیطی یا انسانی تعمیم میاجتماعی، زیست
ن مسئولیت امنیت است. ای از تمامی این مفاهیم دیدبانی( -مسئولیت سیاسی تضمین امنیت)یا مراقبت

یابد. از جمله گسترش صعودی به نهادهای بین المللی، در تمامی جهات گسترش میهای ملی از دولت
گسترش نزولی به حکومت منطقه ای یا محلی، و گسترش جانبی به سازمان های غیردولتی، افکار 

 (.01-01: 1111ت یا بازار)روچیلد و دیگران، عمومی و مطبوعات و به نیروهای انتزاعی طبیع

 توان از تعاریف ارائه شده در مورد امنیت، نقاط مشترک ذیل را برداشت نمود:در مجموع می

 ها می باشد.ب ارزشی برای رسیدن به سایر ارزشامنیت یک ارزش است و اغل-1

ها یا ت. برخی از ملتلف وجود خواهد داشامنیت همیشه در حال تغییر است و در درجات مخت-0
عداد میزان تهدید یا خطر، ت کنند.را بیشتر از سایرین امن احساس میبه دالیل گوناگون خود  ،افراد

 هایی که باید حمایت شوند، و انتظارات از آینده ممکن است متفاوت باشند.ارزش
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لکه اند، بورده شدهدست آبه هایی است که قبالًشامنیت نه فقط نگرانی در مورد حفاظت از ارز-1
 شود.های آینده نیز میبوط به انتظارات ما در مورد ارزشمر

گیرد. این تهدیدها نه فقط از نوع سنتی و سانیدن خطر یا تهدید را در بر میامنیت به حداقل ر-1
 .وندشنظر گرفته مینظامی هستند، بلکه تهدیدهای جدید غیرنظامی نسبت به رفاه ملی نیز در 

  9ومیامنیت عم

 یگرا در پی توسعهشوند. تعاریف عامگرا تقسیم میگرا و خاصامنیت عمومی به دو صورت عام
گیرد. از این م اجزای امنیت در ذیل آن قرار میای که تمای امنیت عمومی هستند؛ به گونهحوزه
ف . تعریکنندتعریف می« اطمینان خاطر احساس رضایت و»برخی امنیت را در مفهومی عام  ،زاویه

ای هت عمومی و تفکیک آن از سایر گونهی امنیا در پی تخصیص و محدود کردن حوزهگرخاص
 امنیت است. 

به مفهوم امنیت است. عمومی « عمومی»ی نیت عمومی مهم است، تعریف افزودهچه در درک امآن
 روابط اجتماعی مومیی عتوان آن را به عرصهو میگیرد هوم، در مقام مرجع امنیت قرار میدر این مف

ی عمومی روابط اجتماعی ی عمومی، مفهومی فضامحور است که ناظر به فضاهاتحویل نمود. عرصه
ها، گاهتوان به بازار، ورزشع است. از جمله فضاهای عمومی، میاجتما 10های عمومیو زیرساخت

ها اشاره کرد و و مانند آن هاها، اتوبوسها، بورسها، فرودگاهها، پارکهای مترو، دادگاهستگاهای
ی ق، شبکهی آب و بری تولید، شبکهی بانکی کشور، شبکههای عمومی نیز شامل شبکهزیرساخت

 (. 171-170: 1110شود)پورسعید، ها میحمل و نقل و مانند آن
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با  افراد و مقابله برخی از کارشناسان مفهوم امنیت عمومی را بر حفظ جان، مال و شئونات زندگی
 دانند. عی و نیز برقراری نظم و قانون میهای اجتماجرایم و آسیب

توان گفت که این مفهوم دارای دو رکن که از امنیت عمومی وجود دارد، میبا توجه به تعاریفی 
 اساسی است:

ا از یابد؛ ترسمی و شهروندان معنا و مفهوم میامنیت عمومی در فضای مناسبات میان قدرت  -
اعمال قدرت مشروع فراهم آید. از این حیث، پرسنل اداری سازمان قدرت این طریق امکان 

ت، تحت رمندی و یا اتصالشان به قدتند، نباید مردم را به دلیل بهرهکه در تعامل با مردم هس
مل ی و برخورد با عوای مدیریت مناسبات اجتماعکه دولت وظیفهفشار قرار دهند. دیگر آن

 ضریب ایمنی در جامعه افزایش یابد.  ،نتیجه دار است تا درمخل را عهده

امنیت عمومی ناظر بر نوع مناسبات بین شهروندان است؛ تا از این طریق امکان پاالیش  -
در جامعه  لفمناسبات از مفاسد احتمالی، فراهم آید. بر این اساس، روابط بین بازیگران مخت

ایی و ...( باشد گاه قض)پلیس، دستهای امنیتی ای تحت نظارت و مدیریت سیستمباید به گونه
که متعرض اصل آزادی فردی نشود، نوعی اطمینان خاطر را برای افراد ایجاد تا ضمن آن

 نماید. 

 با توجه به مباحث فوق، برای امنیت عمومی، تنظیم مناسبات زیر قابل ارایه است: 

 دولت -تنظیم مناسبات ملت )شهروند( -

 نهادهای اجتماعی تنظیم مناسبات ملت )شهروند( با  -

 تنظیم مناسبات بین شهری  -
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رکن ثابت هر سه وجه امنیت عمومی هستند. به همین « شهروندان»شود گونه که مشاهده میهمان
ر کار در دستو -قیممستصورت مستقیم و غیربه –دلیل، تالش برای جلب مشارکت عمومی مردم 

 (.00-17: 1119مردان قرار دارد)بیات، دولت

  00ملیامنیت 
رح های ملی در کنفرانس وستفالیا مطاست که پس از ایجاد نخستین دولت امنیت ملی مفهوم جدیدی

ی امنیت هر ملتی زمان»نخستین کسی بود که امنیت ملی را تعریف کرد. از دیدگاه او  10شد. والتر لیپمن
صورت اقدام  در های خویش را حفظ کند وصورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش نیاز دارد که در

 (. 11: 1110پورسعید، «)را به پیش ببردبه جنگ بتواند آن

ارد هفت ویژگی کلی د ،های آن ضروری است. امنیت ملیی درک بهتر امنیت ملی، فهم ویژگیبرا
 که از این قرار است:
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نهادهای -مناسبات شهروند
اجتماعی
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 امنیت ملی دارای وجوهی عینی، ذهنی است؛ -

 ؛امنیت ملی دارای وجوهی از سلبی یا ایجابی بودن است -

 است؛افزاری و نرم افزاریامنیت ملی دارای وجوه سخت -
 خارجی است؛ و امنیت ملی دارای وجوه داخلی

 است؛امنیت ملی دارای وجوه تهدید و آسیب 
 فرصت است؛ و امنیت ملی دارای وجوه تهدید

 -01: 1110نسبی بودن است)غرایاق زندی، -امنیت ملی دارای وجوه مطلق بودن -
00 .) 

  11معمای امنیتی

امنیت  تشود، یکی از مفاهیم اساسی مطالعانام محظور امنیتی هم یاد میمعمای امنیتی که گاهی به
هدید یابی به قدرت بیشتر، به تشان از طریق دستها برای ارتقای امنیتاست که در آن، تالش دولت

محظور امنیتی »است:  گونه تعریف کردهباری بوزان معمای امنیتی را این شود.عبیر میامنیت دیگران ت
 را به دنبال دارد که در یهایکه گاه واکنش دهدد برای تقویت امنیت خود انجام میچه فریعنی آن

 (07: 1111روی و دیگران، «)تواند باعث کمتر شدن امنیت وی شودنهایت می

تظار ورد انم خوبی عدم تطابق میان رفتار فردی و نتایجهایی است که بهمعمای امنیت از جمله پدیده
کند تا در محیط اجتماعی این عدم تطابق، فرد را تشویق می دهد.آن را در محیط جمعی نشان می

کته الملل در مکتب رئالیسم از همین نکا کند. اصل خودیاری در نظام بینبیش از گذشته به خود ات
 سرچشمه گرفته است. 
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امنیتی؛ هراس، همکاری و اعتماد در محظور در کتاب خود با عنوان 11کن بوث و نیکوالس ویلر
-یمکه تصماول آن دانند:فرض میگیری محظور امنیتی را دو پیش، مبنای شکلسیاست جهانی

ذهن رقبایشان در دیگر کشورها  چه دررا ندارند که از آنیرندگان یک واحد سیاسی، امکان آنگ
ا چیست؟ هه هدف و غرض اصلی آنا این پرسش کگذرد، اطالع حاصل کنند. بنابراین، پیوسته بمی

رقبایشان  هکتوانند نسبت به اینگذاران در یک واحد سیاسی نمیکه، سیاستمواجه هستند. دوم آن
چگونه استفاده خواهند  -های تعهدها و معاهدهبا وجود همه -شان در آیندهاز توانمندی تسلیحاتی

ر بر بارت است از محظور امنیتی در تفسیر، که ناظکرد؛ مطمین باشند. بنابراین محظور امنیتی، اوالً ع
 -اهدر این سطح، تحلیل و درک انگیزه های دیگران است.ما از انگیزه، اغراض و توانمندی تفسیر
ت است از محظور در از آن دو، مهم است. ثانیاً، عبار سیاسی و اولویت و محوریت هر یک -نظامی

واکنش ممکن است. در این سطح، تحلیل و درک نوع کنش  ترینواکنش، که ناظر بر انتخاب عقالنی
-100: 1110و اولویت و محوریت هر یک از آن دو مهم است)پورسعید،  -بودنعملی یا نظری–

101.) 

 15ی امنیتیمسأله

های سیی دانشگاهی بررنقاط اختالف حوزهتوان امنیتی قلمداد کرد؛ یکی از که چه مسایلی را میاین
-ه نخست بر این باور است که تحلیلاین مورد دو دیدگاه برجسته وجود دارد. دیدگا امنیت است. در

های خود را روی مسایل مرتبط با ستیز مسلحانه و تهدید و کاربرد نیروی نظامی گران امنیت باید تالش
-چالش ینترای از فوریهای هستهستیز مسلحانه در دوران سالحمتمرکز سازند. از این دیدگاه، نه تنها 

ی جه حوزهپایان کانون توتر ساختن بالقوه بیرابر بشریت قرار دارد، بلکه فراخهایی است که در ب
را یلی آنکنندگی و مطلوبیت تحلانسجام مفهوم امنیت، قدرت تبیین های امنیت با کاستن ازبررسی
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ه بگذاریم ک گویند اگر فرض را بر ایند ساخت. از سوی دیگر، کسانی میشدت محدود خواهبه
های شها را از تعقیب ارزترین تهدیدهایی است که انسانترین و فوریجدیامنیت ناظر بر تخفیف 

 های مؤثردید بسیاری از ساکنان زمین فقدان نظام دارند، در این صورت، ازقدرشان باز میگران
ردیف  ه باشد، سه قاتلچی تهدید ستیز مسلحانه اهمیت دارد. هرکم به اندازهدستمراقبت بهداشتی 

ردن نوزاد، مشکالت تنفسی میر مادران هنگام به دنیا آووها در جهان در حال توسعه، مرگاول انسان
اع انقطها یا شکمروش بیکه به مرگ ناشی از ناکارایی ریه ای کودکان استهای رودهو عفونت

ود را روی ایجاد و اند تا هم خب شدههای جهان ترغیبرای مبارزه با این قاتالن، دولتشود. میمنجر 
اال بردن تمرکز سازند؛ بیابی به دو هدف ابتدایی ولی اساسی مهای محلی برای دستتقویت توانایی

 (. 10-11: 1110بردن رقم کلی امید زندگی)دی ویلیامز، ماندن مادران و باالنرخ زنده

  10کردنامنیتی

در تحلیل 17ویژه اولی ویوردیشمندان مکتب کپنهاگ، بهسوی ان ای است که ازکردن، نظریهامنیتی
دن زای به فرایند شناسایی یا برچسبویکردهای آن، پردازش شده و اشارهمسایل امنیتی و شناخت ر

منیتی ا عنوان موضوعی امنیتی است. مفروض این نظریه این است که مسایل، لزوماًبه یک موضوع، به
ت، بلکه مفهومی ای عینی و یا مقدم بر زبان نیسه بیان دیگر، امنیت مقولهشوند. بنیستند، بلکه امنیتی می

را درک و تحلیل نمود و از توان آنشناختی میان است که در چارچوب نظریات زبانپس از زب
 (. 10: 1110گیرد)پورسعید، زبانی شکل میای بیناذهنی است که در چارچوب ارتباطات رو، مقولهاین

یاست ای از سصورت نوع ویژهبرد و مسأله را بهی بازی میا به ورای قواعد جاافتادهسیاست رامنیت 
-یتوان نوع حادتری از سیاسکردن را میآورد. پس امنیتیشکل چیزی فراتر از سیاست در مییا به
 توان روی سه طیف قرار داد:عمومی را میی ن دانست. از لحاظ نظری، هر مسألهکرد
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 ؛امور غیر سیاسی -

  ؛امور سیاسی  -

 .امور امنیتی -

است. در عمل، جایگاه هر مسأله از این دولت به آن دولت 19کردنکردن نوع حادتری از سیاسیامنیتی
ستان کنند )ایران، عربها مذهب را سیاسی میکند. برخی دولتنیز در گذر زمان( بسیار تفاوت می)و 

د )اتحاد کننحده(. برخی فرهنگ را امنیتی میمتسعودی و برمه( و برخی دیگر نه )فرانسه، ایاالت 
 (.01: 1110جماهیر شوروی سابق و ایران( و برخی نه )انگلستان و هلند()بوزان و دیگران، 

 انواع امنیت 

توان را می دیدگاه امنیت گیرد. از این، انواع گوناگونی را در برمیامنیت بر اساس دیدگاه موسع امنیت
امنیت غذایی،  ،محیطیت اقتصادی، امنیت زیستاسی، امنیت اجتماعی، امنیبه امنیت فردی، امنیت سی

که هر کدام  انسانی تقسیم کردشناختی  و امنیت ترنتی(، امنیت انرژی، امنیت زیستای )انامنیت رایانه
  شود:گونه توضیح داده میاین

 

 11امنیت اقتصادی

و  رابطه بین دفاع ثروت مللت در کتاب اند. آدام اسمیت و اقتصاد تا حدودی به هم مرتبطامنی
تلقی  اقتصاد و امنیت این گونهسنتی رابطه بین  طورا مورد بحث و بررسی قرار داد. بهمندی رثروت

 یشود و اجراامنیت به اعمال سیاست مرتبط می شد که اولی تابع و فرع دومی است. اصوالًمی
جنگ  یباشد. اگر چه در اوایل دورهنیز می یتی دارای یک وجه اقتصادیآمیز سیاست امنموفقیت

 1171 م نفتیاما شک اقتصادی و سیاسی تحری ؛شدای به امنیت اقتصادی توجه میسرد تا اندازه

                                                             

18 Politicization  
19 Economic Security  



29 

 

ار را قویاً در دستور کی امنیت اقتصادی ی نفت اوپک بود که ایدهکنندهسازمان کشورهای صادر
ای اولین بار کتابی تحت عنوان قدرت و سیاسی غرب قرار داد. رابرت کوهن و جوزف نای بر

وابستگی متقابل انتشار دادند که به رهیافت نو لیبرال تبدیل شد. استدالل این کتاب این بود که 
ی اولیه و اصلی کشورها نیست و تحت شرایط خاصی ، همواره دغدغهموضوعات امنیت نظامی

یکی صاد اقت ،طرف دیگر یابند. ازموضوعات اقتصادی ممکن است بر مسایل نظامی تقدم و برتری 
عریف زان از امنیت اقتصادی تشوند. بری بوها بر اساس آن تعریف میاز معیارهایی است که ابرقدرت

امنیت اقتصادی عبارت است از دسترسی به منابع، سرمایه و پول و  تری ارایه کرده است:واضح
 (. 97: 1199رفاه و قدرت دولت)شیهان، قبولی از قابل بازارهای ضروری برای حفظ سطوح و درجات

 00امنیت اجتماعی

عد اجتماعی امنیت ناظر به رهیافتی از امنیت است که بر فرد استوار است. این دیدگاه مدیون منطق بُ
ت ی خاصی که دستور کار امنیامنیت است. ولی در عین حال، شیوهبازنگری جدی بنیادی در مفهوم 

تن امنیت ساخخوبی خطراتی که گسترده، نیز بهعملیاتی شده است تفسیر و 1110اجتماعی از سال 
-نمایش میاجرت نمایان و نمودار است، را بهی مهشدن مسألهونه که در امنیتیگدربردارد، همان

 گذارد.

ها در درون یک دولت ملی است. کردها ی اقلیت، مسألهترین مسایل امنیت اجتماعییکی از اساسی
راین اند. بنابکیه، سوریه و ایران را درنوردیدههستند که مرزهای کشورهای عراق، تر از نمونه اقوامی

در  مکانیگردد. عوامل عینی چون زبان یا موقعیت نیت اجتماعی شامل امنیت هویتی میمفهوم ام
وع اندازند که موضماعی را به خطر میاند. این مسایل زمانی امنیت اجتساخت و تکوین هویت دخیل

بارت ع گونه تعریف کرد: امنیت اجتماعیتوان امنیت اجتماعی را اینبنابراین؛ میداد شود. ی قلمسیاس
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های مختلف اجتماعی نسبت به حفظ وضعیت موجود و هویت خود در است از اطمینان خاطر گروه
 (.1: 1110برابر تحوالت عادی و تحرکات عمدی)نصری، 

  01امنیت سیاسی

طرح م های اجتماعی است. گوهربخش سیاسی را تهدیدهایت سازمانی نظمامنیت سیاسی ناظر بر ثبا
توان تهدیدهای را با توسل به ابزارهای نظامی هم میدهد. چون برای حاکمیت دولت تشکیل می

 مطرح ساخت اما بخش امنیت سیاسی ناظر بر تهدیدهای غیرسیاسی است. 

 د:نیابیت سیاسی در دو جهت تعمیم میمالحظات امن

ری غیر از دولت مطرح ارزی را هم که برای واحدهای سیاسی دیگدیدهای غیرنظامی همته -
 .شوداست شامل می

وق الملل یا حقی بین: جامعهامنیت سیاسی را به معنی دفاع از موضوعات سیستمی مانند -
ر و دیگر حقوق بش ،ی امنیتی پیدا کندتواند جلوهملل بدانیم: از جمله اصولی که میالبین

 ش احتماالًاین بخ ،ترتیبشرایط افراد ارتباط دارند؛ بدین با طالباتی است که مستقیماًم
 (.000: 1110نیت فردی در دستور کار امنیت است)بوزان و دیگران، کانون اصلی ظهور ام

 00محیطیامنیت زیست

وجود  ،نه ای امنیتی تلقی گردد یعنوان یک مسألهط زیست باید بههای مختلفی که آیا محیدیدگاه
شریت جهت  تأمین بقاء ب ترین گام، مهمدارد. کسانی بر این باورند که امنیتی کردن محیط زیست

نند تا کان محیط زیست با بدگمانی تالش میشود. برخی هم بر این باورند که طرفدارمحسوب می
 رند. نگ آویابد را به چسنتاً به مسایل امنیتی اختصاص میبخشی از توجه و منابع دولت که 
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ای و نطقهی مبه حفاظت و صیانت از زیست کره»ت: گونه تعریف شده اسمحیطی اینامنیت زیست
به آن  ای بشرهحیاتی که کلیه تشکیالت و فعالیت عنوان یک سیستم حمایتی ضروری وجهانی به

 (.107: 1199)شیهان، «شود، مربوط میبستگی دارد

 01امنیت انسانی

گونه این 1111ی عمران ملل متحد در سال ویژه در گزارش برنامهو به 10ی هامنیت انسانی در ده
 ای چونایمنی از تهدیدات مزمن و دیرینه تعریف شده است: امنیت انسانی عبارت است از: اول،

آور الگوهای خوردن ناگهانی و زیانبودن از برهمامان گرسنگی، بیماری و سرکوب، و دوم، در
سانی مستلزم اتخاذ یک رویکرد در خانه، محل کار و یا جوامع. تأمین امنیت ان -ی زندگیروزمره

یاسی س محیطی، شخصی، اجتماعی وت اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیستبعدی است که امنیهفت
 (.011: 1199دهد)شیهان، را مورد توجه قرار می

 01امنیت غذایی
ساختن آنان به تحرک برای افراد از طریق قادرن زندگی امنیت غذایی ناظر بر تضمین توانایی گذرا

ها در نونهالی و کودکی به معنی آن است که انسانچنین بهزیکی برای کار و استراحت است. همفی
خود را پیدا کرده باشند. از این های فیزیکی و روانیافی تغذیه شده تا امکان رشد قدرتی کاندازه

تنها باید وضعیت فیزیکی حاصل شود، شود که نهدیشه هم مینیت غذایی شامل این انها گذشته، ام
دادن کارکرد کامل، و از استعداد نشان بودن، از ناتوانی ازنگرانی و ترس از گرسنه و ناراحت بلکه

د بنیاتوان امنیت غذایی را سنگ؛ میترتیبدد. بدینهای بالقوه خطرناک هم باید برطرف گرواکنش
رین سطح، تایشود. در پایهیی سایر انواع امنیت هم تضعیف مین امنیت غذاهستی انسان دانست: بدو
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آدم گرسنه و دچار سوءتغذیه توانایی کمتری برای مبارزه با خطر فیزیکی یا گریختن از آن 
 (.011: 1110دارد)برجس، 

 00ایامنیت رایانه
ا پیدا ر« با استفاده از رایانه» است و معنای کلی 00ی سیبرنتیکیا سایبری برگرفته از واژه« ایرایانه»

-آمیختگی تمامی شبکهبرند که درهمکار میهم به07«ایفضای رایانه»معنی کرده است. این واژه را به

خورده و گرههمی گسترده، بهها و منابع اطالعات در قالب مجموعههای دادههای ارتباطی، پایگاه
آفریده 09«ایهسامان شبکزیست»؛ نوعی ترتیبد. بدینرسانونی از تبادالت الکترونیکی را میگوناگ

محیط »شود، مکانی که بخشی از جهان فیزیکی عادی نیست، بلکه مجازی و غیرمادی است، نوعی می
 گیر است. ، جهاناغراقکه بی 01«زیست الکترونیکی

و به  ردسروکار دا« رونیکیمحیط زیست الکت» یخطرساختن همه، با ایمن و بیاینهامنیت رایا
ای ت از جغرافیشان حفاظگردد که هدفها و تمهیدات فنی و غیرفنی بازمیای از فعالیتمجموعه

، سازندهایی که حمل و منتقل میافزارها و اطالعات یا دادهای و نیز ادوات، نرمواقعی فضای رایانه
 (.007: 1110در برابر تهدیدهای ممکن است)برجس، 

  10امنیت انرژی
سته است. تعریف امنیت انرژی بنیت انرژی به یکی از مسایل مهم امنیتی جهان تبدیل شده امروزه ام

ژی، انرکنندگان جهان، تولیدکنندگان انرژی، مصرف دستان جهان، ثروتمنداندیدگاه تهیبه 
منیت انرژی از نظر ی ان از سود آن، متفاوت است. معادلهچنان محروماسودبرندگان از انرژی و هم
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اساساً  ،مدتهای کوتاهمدت مواجه است. چالشمدت و درازمدت، میانهای کوتاهبا چالش زمانی
ن عرضه است که ممک گذرایِ کردن اختاللِای برای مهارن توانایی اقتصادهای ملی و منطقهتضمی

د. ادهای ژئوپولتیکی بروز کنی جنگ، عملیات تروریستی، حادثه یا دیگر رویداست در نتیجه
-وقوری انرژی مش. نخست، باید برای باالبردن بهرهتر و دشوارتراندمدت، پیچیدهای میانهچالش

ز جدی وجود دارد به هایی ایجاد و شرایطی فراهم کرد تا تقاضا برای انرژی کاهش یابد. دوم، نیا
ر ی نفت دنرژی وجود دارد تا از کمبود عرضهی ای آیندهدر عرضه گذاری کافیتضمین سرمایه

قطعاً ای از زمان است که شدن برای مرحلهتر، آماده، دوری جوییم. سوم، چالش بلندمدتندهآی
رسد. زمان شناختی به اوج خود میراستی تولید نفت از نظر زمینفراخواهد رسید و در آن، به

ها ت انسانمحیط زیست جهانی و برداش احتماالً پیوند تنگاتنگی با واقعیت وضع ،فرارسیدن این برهه
، باید از طریق انجام در مورد آن خواهد داشت، ولی هر زمان که تولید نفت به اوج خود برسد

ین گذار بزرگ از های الزم برای آن آماده شویم و اطمینان یابیم که اگذاریها و سرمایهپژوهش
های فسیلی، بدون ایجاد تعارضات شدید اقتصادی یا سیاسی صورت وابستگی به سوخت

 (. 001-000: 1110جس، گیرد)بر

 11نشینی شهریحاشیه
دنیا مطرح است. تبیین نظری عنوان یکی از عوامل مهم ناامنی در شهرهای بزرگ نشینی بهحاشیه
 نشینی در سه سطح کالن، میانی و خرد تدوین گردیده است:حاشیه

ی گیرشود که شکلهایی مینشینی مربوط به نظریهتبیین نظری حاشیهدر سطح کالن؛  -
ر این سطح ند. دنمایداری و از تبعات آن تحلیل میینی را در بستر روند نظام سرمایهنشحاشیه
-ههایی مانند تأثیر نظام سرمایو وابستگی قرار دارد و به مقوله هایی چون نظام جهانینظریه

رهای رسمی در کشوگیری شهرنشینی وابسته و پیدایش اسکان غیرداری جهانی در شکل
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الملل و ساختار نظام واقع؛ در این سطح تحلیل، نظام بیندر  پردازد.وسعه میدر حال ت
شده  هداری به عنوان متغیر کالن در تغییرات محیطی در سطح کشورها در نظر گرفتسرمایه

 گردد. مرزی تلقی میبرون نشینی امری وارداتی واست. لذا شهرنشینی و حاشیه

ای سطح هعوامل و متغیرهای داخلی و برنامهنشینی به هی حاشیدر سطح میانی؛ تبیین پدیده -
ا، هه سطح میانی دانست. در این نظریهتوان متعلق بهای نوسازی را میملی تمرکز دارد. نظریه

ی صنعتی، افزایش های مدرن مانند توسعهت درونی جامعه بر اثر وقوع پدیدهبه تحوال
 ند کشمکش و ستیز اجتماعیمشکالتی مان بروز ،جمعیت و مهاجرت به شهرها، و در نتیجه

-رهای زندگی مدرن شهری نبودند، میدسته از مهاجرانی که قادر به تطبیق با هنجابرای آن

ی اجتماعی و انزوای اجتماعی برای توصیف وضعیت استفاده از مفاهیم سرمایهپردازند. 
برای وهی گرماعی برونی اجتاند، و فاقد سرمایهی فقر شدهشهری که گرفتار چرخهفقیران 

 .گنجدهای اجتماعی با وضعیت بهتر؛ در این سطح میبرقراری تعامل با دیگر گروه

دارد  وجهنشین تغیرهای فردی و روانی افراد حاشیهنشینی به متدر سطح خرد؛ تحلیل حاشیه -
را که گی فرهنگشود. این سطح با نظریهضیح داده مینشینی بر این اساس توو حاشیه

نان( است نشیی و روانی ساکنان غیررسمی )حاشیههای فرهنگی آن توجه به ویژگیخصهمش
 شود. مفهوم انسانای و فرهنگ فقر شروع میفاده از مفاهیمی چون انسان حاشیهو با است
ای، اشاره به انسانی دارد که به دالیلی جذب جامعه نشده و نسبت به آن غریبه مانده حاشیه

انسخی برای توصیف مهاجران ا نویسندگانی مانند پارک و توماس و زناست. این مفهوم ر
زمانی ساجویی، بیی ستیزههایی چون روحیهی ساکن در شهر با داشتن ویژگیبیگانه

 (. 191-179: 1119اند)بیات، های عاطفی به کار بردهخانواده و نابسامانی
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 های امنیتیمجموعه
باری بوزان مطرح کرد. بوزان با تحلیل  ،باررا برای نخستین 10ایی امنیتی منطقهی مجموعهنظریه

 رسد که بین سطح خرد و کالنالملل، به این نتیجه میسطوح دولت محور و نظام محور امنیت بین
تیم ی راه حل جدیدی هسی به وجود آمده که برای پر کردن آن نیازمند به ارایهالملل شکاامنیت بین
(. بوزان 110: 1191تواند کارا باشد. )عبداهلل خانی، ی به عنوان سیستم میانه میاهای منطقهکه سیستم

 هایها که نگرانیگروهی از دولت "ای امنیت را این گونه تعریف کرده است: ی منطقهمجموعه
اصلی امنیتی آنها تا اندازه ای به یکدیگر گره خورده است که امنیت ملی آنها را به صورت منطقی 

ی امنیتی (. بوزان مجموعه00: 1199)بوزان، ویور،  "ان جدای از یکدیگر مورد توجه قرار داد.تونمی
ای از واحدها که در آنها فرایندهای عمده مجموعه"دهد: ای را به صورت دیگری هم شرح میمنطقه

منیتی ت ااند که مشکالامنیتی کردن و غیرامنیتی کردن یا هر دوی آنها آن اندازه در هم تنیده شده
 (.00: 1199تواند جدای از یکدیگر تحلیل یا حل شود. )بوزان، ویور، نمی

 کند:ی خود، کشورها را در سه دسته تقسیم بندی میبوزان برای تشریح نظریه

 ی امنیتی مشخصی قرار دارند؛کشورهایی که در درون مجموعه -

 رند؛ ی امنیتی مشخصی قرار نداکه در درون مجموعه 11دولت های عایق -

که به طور مشخص در مجموعه ی امنیتی مشخصی قرار ندارند)بوزان و ویور،  11قدرت های بزرگ -
1199 :01.) 
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 چارچوب مفهومی ب( 

ی امنیتی ناامنی از مکتب امنیتی کپنهاگ و  نظریه چارچوب مفهومی این پژوهش تلفیقی
-جداگانه توضیح داده می در سه بخشاست که  10ی دیدبانیدفاع شهری( و نظریهبی)فضای 10شهری

از مباحث  زیادیشود. گزینش مکتب امنیتی کپنهاگ به خاطر موسع بودن این نظریه است که موارد 
زینش دلیل گ، به ایندفاع شهریفضای بی -ی امنیتی  ناامنی شهریدهد. نظریهپژوهش را پوشش می

تواند می خوبیت و این نظریه بهدر فضای شهری اسشده است که بخش بزرگی از ناامنی هرات، ناامنی 
ه ی دیدبانی این است که برای راهکارهای امنیتی این نظریرا تبیین کند. دلیل گزینش نظریه موضوع

 یکی از نظریه های مهم در بررسی های جدید امنیت است. 

