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  اريزگ آغاز و سپاسسر
انستیتوت صلح از و   حمایت و پشتیبانی آن گان از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان براي نویسند

  . ندکن اري میزگ سپاس تکمیل این پژوهش  براي شا مندانه ایاالت متحده براي کمک سخاوت
شان  خاطر نظرات و پیشنهادات اندیشمندانهه مشاور ارشد ما ب بخش، همچنین از پروفسور شهربانو تاج 

خود به خاطر   پژوهشگران ساحوي مدیون همچنین  .یمکن براي توسعه و بهبود این پژوهش قدردانی می
خانم مریم هوتکی و آقاي مصعب عمر براي  :ان اساسی خودپژوهشگر داندر نهایت قدر. باشیم تالششان می

علی کریمی به دلیل  آقاي عبداالحد محمدي و حسین همچنین و ،بررسی دقیق پروژه و نظارت بر آن
تجزیه و تحلیل آنها براي این پژوهش  و )Data Set ( اطالعاتی ۀمجموع ۀجهت تهی شائبۀشان هاي بی تالش
  .هستیم
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 عالئم اختصاري

AACP      پولیس مبارزه با جرایم افغانستان 

AAF      هوایی افغانستان ينیرو  
ABP       گشت مرزي افغانستان 

AISS       افغانستان استراتژیکنستیتوت مطالعات ا  

ALP       پولیس محلی افغانستان 

ANA      اردوي ملی افغانستان  

ANCOP       پولیس ملی نظم عامه افغانستان 

ANDSF      افغانستان  یروهاي امنیتی و دفاعی ملین 

ANSF      هاي امنیت ملی افغانستاننیرو 
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USIP       نستیتوت صلح ایاالت متحدها 

CM       هاي ساختاري ظرفیت  
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  انداز چشم
در یازده  نستاننیروهاي پولیس ملی افغا گرایی در میان  روند افراط ۀبررسی و مقایس به  این پژوهش

هاي مختلفی  این نیروها با چالش ،از تشکیل نیروهاي امنیتی و دفاعی افغانبعد  .پردازد می والیت
هاي  شود که ریشۀ بعضی از این مسائل در موجودیت و ترویج ایده تصور می. کنند پنچه نرم می و دست

 ،ترك خدمت ، قصور در انجام وظیفه ،حمالت خودي :هایی مثل چالش. افراطی در بین این نیروها است
 که اصطالحاً به آن(ه حادث 92د رخصتی و بدون درج اسنا این نیروها اعضاي  چهارم   بیش از یک بتغی 

در  .هایی از این قبیل است تا به حال اتفاق افتاده، نمونه  2008از سال ) گردد اطالق می »آبیه حمالت سبز ب«
گراي سیاسی ـ عقیدتی و اجتماعی  ملرو و تح هاي میانه انحراف از ارزش به کل در گرایی افراط این تحقیق،

، در این تحقیق  و عدم تحمل اجتماعی  گرایی مذهبی افراط ی،انحراف سیاس  بین تمایز با .تعریف شده است
 تحت) امام قطعه( مذهبی نظامی مسئول مراسم 8و  پولیس   افسر 151 ،نظامی پرسنل سرباز پولیس، 1498

 عناصر ،سیستم سیاسی افغانستان ةباررنظریات خودشان را د ،العهمط تحتافراد . مطالعه قرار گرفته است
زنان و حقوق بشر ابراز  ، هاي اسالمی داشت ارزش نظر دموکراسی با درو  گروه طالبان مثل مخالف دولت

  .اند کرده
طول دوران خدمت نیروهاي و  گرا رو و تحمل هاي میانه که بین دیدگاه دهد نشان می ي پژوهشها یافته

به خدمت در نیروهاي امنیتی  قدر مدت بیشتريچیعنی افراد هر . رابطۀ مستقیماً متناسبی وجود داردیتی امن
هاي  دهد که ایده ها نشان می در عین حال، یافته اما. شان بیشتر است پرداخته باشند، میزان تحمل و مداراي

چنین . وجود داردصفوف نیروهاي امنیتی  اند که در  گرایی افراط متکی بر ایدئولوژي هکاران محافظه افراطی و
همچنین در . شود بیشتر دیده می کندوز و پکتیکا ،از جمله قندهار  از والیات برخی دیدگاهاي افراطی در

المللی در مورد زنان و حقوق  هاي بین کنوانسیون پذیرشتوافق و شده، نظریات منفی راجع به ذکروالیات 
ین به طور مشخص ا. بارز استهاي اسالم  با ارزش ها ي این ارزشارسازگ تیک ودموکراهاي  ، ارزشبشر

علیه رهبران  امنیتی و نظامی  گرفتن مقرارت با نادیده موظفند این نیروهاکه  اند کردهاستدالل  گویانپاسخ
دستورات و  از ،و در صورت نیاز ؛سلح شوندم ی هستند،اسالمهاي  ارزشیا منتقد  سیاسی و نظامی که فاسد 

هاي محلی،  شود که این نیروها با داشتن ارزش می بعضی اوقات دیده ،بر این افزون. ندکن پیچی سر رارتمق
هاي  شود که ارزش این امر باعث می. قرار دارند شان زندگی رهبران محلبیشتر تحت تأثیر اعتقادات 

ف پولیس با آنها مواجه که حین ورود به صفو اي هاي ملی که این نیروها در ذهن دارند با ارزش اي محلی
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خودشان   د که افراد پولیس در محل زندگیشو تر می پیچیده  این مشکل زمانی . شوند، در تقابل قرار بگیرد می
در ذهن این افراد زیر شروعیت دولت مرکزي شود تا م له باعث میأاین مس. پردازند به اجراي وظیفه می

و  یقوم هاي ها و ارزش  سلیقهو آنها بیشتر جذب  ؛ن افراد شودای  رضایتی ناال رفته و در نهایت منجر به ؤس
بین نیروهاي امنیتی  اعتباري نسبی نخبگان سیاسی و نظامی در بیبه  منجر چنین حسی. ندشواي  قبیله
ند که  بر این باور گویانتعداد زیادي از پاسخ هاي محلی، البته با وجود میزان نسبی دیدگاه. شود می

ساختن  براي گام  نخستین ،کنند که محو فساد و پیشنهاد می .استرجع مشروع فرماندهی م ،جمهور  یسئر
البته این امر را نباید فراموش کرد که  .است در افغانستانفعلی  حکومتهمگان از حمایت جلب اعتماد و 

. ستدولت ا راي قانون و حفظ مشروعیت و قدرتابزار دولت در اجدر واقع نیروهاي امنیتی و دفاعی 
میان نیروهاي امنیتی و دفاعی براي تطبیق  هماهنگی سازي و بودن دولت افغانستان در امر اعتماد  کام نا

و  کیایدئولوژی هايخطر تضاد این ناکامی بلکه ،استحاکمیت در تضاد با  تنها   نهگرایانه  ملیولوژي ئاید
  .سازد بیشتر می امنیتی و نظامیعادي را در بین نیروهاي  عملی

روند تحقیق از سلسله تحقیقات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است که  نخستین  ین پژوهشا
. مورد مطالعه و بررسی قرار داده است اي امنیتی و دفاع ملی افغانستانصفوف نیروه  ی را درگرای افراط

 2013در سال را گرایی  نخستین تحقیقاتش دربارة جریان افراطانستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان 
و  ي اجتماعی ها رسانه  ،رسمیغیر یمدارس دینتاکنون مطالعاتی را در زمینۀ با همین محور، و  ؛آغاز کرد
  .انجام داده استافغانستان  هاي دانشگاه
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 هاي اساسی یافته

 ه ها در مقابل سیستم سیاسی است که ب انحراف سیاسی نشانگر میزان نارضایتی و مقاومت
انحراف سیاسی شامل . هدف آن ایجاد حکومت موازي است وقبول شده است  یکلصورت 

هاي مرتبط با مشروعیت این  ساختار حکومت فعلی و دیدگاه هارزیابی و بررسی اعتماد ب
  . استحکومت 

 رهبري و امنیتی نیروهاي مختلف سطوح در فساد که معتقدندپاسخگویان  از درصد 68 از بیش 
 که باورند این بر نیز درصد 72 از بیش که است حالی در این. است وجودم آن نظامی و سیاسی

 مفسد که کسانی علیه مردمی ۀمسلحان مقابلهی، نظام هاي دادگاه صالحیت و حضور وجود با
  . است توجیه قابل ،شوند می شناخته

 اند یوستهپنیروهاي پولیس  به طالبان نفوذ علیه مبارزه ةانگیز باپاسخگویان  از درصد 11 حدود .
 نیروها اینپیوستن به  براي خود اصلی دلیل را اقتصادي هاي انگیزه آنها از درصد 20 به نزدیک
شان به نیروهاي پولیس را حفاظت از  دلیل پیوستن) درصد 67(اکثریت پاسخگویان . اند دانسته

  .اند کشور ذکر کرده
 له أاین مس. جمعی هاي اقدام نه است بوده شخصی هاي انگیزهبه دلیل   آبی بر سبز حمالت اکثر

، ولوژیک فرديئاید باورهاي و روحی حاالت فردي، هاي نارضایتی که است این ةدهند نشان
 . است بوده اقدامات اینبراي  اساسی هاي انگیزه

 مذهبی و  يرو هاي میانه ها و شیوه دیدگاه از انحراف :مذهبی عبارت است از گرایی افراط
هاي  اغلب برگرفته از نسخه این فرایند. هاي دینی آموزه ۀروانچرخش به سوي تفسیر تند

شده  هاي ایجاد دیدهآمیز در مقابل ت هاي خشونت تحمل و تبعیض و فراخوانی براي مقاومت عدم
  .استمجریه و مقننه  ةهاي فرسود توسط سیستم

 83 قابل اسالم منتقدین مقابل در مسلحانه هاي مقاومت که باورند این برپاسخگویان  از درصد 
در  طالبان که معتقدند پکتیا والیتپاسخگویان  از درصد 76 که است حالی در این. است توجیه

 طالبانقابل ذکر است که این به این معنی نیست که  اما .اند بوده خوبیدینی  رهبرانگذشته، 
 هاي تنش که باورند این برآنها  همچنین. از نظر این پاسخگویان مشروعیت دینی دارندهنوز هم 

  .است موجوداین والیت  در آنها و مرکز بیناي  فرقه
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 ًۀنمون یک انتحاري حمالت که معتقدند پکتیا و پکتیکا والیاتپاسخگویان  از درصد 10 تقریبا 
   .کنند علیه کسانی است که آشکارا با اسالم مخالفت می مسلحانه هاي مقاومت ةشد توجیه

 ندمعتقد بیشتر اسالم با دموکراسی تطابق عدم بر زوکند الیتو، پاسخگویان والیاتدیگر  به نسبت .
این است که  ةدهند نشان خود کههستند  اسالمینظام  ایجاده بپاسخگویان معتقد  اینهمچنین 

  .است دموکراسی هاي ارزش درنظرداشت بدوندینی  رهبري ایجادمند به   از آنها عالقه بسیاري
 را  مذهبی و قومی هاي تفاوتاکثریت پاسخگویان، وجود  که دهد می نشان پژوهش اینهاي  یافته

درصد از پاسخگویان در جریان خدمت، معتقدند که تبعیض قومی در  25نزدیک به . پذیرند می
  . ، متأثر از جنگ در افغانستان است جامعه

 المللی در خصوص حقوق  هاي بین نزدیک به نیمی از پاسخگویان تحقیق معتقدند که کنوانسیون
این نظریات بیشتر از والیات کندوز و . داردنسویی  هاي اسالمی هم نان و حقوق بشر با ارزشز

  .باشد قندهار می
  کوب زنان به دلیل سرپیچی از قوانین اسالمی  و لت ،درصد پاسخگویان والیت قندهار 80بیش از

 .کنند احترامی به سنت و فرهنگ افغانستان را تأیید می و یا بی

 

  ات پیشنهاد
 هاي ناشی از فساد در میان صفوف پولیس ملی افغانستان، نظامیان و رهبران  باید به نگرانی

گی در  براي ایستاد هاي نیروهاي امنیتی و دفاعی را توانایی ،چرا که فساد. شودسیاسی رسیدگی 
هایی جهت  ریزي برنامه طرح .دهد برابر رهبران سیاسی آغشته به فساد تحت تأثیر قرار می

اولین  ۀاز جملتواند  می ،هاي نظارتی گرایی، روابط سمتی و ایجاد برنامه قومبه دادن  پایان
پولیس ملی افغانستان و کاهش مختلف اعتماد در میان سطوح  افزایشبراي  یی باشدها گام

  .احتمال شورش آنان
 آگاهی دادن  وسعهبه طور خاص تو هاي درسی آنان  گیري برنامه بازدید از نیروهاي تازه و پی

المللی  هاي بین بودن هنجارها و ارزشدشده در قبال سازگارهاي ایجا بردن سوءتفاهم بینملی و از
ده کرسازي  هاي آموزشی را استاندارد ها باید برنامه این طرح. در مقابل جامعه و فرهنگ افغانستان

امنیتی و دفاعی هاي دولت، نقش نیروهاي  هاي دموکراتیک، توانایی ارزش از تا نیروهاي امنیتی
  . درست از آنها آگاهی یابند ةدر برابر قانون و استفاد
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 گرایی قوم ةبردن پدید بین از ایجاد ارتباط با جوامع محلی و گروهی،هاي  برنامه ةایجاد و ادار .
هاي  هاي محلی نیروهاي امنیتی با ارزش قات و ارزشتعلاختالفات بین  بردن ازبینناکامی در 

هاي  برنامهبهتر است در  ،در نتیجه. شود اعتمادي بین این نیروها می بیملی باعث تنش و 
  .شودآموزشی براي این نیروها به این مورد توجه 

 هاي  هاي آموزشی براي باالبردن توان روحی ـ روانی نیروهاي امنیتی و تاکتیک افزایش برنامه
  .هاي نفوذي افراد محلی طالبان ضد نفوذي در مقابل تاکتیک

 هاي اولیه از صحت روانی افرادي که  شده براي ارزیابی هاي آماده روند پیشرفت طرح بر نظارت
بین نیروهاي   هاي شخصی و دشمنی ایتینارض .خواهند به صفوف نیروهاي امنیتی بپیوندند می

آمیز بوده و منجر به  امنیتی، نهایتاً در میان سطوح این نهاد و در برابر نیروهاي خارجی خشونت
  . شود و یا ترك خدمت آنان میفرار 

 هاي  براي ایجاد سازگاري بین ارزش عالمان دینتحت هدایت  دینی و هماهنگی مراسم برگزاري
 .المللی شدة بین هاي پذیرفته اسالمی و هنجارها و ارزش
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  قدمهم
انگلستان نگوي نظامی سخشان،  در واکنش به حمالت بعضی از نیروهاي افغان باالي همکاران خارجی

جالب این  .ایم در ایجاد آن نقش داشتهخود  ست که نفرت از ما میزان ةدهند کنم این نشان فکر می «: می گوید
 ةدهند نشاناین . است من خالف انتظار گیرد و این بر توسط طالبان صورت نمیاست که این حمالت 

، دتوسط طالبان آلوده به فساد شدنآنها شاید . ماست هاي امنیتی از در صفوف نیرو افغان عادي مردم  خستگی
و  ؛ شوند هاي بسیار عادي مرتکب این عمل می غاناصلی این است که شماري از اف ۀنکت. داند اما کسی نمی

  اکنون ».بسیار مخرب است شان حضور دارند، آنها در کنار دادن به آموزش برايسربازان ما که  اثر آن بر
کارکرد این سیستم طوري . اند کرده ها معرفی مریکاییرا آ »فرشتگان نگهبان« به نام تی محافظ سیستم جدید

هایی مثل حمالت خودي آموزش  توان واکنش سریع را در مقابل چالش،    تحت آموزش هاي گروه است که
  ) انگلیس یدفاع ۀکمیت بامصاحبه  (. بینند می

با ملی افغان  يیک عضو خدمتی اردوتوسط  ،اییسه تن پیمانکار امریک 2015جنوري  29تاریخ  در
 ةکنند حملهکه امر   این تأیید ، باعهده گرفترویداد را به مسئولیت این  فوراًطالبان . به قتل رسیدندتفنگ 
ملی  يهاي اردو یک تن از نیرو )2015اپریل  8(یک رویداد دیگر در  1.بوده است آناننفوذي  عضو  ،مقتول

همراهی  برايآنها  کاروانالمللی زمانی تیراندازي کرد که  هاي بین نیرو ربآباد  جالل  ـ   لابک  راهافغان در شاه
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تن  2 حملهاین  در . بودندبه کابل در حال بازگشت  آباد بعد از دیدار با والی جالل ،هاي امریکایی دیپلمات
تن  4 ،یسبز بر آبحملۀ د در دو رویدا )2014سپتمبر  15(ش یک سال پی 2.نددشی تن دیگر زخم 2کشته و 
را نزدیک خود   اي کننده انتحار  ، تاریخ این همچنین در 3.به قتل رسیدند المللی کمک به امنیت بین هاي از نیرو
 برهاي دفاع و امنیت ملی افغانستان  یک عضو نیرودر هرات  ،همین حالدر . دکر منفجرکابل در  عالی  دادگاه

مسئولیت حمله طالبان فقط  ؛آنان کشته شداز یک تن  ،دازي کرد که در نتیجهان المللی تیر بین  آموزگاران
سبز بر آبی در  ۀحمل 92 ،2015اپریل تا  2008سپتمبر  ماه مجموع از در  .کابل را به عهده گرفتداده در  روي

 یت مواردمسئولها را به عهده گرفتند و  حملهاز  موردولیت چند ئفقط مسطالبان  .شده است ثبتافغانستان 
پشت این حمالت  هاي اساسیِ که انگیزه انگیز استبر  الؤاین براي همه س .دیگر را نپذیرفتندشمار  انگشت

از این  که ندا عناصري بوده ،هاي امنیتی و دفاعی نیرو ۀرتب و اینکه آیا بین مقامات بلند ؟است چه بوده
  ؟دنکن انیپشتیب حمالت 

ه داشتهاي دفاعی و امنیتی ملی افغان  نیرودر میان افزایش   به  رو يندرو ،2008سال از سبز بر آبی  حمالت
با  2012سال   .یافت کاهش تدریج   بهآنها به حد نهایی رسید و پس از آن  شمار 2012سال در . است
این است که این افزایش در پاسخ عمومی  برداشت. همراه بود ر تعداد سال گذشته نزدیک به سه براب یحوادث

هاي  مسئولیتو انتقال  یهاي جنگ کشیدن نیرو کنار ،یجنگ  دادن به عملیات  آمریکا براي پایان ۀاطالعیبه 
کاهش این حوادث   2015و   2014 ،2013هاي  که در سال  حالیدر . هاي افغان بوده است امنیتی به نیرو
هاي ناتو و  نیرومیان نزدیک  طشدن ارتبا کم اثر  رباست که این کاهش این  است و اعتقاد  تدریجی داشته

فرشتۀ برنامه . به وجود آمده است »فرشتۀ نگهبان« ۀو اجراي برنام یبهبود در روند بررس ،نهاي افغا نیرو
انسانی بیشتري براي نظارت بر  ينیرو  )نجنرال جان آل ،فیساآشده توسط قومندان  دستور داده( نگهبان

 حمالت سبز بر آبی ،2012سال در . کند فراهم می ها شستنو  شآموز ،تپرسنل افغان در جریان عملیا
در  ،درصد 6 ،2011صد در سال  این در و ؛تالف بوده استئهاي ا میر نیرو و از مرگ درصد 15   ةگیرندبردر

 میر و مرگ نرخکاهش در  .بوده است  یک درصدکمتر از   ،2008و در سال  درصد 2 ،2009 و 2010ي ها سال
افزایش اقدامات پیشگیرانه و کاهش  ۀنتیج ممکن است  ،ت سبز بر آبیناشی از حمال تالفئهاي ا نیرو
 . هاي خارجی در کشور بوده باشد نیرو

و  ینیروي هوای ش،ارت  نیروها شاملاین  .نفر ذکر شده است 328805  شمار نیروهاي امنیتی افغان حدود
بوده  نفر 155182 پولیس ملی افغانستان هاي ينیرو شمار ،2015جون  29تاریخ تا از این میان  .است پولیس
مجموعه از نیروهاي  این. دهد تشکیل می   دار پولیس یونیفورم آنها را نفر 95389 ،تعدادکه از این است 
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مبارزه با اغتشاشات ل مرزي، مبارزه با مواد مخدر،  عمومی از جمله کنترانجام وظایف  مسئولپولیس، 
  آن از که  است نفر 167024 ملی افغانستاناردوي  شمار. هستند با تروریسمو مبارزه   سوزي آتش عمومی،

نیروي . کنند جمهور در سراسر کشور فعالیت می یسئر فرمانکه تحت  اند نیروي ویژه نفر 11000 میان،
 ودن حدزتعداد نیروهاي  4.است  فروند طیاره نظامی 100و مجهز به نفر بوده  7000 تقریباً هوایی افغانستان

نفر که نزدیک به نیم میلیون  هااین نیرو ،مریکاآ ةوزارت دفاع ایاالت متحد ۀگفتبه . نفر ذکر شده است 2000
  5.کنند نمایندگی میافغانستان  جمعیت درصد 87 ، از است