 مکتب امنیتی کپنهاگ 

با  رود. این مکتبر میشماالملل بهی امنیت بینگ از مکاتب مهم در حوزهمکتب امنیتی کپنها
مشهور شده است. اصطالح « کردنامنیتی»و « در مقابل امنیت مضیق امنیت موسع»مفاهیمی چون 

به  های باری بوزان، ال ویور و دو ویلدیل مک سوئینی برای آثار و دیدگاهمکتب کپنهاگ از طرف ب
-ء اولین رهیافتعات امنیتی و جزالکار رفته است. این مکتب تنها رهیافتی است که صرفاً مبتنی بر مط

گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی تالش نموده، مطالعات هایی است که در راستای پایه
ستراتژیک الملل و مطالعات ارا در ذیل روابط بینالعات استراتژیک تفکیک کرده و آنامنیتی را از مط

 ش از توجه آنان به خارج کردنالش بوزان و همکارانرا نیز ذیل مطالعات امنیتی قرار داده است. این ت
 (. 111: 1110خانی، شد)عبداهللی تنگ نظامی ناشی میمسایل امنیتی از دایره
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ت، چون محیط زیسهای دیگری همی امنیت نظامی، بخشفسیر موسع مکتب کپنهاگ، بر عالوهت
لفیقی از ز دیدگاه آنان تامنیت ا گیرد وگانی و بخش سیاسی را در برمی، بخش جامعهبخش اقتصادی

های متفاوت است. امنیت نظامی از دیدگاه این مکتب همان امنیت سنتی است که مبتنی بر این بخش
 یگردد. مطابق این برداشت، زمانی امراین چارچوب، امنیت به بقا باز میزور و اجبار نظامی است. در 

هدیدی اساسی برای یک موضوع مشخص امنیت چون تشود که همی امنیتی مبدل میبه یک مسأله
دولت متشکل از حکومت، سرزمین و جامعه است(؛ جلوه کند. در بخش  -ولی نه لزوماً -)که سنتاً

 توانند مدنظردیگر انواع واحدهای سیاسی هم می هرچند ،نظامی، موضوع مورد نظر اغلب دولت است
-و مفهوم بیناذهنی امنیت و امنیتین در این بخش د(. بوزان و همکارا19: 1110باشند)بوزان و دیگران، 

 یا به ورار استیس تیامنکند: گونه تعریف میکردن را ایناند. بوزان امنیتیکردن را اضافه کرده
فراتر از  یزیبه شکل چ ای استیاز س یاژهیبرد و مسأله را به صورت نوع ویم یباز یقواعد جاافتاده

کردن دانست. از لحاظ  یاسیاز س یتوان نوع حادتر یکردن را میتیآورد. پس امنیدر م استیس
 امور ی واسیامور س ی،اسیس ریغ امور :قرار داد فیسه ط یتوان رویرا م یعموم یهر مسأله ،ینظر
 یگذر زمان متفاوت است. برخ زیدولت به آن دولت و ن نیهر مسأله از ا گاهیعمل جا دری. تیامن

 ی)شورو کنندیم یتیفرهنگ را امن یعربستان، برمه(. برخ ران،یکنند) ایم یاسیها مذهب را سدولت
 (.19: 1199( و )آزر و این مون، 01: 1110)بوزان و دیگران، (رانیسابق، ا

است  یگبا چنان برجست یوجود یدیتهد یاالذهاننیکردن، جا انداختن بیتیامن قیو مالک دق فیتعر
ان شده است: گونه بیبودن امنیت از دیدگاه بوزان اینبیناذهنی داشته باشد. یاساس یاسیکه اثرات س

) بر  ینیع یکردیتوان رویم تیمعتقدند که در قبال امن یتینظران امنصاحب ریآرنولد ولفرز و سا
 چی( و هدی) بر اساس احساس تهد یذهن یکردی( اتخاذ کرد و هم رونیراست یدیاساس وجود تهد

 یبندصورت یبرا کردیدو رو نیا انیم زیکارها را درست کنند. تما ردکیدو رو نیکه ا ستین ینیتضم
کردن یتیقاطع دارد. امن تیاهم ؛باشد یالملل که مناسب دستور کار چندبخشنیب تیاز امن یبرداشت
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 دینه تهدنمو کیکرد.  یتلق یناذهنیاساساً ب ندیفرا یها نوعکردن آن یاسیمانند س دیرا با لیمسا
است  یمورد هم وصف دشمن وصف نیدر ا یحت یول ،ها از مرز استعبور تانک ،یآشکار و فور

 یروهایتواند جزء نیم ی. تانک خارجمیدهینسبت م یها بلکه به مناسبات اجتماعکه نه به تانک
 یدیآن مسأله تهد ،دیکه به ما بگو یامسأله با نگاه به سنجه کیدر مورد  یبان باشد. داورصلح
است  تیامن ینهیمدر ز ینیع یسنجه ینوع ازمندین یگونه داورنی. استیه آسان نن ایاست  نیراست

 یمختلف برا یهاها و ملتدست نداده است. دولترا بهآن تیامن یهاهیاز نظر کی چیکه هنوز ه
 دیتهد گانگانیمهاجرت ب %1ها یفنالند یدهند. برایرا مبنا قرار م یمتفاوت یهاآستانه د،یتهد فیتعر

 تیامن انیشدن ملیقا زیتما است. ددرص 11/7آستانه  نیها ایسیسو یکه برایدر حال ،شودیشمرده م
و  میانگارینم ینیمشخص و ع یرا امر تیامن ،میخورد که روشن سازیدرد م نیبه ا ینیو ع یذهن
 ل،یکردن مسایتیاست. امن یذهن یجهت امر نیکنند و از ایم نیمع گرانیرا باز تیکه امن میکن دیتأک
 یبقا دیکه با یموضوع به عنوان امر نفال ای. آردیگیاست و در اجتماع صورت م یناذهنیب یندیفرا

 دیتهد کیعنوان بتوانند به آن به گرانیبرخوردار است تا باز یعموم تیشود از مشروع نیآن تضم
ورت مشروع صنیا رید که در غکنن یاز اقدامات یرویرا وادار به پ گرانیاساس، د نیاستناد کنند و بر ا

 ،یژگیو نیرا تحمل کنند؟  ا یاقدامات نیاتخاذ چن کهدست کم متقاعدشان کنند  ایشد یقلمداد نم
از  یو بخش یاجتماع یتیفیبلکه ک ،جدا از هم حاصل شود یو در اذهان یکه بطور ذهن ستین یتیفیک

 (01-01، 1110)بوزان و دیگران، است یاست که حاصل استدالل و تعامل اجتماع یناذهنیقلمرو ب

مکتب کپنهاک در توضیح امنیت موسع، بر این نظر است که امنیت سیاسی، از دیرباز تهدیدات 
وجودی بر حسب اصل سازنده و اساسی این بخش یعنی حاکمیت و گاه ایدئولوژی دولت تعریف 

-می ،د تردید قرار دهدی دولت را موراسایی، مشروعیت یا اقتدار حاکمهشده است. هرچیزی که شن

 تواند تهدیدی وجودی برای حاکمیت باشد. 
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نحوی هکستگی و گاه نیز تغییر قوانین بها را ورشطور معمول، موجودیت شرکتدر بخش اقتصادی، به
ند. کمونیستی رخ داد(تهدید میچه در پایان انقالب ک)مانند آنها را غیرقانونی یا ناپایا سازدکه آن

شکیل و ت -ارشممگر با استثناهایی انگشت -ها، انتظار داریم که شرکتبازار آزاد ولی در اقتصاد
ای سألهصورت مها بکوشند بقای خودشان را بهآید که شرکتندرت پیش میمنحل شوند و تنها به

 (. 001: 1191( و )بوزان، 11، 1110)بوزان و دیگران، امنیتی جلوه دهند

ها و مذاهب هستند که های جمعی بزرگی مانند دولتیت، هویتگانی، موضوع امندر بخش جامعه
ند هاجرت دو موضوع مهمی هستآفرینی کنند. در این بخش هویت و متوانند مستقل از دولت نقشمی 

( و )عبداهلل 11، 1110عنوان امنیت اجتماعی همیشه مطرح باشند)بوزان و دیگران، توانند بهکه می
 (.110: 1110خانی، 

های امنیتی بسیار فراخ است و از اموری نسبتاً ملموس مانند محیط زیست، طیف موضوع در بخش
اقلیم  ری مانند حفظتتر و بزرگها تا مسایل نامشخصگاهرخی انواع موجودات یا انواع زیستبقای ب

ند هزار سالی که از تمدن بشری ها در طول چای که انسانی زمین در محدودهسپهر کرهو زیست
 (.00، 1110گیرد)بوزان و دیگران، اند؛ در بر میی بهنجار شناختهرا محدودهگذرد، آنمی

 (19دفاع شهری)فضای بی 17ب: امنیت عمومی شهری

ابی می ید شهرها، در پاسخ به ناامنی ریشهشهر با امنیت گره خورده است. در حقیقت ایجا ،در تاریخ
ج بابل سودوم و گومارا یا بر ؛دانند. بنابراینها مین ناامنیترین ایایگردد. برخی امنیت غذایی را پایه

مرکز  ودیگرای دوران ویکتوریا و نابدوسویه« شهر شادمانی هولناک»تا  در کتاب مقدس گرفته
پیوند وثیقی با امنیت  0001گرا در یازدهم سپتامبر دست افراطیون اسالمتجارت جهانی نیویورک، به
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(.  پاسبانی از شهر یکی از مفاهیم کلیدی فلسفه است. فوکو 110-111: 1110شهری دارند) برجس، 
تنی بر ی مبی از نکات اساسی تمایز بین جامعهعنوان یکز شرق و غرب، حفاظت از شهر را بهدر تمای

دفاع شهری یا فضای غیرقابل دفاع شهری فضای بی. داندی شبانی در شرق میشهر در غرب و جامعه
رنامه بسازهای بیوکند. برخی از ساختروی در شهر فراهم میکه زمینه را برای کجفضاهایی است از 

نه وفضاهایی ایجاد شود که امکان هرگ ،و خارج از ضوابط موجب شده است تا در پی آن در شهرها
یا شده و در برابر بزهکاری و ها و هنجارهای اجتماعی در آن ها مهعمل مجرمانه و مخالف با ارزش

فضای قابل دفاع قرار دارد که یک هدف  ،دفاعدفاع باشد. در مقابل فضای بییزی کامالً بیخجرم
 حله برای کنترل مناطقعمومی دارد و آن تهیه یک طرح کامل متناسب با اقتضائات محیطی هر م

می کریدورها، هدف عموها، سرسراها و های اطراف ساختمانها و زمینهاست. خیاباناطراف خانه
م را برای توانند مردهایی هستند که میهای فضاهای قابل دفاع، برنامهای قابل دفاع است. برنامهفضاه

ل . فضای قابهای عمومی شوندنحوی که باعث حفظ ارزشحافظت از این مناطق کمک کنند، بهم
ست. هاتگزینی فضاها و نیز مسئولیبلکه به مفهوم تعویض و جای ،کشی نیستدفاع، به معنای نرده

 که به قابلیت فیزیکی دفاعی مناطق شهرها توجه نماید، برفضای قابل دفاع با این منظر بیش از آن
ی شهری هاهای رسمی و غیررسمی محلهگیری از تمام ظرفیتیت دفاع عمومی و اجتماعی با بهرهقابل

 (. 71-79: 1119متمرکز شده است)بیات، 

 وان در سه سطح مورد بررسی قرار داد:ا می اد فضاهای بدون دفاع شهری رهای ایجریشه

 سطح کالن 

رتباطات جهانی و این سطح شامل فرایندهای ساختاری جامعه است، که از تاریخ آن جامعه و ا
 ،گیرد. در سطح کالنشی از برخورد این مقوالت نشأت میای و تناقضات نافرایندهای منطقه

-طور کلی ساختاری در پیدایش آسیباجتماعی و بهدی، سیاسی، فرهنگی، ای از علل اقتصامجموعه

 های شهری و استفاده نامناسب از فضاهای شهری دخالت دارند. 
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 سطح میانی 

ها یگیرها و تصمیمن دفاع شهری، با نهادها و سازماندر این سطح، تحلیل پیدایش فضاهای بدو
از  ر از سایر عوامل دارد. یکیتأثیر مهاجرت به شهر اهمیتی بیشت ،گیرد. در این سطحارتباط می

پیامدهای مهاجرت و افزایش جمعیت، پایین آمدن کنترل اجتماعی در شهرهاست. در شهرهای بزرگ 
ای ی غیررسمی روستاها و شهرهگزین نیروهای کنترل کنندهدولت با قوانین و مقرراتی رسمی، جای

های نیروهای انتظامی و حدودیتشود. باوجود این مکرد اجتماع میکوچک در کنترل رفتار و عمل
گردد. تمرکز فضایی جمعیت از دیگر عوامل ی اجتماع میهجانبدولت نیز مانع از کنترل همه قانون

ار است. بهنجن دفاع شهری و افزایش رفتارهای ناتأثیرگذار سطح میانی در پیدایش فضاهای بدو
ه به ستیزان کروان و قانونای از کجهافتد، عدست که در فضا اتفاق مینابهنجاری اجتماعی امری ا

ش د در اختیار ندارند، واکنعلت توزیع طبقاتی مکان، فضای مناسبی برای سکونت و ارضای خو
 ،طور فزاینده، استفاده از فضاهای بدون دفاع است. چنین واکنشیشان به این موضوع بهتجربی

 محیط ناسالم شهری است.  یمشخصه

 سطح خرد

رم فضا و د. فشونر پیدایش فضای بدون دفاع مطرح مییشتر علل کالبدی و فضایی ددر سطح خرد، ب
 (. 11-11: 1191بخشیدن به فضاهای بدون دفاع شهری است)پودراتچی، کالبد عامل مهمی در جان

 دفاع شهریهای فضای بینظریه
ر اساس ها بنظریهارایه شده است. بیشتر این  های گوناگونیدفاع شهری، نظریهدر مورد فضای بی

فضای سنتی شهر هرات که گاهی شهرهای غربی ارایه شده است که با های موجود در کالنواقعیت
ر تحلیل د دنتوانها میها برخی از نظریهخوانی ندارد. در بین این نظریههم روستا نامیده می شود؛کالن

 د که از این قرار است:ننهایی پژوهش سودمند باش
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 گیری از جرمیشپ هاینظریه
-ری انگیزهگیتی است که با هدف جلوگیری از شکلای از تدابیر و اقداماگیری در واقع مجموعهپیش

ی با گیرگیرد. اقدامات پیش، صورت میسو و ممانعت از ارتکاب جرم از سوی دیگری جرم از یک
-تهش فرصچنین با کاهمی بروز جرایم و هبردن عوامل بسترساز و مستعدکننده و شکوفاکننداز بین

 (. 1119گیرد)بیات، های ارتکاب جرم انجام می
 

 مدل پیشگیری وضعی 

اد یهای خاصی که احتمال جرم در آن زعی عبارت است از تغییر در موقعیتگیری وضپیش
زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب جرم را کردن یا جاذبهاست، به منظور دشوار و پرخطر

ن ی زیادی از بزهکاراگیرد که عدهگیری، از این تفکر نشأت مید پیشدارند. این راهبر
اتوان ها ناز انطباق خود با وضعیت و موقعیتکنند و ، کامالً غیرعقالنی اقدام نمیبالقوه

 شوند. نمی
های متعددی در کشورهای مختلف گیری وضعی، برنامهدر راستای اجرا و کاربرد مدل پیش

 اند از:ها عبارتترین آنکه مهم تطراحی و اجرا شده اس
 ها و مردم؛بت از محله با کمک پلیس، شهرداریمراق -

 زنی شهروندان؛ گشت -

 ها؛ی نورپردازی خیابانپروژه -
 (.019-010: 1119های ایست و بازرسی سیار و ثابت پلیس)بیات، پاسگاه
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 ی شکستهی پنجرهنظریه

های جیمز شناس امریکایی به نامکری دو جرمحصول ف( م1190ی شکسته )ی پنجرهنظریه
انی امی نابسلینگ استدالل کردند که جرم نتیجهاست. ویلسون و ک 10و جورج کلینگ 11ویلسون

ای شکسته باشد و مرمت نشود، آن فردی که تمایل به شکستن است. به طور مثال، اگر پنجره
ه به این امر، دست به شکستن جامعتفاوتی ی بیقانون و هنجارهای اجتماعی دارد. با مشاهده

نارشی شکند و این احساس آهای بیشتری میگذرد که شیشهزند و دیری نمیی دیگری میشیشه
رود و با خود سیگنالی را به ی دیگر میای به محلهج از خیابان به خیابان و از محلهمروو هرج

 که کسیهستید انجام دهید، بدون آن همراه دارد. از این قرار که هر کاری را که بخواهید مجاز
رایم نسبت به ج ،چه شهروندان یک جامعه و ضابطانمزاحم شما بشود. بر اساس این نظریه، چنان

ود شنند، این امر در درازمدت باعث میپوشی برخورد کی چشمخفیف و انحرافات خرد با دیده
سخ ها پارویبه انحرافات و کج که آن محله یا گروه به گمان برخی از افراد صاحب ندارد که

 دهد. 

میز آی شهری، تنها به دلیل جرایم خشونتبه نظر ویلسون و کلینگ احساس ناامنی در یک محله
ته گردی و تکدی، گذشای چون اعتیاد، ولگرایانهها و رفتارهای اخاللنیست، بلکه نابهنجاری

ی رواج ی خود، قطعاً زمینهوبهبه ناند، ل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومیکه عاماز این
نان چای از ساختمان بشکند و همطور که اگر پنجرههمان -آوردی جرایم را نیز فراهم میگسترده

اید م اجتماع نیز، بانهدا برای -ختمان منهدم خواهد گردیدزودی کل ساتعمیر نشده رها گردد، به
 (. 011-019: 1119کن برخورد شود)بیات، شدن اولین هنجار، فوراً با هنجارشبه محض شکسته
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 11ی دیدبانینظریهج( 

نترل و هنر کشود، عبارت از فن و ی مراقبت هم نامیده میدیدبانی که گاهی با عنوان نظریه ینظریه
-ها به امر تحت نظارتکه آنها است؛ بدون آنها و اعمال اشخاص و گروهزیر نظرداشتن فعالیت

 ردر عین حال، در چهارچوب مطالعات اطالعاتی، مراقبت و کنترل با یکدیگبودنشان واقف باشند. 
ما در مراقبت، ند، اکرگزار هم هست و دگرگونی ایجاد میکا ،کنندهمتفاوت هستند. در کنترل، کنترل

ا فراهم ری کنترل است و امکان آن، پیش زمینهبانی و نگاه به محیط است. مراقبتهدف فقط دید
شود. در مورد دیدبانی چند ا مراقبت با عدم مداخله تعریف میگر است، امخلهمدا کند. کنترلمی

 نکته قابل توجه است:
ا های مراقبت رمندترین سیستمچنان قدرتها، همهای اطالعاتی و امنیتی و دولتسرویس -

 ها متکی بر قانون است. در اختیار دارند؛ زیرا مراقبت آن

-اده میاستف« مراقبت منفعالنه»وع ی بزرگ از اشکال متنهابسیاری از مؤسسات و شرکت -

-ان و کنترل روابط عمومی مربوط میی اول، به نظارت بر اعمال کارکنکنند که در درجه

ظارت ی نآسا، فعاالنه از اشکال متنوع مراقبت براهای غولشود. در عین حال، برخی شرکت
ها کنند که ممکن است اقدامات آنهای مبارزی استفاده میبر اعمال فعاالنه و گروه

 تأثیرگذار باشد. 

بیان  گویند. بهمی« تجارت اطالعات»است که به آن ای شکل گرفته ، مقولهدر عصر جدید -
ونی و مجاز، اطالعاتی را از صورت قاناند که بهها و مؤسساتی ایجاد شدهدیگر، شرکت

-خرند و میکنند، میوری میآهای دولتی و غیردولتی جمعهای دیگر یا دستگاهشرکت

های اطالعاتی را در امر مراقبت دوچندان کرده است. زیرا فروشند. این پدیده کار دستگاه
 «سرقت اطالعات»از طریق « تجارت اطالعات»این احتمال وجود دارد که بخشی از این  ؛اوالً
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ر دو « العاتآوری اطجمع»پوششی باشد برای « ت اطالعاتتجار» ؛انجام گیرد و در ثانی
داند ن« تجارت اطالعات»ی موارد قانونی باشند، شاید متصدی عین حال، حتی اگر همه

 تواند از آن بکند. ی میهایمشتری آن کیست و چه استفاده

تر شود و بیشهای کوچک و افراد، کسب میاز طریق بسیاری از گروه« ات شخصیاطالع» -
ی کارصی بسیار حساس، برای اهداف تبهضرر هستند؛ اما برخی اطالعات شخها بیآن

-های اعتباری و دیگر اشکال کالهد، مانند: اطالعات مربوط به کارتشونآوری میجمع

 (. 101 -101: 1110برداری)پورسعید، 

 
 راهبردهای دیدبانی

ساالر در گذر زمان، ابزارهای حکومت برای شناخت، کنترل و مراقبت مردم های دیوانبا رشد دولت
، بهداشت عمومی گیرتر شده است. این ابزارها شامل، سرشماری، مساحی جغرافیایی، سوابقفرا

ای هدهندگان، کارتتأمین اجتماعی، فهرست اسامی رأی یهزینهکنندگان کمکفهرست دریافت
 سازند.ای برای مدیریت مردم فراهم میها و ... شالودهشناسایی ملی، گذرنامه

ریت مردم بر حسب آمارها، ها به مدیکومتمعتقد است که ح؛ فوکو 10سیاست زیستگانی -
های فقر، اطالعات مربوط به اعتیاد به ارتکاب جرم و میر، نرخوو ولد و مرگ نرخ زاد

 دهد. رشناسی به سیاست زیستگانی سوق میواگی

ی به ی اصلی کنترل حکومتاین باور است که دیدبانی به شیوهدیلون بر  11تاکتیک دیدرسی؛ -
های سخنرانی، را در معماری سالنتوان آنشود که میی مبدل میمک تاکتیک دیدرسک
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-های مداربسته و تولید برنامهفضاهای عمومی تحت مراقبت دوربین ها،ها، درمانگاهزندان

ای از اطالعات ی گستردهکردن مجموعهومتی مشاهده کرد که مستلزم تسلیمحک های
 شخصی هستند. 

ه برد. بگری اجتماعی نام میراهبردی دیگری به نام غربال؛ لیون از 11اعیگری اجتمغربال -
گری اجتماعی بر شدن دیدبانی به غربالمندآوری، خودکار و رایانهباور او از لحاظ فن

: 1110برد)برجس، ه بر داوری انسانی مستقیم راه میاساس تصاویر و آمارها به جای تکی
109 .) 

 های دیدبانیمدل

 اند:نام برده 10آرایی-و هم 10دیددو نوع مدل زندان تمام در دیدبانی از عموماً

، جهت ایجاد کرد قدرتدادن عمل: این مدل را فوکو برای نشاندیدمدل زندان تمام -
م بنتا بار جرمیگیرد که نخستینضباطی یا مهار خویشتن، به کار میهایی از  خوداننظام

های زندان را ی سلولتواند همهمیید یک برج مرکزی دطراحی کرده بود. در زندان تمام
ار دارد، ولی ها قری شفافی در برابر تمامی سلوله زیر نظر داشته باشد، زیرا پردهبه یک انداز

تحت آیا  ،توانند بگویند، نمیهای خودشانمهم این است که زندانیان در سلولی بسیار نکته
د وکرد کامل قدرت است، خی فوکو عملنظام به گفتهی این نظر قرار دارند یا نه. نتیجه

ان باشند. شکل امروزی زندان دارد که پلیس رفتار خودشاین معماری، زندانیان را وامی
« زدنگرههمبه»های مداربسته یا های دوربینتوان در به کارگیری سامانهدید را میتمام

ه کول با مقررات مختلف را موخدمات دولت الکترونیک مشاهده کرد که استحقاقات ی
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ی دهبانی است که سفر به ایاالت متحکنند. بر اساس این دیدتأیید هویت شخصی افراد می
ی اطالعات شخصی به ادارات مربوطه یا اخذ ویزای شنگن مستلزم ارایه امریکا

 (.110-101: 1110است)برجس، 

است. این مدل، مدل  شده ی: این مدل توسط هاگرتی و اریکسون معرفآراییمدل هم -
نند که کاین دو از دلوز و گاتاری نقل می گذارد.کزتری از دیدبانی را به نمایش مینامتمر

د، نشان تصمیمات ناهماهنگی برای اقدام به دیدبانی بگیرتکبازیگران مستقلی که تک
-و گروهی آزادی افراد آورند که دامنهپدید می17ای دیدبانینوعی نظام نامتمرکز چند شبکه

ان شها از از بستر سرزمینیسازی پیکر انسانآرایی بر اساس منتزعدهد. همها را کاهش می
کند. در گام بعد، این های گسسته عمل میرشته جریانشان از هم در قالب یکو جداکردن

ها را توان آنشوند که میمشخصی تجمیع می 19«های اطالعاتیبدل»ها از نو در قالب جریان
-توان در سیمای رویهآرایی دیدبانی را میج مداخله قرار داد. همبین گذاشت و آمار ذرهزی

-کنند، دید: اطالعات مصرفالمللی میی افرادی که اقدام به سفرهای بینهای دیدبان

شود؛ اطالعات سفر را نیز های اعتباری گردآوری میهای کارتکنندگان توسط شرکت
نند؛ کند سابر یا گالیله( گردآوری میهای هواپیمایی)مانرکتهای توزیع جهانی شسامانه

کنند، اطالعات کرایه سفرشان، جدول مایی افرادی را که فراوان سفر میهای هواپیشرکت
 یکنند؛ اطالعات پیشرفتهشان را گردآوری میی سفرهایشان و غذاهای مورد عالقهزمان

-میمبرای تصهای برخط گردآوری و یهای هواپیمایی یا کارگزارمسافران توسط شرکت

سانی و چه ک پسند در مورد این که چه کسانی مجاز به سفرهای هوایی هستندگیری محکمه
ا بومی یشود تا غالباً ستادهای مرزی برونهای خارجی گذاشته مینه، در اختیار حکومت

 (. 111-110: 1110را به اجرا گذارند)برجس، های هواپیمایی آننمایندگان شرکت

                                                             
11  Data doubles  
11 Rhizomatic system of surveillance  
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 فصل سوم

 روش تحقیق
 

 
 نوع تحقیق

ا، هو بر اساس نحوه تحلیل داده اکتشافینوع تحقیق مورد استفاده بر اساس هدف پژوهش از نوع 
 استفاده از روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین است.

 

 آماری و حجم نمونه یجامعه
ختلف اقتصادی، اجتماعی، های مآماری پژوهش، شامل کلیه کارشناسان و نخبگان حوزه یجامعه

)گلیسر و گیری هدفمندد که حجم نمونه با استفاده از نمونهباشسیاسی و علمی هرات می
نفر، کافی به  11( انتخاب شده و بر حسب اشباع نظری، مصاحبه با 1197؛ فلیک، 11،1107استراوس
 نظر آمد.

 

 ابزار تحقیق و روایی و پایایی آن
های مونهن که اعتبار آن از طریق اعتبار درونی بر پایه گزینش باشدابزار تحقیق، مصاحبه عمیق می

( اعتبار درونی بر پایه انتخاب نمونه هدفمند و بر 0001) 00مناسب به دست آمد. به اعتقاد راو و پری
ها بر اساس تخصص و گردد. در این پژوهش نیز نمونهاساس پرمایگی و غنای اطالعات ایجاد می

 لط بر مباحث محیط کاری به طور هدفمند انتخاب شدند. تجربه علمی و تس

                                                             
49

- Glaser & Strauss 

50
- Rao & Perry 
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 )راو و پری،یان مصاحبه برای گردآوری اطالعاتقابلیت اعتماد ابزار، از طریق هدایت دقیق جر
های همسو با ( تضمین شد. در این جهت با کنترل جریان مصاحبه، چه به لحاظ طرح سؤال0001

شونده در پاسخ صحیح و دقیق و عدم خروج مصاحبهاهداف تحقیق و چه به لحاظ ترغیب و هدایت 
 باشند.از بحث اصلی، اطالعاتی بدست آمد که از قابلیت اعتماد خوبی برخوردار می

 فرآیند انجام مصاحبه
(، فرایند مصاحبه شامل شش مرحله 1190) 01در پژوهش حاضر و بر اساس دیدگاه کوهن و مانیون

 باشد:می
 

 تعیین هدف
نظران و اسایی عوامل بحران امنیتی هرات و راهکارهای آن از دیدگاه صاحبهدف از پژوهش شن

 باشد.نخبگان شهر هرات می
 

 طراحی مصاحبه
و تحقق اهداف پژوهش، چندین سؤال اصلی طراحی شد و در طول  جهت تعیین ساختار مصاحبه

یان کنید، کجاها مثالً ب ترمصاحبه نیز سؤاالت اکتشافی از قبیل بیشتر توضیح دهید، منظورتان را واضح
 شد.و ... مطرح می

 انجام مصاحبه
ند. گرفتای نمونه موردنظر در جریان موضوع مصاحبه قرار مینامه، طی دعوتهابرای انجام مصاحبه

حبه گر و همچنین کنترل مصاهای مصاحبهها در فضایی دوستانه، بدور از دخالت دادن دیدگاهمصاحبه
رفت. گشونده از حیطه سؤال اصلی انجام میدن و به حاشیه رفتن مصاحبهجهت جلوگیری از خارج ش

                                                             
51

- Cohen & Manion 
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شد و در طول مصاحبه نیز سؤاالت اکتشافی جهت دستیابی به ها با سؤاالت اصلی آغاز میمصاحبه
 تر پرسیده شد.اطالعات عمیق

 نگارش
ر پایان، دها با ضبط صوت، ضبط شده و شوندگان، کلیه مصاحبههای مصاحبهپاسخ جهت نگارش

 سازی گردید.مطالب ضبط شده، به طور مفصل و دقیق به صورت متن نوشتاری پیاده
 

 تجزیه و تحلیل
اطالعات حاصل از مصاحبه، روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین مورد  جهت تجزیه و تحلیل

. تاستفاده قرار گرفت. تحلیل مضمون، یک روش کارآمد و در عین حال ساده در مطالعات کیفی اس
پذیری است. این نوع تحلیل، روشی برای شناخت، تحلیل روشی ویژه، که یکی از مزایای آن انعطاف

متنی  هایهای کیفی بوده و فرایندی است برای تحلیل دادهو گزارشی برای الگوهای موجود در داده
یدن متن، یند، با دکند. این فراهای غنی و تفصیلی تبدیل میهای پراکنده و متنوع را به دادهکه داده

-ر روشتواند در اکثبرداشت و درک متناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط؛ و تحلیل اطالعات کیفی می

(. در تحلیل مضمون، ابتدا متون 101-100: 1110)عابدی جعفری و همکاران، های کیفی به کار رود
ذاری های مشابه کُدگه به شیوهسازد تا اطالعاتی را کشود. کُدگذاری محقق را قادر میکُدگذاری می

شان، به صورت های مشترکها را بر حسب ویژگیدهی نموده و آنبندی و سازماناند، دستهشده
أملی ت بندی یادرآورد. بر این اساس، مضمون، برایندی از کُدگذاری، مقوله« هاییخانواده»مقوالت یا 

ند کای بسط یافته است که مشخص میجمله (. مضمون، عبارت یا00-11: 1110)سالدنا، تحلیلی است
را  های از پدیدهترین شکل، تلقیها در باره چیست یا به چه معناست. که در سادهیک واحد از داده

 های از آن پدیده را تفسیر. مضمون، سرشت یا بنیادکند و در باالترین حد، جنبهبیان و سازماندهی می
ست زند. مضمون ممکن اه و آن را به یک کُل معنادار پیوند میهای تکرار شونده را ضبط نمودتجربه

ای هدر سطح آشکار )مستقیماً قابل مشاهده در اطالعات/ مبتنی بر داده( و یا در سطح پنهان )در الیه
(. شناخت مضمون هرگز به معنی 007: 1110، سالدنا)مبتنی بر نظریه( پدیده مشخص شود درونی/
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ا هها نیست؛ بلکه مستلزم آن است که پژوهشگر مشخص کند در دادهر دادهصرفاً یافتن نکته جالب د
-به طور ضمنی مبین تکرار )حداقل دو بار( است. لذا مسئله« مضمون»دنبال چه چیزی است. از طرفی، 

توان مضمون به حساب آورد. و در نهایت، مضامین ها ظاهر شود، نمیای را که صرفاً یکبار در داده
ا اگر مرز ناپذیر است، امیگر متمایز باشند. اگرچه همپوشانی در مضامین در حدی اجتنابباید از یکد

ا و هتوان درک درستی از تحلیلای میان مضامین وجود نداشته باشد، نمیشدهمشخص و تعریف
 (.101: 1110)عابدی جعفری و همکاران، تفسیرها عرضه نمود

 تهیه گزارش
مصاحبه، گزارش نهایی در دو قالب، ارائه گزارشی در خصوص  هایتحلیل داده پس از تجزیه و

و ارائه  شوندگاناستخراج شده و استناد به گفته مصاحبه دهنده و فراگیرپایه، سازمانهای مضمون
 شود.ها مطرح میهای مصاحبهشبکه مضامین شامل ارتباط مضمون
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 فصل چهارم

تی در مورد عوامل بحران امنی مختلفهای تحلیل مضمون مصاحبه با نخبگان حوزه
 هرات و راهکارهای آن

 

 
 مقدمه

های منحصر به فرد آن در شهر هرات به عنوان یکی از امنیت و ویژگی نظری بر اساس مباحث
ای هترین شهرهای افغانستان سؤاالتی طراحی شد تا از طریق مصاحبه با نخبگان در حوزهاستراتژیک

یاسی، علمی و ...، عوامل محلی، ملی و خارجی بحران امنیتی هرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، س
های این بخش، نتیجه تحلیل شناسایی و راهکارهای ایجاد امنیت مورد بررسی قرار گیرد. یافته

یز شد و در طول مصاحبه نها با سؤال اصلی آغاز میای که مصاحبهگونههای میدانی است. بهمصاحبه
ای هشد. جهت نگارش پاسختر پرسیده میستیابی به اطالعات عمیقسؤاالت اکتشافی جهت د

ها با ضبط صوت، ضبط شده و در پایان، مطالب ضبط شده، به طور شوندگان، کلیه مصاحبهمصاحبه
« یل مضمونتحل»سازی گردید و در نهایت بر اساس روش مفصل و دقیق به صورت متن نوشتاری پیاده

 تحلیل شده است.
 