هاي ناتو  نیرو امنیت از  حفظ انتقالمراحل نهایی  ی،امنیت هاي و دور پنجم انتقال مسئولیت 2013در سال 
محدودي از مربیان و  عدة از آن تنها بعد . صورت گرفت 2015جنوري  1تاریخ  درهاي امنیتی افغان  یرون هب

موانع و  ،حمایت مستمراین اما . موریت حضور دارندأمادامۀ تحت رهبري ناتو براي پشتیبانی از مشاوران 
  . اردهمراه د به را   شدن با مهاجمان داخلی و خودي رو همانند روب یهای دغدغه
) ناتو(شمالی  آتالنتیکمقامات سازمان پیمان  ي،به حمالت خودبراي واکنش  2012مارچ  14تاریخ در 

المللی در  هاي بین نگهبانی از نیرو ،برنامه هدف عمدة این. را معرفی کردند »فرشتگان نگهبان« ۀبرنام
صفوف  ش آگاهی فرهنگی در و افزای گروهاي شورشی نفوذ مهار ،مؤسسات مختلف، بهبود فرآیند بازرسی

 .گردند می غیبت باز ةیا دور از مرخصی  که همچنین نظارت و بررسی مجدد افرادي است؛نیروهاي آیساف 
. ده استشایجاد پرسنل نیز براي نظارت بر رفتار و کارکرد  نفوذي  اطالعاتی و ضد مکانیزم در حال حاضر

 هاي تواند به شناسایی ریشه مؤثري باشد، ولی نمی یواکنشتواند مکانیزم  میواقع   احتیاطی در اقداماتاین 
  .حوادثی کمک کندچنین 

تعداد این مرتکب بیشترین ) درصد 59با ( انستان ملی افغاردوي  شده، نیروهاي بر اساس اطالعات ثبت
 2(  نستان با، دفاع ملی افغا )درصد 35(  پولیس ملی افغانستان با همین حالدر . اند شده) سبز به آبی( ها حمله
ضعف سمت برخی انگشت انتقاد را به  .قرار دارند يهاي بعد در رده) درصد 4 ( قراردادي با افرادو  )درصد

هاي امنیتی و دفاعی  هاي ائتالف در مقابل نیرو مریکایی و نیروآهاي  نیرو آشکاراحترامی  بی و دفاعیمدیریت 
کشور را عامل  یو دفاع یهاي امنیت صفوف نیرو رجی در نفوذ جاسوسان خادیگر برخی  .روند نشانه میافغان 

در جریان نی مانند مکالمات تلف آمده  دست  ند که شواهد به ا مقامات افغان مدعی ولی. دانند می هااین رویداد
برخی اما . هاي همسایه در این موضوع است بودن کشور دخیل ةدهند نشان جستجو و بازجویی از عامالن،

هاي  کاهش نیروهمچنین با . ندا بودهطالبان مسبب این حمالت  نفوذي يهانیروند که کن میل دیگر استدال
 پیشینتحقیقات   ةفشرد  ۀنتیج این حال،با . یافته استگسترش در داخل نیروهاي امنیتی  نفوذ این یالملل بین
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  گرفتهبان صورت نفوذ طال  ه دلیلحمالت ب درصد 25 به که نزدیک  دهد نشان می ،حمالت خودي ةباردر
و ) درصد 1( فشار روانی ،)درصد  1( ، نارضایتی)درصد  2(است که عواملی چون حادثه  این در حالی . است

 66بیش از قابل ذکر است که البته . دهند تشکیل می حمالت خودي راهاي بعدي  رتبه) درصد 5(مجادله 
ة گرایی به عنوان عامل اصلی و بالقو فراطتحقیق، ااین در . ده استششناسایی ن یدرصد عوامل چنین حمالت

 کیگرایی که بیشتر برگرفته از تنش و تضادهاي ایدئولوژی افراط روند. شده است  فرض  حمالت خودي
از   و رعایت عدم اطاعت ي،از اختالل فکر يآمیز خشونت  حالتغالباً  ،استاعتقادات همسو   ود وموج

هاي  چنین واکنش. گیرد موجود را به خود می ةشد پذیرفتهدر نظم  خألجستجو براي ایجاد  نهایتاًقانون و 
کند تا  به خود زده و تالش میبراي اصالحات  ، سیاسی و عقیدتیاجتماعی یجنبشبرچسپ  ،کیایدئولوژی

گرایی از  افراط روند سه عنصر مهم ،پژوهشاین در  با توجه به همین اصل، .جاي پایی در بین مردم باز کند
 ،این عناصر .است  هشدبررسی تحلیل و اجتماعی  عدم مداريو   گرایی مذهبی اف سیاسی، افراطانحر :جمله

  : ستا  زیر را تشکیل داده فرمول
  

  گرایی افراط= اجتماعی  عدم مداري+ گرایی مذهبی  افراط+ انحراف سیاسی 
  

گی در مقابل نظم  و ایستادنشانه و میزان نارضایتی  ،گرایی فرایند افراط انحراف سیاسی به عنوان جزئی از
  توسط نافرمانیسیاسی انحراف . استطلبی براي ایجاد ساختار حکومت جدید  شده و جاه  پذیرفته  سیاسی

ي و انجام و یا تمایل به انجام اعمال شکنی عمد قانون و تروریستی ذاتاً  هاي فعالیتمدنی و انجام 
با هدف  موضوعی تحقیقاتی عنوان  بهسیاسی مفهوم انحراف  6.ده استشبار مشخص  خشونت
ال ؤاولین س طرح ۀزمین  بررسی حمایت فردي از رهبري دولت و حکومت،ها و  انداختن بر دیدگاه روشنی
و دموکراسی در  تجددچه حد  این پرسش از این قرار است که تا. کرده است فراهما ر این تحقیق اساسی

هایی در  دیدگاه  هایی از قبیل با مصداق انحراف سیاسی ،خاصطور   به ؟افغانستان براي مردم قابل قبول است
گاري دولت دموکراتیک با  ساز ساختار فعلی، مشروعیت انتخابات و اشتراك مردم در آن، بادولت  مورد
  .ده استشارزیابی  مقاومت مسلحانه در برابر دولتتوجیه   و  افغانستان ۀجامع

به  تمایل مذهبی و يرو و میانه  شده هاي پذیرفته راف از دیدگاهانحبا  مذهبی گرایی افراط بعدي، در بخش
 داشتنظرتوان با در را می رونداین  غالباً .شده استهاي مذهبی تعریف  آموزه ۀگرایان سوي تفسیر افراط

 فعلی علیه نهادهاي میزآ هاي خشونت مقاومتتمایل به تبعیض و  ل،عدم تحم راجع به شده ثبت اطالعات
طرد و نپذیرفتن کسانی است که از دین اسالم  تلقی،طرز این در واقع  .مشخص کرد ننهمجریه و مق
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چون  یهای شاخصاز ، این تحقیق گرایی مذهبی افراطو سنجش  بررسی  به عنوان ابزار 7.اند ان شدهدگر روي
و  میقواي و  فرقه ، تبعیضدیانا دیگرپیروان برابر  در عدم تحمل و بردباري مذهبی خشونت، توجیه

  .ده استکراستفاده موکراسی  سرپیچی از اصول د
خصوص   المللی در بین ةشد هاي پذیرفته ها و ارزش هنجار شمیزان پذیر، اجتماعیدر بخش عدم تحمل  

تحقیق این براي  به همین دلیل، .ندا دهشسنجش انتخاب  هاي به عنوان شاخص حقوق زنان و حقوق بشر
هاي افغانی بررسی  ها و ارزش صوص این اصول و سازگاري آن با هنجارخ  درپرسنل امنیتی هاي  دیدگاه

ها و  ة هنجاردربارافراد مورد مطالعه ي ها دیدگاهروي تمرکز این تحقیق  طور خاص،  به. ده استش
ة حقوق زنان و بار هاي موجود در ، دیدگاه به این اصول ها  بندي افغان پاي المللی و  بین شدة هاي پذیرفته ارزش

در نهایت . استه بودالمللی  هاي بین ارزشي ملی با ها سازگاري هنجارو   ها در جامعهحقوق بشر و نقش آن
 عدم تحملگرایی مذهبی و  افراط انحراف سیاسی، تحلیل کلی با ،در این تحقیق گرایی افراطکلی مفهوم 

موکراتیک، اعتقادات  دبا حکومت هاي مرتبط  و هنجار  ها ها، باور انحراف از ارزش ةدهند نشانکه اجتماعی 
  .صورت گرفته است ،ند ا المللی بین ةشد هاي پذیرفته و ارزش  مذهبی روي یانهم

 هاي تحقیق یافته

گرایی  افراط ،(PD)انحراف سیاسی از قبیل گرایی  افراط هاي عمومی مصداقبر مبناي  هاي این تحقیق یافته
افراد  باورها و عقاید  براي رسیدن به این هدف. شده است عیار (SI) اجتماعی عدم مداراي و  (RE)مذهبی

 :گیري کلی این تحقیق به کار رفته است و تحلیل و نتیجه  تجزیه درعنوان واحد سنجش  مورد مطالعه، به

 انحراف سیاسی

 ومت افغانستانرهبران و حک دربارة ها هدیدگاـ 

  پیمان و نیروهاي هم )NATO(ناتو  دربارة ها دیدگاهـ 
 طالبان ةکومت دوبارو ح یابی قدرت بارةدر ها دیدگاه ـ

 دینی گرایی افراط

 در میان پرسنل نیروي امنیتی يتفسیرهاي دینی و اعتقاد دربارة ها دیدگاهـ 

 اي قومی و فرقه مدارايپذیرش و تحمل مذهبی و  دربارة ها دیدگاهـ 

 اسالم و دموکراسیي سازگار دربارة ها دیدگاهـ 
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 تماعیاج عدم مداراي

 زنان و حقوق بشر ةبارها در دیدگاهـ 

 المللی و سازگاري آنها با اسالم بین ةشد هاي پذیرفته ارزشدربارة  ها دیدگاهـ 

  افغانستان ۀجامع باالمللی  بین ةشد هاي پذیرفته سازگاري ارزشدربارة ها  دیدگاهـ 

  نطالبا حکومت  يالمللی و احیا مشارکت بین ،دموکراسی: انحراف سیاسی
هاي ناتو و دیگر  رهبري و حکومت افغانستان، حضور نیرو ةبارشان در هاي  دیدگاه يامبن  برپاسخگویان 

از افکار  يآوردن شواهد دست  هطالبان به منظور سنجش انحراف سیاسی و ب احیاي حکومتپیمانان و  هم
 افغانستان، به حکومت دموکراتیک  براي درك ماهیت و میزان وفاداري آنها  .مورد مطالعه قرار گرفتند ،افراطی

میزان معینی از وفاداري  ةدهند نشان ،این فرض استوار است که حمایت از قانون اساسی کشور رتحقیق ب این
 از .و حکومت طالبانی بودند محلی وفادار به رهبران  خگویانزمانی پاس. استبه حکومت فعلی افغانستان 

 هاآنبه  همکاري با دولت مرکزيیعنی  سوم ۀ، گزین2001غانستان در سال افالمللی به  ورود نیروهاي بینزمان 
افغانستان انون اساسی قهاي  توقع وفاداري به ارزش تنها به این لحاظ از پاسخگویان نه .شده است پیشنهاد 

  .باشندنیز دولت فعلی هاي مشروع  سیاستمجري   این است که آنهابلکه انتظار  رود، می

  رهبران و حکومت افغانستان رةدربا ها هدیدگا
، انتخابات )درصد 57.3(یمی از پاسخگویان بیشتر از ن حکومت مرکزي، ةبارها در با درنظرداشت دیدگاه

 پاسخگویان به  درصد  77.2بیش از  است که  این در حالی. دانند می ساختار حکومت فعلی را مشروع قبلی و
  ۀسابق باپکتیکا  و قندهار کابل، ننگرهار، پاسخگویان در از  ییباال تعداد نسبتاً .ند ا هي رفتأهاي ر پاي صندوق

، تعداد بیشتري افراد خدمت ۀبا افزایش سابقتوأم و  ؛ ندا هدر انتخابات شرکت نکرد ، سال خدمت کمتر از یک
  . داشتند حضوردر انتخابات  پاسخگویاناز 

 یا خیر؟ استسازگار با جامعه افغانستان  فعلی در کشور پرسیده شد که آیا حکومت دموکراتیکهمچنین 
ننگرهار و  از یپاسخگویانکه  یدر حال. ندا هبه این سؤال پاسخ مثبت داد) درصد  61( ییباال تعداد نسبتاً

 بارزتر بهآنها عدم توافق  ه و حس شان تغییر کرد صورت نسبی دیدگاه  هب ،ساله پنجخدمت  ۀسابق با قندهار
 ةگیري براي رهبري سیاسی در انتخابات آیند يأمعتقدند که راز پاسخگویان  درصد 96.3. درس نظر می 

واقع همزمان با   در .راضی بودند مداران تعملکرد سیاس از درصد 2.6با این حال، تنها . افغانستان مهم است
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ر کابل اعتقاد داشتند که رهبران سیاسی د) درصد 49.8( از پاسخگویان نیمی تقریباً ،خدمت ۀافزایش سابق
  .اندیشند به منفعت شخصی خود می صرفاً

  آمیز پتانسیل براي مقاومت خشونت: 1گراف 

  
  

صفوف  یی در گرا قومکه فساد و  داشته مسألهدر این  ها شخصی بوده و ریشه بیشتر این نارضایتی قطعاً
فوف پولیس ملی معتقدند فساد در رهبري و ص پاسخگویان از )درصد 68(بیش از . مشهود است قواي امنیتی

 24.7(اند و  معتقد به نابرابري قومی )درصد 75( خدمت،  که با افزایش سابقه در حالی .افغانستان وجود دارد
  .نسبت به اقوام دیگر در نیروهاي امنیتی از امتیازات بیشتري برخوردارند ها اعتقاد دارند که پشتون )درصد

دند مقاومت مسلحانه در برابر کسانی که تصور معتق )درصد 72(اصلی این است که حدود  نگرانی 
قندهار معتقدند که مقاومت مسلحانه علیه  پاسخگویان والیت) درصد 95.7( .موجه است ،ند شود فاسد می

پرسیده شد که چه دالیلی براي پیوستن به گروه طالبان که واقع وقتی   در. قابل توجیه است ،مقامات فاسد
نه است، دلیل اصلی بوده  ،معتقد بودند که نارضایتی از دولت) درصد 36.8(بسیاري  است؛ وجود داشته

براي پیوستن اعضاي  دلیل اصلی اعتقاد دارند کهدر این تحقیق،  افراد بنابراین اکثر. طالبانگروه اجبار یا نفوذ 
  .طالبانتوسط جذب  ها براينه فشار است،نارضایتی از دولت  پیامد  ،پولیس ملی به طالبان

ادعا  )درصد  65(شوندگان  د، اکثر مصاحبهشپرسش  دربارة استدالل پاسخگویانکه  ین حال، زمانیبا ا
هاي مالی  انگیزه )درصد18.5( ،اند، در مقایسه به کشور خود به صفوف امنیتی پیوسته به دلیل عالقهکرند که 
ي امنیتی دلیل چندان  یروهاهاي مالی در جذب داوطلبانه ن دهد که مشوق این نشان می. دانستندآن را دلیل 

نسبت به تر  برابر مهم هاي مالی را تا دو سال مشوق  40 افراد زیر در این زمینه با این حال،. محکمی نیست
سنی این است که افراد تفاوت احتمالی براي این  اتتوضیح یکی از .دانند سال یا باالتر می 40پاسخگویان 

در . باشندارث برده  بهرا  تري مطمئنامنیت اقتصادي  قوق وممکن است در حال حاضر حسال  40باالي 
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هنگام  واقع  در .کنند کسب امتیازات مشابه تالش می برايتر کماکان  هاي پایین تر در رده که افراد جوان حالی
رتبه  مالی در بین افسران پایینهاي  انگیزهکه شد مشخص  ،گر افسرانیرتبه و د افسران پایین  تفکیک

 دادن به  اولویت .است گذار ثیرأتبیشتر از دیگر افسران  )درصد 13.9(برابر  دو و تقریباً) رصدد 19.1(
روابط مبتنی بر   ویژه هنگامی که به سابقه به ؛کننده است ملی نگران احساس نسبت بههاي اقتصادي  انگیزه

ن افغانستان نسبت به رویکرد تاریخی حاکما .نگاه کنیم حمایت اقتصادي دولت و افراد در افغانستان
نیروها در نظر این وفاداري  و  ناقص و مبتنی به رویکرد حمایتی بوده ،سازماندهی و ساختار نیروهاي امنیتی

هاي امنیتی را در ازاي  به نیروه آنهاکه رهبران قومی معرفی افراد و استخدام ی جای تا ؛گرفته نشده است
واقع احیاي ارتشی که محافظ  در. اند هاي مالی انجام داده مشوق ، اجاره رایگان زمین و سایریمعافیت مالیات

بین رهبران قومی و مقامات مرکزي  که است هایی  حاکمیت ملی یک کشور است در گرو مذاکرات و قرارداد
این ید، آ وجود میه اقتصادي که براي رهبران قومی ب منافعبر منافع جامعه محلی و   عالوه. گیرد صورت می

مغول به   شود در حمله را می آن  ورند که نمونهآ دست میه و غنایم ب  یز سهم کوچکی از پولافراد ن
 ،دهی ساختار معاش راساسدولت را ب روابط مردم و ،فرهنگ حمایت اقتصادي. یافت یهاي غن سرزمین

  . تاسلزم تعهد و وفاداري در روابط تمس ،ملی احساسکه مشروعیت و  در حالی .نهادینه خواهد کرد
هستند؛   دهد که بسیاري خواهان حکومت و رهبري دموکراتیک نشان می ي تحقیقها یافتهبا وجودي که 

مثال . است جنایتکارانهو اعمال  ها و محرکی براي مخالفت  عدم تعهد نارضایتی از فساد و تبعیض عامل ولی
 میانفساد در . یافتو پکتیکا   لمنده ،والیات قندهار، غور توان در روشن این تبصره را به طور بارز می

 20(براي نزدیک به . شود احیاي حکومت بهتر برايخشن اما هدفمند  هاي واکنشتواند باعث  مقامات می
  معاشوفاداري در مقابل رویکرد   اند، ادامه دهشنیروهاي امنیتی   اهداف مالی عضو اکه ب ياز افراد  )درصد
  .شود میسو  امل بقاي عقاید ایدئولوژیک همهاي موازي و ع باعث ظهور حکومت صرفاً

  

  پیمان و نیروهاي هم )NATO(ناتو  دربارة ها دیدگاه
 حدود .بعضی والیات وجود دارد پیمان در هم هايناتو و کشور  حضور نیروهاي بارةدر هایی تییاض نار  
نان کاف هراس که معتقدند  غوراز صد  در 6.5و  پکتیکا از  درصد 6.5 ز،وت کندوالیاز پاسخگویان  درصد 9.4

مداران  دولت و سیاست ند کهباوراین  ربپاسخگویان  درصد 70که حدود  در حالی. شکست نخواهند خورد
که مخالفت  واقع زمانی در. کنند ها کار می به نفع خارجی ند و صرفاًا هاي غربی ثیر ارزشأتحت ت افغان کامالً

نیروهاي امنیتی از این طرز تفکر برخی  ؛شود آمیز نتنیروهاي افغان باعث اعمال خشوتوسط با فساد 
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در والیات این مشکل . له حمله کنندأنیز به خاطر این مس هاي خارجی نیروباعث شود تا آنها به تواند  می
  .رسد بارز به نظر می ندهارز و قومند، پکتیکا، کندله

که افزایش حمالت در  امکان با وجود این. کننده است نگران خوديمالت اندك میان ح زمانی ۀفاصل
تا  2008هاي  حمالتی که بین سال درصد 84 بیشتر ازاست؛ اما طالبان تالش مستقیم  ۀنتیج 2012سال 
هاي  انگیزه ةدهند حمالت نشان درصد 75 و هفردي افراد داشت اتاست، ریشه در تصمیم رخ داده 2015

ولی در عین حال باید اذعان کرد  .باشد میبانیان قر ن ویا درگیري شخصی بین قاتال اعتراض  :مانند یمشخص
واقعی  ةتوان انگیز می دشواري  به ،اطالعاتبه دسترسی  نبوددر تثبیت شواهد و  ها با وجود محدودیتکه 

 2010در سال در والیت بادغیس که افسران اسپانیایی  طور مثال زمانی  هب. کردحمالت خودي را ثابت 
 ههاي دینی با سنگ و آتش ب شعار حملِصدها تن با متعاقباً ار گرفتند، هدف قر خودي  ةتوسط رانند

 حمله سربازان اسپانیایی در همان پایگاه  هبدوباره  )2012نوامبر  ( سال بعد دو. حمله کردند انآن هاي پایگاه
جداگانه  هر کدام بایدولی مهم اینجاست که تواند فردي یا اجتماعی باشد،  می اتیاعتراض طبیعت چنین .شد