 هاشوندهحبهمشخصات مصا

های مختلف شامل استادان ها که از جمله نخبگان حوزههشوند، مشخصات مصاحبه1 -1 در جدول
الی های مستقل، وکالی پارلمان، وکدانشگاه، فعالین مدنی، مقامات امنیتی، احزاب سیاسی، شخصیت

 نشان داده شده است. شورای والیتی، تاجران ملی، زنان، علماء و جوانان هستند
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 ت. شوندگان مستعار انتخاب شده استوضیح: اسامی فوق، واقعی نبوده و بر اساس درخواست مصاحبه

 هاشوندهمشخصات مصاحبه -1 -1جدول 

نام و  حوزه ردیف
میزان  سن  تخلص

سابقه کاری  حوزه تخصص تحصیالت
 )سال(

1 

استادان 
 دانشگاه

ماستر جامعه  10 عارف
 0 جامعه شناسی شناسی

ماستر علوم  10 آرش 0
 سیاسی

حقوق و علوم 
 19 سیاسی

جامعه شناسی  دکترا 11 همایون 1
 7 توسعه

1 

 مدنی فعالین

 11 حقوق لیسانس 10 محمدطاهر

 10 مطالعات صلح لیسانس 11 غالم سرور 0

دانشجوی  19 بریالی 0
 9 علوم سیاسی دکترا

7 

 امنیتی مقامات

 11 خبرنگاری لیسانس 10 هوشنگ

ماستر مدیریت  11 ازهر 9
 0 آموزشی دولتی
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 00 مقام امنیتی ماستر 09 محمدنسیم 1

10 
 احزاب
 سیاسی

 00 عضو حزب لیسانس 01 شاه محمود

 00 عضو حزب لیسانس 01 ناصر 11

 10 عضو حزب دکترا 11 اسماعیل 10

11 

 هایشخصیت
 مستقل

نویسنده و  لیسانس اقتصاد 00 یوسف
 00 تحلیلگر

محمد  11
 10 حقوق لیسانس حقوق 01 قوبیع

فوق لیسانس  01 سردارمحمد 10
 پداگوژی

روزنامه نگار و 
 10 خبرنگار

10 

 وکالی
 پارلمان

 9 حقوق جزا ماستر 10 احمد

 10 حقوق ماستر 10 معصومه 17

 10 ادبیات لیسانس 10 عبداهلل 19

 10 پزشکی پزشک 17 موسی 11
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 وکالی 00
 شورای
 والیتی

 10 حقوق بین الملل سترما 11 اسحاق

 10 علوم سیاسی لیسانس 01 غالم رسول 01

00 

 ملی تاجران

 17 اقتصاد لیسانس 00 عبدالطیف

لیسانس حقوق  17 هنگامه 01
 17 حقوق و علوم سیاسی

 لیسانس 17 عبدالرحیم 01
سکتور 

 11 خصوصی

00 

 زنان

 9 خبرنگاری لیسانس 00 مهسا

م و ژورنالیز ماستر 19 فاطمه 00
 11 ارتباطات

 10 شورای والیتی چهارده پاس 10 فریبا 07

09 

 علماء

استاد پوهنحی  دکترا 11 بنیامین
 10 شرعیات

 10 شرعیات لیسانس 17 عبدالصمد 01

 17 شرعیات لیسانس 10 عبدالرحمن 10
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11 

 جوانان

 0 خبرنگاری لیسانس 09 عبدالعلی

حقوق و علوم  لیسانس 01 صادق 10
 1 سیاسی

 0 خبرنگاری لیسانس 01 فرشته 11

 

 مضامین استخراج شده
اسمیت، بعد از  عوامل بحران امنیتی هرات و راهکارهای آن و حسب روش پیشنهادی جهت شناسایی

 ازی شدسهای ضبط شده، پیادهنظران و رسیدن به اشباع نظری، مصاحبهبا صاحبمصاحبه  11انجام 
بحران امنیتی هرات های مختلف مضمون مرتبط با حوزه 001ابتدا  بعد،)تولید اطالعات(. در مرحله 

پایه که مضمون  07ها، بندی مضمونلیست کردن و خوشه، شناسایی شد. بعد از و راهکارهای آن
دهنده که واسط مضمون سازمان 01مبین نکته مهمی در متن بود شناسایی شد. با ترکیب مضامین پایه، 

 هایمضمون هعنایت بدر نهایت با  شبکه مضامین هستند شناسایی گردید.مضامین فراگیر و پایه در 
یل استخراج شد )تجزیه و تحل فراگیر به عنوان کانون شبکه مضامینمضمون  0، دهندهپایه و سازمان

 شود.توضیح داده می شوندگاناطالعات( که در ادامه همراه با نمونه نظرات مصاحبه
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 اج شده در مورد بحران امنیتی هرات و راهکارهای آنمضامین استخر -0 -1جدول 

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

ای هانگیزه پیوستن به گروه -1
بیکاری و فقدان  -0تروریستی 

 اعتیاد -1شغل 
 فقر اقتصادی

عوامل محلی بحران 
 امنیتی

 -0تجهیزات و امکانات محدود  -1
 دارات امنیتیضعف ا کمبود نیروی امنیتی

تقویت  -7تداوم وابستگی  -0
 معادن هرات های مسلحگروه

 مدیریت آب زراعتی کمبود آب -1تقسیم ناعادالنه  -9

 -11رقابت باندهای مافیایی  -10
فساد  -10 جذابیت منافع اقتصادی

 اداری و عدم مدیریت
 بنادر اسالم قلعه و تورغندی

مسامحه حکومت مرکزی  -11
 عدالتی و نقض حقوق بشر بی -11
ماندگاری و تأمین منافع  -10

 اقتصادی

و  رمسئولیمسلح غ یگروه ها
 یمحل انیزورگو
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باندهای مافیایی و عدم  -10
عدم جلب  -17تخصص مسئوالن 

عدم مشروعیت  -19اعتماد مردم 
ساالری عدم شایسته -11دولت 

 فساد اداری و سیاسی  -00

 ضعف دولت مرکزی

ران عوامل ملی بح
 امنیتی

 -00تبعیض در اجرای قانون  -01
 -01گسترش بی عدالتی 

 دارانسرخوردگی تجار و سرمایه
 عدم حاکمیت قانون

 -00نمایی حوادث بزرگ -01
تضعیف نیروهای امنیتی و اداری 

اختالف  -07ابتذال فرهنگی  -00
 مذهبی -قومی

 های اجتماعیها و شبکهرسانه

توجهی به رشد نامتوازن و کم -09
 شکاف شهر و روستا روستاها 

 -10منافع اقتصادی قاچاق  -01
 افراد زورگو و قانون شکنتقویت 

 ایجاد فضای آشفته -11
 قاچاق مواد مخدر و قاچاق کاال

 -11های اجتماعی خشونت -10
های مسلح و مخالف پیمان با گروه

عدم اجرای صحیح حقوق بشر  -11

 نقض حقوق بشر
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یر وجود گروه های مسلح غ -10
رنگ نیروهای مسئول و حضور کم

 امنیتی

تربیت نیروی آماده برای  -10
عوامل خارجی و مخالفین مسلح 

 -19 شکاف بین مردم و نظام -17
 جنایت به نام دین و جهاد

 گرایی دینیافراط

میدان رقابت و تضاد منافع  -11
های تندرو بهانه گروه -10کشورها 

 های نیابتیجنگ -11و افراطی 
 زنینفوذ و قدرت چانه -10

خارجی و  نیروهای حضور
 ایهای منطقهرقابت قدرت

عوامل خارجی 
تهدید منابع آب کشورهای  -11 بحران امنیتی

 بندسازی و هاآب مدیریت همسایه

 کشورهای در سرمایه تمرکز گسترش فقر و بیکاری -11
 همسایه

 های ویشیموتر هویت نامشخص و غیر قانونی -10
 ابزارهای 

 -17وضعیت نابسامان زندگی  -10 بحران امنیتی
 مهاجرین و بیجاشدگان توجهی دولتبی



12 

 

 -11افزایش نیروی امنیتی  -19
ساماندهی  -00منیتی بومی نیروی ا

کوتاه  -01گان داخلی بیجا شد
 کردن دست زورمندان 

 راهکارهای محلی

راهکارهای بحران 
 امنیتی

مدارس و حمایت از نظارت بر  -00
ساالری و شایسته -01علمای کرام 

ایجاد  -01مشروعیت بخشی نظام 
حاکمیت فراگیر و اجماع عمومی 

 متنفذین

 راهکارهای ملی

المللی ای و بیناجماع منطقه -00
 -07دیپلماسی با شرکای آب  -00

تجدیدنظر در پیمان امنیتی با ایاالت 
 متحده

 راهکارهای خارجی
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محلی بحران امنیتی عوامل
دهنده بوده که شامل فقر دارای شش مضمون سازمان« عوامل محلی بحران امنیتی» مضمون فراگیر 

اقتصادی، ضعف ادارات امنیتی، معادن هرات، مدیریت آب زراعتی، بنادر اسالم قلعه و تورغندی و 
دهنده مضمون سازمان شود. در ادامه درباره ششی میمحل انیو زورگو رمسئولیمسلح غ یگروه ها

 شوند.ها بیشتر توضیح داده میمستخرج از مصاحبه
 

 فقر اقتصادی

واند تیکی از اولین دالیل گرایش به جرم، فقر است. فقر اقتصادی می که داردبه آن  این مضمون اشاره
دهد می های تروریستی باشد، عاملی که فقر را گسترشعامل انگیزشی قوی برای پیوستن افراد به گروه

زمان دچار فقر و اعتیاد با هم باشد، زمینه جرم و بیکاری و فقدان شغل است و زمانی که شخص هم
 شونده در مورد این مضمون به این صورت است:یابد. نظر چند مصاحبهایجاد ناامنی افزایش می

دها اگویند فقر مادر تمام فسشود و در متون دینی ما هم هست که میفقر باعث ناامنی می
 است)صادق، لیسانس حقوق(.

خاطر ها بهه اینبینیم کافتند میزنند وقتی که گیر میاکثریت کسانی که دست به نا امنی می
 زنند)احمد، وکیل پارلمان(.ی نان دست به این جرایم مییک لقمه

به ا هها یا هفت نفر آنشود، هشت نفر آناز هر ده فرد خاطی و مجرم جنایی که دستگیر می
دالعلی، زنند)عبشان دست به جرم مییدالیل نبود نداشتن پول برای سیر کردن شکم خانواده

 خبرنگار(.

د یا که اوالد به خانه نان خواسته باشاش غذا نباشد، وقتینفر به خانهکه یکخوب طبعاً وقتی
نان  آوردندستیک جوان مادرش، پدرش، خواهر و برادرهایش گرسنه باشند، او برای به
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یاورد، دست بدست به سرقت و دزدی و سایر اعمالی که بتواند پول و پیسه و مواد غذایی به
 زند )محمدنسیم، مقام امنیتی(.دست می

بیکاری و فقدان  -0های تروریستی انگیزه پیوستن به گروه -1این مضمون شامل سه مضمون پایه  
 شود. اعتیاد است که به آن اشاره می -1شغل 

لی افراد اشاره این مضمون به این نکته است که خی های تروریستی:گیزه پیوستن به گروه( ان0
-روههای تروریستی بپیوندند و از طرفی، گشوند تا به گروهبه خاطر مبالغ اندک و لقمه نانی حاضر می

ادامه جهت در کنند. ها عضوگیری میهای تروریستی نیز چنین افرادی را شناسایی و از آن
 . شوداشاره میگان شوندمصاحبهشده به گفته تندسازی مضامین استخراجمس

گر هایی مانند طالب و دیدر قسمت طالبان هیچ انگیزه وجود ندارد و بیشتر مردم که به گروه
 پیوندند، بخاطر ده هزار افغانی است)اسحاق، وکیل شورای والیتی(.گروها می

ه به کیر هستند به ایران و پاکستان، طبعاً کسانیوقتی مردم کار نداشته باشند، مردم سراز
ا هها دشمن ما مردم افغانستان است، آنبرند به طالبانی که آنروند، رجوع میپاکستان می

یند آگیرند و میدست میخاطر لقمه نانی سالح بهجا  بهجا کاری پیدا نمی کنند، در آنآن
 با، عضو شورای والیتی(.شوند)فریدر افغانستان و مخالف ملت خود می

ر دولت ی فقر است و اگخاطر پدیدهکنند، بهای از افرادی که در بستر طالبان فعالیت میعده
ی جهانی بتواند زندگی مردم افغانستان را به یک سطح حداقلی از رفاه افغانستان یا جامعه

 )عارف، استاد دانشگاه(.یابدد، طبیعتاً نرخ جرم کاهش میبرسان
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سال  07تا  17های مختلفی داشتیم که از بین روستاییان جوانانی بین ها ما گزارشسوالیدر ول
های قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر های مسلح یا گروهخاطر فقر و نبود کار به گروهبه

 پیونند)عبدالعلی، خبرنگار(.می

آید و دست به میگیر آن است، توانیم بگوییم، هر شهروندی که امروز فقر دامنما نمی
ها داده نکنند و با اندک معاشی که به آها سوء استفاده میزند، اما کسانی از اینخشونت می

سوی گروه های مخالف حکومت یا کسانی که نمی خواهند در افغانستان ها را بهشود، آنمی
 کنند)غالم سرور،  فعال مدنی(.صلح باشد، جذب می

های مخالف مسلح، که خیلی از جوانان روی بیاورند به گروهشود فقر اقتصادی باعث می
-که از طرف نیروهای مخالف برایآوردن پول ندارند و وقتیدستکسانی که کاری برای به

زنند، چون شود، دست به ناامنی میشود که ماهانه برایشان پول داده ای داده میشان وعده
ادی در سطح پایینی قرار دارند و از سوی دیگر، کاری ها نیاز به پول دارند و از نظر اقتصاین

 زنند و ما خیلیآورند و دست به ناامنی میدادن ندارند، به مخالفان مسلح روی میبرای انجام
 از کسانی را داشتیم که بازداشت شدند و شامل این افراد بودند)فرشته، خبرنگار(.

 اشد. بم فقر، بیکاری و عدم اشتغال مییکی از عوامل اصلی تداو( بیکاری و فقدان شغل: 2

ت فقدان اقتصاد، فقدان شغل، فقدان فرص جهینت در افتدیکه اتفاق م میاز جرا یش بزرگخب
 )عارف، استاد دانشگاه(.جوانان جامعه یبرا یشغل یکاف

کار باشد، وقتی یک خانواده نانی برای خوردن نداشته باشد، طبیعی است وقتی یک جوان بی
کند، یا های جنایی میکاری او را یا وادار به جرمشود، بیمت خالف کشانده میکه به س

 )عبداهلل، وکیل پارلمان(.هم وادار به سرقت و  قتل می کند وادار به دزدی می کند، یا
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-های تحصیلاندازی نشده که تمام جوانهای کاری وجود ندارد، یا در هرات راهچون پروژه

 شود ویاهایی که سوادی کم دارند، مجبور به مهاجرت مید و جوانکار هستنی ما بیکرده
شوند در داخل دست به هر کاری بزنند. اگر جوانان مصروف کار باشند، نه به هم مجبور می

شوند برای پول اندکی دست به پیوندند و نه حاضر مینیروی های مسلح مخالف دولت می
 ناامنی بزنند)مهسا، خبرنگار(.

که نه کار داشته باشد، نه یک وظیفه داشته باشد و نه درآمد و عایدی داشته ،  فردیبه هر حال
باشد؛ خوب او مجبور است، باالخره یا دست به دزدی بزند، یا دست به یک جرمی بزند، یا 

 کاری را انجام بدهد)هوشنگ، مقام امنیتی(.

در صد  90تا  90د، حدود حیث پایگاه اقتصادی در هرات بپذیریاگر شما شهرک صنعتی را به
خصوص در فصل زمستان، چون در این شهر که بیمه وجود باشد، بهکار میها بیاز کارخانه

که نکنند، بدون ایکار هستند، در فصل زمستان کارگرها را رخصت میندارد و کارگرها بی
سف، رد)یوشود که کارگر به ناامنی روی آوبرای آن کدام حقی بدهند. این موضوع باعث می

 نویسنده و تحلیلگر(.

نقش عمده باشد در تمام افغانستان که هرات  تواندیخود م ،شتغالا ینهینبودن زمعدم فراهم
عداد ت کارند،یب شوند،یکه از مکاتب فارغ میکساناز  یادی،. تعداد زآن استاز  یهم بخش

که یکس از تر هستندیاقدهع هانیو ا کارندیب شوند،یها فارغ مکه از دانشگاهیکسان ادیز
-یکس دنیبیو باز م ودشیدارد استخدام نم اقتیدرس خوانده، ل کهیکس است. درس نخوانده

خود  نیا و شودیاستخدام م یبنابر روابط ،تر استنییاو پا ییو توانا تیمراتب ظرفکه به
 یهیروح تیبسازد و تقو تیتقو ی رادر نزد افکار عموم یضددولت یهیروح تواندیم

 گاه(.)آرش، استاد دانشمسلح نیمخالف یبرا رویجلب و جذب ن یبرا کندیکمک م یضددولت
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تواند عامل بروز جرم و ایجاد نامانی باشد، اعتیاد یکی از عواملی که در کنار فقر می ( اعتیاد:3
 باشد.می

 اریسیله و ابزعنوان هر و، می شود از او بهآوردن پولدستهبرای ب، معتاد است وقتی کسی
در خود  هم فقر گسترده یکی از والت هایی است که متأسفانهصورت بگیرد و هرات  استفاده

ا در معتاد را مشصت تا هفتاد  هزار  چیزی حدوداً یعنی تقریباً ،دارد و هم اعتیاد به مواد مخدر
 )محمدطاهر، فعال مدنی(.والیت هرات داریم

ا ر مواد مخدر از هر طریق شده پول جبور می کند کهاعتیاد پدیده ای است که معتاد را م
 )مهسا،های هرات داشته باشدر مهمی در ناامنینقش بسیا تواند این می دست بیاورد وهب

 خبرنگار(.

که بتواند خود را راحت کند و حداقل او نیاز دارد که تا از خواه یک معتاد برای اینخواه نا
دست بیاورد؟ حداقل باید پولی رقم باید بهم چه قسم و چهواد استفاده بکند و مواد را هآن م

 )هوشنگ، مقام امنیتی(.دست بیاوردآن پرداخت بکند که آن مواد را بهرا در قبال 

 ضعف ادارات امنیتی

کمبود نیروی  -0تجهیزات و امکانات محدود  -1شامل دو مضمون پایه  دهندهسازمان این مضمون
این مطلب دارد که ادارات امنیتی که پیشران مبارزه با جرم و جنایت و ناامنی  باشد و اشاره بهامنیتی می

برند و این خود عاملی است که زمینه را برای ایجاد هستند از کمبود تجهیزات و نیروی انسانی رنج می
 کند.ناامنی فراهم می
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عت و تناسب با وستجهیزات و امکانات مبارزه با ناامنی باید م ( تجهیزات و امکانات محدود:0
شوندگان این عامل در هرات محقق نشده دامنه جرم و جنایت در هر منطقه باشد که طبق نظر مصاحبه

 است.

امکاناتی که فسادی که در ادارات امنیتی قرار دارد این است که همان تجهیزات و لوازم و 
 ان(.)احمد، وکیل پارلمشودقرار داشته باشد، قرار داده نمی های امنیتیباید در دسترس ارگان

ا یک هنحث باالی سربازهای امنیتی نیست، آب .نیروهای امنیتی دولت است ضعف از خود
تی همه نیروهای امنی نظام،دست خود جنگند. نبود امکانات بهمی ،قطره خون هم داشته باشند

ها نترس آها غذا ندارند، حتی آب آشامیدنی صحیح در دسرا با مشکالتی مواجه کرده، آن ما
 (.)فریبا، عضو شورای والیتیقرار ندارد

کنم می ، فکرها را در افغانستان داردترین جغرافیهخبر دارید که هرات یکی از گستردهشما 
سیار با توجه به این جغرافیای بسیار وسیع و جمعیت ب .ترین جغرافیا باشدبعد از هلمند گسترده

 و تجهیزاتی را که برای هرات فرستادند و تشکیالتیامکانات  ،انبوهی که درین خطه جمع شده
امنیت عمومی هرات بسیار کم است)عبداهلل،  ؛ برای تأمیناندکه برای هرات در نظر گرفته

 وکیل پارلمان(.

نیروی امنیتی نیز باید متناسب با جمعیت هر منطقه باشد که در هرات ( کمبود نیروی امنیتی: 2
 امنی شده است. نبود این تناسب باعث بروز نا

ه ک یکی از دالیل نا امنی در والیت هرات است از جمله پلیس امنی،نبود نیروی کافی امنیتی 
 )عبدالعلی، خبرنگار(.سو وجود داشته استاز سالیان چند به این
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کم  روین هکیپس وقت ،ندارد یکاف یروین ،تیوال نیهرات به تناسب نفوس ا یتیامن هاینهاد
 ادید روز به روز زشویم یامنکه باعث نا یتاف خالف ها باال رفته و افراطگر اًمطمئن ،باشد

 )عبدالصمد، عالم دین(.دشویم

تشکیل نیروهای امنیتی، پلیس و اردو، این مهم است، کمبود نیروهای انسانی هم هست 
احمد، )شودو های انسانی بیشتر مشاهده میمنتهی کمبود نیر ،وکمبود تجهیزات هم هست

 ارلمان(.وکیل پ

هر با شاش هم میشود گفت که کمبود نیروهای امنیتی در شهر هرات است که این علت اصلی
 ویک والیت درجه دو و درجه سه نیروی امنیتی دارد  یاندازهوسعت و نفوسی که دارد، به

تا  ،تر در والیت هرات حضور داشته باشندصورت گستردهنیاز است که نیروهای امنیتی به
حت تسلط ت را که برخی مناطقطالبان در گوشه و کنار هرات به قدرت برسند و یا این نگذارند

 )فرشته، خبرنگار(.ند و دست به آشوب و ناامنی بزنندخود بگیر

 معادن هرات

دهنده اشاره به این مطلب دارد که استخراج معادن هرات از یک سو باعث تقویت سازمان این مضمون
شود. این ها برای ایجاد ناامنی میز سوی دیگر باعث تحریک خارجیهای مصلح داخلی و اگروه

های مسلح است که به آن اشاره تقویت گروه -0تداوم وابستگی  -1مضمون شامل دو مضمون پایه 
 شود.می

کشورهای خارجی تمایلی به گسترش و توسعه معادن و استخراج ندارند تا  ( تداوم وابستگی:0
 غانستان و وابستگی به خودشان حفظ شود.همچنان وضعیت مصرفی اف
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فع نها و استخراج این معادن بهکنند برای استخراج آنگذاری می، سرمایهآیندها میبیرونی
ه یک شویم بو ما از یک کشور مصرفی تبدیل می کنندها تاوان میهای ما نیست و آنهمسایه

کند ان میها تاوها برای آنای آیندهبه اصطالح صادرکننده و تولیدی و این برکشور صنعتی و 
ست د اریم در دل زمین بماند و همیشهچه که ما دکه آنتا این ،آفرینندخاطر ناامنی میو به این

 )احمد، وکیل پارلمان(.نیاز ما پیش دیگران دراز باشد

ن ناحیه و منافعی که از ای طرف دیگر ممکن است برخی کشورها متضرر شوند از ایناز یک
-)فاطمه، روزنامهزنندها می، اما نشده است؛ دست به ناامنیها قرار بود عایدشان شودروژهپ

 نگار(.

دن های مسلح، تسلط بر معایکی از منابع درآمدی و تقویت گروههای مسلح: ( تقویت گروه2
 باشد.هرات می

ها لسوالیموجب شده که بسیاری از قلدرهایی که در و ،شودثروتی که از معادن تولید می
ا مسئولین ،وادار بکند که رئیس شرکت ر مسئول و طالبان راداران غیرکنند، تفنگزندگی می

ند ندیگری را وادار بک ی استخراج سنگ معادن یا هر کس،ا کارکنان همان فابریکهشرکت ر
ین اها بپردازند که برای آن ؛گویندها حق میاین چه که که یک چیزی را به عنوان آنبه این

ر قانونی شده، هداران غیرهای منفی بین طالبان و تفنگامنی و رقابت در ذات خود موجب نا
ن خود زد و ؛ طبیعی است که بیامتیازاتی بگیرند هاکه بتوانند از این شرکتخاطر اینهکدام ب

-طقه و هم برای فابریکه و فابریکههم برای من ،کنندخوردهایی دارند و ایجاد ناامنی می

 )عبداهلل، وکیل پارلمان(.ارهاد

های مسلح برای پایداری و برای ، بدون چون و چرا گروهاگر در هرات معادن وجود دارد
هایی که معدن دارند سر ویژه آن ولسوالها بهالح، برای داشتن قدرت در ولسوالیخریدن س
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سو یکجود ندارد، از سو حاکمیت قانون وکنند، از یکشکنند و جنگ میو دست می
پس طالبان نیاز دارند  سو هم معادن وجود دارد،از یک ،تر عمل کردهنیروهای امنیتی ضعیف

ی های تروریست، برای گروهستابه منبع درآمدی، معدن یک منبع درآمدی اعال برای طالب 
 تعامل ناامنی در والیتوانیم این نتیجه را بگیریم که وجود معان جا میپس از این ،است

 )عبدالعلی، خبرنگار(.رودر میشمابه

نفع هستند، یعنی قراردادی که یک شرکت طالبان به هر قرارداد معادن ذی ،اما از طرف دیگر
ها این دهد و آنکند و  ماهانه معاش میدر کویته قرارداد میکند با طالبان هم با دولت می
ل )موسی، وکیکنندمیگونه در هرات مصرف های تخریبرا در عملیات گیرندپولی که می

 شورای والیتی(.

اید دار ب، مثالً معدندشوافگن میهای هراسی گروهاستخراج غیرقانونی معادن سبب تقویه
ئول و از این طریق تقویت مسهای مسلح غیراختصاص دهد به گروهیک مقدار از معدن خود را 

 )زهرا، مقام امنیتی(.شوندمی

های افغانستان همواره میدان نبرد بوده بین نیروهای یتمعادن هرات و حتی معادن دیگر وال
این  رویه ازیصورت بی طالبان قرار دارد و بیشتر بهها در مناطق ادارهنامنیتی و طالبان. بیشتر آ

ت ها همه دالیلی اسو این رسانندفروش میصورت غیرقانونی بهکنند و بهمعادن استخراج می
وجود هوهای امنیتی در نبرد باشند و در همان مناطق ناامنی را بکه طالبان همواره با نیر

 )فرشته، خبرنگار(.بیاورند
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 مدیریت آب زراعتی 

به این مطلب اشاره دارد که با توجه به کمبود آب، چنانچه در توزیع آن  دهندهاین مضمون سازمان
شامل  اپذیر خواهد بود. این مضموننعدالتی وجود داشته باشد، زمینه اختالف و بروز ناامنی اجتناببی

 شود.کمبود آب است که به آن اشاره می -0تقسیم ناعادالنه  -1دو مضمون پایه 

وجود مافیای آب و استفاده از افراد زورمند برای توزیع آن در مناطق مورد  ( تقسیم ناعادالنه:0
منی ها و در نتیجه ایجاد نااعالقه و جلوگیری از تقسیم عادالنه آب، باعث بروز اختالفات، درگیری

 شود.می

، یدآ، از اوبه تا پشتون زرغون داخل شهر میآیدب از بند سلما یا از چشت شریف میوقتی آ
 که قدرت چنان کسانیها. همچنان بین ولسوالیو هم پا شده ی بههایدر این قسمت جنجال

ان شن ضعیف است و صدایشاصاد و مردمی که زمین کمتری دارند و  اقت مافیایی داشتند
امنی و اختالفات شده همیشه درگیری وجود داشته است و باعث نا ؛درسجایی نمیبه

 )اسحاق، وکیل شورای والیتی(.است

ا و هو قریه هاخصوص در ولسوالیهب ،ها در افغانستان بودهترین جنجالآب یکی از بزرگ
-هان تقسیم ناعادالنه آب بوده بچنها همین آب بوده و همترین جنجالبزرگ ،دستدور

 یاهند که قریهدهنند و اجازه نمیکخوبی استفاده میها از آب بهکه بعضی از قریه خاطری
یگر د یب از یک قریه به قریهند که آاجازه نمی ده افراد زورمند،  یا دیگر استفاده کند و

 )مهسا، خبرنگار(.بگیردبرود و از آن استفاده صورت 

های خود را از دست جان ،خاطر همین حق آبهب تن، ها، صدهالسوالی گذره دهدر همین و
ین ی از عاملیک ند.جات و قصبات حل بکناند در قریهمکش را تا حاال نتوانستهداده و همین کش
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ات ج، بین اقوام و قریههای بزرگی در والیت هراتاساسی خشونت ها و حتی باعث کشمکش
)غالم سرور، های خود را از دست دادندفی شده که کسانی جانهای مختلو حتی ولسوالی

 فعال مدنی(.

ها درگیری بر سر آب دارند، برخی از ، در بسیاری از ولسوالیچون تقسیم آب عادالنه نبوده
 بنا به برخی روابط و عالیق و روابط ،ولین بخش زراعت و آبیاریئو مس هائولین، ولسوالمس

دالت که شود، عباعث می شود که عدالت پیاده نمی این ؛فراد دارندو مناسباتی که با بعضی ا
آید و اختالف و تناقض از گپ زشت به مشت وجود میبهبین مردم اختالف  ،شودپیاده نمی
راد شده ن باعث کشتن افای ،بار یهابارکشد که االخره به تفنگ و کارد و چاقو میو لگد و ب

 م امنیتی(.)محمدنسیم، مقاو باعث ناامنی شده

ل تواند به عنوان عامبا توجه به رشد جمعیت و وجود جامعه زراعتی، قاعدتاً آب می( کمبود آب: 2
 تنش و درگیری باشد.

م ها کجمعیت زیاد شده است، مصرف آب باال رفته است و از طرفی آب و میزان بارندگی
ر تنازع را ود بستخود به خله ، این مسأگردیده است و منابع آبی مورد تهدید قرار گرفته است

 )همایون، استاد دانشگاه(.ایجاد کرده است

ها ن اربابباعث تشدید تقابل بی و کمبود منابع آورد، کمبود منابع میبکه کمبود آیاز آنجای
. حاال دهددهاقین را نیز کاهش می ی ازامنی است که کمبود آب شمارشود؛ این عامل نامی

)معصومه، تواند بهتر مستفید شوددر حقیقت همان میدارد، هم هرکس زور دارد و سالح 
 وکیل پارلمان(.
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ته بود ریه در گرفهایی شدیدی بین دو قجان شنیده بودم که حتی درگیریهای زندهدر قسمت
را حل که به یک طریقی آنتا این ،گفتند طالبان هم دخالت کرده بودندکه حتی گفته می

ی زراعتی است و آب مایع ، چون جامعه جامعهشودامنی میاصد در صد باعث ن کردند. بله
 )اسماعیل، عضو حزب سیاسی(.اصلی است

 بنادر اسالم قلعه و تورغندی

جذابیت منافع  -0رقابت باندهای مافیایی  -1شامل سه مضمون پایه  دهندهاین مضمون سازمان
طلب دارد که هر جایی که امکانات باشد و اشاره به این ممی فساد اداری و عدم مدیریت -1 اقتصادی

روز های مافیایی و بو منافع اقتصادی همراه با فساد اداری وجود داشته باشد، زمینه فعالیت گروه
 آید.درگیری و جنایت فراهم شده و بحران امنیتی بوجود می

 وجود منافع اقتصادی سرشار در کنار وجود فساد گمرکی، زمینه ( رقابت باندهای مافیایی:0
 آورد.برداری حداکثری از این شرایط را فراهم میرقابت باندهای مافیایی برای بهره

 و کشتهچون کارمندان گمرک و یا بانک  کسانی روزی وجود ندارد که در بندر اسالم قلعه
اطی ها هیچ ارتباین ،شما چند روز پیش شاهد ترور کارمندان بانک بودید .دنیا هم زخمی نشو

رور های بین خود مردم را تها همه باندهای مافیایی هستند که برای رقابت، ایندبه طالبان ندار
ه باید ک ید و این کار به حدی رسیده که احتمال دارد که گمرک افغانستان از جاینمی کن

 )اسحاق، وکیل شورای والیتی(.، دوباره به هرات منتقل شودباشد

ترین و بیشاست، ورود و خروج کاال ها است  وسایل امکانات و طبعاً ،هر جایی که بندر باشد
أثیرات امنی ها تها هم به  ناها توجه دارند، و به این شکی نیست که اینمافیا هم به همین قسمت

 )احمد، وکیل پارلمان(.خود را دارد
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تر ، می بینیم که مسیر اسالم قلعه ناامنکه گمرک را از هرات به اسالم قلعه انتقال دادیماز زمانی
و مافیای اقتصادی در این های محلی ها و زورمندطلبکه دست فرصتخاطر اینهشده و ب
 ،های مافیای اقتصادیای فعالیتهشود، سر نخشدت دخیل است و حتی گفته میحوزه به

 جاد شده و این فضا راها ایدر بین مثلث زورمندهای محلی و حتی بعضی از تاجرسفانه متأ
دون پرداخت ها بها بتوانند از این تجارت سوء استفاده کنند و از بندر گاهتا آن ،اندآشفته کرده

د طاهر، )محمالیاتی خود را از گمرکات بیرون کنندمحصول یا بدون طی مراحل قانونی اسناد م
 فعال مدنی(.

هرات  یامناتواند در نیم زین ،و اسالم قلعه باشد یرغندودو بندر مهم در هرات که ت تیودجمو
در بنادر  و دنبرینم شیرا پ یقانونمراتب  شانیبنادر کارها نیچراکه ا ،داشته باشد ریثأت

-به شان به خطر مواجه شود ود منافعنخواه ینم وند نکیم تیفعال ییایماف یارهیشکل زنجبه

 )عبدالصمد، عالم دین(.شوندیم میهرات سه یامندر نا ظ،حال نیهم

ز را به مرکرا بلند است که ما تمام عواید آناد مردم هرات که همیشه د ندها بنادری هستاین
روان  را هم حتیدرصد آن 00میم که ما فهمی ،یابی کنیمکه ریشه، اما وقتیکنیمروان می

ری که وقتی والی نفحلقه پنج شود. یا مثالًتقسیم می یشتر از این میان مافیابلکه ب ،کنیمنمی
لک به هر نفر داده  100ه رفتند، متوجه شدند که روزانه هرات به سفری که به اسالم قلع

کس توان مقابله با نفر مسلح دارند و هیچ 10تا  10ها کسانی هستند که هر کدام شود. اینمی
 )زهرا، مقام امنیتی(.شوندها یکی از عوامل ناامنی میها را ندارد و ایناین

رت عدم ها است که در صومنافع اقتصادی آن یکی از مزایای بنادر،( جذابیت منافع اقتصادی: 2
ود ها، زمینه ایجاد درگیری و بحران امنیتی به وجکنترل امنیتی و به خطر افتادن منافع بعضی گروه

 آید. می
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مثالً وقتی  ،کندرخنه می هاامنی نیز در آن، نادنداشته باش ی که منابع اقتصادیبدون شک بنادر
با این  ،کندبرای خودش چهارچوپ اقتصادی تعریف مییک ولسوالی  یقومندان امنیه

شود پس از این لحاظ آید و منافع مردم به ضرر مواجه میمیان میبه جاتضادها در این ؛حساب
 )معصومه، وکیل پارلمان(.شودامنی ایجاد مینا

ی هایشتن ،هاگاهی وقت ،گیردن صورت میکه صادرات کاال از آدلیل اینهببندر اسالم قلعه 
یک  تاده وکه منافع اقتصادی یک تعداد به خطر اف ر خود همین صادرات واردات داشتیمد را

دست هو منافع خود را ب اند که راه را ناامن کنندفکر شدهاند و با این تعداد احساس زیان کرده
ان تیکی از عوامل ناامنی در افغانس ،سفانه در چهل سال گذشته، متأاین از یک طرف .بیاورند

 نگار و خبرنگار(.)سردارمحمد، روزنامهاست و بی پیکر این کشور بوده مرزهای بی در

تورغوندی هم در اسالم قلعه  هم در ،ها را وسوسه می کند، انسانهر جا که ثروت باشد
، تحت این مسیر راه چون شود،هرات میکاال وارد شهر  که های لب مرز وجود داردگمرک

تا کرده کند و وسوسهبسیاری را وسوسه میصورت دقیق نیست، تی بهکنترل نیرو های امنی
 )عبداهلل، وکیل پارلمان(.ایجاد ناامنی کنند و به اصطالح حق بگیرند

در صورت عدم مدیریت صحیح در بنادر، منافع اقتصادی که ( فساد اداری و عدم مدیریت: 3
ای مافیایی های برای جوالن گروهبه زمینه باید باعث رونق اقتصادی و سامان زندگی مردم باشد، تبدیل

 شود. و تروریستی و در نتیجه ایجاد ناامنی می

 یهانی. زممیاست. منابع سرشار را دار یتیوضع نیغرب افغانستان چن رهرات هم د تیوضع
 یکه عاملبل ،ثبات در منطقه ینه تنها کمک نکرده برا هانیاما ا ،میبنادر دار م،یدار زیخحاصل

فراهم  یدارفساد گسترده ا نهیزم کهاست  یعیخوب طب ،شده است. به عنوان مثال یثباتیببر 
که در مرزها  ییهایو الب دیآیوجود مکه در قسمت قراردادها به یعیوس  یکرده، زدوبندها
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 هانیبه افغانستان، ا شودیکه داخل م یو مواد شودیکه خارج م یخاطر موادهب ،وجود آمدهبه
-فربه یهنیزم ند،یگویم ییایها عوامل مافبه آن که اصطالحاً یعده عوامل کیشدن فربه نهیزم

 )آرش، استاد دانشگاه(.را فراهم کردند هانیشدن ا

امن ها را دشکلی دامن بزنند. چگونه ناامنیها را بهکات باعث شده که ناامنیفساد در گمر
آید، د میوجوهکنند و فاصله طبقاتی بد؟ خب طبیعی است که مالیات را تحویل نمینزنمی

ل کنند را تحویافرادی که پولدار هستند با عدم رعایت قانون، مالیات اجناسی که وارد می
 آورند. بناءًد میوجوهشود و شکاف طبقاتی بیشتری بدهند، بنابرین دارایی آنان بیشتر مینمی

 نگار(.)فاطمه، روزنامهدها را نیز سبب شو، ناامنیاین شکاف طبقاتی ممکن است

سفانه همین قاچاق انسان و قاچاق ، متأطوری که دولت مدیریت داشته باشدبندرها آندر این 
رسمی که از مرز های غیر یا شود واچاق اسلحه از همین مرز ها رد و بدل میمواد مخدر و یا ق

این قسمت بیشتر  با کشورهای همسایه مدیریت را در . دولت بایدشود، وارد میوجود دارد
فراد از دادن و با خریداری اداری مبارزه بکند و بسیار به آسانی و رشوهداشته باشد و با فساد ا

 تواند ناامنی را درپس مدیریت ضعیف در این بند ها می .شودء استفاده میاین بندرها سو
 )مهسا، خبرنگار(.کشور بیشتر بسازد

 ؛یمکنیاکنون که ما و شما صحبت ممنی است، همیناها باعث نای عرصهعدم مدیریت در همه
های مسلح به کاروان رییس گمرک که در مسیر راه اسالم قلعه گروه خبر و گزارشی آمده

که یتوانیم این نتیجه را بگیریم که زمان، میبدون چون و چرا اند.اسالم قلعه حمله کرده
های روهمنابع اقتصادی برای گعی که مدیریت قانونی، حاکمیت قانونی برای یک سلسله مناب

د گمرک ؛ وجوید. ببینشود، این مسأله باعث ناامنی میهای مسلح هستندگروه مختلف از جمله
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. اما عدم مدیریت و سوء هم باعث ایجاد امنیت بشود ،تواند هم مفید باشداسالم قلعه می
 )عبدالعلی، خبرنگار(.شودمدیریت این گمرک باعث ناامنی می

به  ،اجنه که حتی پول آجا فساد گسترده باعث شدنخصوص بندر اسالم قلعه که در آهب
هایی را داشتیم که در این مسیر مخالفان مسلح داده شود برای رفت و آمد موترها. ما گزارش

ین سال اخیر در اطالبان کمین گرفتند، چندین تن از کارمندان گمرک اسالم قلعه در یک
 )فرشته، خبرنگار(.ها شدنداعث ایجاد ناامنیدند و بمسیر کشته ش

 یمحل انیو زورگو رمسئولیمسلح غ یگروه ها

 هایبه این مطلب اشاره دارد که یکی از مهمترین عوامل ناامنی در هرات حضور گروه این مضمون
ف ها و انگیزه تأمین منافع اقتصادی با هدمسلح غیرمسئول هستند که عدم برخورد جدی با این گروه

مسامحه حکومت  -1شود. این مضمون شامل دو مضمون پایه ماندگاری باعث تشدید این ناامنی می
 ماندگاری و تأمین منافع اقتصادی است. -0مرکزی 

های مسلح و زورگویان عدم وجود اراده قوی برای انهدام گروه ( مسامحه حکومت مرکزی:0
 شود.زایش ناامنی میها و افمحلی باعث ایجاد مناطق تحت کنترل این گروه

گاهی مردم از دستشان ح غیرمسئول در هرات گاههای مسلمتأسفانه شما دیدید که گروه
ه خود حکومت مرکزی یک اراده ی قوی برای کگردد به اینها همه بر میاند و اینشاکی
از جان مردم انداخت و متأسفانه بعضی ها بهعده را خود اینها نداشت و یکآوری اینجمع

 )احمد،اثرات خود را دارد طبعاً کهاندوجود آمده و مردم از یک ناحیه متزلزل شدهها بهناامنی
 وکیل پارلمان(.