  .دشوبررسی  
گلوله درگیري هدف یک  درلیس مرزي وتن پ  یک ،2009آوریل سال  11در تاریخ مشابه اي  در حادثه
توان  سو، می  از یک. مواد مخدر استفاده کرده بود ،کننده حین تیراندازي شود که حمله گفته می 8.قرار گرفت

در  .یک حادثه باشدتواند تنها  که این می در حالی ،است گیري کرد که مواد مخدر عامل درگیري بوده نتیجه
 هدف قتل یک شخص مهم اب  2012 دسامبر 24 لیس زن افغان ادعا کرد که صبح روزورخدادي دیگر، یک پ

از قتل دو زن امدادرسان خارجی که براي کودکان پناهنده لباس کردن  نظر پس از صرف. شده بود آماده
او . ولی موفق نشد ،حمله کند تر رئیس پلیسکابل و دف قومندانی امنیۀبه ت خواس می  کردند، آوري می جمع

او وجود  ةدر مورد انگیزادعاهاي متفاوتی . تیراندازي کرد  »  دایان کورپ« مندکار ، جوزف گریفین بعداً باالي
روانی رنج  بیمارياز  و پاسپورت ایرانی داشته و احتماالً  االصل بوده او ایرانی یکی از ادعاها این بود که. دارد
  9.است هبرد می

 ،پیوستن به نیروهاي امنیتیو ساختار کلی بوده هاي واقعی این موارد دشوار  ن انگیزهیافتروشن است که 
 ،آن عالوه بر .بود گاهانهآزده و نا نیروهاي افغان شتاب ۀتشکیل اولی .استخدام است ۀنیازمند احیاي پروس

یی، گرا قومهاي تدارکاتی، نفاق سیاسی،  فرسایش زیاد، محدودیت ازغانستان افهاي امنیتی و دفاعی  نیرو
به مواد  معتاد ،جوان شدگان استخدام از درصد  30 حدود 10 .نددبر سوادي رنج می مواد مخدر و بیاستفاده از 

اجتماعی  تعدادي افراد از همان 11.ت هستندترك خدم دنبالآنها به از  درصد 25و  سواد بی درصد 90، مخدر



18 

دهندگان را در معرض  آموزشمسأله، و این  ؛ندهست پیمان دولت و نیروهاي هم  مخالف ند که ا هجذب شد
  ۀستان برنامنافغا ۀدر اقدامی براي حل این موضوع، آیساف و وزارت داخل 12.دهد حمالت خودي قرار می

رهبران  رب ستمرم ۀتکی با این حال .ندخود قرار داددر دستور کار بررسی روند استخدام  برايرا اي  تکمیلی
وجود ه اختالفات قومی و اعتقادي را ب رمبتنی ب اي جدي مشکالت ،گانوندش یید استخدامأبراي تمحلی 

صورت ویژه   هشود و به آنها ب اي رفتار می ها با تعدادي از افراد سلیقه در زمان درگیري ،طور مثال  هب. وردآ می
که باعث بل ،شود درست وظیفه می نشدناجرا سردي بقیه و  باعث دلتنها  نهاین امر  . شود داده می یامتیازات

 ۀپروسکه  واقع، زمانی  در  .شود میعلیه نیروهاي خارجی  شورش ،درگیري بین اعضا و در بعضی موارد
 .مانند د میمحلی خود متعه ۀ، سربازان به جامع رهبران محلی باشد متأثر از ینیروهاي امنیتی و دفاع استخدام

هاي رهبران محلی  شود که این نیروها در اجتماع خود مقرر شوند و به خواسته تر می شرایط در حالی بد
  .دهندیت واول

 .شود آمیز هاي خشونت تواند مسبب درگیري ها می تقابل اولویت .شدت متفاوت است  بهافراد ادات قاعت
ان را ش ةهاي آیند خواستهپاسخگویان نی مشخص شد که تفاوت میان اعتفادات سنتی و افکار دموکراتیک زما

در حالی که حدود .  دولتی بودند ۀخواستار اجراي وظیف )درصد 49.8(از آنان  نزدیک به نیمی. مطرح کردند
 درصد  29.6 ،از این میان. شان بازگردند هاي خدمت به خانه ةخواستند بعد از ختم دور می درصد 47
خواستند به عنوان رهبر  می درصد  2.9 .شان رسیدگی کنند به امور خانوادگیخدمت بعد از اتمام خواهند  می

و فقط  .خواستند که به کارهاي ملکی دولتی رو بیاورند می درصد 11.8همچنان . شان باشند محل ةو نمایند
که تنها است در حالی این . خواستند به خارج از کشور سفر کنند می )درصد 3(شماري  تعداد انگشت

  .داشتند تمایل به رهبري مذهبی درصد 0.4
 ؛دارندعالقه نیروهاي امنیتی  درخدمت  ۀن به ادامگویااز پاسخ نیمی   دهد که حدود ها نشان می این یافته

هاي واقعی حمالت  انگیزه ست ا اگرچه هنوز دشوار .ندا که نیمی دیگر به فکر بازگشت به خانه  یحال در
هاي دولت مرکزي و  دهد که صالحیت نیرو این مطالعه نشان می ،ایی کنیمنیروهاي سبز به آبی را شناس

هاي  اولویتبا در تقابل  ،کنند ها کار میاین نیروبه سازي و مشاوره  ظرفیت ۀپیمان که در زمین نیروهاي هم
تواند  یمشرایط  این این بر بنا. داشته باشند یمتفاوت افکار کامالًکه احتمال دارد و  استهاي محلی  حکومت

نیروهاي با در تقابل را آنان  و گرفتهشوندگان قوت  در بین استخدامافراطی  هاي گرایشبراي گسترش 
  .دهدالمللی قرار  پیمانان بین مرکزي و هم
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 طالبان ةکومت دوبارو ح یابی قدرت بارةدر ها دیدگاه

 .ندخور شکست مینهایت  در اننکاف معتقدند که هراس پاسخگویان درصد 96هاي تحقیق،  بر اساس یافته
 درصد 65 ،کردن مدت بیشتري در خدمت با سپري. اند داشته حضورمالت علیه طالبان ح در درصد 11فقط 

 درصد 86جالب توجه این است که  ۀنکت. پیوندند به دولت افغانستان می هاي طالبان تدریجاً معتقدند که نیرو
 رهمچنان ب درصد 31در حالی که بیش از  ؛کنند یت میادغام دولت و طالبان حماپاسخگویان از پروسۀ از 

 ۀگونه باورها نسبت به هم عالوه بر این، این .ندا از قدرت یمنبع مشروع ند که طالبان هنوز  این باور
ز عقاید مرتبط و وکند پاسخگویان والیت .ماند ثابت باقی می استخدام، ۀهاي مبتنی بر سابق بندي دسته

آنها  ةبه عقید ؛نزدیک و مشابهی دارند  نیز افکار ها يو ننگرهار ها يکه قندهار  یدر حال ،محکمی داشتند
که پرسش از  واقع زمانی  در. با شراکت قدرت بین دولت و طالبان ممکن است نی صرفاًکاف شکست هراس

از  اً که اکثر  د شدنباور داشتند که طالبان پیروز خواه )درصد 1.4( میان آمد، تعداد اندکیه طالبان ب ةآیند
موافق با چنین  ،بیش از هفت سال داشتند یخدمت ۀکه سابق پاسخگویانی .)درصد 6.5(ز بودند ووالیت کند

  .نبودندنظري 
  مشروعیت طالبان: 2گراف 

  
  

افراد و  استخدام، نمایندگان محلی طالبان از ینیروهاي امنیتی و دفاعمدیریتی رویکردهاي  اساس رب
از ارتباطات و نفوذ افراد محلی و  کهچنان .اند زدیکی جوامع محلی خودشان سود بردههاي امنیتی در ننیرو

از هر ده  نفرتنها چهار  ها بر اساس یافته .کنند کردن آنها به ترك خدمت استفاده می براي قانع ،اقوام نیروها
 درصد 25 در حدك خدمت در حالی که میزان تر .کنند نویسی مجدد می نام 13،اولیه ةپس از اتمام دور ،سرباز

 ،طور مثاله ب .استنیز  یاعضاي پولیس در جوامع محلی آنها شامل منافع استخدام. ثابت مانده است
استفاده ءهایی را در مقابل سو و محدودیتباشد تواند منافع استخباراتی داشته  آنها از منطقه می دقیق شناخت



20 

 پس ازي اعتبار شرم و بی  حس است ممکن  ینهمچن. وردآوجود ه از جوامع محلی و نفوذ طالبان ب
 نپیوست .دي استجمشکل یک ترك خدمت هنوز . وجود بیایده ب نزد افراد دستگیري اقوام و همسایگان

  .دکنثبات  تر و بی تواند شرایط را پیچیده هاي تروریستی می به گروهدیده  افراد آموزش
  شراکت قدرت بین طالبان و دولت مرکزي بهد زیادي تنها تعدا که نهدهد  نشان می تحقیقهاي این  یافته

داده و آنها را به این به افراد از عقاید طالبانی را پذیري  ثیرأفرصت تمکن است بلکه همین عقاید م ،ندمعتقد
  .شان مشروع است فکر واداشته که طالبان و اعمال

  انحراف سیاسیمطالب  خالصۀ
  :باشد قرار ذیل میانحراف سیاسی به بحث مربوط هاي اساسی  یافته ،فشردهطور   هب

آنها در از  درصد 80جمهوري اعتماد دارند و حدود  به نهاد ریاست پاسخگویانچه بیش از نیمی از اگر
امنیتی و دفاعی و  مقاماتیی میان گرا قومفساد اداري و اند؛ اما  کردهاشتراك  قبلی ریاست جمهوري    انتخابات

مخالف را در پی داشته آنها به نیروهاي  نتراض و مخالفت و در نهایت پیوستتواند اع می ،رهبري سیاسی
  .باشد

 72. معتقدند فساد اداري در بین رهبران نظامی و سیاسی وجود داردپاسخگویان  درصد 68بیشتر از 
از یکی همچنین  .است پذیر توجیهاداري  مقامات مفسدعلیه مسلحانه  آنها عقیده دارند که مخالفتاز  درصد

پیامدهاي از  ییک. ها دارد و دخالت غربیها  حضور خارجیفساد اداري ریشه در  این است که مهمنظریات 
نیروهاي امنیتی و  ۀمسلحانداشتن چنین طرز فکري در میان نیروهاي امنیتی، ممکن است منجر به درگیري 

  .شودپیمان  نیروهاي هم ۀرتب نیروها و مقامات باال اافغانستان ب یدفاع
حدود . اند هی پیوستتیننفوذ طالبان به نیروهاي ام از سلطه و افغانستانهدف حفاظت  اب درصد 11حدود  
امرار  از افراد، موضوع براي بسیاري در نتیجه. اند هاین نیروها شدجذب به دالیل مالی  مشخصاً درصد 20