11 

 

 ،فانهسامنی بوده، متأترین عوامل نا، بدون شک یکی از جدیمسئولهای مسلح غیروجود گروه
های محلی گروه، هنوز هم اعالم کرد را های قدرتد که دولت آمد و مبارزه با جزیرههرچن

-ف مینوعی تعیین تکلیدارند و بهکلیدی را ، نقش بسیار های حاکم در منطقهعنوان گروهبه

ای ههای مسلح غیرمسئول کسانی هستند که سرنخکنم که در بین گروهکنند، من فکر می
های وهرگاگر شما بیایید بسیاری از  ،، مثالًایگردد به شبکه های مافیایی منطقهها بر میاین
ر سبک دها در قاچاق مواد مخدر، در قاچاق اسلحه، در قاچاق معادن این ،مسئول را ببینیدغیر

 )محمدطاهر، فعال مدنی(.بسا موارد دیگر دست دارند

از امنیت عمومی بیشتری برخوردار است نسبت به  ،مناطقی که تحت کنترل طالبان است
ود هایی که بین دو جناح وجما زد و خورد، امناطقی که تحت کنترل حکومت افغانستان است

د و کن، ایجاد ناامنی میگیردگاهی صورت میشان گاههایی که بینل سرزمیندارد و تباد
خالء حاکمیت حکومت مرکزی در  ،زورگویان محلی هم با استفاده از خالء حاکمیت قانون

 )عبداهلل، وکیل پارلمان(.اند، بار بار موجب ناامنی شدهاطراف

دهد. اما ها را نمیگروه وقت اجازه فعالیت به اینهیچ ،ر حاکمیت، حاکمیت درستی باشداگ
ها هم ممکن به شکل سفانه این قدرت و این حاکمیت را دولت ما ندارد، اینچون متأ

ن شود ای هایی را تحت کنترل، حمایت و پوشش خود داشته باشند و باعثخودمختار منطقه
 نگار(.)فاطمه، روزنامهها بیشتر شودکه ناامنی

های مسلح و زورگوی محلی جهت تداوم فعالیت گروه( ماندگاری و تأمین منافع اقتصادی: 2
یان محلی نیاز زورگوباشد. خود نیاز به منابع اقتصادی دارند که تأمین این نیاز مستلزم ایجاد ناامنی می

اق انسان، قاچ .زنند، دست به قاچاق مییدست آوردن منابع اقتصادهبه منابع اقتصادی دارند و برای ب
ه تعرض به اموال تجار و این قاچاق مواد مخدر قاچاق اسلحه دست به تعرض به اموال دولتی، دست ب
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دن دست آورهچون برای پایداری خود نیاز به پول دارند و برای ب ،شودحضورشان باعث ناامنی می
 )عبدالعلی، خبرنگار(.، ترور و قتلنگج ،امنیجز گسترش نا، بهپول دیگر راهی ندارند

نیروهای محلی نقش مهمی  این که روهای خودسر محلی را داریمخصوص در هرات، ما نیهب
د، نبلکه در اطراف شهر هم حضور دار ،تنها در درون شهرها نهد، اینندر بدامنی هرات دار

، دوی خودسری را داریمند محلی و نیریعنی شما حداقل در شهر هرات در هر ولسوالی، قدرت
د، در محیطی که قدرت دارن، رتی که دارندقد ، ازهر زمانی که منافع این افراد به خطر بیفتد

)بریالی، دندست بیاورهد تا ازین بدامنی منافع خود را بنکنکنند، بدامنی ایجاد میاستفاده می
 فعال مدنی(.

های صورت گسترده در ولسوالیهح بعلت ناامنی در هرات، وجود مخالفان مسل ،به اعتقاد من
د کننهای مختلف فعالیت میهای مختلف، گروههرات است. در اطراف شهر هرات تحت نام

ه بیشتر دارند کها از نام مخالفان مسلح و از نام طالبان سوء استفاده کرده و سالح برمیو برخی
داره کردن یک منطقه تواند که هدف به قدرت رسیدن و ادالیل شخصی و گروهی بوده می

 )فرشته، خبرنگار(.زنندیها دست به آشوب و ناامنی ماست که این

ها افرادی هستند که در گذشته قدرت نظامی یکی از عوامل ناامنی هستند. این ها قطعاًاین
کرده. در چند سال اخیر منبع مین میشان را تأت نظامی، منافع اقتصادیداشتند و این قدر

 اسم دایاک بار بهنها را به اسم دی دی آر، یکآبار ید شده است. دولت یکشان تهدقدرت
های که خودشان متوجه شدند، سالحخلع سالح ساخته است و بعد از آنکه توانسته، تا جایی

شان مین کنند. منافع اقتصادیبال این هستند که منافع خود را تأاند و دنخود را تحوبل نداده
آورند، هایی که به آن رو میشود و یکی از راهمین نمیمشروع و قانونی تأ هایاز راه معموالً

تواند از مزایای اقتصادی آن استفاده کنند، می تواند اختطاف باشد و بعداًناامنی است. ناامنی می
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میسیون ا کر یهایترور باشد که خرید و فروش خون در افغانستان خیلی راحت است و گزارش
 )همایون، استاد دانشگاه(.کندمی حقوق بشر اعالم

صورت مسلحانه جنگ الب و داعش و گروهای دیگری که بهمثل ط یدرکنار دیگر گروهای
وقتی منافع  .کنندها را کمک مین، گاهی اوقات این نیروها هم آها هم هستنداین ،کنندمی
یا با  ،کنندعمل می کنند یا با طالب به عنوان رهنما، طالب را کمک میکندها ایجاب میاین

-در داخل هرات بهسفانه ها متأکنند یا به گروهای دیگر. اینداعش به عنوان رهنما عمل می

نگار و )سردارمحمد، روزنامهکه سبب تنش شده اند کنندزندگی می صورت قانونی هم 
 خبرنگار(.

عوامل ملی بحران امنیتی
دهنده بوده که شامل هفت مضمون سازماندارای « عوامل ملی بحران امنیتی» مضمون فراگیر 

های اجتماعی، شکاف شهر و روستا، ها و شبکه، رسانهعدم حاکمیت قانونضعف دولت مرکزی، 
شود. در ادامه درباره هفت گرایی دینی میو افراط نقض حقوق بشرقاچاق مواد مخدر و قاچاق کاال، 

 شوند.ح داده میها بیشتر توضیدهنده مستخرج از مصاحبهمضمون سازمان
 ضعف دولت مرکزی

ی ساالرای که دولت مرکزی در جلب اعتماد مردم و شایستهاشاره به آن دارد، به اندازه این مضمون
در استخدام نیروهای دولتی ضعیف عمل کرده است، ضمن از دست دادن مشروعیت خود، گرایش 

ل این مضمون شام نماید.نی را فراهم میهای مخالف را تقویت کرده و زمینه ایجاد ناامافراد به گروه
عدم  -1عدم جلب اعتماد مردم  -0باندهای مافیایی و عدم تخصص مسئوالن  -1پنج مضمون پایه 
 شود. که به آن اشاره میاست  فساد اداری و سیاسی -0ساالری عدم شایسته -1مشروعیت دولت 
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ر کنار ون به این نکته است که داشاره این مضم ( باندهای مافیایی و عدم تخصص مسئوالن:0
جذب نیروهای غیر متخصص در بدنه دولت، باندهای مافیایی نیز بر تصمیمات نیروهای دولتی اعمال 

 شود. گیری فساد و بروز ناامنی فراهم میکنند، در نتیجه زمینه شکلنفوذ می

، یعنی استشود و این عامل دوم است که کار به اهل آن سپرده نمی بخش دوم فساد این
رادی دانند و یا افها چیزی در مورد امنیت نمیآیند که آنئوالن امنیتی میعنوان مسکسانی به

د به این داندهند و او چه میها میی باالیی را به آنه ده روز به نظام نبوده ولی رتبهبینیم کمی
 )احمد، وکیل پارلمان(.مسائل

وز های الیق،  امرافراد کدر تعهد واز افراد با  ،خصصفهمید که از افراد متخوب امروز شما می
از یک فردی که امروز در همان اداره آن ظرفیت و توانایی پیشبرد  ،سفانه. متأشوداستفاده نمی

تواند عامل بدبختی و ناامنی در . خود این میشود، بر اساس قوم او استخدام میندارد امور را
 رای والیتی(.)محمدرسول، وکیل شوافغانستان باشد

که در ، کسیگذاری خود را دارد و طبعاًاالخره تأثیرمافیای محلی یا مافیای مرکزی ب ؛مثالً
اس ولی اگر به اس ،مشکل حل است ؛کند اگر به اساس سیستم کار کندیک اداره کار می

، کردکه اطاعت ن. وقتیکنداز مافوق خود اطاعت نمی طبعاً ،یک پشتیبان محلی کار کند
)احمد، وکیل شودمیشکن گریز و قانون، قانونکه مجری قانون بشوداین جایش بهخود

 پارلمان(.

طور عموم و در هرات به طور خاص باندهای مافیایی موجود ، بهاز عوامل ناامنی در افغانستان
رویم، این پنجاه درصد طوری است که اساس تخصص و دانش پیش نمی بر که است. چرا

 وشان کمپاین کرده باشند و یا از اکنند افرادی است که برایانتخاب میفردی را هم که 
 )بنیامین، عالم دین(.حمایت عسکری و نظامی کرده باشد
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ها. خانهچنان در داخل وزارتها و همها و تنظیمدهای مافیایی موجود است در داخل پارتبان
 ،ستشوند. وزیر اد که تبدیل میشونفر در افغانستان بیست الی هژده سال میحدود ده هزار 

هزار نفر کرده است در والیت فساد کرده است، تاکنون همین دهها فساد وزارت خانه در
 )بنیامین، عالم دین(.شوندگزین یکدیگر میجای

بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت باعث سرخوردگی و فاصله ( عدم جلب اعتماد مردم: 2 
 های مخالف دولت را فراهم نموده است. جویی و پیوستن به گروهنتقاممردم از دولت شده و زمینه ا

وری عمل طرات را جلب بکند، یا در انتخابات نتوانسته اعتماد مردم ه دولت مرکزی به میزانی 
 ها خوداینیا افرادی که نقش دارند در مسایل  ،انده مردم خود را بازنده احساس کردهشده ک

)سردارمحمد، کنندمیایجاد ناامنی  گیری،انتقامها برای ند، اینارا بازنده احساس کرده
 نگار و خبرنگار(.روزنامه

ایی مثل هی تاپی به کجا رفت و سایر پروژههایی که دولت داده پروژهین وعدهآیا نسبت به ا
 ،ی یک امیدواری باشد و این مردم را دلگرم بسازددهنده، هیچ قدمی که نشانآن عملی نشد

د ها بسیار کاهش پیدا کنباور باشند و اعتماد آن. خوب مردم حق دارند که بیاشته نشدبرد
 )عبدالرحمن، عالم دین(.استامنی داری و این یک عمل بسیار مهم نانسبت به حکومت

گر از ، یکی دیی و به کلیت حکومتهای قضایهای، حکومتی به ارگانگاناعتماد به ارعدم
-می عدالتی قرارکه یک فردی در معرض ظلم و بید زمانیست، ببینیامنی بوده و هعوامل نا

ی و یک بروکراسی بسیار دشوار کند به ارگان های قضای، این فرد بار ها مراجعه میگیرد
 )عبدالعلی، خبرنگار(.ود دارد تا فرد بتواند شکایت کندوج
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 ی غنی و عبداهلل که درباشد آقااعتمادی دولت و مردم عاملش فساد اداری است، اگر قرار بی
عتمادی اوزی نکنند و این فساد اداری و بیس حکومت هستند، در تغییر این وضعیت دلسرأ

ای که بین دولت و مردم ایجاد شده برداشته که بین دولت و مردم ایجاد شده و این فاصله
 )محمدنسیم، مقام امنیتی(.گیریمشرایط امنیتی بدتر قرار میما در  ؛نشود

مادی به دولت در هرات و حتی در دیگر والیات در بین افراد غیرپشتون وجود دارد. با اعتبی
عتمادی ااعتمادی وجود دارد، این بیاند، این بیکه بیشتر افراد در هرات غیرپشتونتوجه به این

یم گویند من هراتبینیم که میما در هرات می ،شود که بحران مشارکت حل شودزمانی حل می
به  زده شود وشود که از دولت دلاین باعث می سهمی در حکومت ندارم و مطمئناًو هیچ 

ها امنیت اجتماعی را برهم کنند و این گروهرجوع می ؛اندهایی که مخالف دولتسمت گروه
 زنند)صادق، لیسانس حقوق(.می

های گروه ای برایزمانی که مردم مشروعیت دولت را نپذیرند، بهانه ( عدم مشروعیت دولت:3
شود تا ضمن سربازگیری از مردم، فضای جامعه را ملتهب و ناامن مخالف و معاند دولت فراهم می

 سازند.

نشده  رونیمردم ب یاز دل آرا ست،یمشروع ن یمردم افغانستان معتقدند که دولت، دولت تیاکثر
کمک  و یاامنبه ن دکمک کن یلیخ اندتویم نیده و اآم کار یرو هایخارج شیبلکه به فرما

 یناامن ساز یبرا رونیب یعوامل استخبارات یریو سربازگ روهاین نیبه جذب ا دکن
 )آرش، استاد دانشگاه(.افغانستان

-می دولت فاسد است و روکش قانونی دارد، نیروهای مخالف دولت عملکرد خود را توجیه

 ا است.هتخاب غربی، چون این دولت به انگویند ما مخالف این دولت فاسد هستیمکنند و می
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را  ها فسادنحوی با روکشکه دولت فاسد است و مخالفان هم فاسد هستند دولت هم بهاین
 (.شود)موسی، وکیل شورای والیتیها دالیلی هستند که باعث ایجاد ناامنی میپوشاند. اینمی

اور نداشته بکه افراد جامعه به دولت اعتماد و مشروعیت کافی نداشته باشد، وقتی وقتی دولت
روند و هر چقدر افراد جامعه های موازی دیگر میاین افراد جامعه به سمت گروه باشند، مطمئناً

ها، گروه ا اینشوند و مطمئنًتر میها قویهای موازی بروند، این گروهبیشتر به سمت این گروه
اامنی عث تشدید نچنین باهایی هستند که با دولت در تضاد و تخاصم قرار دارند و اینگروه

 شوند)صادق، لیسانس حقوق(.اند، میدخیل هایی که در ناامنیشوند و باعث تقویت گروهمی

استخدام افرادی که شایستگی الزم را ندارند، باعث اختالل در روند کاری  ساالری:( عدم شایسته0
نتیجه ایجاد ناامنی در دولت شده و ضمن سرخوردگی و عقده افراد الیق، زمینه انتقام جویی و در 

 نماید.جامعه را فراهم می

 افراد بر اساس منش ،افراد بر اساس روابط، افراد براساس شناخت یراصولیغ یهااستخدام
عده کی و شودیکمتر در نظر گرفته م یستگیو شا اقتیل شوند،یخود استخدام م یاجتماع

و  زنندیدست م ییجوو در واقع به انتقام شوندیم دیناام شوند،یتوز منهیک شوند،یم یاعقده
)آرش، دبساز تیتقو را در جامعه یضد دولت تیو ذهن یبه ناامن ساز دتوانسته کمک کن نیا

 استاد دانشگاه(.

های ها و بخشترین عوامل است که در تمام ارگانفساد اداری نیز بدون شک از عمده
های بصکفایت به منشود که افراد بید و باعث این میصورت گسترده وجود دارهحکومتی ب

یک بخش از حکومت لنگ شود که نان باعث مید برسند و عدم اداره و عدم ظرفیت آبلن
 ساز این است که ناامنی بیشتر شود)فرشته، خبرنگار(.شود و زمینه
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ر که افراد شایسته را دجای اینهکه در یک جامعه روابط بر ضوابط حکومت کند و بزمانی
از ناامنی سله نیز زمینهکنیم، این مسأاساس روابط مقرر میافراد را برحکومت قرار دهیم؛ رأس 

که فردی که صالحیت و شایستگی الزم برای یک پست و مقام را خاطر اینهب ،خواهد شد
همد فگیرد و نمیس قرار میین فرد در رأکه تخصص همان اداره دولتی را ندارد، ایا این ،ندارد

ه فساد در این اداره ریشه شود که باید این نهاد را اداره کند و در نتیجه باعث میکه چگون
 نگار(.)فاطمه، روزنامهبدواند

فساد گسترده اداری و سیاسی، از یک سو، باعث ضایع شدن حق مردم  ( فساد اداری و سیاسی:5
اری و های تبهکو گروهکارها عدالتی و نارضایتی شده و از سوی دیگر باعث طمع خالفو ایجاد بی

 شود.در نتیجه آشفتگی فضای جامعه و ایجاد ناامنی می

 یعدالتیب د،شویم عیحق مردم ضا ست،ین دهیپوش یکلاست که به یزیچ یادار گستردهفساد 
به  روند،یم ییو قضا یبه نزد ادارات عدل زند،یخیبر م یو اگر مردم به دادخواه شودیم

و از دولت دور  کندیمردم را دلسرد م نیکه ا ردیگیورت نمآنان توجه ص یهاخواسته
خود کمک  نیو ا سازدیم دیعده مردم را ناامکی کندیعده مردم را خسته مک. یکندیم
 )آرش، استاد دانشگاه(.در درون جامعه یبه ناامن کندیم

ن فاکتور ترییعنوان یکی از جدشود بهایی است که متأسفانه میفساد اداری یکی از پدیده ه
ه وقتی معنی کآورد؛ به اینوجود میمشکالتی که ناامنی بهترین برانگیزالشها و یکی از چ

تبهکاری باز است و همین  هایکارها و گروه، خوب دست خالففساد وجود داشته باشد
زد و این مسأله هم باعث ناامنی در ساوجودیت فساد حتی فضا را آشفته میخاطر مفساد به

 )محمدطاهر، فعال مدنی(.یت هرات شدهوال
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م تواند باشد و هست. در دنیا ما تابلو شدیام طبقاتی و نبود یک دولت قوی میفساد اداری، نظ
یریم گکه در مورد فساد اداری صحبت شود، ما یا به رتبه اول یا دوم و یا سوم قرار میزمانی

 )بنیامین، عالم دین(.زدیک کنددهیم خود را به ما ننمیو به هیچ کشور دیگری اجازه 

ز ساها همه مشکلاین ،شوددر هرات میتعییناتی که و  در مرکز وجود دارد هفساد اداری ک
د، ننکبسیار دور از دولت احساس میرا این مردم خود  اءً؛بن ،باعث نارضایتی مردم شده ؛است

دارات از ا .دکننها حل میآن شان را خودهایبیشتر کار د،کنننهاد های دولتی مراجعه نمی هبو 
ها اف ناامنیگر هک اًطبع ،داعتماد باشنوقتی مردم بید؛ رسانی ندیدننام خدماتهدولتی چیزی ب

نظام  هک این معنا است هب ؛دیرنذنپ را دساتیر د ویری نکننذپمردم اطاعتکه وقتی رود ومی باال
)محمد یعقوب، شخصیت است امنیاین خودش نا ،گیردرانی قرار میحریک حالتی ب د

 مستقل(.

و جواب  کندوقتی فردی به نهادی رسمی مراجعه می .گیر استفساد خیلی خیلی عمیق و دامن
یگر بسیاری موارد دفردی و  ای وقبیله -منازعات خانوادگی یله، در بسا موارد، مسأگیردنمی

گیرد و حتی در مواردی جواب ساالری مراجعه و جوابی که باید بگیرد، نمیوقتی به دیوان
مایون، استاد )هکنند خشونت استای که انتخاب میگیرد، طبیعی است که گزینهبرعکس می

 دانشگاه(.

 اپ کههرجایی به شما ،ساخته فلج را حکومت تمام واقعاً که است ایفساد اداری مشخصه
 کی چنینیاین اییدهپد یک کهوقتی بینید،می فساد از یهاینشانه جانآ در، گذاریدمی

نی در افغانستان بدام یعمده عامل یک تواندمی یقیناً باشد، ساخته فلج را حکومتی
 )بریالی، فعال مدنی(.باشد
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یا فرزند دوستش را در هرات  جمهور کشور دوست خودش را وییسوقتی ر .فساد اداری است
یس گمرک وقتی ییک ر ،محور به هراتنگاه سود این یعنی ؛کندبه عنوان والی روان می

، س می شودیس شود و وقتی رییدهد تا ریمی بینید که چقدر رشوت می ؛شودس مییری
سازی هرات ها فساد اداری است و بر نا امنشود که همه ایندار میبینم که چقدر سرمایهمی

 نقش مستقیم دارد)معصومه، وکیل پارلمان(.

 عدم حاکمیت قانون

گسترش بی عدالتی  -0تبعیض در اجرای قانون  -1ه شامل سه مضمون پایه دهندسازمان این مضمون
باشد و اشاره به این مطلب دارد که عدم حاکمیت قانون داران میسرخوردگی تجار و سرمایه -1

ها عدالتی شده و زمینه پیوستن آنباعث ایجاد فساد اداری و ضایع شدن حق افراد ضعیف جامعه و بی
داران شده که این عوامل آورد و همچنین باعث سرخوردگی سرمایهرا فراهم می های مخالفبه گروه

 آورد.گیری ناامنی را فراهم میهای شکلزمینه

های جامعه، باعث گسترش فساد عدم اجرای قانون برای همه گروه ( تبعیض در اجرای قانون:0
 های مخالف که عامل ناامنیوهجویی و پیوستن به گرو ناامیدی افراد ضعیف شده و ذهنیت انتقام

 شود.هستند، تقویت می

؛ افراد ضعیف بدون پشتوانه، اما مخصوصاً ،که قانون نتواند بر همه اجرا بشوددلیل اینبه
ات بدهند ، امکانبه اشکال مختلف پول بدهند ؛توانند از چنگ قانون فرار کنندکه میکسانی

این افراد  شود.میجامعه ناامنی را ترویج در  ،بدون شک ،خود استفاده کنند و از نفوذ
امعه یی که در جها و یا دستهاهپیوندند یا به گروشوند یا به گروهای مخالف میسرخورده می

گیرند که انتقام بکه برای اینیا این ،ها می پیوندندن؛ به آکننداند و ناامنی ایجاد میمنسجم
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و  نگار)محمدسردار، روزنامهشودل امنیت میزنند که منجر به اخالمی یهایدست به حرکت
 خبرنگار(.

-ر ادارات وجود دارد سبب گسترش ناامنی مید یفساد شود وکه قانون اجرا نمیخاطریهب

، همو هم شودکه یک مجرم دستگیر میزمانی ،ما در خیلی از موضوعات شاهد بودیم .شود
شود و از یک در زندان داخل می ی از یک درایهایا با یک سری حرف هسری تلفن با یک

ا هیا یک وضعیت خوبی را در داخل زندان می گذراند و همه امکانات برای آن، زندان بیرون
، دست به کارهای خالف کندباره در داخل جامعه حضور پیدا میکه دووجود دارد و زمانی

 )مهسا، خبرنگار(.زندمی

هم  ه باشد، پس صلح و آرامشیوجود نداشتدر کشور قانونی و حاکمیتی که ببینید زمانی 
ب شود. خوه شکل درستی باالی همه تطبیق نمیحاکمیت کامل قانون بوجود ندارد. چون 

 د ندارد، امنیتی وجوتوانیم بگوییم که ما عدالت را داریم وقتی که عدالتی وجود نداشتنمی
ور، )غالم سراامنی شداالی همه، باعث نقانون ب یکسان که در قدم نخست همین عدم تطبیق

 فعال مدنی(.

گسترش بی قانونی باعث عدم اجرای عدالت و گستاخی مجرمین و در ( گسترش بی عدالتی: 2
 شود. گیری ناامنی مینتیجه شکل

ند، دزد کپس طبیعی است که این  موارد ناامنی را بیشتر و بیشتر می حاکمیت قانونی هم نباشد
فتد و اهای جنایی اتفاق میرسد، انواع و اقسام جرمیش نمیرسد، قاتل به سزاه جزایش نمیب

طبیعی است که مردم را سرخورده  ،کند، قانون حاکمیت پیدا نمیشودعدالتی برقرار نمی
مین بینند عدالت تأهای دیگری که میشوند و آدمتر میتر و گستاخین جدیمکند و مجرمی

 )عبداهلل، وکیل پارلمان(.دهدر سوق میسمت این مسایل بیشتها را به آن ؛شودنمی
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ابل شوند در مقای می؛ تعدادی عقدهحق شودعدالتی وجود نداشته باشد و حق ناکه در صورتی
رود می ،ی خودگیرد به شانهفنگ میهای مخالف دولت، تشود به کوه با گروهدولت، باال می

 )شاه محمود، عضو حزب سیاسی(.جنگدبا دولت می

ذاران گتوجهی دولت به سرمایهعدم حاکمیت قانون و بیداران: گی تجار و سرمایه( سرخورد3
گذاری باعث خروج سرمایه از کشور و در نتیجه به وجود آمدن و فراهم نمودن فضای مناسب سرمایه

 ود. شهای تروریستی و ایجاد ناامنی میرکود اقتصادی، بیکاری، فقر و انگیزه پیوستن به گروه

و  ون نباشند، اموالدار ما، مصاین شده که اکثریت تجار و سرمایهیت قانون باعث عدم حاکم
خود را از  یها سرمایهون نشود و اکثریت اینها مصهای این، خانوادهون نباشدها مصجان این

کار از سبهکار و کی یک تاجر ملی و یا یک صنعتکه سرمایهغانستان بیرون کردند و زمانیاف
وب خ ، یا به والیات دیگر برده شود، یا به خارج از والیت برده شود،ت بیرون بشودوالیت هرا

)غالم دزننامنی میند؛ دست به ناها بیکار شدکه اینکار می شوند و زمانیکسانی بی طبعاً
 سرور، فعال مدنی(.

ون ی سیاسیون حتیشده است که سیاس یاعتمادی نسبت به حکومت مرکز در حقیقت ابزاربی
مردم را نسبت به حکومت مرکزی  د ونکنسواری استفاده میرات ما هم از آن به دلیل موجه

حوی ن، همین سیاسیون بهگذاری کندخواهد در هرات سرمایهکسی می . مثالً؛دنکنباور میبی
دولت مرکزی توجه ندارد و تاجران به رکود  ،دنگویند و مینکاورا از کارش منصرف می

دا تعداد بیکاران افزایش پی ،گذاری نشود، لذا وقتی در شهر سرمایهدنشومیاقتصادی مواجه 
مخالف  ها به صف نیرو هایبدون شک که آن ،کند و وقتی تعداد بیکاران افزایش پیدا کندمی

 )معصومه، وکیل پارلمان(.داردثیر ند و این در ناامنی شهر تأگیرقرار می
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 های اجتماعیها و شبکهرسانه

های دیداری و شنیداری و مجازی دهنده اشاره به این مطلب دارد که چنانچه رسانهسازمان وناین مضم
سی نفوذ و به خاطر منافع اقتصادی و سیاهای ذیبخش جامعه باشند، تحت فشار گروهکه باید آگاهی

ند واتها میرسالت اصلی خود را انجام ندهد، با تضعیف نیروهای امنیتی و ترویج فرهنگ خارجی
 -0نمایی حوادث بزرگ -1امنیت جامعه را به مخاطره بیندازد. این مضمون شامل چهار مضمون پایه 

مذهبی است که به آن اشاره  -اختالف قومی -1ابتذال فرهنگی  -1تضعیف نیروهای امنیتی و اداری 
 شود.می

باعث وحشت ها و از کاه کوه ساختن رسانی دقیق رسانهعدم اطالع نمایی حوادث:( بزرگ0
 ود.شها و ایجاد ناامنی فراهم میطلبمردم و ایجاد فضای مسموم در جامعه شده و زمینه جوالن فرصت

شما از  ،دهدها در هر بخشی به مجردی که یک حادثه کوچکی هم رخ میمبالغه در رسانه
 شود که مردم ما بیشتر وحشتشود و این باعث میشنوید که پردازش میصدها رادیو می

 گذاری بکند)اسحاق، وکیل شورای والیتی(.بکند و تاجر ما کمتر سرمایه

و خیلی  هاهای جدی و نابسامانیپذیر بودیم و خیلی بحثشدت آسیبما از این ناحیه به واقعاً
و حتی با هم حاکمیت دولت اند وجود آوردهی بههای اجتماعها را همان رسانهاز همان دغدغه

را  ی کوچک امنیتیلهند از طریق صفحات اجتماعی، یک مسأاش بردهها زیر پرسرا بعضی
ماده شکلی آنوعی فضا را به، یا بهاندم تشویش ایجاده کردهاند، برای مردبزرگ جلوه داده

 ههای امنیت بیشتر فرصت این را داشته باشند تا دست بها و مخلطلباند که فرصتکرده
راب و تشویش و نگرانی قرار وعی مردم را در اضطنتخریب مسایل امنیتی بزنند و به

 )محمدطاهر، فعال مدنی(.بدهند
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 فضای مجازی از طریق ،تبلیغات ناروایی که شاید هیچ الزم نبوده در جامعه ما ایجاد شود
گذار باشد. داعش برخی اوقات داعش ساختگی نیز هست. بعضی تواند تأثیرخیلی زود می

عش گویند این را دامی ،کردنش را نداشته باشدرأت بازگوکس جاوقات موضوعاتی که هیچ
 ی(.)ناصر، عضو حزب سیاسداعش هنوز مسئولیت نپذیرفته است کهدر حالی ،انجام داده است

تضعیف نیروهای امنیتی باعث تقویت روحیه دشمن و ( تضعیف نیروهای امنیتی و اداری: 2
می  اهیگها را گاهشکی نیست که برخی از رسانه شود.ها شده و قطعاً موجب ناامنی میگستاخی آن

وهای امنیتی نیر یروحیه دهد وی دشمن را قوی جلوه میو روحیه کندتبلیغ میدشمن  به نفع بینیم که
د و امنیت به مخاطره ت بکنشود دیگران جرأدهد و این خودش باعث میرا پایین جلوه می

 )احمد، وکیل پارلمان(.بیفتد

د کسی از عملکر، می بیند که هیچیس اگر بشنویدی پلات مردم را در بارهامروز شما نظر
نشر کردند  ی راها نقش داشتند و تصاویر و ویدیوهای، رسانهو در این زمینه پولیس راضی نیست

م ای مردها پولیس برصویری از فداکاریاما در عوض هیچ ت ،سازنداور میبکه مردم را بی 
لیس و مردم تقویت داده شود)معصومه، گرپذیری و اعتماد بین پنشر نکردند تا حس همدی

 وکیل پارلمان(.

ه گیرد یا صفحات مجازی کبینیم در صفحات کاذبی که شکل میوضوح میدر هرات ما به
بینیم که تاخت و تاز می شود نسبت به یک طیف، حتی اگر ما به راحتی می ،گیردشکل می

-بینی که یک گروه خاص شروع به بدگویی میمی رییس یک اداره از یک جریان باشد

 کند)اسماعیل، عضو احزاب سیاسی(.
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ه، های خالف عرف جامعها با پخش فیلمگسترش فرهنگ مبتذل خارجی( ابتذال فرهنگی: 3
باعث ناراحتی و اعتراض بسیاری از مردم و تحریک مدارس دینی و در نتیجه حمله به مسببین این 

 شود.می مسئله و گسترش ناامنی

 امنی و ناراحتیکه باعث نا کنندها را پخش و نشر میها همین فرهنگ مبتذل خارجیرسانه
، طن ما وطن اسالمی است، مملکت اسالمی استوگردند، چون مان میوطنانتعدادی از هم

 )شاه محمود، عضو حزب سیاسی(.شودر تمام میگوااین فرهنگ شرق و غرب به ما نا
ث باع نیو ا کند،یکه خالف عرف جامعه را پخش م ییهالمیدر هرات ف دیآیم یونیزیتلو

ند مشکل توایاختالفات م نیو ا شوندیم ستادیها المیف نیبرخالف ا یادیکه تعداد ز دشویم
 )عبدالصمد، عالم دین(.داشته باشد ریثأت یامنکنند و در نا جادیا

لسله سهای مسلح یا یکهای دینی گروهسلسله ارزشها بدون در نظرداشت یکبرخی از رسانه
ا را هسلسله حرف؛ یککنندزندگی می های دینی و فرهنگی افراد عادی که در جامعهارزش

است برای تحریک حس حضور در انگیز است، عاملی کنند، این مسایل تحریکپخش می
 عنوانها بهانهگویم در مدارس دینی همواره رس؛ برای شما میطور مثال. بههای جنگیمیدان

ر یکی از دالیلی که ب ،های غربی معرفی شدهی فرهنگدهندهعوامل گسترش عوامل فحشا یا
شود از سوی گروه های مختلف که ریشه دارند به رمندهای رسانه و خبرنگار حمله میکا

داشت فرهنگ موجود در افغانستان دست ها بدون در نظر، همین است که رسانهمدارس مذهبی
های مسلح یا این مدارس مذهبی تندرو زنند که به مزاج این گروهو پخش مطالبی می شربه ن

 )عبدالعلی، خبرنگار(.برندها دست به خشونت میخورد و اینگرا خوش نمیو افراط
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عدم استفاده صحیح از فضای مجازی، در کنار سوء استفاده مذهبی:  -( اختالف قومی0
تماعی های اجایجاد اختالفات قومی و مذهبی، باعث ایجاد خشونت کشورهای غربی از این فضا برای

 شود.و تهدید امنیت اجتماعی می

ی برخبرای مردم داده شده است و حتی  یهای اجتماعی یک سری هشدارهایاز طریق شبکه
 یایههای اجتماعی سوء استفادهکنند و از طریق شبکهمجبور شده کارهای صادقانه خود را رها 

 هایمذهبی دامن زده شده است و این تأثیرگذار بوده در ناامنی ل قومی ومسایت و شده اس
 )مهسا، خبرنگار(.هرات

نام ه، بی نداریمشکل درستهای اجتماعی را بهها و شبکهما چون فرهنگ استفاده از رسانه
که آیا  مکه بررسی بکنیم و پژوهش کنیبدون اینتوهین شده  که به فالن قوم ، به این قوماین

ر مقابل او قوم دیگر که متضرر شود با او  باز دصدا مینوعی هم، بههمین کار شده یا نه واقعاً
مذهبی و دینی از طریق  لو مسای های قومی مکشو کشد نشوجا میها یکشود باز آنمی

زیکی و های فی، باعث خشونتهای اجتماعی که امروز مردم دسترسی دارندهمین شبکه
 )غالم سرور،  فعال مدنی(.شودای در داخل میدگی و حتی منطقهخانوا

های جعلی در داخل اهی بعضی افراد در کشورهای غربی در فضای مجازی از آدرسگ
جا برای مردم تفکیک حق از کنند، درینمی افغانستان تحت نام قوم و مذهب شگاف ایجاد

 سی،  وکیل شورای والیتی(.)مور داردثیاین روی ناامنی تأ  شود وباطل مشکل می

 شکاف شهر و روستا 

دهنده به این مطلب اشاره دارد که عدم توجه و رسیدگی به روستاها در مقایسه با سازمان این مضمون
ده عدالتی و عقشهر مسائل و مشکالت زیادی از قبیل افزایش تراکم جمعیتی شهرها، ایجاد بی
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و مرج توسط روستائیان، محرومیت نسبی روستاها و ... روستائیان، جستجوی حق از طریق ایجاد هرج 
ساز بروز ناامنی جامعه باشد. این مضمون شامل یک مضمون پایه تواند زمینهآورد که میوجود میبه
 شود.توجهی به روستاها است که به آن اشاره میرشد نامتوازن و کم -1

زن بین شهر و روستا، از یک سو عدم رشد متوا توجهی به روستاها:( رشد نامتوازن و کم0
تی و عقده عدالگیری بیباعث محرومیت و مشکالت سکونت در روستاها شده و از طرفی باعث شکل

روریستی برای های تگردد که این عوامل باعث پیوستن روستائیان به گروهروستائیان از شهرنشینان می
 شود.ضای جامعه ناامن میاحقاق حق خود و ایجاد اغتشاشات شهری شده و در نتیجه ف

هر ش ، و اگر قرار باشد که شهر پاک داشته باشیم؛یم رشد و انکشاف متوازنیگوکه میزمانی
ها انجام دهیم تا آن مردم ری، باید خدماتی را برای ولسوالیتمیزی و شهری با جمعیت کمت

من است اها ناولسوالی اکثر ؛سفانهجوع نکنند، متأرها مند از خدمات بشوند و همه به شهربهره
، تندمند نیسدمات ابتدایی را زندگی مردم بهرهخ ،جا خدماتی انجام نشده استکه تا حاال این

د به خود و تراکم نفوذ خوشود ایجاد میتراکم نفوذ  ،نشود ها توجهیطبعاً وقتی برای ولسوالی
 )احمد، وکیل پارلمان(.شودباعث ناامنی می

 به یک ،آیدی که میهایتمام کمک .در ولسوالی ها وجود ندارد ،امکاناتی که در شهر است
ها ر ولسوالی. دشود گفت پنجاه فیصد کامیاب اما پنجاه فیصد آن ناکام بوده استدالیلی می

اگر  .مافیا هست ؛وجود دارد امنیت ها هم که، در بعضی از ولسوالیامنیت درستی وجود ندارد
 ما ؛نمونه مثال .به شهر اندها آمدهیامروز از تمام جا ،ردمتوازن را پیش بب یدولت توسعه

 0000اما شما روزانه  ؛اخانه حوزوی استتر داریم در والیت هرات که این شفبس 000شفاخانه 
ا ه، مالقات مریضواز دارندها پای. اینشوددر این شفاخانه تداوی می ،مریض را سروی کنید
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نوع برنامه در این مورد ؛ اما دولت هیچپر از مریض هست ،اهها، در دهلیزاقآیند و در اتمی
 )اسحاق، وکیل شورای والیتی(.ندارد

 تجاهیا قرت جاتهیقر نیب جات،هیتا قر یمرکز ولسوال نیب ،یمرکز شهر و مرکز ولسوال نیب
اد وجود دارد؛ سو طیتمام شرا ،یتیوضع نیاز چن. تا آسمان است نیتفاوت از زم ،افتادهدور

دولت را بر سرخود حس نکرده، از  ییهد، ساند، پول ندارنندار یصح تد، خدمانارند
ده ز اشکه رفته، به صورت یوقت هم یبرخوردار نبوده، و به اداره دولت یدولت یهاتیحما

که  است ییهادنبال جستجو راهو به یاعقده ،گرددیخود برم یهیبه قر یآدم وقت نیشده، ا
فوف جذب ص ،نهیگز نیکند و از حق خود دفاع کند و بهتر تیا تثببتواند موقف خود ر

 ردیبگ تواندیهم حق خود را م کنند،یم تیو هم حما دهندیمسلح است، هم پول م نیمخالف
 )آرش، استاد دانشگاه(.د به ناامنیکنیکمک م نیاز حکومت و ا

ه روستاها کم لذا ب ،ندکنیعنی اکثریت کسانی که رئیس و مسئول هستند در شهرها زندگی می
گی بحران بزرتواند به یک می ،کنند. همین موضوعی که ما این روزها شاهد هستیمتوجه می

امکان دارد که از ولسوالی  ،که چند نفر از شیدایی تظاهرات کردندمنجر شود. فردا طوری
ود. یکی از شها رسیدگی انجیل، ولسوالی گذره یا کرخ بیایند و سرو صدا کنند. باید به این

های های ما در حکومت غیرمتمرکز همین است که حکومت باید بر اساس خواستهخواسته
گرفته عامل نفاق شده است. این ورت هایی که صدم حرکت کند. همین حاال همین  کمکمر

 )ناصر، عضو حزب سیاسی(.شوددارد و عامل ناامنی محسوب میثیرات منفی مسأله تأ

  ؛تان روستایی هستند و مردم روستا اگر از امنیت و رفاه برخوردار نباشنددرصد مردم افغانس 70
هر ین نشود، طبیعی است که به شمازهای خود عقب بمانند و برایشان تأکه از اولین نیوقتی

 (.نگار)فاطمه، روزنامهکنندمیسازند و برای شهرها مشکل ایجاد یند و شهر را ناامن میآمی
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ی اتر شده و عمق آن به گونهها عمیققبل وجود داشته و در این سال شکاف شهر و روستا از
است که امکانات شهری متناسب با افغانستان در شهرها افزایش پیدا کرده ولی در روستا 

به  ،که به یک سری امکانات بهتری دست پیدا کنندها هم برای اینروستایی نکرده. طبیعتاً
 )همایون، استاد دانشگاه(.آورندیای نابهنجار یا جرم روی مرفتاره

وجه شده هستند و دولت کدام ت افراد فراموش که دنکن، فکر میافرادی که در روستا هستند
هر ها در ش. تمرکز پروژهشودها در دل شهر اعمال میکه بیشتر پروژهخاطریهندارد ب هابه آن

ند که یک افراد کنها فکر میآورد و آنبار مینشینان بههرات یک عقده را در دل روستا
مال ها در شهرها اعاند و بعضی از پروژهفته هستند از هرات و یا به فراموشی سپرده شدهباجدا
-دلیل زوگوییشود و یا به، کار نمیها وجود داردکه در ولسوالی هادلیل ناامنیشود و بهمی

و این   دنکنمی شود که کار نمیداده  های گذر یا به کسانیوکیل مثالً ،که وجود دارد یهای
 د و فکرنکنشود و به طالبان مراجعه میها میسادی که وجود دارد، سبب عقده بین آنف

ی وجود لسوالکه در و یتری هستند نسبت به دولت و یا کارهایای صادقههها گرود آننکنمی
 )مهسا، خبرنگار(.دارد، ناعادالنه است

-یب می شود، روستا احساس حقارت میروستا غر ،به شهر شودکه توسعه متمرکز مییزمان

 داشتن حس محرومیت ،کننده، عوامل تحریککندکند روستا احساس محرومیت نسبی می
ند کیار زیاد است، یک حکومت تمام بودجه و سرمایه خود را متمرکز مینسبی در روستا بس

و با این  دتا سرباز گیری بکننسیتی در روسهای تروروهبه شهر ها، این باعث می شود که گر
های بزرگ ؛ در خانه های مجلل و کاخخورندها دارند حق شما را میجمالت که ببینید شهری

ا ود رباید این حق خ ،یانیشوند و شما روستاکنند، موترهای لوکس سوار میزندگی می
 )عبدالعلی، خبرنگار(.سالحشود مگر با جنگ و بگیرید و این حق گرفته نمی
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به مکتب  ،دسترسی ندارند ، من زمانی گفتم که روستاییان به آب صحی آشامیدنیخوب طبعاً
حاصالت  هکبه وسایلی به خدمات صحیح و درستی دسترسی ندارد، ،درستی دسترسی ندارند

 ،راه های مواصالتی ندارند ،دسترسی ندارند ،ها را درست آبیاری بکنندو محصوالت این
یجاد ها اها بین اینبین شهر و ده ایجاد شد همان شکافو سمتی  خوب وقتی تبعیض نژادی

قش ن شود که دهند که باز باعث خشونت میسلسله حرکاتی را انجام میها یکشود و اینمی
 )غالم سرور، فعال مدنی(.است عمده و اساسی را این موضوع داشته

ین در روستا حداقل در همویژه ، که بهزندگی بین شکاف شهر و روستا، شکاف عمیقی است
ها را در درون جامعه و در دو دهه ایجاد شده و این خطرناک هم است و اثرات مخرب این

تواند یاف در مواردی مکبینیم، این شسفانه میأبینیم، در بین شهر هم ما متم میدرون روستا ه
بیند و را می ید، و زندگی شهریآوقتی یک روستایی به شهر می ؛سبب بدامنی شود، مثالً

ثیر أتها تواند که بر روح و روان اینها میبیند، این تفاوتهای زندگی شهری را میتفاوت
تواند از نظر امنیت عمومی هم گاهی برای جامعه کند و خود را امن احساس نکند، هم می

 )بریالی، فعال مدنی(.واجه کندمخطر ، برای شهر خصوصاً

مجبور به  ند وآیها در شهر میآن ؛کار را فراهم کنیم یانیم زمینهنشینان نتوتااگر ما برای روس
، مجبور به سرقت دنکه در این کارها نیز مهارت خاص نداریجایاز آن .دنشوکارهای شاقه می

 )معصومه، وکیل پارلمان(.ند که این عامل ناامنی استشوو دزدی می

ی که در شهر ها است و در روستاها توجه اتیآفرین باشد، امکانتواند بحرانتضاد طبقاتی می
کند، و باعث هجوم شود ) امکانات اولیه ( طبیعتاً نوعی ایجاد عقده و حساسیت مینمی

، یا اخاذی نوعی حق خود را بگیرندهای مختلف بهشود و به شیوهها میروستایی
 )اسماعیل، عضو حزب سیاسی(.بکنند
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 ینم ستا توجهوجه دولت به شهر است و به رکه عطف تو ندیب یستا مواز ر یشخص یوقت
ست دجات بههیستاها و قروکه ریلیاز دال یکی ؛ًمثال. کندیخودش مشکل خلق م نیا ،شود

ه جز دولت ک نیا ویندگیستا مومردم ر ؛میپرسیرا م لشیدل یو وقت کندیطالبان سقوط م
و  دیآیستا پروژه نمور که در اوالً دیآیم یاپروژه یوقت ،را ندارد گریو فساد کار د یدزد

 نی(.)عبدالصمد، عالم دیندنکیماستفاده  یهارا شخصپروژه نیمندان اوولسوال و ق دیایاگر ب

هایی توانیم این حرف را بزنیم و حتی بیشترین جنگشکاف شهر و روستا در کل افغانستان می
وع به اهالی شهرها یک ن که داریم به خاطر شکاف بین شهر و روستاست. همیشه اهالی روستا

د د و از دین خدا زده شدنها افرادی هستند که مدرن شدنکنند ایننگاهی بدی دارند و فکر می
ها این ،ها رفتند به سمت غرب و دیگر موارد و به همین خاطرتفکراتی دارند که این و یا دیگر 

دیگری مثل فقر و ای در مورد مردم شهر هست و اگر این عقده با عوامل یک نوع عقده
 )صادق، لیسانس حقوق(.شودباعث ناامنی می افراطیت دینی ترکیب شود، مطمئناً

 قاچاق مواد مخدر و قاچاق کاال

افراد زورگو و تقویت  -0منافع اقتصادی قاچاق  -1دهنده شامل سه مضمون پایه سازمان این مضمون
مطلب دارد که منافع اقتصادی سرشار  باشد و اشاره به اینمی ایجاد فضای آشفته -1 قانون شکن

ا برای کند تهای تروریستی و مافیایی ایجاد میقاچاق مواد مخدر و کاال انگیزه کافی برای گروه
تقویت خود، به هر نحوی فضای جامعه را آشفته ساخته و با ایجاد ناامنی گسترده در جامعه به اهداف 

 شوم خود دست یابند.

با توجه به منفعت زیاد قاچاق مواد مخدر و کاال، اکثریت مخالفین و  ( منافع اقتصادی قاچاق:0
زنند و این خود یک بحران ها برای تحقق اهداف خود به هر خشونت و جنایتی دست میچیقاچاق

 امنیتی است.
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 10، اما امروز روز افغانی نداشتند 100شناسیم که روز را میدر مرز اسالم قلعه ما اشخاصی 
ه ند کشوهای آینده به یک مافیای قدرت تبدیل میلها در سااین .آمد دارندرافغانی د لک

روز  که شخصیزمانی با چنین اشخاصی نخواهد داشت.عنوان توان مبارزه را باز دولت به هیچ
ولیس که یا یک پ ؛دنآیکه برای نظارت میکسانیبرای او کشتن  ،در آمد داشته باشد لک 10

انع را از تواند موهزار افغانی می، با پنجبرای آن بسیار ساده است ،رد بکندمی آید با او برخو
 )اسحاق، وکیل شورای والیتی(.سر راه بردارد و این به بحران تبدیل شده در هرات

گذارد که مندی نمیدن در گمرک هرات است که هیچ  زورقاچاق مواد بر سر فساد کر
کند ترور و یا ها مقاومت مینگمرک علیه آ که درکسی ،  آنن محصول شودکاالهای آ

فریبا، )افتدی اسالم قلعه اتفاق میروزه در ساحهی است که همهها چیزهایاین ،شودکشته می
 عضو شورای والیتی(.

ا ی در زون غرب یا مخالفین حکومت، هایی کههسته چناناند و هماکثریت مخالفانی که در هرات
 ،نندکها تغذیه میو ترانزیت و کشت مواد مخدر در همین والیت هرات اینمافیا است از طریق قاچاق 
، هندد، امتیاز میدهندها معاش میکه به آنها تضمین است و حتی افرادییعنی معیشت زندگی این

های هنگفتی را به و قاچاق و ترانزیت و مواد مخدر، سرمایه از طریق همین کشت ،دهندسالح می
؛ اشندی خود را اندوخته بد سرمایهنکه بیشتر بتوانخاطر اینخاطر بقای خود و بهو بهاند دست آورده

 )غالم سرور، فعال مدنی(.کننداز این استفاده می

بیشترین منفعت را در قاچاق مواد مخدر  ،ها هر جا منافع اقتصادی باشدخصوص در ولسوالیهب
د، گیرزد و خوردی صورت می ، حتماًیردها قرار گدارد، اگر کسی خواسته باشد سد راه آن

-هد؛ بشوباعث فساد و ناامنی می که گیرداگر زد و خورد صورت نگیرد؛ تبانی صورت می
ها باعث ناامنی هستند، اینخصوص در ترانزیت مواد مخدر و معتادین موادمخدر هم عامل 
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الی ها باال و در سطح بزرگ در ولسو د که آمار ناامنی در سطح کوچک در شهرنشومی
 )موسی، وکیل شورای والیتی(.برود

ی که صورت می گیرد و افرادی هایء استفادهعوامل ناامنی است و سو یکی قاچاق کاالها
را افشا بکند، تهدید  اهکه اگر کسی می خواهد آن آیند و منافع کالن ّعایداتی دارندمی
 )عبدالرحیم، تاجر ملی(.شوندمی

عوامل کشت مواد مخدر، برای برقراری امکان قاچاق : قانون شکنافراد زورگو و ( تقویت 2
های طالبان و تروریستی وابسته هستند و بر این اساس با تقویت این افراد ضمن محصول خود به گروه

شکن و در نتیجه بروز ناامنی گسترده های زورگو و قانونفروش محصول خود، باعث تقویت گروه
 شوند. در جامعه می

. از هانیو امثال ا یریگاختطاف، باج لهیبه وس دارانهیسرما تیموجود ایمواد مخدر و  قاچاق 
راهم را ف هانیشکن و امثال اافراد زورگو و قانونشدن فربه شدن وچاق ینهیزم ،گریطرف د

 )آرش، استاد دانشگاه(.سازدیم

ع بیشتر شود و یک مناین باعث شده است که کشت مواد مخدر ب از جمله خود مواد مخدر و
از  ند وند که مواد را قاچاق می کنسفانه زورمندانی وجود داردر آمد برای طالبان باشد و متأ

د و نهتغییر می د را هاد و تمام افکار آننجوانان کشور برای کشت مواد مخدر استفاده می کن
نی  نند که در ناامکیای منافع گروه خود این کار را مد و برنوابسته به جنگ می سازرا ها آن

 )مهسا، خبرنگار(.تأثیرگذار است

ه شود کدر مناطقی کشت می چون مواد مخدر معموالً ،تواند از جمله دالیل عمده باشدمی
خافین کسانی هستند که با م ،کنندها را قاچاق میکه اینتحت حاکمیت طالبان است و کسانی
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مواد مخدری که تحت حاکمیت طالبان است توانند دست هستند و از این طریق میمسلح هم
را به راحتی به کشورهای همسایه قاچاق کنند و در بسیاری از موارد حتی مخالفین مسلح راه 
درآمدشان مواد مخدر است که ممکن است بسیاری از افرادی که مواد مخدر را قاچاق 

 )فرشته، خبرنگار(.های مخالف باشندند از میان گروهکنمی

بهترین شرایط برای کشت مواد مخدر و قاچاق آن وجود فضای آشفته و فضای آشفته: ( ایجاد 3
های تروریستی و طالبان برای فروش و قاچاق مواد مخدر با ایجاد فضای باشد بنابراین گروهناامن می

 شوند. آشفته، باعث ناامنی جامعه می

شد، ما یک والیت واند باتیت هرات همین قاچاق مواد مخدر میامنی والبخش بزرگی از نا
ن های کالجا فعال هستند، هستهمخدر در اینهای مافیایی موادشدت گروهمرزی هستیم و به

 ی مرزیهادر ولسوالی شود در والیت هرات خصوصاًهای مافیایی مواد مخدر گفته میگروه
 نوعی کوششا بههجا النه دارند و عوامل این گروهدر این ن و  شیندندوالیت هرات مثل غوریا

به وانند، ها بتتا آن ،مساعد بسازند و فضا آشفته باشد ها بر این است که همیشه فضا را نآن
 )محمدطاهر، فعال مدنی(.همان تجارت سیاه خود ادامه بدهند

ها به خصوص مواد مخدر در بستر خیلی واضح و مشخص است که هر کدام از این قاچاق
توانند قاچاق تر میها راحتاین ،ر چه ناامنی بیشتر باشدافتد یعنی هعادی اتفاق نمی

 )همایون، استاد دانشگاه(.کنند

 هایی راهیک ،دق مواد مخدر نیاز به چند چیز دارقاچا ،کنندهای مسلحی که قاچاق میگروه
 ،هنددها چند کار را انجام میخاطر این راهجا تصرف نداشته باشد، بهامنی که حکومت به آننا
ه های ناامنی ک؛ نیاز دارند به ولسوالیدو ،کنند علیه نیروهای دولتی؛ مردم را مسلح میکی

ا از ای نیروهای امنیتی ربزنند و برای کشت مواد مخدر شما باید پدست به کشت مواد مخدر 
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کی های چریدهند تا طالبان جنگ، برای این کار به طالبان پول میکوتاه کنیدها آن زمین
برای قاچاق مواد مخدر شما نیاز به نیروی زیاد  .ی را علیه نیروهای امنیتی ایجاد کننداگسترده

که این نیرو ها را ، شما زمانیها از جمله الزامات استسانی دارید و مسلح کردن این نیروان
 )عبدالعلی، خبرنگار(.زنیدکنید خود به خود دست به گسترش ناامنی میمسلح می

ت ها کشت بشود، قاچاق بشود و ترانزیاین مواد مخدر وجود داشته باشد؛ که دسترسی بهزمانی
غالم )ند که امنیت کاملی در هرات باشدخواهها نمی؛ آنبرد،چون سود را همان مافیا می ،بشود

 سرور، فعال مدنی(.

 نقض حقوق بشر

قض حقوق بشر به این مطلب اشاره دارد که یکی از مهمترین عوامل ناامنی در هرات ن این مضمون
رنگ نیروهای امنیتی در ساحات اجتماعی و است که عدم اجرای صحیح حقوق بشر، حضور کم

-های اجتماعی و ناامنی جامعه میهای مسلح باعث ایجاد خشونتپیمانی نیروهای دولتی با گروههم

مسلح و های پیمان با گروه -0های اجتماعی خشونت -1شود. این مضمون شامل چهار مضمون پایه 
رنگ وجود گروه های مسلح غیر مسئول و حضور کم -1عدم اجرای صحیح حقوق بشر  -1مخالف 

 نیروهای امنیتی است.

-های اجتماعی باعث ایجاد درگیری و شکلعدم تحقق حقوق گروه های اجتماعی:( خشونت0

 شود.های اجتماعی و افزایش ناامنی میگیری خشونت

 خوریم به آن که حقوق انسان وسفانه در هرات بر میم که متأاردی زیادی ما و شما داریمو
های دانند، جار و جنجالها حق و حقوق خود را نمیشود و خیلیزیر پا می کرامت انسانی

اهی و د به عدم آگگردها همه بر میبینید که باالترین آمار را دارد، اینفامیلی را شما حتی می
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یری حتی شود و به درگ؛ حتی منجر به قتل هم میبینیماهی میگهایی که گاهاین خشونت طبعاً
 )احمد، وکیل پارلمان(.های اجتماعی در پی داردخشونت رسد و طبعاًهم  میبین دو قوم 

ی شود که حتل حقوق بشری باعث شده که فرد دست به خودکشی بزند، باعث میمسای
نقض  تواندضالت مییکی از مع ءً؛بناشود. شوهرش او را بکشد و این هم خود سبب ناامنی می

 نگار(.)فاطمه، روزنامهحقوق بشر باشد

زنان در  ها علیهاز این کشور برای زنان است که متأسفانه گراف خشونتهرات بدترین مکان 
 هاکه تن تتوان گفو نمی امنی استود رسیده است و این خودش عامل نااین شهر به اوج خ

 )معصومه، وکیل پارلمان(.ضوع نیز نقش خودش را دارداین مو اما ،فساد نقش دارد

رود که در کمیسیون منع خشونت های فامیلی میال شما ذهن من به سمت خشونتبا این سؤ
 )زهرا، مقام امنیتی(.شودم مواردی که حقوق بشر نقض میعلیه زنان هم داری

در هرات  ،ا بودههتان از گذشتهقوق بشر از موارد بسیار اساسی ناامنی در افغانسنقض ح بله دقیقاً
ه باعث شده ک ،ایم و باعث شده که تقابل ایجاد شودنقض حقوق بشر را داشته چنان ماهم

ست که پیش رفته ا به میزانی که جامعه به سمت این ،کشمکش ایجاد شود و تنش ایجاد شود
ث اعته و بخصوص حقوق ذاتی انسانها نقض شود واکنش در پی داشهها بنقض حقوق انسان

 نگار و خبرنگار(.)محمدسردار، روزنامهدر گیری افراد و کشمکش شده است

ای هپیمانی دولت با برخی گروهوجود فساد اداری و همهای مسلح و مخالف: ( پیمان با گروه2
 ود. شمسلح برای حفظ منافع و جایگاه خود، باعث عدم تأمین حقوق بشر و در نتیجه بروز ناامنی می
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 تأمین حقوق ،خیلی از مواردی را ما شاهد هستیم که وقتی دولت راجع شده یت هرات،در وال
-تکیه که برای خودها برای اینها و جریانصورت نگرفته و بعد خیلی از گروه بشری درستی

ا ههای مخالف مسلح نظام با طالبان و در کنار آنپیمان شدند و گروه، بیشتر همگاهی بسازند
کمتر  ت قانونحاکمی یها گسترش پیدا کرده و دامنهی نا امنینوعی همان دامنههایستادند و ب

 ؛ها تلف شده بودهایی که حقوق آنهای خود حتی بسیاری از گروهگاهشده و از همان تکیه
ود را های خ، یا حریفکه فضا را ملتهب و آشفته بسازند دبه باور خودشان کوشش کردن

 )محمدطاهر، فعال مدنی(.بدهندنحوی تحت فشار قرار به

جود ی وکه یک دسترسی خوباین ؛مثالً ،ها را ایجاد کردهسری عقدهبحث حقوق بشر یک
های هم محاکمه کند و تا فعالًها را بیشتر میشود که عقدهندارد و این خودش باعث می

این خودش  ها ناامید هستند وآن ،چون فسادی که در دولت وجود دارد ،صحرایی وجود دارد
ا هسری ناامنیکه یکد و ایننای مخالف روی بیاورهشود که مردم به سمت گروهسبب می
ها یک پول مفتی را به د و اینند برای عدالت رشوه بدهنشوکند ویا مجبور میمی را ایجاد

اعث فکر می کنم نقض حقوق بشر بمن  .درندست بیاوهد تا پول بیشتری را بندهیک عده می
 )مهسا، خبرنگار(.ها شده استنیناام

عدم وجود تفسیر درست حقوق بشر از سوی نهادهای امنیتی ( عدم اجرای صحیح حقوق بشر: 3
های جنسیتی در جامعه باعث عدم اجرای صحیح حقوق بشر و در نتیجه ایجاد ناامنی و وجود تبعیض

 گردد. اجتماعی می

گوییم چرا سفانه وقتی به پلیس میر کنیم. متأتوانیم انکاو ما نمی نقض حقوق بشر وجود دارد
این دزد را نزدید، اقرار نگرفتید، مردم خواهان این هستند که با دزد برخورد شود، امنیت ملی 
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گویند که حقوق بشر گفته شما نزنید، به ایشان فشار وارد نکنید در و یا جاهای دیگر می
 سی(.)ناصر، عضو حزب سیاکه این یک دروغ محض استحالی

تا یک خانمی است که دو مثالً ؟دست بیاوردهکدام حق و حقوقی  را مردم این شهر توانسته ب
 ،به هرجاکه این خانم رفته است ؛که کشته شده استاست طفل دارد که شوهرش پنج سال 

وانسته تخاطری که فامیل شوهرش خیلی زورمند است و نهب ،دادخواهی کند نتوانسته برای آن
با شخصی دیگری ازدواج کند و نتوانسته حق دوتا طفل خود را از خانوانده شوهرش که دوباره 

ام حقوق . تمهمین نقض حقوق بشر است ؛یگانه چیزی که مارا در بدر کرده است بگیرد، اوالً
 )فریبا، عضو شورای والیتی(.بشر کسانی که فقیراند زیر پا شده است

خل جامعه افغانستان وجود دارد، دید منفی که سفانه دیدگاه رادیکال و سنتی که در دامتأ
که زن باید در داخل خانه بنشیند، زن نباید از خانه بیرون نسبت به جنس زن وجود دارد، این

ها از حقوق کافی برخوردار نباشند، کودکان از حقوق کافی شود، این دید باعث شده که زن
ی که به هر حال با مردها در جامعه دارند برخودار نباشند و به خاطر همین عدم مساوات و برابر

ک خانم ی بینید که فرضاًشان نقض شود. شما میشود که به اشکال مختلف حقوقموجب می
هیچ عنوان کند، بهو شوهرش بر سر او ظلم میشود و یا یک زنی که به زور شوهر داده می

ه کبه محاکم برود و یا این تواند حقوق خود را دادخواهی کند و در ارتباط به حقوق خودنمی
ل حقوق بشری باعث شده که فرد دست به خودکشی بخواهد حق خود را بگیرد. بناءً؛ مسای

 ءً؛ناشود. بشود که حتی شوهرش او را بکشد و این هم خود سبب ناامنی میبزند، باعث می
 نگار(.)فاطمه، روزنامهتواند نقض حقوق بشر باشدضالت مییکی از مع
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ایی که هر جرنگ نیروهای امنیتی: گروه های مسلح غیر مسئول و حضور کم( وجود 0
نیروهای امنیتی حضور مؤثر نداشته باشند، مصادیق نقض حقوق بشر بروز پیدا کرده و زمینه برای 

 یابد. های مسلح فراهم شده و ناامنی گسترش میفعالیت گروه

قوق بشر تر است، حر طالبان گستردهمنیتی کمتر و حضودر تمامی نقاطی که حضور نیروهای ا
ند، درستی درس بخوانتوانند بهر آن مناطق کودکان نمیشود. دصورت مستقیم نقض میهب

ها ینکنند. ازور به سربازگیری مجبور میق خود محروم هستند، جوانان را بهزنان از تمام حقو
ترده جریان صورت گسشود که بهه سبب نقض حقوق بشر میهمه مواردی هستند ک

 )فرشته، خبرنگار(.دارد

ا ه، در ولسوالیدر جامعه .شودباعث نقض حقوق افراد میمسئول های مسلح غیروجود گروه
ست که عوامل گوناگونی امنی ادش، خود نقض حقوق بشر به نحوی ناها و این خوو شهر

 )عبدالعلی، خبرنگار(.دیگری دارد

ان غیر قانونی که به مردم نگ ساالرانی که قلدرهای هرات داریم تف، در ولسوالیدر اطراف
اما قبلش حاکمیت قانون  ،شودجا حقوق بشر نقض میکنند، درست است که اینظلم می

بینیم در بسیاری از موارد حقوق بشر، حاکمیت ست، ما عملکرد طالبان را وقتی مینقض شده ا
 ق بشر کامالًحقو ،اسالمی که بماندت عیون اساسی افغانستان که بماند، شرقانون که بماند، قان

 )عبداهلل، وکیل پارلمان(.ها موجب ناامنی شده استنقض شده و این

د ند هر کاری که بخواهنبتوانها آنشده است که  ئول باعثمسهای غیرهسفانه وجود گرومتأ
ا ل ضد حقوق بشر ریال می برد و مساورگویان دولت افغانستان را زیر سؤز. وجود دنانجام ده

ند و ها دست دارورگویان است که مسلح است و در ناامنید و همین زندهها انجام میاین
ه زور کخاطریهمنی نقش داشته است و بها به بیش از حد در مسایل ناازورگویان در ولسوالی
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لح راد مسها افند و آنند به عدالت دست پیدا بکنتواننمیند که کنند مردم احساس میمی گوی
 )مهسا، خبرنگار(.گیردو نقض حقوق بشر صورت می هستند

 گرایی دینیافراط

تربیت نیروی آماده برای عوامل خارجی و  -1شامل سه مضمون پایه  دهندهسازمان این مضمون
باشد و اشاره به این مطلب جنایت به نام دین و جهاد می -1 شکاف بین مردم و نظام -0مخالفین مسلح 

سبب ایجاد فاصله بین مردم و حکومت شده و زمینه سربازگیری مخالفین  دارد که افراطیت دینی
مسلح را فراهم نموده و با تأثیرگذاری شدید بر افکار به خصوص جوانان، به نام دین زمینه جنایات 

 دهد.ای را فراهم نموده و ناامنی را در جامعه گسترش میگسترده

أثیر افراطیت دینی با ت الفین مسلح:( تربیت نیروی آماده برای عوامل خارجی و مخ0
مستقیم بر افکار جوانان و تربیت نیروهای انتحاری و مخالف، برای عوامل خارجی و مخالفین مسلح، 

 کند.نیروی آماده و مستعدی را فراهم می

 یساعدبستر م م،یرا هم جمع آن بساز ییگراو افراط میکن جاکیفساد را  ،یدیاگر فقر، ناام
 اجنیدر ا ،خواسته باشد یکشور خارج کی ی. حاال وقتسازدیفراهم م یخارجعوامل  یبرا

 کهنیدون اب ،ماده شده استآ یروین رو،ین نیدارد. ا رویبه ن ازین عتاًیطب ،اوردیوجود ببه یناامن
 قیتشو یاشد براب یازیکه نهستند بدون آن افتهیتیها. آنان تربآن تیترب یبکشند برا یزحمت
ه جرقه ب ازیاند که نیخشک زمیدر واقع ه یعنیشده هستند. قیآنان خودشان تشو ب،یو ترغ

 هیحنا نیبعد، از ا یهادر سال کنمیاساس من فکر م نیدارند که مشتعل بشوند. پس به ا
 )آرش، استاد دانشگاه(.کندیم دایپ شیمشکالت به مراتب افزا
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های هرات ساخته شده جد در ولسوالیده چون مدارس و مساثیر نبوگرایی بدون تأخود افراط
د و تدریس شوچه د که نکنین میها دروسی است که مخالفین مسلح تعیو دروس دینی آن

ر بجنگیم و ما باید مقابل کفشود که گفته میشود و -ل جنگی تدریس ها بیشتر مسایبرای آن
د نبیای هاآن گرکه ادر حالی .شان استکفر اشغال کرده است و این برداشتکشور ما را 

ها اطفال را پرورش می آن چین چیزی وجود ندارد و یا اشغالی وجود دارد.ند همبررسی بکن
 )مهسا، خبرنگار(.ندها نقش داشته باشند و در ناامنیها کار بکند تا برای آننده

 عثکه تعبیر اشتباه از دین بابه دلیل این ،های عمده استله یکی از علتأبدون شک این مس
این شده که جوانان به نیروهای مخالف مسلح بپیوندند و حکومت افغانستان را حکومت 

ها جا داده شدند، ما شاهد این بودیم که انتحاری ،مشروع ندانند. در بسیاری از مدارس دینی
خالفان مسلح ترتیب مری شده برای مخالفان مسلح و بدیندر بسیاری مواقع دیدیم که سربازگی

 دانند تا جوانان احساساتی را به طرف خود بکشانند)فرشته، خبرنگار(.ری میدین را ابزا

مدارس دینی هرات پایبند به تفکر سلفی و پایبند به تفکر دیوبندی است و تفکر دیوبندی 
ح بردن است و پرور است، تفکر سلفی تفکر دست به سالر خشونتتفکر طالبانی است، تفک

 سترارس مذهبی از جمله مدارس هرات راجیم که وجود مدتوانیم بگویبدون چون و چرا می
علی، )عبدالاعمال تروریستی استنشده و ثبت نشده از عوامل جدی جذب افراد به خشونت و 

 خبرنگار(.