ثر پاسخگویان صرف به خاطر ست که اکا این در حالی .شود ترجیح داده میملی  خاطر لقجاي تعه ب معاش
  .اند دوستی به صفوف نیروهاي امنیتی پیوسته وطن

دهد  اند که نشان می وقوع پیوستهه ب و روابط دوستانه به دالیل شخصی آبیبسیاري از حمالت سبز به 
  . باشند  یایدئولوژیک و  اختالفات شخصی، مشکالت روانیتواند  می آنها عامل

. دند در آینده قدرت بین حکومت مرکزي و طالبان تقسیم خواهد شدمعتق پاسخگویان بسیاري از
  .شود نفوذ و مشروعیت طالبان می  ۀباعث توسع صرفاًمحلی خدمت در جوامع  رايافراد ب استخدام
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امنیتی و  ۀرتب با مقامات بلند  ها از مصاحبهآمده   دست  به  ۀهاي اولی ، یافته ها گیري ین نتیجها اثبات براي
پاسخگویان ویژه  هب. حکومت بود ةادار ازه هاي جامع نارضایتی ةدهند نشانته شد که میان گذاش در یدفاع

اي محکم به ساختار  تواند ضربه مقامات امنیتی و دفاعی می يیی و فساد در سطح باالگرا قوم بودند معتقد
 یکه براي اهدافندارند  باوررتبه  اعضاي پایین  کنند اکثر ادعا می پاسخگویان بر این، عالوه. باشددولت 

  .جنگند عادالنه می
نظامیان شده و  خسارات به غیرواردآمدن توجهی نیروهاي ناتو که باعث  قابل ذکر است که تخلف و بی 

،  اگرچه با وجود شواهد. دشو گرایی تواند باعث پیشرفت افراط ، میزده استلطمه ها  به حریم خانواده
با افزایش حمالت سبز به آبی  .براي حفظ عزت دشوار استمبارزه یا   گرایی طافراعلیه بین مبارزه  تفکیک 

 اب هدر مواجه و تغییراتی ندکردرا بررسی افراد ، نیروهاي ناتو دوباره روند استخدام 2012ویژه در سال  هب
  .ندوجود آورده ب یدر صفوف نیروهاي امنیتی و دفاع  عناصر افراطی

مواد تست صحی و  ۀمعاین: مرحله است چندنیروهاي امنیتی شامل  روند جدید انتخاب و استخدام
هاي دو  ، توصیه آوري عکس و بررسی اطالعات شخصی، جمع اطالعات دقیق هویتی آوري مخدر، جمع
قابل ذکر است که تمام . کننده یید مقام استخدامأو ت  جنایی ۀ، بررسی سابقیاصل ۀ، شناسنام رهبر محلی
بیش از همه، . هاي رهبران محلی باشند یا متکی به توصیه ین اصالحات سود ببرند ا زتوانند ا والیات نمی

  .ساختار در نظر گرفته نشده استدر میدان جنگ و درگیري در این افراد عملکرد 

  سازگاري با دموکراسی و  پذیرش ،عقاید و تفاسیر مذهبی: دینی گرایی افراط
، میزان تحمل و پذیرش مذاهب شان دینیعقاید و تفاسیر  ةاربامنیتی درنیروهاي هاي  دیدگاه ،این بخش

چنین جزئیاتی،  ۀمطالع هدف از. دکن می بررسی  را سازگاري اسالم و دموکراسی  ةبارشان در و دیدگاه  دیگر
 ةدربار هایی شامل دیدگاه اسالمی  يرو میانهنسبت به عقاید  هاي افراد مورد مطالعه دیدگاهانحراف  ارزیابی

  .استدر افغانستان  هاي مدرن موجودیت ارزشمخالفت مسلحانه و  ةبارط بین مذاهب، دررواب

  يتفسیرهاي دینی و اعتقاد دربارة ها دیدگاه
 اسالم مخالفت آشکار با دولت در صورت بامعتقدند مخالفت مسلحانه مردم  درصد پاسخگویان 83بیش از 

با چنین . رسد تر به نظر می این دیدگاه برجسته قندهارالیت در میان پاسخگویان وویژه  هب ؛آنها موجه است توسط
قوانین  که  مسلمانان در مقابل افرادي ۀخیزش مسلحاناند که  این عقیده ردیدگاهی پاسخگویان در والیت قندهار ب

  .شتنددا یز و ننگرهار نیز افکار مشابهوکند پاسخگویان والیات. جایز است ،گذارند اسالمی را زیر پا می
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  توجیه مقاومت مسلحانه زیر نام اسالم: 3راف گ

  
  

معتقدند حمالت انتحاري  ،از والیات پکتیکا و پکتیا ، عموماًپاسخگویاناندکی از خیلی واقع تعداد   در
ها و حمالت سبز به آبی،  داشت چالش با درنظر .ن اسالم استامنتقد ااعتراض ب و روشی عادالنه در مخالفت

 گونه اینتوان با قاطعیت گفت که  نمی ،المللی کشته شدند ا توسط نیروهاي محلی یا بینه کننده حمله و اینکه
که  بودندري انتحا ها  کننده حمله درصد 5فقط  رابطهدر این . شده باشند ریزي حمالت و جزئیات آن برنامه

توان گفت که  می ،ولی در عین حال. ثیر افکار افراطی بودندأتحت ت مستقیماً این افراد توان گفت می
  .بوده باشد ییچنین عملکردها  عاملاست افسردگی و اضطراب ممکن 

  اي قومی و فرقه مدارايو  دینیپذیرش و تحمل  دربارة ها دیدگاه
معتقدند که اکثر ادیان و مذاهب  پاسخگویان درصد 67بیش از  ،خدمت ۀهماهنگ با افزایش سابق

که تمامی مذاهب اند  بر این باور بودهآنها  درصد 90که  الیدر ح .هاي مثبتی براي جامعه دارند وردآ دست
قرار بررسی  در این تحقیق مورد مسلمانان  که روابط نزدیک مسلمانان و غیر واقع، هنگامی  در. ند ا مورد احترام

ه صلح داشت ۀنام  توانند با دیگر ادیان مذاکره و تفاهم که مسلمانان می بودند معتقد درصد 90، حدود گرفت
در یک محله و حتی همسایگی را دیگر ادیان افراد با کردن  زندگی ،همین تعداد که تقریباً حالی در .باشند

توانند با  معتقدند که مسلمانان میاز پاسخگویان  درصد 75حدود . ستنددان دیوار به دیوار جایز می
 نظاماعتقاد به تشکیل  ،ن افراداز همی درصد 80حدود  ،با این حال. غذا بخورندسر یک میز مسلمانان  غیر

در تقابل و  نظام اسالمی در واقعاین باور در میان نیروهاي امنیتی وجود دارد که تشکیل . اسالمی دارند
  .نیست ادیان دیگر  تناقض با
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 70واقع، حدود   در. ندا هاي فقهی و مذهبی قابل احترام معتقدند که تمام شاخه درصد 98، حدود همچنین
اهمیت هایی  یافتهچنین  . استدرست قابل قبول و  ،فقهیمختلف بین مذاهب  دند که ازدواج معتق درصد

که   حالی در ،دانند ثباتی در کشور می ، دین را عامل اصلی بیپاسخگویاناز  درصد 7.5فقط  .رندباالیی دا
  .دانند میاتی ثب عامل اصلی بیاختالفات قومی را  درصد 23.4 و هاي خارجی  دخالت کشور درصد، 57.9
ه شداین تحقیق انجام  ۀدر مراحل اولیبا او ي که ا نظامی در مصاحبه ۀپای یکی از مقامات بلند ،واقع  در

ویژه در میان مذاهب شیعه و   هب ؛است ها بیشتر شده دینی و مذهبی در بین افغان مدارايمدعی شد که  ،بود
 مذهبیکه معتقد و پایبند به اصول  در صورتی )چه سنی چه شیعه(هیچ فردي  به شود که تأکید می سنی

  14.دشو حمله  عنوان کافر به ، نباید خویش باشد
  

  دلیل تضاد و کشمکش در افغانستان: 4گراف 

  
  

براي  نسبت به عامل مذهبیتري  عامل مهم ییگرا قوم ۀمسألدر مورد  ها نگرانی، هاي این تحقیق یافتهطبق 
 از تر مهم یو دین عاملاست  معکوس بوده هلمند گیري در ین نتیجهااما  ؛استزدن به اختالفات  دامن
  .شود پنداشته می ییگرا قوم

تبعیض قومی  اند که این عقیده رب ، افراد مورد مطالعه بیشترخدمت ۀافزایش سابق با توجه با در حقیقت
نگرانی . تر است تیکا قوي، بامیان و پککندوزاین ادعا در والیات هرات، . امنیتی وجود داردمقامات در میان 

  در حالی ،یدآ وجود میه ست که نسبت به اختالفات قومی در هنگام اجراي وظیفه با هایی محدودیت ،عمده
ویژه تبدیلی از مناطق  به ،و تبدیلی نیروهاي امنیتی استخدام واقع  در .هاي قومی وجود دارد که حساسیت

مستلزم  کههاي قومی شده  حساسیت یشو افزاتواند باعث تحریک  شمالی و غربی به جنوبی و شرقی می
  .استمدیریت و شناخت درست 
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  اسالم و دموکراسیي سازگار دربارة ها دیدگاه
که  معتقدند که دولت افغانستان رژیم مشروع اسالمی است، در حالی پاسخگویان درصد 96بیشتر از 

ها را اصول آناز پاسخگویان،  درصد  94.7 و .اند بوده ناراضیآنها از رهبري طالبان درصد   76.6بیشتر از 
والیت پکتیا  پاسخگویان درصد 76ست که بیشتر از ا این در حالی. دانستند هاي اسالمی نمی ارزشمنبطق با 

نسبت هلمند قندهار و والیت  پاسخگویانکه  در حالی ،خوبی بودنددینی معتقدند که طالبان زمانی رهبران 
 13(از حد وسط  کنند که بیشتر نگاه میتر  خوشبینانهو پیروي آنها از اصول واقعی اسالم  به رهبري طالبان

دیدگاهی  هلمندو   پکتیا، قندهار تپاسخگویان والیا دهد که نشان می  ها این یافته. استوالیت   هر )درصد
 ،متوسططور   هب. اند شتهدا مشابهو پکتیکا نیز افکاري   ، بلخکندوزالیات وپاسخگویان . دارند کارانه محافظه

با نیروهاي امنیتی از  درصد 12کمتر از . این والیات به رهبري طالبان اعتماد دارند پاسخگویاناز  درصد 25
 ةدهند نشانتوان استدالل کرد این امر  به نحوي میاند که  مبارزه با طالبان به نیروهاي امنیتی پیوسته هدف

معتقدند احیاي  پاسخگویان درصد 79بیش از . طالبان است امنیتی بی نیروهاي ایسو سوزي و هم حس دل
دهد که تعداد  نشان می ،این دیدگاه نسبت به برپایی نظام اسالمی. مسلمین است ۀرسالت هم نظام اسالمی

  .دانند داري می حکومتدین را راهنما و اصل  ،از نیروهاي امنیتی زیادي 
  

  کارانه میزان عقاید محافظه: 5گراف 

  
  

مذاهب دیگر  آوردن و تحت حاکمیت در به معناي کنترل نظام اسالمیاحیاي  ،در بسیاري از تفاسیر غربی
 ۀست براي گسترش دین و توسعا روندي ،مسلمین  اکثر ةبه عقید نظام اسالمیواقع تشکیل   اما در است؛

 15.سراغ گرفتنیز و ابراهیم   سیین عیسی مسیح، مویتوان در آ مشابه این افکار را می .انانبین مسلم برادري 
 ،خدمت افراد بوده و در تمام والیات ۀسابقتابع  یهاي اسالم ها و تمایالت به ارزش با این حال، دیدگاه
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 مند افراديلهو   در والیات قندهار، ننگرهار. طالبانی در حال گسترش است   به ایدئولوژينسبت  ها نارضایتی
  .هاي طالبانی داشتند به ایدئولوژي تمایل بیشتر ،داشتندسال خدمت  کمتر از یک ۀکه سابق

  

  راسیسازگاري اسالم و دموک: 6گراف 

  
  

نارضایتی  کندوزو پکتیکا والیات  پاسخگویانسازگاري اسالم و دموکراسی،  راجع بهها  با بررسی دیدگاه
افغانستان سازگاري  ۀجامعصورت کل با   دموکراسی به که و معتقدند ؛اند هنسبت به این دیدگاه داشت يبیشتر

 رهبريبه  اعتقادتوان استنباط کرد که  می نتیجه  در .مسلمین است ۀرسالت هم ،نظام اسالمیو احیاي  ردندا
 پاسخگویان در مورد قابل توجه ۀنکت. رسد بارز به نظر میدموکراسی  نظرداشتدر بدون در کشور سیاسی
  .دباشوجود داشته هم موازات  بهد توان می اسالمی نظاممعتقدند دموکراسی و قندهار است که والیت 

  دینی گرایی افراط مطالب خالصۀ
  :که دهد گرایی دینی نشان می هاي کلیدي در مورد افراط طور خالصه، یافته  به

 شوندگان مصاحبه درصد 76اند و  ن دینامعتقد به حمالت مسلحانه علیه منتقد پاسخگویان درصد 83
چند این طرز دید ممکن هر .ندا هی بودخوب دینی رهبران در گذشته،طالبان ورند که این با رب پکتیا والیت

است دهد که ممکن  نشان میاین دیدگاه راجع به طالبان  گذشته نباشد؛ اما به شدت ،است در حال حاضر
  .ن افکار طالبانی سهم بگیرنداهاي مسلحانه علیه منتقد این افراد در مخالفت

دانند  میحمالت انتحاري را روشی عادالنه  ،پکتیکا و پکتیا پاسخگویان والیت از اندکیتعداد  نیهمچن
که احتمال دارد بر همین اساس  .کنند آشکارا با اسالم مخالفت می با کسانی که به صورتبراي مخالفت 

  .دشو طالبانی موجب حمالت انتحاري   انتقاد از ایدئولوژي
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 روشاند را  علیه کسانی که منتقد اسالممخالفت مسلحانه  ،يرقندها شوندگان مصاحبه درصد 76بیش از 
  .دانند می یمناسب

حدود اند؛ ولی در  پاسخگویان تحمل قومیتی باالیی را ابراز کرده  دهد که اکثر این مطالعه نشان می اگرچه
 .عامل اصلی اختالفات در افغانستان است ،تبعیضات قومی که معتقدنداز آنها  درصد 25

دانند و  نمیسازگار دموکراسی را با اسالم  کندوزشوندگان پکتیکا و  والیات دیگر، مصاحبه به نسبت
افغانی سازگار  ۀو معتقدند دموکراسی با جامع ؛اسالمی را مناسب دانسته نظاماحیاي  همین افراد شدیداً

نیروهاي امنیتی به  گرایی به دلیل مبارزه با افراطاز پاسخگویان  درصد 12تنها  ،و در حقیقت .نیست
 .اند پیوسته

 سبب آغازاقدام مسلحانه علیه نظام در   شونده مدعی است که هر امنیتی مصاحبه ۀرتب یکی از مقامات بلند
ساختار حکومتی افغانستان  با کارگیري نظامی افرادي است که تصورات مخالف  ب توجه مردم و سپس بهلج

به  1980جنگجوي خارجی در سال  30000با ورود بیش از ات همین مقام،  نظر رواقع بنا ب  در .دارند
در  يتکفیر هاي گرایشخصوص  هاي افراطی به افغانستان براي با مقابله با شوروي، بذر افکار و ایدئولوژي

این بخش، برخی والیات  يها یافته ربنا ب. هاي مردم گسترش پیدا کرد گروهبسیاري از  ةافغانستان براي ادار
بودن نسبی افغانستان تا  در حقیقت، همین مقام با قاطعیت به منزوي. چنین شرایطی باقی ماندندپذیرش  ةآماد

 و در ندوشمند  عالقهبه فرهنگ افغانی خود  ها انزوایی که باعث شد افغان ؛زمان جنگ دوم جهانی اشاره کرد
  .نشوند تیسو کمونی یاخوان گرایی پذیراي افراط ،نهایت

صفوف  درخود مدعی شد که نفوذ  2011قت طالبان در بخشی از پیام عیدي سال رهبر و ،عمر مال محمد
در پیام سال بعدي  او. هاي مهم خواهد بود امنیتی و دفاعی افغانستان روشی قوي براي رسیدن به پیروزي

نفوذ امنیتی نیروهاي صفوف  درشده  هاي داده مجاهدین توانستند زیرکانه با استفاده از برنامه«مدعی شد که 
. ها بوده است ریزي پیامد مستقیم همین برنامه ،2012در سال  حمالتدهد افزایش  نشان میاین امر که  ».کنند

هاي  توسط گروه 2012حمالت سبز به آبی در سال  درصد 25 یا حدوداً حمله  11 ،حمله 45واقع، از هر   در
 4 ،داخلی ۀحمل 11با این حال، از هر . داردریزي و هماهنگی  امنیتی و دفاعی انجام شد که نشان از برنامه

ترین و  کارانه هاي امنیتی و افراد دفاعی در قندهار انجام گرفت که یکی از محافظه آن توسط گروه ۀحمل
  .استترین والیات افغانستان  دوست طالب
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  نو جامعه افغانستا  حقوق بشرزنان،  ،المللی هاي بین ارزش ها و هنجار :اجتماعی عدم تحمل
آمادگی و ظرفیت پذیرش   افراد تا چه حدکل، طور   بهکه دهد  نشان می اجتماعیعدم تحمل شاخص 

را   ها و تا چه حد آنها این ارزش ؛را دارندها نهادن به آن و ارجالمللی  بین ةشد هاي پذیرفته ها و هنجار ارزش
المللی  هاي بین کنوانسیون ةدربارمردم  هاي طور خاص، ما دیدگاه  به. دانند می یسازگار با فرهنگ افغانستان

هاي اسالمی،  ارزش باها  این کنوانسیون ۀنقض حقوق بشر، رابط ةبارحقوق بشر و حق مداخله در ،زنان
مطالعه را  و تحمل مذهبی و قومی  هاي حقوقی افغانستان بر سایر سازه یالملل بین وانینق میزان مشروعیت

  .کنیم می

  و حقوق بشرزنان  ةبارها در دیدگاه
ن معتقد گویااز پاسخ درصد 95دهد که  موضوع زنان و حقوق بشر نشان می ةدربار هاي این تحقیق یافته

ند  معتقد درصد 92در حالی که  ؛ندکنایفاي وظیفه  یربه عنوان وز که زنان باید اجازه داشته باشند  دبودن
ادعا کردند که  درصد 89 ،واقع  در. است هاي سیاسی موافق با عضویت زنان در فعالیت یفرهنگ افغانستان

  .ندکنتحت فرماندهی یک زن ایفاي وظیفه  ند  آنها حاضر
  حقوق زنان: 7گراف 

  
  

کارمندان یا  ادعا کردند که ازدواج با کارمندان دولت  )درصد 85( تعداد مشابهی ، عالوه بر این
هم  و  که هم مردان دهم معتقد بودن ددرص  91در حالی که   .د هاي جامعه مدنی هیچ مشکلی ندار سسهؤم

 خارج از در  دهد اجازه میبه زنان که اسالم  دمعتقد بودن درصد  84همچنین  .زنان حق آزادي بیان دارند
 ،بر این بودند که دختران باید شامل مکاتب شوند) درصد  98.9 (ن گویاپاسخ اکثریت .ندکنخانه کار 
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که زنان باید  دمعتقد بودن درصد 78.9 و ؛قابل قبول نیست خشونت علیه زنان ،معتقد بودند درصد 90
  .باشند انحقوق مساوي با مرد

 درصد 80که چنان رسد، نظرات منفی نسبت به زنان برجسته به نظر میدهار ندر والیت ق برعکس
تۀ پاسخگویان والیت قندهار معتقدند که اگر زنان از قوانین اسالمی و فرهنگ افغانی پیروي نکنند، شایس

زنان و حقوق بشر  ةبارالمللی در هاي بین کنوانسیون ةباردر نگویاپاسخهاي  بررسی دیدگاه. مجازات هستند
را دارد که در اجتماعی   عدم تحملباالتري از  سطح نسبتاً ،نسبت به سایر والیاتقندهار دهد که  نشان می

المللی  هاي بین راي پذیرش کنوانسیونها هیچ تعهدي ب معتقد بودند که افغان پاسخگویاناز  درصد 60 :آن
از عدمم تحمل  یسطح باالی در درصد 40نیز با میزان نزدیک به  کندوزوالیت  .حقوق بشر ندارند زنان و

و یرش ذپ میزان ،و پس از آنوجود دارد قرار دارد که باورهاي مشابهی تا سال هفتم خدمت اجتماعی 
  .شود بیشتر میالمللی  بین يها کنوانسیونشکیبایی نسبت به پذیرش 

 مثبتی احساس یراجازه زنان براي خدمت به عنوان وز ةباردر یطور مشابه  ن والیت قندهار بهگویاپاسخ
آنها  ،جویا شدیم را هاي سیاسی  سهم زنان در فعالیت بارةدر پاسخگویان هنگامی که دیدگاهاما . دارند