های مختلف افراطی با ترویج ایدئولوژی خود و تغییر ذهنیت گروه( شکاف بین مردم و نظام: 2
 نمایند. ظام شده و زمینه بروز ناامنی را فراهم میمردم، باعث ایجاد شکاف بین مردم و ن

 النه دارند و جاهای متعدد فکری در اینهای افغانستان است که گروههرات یکی از والیت
وصاً لوژی خود هستند و خصاند و به فکر ترویج ایدئونوعی برای خود پایگاه ایجاد کردهبه
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ال التحریر یا امثهایی مانند حزبکه جریانحتی ما شاهد این هستیم  های آکادمیکدر محیط
فغانستان و نظام فعلی انوعی دولت ترویج ایدئولوژی خود هستند و به آن به فکر یار گیری یا

 ها قرارکنند و مردم را مقابل این پدیدهینظام دموکراسی را همه از دید خود رد م هایو مؤلفه
 )محمدطاهر، فعال مدنی(.ی باشدتواند یکی از عوامل ناامندهند و این میمی

ن و شهر مالیا ،االیام شهر مذهبی بودهسیل بسیار جدی است، هرات از قدیمدر هرات این پتان
ها سال پیش و این بافت تا هنوز به االیام از صد، از قدیممدرسان و مدارس بسیار فعال بوده

اد به این تعد انستان،اید در کمتر والیتی مثل هرات در افغش .قوت خودش پا بر جا است
دارالعلوم داشته باشد و به این تعداد بسیار شما سخنرانان دینی داشته باشید که آتش به محفل 

ناامنی  یل الزم برایها همه در ذات خودش پتانساین ؛این، بنا بربزنند، آتش به ذهنیت عام بزند
 )عبداهلل، وکیل پارلمان(.را دارد

های افراط گرای دینی از یک سو با تبلیغ گسترده در زمینه گروه ( جنایت به نام دین و جهاد:3
به خطر افتادن اسالم و تدریس افراطیت دینی و از سوی دیگر با تهیه ابزارهای تروریستی، اسلحه و 

 مهمات، به نام دین جنایات گسترده را شکل داده و در ایجاد ناامنی تأثیر زیادی دارند. 

های ص از دین، به این گروهها بدون دانش و بدون فهم مشخن که اینافرادی هستند در افغانستا
ند، ممکن کشجنگند، مینام دین میشوند و بههای تروریستی کشیده میگرایی و گروهافراط

های دیگر را ممکن است به نام دین انجام دهند. است سرقت کنند و خیلی از کارها و ناامنی
یم دار نیست و ما باید او را از بین ببریم و یا ترور کنن فرد دینفالن فرد کافر است و فال مثالً

بسیاری از  دهند. معموالًها را شکل میوووو. یعنی به نام جهاد و به نام دین خیلی از ناامنی
ست ا دست آمده و این دال بر اینهمات از داخل مساجد بهابزارهای تروریستی، اسلحه و م

 .نگار()فاطمه، روزنامهزنندهای افراط گرایی رقم میرا همین گروهها ناامنیکه بسیاری از 
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 وبیدن عقاید دیگران، تفرقهجا ما آمدیم افراط گرایی را در نظر گرفتیم، کپس اگر این
 تواند، خودش میمذهبی ی وهای دینشکلخصوص در غالب و ها بهایجادکردن، تندروی

 )عبدالرحمن، عالم دین(.شدها با، در ایجاد ناامنیعامل بسیار عمده

 شودیم سیتدر تیمدارس افراط نیدر ا. هرات ینقش دارد در نا امن یلیخ ینید ییگراافراط
خطر است و مردم  که اسالم در دنکنیشان وانمود میو برا شودیکار م هانیا یرو و عمالً

 جیترو هانیا نیرا در ب تیافراط قیطر نیو از ا میاسالم حفاظت کن از دیما با اند.همه کافر شده
 الم دین(.)عبدالصمد، عدارد میمستق ریثأشهر هرات ت یامندر نا مییبگو میتوانیکه م کنندیم

-های افراطی هم وارد شده و گروهگرایی دینی وارد افغانستان شده ناامناز روزی که افراط

-نگکه یک تفکر تنخاطر ایهشوند و یا گاهی بگرای دینی گاهی با همدیگر در تقابل می

های مذهبی نظرانه از اسالم دارند، دست به ترورهای مذهبی و دست به برهم زدن مراسم
)صادق، ندشوها باعث ناامنی میاین ،دهند و مطمئناًمورد حمله قرار می را زنند و یا مساجدمی

 لیسانس حقوق(.

عوامل خارجی بحران امنیتی
 دهنده بوده که شامل حضوردارای سه مضمون سازمان« امنیتیخارجی بحران  عوامل» مضمون فراگیر 

 در سرمایه بندسازی و تمرکز و هاآب ای، مدیریتهای منطقهخارجی و رقابت قدرت نیروهای
 ها بیشتردهنده مستخرج از مصاحبهشود. در ادامه درباره سه مضمون سازمانهمسایه می کشورهای

 شوند.توضیح داده می
 

 ایهای منطقهخارجی و رقابت قدرت نیروهای حضور
ن وجود آمداشاره به آن دارد، حضور نیروهای خارجی در افغانستان از یک سو باعث به این مضمون

دازند و از پرهای نیابتی میتضاد منافع با یکدیگر و جهت تداوم نفوذ و قدرت خود به ایجاد جنگ



222 

 

ری دهند که به مخالفت و درگیوص طالبان میهای تندرو و به خصای به دست گروهسوی دیگر بهانه
این مضمون شامل چهار مضمون پایه  با حکومت بپردازند و نتیجه این حضور ناامنی را به همراه دارد.

 -1 های نیابتیجنگ -1های تندرو و افراطی بهانه گروه -0میدان رقابت و تضاد منافع کشورها  -1
 شود. اره میاست که به آن اش زنینفوذ و قدرت چانه

تضاد منافع کشورهای همسایه و خارجی در افغانستان،  ( میدان رقابت و تضاد منافع کشورها:0
 آورد که تأثیر مستقیم بر ناامنی افغانستان و شهر هرات دارد. زمینه رقابت ناسالم و مخربی را فراهم می

 تواندیم انریا یتیامن لیابوده. منطقه ح رانیا یبازار مصرف ،طور مشخص هراتو به افغانستان
 ارد، حاالد یو نظام یاسیس ،یخیتار ،یفرهنگ ،یمنافع سرشار اقتصاد جانیدر ا رانیباشد. ا

 رانیا یبرا عتاًیخوب طب ،مستقر باشد یخارج یروهاین یوقت ،رانیمنطقه در مرز ا نیدر ا
نها قابل تنه ،رانیا یبرا رانیدر ا ییکایامر یهاگاهیپا سیسأاز ت ینگران ست،ین ندیخوشا

 رانیاگر ا و دهندیاست که واکنش نشان م یعیو طب ستیل تحمل هم نبکه قا ستین رشیپذ
 یدیبع زیرا اثبات بسازد، چ کایامر یتا ناکام ،فضا را ناامن بسازد جانیدر ا ،خواسته باشد

 )آرش، استاد دانشگاه(.ستین

که برای در حالی ،شده ایههای منطقیروهای خارجی باعث حساسیتبدون شک وجود ن
بی خاطر همین دوام یا ثبات نس، بههاافغانستان حاال به هر طریقی یک نیاز است به حضور این

عث با هاها کرده است ولی وجود اینرار به وجود آنغانستان، دولت افغانستان همیشه اصدر اف
خاطر حضور نیرو های ی همسایه در امور افغانستان بههاهمان حساسیت منطقه شده و کشور

 )محمدطاهر، فعال مدنی(.اندارجی دست به هر تخریب و خرابکاری تا به حال زدهخ

ا هامنی در افغانستان است. اینء علل و عوامل ناجای برخی از کشورهای همسایه جزدخالت بی
ها ، اینآورندوجود میهامنی بما نا ها در کشورد، ایننبرال میعمق استراتژیک ما را زیر سؤ
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یم. شما مل نشان دهالعها عکستوانیم در برابر آنلفعل به ما هستند. ما هم میالقوه و باتهدید ب
ه ها اتحاد جماهیر شوروی را تبدیل باین ، حتیدنهای ناتو با روسیه مشکل دارنگاه کنید قوت

از  ام خودو هیچ جای بعید نیست که روسیه انتق شانزده جمهوریت کردند. حتماً -پانزده 
ستان چنین پاکنباید فراموش کنیم. همرا این موارد  .ها را در داخل کشور ما نگیردآمریکایی

ها هم مجبور های ناتو خوشش نیاید، ایران هم شاید خوشش نیاید، اینجا از قوتهیچشاید 
ن، ی)بنیامما هم داشته باشندخاطر امنیت داخلی خود یک مواردی در داخل کشور هب ،هستند

 عالم دین(.

چنین کشورهای خارجی که تواند دخالت کشورهای همسایه باشد و همعوامل خارجی می
اش فعهر کشوری که ببیند نکنند. در واقع خاطر منافع خود در داخل افغانستان فعالیت میهب

عی اش را از بین ببرد، طبیشود که نفعله خاصی است یا یک موضوعی سبب میدر یک مسأ
له را شما بارها و بارها در طول این هژده زند و این مسأم زدن امنیت دست میبه بره است که

ی لی است که از سوای بوده، گاهی وقت برخی مسایاید که چنین مسألها نوزده سال دیدهو ی
آید، بعضی وقت از طرف پاکستان، کشورهای اروپایی و آمریکا وجود میهکشور ایران ب

فعالیت  منافع خود برای ،کندکه هر کشوری که در افغانستان فعالیت می آید چراوجود میهب
ع تأمین ؛ اگر این منافبنابرین .دنکناست که منافع افغانستان را تهدید می کند و مشخصمی

 نگار(.)فاطمه، روزنامهنشود، امنیت افغانستان برای این کشورها معنایی ندارد

ها، کاییها با امریها با آمریکا، چینیه است. رقابت روسجا تبدیل به یک میدان رقابت شداین
ه ایران و بینیم کمی ؛خصوص با موقعیت استراتژیکی که داردهایران با آمریکا و حاال هرات ب

ش تواند نقکه به امریکا چالش ایجاد کنند، در بسا موارد در ترورها میها به دلیل اینروس
ت در حوزه ایدئولوژیک هم اتفاق افتاده است یعنی تضاد د. اگر چه این موضوعانداشته باش

 ئولوژیک ودافتد و همان تضاد ایآرای ایدئولوژیک ایران و عربستان در هرات اتفاق می
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)شاه محمود، عضو حزب بارها در هرات اتفاق افتاده است ها و آمریکاسیاسی ایران، روس
 سیاسی(.

این  غیر از ت به حضور نیروهای خارجی آیانسب ،های منطقه، استخبارات منطقهچون کشور
دانید کشور های ی شما میویم، همهحاال الزم هم نیست که بگ هست که حساسیت دارند؟

، شدریزی برای امنیت افغانستان نباها درست برنامههمسایه دیگر، پس وقتی که موجودیت آن
شود برای ه میها یک عامل عمدیریم که موجودیت آنبخواهیم نخواهیم باید بپذ

 )عبدالرحمن، عالم دین(.ناامنی

دنبال منافع شخصی خود است و در کنار  ،هر کشور خارجی که در افغانستان حضور دارد
در  این حسابپس با ، کندکمک نظامی و غیرنظامی منافع شخصی خود را نیز جستجو می

 )فرشته، خبرنگار(.ناامنی نیز نقش دارد

ر بین هرات و در گردد، دناامنی در بین جامعه میباعث دردسر و  ی طبعاًاهای منطقهرقابت
ابت کنند، به نفع خود رقنفع خود تالش میها بهچون آن د،گردبین هر منطقه  باعث ناامنی می

ه یک ترتیبی ی افغانستان را بتان باید سهم بگیرند و یا سرمایهافغانس یدارند که به همین سرمایه
شود و این هم یک نوع جنجالی کنند و این به ضرر مملکت تمام می از این مملکت بیرون

ین که ادر صورتی .شودها تمام نمیچون به نفع آن ،دارند هوجود آورده با رقابت هایی کبه
 ،مملکت از نظر سرمایه به حساب تکافوی امور کارهای دولتی و رعیت خود را کرده بتواند

، باز هم دست ده نتوانستندرد و وقتی منافعی بنتوانفعی برده نمیناشود و مها تمام نمیبه نفع آن
 زنند)شاه محمود، عضو حزب سیاسی(.ها میها و خرابکاریبه ناامنی
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حضور نیروهای خارجی در افغانستان سبب مخالفت طالبان های تندرو و افراطی: ( بهانه گروه2
دهند یب میهایی را ترتیروها کافر هستند، جنگشود و به بهانه اینکه این نهای تروریستی میو گروه

 آورد. ای را بوجود میکه ناامنی گسترده

-هگرایان دینی، برای گروای است برای افراطای خارجی تیغ دولبه است، بهانههحضور نیرو
 ،کفار است جاشان را توجیه بکنند، اینکنند، برای طالبان که جنگهای تندروی که مبارزه می

 پارلمان(. )عبداهلل، وکیلکنندکه با کفار همکاری میه کفار داریم می جنگیم و کسانیلیما ع

ش ل داعمث یهایهای تروریستی و گروهیکی از مشکالتی که همیشه هست و طالبان و گروه
ه کییدی گذاشتند، حضور نیروهای خارجی است، اینبه آن مهر صحت گذاشتند و مهر تأ

ا ههای تکفیری هستند و باید اینها گروهجنگیم، اینها میعلیه اینها کافر هستند و ما این
ها ن سالبینید در طول ایهایی که دیدید و میافغانستان را ترک کنند و شما بسیاری از ناامنی

 نگار(.)فاطمه، روزنامهای خارجی بوده در داخل افغانستانبخاطر حضور نیروه

که ند که تا زمانیگویکه طالبان میخاطری، بهامنیناارد به ثیر دخارجی تأ نیروهای حضور
 )محمدطاهر، فعال مدنی(.، مخالفت ما با دولت ادامه داردنیرو های خارجی در افغانستان باشند

ر نده است، حضوکن، فاکتورهای تحریکسلسله عوامل نیستتحریک کننده است ببینید، یک
همیشه  ،هایی که در شیندند وجود داردر پایگاهکننده بوده دنیرو های امنیتی در هرات تحریک

 برنگار(.)عبدالعلی، خای بیابند برای حملهوده تا نیروهای تروریستی بهانهکننده بتحریک

د و علت اصلی جنگ انی خارجی از طرف مردم پذیرفته نشدهکه هنوز نیروهاعلت اینبه
پس نقش مستقیم دارد و در  ،طالبان هم همواره گفته شده که حضور نیروهای خارجی است
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ه افراد ملکی و بیگنا خیلی از موارد هم جنگ میان مخالفان و نیروهای خارجی باعث شده که
 )فرشته، خبرنگار(.ضرر ببینند

 ،زماننآکنیم. بیرون نشوند، ما حمله می طالبان شرط گذاشتند که نیروهای امنیتی خارجی
امل مختلف دست به ناامنی توافق رسیدند به عو حال که بهاما با این ؛شان بوداین بهانه

 )زهرا، مقام امنیتی(.زنندمی

نافع و با شود تا بر اثر تضاد محضور نیروهای خارجی در افغانستان سبب می های نیابتی:( جنگ3
گیری و تقامزدن و انهای نیابتی در داخل کشور شکل گرفته و فضای ضربههدف نفوذ بیشتر، جنگ

 جاد ناامنی فراهم شود.در نتیجه ای

 ته باشد،آمریکا با ایران مشکل داش اگر . مثالًهای نیابتی استافغانستان در حقیقت مکان جنگ
برای ایران بهتر است که کابل در عوض تهران تخریب شود و اگر عربستان و ایران مشکل 

ان و ای ایرتا یکی از شهر ه ،هرات این مشکل به پایان برسددر بهتر است  ،دنداشته باش
 ،تتوان گفجاست که میها مردم افغانستان است و این؛ هیزم تمام این جنگلذا .عربستان
 )معصومه، وکیل پارلمان(.شودامنی محسوب مینیرو های خارجی در کشور عامل نا حضور

طح را در س یابتین یهاجنگ ،دنخواهیم هکیکسان یبهانه است برا یخارج یروهایحضور ن
 )هنگامه، تاجر ملی(.دنراه اندازمنطقه به 

در هرات بیشتر از دیگر والیات تقابل نیروها و کشورهای مختلف در یک جنگ نیابتی 
د ،تواند در هرات نفوذ داشته باشقدر که کشور ایران می؛ همانمثال یگونههب .رنگ استپر

نافع خود ها برای منیروهای مختلف را حمایت کند و از آن ،سربازگیری کند، امتیازگیری کند
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برای هرات  دازهها هم به همان اناین ،عربستان سعودی مثل پاکستان و یکشورهای ؛استفاده کند
 نگار و خبرنگار(.اند)سردارمحمد، روزنامههای خود تعریف کردهجایگاهی در سیاست

ه از چند ک تی و نیابتی بودهاجنگ های استخبار ،نظر من در افغانستانیکی از عوامل ناامنی به
، بلکه در چهل سال گذشته از دهه به این طرف ایجاد شده نه در ده یا بیست سال گذشته

که . از زمانیکندبه حال ادامه پیدا می شود و تاای سردار محمد داوود خان شروع میتکود
ها این .دشونکشور های مختلفی وارد منافع مشترک می ؛شودمی جا بازبه اینها پای  ابرقدرت
ر کنند. من فکگذاری میدهند و روی آن سرمایهخود را در افغانستان ادامه میجنگ نیابتی 

 ،پنج یا شش کشور بسیار مهم در منطقه و جهان از چهل یا پنجاه سال به این طرف ،کنممی
 .هندوستان، ایران، عربستان سعودی و آمریکا روسیه، پاکستان، :در جنگ نیابتی قرار دارند

ی اند و هرجایرا در درون افغانستان ایجاد کردهها برای منافع خود جنگ نیابتی وراین کش
-فع؛ از خاک افغانستان برای مناگیری بکنندگر را ضربه بزنند و از هم انتقامخواهند همدیمی

 نگار و خبرنگار(.)سردارمحمد، روزنامهکنندشان استفاده می

ی زندگی ما و تضاد های د است در حوزهشدت زیاای بههای منطقهمتأسفانه رقابت
جریان  که هر دو هایی را شکل دادهشدت جریانعربستان در افغانستان به -ایدئولوژیک ایران

وعی نها بههای فکری ایران و عربستان هستند و چون آنها و ایدئولوژیبیشتر پیرو ایده
ین ا ایدئولوژیک بوده و هایم بر خوردهایشان هایدئولوژیک است و برخوردفکرشان فکر 

های نیابتی یا همان تضادهای دیدگاه را در بین آن کشورها در ها همیشه بستر جنگرقابت
 (.)محمدطاهر، فعال مدنیافغانستان رقم زده و متأسفانه یکی از عوامل ناامنی بدون شک بوده
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منطقه و  هاییدان جنگ نیابتی استخباراتی کشورهای همسایه و قدرتتواند مافغانستان می
استقالل از حکومت افغانستان گرفته له موجب این شده که های جهانی شده و همین مسأقدرت

 )احمد، وکیل پارلمان(.شود

ا در داخل ری حساب آنسفانه در منطقه هر کشوری که با کشور دیگر مشکل دارد، تصفیهمتأ
ستان ن مشکل دارد و یا برعکس عرببینید اگر ایران با عربستادهد. شما میافغانستان انجام می

جنگ  هایکنند. تبعات و تنشحل میشان رامشکلبا ایران مشکل دارد، در داخل افغانستان 
آمریکا اگر  یه وکند یا کشورهایی مثل روسمیان هندوستان و پاکستان را افغانستان تحمل می

از  یک کشور ممکن استکنند. یند و در افغانستان مشکل خود را حل میآمشکلی دارند، می
طالبان حمایت کند و کشور دیگر ممکن است از داعش حمایت کند. یک کشوری مثل 

شما در  ؛کند. به این ترتیبگراهای دینی حمایت میهای تروریستی و افراطان از گروهعربست
ای سایر ههای نیابتی بیشتری هستید و همیشه تسویه حسابداخل افغانستان شاهد جنگ

ی از عوامل گیرد و یکنام افغانستان شکل میی بهدر داخل افغانستان و یا در جغرافیای کشورها
آن موقعیت استراتژیک افغانستان است که بین کشورهایی واقع شده که باهم تنش دارند و از 

نیست که  حکومت اقتدارگراییگردیم به حاکمیت افغانستان که متأسفانه؛ طرف دیگر برمی
 نگار(.)فاطمه، روزنامههای نیابتی را بدهدن جنگجواب ایبتواند 

البان را ط یراه اندازد و حترا در منطقه به یابتین یهادارند تا جنگ نیها تالش بر اکشور نیا
 پس. دنرا گسترش ده یامنتا نا دندهیشان معاش میو برا دنکنیاز مردم محل استخدام م

 میمستق راتیثأت تواند کهیم یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیدر تمام امور، س یابتین یهاجنگ نیهم
 )هنگامه، تاجر ملی(.بگذارد یامننا یرا باال
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نیروهای خارجی هر کدام به نوبه خود جهت تداوم نفوذ و قدرت  زنی:( نفوذ و قدرت چانه0
 .نندکهای تروریستی، مافیایی و طالبان به ایجاد ناامنی کمک زیادی میزنی، با تقویت گروهچانه

-درتقها و بهزنیانهها برای چدارند در این کشور و این یهاییروها همه ناین ؛ترکیه ،عربستان

ما  ند.اند و به نفع خود استفاده کردهتی داشهایه تالش، همیشدر این کشوررسیدن و حضور 
 )اسحاق، وکیل شورای، در این کشور ما صد دشمن  نامرئی داریمیک دشمن مستقیم نداریم

 یتی(.وال

که از بعضی کشورها در افغانستان  هاییوجود دارد و ترسکه بین این کشورها  یهایرقابت
ی طالب اههای ما گروههای افغانستان تأثیر دارد و برخی از همسایه؛ متأسفانه روی ناامنیدندار

-می د ونشوشان تربیت میهای طالبان از کشورهایند در افغانستان و بعضی از سربازرا دار

د و نازسحضور خود را در افغانستان بیشتر می ، به این دلیل؛دنمند شود در منطقه قدرتنخواه
امنی در هرات ها باعث شدند که نااین .از آمریکا مثالً ،های نظامی وجود داردهپایگا ،در هرات

شده یترکه به چشم نیاید و بسیار مدی گیردها بسیار آهسته صورت میبیشتر شود و این تالش
 )مهسا، خبرنگار(.شده استو سنجیده

 خصوص در هرات هستند.های در تالش منافع خود در افغانستان بطقههای جهانی و منقدرت
، نیاز وذنف به طالبان برایهای منطقوی ؛ قدرتمثالً .هر کدام دوست دارند نفوذ داشته باشند

های ، گروههابعضی از آن ،منطقه یکنند و کشورهاکمک می ،دهندها را رشد میآن دارند،
 )محمدنسیم، مقام امنیتی(.شوددهند که این باعث ناامنی میمافیایی را رشد می
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 بندسازی و هاآب مدیریت
باشد و می تهدید منابع آب کشورهای همسایه -1دهنده شامل یک مضمون پایه سازمان این مضمون

ها و سدسازی با دیپلماسی همراه نباشد و منافع یت بر آباشاره به این مطلب دارد، تا زمانی که مدیر
-کشورهای همسایه از آب تأمین نشود، بروز خرابکاری و ایجاد ناامنی از سوی این کشورها اجتناب

 ناپذیر است.

زمانی که کشورهای همسایه در تأمین آب خود دچار  ( تهدید منابع آب کشورهای همسایه:0
ر روند ساخت ساز بندها و سدها به ایجاد ناامنی در داخل کشور دامن تهدید شوند، برای اختالل د

 زنند.می

 یشده که کشورهای همسایهایم و این باعث ما ناکام بوده خود ،هابیریت آسفانه در مدمتأ
متر این بحث و یا ک اندکردهیا بیشتر استفاده  ؛اندشکلی با ما شریک بودههها ببما که در این آ

 به ،اند از این ناحیهها احساس خطر کردهاین ؛ابعدً .اندها شریک بودهولی این ،رمرا من ندا
های آب ،میزانی که ما بخواهیم بدون یک گفتگو و بدون یک تعامل دیپلوماتیک و علمی

در  بخواهند یکشورهای .چنان داشته باشیممشکالتی را هم ممکن است، ؛خود را مهار کنیم
ناامنی را در افغانستان هم  ؛شودها انجام میباحاتی که برای مهار آبرای تخریب س جااین

 نگار و خبرنگار(.)سردارمحمد، روزنامهکمک کنند

خصوص کشورهایی ، بهامنی ها عامل مؤثری است در نکنم که بندسازی و مهار آبفکر می
 هرات و گلویبخشد برای شوند و ساختن بندها حیات میها متضرر میکه از این ناحیه آن

-گروه ، خیلی ازی بنددیدید تا تکمیل بندها در ساحهشما  ،همین خاطر. بهگیردعده را مییک

های امنیتی که در ساحه ی بند هستند و  ها و زدن نیروانگیزه دادند برای تخریب بند ها را
 )احمد، وکیل پارلمان(.حقیقت جنگی که است بر سر آب است در همین حاال؛
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ها نفع ا نسبت دهیم به عوامل خارجی، کشورهایی که از عدم احقاق این پروژهاگر این ر
 ار(.نگ)فاطمه، روزنامهها تأثیر گذاشته باشندنیها در ناامبرند، طبیعی است که اینمی

 ب از روی کشورهای همسایه، و آروز ساخته شدکه بندی در هرات و در نیمزمانی ،شما دیدید
فغان باالی مهاجرین اهای زیادی را ند و در بعضی موارد فشاربیشتر ساختها را قطع شد، ناامنی
ا به هو ساز بند و روند ساخت ا صورت گرفته، انفجاراتی در این بنددیدیم آوردند و حتی

ن ها را تأمیرفت آب آشامیدنی آن. آب غیر قانونی که به کشورها میرودمیکندی پیش 
ر د اندها واکنش زیادی نشان دادهملی بوده است که آنها یکی از عوابکرد و مدیریت آمی

که بند  یآمد در ولسوالی و های کشور است و رفتترین بندامنبند سلما از نا .مقابل افغانستان
 )مهسا، خبرنگار(.، باید با طیاره صورت بگیرد و ناامنی زیاد استسلما هست

های یرو؛ بند سلما را ننداشته باشید واندهای کوماگر همین االن در بند سلما واحد شما ،ببینید
؛ دزنیکه دست به مدیریت آب می. شما زمانیبرندسته به کشورهای همسایه از بین میمسلح واب

لی، )عبدالعدهنداجازه نمی ،شوندیی که از این مدیریت شما متضرر میهاسلسله کشوریک
 خبرنگار(.

همواره وجود بندهای بزرگ  .عایداتی باشدتوانند منبع خوب که خود بندها میعلت اینبه
. شودمیباعث جنگ، نبرد و نزاع بین مخالفان و حکومت، حکومت و کشورهای همسایه 

یری و ؛ بافرستادن، سربازگتوانند مداخله کنندصورت مستقیم نمیکشورهای همسایه چون به
ه ساختن مناطقی کناامن خاطرهکه استفاده ابزاری از طالبان بدادن مخالفان و یا اینآموزش

 )فرشته، خبرنگار(.ها دست دارنددر ناامنیاگر بگوییم بند سلما،  حاال مشخصاً

د نرا از منابع کشور ما داشته باش شاناستفاده تیما تالش دارند تا  نها یهاهیهمسا ؛چراکه نه
خواهد ینم رانیو ا رودیم رانیکه به ا رودیهر ؛مثالً .روان ماست یهاآب هانیاز ا یکیکه 
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له بند و آب مداخ نیا تیریتا در مد کندیتالش م ،لحاظ نیهمآب متوقف شود و به نیکه ا
 )هنگامه، تاجرملی(.کند

. ندنکمی حال مخالفت ها با ساخت آن موافق نبودند و تابند سلما یکی از بندهای بود که ایرانی
شور های چراکه ما وابسته به ک ،ده استبه یک چالش امنیتی تبدیل ش  امروز ،ها؛ بندسفانهمتأ

ها این ،دنکه میگوی چرا ،دنها ندارها هم توجه خاص روی بندخارجی هستیم و این خارجی
را  هایشباید در این زمینه توجه کند و آباما افغانستان  .هنوز حل ناشده باقی مانده است

ریزی مدیریت ؛ روی برنامهخیز استعنوان یک حوزه آبمخصوصاً هرات که به
 )معصومه، وکیل پارلمان(.کند

ها چرا که این مدیریت آب ؛شودصد در صد باعث ناامنی می ،ها در حد کالنمدیریت آب
 )زهرا، مقام امنیتی(.شودگذارد و باعث ناامنی میه میثیرات منفی بر کشورهای همسایتأ

)محمدنسیم، مقام است خته شود و ایران عامل ناامنیآب سا ایران راضی نیست که بندهای
 امنیتی(.

کشور  ؛ب در کشور مدیریت شود. اگر آها باید مدیریت شوددولت اقدام کرده که آب
آب  ،که آب هریرودزمانی .شود، متضرر میخصوص جمهوری اسالمی ایرانهخارجی ب

نی مااسالمی ایران و این کار باعث نا آب همیشه رفته به جمهوری ،خاناشرود یا بند کمالخ
 )یوسف، نویسنده و تحلیلگر(.شودمی

 همسایه کشورهای در سرمایه تمرکز
دهنده اشاره به این مطلب دارد که تمرکز سرمایه در کشورهای همسایه به طور سازمان این مضمون

غیرمستقیم با تأثیرگذاری منفی بر سطح رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه گسترش فقر و بیکاری بر 
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گسترش فقر و بیکاری  -1در هرات نقش دارد. این مضمون شامل یک مضمون پایه ایجاد ناامنی 
 شود.است که به آن اشاره می

اری خروج سرمایه از کشور به دالیل مختلف، باعث گسترش فقر و بیک ( گسترش فقر و بیکاری:0
 شود.و در نتیجه بروز تبعات فقر یعنی ایجاد ناامنی می

گذاری بکند و پول خود را انتقال بدهد به کشور یها نتواند سرماجخوب وقتی تاجر ما به این
، یدآکاری می، بیآید، خوب واضح است که فقر میهای همسایه درایران در ترکیه در دبی

 ها، ایندنکنها را جواب میاین ،دنآی، میگر دارندنفر کار 000ی داریم که هایو ما شرکت
 خوب ،دنشور میکاا فکر کنید  هزاران  خانواده بیمخوب ش .دنخود را می کش یسرمایه

بحران اقتصادی تر از آید و بحران بزرگها بر میهر کاری از این ماندن،ها برای زندهاین
 )اسحاق، وکیل شورای والیتی(.نداریم ما در کشور

ش نبریم به یک عامل ترا از مرز ها  بیرون می های ملی یک کشوربدون شک؛ وقتی سرمایه
را در درون  های ملینتوانستیم که سرمایه ما ،کنمشود، پس من فکر میتفاهم تبدیل میو سوء

ود. ها به نفع صلح و امنیت تمام شاین که ای مدیریت کنیمها را به گونهکشور نگه داریم و آن
انید و؛ به همان اندازه میتشما هر قدر به هر میزان که اقتصاد را بتوانید خوب مدیریت کنید

قیر و بیچاره آدم ف شان قرار بگیرند،صادیآیند که علیه منافع اقتامنیت ایجاد کنید. مردم نمی
 نگار و خبرنگار(.)سردارمحمد، روزنامه، جنگ می کنددآیمی

ی هگذاری کم شده و وقتی زمینی سرمایه، زمینهکشیدن سرمایه از داخل افغانستانبا بیرون
تواند عامل ناامنی شود و فقر خودش میمی قر زیادف ،گذاری کم شودسرمایه

 )محمدطاهر، فعال مدنی(.باشد
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ی که به نفع مملکت تمام م ی بسیارهابا پروژهشهرک صنعتی هرات  ،امنی هستیک عامل نا
ه ایران شود و این شهرک ب ،خارج شود گذاری در؛ وقتی که این تعطیل شود و سرمایهشود

ردم در حالت شود، ماین باعث ناامنی می طبعاً ،ساخته شود به تایبادن برود و بدیل ای به تایباد
)شاه ودشکاری باعث ناامنی میکه کار پیدا نشد بی، وقتیشودمانند، کار میسر نمیفقر می

 محمود، عضو حزب سیاسی(.

یگر یک عامل، عامل د ،خاطر یک فاکتور، بهکنیدشما سرمایه را از هرات بیرون می کهوقتی
ی که اتوانست در کارخانهکاری. جوانی که میبی ،یعنی فقر، کنیدناامنی ایجاد میبرای 

، آن جوان گذاری می شود در داخل هرات، اگر سرمایهگذاری شده در کشور همسایهسرمایه
برود طالب بشود که یکی از راه های تروریست شدن این  ،تروریست بشود که برودجای اینبه

ه است پیوستهمها عوامل و فاکتورهای بهپس این .ت دراین کارخانه کار کندتوانس؛ میاست
عدم مدیریت درست از   که در صورت عدم مدیریت درست از سوی سکتور خصوصی،

، باعث ناامنی خواهد سوی حکومت و وزارت هایی مثل وزارت تجارت و صنایع
 )عبدالعلی، خبرنگار(.شد

ت و ساز ناامنی اسشود و فقر خود زمینهفقر زیاد می ؛شوندها از کشور خارج میوقتی سرمایه
 )فرشته، خبرنگار(.صورت نقش داردبدین

کاری و وقتی بی ،وجود می آیدهکاری ببی ،گذاری نباشدی سرمایهوقتی زمینه ؛بدون شک
 باعثگذاری در ایران، مثالً سرمایه. زنند، مردم از فقر علناً دست به ناامنی میوجود آمدهب

زایش پیدا آن زمان واردات اف ،وقتی سطح تولید پایین آمد، تا سطح تولید پایین بیاید شودمی
است که  شود و این واضحوابستگی ما بیشتر می ؛که واردات افزایش پیدا کندیکند و زمانمی
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-می ن ایجاداتقابل بین مدعی شود،که یک منبع کم مییورد و زمانآ، ناامنی ببار میوابستگی

 )معصومه، وکیل پارلمان(.گرددشود که باعث ناامنی می

رمایه وقتی س ، اشتغال است.تواند نابسامانی اجتماعی را جمع کندهایی که مییکی از زمینه
 و گذاری فراهم بشودی سرمایهکه زمینه ای. به هر پیمانهشود، اشتغال هم ایجاد نمینباشد

 )اسماعیل، عضو حزبش پیدا کندتواند کاهناامنی می به همان پیمانه، اشتغال ایجاد بشود
 سیاسی(.

دارد و از لحاظ  ریثأت ،کشور و هرات بدون شک یاقتصاد یاز هرات رو هیسرما خروج
و  یکاریب ؛داشته باشد ریثأمردم ت هیسرما یرو یموضوع وقت نیتوان گفت که ایم ،یاقتصاد

 )عبدالصمد، عالم دین(.شوندیم کیشر یامنهم در نا که باز شوندیفقر در جامعه حاکم م

-ی آمده و مردم مجبور شدند سرمایههای، در هرات ناامنیطبیعی است که از ده سال به این سو

ین بردند،  که ای چون ترکیه، ایران، دبی ... های خود را خارج از کشور ببرند، به کشورهای
 د شود و فرار سرمایه در یک کشورکاران زیاوقتی بی .کار بمانندزاران نفر بی، هباعث شد

ند کار توانستمردم میبودند؛ اگر تاجران ده سال قبل ما می .شودباعث ناامنی می طبعاً ؛باشد
 )محمد نسیم، مقام امنیتی(.بودیمدزدی، سرقت و اعتیاد مردم ما نمیکنند و  ما امروز شاهد 

 ابزارهای بحران امنیتیمضمون فراگیر چهارم: 
دهنده بوده که شامل موترهای دارای دو مضمون سازمان« بحران امنیتی ابزارهای» گیرمضمون فرا 

دهنده مستخرج از شود. در ادامه درباره دو مضمون سازمانویشی و مهاجرین و بیجاشدگان می
 شوند.ها بیشتر توضیح داده میمصاحبه
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 موترهای ویشی 
 که عامل ناامنی باشند، ابزار ناامنی هستندتر از اینآن دارد، موترهای ویشی بیش به این مضمون اشاره

و  ها، ترورها، تصادفاتو با توجه به هویت نامشخص و غیرقابل ردیابی، در بسیاری از خرابکاری
 گیرند.های تروریستی و مجرمان قرار میها، مورد استفاده گروهیدرگیر

 امل.، برای ناامنی نه عزاری استتوانیم بگوییم که موترهای ویشی یک نوع ابچنین میاین
ها این .دنتوانند ابزاری برای ناامنی باشمی ،ویشی بدون سندسند یا یک موتر غیرموتور بی یک

 )صادق، لیسانس حقوق(.طریقه ابزاری برای ناامنی هستند هم به همین

طاف ار اختبار ب ،بار بار ترور شده ،اسناداین مسأله موجب ناامنی شده از طریق موترهای بی
گرفته و مسایل دیگر ناامنی، به عنوان ابزار ناامنی از این شده، حوادث تروریستی صورت 

 )عبداهلل، وکیل پارلمان(.موترها استفاده شده

 شود. هویت نامشخص و غیر قانونی است که به آن اشاره می -1این مضمون شامل یک مضمون پایه  

ای هلی استفاده ابزاری از این موترها برای فعالیتعامل اص ( هویت نامشخص و غیر قانونی:0
 باشد. ها میمجرمانه و خرابکارانه و در نتیجه بروز ناامنی، هویت نامشخص و غیرقانونی آن

نه  ،دسیر دار، نه جوازاین موتر نه پلیت دارد .بیست هزار موتر ویشی داریمامروز باالی صدو
ور را تر؛ در یکی از نقاط شهر کسی رض مثالاگر ف .هیچ چیزی وجود ندارد ،لیسنس دارد

 .می تواندن او را گرفتهکسی  ،به یک نقطه شهر موتر را رها بکند ،یا تصادف می کند ،می کند
 موتر مال من نیست. تمام این  ، میگوید که کند. نفر انکار میچون هیچ اسنادی وجود ندارد

 )اسحاق، وکیل شورای والیتی(.باشد ، توسط همین موترهادنتوانها میترورها و انتحاری
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و هم ، تواند به ناامنی کمک کندخوب هم میکه د کننرد جامعه میاین نوع موترها را وا
دلیل ا به؛ این نوع موترهمثال یبگونه .منی در یک جامعه رشد کندکه ناابرای این ای باشدزمینه

ما ش .و جود دارد ایصورت گستردهکنند یعنی بهخریداری میزیاد مردم  ،که ارزان استاین
شکلی ؛ خوب به یکوارد جامعه بکنید ید،صورت گسترده بیایهیک چیزی غیر قانونی را ب

)سردارمحمد، بریدسر نمی، شما در امنیت بهحداقل از نظر روانی. کندناامنی را ایجاد می
 نگار و خبرنگار(.روزنامه

بدون  اند وبینید که موتر ویشیا و در ترورها میهها، سرقتمین اختطافشما در ه ؛سفانهمتأ
 ل پارلمان(.)احمد، وکیندشوها باعث ناامنی مییا با نمبر پلیت جعلی هستند و این ،نمبر پلیت

که  یو ترانسپورت یستیزطیمح ،یاجتماع ،یها مشکل قانونعالوه بر ده هانیا ،خاطرنیهمبه
 ،کندیاستفاده م هانیاز ا یک کهنید. حاال انبالقوه باشخطر  دنتوانیم یتیاز لحاظ امن ؛دندار

 یکه ... باشد رفتارها یمجرم ،یهر شخص ،یگروه تبهکار ،یبحث جدا است. هر عامل
-اال بهبه فراغت ب تواندیشده مثبت طیتر از وسانبه صدها برابر آسا ،انجام بدهد امجرمانه ر

پشت کار خود و هرگز  رودیم ،کندیوتر را رها مم تیو در نها انجام بدهد هانیا یلهیوس
 یط کشده، توس یداریخر یاست، توسط ک یموتر از ک نیکه ا دیتوانیشما ثابت کرده نم
 شگاه(.)آرش، استاد دانبرد؟یسر مبه یدر تصرف ک شده و فعالً هفروخت یواردشده، توسط ک

مام ها، تی بوده، تمام سرقتها بخشی از ناامنشک موتر های ویشی و موتور سیکلت بدون
ان موتور چنوسایل دست پاکستان یا ویشی و هم ی وسیلههای هدفمند بهها، تمام تروراختطاف

بینید که بعد از انجام جرمی که توسط این موترها صورت ها انجام شده و حتی شما میسیکل
ها ه اینکست که تا زمانی.  این مشکل بسیار جدی اد و می روندنکن، موتر را رها میگیردمی

 شود و یا ا اسناد موقت داده نهبرای آن و دننام کسی ثبت و راجستر نشوبایومتریک نشوند و به



221 

 

توانیم شاهد باشیم و را در درون جامعه میها همان اضرار آن قطعاً ؛دنآوری نشوها جمعاین
 .ی غیر قانونی استه وسیلهکیخاطرسازی والیت هرات داشته بهها نقش نسبی در ناامناین

ه قانونی است کوسایل غیر ها هم بخشی ازاین ؛قانونی استی غیروسیلهکه سالح  طورهمان
ها، جرم و جنایت صورت گرفته در ترافیک و ترانسپورت هرات در چرخش است و توسط آن

 )محمدطاهر، فعال مدنی(.است

فتد همراه یی ترافیکی اتفاق باگر حادثه ؛مثالً .دنگذاربر ناامنی تأثیر می موترهای ویشی کامالً
رهای که موتخاطریهب ؟شود که این موتر از کی بوده استاز کجا معلوم می ،با موتر ویشی

 )فریبا، عضو شورای والیتی(.باشندویشی بدون پلیت می

 ؛هکاین مد و دونشوحادثات ترافیکی میباعث  ؛کهبخشی از عوامل ناامنی است. اول این
ن ، نه اشترنگ آنه هم جوازسیر ،که نه لیسنس دارندخاطریهحرکت این موترها جرم است، ب

-یرها م، بعد کنندازین موترها در انجام جرایم استفاده می ستان است.مطابق قانون افغان
 )محمد یعقوب، شخصیت مستقل(.کنند

ه شود، این بیاد میای در یک والیت زنشدهزمانی که موترهای ویشی و غیرقانونی و ثبت
نایی باشد، ناامنی تواند جرم جیک آله برای ارتکاب جرم است، این جرم می ،خودی خود

 )عبدالعلی، خبرنگار(.تواند جرم تروریستی باشداجتماعی باشد، این جرم می

امروز  ،خالف قانون افغانستان ،خالف دست افغانستان ،های فاقد اسنادموترهای ویشی موتر
ی را نظم اجتماع ،هم ریخته استهم ریخته است، نظم و انسجام شهری را بهک را بهنظم ترافی

، )محمدرسولو حادثه قرار گرفته استاختطاف  ،خیانت ،ترور ،عامل جنایت ،هم ریختههب
 وکیل شورای والیتی(.
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 یتوانند به داخل شهر حضور پیدا کنند و دست به ناامنهایی که مخالفین مسلح مییکی از راه
کند ها حتی مواد مخدر انتقال پیدا میبزنند، داشتن موترهای بدون اسناد است که از طریق این

گیرد. چون موترهایی است که بدون سند هستند، ردپایی از و حتی قاچاق انسان صورت می
یق نها استفاده کنند و از طرتوانند از آراحت مخالفین مسلح می گذارند، خیلیخود به جا نمی

ها این یوسیلههها بزیادی را هم داشتیم که حتی سرقتها بزنند. ما موارد ت به ناامنیها دساین
گیرد و تمام مواردی که ممکن است سبب برهم زدن امنیت شهر شود، از طریق صورت می

 )فرشته، خبرنگار(.گیردها صورت میاین

 مهاجرین و بیجاشدگان
توجهی دولت بی -0وضعیت نابسامان زندگی  -1ن پایه شامل دو مضمو دهندهسازمان این مضمون

وجهی دولت تباشد و اشاره به این مطلب دارد که وضعیت نابسامان زندگی بیجاشدگان در کنار بیمی
ای هها را به همراه خواهد داشت و گروهباعث ایجاد فشارهای زیادی بر این افراد شده و نارضایتی آن

نوان ابزاری برای انجام خرابکاری در شهرها و در نتیجه گسترش ناامنی تروریستی از این افراد به ع
 کنند.استفاده می

 ربط اهاین به که یهایامنی بد شاهد هرات در ما .هستند ابزار فقط هم بیجاشدگان و مهاجرین
 هاآن و دهند،می هاآن به انتخاب کارت هاانتخابات در بینیدمی شما: مثالهستیم.  گیرد،می

لی جاها شما خی ؛، مثالًبرسند قدرت به تا کنند،می استفاده هاکارت این از ابزار یک بعنوان
ین کنند، اما اعنوان ابزار استفاده میهها را باین ،گیردکه صورت می یهایتظاهرات ،دیدید

 )بریالی، فعال مدنی(.ابزار بودن به معنی این نیست که خطر نباشند
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 برنامه بیجاشدگان و مهاجرین در کناراسکان غیراصولی و بی ندگی:( وضعیت نابسامان ز0
 ها شده و زمینهمحرومیت از بسیاری از خدمات اجتماعی باعث ایجاد وضعیت نابسامان زندگی آن

 شود.ها فراهم میهای تروریستی و انجام جرم و جنایت برای آنپیوستن به گروه

ها دهید و برای آنید و در یک موقعیتی قرار میورآمیوقتی شما چندین هزار خانواده را 
های متعددی شما از مکتب شروع کنید، از کلینیک شروع ی هم نداشته باشید، برنامهابرنامه

، وقتی ها شروع کنید و بروید به باالاز تعلیم و تربیت آن ،کنید، از آب آشامیدنی شروع کنید
لی از سی؛ طبعاً ،ها کار نکنیدد و سر آنسازی نکنیشما خدماتی نداشته باشید و فرهنگ

ندارد که  مکانا ،بیجاشدگان بیایند به یک سرزمینی و کار و برنامه و زندگی هم نداشته باشند
)احمد، ندمنی نشوایتی قرار نداشته باشند و باعث ناتربهای ناشایست و بیبین این همه نفر انسان

 وکیل پارلمان(. 

 یشغل گونهچیه شانیاند. برایشغل یهافاقد مهارت آیند،می هرات تیوال در یوقت هانیا
وارد  یاما وقت کردند؛یم یخود کار زراعت و کشاورز یچون در روستاها ،وجود ندارد

د وجو یها کارآن یبرا گرید د؛شدن نیگزاسکان شهردر  کهیهرات شدند و در حال تیوال
افغانستان  کیدموکرات ستمینه از لحاظ س دارند، ادی وتریدارند، نه کامپ یندارد، نه سواد کاف

از  یبخش ای دافتنیخطرناک ب یشتیفقر مع کیبه دامن  ایکه  شوندی. مجبور مفهمندیم یزیچ
 یهایاز ناامن یبه سرقت و بخش ،ییجنا میکه بروند به طرف جرا شوندیافراد مجبور م نیا

 ه(.)عارف، استاد دانشگااورندیوجود ببه ،خصوص هراتهافغانستان و ب یو اقتصاد یاجتماع

وجود ندارد در قسمت آموزش،  هانیا یبرا یابرنامه چیه ،ندیآیکه م یافراد نیسفانه اأمت
 زیچ هاآن. کندینم یاقدام چیدولت ه گرید یاهدر قسمت بهداشت و در قسمت سهولت

 یدست به دزد نند،زیم ییخاطر دست به گدانیهمبه ،شتیخاطر معههم ندارند ب یگرید
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 یهاجذب در سازمان یمساعد است برا نهیزم ،و از همه بدتر زنندیدست به سرقت م زنند،یم
 )آرش، استاد دانشگاه(.یمسلح ضد دولت یهاگروه و یستیترور

این  ه کهو این باعث شد کنند و شغل خاصی ندارندبیجاشدگان داخلی در فقر زندگی می
دالعلی، )عبهای اجتماعی در هرات سهیم باشندغیر مستقیم در ناامنیطور مستقیم یا افراد به

 خبرنگار(.

ا ایجاد ی فقر رباعث این شده که هم زمینه ،هاسفانه این بیجاشدگان داخلی اکثریت اینمتأ
ه تن بدهند به این ک ؛کنندفقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می ، چون باهاو خود این شود

ا ی مواد مخدر یندکی آلت دست مخربین یا همان مافیابرای درآمد ا چگونه حداقل بتوانند
قرار  ؛زنندنستان میافگن علیه مردم افغاه دست به حمالت دهشت افگن و هراسکسانی ک

یا همان مواد مخدر را در همان محیطی که دارند نگهداری بکنند  ،یا اینها را پناه بدهند ،بدهند
و به خارج کشور یا به سایر والیات افغانستان که این بحث  ها قاچاق بشودکه از طریق این

 سرور، فعال مدنی(.)غالمجاشدگان داخلی عامل اصلی برای ناامنی در افغانستان استبی

جوار به والیت هرات های هماند که حاال به علت فقر از گوشه و کنار والیتها کسانیاین
ا بیشتر هانه، نداشتن تربیه سالم باعث شده که اینکار، نداشتن خ یپناه آوردند و نبود زمینه

ند حتی دست به دزدی و سرقت بزن ،آوردن پولدستخاطر بههگری بزنند و بدیدست به تک
 )فرشته، خبرنگار(.ی موارد دست به ناامنی شهر بزنندو در برخ

رای سیر بحتی اگر آدم شریف هم باشد  ،اگر کسی فقیر باشد .فقر است ،منیعامل ایجاد ناا
اشدگان ن بیجزند و همی، دست به این چنین کارها بشودکردن شکم زن و فرزندانش مجبور می

فراد ا ،که در اطراف هرات داریم یهای. کمپامنی برای هرات شده استهستند که کمر بند نا
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 قتل ،دنکنسرقت میند، کنها دزدی میها توسط این سالحداخل خیمه مسلح است و این
 ارلمان(.)معصومه، وکیل پامن کنند و این تأثیر مستقیم بر ناامنی داردکه شرایط را نا ندکنمی

ر را قو دچار فقر نیز باشند و این مهاجرت، ف ،که امکانات اولیه برایشان آماده نشوددر صورتی
له به مسأ ، اینتکافوی زندگی آنان را نکرده و برعالوه ،داشتهتشدید کند، امکانات در دست

لی خود خیلی از مناظر شهری را ادر ولسو نارضایتی روانی را ایجاد کرده. قبالً ،جرینمها
با  قریباًت مهاجر به هرات آمده،دیده و با زندگی شهری بیگانه بوده است و وقتی به عنوان نمی

ده است و به حال تجربه نکربیند که تا های متنوعی را میفاصله سه الی چهار کیلومتر زندگی
ین فراهم کند، اول ای راشود و وقتی نتواند برای خود چنین زندگیله باعث عقده میمسأاین 

، )همایوندزدی است گزینه را انتخاب کرده و  این گزینه رفتارهای جرمی چون اختطاف و
 استاد دانشگاه(.

توجهی دولت نسبت به وضعیت بیجاشدگان و عدم وجود برنامه و بی توجهی دولت:( بی2
وان های زندگی، به عنن، زمینه ایجاد فقر و بیکاری را فراهم نموده و افراد برای تأمین حداقلمهاجری

 زنند.های غیر مسئول قرار گرفته و به هر جرم و جنایتی دست میابزاری در دست گروه

اگر دزدی است و اگر ترور است و سرقت ها همه در این ناحیه اتفاق می افتد و دولت دراین 
ن ها در زیر ایطفالن این .خود زندگی کنند یها باید در کاشانهاین .چ توجه نداردزمینه هی

باید به دهقانی خود برسد و اگر  ،ها اگر دهقان استاین .دنیآسواد بار می، همه بیهاخیمه
ا، )فریبخواهد که این کارها صورت گیرداما دولت نمی .به دامداری خود برسد ،چوپان است

 الیتی(.عضو شورای و

هم به  نخاص برای حاکمیت دولت افغانستان هم باعث شده که این جریا نبود یک استراتژی
گان دچار فقر هستند، خانه و شغل درست ندارند و در شرایط فعلی ناامنی کمک کند. بیجاشد
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ی را شوند و ناامنربایی میهای مسلحانه و آدمبه دزدی، سرقتها مجبور که قرنطینه است، این
 نگار(.)فاطمه، روزنامهکنندشدید میت

نند و کشوند و گدایی میتواند، اینها به بازارها بیرون میدولت درست رسیدگی کرده نمی
شود و  ی میمنو بعضی کارهای دیگر بکنند و این باعث ناادست به دزدی بزنند  ،دامکان دار

-)شاهدوجود بیاورنها را بهاامنیهای غیرمسئول پیوند شوند و بعضی از نیا امکان دارد به گروه

  محمود، عضو حزب سیاسی(.

ور نه در سکت ،ها پالن استها هیچ پالنی ندارد، نه در معارف برای ایندولت مرکزی برای این
ها این .ها پالنی استزایی برای این، نه در سکتور کار و اشتغالها پالن استو صحت برای این

رسانی ها کمککه برای این ایاند به مؤسسات خیریهها متکینکه ای، جز ایناندبالتکلیف
 ،پس یک قشر زیادی .به صورت خصوصی و مستقالنه بشود، حاال چه با همکاری دولت چه
گونه یچشوند که با های مستقر می، وقتی به صورت کتلهیک تعداد افراد زیادی از هموطنان ما

ر صورت طبیعی، مجبو، خواسته و ناخواسته بهنداردها وجود ی برای آناپالنی در هیچ عرصه
ت تعداد افراد ناخواسته به سم ها ارتباط بدهند و یا یکها را به آنسلسله ناامنیشوند یکمی

 )عبدالرحمن، عالم دین(.ها بروند و عامل ناامنی باشندناامنی

چنان در هم ،در هراتتنها ها در طول چند سال نه، ایندولت افغانستان هیچ برنامه نداشته
ها توسط همین مردم  صورت اند و خیلی دزدیها پخش شدهاین ،در شیدایی ،کالغکمر

، کسانی هستند که در اندشدهها سیر نگرفته است و هر کمکی هم که آمده باز هم این
های ، به خانهاند و شب، روز به  شیداییدند و یک خانه هم به شیدایی دارنها خانه دارولسوالی

 هستند و دولت هیچ برنامه مدون و منظمی  نداشته)اسحاق، وکیل شورای والیتی(. خود
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 راهکارهای بحران امنیتی مضمون فراگیر پنجم:
دهنده بوده که شامل دارای سه مضمون سازمان« بحران امنیتی راهکارهای» مضمون فراگیر 

شود. در ادامه درباره سه مضمون راهکارهای محلی، راهکارهای ملی و راهکارهای خارجی می
 شوند.ها بیشتر توضیح داده میدهنده مستخرج از مصاحبهسازمان

 

 راهکارهای محلی

اشاره به آن دارد، برای مبارزه با بحران امنیتی و ایجاد امنیت در ابعاد مختلف آن در سطح  این مضمون
ای و کیفی وجود دارد و این عامل بر محلی و شهر هرات نیاز به تقویت نیروهای امنیتی به لحاظ کمی

اند به توگان داخلی میکوتاه کردن دست زورمندان حیاتی خواهد بود. همچنین ساماندهی بیجا شده
چهار  شود. این مضمون شاملثبات فضای بیرونی شهر کمک کرده و در نتیجه باعث امنیت هرات می

 -1گان داخلی ساماندهی بیجا شده -1بومی  نیروی امنیتی -0افزایش نیروی امنیتی  -1مضمون پایه 
 شود. کوتاه کردن دست زورمندان است که به آن اشاره می

ی قوی کننده امنیت، وجود نیروی امنیتیکی از اولین ابزارهای تضمین ( افزایش نیروی امنیتی:0

ناامنی،  شتر است و جهت کاهباشد که این ابزار در هرات نسبت به سایر والیات ناقصو کافی می

 ای برخوردار است. افزایش نیروی امنیتی از اهمیت ویژه

نیروی  10000که ما در قندهار ، در حالینیرو در تشکیل پولیس  داریم 1000در خود هرات ما 
اما  ؛ی یک ولسوالی والیت هرات نیستخیلی والیاتی داریم که به اندازهدر  .پولیس داریم

 ،یریمگی امنیتی را در نظر می، وقتی یک حوزهما. اگر استتشکیل پلیس آن دو برابر هرات 
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ر نیاز دارد دو سه نف حتماً ،اندیک الی دو نفر به رخصتی ده نفر پولیس دارد از این ده نفر حتماً
 یدر حیطه اما این حوزه به مساحت حداقل پنج کیلومتر مربع را ،که حوزه را حفظ کنند

 ها هزار نفر را کنترل کند و بایدیس غیر ممکن است که هزارر تن پولبا چها ،دارد امنیت خود
ه با فساد اداری ل مبارزترین مسایپولیس افزایش پیدا بکند. افزایش نیروی امنیتی یکی از مهم

 است)اسحاق، وکیل شورای والیتی(.

 تی، پلیس وهای امنیرا باید باال ببریم، تشکیل نیرو اول این چیزی این است که تشکیل هرات
کمیل هایش ترود حداقل تشکیل موجود کمبودیین مهم است و اگر تشکیل باال نمیاردو، ا

 یفارغ بشود و در محدودهها رد به اردو که پلیس از حفاظت شاهراهها تعلق بگیشود، شاهراه
ها ایفای وظیفه کند، کمبود نیروهای انسانی هم هست وکمبود تجهیزات هم شهر و ولسوالی

 )احمد، وکیل پارلمان(.شودکمبود نیروهای انسانی بیشتر مشاهده می، منتهی هست

 اامنیهای نسفانه ما کمبود سرباز و کمبود ارتش را داریم در کل کشور و یکی از علتمتأ
دولت و حکومت ما، حکومت مشروعی  اگر حاکمیت است. همین کمبود سربازان و اردو

باری تواند سربازی را اجمثل سایر کشورهای میمردمی برخودار باشد،  یباشد که از پشتوانه
با جان و دل برای این حکومت  ،ی دادندلی از افرادی که به همین حکومت رأبسازد و خی

-)فاطمه، روزنامهنیت آن از جان و دل مایه بگذارندمین اماضر هستند برای تأجنگند و حمی

 نگار(.

را بسیار  درین حال ترکیب پولیس ،ال ببریمظامی را باال ببریم، نیروی پولیس را بانتجهیزات 
 )بریالی، فعال مدنی(.باال ببریم
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د در نیرو افزایش نیرو داری ،کنیدفی و استخباراتی خود را تقویت میهای کششما وقتی ارگان
شود که ناامنی در یک والیت کم ، این باعث میشودای پولیس و حاکمیت قانون زیاد میه

 ر(.)عبدالعلی، خبرنگابشود

ای هجهت کنترل وقوع جرم و جنایت و ایجاد امنیت، شناخت ویژگی( نیروی امنیتی بومی: 2
 شود. ای بسیار اهمیت دارد که این امر با جذب نیروهای امنیتی بومی محقق میمنطقه

وفقیتی حکومت م ،اما اگر پنجاه برابر هم بکنند ،افه شودمن گفتم که نیروی پولیس اض
اردوی ملی و یا ادارات  ،اند که اگر در تشکیل پولیسای مردمی هرات. این نیروهندارد

ا بیشتر د رکس مشکالت شهر خوها از همهند و اینفرزند این شهرا مسلماً ؛دولتی قرار بگیرند
اند)اسحاق، ، تاثیرگذارمین امنیت ثبات و صلح، در تأبا مردم شناخت بیشتری دارند ،اندآگاه

 وکیل شورای والیتی(.

خصصی که های متباید بیشتر استفاد شود، کدر های هراتیی دیگر این است که از کدرتهنک
 توانند داشتهرا میدر پلیس نقش اساسی  ؛خصوص، بهاند، از مردم بومیتمام کار را دارند

 )احمد، وکیل پارلمان(.باشند

شهر  ردمان همانکه امنیت را بیاییم به خود م های نیروهای امنیتی ما این استبیکی از آسی
 )بریالی، فعال مدنی(.بدهیم، یعنی پولیس والیت از خود والیت باشد

ون باید انهرات به یک والی مقتدر نیازمند است که این والی برای تحقق قانون و حاکمیت ق
ان شاش از خودشان باشد و شاروال. هرات اگر والیگرایی رو آوردمقداری به سمت استبداد

 تریبدون شک هرات شهر متفاوت ؛دندکه هرات را بشناسنیعنی کسانی باش ،از خودشان باشد
 خواهد شد)معصومه، وکیل پارلمان(.
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ای هبا ساماندهی بیجاشدگان و مهاجرین، ابزار دست گروه گان داخلی:( ساماندهی بیجاشد3
 رات باشد.هساز گسترش امنیت شهر تواند زمینههای خرابکارنه گرفته شده و میتروریستی و انگیزه

ات ها در هراین ،گان داخلی باید داشته باشند که اگر قرار استبیجاشدی برای اراه و چاره
 جا ساحه مشخصدر آن ،دنها در نظر گرفته شود و تنظیم شوهایی برای اینبمانند شهرک

ته گی داشها یک زندکه آنرسانده بشود تا این ،ها خدماتی که نیاز استبشود و برای آن
های لهکه انتقال داده بشوند به محو یا این ،دست به کار خالف بزنند ،ندمجبور نشو اشند کهب

نفوس جلوگیری که از تراکم تا این ،و سامان پیدا کند ها سرشان و زندگی آناصلی
 )احمد، وکیل پارلمان(.بشود

نایی دادن اهرات اگر تو .صورت درست مدیریت شوندهکنندگان بتمام بیجاشدگان و برگشت
 ینهپس زمی ،اما اگر توانایی این را ندارند ،شان خانه بدهدها را دارد که برایاسکان برای این

-ها در شهرشان و در والیتاین یکه همهچون ،شان فراهم کنندها را به والیاتبرگشت این

 شان خانه دارند و فقط یک هماهنگی الزم دارند)معصومه، وکیل پارلمان(.

 هایکوتاه کردن دست زورمندان در قالب طالبان، گروه تاه کردن دست زورمندان:( کو0
ریزی دقیق نظامی و امنیتی کمک شایانی به ایجاد امنیت مسلح، خرابکاران محلی و ... از طریق برنامه

 هرات خواهد کرد.

ست د اگر بتوانیم .کردن دست زورمندان استکوتاه ،آوردن امنیتدستهیک راهکار برای ب
؛ یمها را به زندان بیندازآن یرا کوتاه کنیم و همه که پنج میل اسلحه و پنج نفر دارد کسی

 ایم)فریبا، عضو شورای والیتی(.نحوی در تأمین امنیت کاری را کردهبه



211 

 

ت ؛ از دیدگاه من، مدیریتواند سازگار باشدمین بهتر امنیت هرات میخاطر تأهراهکاری که ب
د یا یک راهبراسایی کند و رست وزارت داخله است که مخالفان مسلح را شنریزی دو برنامه

ای بزرگ طالبان و مخالفان مسلح در هرات داشته هجامع برای از بین بردن پایگاه طرح
 باشد)فرشته، خبرنگار(.

 راهکارهای ملی

 -0کرام  نظارت بر مدارس و حمایت از علمای -1دهنده شامل سه مضمون پایه سازمان این مضمون
د باشایجاد حاکمیت فراگیر و اجماع عمومی متنفذین می -1ساالری و مشروعیت بخشی نظام شایسته

و اشاره به این مطلب دارد که برای توسعه فضای امنیتی هرات نیاز است تا مرزبندی های قومی و 
کل گرفته و شمذهبی، سیاسی و زبانی توسط دولت کنار گذاشته شود و به عبارتی حاکمیت فراگیر 

های بانفوذ، ضمن کمک به مشروعیت بخشی نظام، نظارت بر مدارس مذهبی نیز با اتحاد تمامی گروه
 گسترش پیدا کند. 

با توجه به اینکه مدارسی که در بحث  ( نظارت بر مدارس و حمایت از علمای کرام:0
ه ورود پیدا باید در این مسئل گذارند، دولتکنند تأثیر زیادی بر ناامنی میافراطیت دینی فعالیت می

کرده و با نظارت بر مدارس موجود و تأسیس مدارس جدید و حمایت از علمای کرام، امیت هرات 
 را از این جهت تضمین نمایند.

که از مراجع مشکوک  یتمام موارد ،من اعتقاد دارم یمذهب ییگرادر قسمت بحث افراط
د و از مدارس بزن سیسأدولت دست به ت خودود. بسته ش شانیهادروازه دیبا ؛شوندیم لیتمو

نظارت کند، از مکاتب نظارت کند، از صحت  دیها باطور که از تمام بخشمدارس همان
نظارت کند. از مدارس و مکاتب هم  گرینظارت کند، از گمرک نظارت کند و از ادارات د
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-افراط را به افرادد که عده وجود دارنکی ید و نظارت کامل داشته باشد. وقتننظارت ک دیبا

 ندیآیم یارجمنافع خ نیمأت یدر راستا ،کنندیم قیدولت تشو هیبر عل ،کنندیم بیترغ ییگرا
 نیا و ردیصورت بگ یجد برخوردها عمل آن نیبا ا دیبا ،دهندیدولت و مردم شعار م هیبر عل

از  ،ینید، از مدارس کرام یعلما زرا ا الزم یهاتیحما مییایاست که ما ب ریپذامکان یوقت
 )آرش، استاد دانشگاه(.میرابطه برنامه داشته باش نیو در ا میانجام بده ،هاالعلمطالب

 قیقرا مورد تح هاد و آنکن ریرا در هرات دستگ ییگراافراط یهامدرسه نیولئمس دیدولت با
و  ننداط برقرار کها ارتببا آن ،بخش معلومات دارند نیکه در ایقرار دهد و با کسان یرسرو ب

ها گرفته تیفعال نیتواند جلو ایم ،را بسته کنند دنکنیم تیفعال نهیزم نیکه در ا یمدارس
 )عبدالصمد، عالم دین(.شود

د ایجاد امنیت بدون دولت مقتدر محقق نخواهد ش ساالری و مشروعیت بخشی نظام:( شایسته2
ن اساس دولت مشروع با استخدام افراد و دولت مقتدر بدون مشروعیت شکل نخواهد گرفت. بر ای

 تواند امنیت را برقرار سازد.های مختلف میشایسته و ارتباط حداکثری با مردم در حوزه

خابات انت کهید. تا زمانندب کشور رخت بر نیاز ا یاسیفساد س دیبا ؛در قدم اول ،نظر من از
 ،دیایار نک یدر کشور رو یعدولت مقبول و مشرو کهیشفاف در کشور برگزار نشود، تا زمان

ل ح دینظام با تی. مشکل مشروعشودیکند و بدتر م دایبهبود پ تیامکان ندارد وضع
 )آرش، استاد دانشگاه(.بشود

ترین راهکار این است که دولت ما از یک قدرت و اقتدار برخوردار باشد. بهترین و مهم
دا مشروعیت داشته باشد. شما که در ابتآید مگر اینقدرت و اقتدار دولت به دست نمی

ا یک رند و یا مثل مدانید که مشروعیت دولت با انتخابات در کشورهایی که دموکراسی دامی
 ؛آیدود میوجهاین است که حکومتی که ب یدهندهبندی را تجربه کردند، نشاندموکراسی نیم
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اند توری نمیاز یک مشروعیت خاص برخوردار باشد و مشروعیت را غیر از مردم کس دیگ
 نگار(.به این دولت بدهد)فاطمه، روزنامه

م و از ردککار را اخراج میئیه داشته باشم، تمام نیروهای کماگر من ولسوالی باشم و قوه اجراِ
م و به کردساالری عمل میکردم و با شایستهرا سرکار می ییهانگرفتم و آجوانان مشوره می

خواهند و با هر ها چه میعتماد شود که آناشته شود و امردمان بومی هر والیت احترام گذ
به  ودادم که کی مخالف نظام است کردم و بعد فیلتر را انجام میفرد این والیت مشوره می

بیشتر  یکنند، به وکیلگری میشود که آشوبکسانی باج داده میهدادم و بکسی باج نمیهیچ
 راهکارم شود.ه است و بیشتر به او توجه میودشود که دست آن به همه چیز آلاعتماد می

ساالری ستهکه شاییتا زمان .توان کردست که با تملق و چاپلوسی در افغانستان کاری نمیاین
 (.باید از اول آغاز کنیم)فریبا، عضو شورای والیتی ؛نباشد و شایستگی در نظر گرفته نشود

شهر  حاکمیت برای برقراری امنیت در :( ایجاد حاکمیت فراگیر و اجماع عمومی متنفذین3
مذهبی، اقشار تأثیرگذار اجتماعی و متنفذین را همسو  -های قومیهرات باید ضمن حذف مرزبندی

 نماید.

تفاوتی خود مردم هرات است، بزرگان هرات، متنفذین کنم که دلیل دیگر، بیمن فکر می
ت والیت وجود ندارد، هر کس هرات، دانشمندان هرات یک اجماع عمومی برای تغییر وضعی

کر ملت به ف ،ی برسدبه تالش این است که خودش به نوای یعنی هر کس ،به فکر خود است
یم؛ اعا می کنیم که شهر علم و فرهنگاما وقتی ما اد ،این در کل افغانستان است ،کسی نیست
هیم، ما باید ید برنامه بدما با ،یعنی ما باید طرحی داشته باشیم ،دار این مردم باشیمما باید پرچم

برداری بکنند و والیات خود را از این ها از ما کپیجوار که آنالگو باشیم به والیات هم
وجود بیاید، یک مجمعی را جور بکنند که در آن وضعیت تغییر بدهند. یک اجماعی به
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و با  تمام اقوام، مذاهب، شخصیت ها، احزاب، همه باشند و با یک دید جدیدی یمجموعه
بیایم  ،چه که در گذشته داشتیم همه را کنار بگذاریمآن .یک طرح نوی نگاه بکنند به زندگی

احمد، وکیل )هرات چه وضعیتی باید داشته باشد نشینان که سال بعدیفکر کنیم برای هرات
 پارلمان(.

-به ؛دناشبسو ندست و همهم یرگذار، دولت و نظام امنیتیمدنی، قشر تأثی جامعه کهیتا وقت

م، های نیابتی را از بین ببری، جنگهای بیگانه را کوتاه کنیمدست یمتوانیعنوان نمچیه
همین شکل پیش برود، ، اگر نظام بهصورتدر غیر این ،ها را کاهش دهیمها و ناامنیدزدی

گام سو و همحل همین است که همین چهار ارگان همتواند. فقط راهحلی شده نمیهیچ راه
 )هنگامه، تاجر ملی(.باشند

این  ییک حکومتی باشد که تمام مردم افغانستان در آینه .حل حکومت باید فراگیر باشدراه
کنار  ایدب دولترا نژادی  و  زبانی ،های قومی و مذهبی یا سیاسی. مرزبندیکشور خود را ببیند

زمین ین سرا شهروند و دکنر کسی که در این سرزمین زندگی میچتر را باز کند که ه ،بگذارد
بیاورد  وجودند و حکومت باید یک سرزمین بهاست و باید همه در حکومت حضور داشته باش

 اشته باشد و هر کسی کهو این سیستم را با یک فشار یا نظارت داشته باشد و مجازات د
 )اسحاق، وکیل شورای والیتی(.، باید به جزای خود برسدکند از قوانینسرپیچی می

 کارهای خارجیراه

دهنده اشاره به این مطلب دارد که دولت باید از طریق مذاکره و گفتگو با نیروهای سازمان این مضمون
ها را متقاعد سازد تا تضاد منافع خود را در بیرون از مرزهای افغانستان خارجی و کشورهای همسایه آن

یپلماسی قوی در بحث مدیریت و دنبال کنند و بر این اساس در بحث کشورهای همسایه نیازمند د
تقسیم آب هستیم و در بحث نیروهای خارجی به خصوص ایاالت متحده آمریکا باید در پیمان امنیتی 
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تجدیدنظر شود تا جایگاه و دستاورد آمریکا در کشور مشخص شود و اجازه داده نشود تا درگیری با 
اجماع  -1ون شامل سه مضمون پایه سایر کشورها را به داخل خاک افغانستان بیاورند. این مضم

تجدیدنظر در پیمان امنیتی با ایاالت متحده  -1دیپلماسی با شرکای آب  -0المللی ای و بینمنطقه
 شود.است که به آن اشاره می

جلوگیری از مداخالت کشورهای همسایه در امور داخلی  المللی:ای و بین( اجماع منطقه0
عتی به دنبال تواند برای آنها منفکشورها که دیگر ناامنی در کشور نمی افغانستان و متقاعدساختن سایر

 ذیر است.پالمللی و روابط دوستانه و دیپلماسی قوی امکانای و بینداشته باشد از طریق اجماع منطقه

ه نیاز داریم کالمللی ای و بیناجماع منطقهما برای عوامل خارجی به یک  ،کنممن فکر می
ی ندارد. پس ما فعف را باید قانع بسازیم که جنگ افغانستان برایشان دیگر مناهای مختلکشور

ه، قانع بسازیم. در بیست سال گذشت ها راها شویم و آنباید وارد گفتگو با تمام این کشور
-ردهک عامل ناامنی خودشان تبدیل کابه ی پاکستان ر ؛اندکه در رأس قدرت قرار داشتهکسانی

 ان به یک عامل ناامنی تبدیلچنایران را هم ،ه این کشور عامل ناامنی باشدخواستند ک، میاند
 نگار و خبرنگار(.)سردارمحمد، روزنامهاند، خودشان وارد فضای گفتگو نشدهاندکرده

بتوانیم  د که ماطلبتری را میهای کالنها و دیپلوماسیاستراتژی های بیرونی طبیعتاًبحث
ی بر های بیرون، یا فشاریا تحت فشار قرار بدهیم ،قناعت بدهیم ی خود راکشورهای همسایه

)محمدطاهر، فعال امور داخلی افغانستان دست بکشند در ها از مداخلهنها وارد کنیم تا آآن
 مدنی(.

ایه های کشورهای همسویژه با سفیران و کنسول، بههای همسایهی حسنه با کشورایجاد رابطه
با  هه برای ایجاد یک ارتباط مستقیم، حل منازعکشورهای همساین داشتدر داخل هرات و وا

 عبدالعلی، خبرنگار(.)بسیار تأثیرگذار باشد در کاهش ناامنیتواند گفتگو نه با جنگ نیابتی، می
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 رهایکه دولت همان موضوع خود را با کشوتا زمانی ،در عامل خارجی باورمند به این هستم
امنیت را در افغانستان بیاورد، بهترین کار هم همین است، از  تواندخارجی مشخص نکند، نمی

که ما برویم دوستانی، هزاران کیلومتر این ورتر بیاوریم، این بهتر است که ما با کشورهای این
 )بریالی، فعال مدنی(.شویم مسیر یک در خود یهمسایه

ینفع در ایر کشورهای ذبرقراری دیپلماسی قوی و هوشمندانه با س ( دیپلماسی با شرکای آب:2
-داخلهتواند رفتارهای مبرداری از آب و دستیابی به توافقات اساسی در بحث تقسیم آب، میبهره

 جویانه و مسلحانه از سوی کشورهای همسایه را کنترل نماید.

 ،ها باشد، خیلی راحت است که از مجرای دیپلوماسیشود که مهار آبیکی از راهکارها می
س هر ک یهآب؛ بنشینند و حقاندها با ما شریککه در آبخارجه، با کسانی از طریق وزارت

ب شما قدر آها صورت بگیرد که یعنی ما ایناش داده بشود، تعهداتی بین کشوررا به دست
، وانیدتاالتر اختیار خود ماست، با ما میرسد، بای شما میقدر آب برمستحق آن هستید و این

 وکیل پارلمان(.)احمد، استفاده کنید

 ه حل بسازیم و باید سیاسیهای آبی خود را با کشورهای همسایآب، ما باید تنش یلهدر مسأ
مین منابع آبی خود دست به رفتارهای ها مجبور نشوند به خاطر تأله حل شود و اناین مسأ

 )همایون، استاد دانشگاه(.صورت نیابتی بزنندهصورت مستقیم یا بهمسلحانه یا ب

با آمریکا  بررسی و تجدیدنظر پیمان امنیتی تجدیدنظر در پیمان امنیتی با ایاالت متحده:( 3
ها را ها در مدت حضور در کشور را مشخص و از سوی دیگر آنتواند دستاورد آناز یک سو می

 متقاعد سازد تا تسویه حساب خود با سایر کشورهای درگیر را به داخل افغانستان نکشانند.
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ام باید آن را به میز بنشانیم که همین پیمان امنیتی به کد ،متحده پیمان امنیتی داریم با ایاالت
؟ ی امنیت تالش کردیجا تو آمدی در ساحهتو تا به حال پایبندی داری، کدامیک از مواد این 

ه تر شدبود و بعد از آن روز به روز خرابوضعیت امنیتی ما بهتر ؛ قبل از پیمان امنیتی، سفانهمتأ
تر شده و در این راستا این هم با مداخالت کشور های بیرونی چه دور و چه نزدیک بیش

 )احمد، وکیل پارلمان(.تواند یک عامل باشدمی

توازن در سیاست خارجی ما وجود ندارد. دولت افغانستان نتوانسته طرف آمریکایی و غرب 
انستان نیاورد. از طرف دیگر های خود با روسیه و ایران را به افغرا متقاعد کند که تنش

ا هها از کیلومترها فاصله به نزدیک آنوقتی دشمن آن ،دهندهای ما به خود حق میهمسایه
افغانستان است که قربانی کند. این وسط مردم ها فعالیت میآید و بر علیه آنمی
 )همایون، استاد دانشگاه(.شوندمی

 شبکه مضامین
ه ب کدها و نکات کلیدی متن(، مضامین سازمان دهنده )مضامینایه )ساختن مضامین پ مندجهت نظام

نده اصول دربرگیر آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالی دست
 گردد.( از روش شبکه مضامین استفاده میحاکم بر متن به مثابه کل

، عوامل با نخبگان و کارشناسان افغانستانهای کیفی و مضامین بدست آمده از مصاحبه براساس یافته
بحران امنیتی هرات و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، عوامل مختلف ایجاد 
بحران امنیتی در سه سطح محلی، ملی و خارجی شناسایی شد. در این میان برخی عوامل به عنوان ابزار 

یت کارشناسان، مهمترین راهکارهای خروج از بحران ایجاد بحران امنیتی شناسایی شدند و در نها
امنیتی را در سه حوزه محلی، ملی و خارجی بیان کردند که در شبکه مضامین ترسیم شده ارتباط 

 تمامی عوامل با یکدیگر نشان داده شده است.
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 عوامل بحران امنیتی هرات و راهکارهای آن  شبکه مضامین  -1 -1نمودار 

 

 

 

 



221 

 

 فصل پنجم
 فسیر نتایجت

 

 

 مقدمه 
ندی بی محلی، ملی و خارجی دستهکه عوامل امنیتی هرات در سه الیهدهد نشان می هآمددستنتایج به

ای ن سه الیه از زوایشود که دریابیم ایبحران امنیتی هرات زمانی مشخص میشود. پیچیدگی می
ی محلی، هگانند از جهات سهتوانمی ن معنی که تقریباً تمام عواملد، به اینپوشانی دارگوناگونی هم

 طلبد. برای تحلیل وگانه میاین حل این منازعات راهکارهای سهملی و خارجی متأثر باشد. بنابر
را با سه راهکار محلی، ملی و خارجی تحلیل کرده و سپس  ناامنی هراتعوامل  ،توضیح بیشتر

 ش مشخص می سازیم. راهبردهای هر موضوع را با توجه به چارچوب مفهومی پژوه

 

 الف( راهکارهای محلی 

واند تراهبردهای ملی است که گاهی هم میچنان ، مستلزم راهبردهای محلی و همحلیراهکارهای م
ان امنیتی هرات بر های خارجی در پی داشته باشد. عوامل محلی بحرراهبردهایی را برای حل چالش

 رار است:آمده از پژوهش از این قدستاساس نتایج به

عوامل محلی عوامل ملی امنیتی   عوامل بحرانعوامل خارجی
 هرات 
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 ؛فقر اقتصادی -

 ؛ضعف ادارات امنیتی -

 ؛معادن هرات -

 ؛زراعتی هایمدیریت آب -

 ؛قلعه و تورغندیبنادر اسالم -

  .های مسلح غیرمسئول و زورگویان محلیگروه -

 راهبردهای محلی 
 گردد:میتواند در نکات زیر جستجو های فوق، میحل چالش برای راهبرد جامع محلی

های ی بحران امنیتی هرات، توسط ارگانهای محلرد چالشدهی عمومی در موآگاهی -
زیربط محلی از جمله مقام والیت، قوماندانی امنیه، امنیت ملی، معارف و ریاست اطالعات 

 و فرهنگ. 

 ها. هها و مکاتب و دانشگازه با ناامنی توسط منابر و رسانههای دینی در مباراستفاده از آموزه -

 توجه ویژه به روستاها.های کارآفرینی و برنامه -

بازنگری در مورد قوانین و مقررات مربوط به استخراج معادن با مشورت متخصصان امور  -
 در سطح ملی و محلی و ایجاد نیروهای خاص حفاظت از معادن. 

 های منتهی به بنادر اسالم قلعه و تورغندیامنیتی در هرات و کنترل بهتر راهافزایش نیروی  -
 های ورودی شهر هرات. نتقال گمرک به دروازهورت نیاز، او در ص

 های مسلح. ای تشویقی و ایجاد کار برای گروههبا شیوهخلع سالح عمومی  -

با توجه به نظریه ی دیدبانی، اداره ی محلی هرات می تواند در دفاع از فضای بی دفاع شهری  -
ر خیابان ها و هرات وارد عمل شود. در این عرصه می توان از نصب چراغ های پر نور د

نصب دوربین های امنیتی در اماکن مهم شروع کرد. هم چنان می توان با کمک مردم، گروه 
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های همیاری امنیت در محالت را سازماندهی کرد که در صورت نیاز، با همکاری دولت 
 به بهبود امنیت کمک نمایند. 

 راهبردهای ملی و خارجی

حران ملی امنیت در افغانستان تحلیل کرد. هرگونه راهکاری جدا از ب توانرا نمی بحران امنیتی هرات
حل ملی برای بحران عمومی افغانستان است که ت، مستلزم جستجوی راهبرای حل بحران امنیتی هرا

ی جا که بحران امنیتخورد. از آنای و خارجی گره میرد به صورت طبیعی با مسایل منطقهاین راهب
ی ، مسألهیاهای امنیتی منطقهتوجه به مجموعهامنیتی متأثر است، با  افغانستان از پهلوهای متفاوت

   های امنیتی جهانی این موضوع را باید تحلیل کرد:و زباله آب، خط دیورند
 ایهای امنیتی منطقهامنیت افغانستان و مجموعه

های مهم تمیسدهد که این کشور محصور در میان سی جغرافیایی افغانستان نشان میبه نقشه نگاهی
 اند از:های امنیتی عبارتای است. این مجموعهمنطقه

 ی امنیتی آسیای میانه در شمال افغانستان؛مجموعه -

 ی امنیتی سارک، در جنوب و شرق افغانستان؛مجموعه   -

 ی امنیتی خاورمیانه در غرب افغانستان؛مجموعه  -

 (.111: 1111ی، )رحیمشانگهای در شمال و شرق افغانستانی امنیتی مجموعه -

ن به ی ما سایه افکنده است که از آهای فوق، سیستم امنیتی بزرگ ناتو بر منطقهی مجموعهبه عالوه
-شود. در سیستم امنیتی آسیای میانه که روسیه و متحدین آسیای میانهنام برده می 00عنوان سیستم سایه

طریق حفاظت از مرزهای افغانستان اش  حضور دارند؛ سیاست امنیتی مبنی بر مهار تروریزم از ای
ناءً به عنوان های امنیتی فوق نیست؛ بکدام از سیستممطرح است. با توجه به این که افغانستان شامل هیچ

                                                             
11.Shadow System 
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های مهای سیستبرد؛ میدان تصفیه حساب رقابتو ثبات امنیتی رنج می ای که از خالء قدرتمنطقه
-بات میثجنگ نیابتی خویش را به این جغرافیای بی ای و جهانی است. سیستم امنیتی سارک،منطقه

کشاند و حتی والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه تمایل دارد که برای مقابله با داعش و امریکا و 
به زانو  ها تمایل زیادیترکیه، از طالبان به عنوان متحد جنگی استفاده نماید. از سوی دیگر، ایرانی

انستان دارند و بعید نیست که عربستان سعودی بخواهد از این خالء قدرت ها در افغدرآوردن امریکایی
 (.0: 1110برداری کند )عرفان، به نفع خویش و در رقابت با ایران بهره

ی باشد؟ اپرسشی که وجود دارد این است که چرا افغانستان نباید عضو یکی از سیستم های منطقه
یمان امنیتی با این کشور، باعث شده که عضویت در هر حضور نیروهای امریکایی در افغانستان و پ

ا مانند سیستم هسیستم دیگری با منافع افغانستان و امریکا همخوانی نداشته باشد. در برخی از سیستم
سارک، مشکالت اساسی با پاکستان و عدم استراتیژی امنیت ملی در کشور، باعث شده است که 

با  ی حضور نظامی امریکا در افغانستان و پیمان امنیتیاند. برعالوهافغانستان خارج از این گود باقی بم
تان تنها شود. افغانساین کشور، نوع نظام دو کشور )دموکراسی( عامل پیوند استراتیژیک شمرده می

ی نوین تواند در تبیین سیستم امنیتمحوری دارد که میکشوری است که در کنار هند، نظام دموکراسی
 داری در کشورهای منطقهکند. تا زمانی که دموکراسی منحیث یک اصل حکومتدر منطقه کمک 

-یری سیستم امنیتیگتوان به شکلهای توتالیتر، کودتایی و استبدادی، نمیپذیرفته نشود؛ با وجود نظام

 خوانی داشته باشد، امید داشت.ای که با وضعیت افغانستان هم
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شود این است که افغانستان با چنین وضعیتی )سرزمین عایق( چه رسشی که مطرح میها، پی اینبا همه
ین زمینه، اند؟ در اهای چنین وضعیتی برکنار بمای را روی دست بگیرد که از عارضهامنیتیسیاست 

حل برای افغانستان متصور است. نخست؛ به اتحاد استراتژیک با ایاالت متحده و ناتو حداقل سه راه
 ی گذشته نشان داده است که شرکای امنیتی در ناتوی دو دههتجربه ه دهد، اما مشکل این است کهادام

عتمادی ای صلح با طالبان، اوج بیاند. برنامهز صداقت مورد نظر برخوردار نبودهایاالت متحده ا ؛ویژهبه
ی که افغانستان به مجموعهاین است  حل دومگذارد. دوم؛ راهغانستان و امریکا را به نمایش میبین اف

ه این ی تاریخی نشان داده است کربهی امنیتی شانگهای بپیوندد. تجامنیتی آسیای میانه یا مجموعه
اه درخور نگرند و جایگمیهای گرم و خاورمیانه خیز به سوی آبورها به افغانستان به مثابه تختهکش

 سیستم امنیتی 

         شانگهای
 

 سیستم امنیتی 

      جنوب آسیا

 سیستم امنیتی 

     آسیای میانه

 ناتو سیستم سایه 

 امنیتی  سیستم

       خاورمیانه
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طرفی اعالم بی های بزرگانستان با توافق قدرتد. سوم؛ افغتوجه مستقلی برای افغانستان قایل نیستن
اقل امروز دای است که حقوی در سطح جهانی و منطقه طرفی افغانستان نیازمند دیپلماسینماید. بی

 شود. نشانی از آن دیده نمی

 ی آب امنیت افغانستان و مسأله

تان های شیرین افغانسد آبنظرهایی در موردو کشور ایران و افغانستان دارای اختالف افغانستان با
دو  ی این کشورها بر اساس توافقات بینآبهکه ایران و پاکستان مدعی هستند که حقاست. در حالی

کشور، به صورت کامل پرداخت نگردیده، دولت افغانستان ادعا دارد که افغانستان به دلیل ناامنی 
ور های این کشخود را مدیریت نماید و آب های کشورگاه نتوانسته آبدار در این جغرافیا، هیچدوام

ی ادعایی کشورهای مزبور، به این کشورها سرازیر شده است. به گواه بسیاری آبهخیلی بیشتر از حق
ت که شود. زیبنده اسی آب یکی از عوامل اصلی ناامنی در افغانستان شمرده میاز کارشناسان، مسأله

برد، مشکالت -الملل آب و با دیپلماسی قوی، در یک بازی برددولت افغانستان، با توجه به حقوق بین
 . (1117و سجادی  1111افغانستان و همسایگان را حل نمای)تمنا،جاری بین 

 امنیت افغانستان و خط دیورند

تیام نیافته است. گاه الو پاکستان، زخم ناسور امنیت افغانستان است که هیچ بین افغانستان خط دیورند
شناسند. در المللی و تمام کشورهای جهان این مرز را به رسمیت میهای بینزمانپاکستان، سا

های بزرگی از کشور پاکستان متعلق به اند که بخشمردان این کشور، مدعیافغانستان، اما؛ دولت
ی دیورند، پس از خروج کمپانی هند شرقی از منطقه، دیگر ارزش حقوقی افغانستان است و معاهده

غانستان مداران افتابویی سیاسی برای برخی از سیاستی دیورند به داده است. مسألهز دست خود را ا
توجه به وضعیت  ین است که بادانند. واقعیت ارا پایتخت زمستانی افغانستان می تبدیل شده که پیشاور

ی ألهسبرای حل متواند به نفع افغانستان عملی گردد. سختی میهای ملی، چنین ادعایی بهدولت
صورت که افغانستان با زور نظامی حل نظامی، بدینرسد: نخست؛ راهدیورند، سه راه حل به نظر می
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فرط ممناطق ادعایی را دوباره تصرف نماید. چنین عملی با توجه به قدرت نظامی پاکستان و ضعف 
د شواهد توانستان میحل حقوقی است. افغانراهحل دوم، رسد. راهنظر مینظامی افغانستان، ناممکن به

هایی از ماً از ادعای مالکیت ارضی بر بخشو مدارک خویش را به دادگاه الهه تسلیم نموده و رس
ن تاای رسمی است که دولت افغانسی دیورند معاهدهکه معاهدهپاکستان را مطرح نماید. با توجه به این

سد که رنظر میده است؛ بعید بهواگذار کرهایی از کشور را به کمپانی هند شرقی طبق آن بخش
توان ل، میحم؛ راه حل سیاسی است. در این راهافغانستان بتواند از این مجرا به موفقیتی دست یابد. سو

ن موضوع برد ای -ی بردذاکره نشست و در یک سازش دوجانبهبا پاکستان به صورت روشن بر میز م
 . (1111و تمنا  1110)آریانفر را حل کرد

 

 افغانستان و زباله های امنیتی منطقه امنیت 

هایی که برای جهاد به افغانستان آمده بودند؛ به معضلی سرد، بسیاری از عرب جنگ پس از پایان
ویژه؛ برای کشورهای عربی تبدیل شدند. این رزمندگان که در جدید برای کشورهای جهان، به

دی را در کشورهای الجزایر، مصر و افغان مشهور شدند، مشکالت جدی-کشورهای خود به نام عرب
وجود آوردند و به ری اسامه بن الدن، القاعده را بهها به رهبوجود آوردند. آنعربستان سعودی به

 11 ی کاری آنان دراز جمله سومالی حمله کردند. ضربهمنافع امریکا در کشورهای مختلف جهان 
 همنی در نیویورک فرود آمد. آنان قبل از آن های سازمان تجارت جهابا حمله به برج 0001سپتامبر 

عده ااندازی کرده بودند. پس از سرکوب القرهای مختلف اروپایی و امریکا راهحمالتی را در کشو
جود وافغان، تشکیالت دیگری را به -عرباز بقایای رزمندگان  هاییدر حمله به افغانستان، گروه
ویژه کشورهای رسد که برخی از کشورها بهنظر میها داعش است. بهآوردند که مشهورترین آن

های گروه باقی بماند تا آنان بتوانندعربی، تمایل داشته باشند که افغانستان به عنوان کانون بحران 
نین نگرشی که چغانستان کانالیزه کنند. تا زمانیسوی افی جهاد بهگرای مخالف خود را به بهانهاسالم

نین مشکلی چهای تروریستی به افغانستان قابل تصور است. حل وهشدن گروجود داشته باشد، گسیل
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هوشیاری  اای و جهانی است. دستگاه سیاست خارجی افغانستان باید بتواند بنیازمند همکاری منطقه
 ای و جهانی مشکل تروریسم را حل نماید. کامل، در همکاری منطقه

 

 ای افغانستانهای ژئواکونومیک منطقهفرصت

بر این باور است که حجم عظیم ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپولتیک آسیای میانه  لنتین رتینما
( افغانستان 001: 1110)سازمند، در آینده مرکز ثقل رقابت دیپلماتیک قدرت های بزرگ خواهد بود

 زمحصور در بین منابع بزرگ انرژی منطقه است. در شمال افغانستان تاجیکستان کشوری با بیش ا
 یی بزرگترین منابع گاز دنیا قرار دهد. چین همسایهمگاوات برق و ترکمنستان به عنوان دارنده 0000

دیگر افغانستان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان صنعتی دنیا و پاکستان به عنوان کشوری با 
رکز یران به عنوان مشوند. اهای دیگر افغانستان شمرده میتولیدات کشاورزی و صنعتی از همسایه

ه افغانستان، توان گفت کبزرگ پتروشیمی در منطقه در غرب افغانستان موقعیت دارد. با این وصف می
 صنعتی یکدیگر است.ارهای انرژی و مرکزی برای دسترسی کشورهای همسایه به باز
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ده است. ی گره خوراهای بزرگ و منطقهاز سوی دیگر موقعیت جغرافیایی افغانستان با منافع قدرت

به صورتی که تناسب منافع کشورهای هند و پاکستان و ایران در این میان بسیار تعیین کننده است. 

اند. در این ی جنوب آسیا مطرحاند که در رابطه با توسعهی آب و انرژی از از مباحث مهمیمسأله

ع یای میانه نیازمند صادرات منابکشند. کشورهای آسمیان امنیت و انرژی رابطه معناداری را یدک می

-اند و کشورهای پیرامون نیازمند واردات انرژی. در این میان بازی بزرگ که بر رقابت قدرتانرژی

-ای استوار است؛ مانع بزرگ تسهیل ایجاد منطقه ی ترانزیت تجاری میهای امنیتی و منطقه

 (.100: 1191گردد)زادوخین، 
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 های همگرایی اقتصادیسیای میانه و آسیای جنوبی شاهد تالشی آی گذشته، منطقهظرف دو دهه
ی اهای مختلف همکاری اقتصادی منطقهتوان تأسیس چارچوبها میاند، که از جمله این تالشبوده

01هم چون سازمان همکاری اقتصادی )
ECOای آسیای جنوبی (، سازمان همکاری منطقه

(01
SAARCای همکاری اقتصادی منطقه(، برنامه( ی آسیای مرکزیCAREC)00  و هم چنین ابتکارات

منطقه ای مربوط به سازمان ملل متحد همچون برنامه خاص ملل متحد برای کشورهای آسیای میانه 
(UNSPECA)00 دفتر منطقه ای آسیای مرکزی و شمالی مربوط به کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ملل ،

ای یونیسکپ برای آسیای جنوبی و جنوب غرب و دفتر منطقه07(SONCAپسیفیک ) -متحد برای آسیا
(SSWA -SRO)09 ،(. 101، 1111اشاره کرد)تمنا 

ه ترین مسیر ارتباطی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ، بافغانستان به عنوان کوتاه ترین و ارزان
ی دهابتکار عم شود. سهعنوان فاکتور کلیدی همگرایی اقتصادی بین این مناطق به رسمیت شناخته می

ی استانبول راه جدید ابریشم و پروسه01(RECCAای افغانستان محور: یعنی ریکا )های منطقههمکاری
همگی با هدف بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک افغانستان برای تقویت ارتباط زمینی و تجارت 

های شای به ویژه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که هدف اصلی تالای و بین منطقهمنطقه
 (.170، 1111اند)تمنا، دهد، طراحی شدهای حکومت  افغانستان را تشکیل میهمکاری اقتصادی منطقه
های اقتصادی کالنی چون، تاپی، راه ترانزیتی چابهار، راه های اخیر برنامهدولت افغانستان در سال

اه نستان به عنوان چهارری افغاترانزیتی آقینه، راه ترانزیتی الجورد را روی دست داشته که ایده
ا ایفای توان گفت که افغانستان ببازرگانی منطقه را به واقعیت نزدیک ساخته است. در حقیقت می

 ای مؤثر باشد.تواند در همگرایی منطقهچنین نقشی می

                                                             
53 Economic Cooperation Organization 
54 South Asian Association for Regional Cooperation 
55 Central Asian Regional Economic Cooperation 
56 United Nations Special Program for the Economies of Central Asia. 
57 Sub regional Office for North and Central Asia 
58 Sub regional Office for South and South- West Asia 
59 Regional Economic Cooperation Conference  on Afghanistan 
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 نوآوری پژوهش

ر د که مسایل امنیتی را از دید مردمی کهاز دو بعد نوآوری داشته است. نخست این پژوهش حاضر
ه روش کدوم اینی دیدگاه رسمی دولتی مورد بررسی قرار داده است. متن ناامنی قرار دارند، به اضافه

تحلیل مضمون را برای تحلیل پژوهش میدانی برگزیده است که تا کنون کمتر در مورد مسایل امنیتی 
 به کار رفته است. 

 کمبودهای پژوهش 

را انعکاس داده است و به دالیل ناامنی، قادر به  بیشتر نظرات متخصصان شهرنشین این پژوهش
رات این اساس، نبود نظها و روستاها نبوده است. بر انعکاس نظرات طیف وسیعی از مردمان ولسوالی

 توان کمبود بزرگ این پژوهش عنوان کرد. الذکر را میمردمان فوق
 پیشنهادها
 و علوم سیاسی استفاده شود. ی حقوق در مضمون امنیت در رشته می تواند این پژوهش

های دیگری را روی توانند، با توجه به نتایج این پژوهش، پژوهشگران میپژوهش -
تواند عنوان دست بگیرند. هر کدام از عوامل محلی، ملی و خارجی پژوهش می

 پژوهشی مستقل قرار بگیرد. 

وضوع م در هر پژوهش مشابهی، شایسته است که نظرات روستانشینان برای تقویت -
 مدنظر قرار گیرد.

داده های پژوهش می تواند به کارگزاران محلی و ملی افغانستان در دریافت مشکالت  -
 امنیتی کمک نماید.
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 (. معمای صلح و امنیت افغانستان، کابل: انتشارات امیری. 1111تمنا، فرامرز) -
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 ی مطالعات راهبردی. پژوهشکده
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 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان.

ای، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و نظری بر امنیت جامعه( درآمدی 1110نصری، قدیر) -
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های امنیت، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: (. درآمدی بر بررسی1110ویلیامز، پل. دی.) -
 یر، چاپ دوم. انتشارات امیرکب
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 هاپیوست

 نامهپرسش

 «راهکارهای امنیتی یهو ارای بررسی و شناسایی عوامل بحران امنیتی هرات»مصاحبه 

 

 

شونده )در صورت امکان(: .............................................                     نوادگی مصاحبهنام و نام خا
 سن: ...................           جنس: ....................   

تخصص:        میزان تحصیالت: ........................................
 سابقه کاری مرتبط: ....................         ........................................

 ..........گر: ..................................نام و نام خانوادگی مصاحبه

تاریخ         ساعت و تاریخ انجام مصاحبه:      ساعت شروع ....................

 ساعت اتمام ....................        ....................

ه گویی صحیح و دقیق ببا عرض سالم خدمت شما کارشناس و متخصص گرامی، خواهشمند است با پاسخ
ی پژوهشی دارد، ما را در این زمینه یاری فرمایید. پیشاپیش از همکاری و نامه( که جنبهاین مصاحبه )پرسش

 گزاریم.نهایت سپاسبی مساعدت شما



212 

 

ژوهش داده : در شروع مصاحبه، شرح مختصری در مورد موضوع و اهداف پ1تذکر 
 شود.

ؤاالت اکتشافی و ترغیبی حداکثر اطالعات : در طول مصاحبه سعی شود با س0تذکر 
 د.د مصاحبه کمتر به اشباع نظری برسشونده اخذ گردد تا با تعدااز هر مصاحبه

ها با ضبط صوت، ضبط شده و در پایان، مطالب ضبط : تمامی جریان مصاحبه1تذکر 
 سازی گردد.شده، به طور مفصل و دقیق به صورت متن نوشتاری پیاده

 

 )سؤال آغازین( 0سؤال اصلی 

 طور مستقیم و امنیتی هرات بهترین عوامل داخلی و خارجی بحران به اعتقاد شما مهم
 مستقیم چه مواردی هستند؟ توضیح دهید.غیر

ا هسؤاالت فرعی یا در حین مصاحبه )در صورت نیاز در فواصل مصاحبه باید از این پرسش
 استفاده شود تا حداکثر اطالعات فرد اخذ شود(

 مل داخلی ناامنی هراتعوا
 مار شوامل داخلی بحران امنیتی هرات بهتواند به عنوان عفقر اقتصادی و اعتیاد می ،نظر شمابه

 آید؟

 تحاکمی مرکزی و فساد اداری  و عدم دولت عملکرد به نسبت اعتمادیبی ،نظر شمابه 
 د؟نشمار آیوامل داخلی بحران امنیتی هرات بهعنوان عتواند بهمی قانون

 تواند به عنوان عوامل داخلی بحران امنیتی هرات می تنوع قومی و مذهبی ،نظر شمابه
 محسوب شود؟

 ن وامل داخلی بحراتواند به عنوان یکی از عمی داخلی بیجاشدگان و مهاجرین ،نظر شمابه
 شمار آید؟امنیتی هرات به
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 ی بحران امنیتی هرات عنوان یکی از عوامل داخلتواند بهمی معادن هرات ،نظر شمابه
 محسوب شود؟

 ها باعث ناامنی شده است؟های زراعتی در ولسوالیمدیریت آب ،نظر شمابه 

 زدن به ناامنی شوند؟تواند باعث دامناعی می های اجتمها و شبکه، رسانهنظر شمابه 

 تواند عاملی از عوامل ناامنی هرات محسوب گردد؟، شکاف شهر و روستا مینظر شمابه 

 شود؟وامل ناامنی داخلی هرات شمرده میقاچاق موادمخدر از ع ،نظر شمابه 

 نی شمرده از عوامل ناام ،وجود موترهای بدون اسناد موسوم به موترهای ویشی ،نظر شمابه
 شود؟می

 آید.حساب میایی دینی یکی از عوامل ناامنی بهگرآیا افراط 

 عوامل خارجی ناامنی هرات

 تأثیری بر افزایش بحران امنیتی هرات دارد؟ خارجی نیروهای حضور ،نظر شمابه 

 آیا نقض حقوق بشر باعث ناامنی در هرات شده است؟ 

 بندسازی تأثیری بر بحران امنیتی هرات دارد؟ و هاآب مدیریت ،نظر شمابه 

 تواند به عنوان یکی از عوامل خارجی بحران امنیتی هرات می تاپی یپروژه ،نظر شمابه
 شود؟محسوب 

 ؟گردداق کاالهای دیگر، باعث ناامنی میقاچاق موادمخدر، قاچاق انسان و قاچ ،نظر شمابه 

 عنوان یکی از عواملتواند بهمی همسایه و منطقه کشورهای در سرمایه تمرکز ،نظر شمابه 
 خارجی بحران امنیتی هرات محسوب شود؟

 اامنی شده است؟ای باعث نهای منطقهای بین قدرتهای منطقهآیا رقابت 

 تواند یکی از عوامل خارجی ناامنی هرات شمرده شود؟گرایی دینی میآیا افراط 

 واند یکی از عوامل ناامنی تلح غیرمسئول و زورگویان محلی می های مسآیا وجود گروه
 هرات باشد؟
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شود در حین مصاحبه و زمانی که به هر )سؤال پایانی( )این سؤال را می 2سؤال اصلی 
 شونده بپرسید(کند از مصاحبهل اشاره میعام

  به اعتقاد شما در مورد هر یک از عوامل داخلی و خارجی بحران امنیتی هرات چه
 توان به دولت پیشنهاد داد؟ توضیح دهید.راهکارهای امنیتی می
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