  . داشت پییرش را در ذتدریجی پت، افزایش با افزایش سالهاي خدمنشان دادند که بیشتري حساسیت 
در بیشتر  ،یرش ایفاي وظیفه تحت فرماندهی یک زن پرسیده شدذپ بارةاز آنها دردر عین حال، وقتی 

دو والیت  ،با این حال .افزایش یافتزمان خدمت   رفتن مدت این موضوع با باال  یرشذوالیات میزان پ
   .مخالفت بیشتري نشان دادند قندهار و ننگرهار در این مورد نسبتاً

 ۀهم اکثر والیات در ؟دارند را کار در خارج از منزل  ةکه آیا زنان اجاز سؤال دیگري در پاسخ به
باالتري از عدم  اًغور و قندهار میزان نسبتپاسخگویان . دموافق بودن نسبتاًاین امر  اب ،هاي زمانی خدمت دوره

به صورت تدریجی بعد از سال هفتم  پذیرشمیزان  ،زمان خدمت  را نشان دادند که با افزایش مدت پذیرش
  .افزایش یافت خدمت

هاي  تمرد از سنت دلیلرا به  زنان توان گویان پرسیده شد که آیا می از پاسختر  مشخصال ؤدر یک س
قندهار و غور سطح باالتري از موافقت را در تمام سطوح پاسخگویان  کوب نمود؟ و لت یو اسالم یافغان

سال   را تاکمتري ننگرهار و پکتیکا سطح موافقت پاسخگویان در صورتی که  ؛خدمت نشان دادند زمان  مدت
 ،والیات دیگر پاسخگویاندر صورتی که  .استثابت  و پس از آن میزان موافقت  دادند خدمت نشان  چهارم

  .نشان دادند را اسالمیو افغانی هاي  تمرد از سنت ه دلیلیه جسمی زنان ببمخالفت خویش نسبت به تن
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  المللی و سازگاري آنها با اسالم بین ةشد هاي پذیرفته ارزشدربارة  ها دیدگاه
پیروي کنند؟ المللی زنان و حقوق بشر  هاي بین کنوانسیون از اند  ظفؤها م افغان آیا وقتی پرسیده شد که

واقع   در. است باالتر رفته ،یش مدت خدمتکه این میزان با افزا ؛بودنداین امر موافق  آنها درصد 80بیشتر از 
از ه متخلفان یو تنب  المللی حق مداخله بین ۀموافق بودند که جامعپاسخگویان  درصد 70بیش از 
هنجارها و   سویی هم ةدرباروقتی  ،با این حال. المللی زنان و حقوق بشر را دارد هاي بین کنوانسیون

 و ؛این امر بودندمخالف ) درصد 48(نزدیک به نیمی  ،شد سؤالمی هاي اسال با ارزش المللی  هاي بین ارزش
هاي اسالمی  با ارزش سو هملزوماً   المللی زنان و حقوق بشر هاي بین که کنوانسیوندهد  می  این میزان نشان

  .گیرند میحال مورد حمایت قرار   ند و به هریستن
  سازگاري اسالم و دموکراسی: 8گراف 

  
  

 ۀجامع ۀاز کسانی که مخالف مداخل درصد 30ها بودند و  که مخالف کنوانسیون از کسانی درصد 20
. اند داري تحصیالت دینی بوده آنهااز  درصد 60نزدیک به  ،ها بودند المللی در مورد نقض این کنوانسیون بین
هاي  ارزش تعهد به هنجارها و بابا افزایش میزان موافقت  یمستقیم ۀرابط تحصیالتافزایش سطح  ،واقع  در

. دارد  ها ونه متخلفان این کنوانسییجهانی براي مداخله و تنب ۀبودن حق جامع المللی و محفوظ بین شدة هپذیرفت
که ) درصد 42(باالیی میزان نسبتاً جز  نی دیده نشده بههاي س اي در میان گروه هیچ روند قابل مشاهده

  . اند را تأیید کرده  ي اسالمیها المللی با ارزش هاي بین هنجارها و ارزش سویی هم

  افغانستان ۀجامع باالمللی  بین ةشد هاي پذیرفته سازگاري ارزشدربارة ها  دیدگاه
والیت ننگرهار شاهد  ،المللی بین ةشد یرفتهذهاي پ هاي اسالمی و سازگاري آن با ارزش با توجه به ارزش

این در حالی است  .استهفت سال خدمت  ۀالمللی تا سقف سابق هاي بین هنجارها و ارزش پذیرشافزایش 
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هاي  که هنجارها و ارزش  کنند میاستدالل  درصد 14 و دهد را نشان میعکس این روند  که والیت قندهار 
مسلمانان بین صلح  ةامضاي معاهد ةدربار پاسخگویانوقتی از . دیستننسو  همهاي اسالمی  با ارزشالمللی  بین

 ۀدر بیشتر سطوح سابق دو والیت غور و قندهار مخالف این امر  اسخگویانپ ،پرسیده شدمسلمانان  غیر و 
سال خدمت  10محسوسی در این میزان در بین اشخاص باالي  و فقط کاهش تدریجی نا ؛خدمت بودند

  .یماین امر بودبا افزایش  به شاهد مخالفت رو ،والیات ننگرهار و بلخدر این در حالی است که . مشاهده شد
  المللی ینب ینو قوان یجامعه افغان يسازگار: 9گراف 

  
جایگزین  یعتقانون شربهتر است موافق بودند که  درصد 73نزدیک به  ،مشروعیت حاکمیت ةباردر

 درصد 99.3با  و قندهار درصد 89.9با   کندوزوالیات  ؛دالمللی شو بین ةشد یرفتهذهاي پ هنجارها و ارزش
این  پاسخگویانبیش از نیمی از  ،از سوي دیگر. بندي قرار دارند درجه تر این هاي باال در رتبه ،نظر مثبت

 ،با این حال. اند المللی هاي بین ها با هنجارها و ارزش شدن قوانین سنتی و جرگه مخالف جایگزین ،تحقیق
نین شدن قوانین سنتی افغانستان با قوا جایگزین با ،)درصد 42( ی یوالیت قندهار با میزان باالپاسخگویان 

  .موافق بودندالمللی  بین
  المللی ینب ها و هنجارهاي میزان پذیرش ارزش: 10گراف 
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المللی  معتقد بودند که قوانین بیناز کل پاسخگویان  درصد 25تنها  ،مخالفت درصد 60داشت  نظر با در
بیش  ،حقوق بشر هاي داخلی بر امور زنان و با توجه به صالحیت  .دتواند جایگزین قوانین ملی داخلی شو می
در حالی که دولت مرکزي و  ؛ستها هنیترین منبع در این زم یند که قوانین شریعت نهای معتقد درصد 60از 

  .دوم صالحیت و قدرت قرار دارد ةدر رد درصد، 19مقننه به اعتقاد  ةجمهور و قو یسئدفتر ر
  

  اجتماعی خالصۀ مطالب عدم تحمل
  :ماعی شامل موارد زیر استاجت عدم تحملهاي کلیدي  یافته ةفشرد

 تعداد کمتري ،ندارکار در خارج از خانه را د ةمعتقدند که زنان اجاز درصد 95چه نزدیک به  اگر
  .زنان داده است هند که اسالم اجازه چنین حقوقی را ب معتقد )درصد  84(

بیش اما  ،یستمعتقدند که خشونت علیه زنان قابل قبول ن کل پاسخگویان درصد 90 زدر حالی که بیش ا
هاي  ه فیزیکی زنان در مواقع تمرد از قوانین اسالمی و سنتیتنببا  ،والیت قندهار پاسخگویان درصد 80از

  . ندا موافق  یافغان
ند که  معتقد ،کندوزوالیت  پاسخگویاناز  درصد 40و   والیت قندهار پاسخگویاناز  درصد 60 تقریباً

  .المللی زنان و حقوق بشر ندارند هاي بین انسیونکنو پذیرشها هیچ تعهدي نسبت به  افغان
مللی زنان و حقوق ال هاي بین کنوانسیونممکن است معتقدند که ) درصد  48( پاسخگویاناز  نیمی تقریباً

 ،واقع  در. اند هاي دینی دیده تنها آموزش این پاسخگویان از درصد 60. دباشسو  همهاي اسالمی  با ارزش بشر
المللی  هاي بین هاي اسالمی با کنوانسیون سازگاري ارزش پذیرشي سطح آموزش با میزان ا طور فزاینده  به

هاي  ند که قوانین شریعت جایگزین کنوانسیونا موافق پاسخگویاناز  درصد 73نزدیک به . داردمستقیم  ۀرابط
  .داردرا حیت نهایی صال ،امور زنان و حقوق بشر ةبارند که قوانین شرعی در معتقد درصد 60د و المللی شو بین

بین  همچنین ،اسر افغانستانارها در سرها و هنج بین ارزش اختالفها با توجه به  بسیاري از چالش
هاي غربی بوده  ایدئولوژيها و  المللی همراه با ارزش هاي بین مداخله. ماند جهانی باقی می ۀافغانستان و جامع

مصالحه. قرار گرفته استي کهن و سنتی افغانستان و رویارویی با باورها پذیرش که در سطوح مختلف ، 
در  .خواهد میپروازانه  تالشی بلند ،دسترسی به این آرمان الزم براي رسیدن به صلح و ثبات است و يامر 

سفانه أمت ،فرد داشته باشدرویکردهاي نقش حیاتی در  فردي اولویت و يها که هنجارها و ارزش حالی
به  و فاصله دارد   افغانی ۀهاي جامع واقعیت باو  شده  و ابداع یحاطرمللی از خارج ال هاي بازیگران بین روش

  .تحمیل شده استافغانستان  ۀجامع شده بر  اي از پیش ساخته زور در قالب برنامه
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  گیري نتیجه
صفوف نیروهاي امنیتی افغان در یازده  در  گرایی افراطروند  ۀاین پژوهش با هدف بررسی و مقایس

به شمول  ،یانه متکی بر باورهااگر هاي افراط ها و ماهیت روند درك درست ظرفیت ةت افغانستان با انگیزوالی
  .اندازي شده است قصور در وظیفه و ترك خدمت راه ،حمالت خودي

  

  گرایی میزان نسبی افراط: 11گراف 

  
  

  .چنین بوده استدر سراسر والیات  گرایی افراطدهد که بررسی سطوح نسبی  این پژوهش نشان می
تري  قويسطح  نسبتاً  پاسخگویانعقاید و نظرات در آن  وترین بوده  کار محافظه ،در بین یازده والیت قندهار

. مذهبی و انحراف سیاسی است گرایی افراطگر که خود بیان  گذارد را به نمایش میاجتماعی  تحمل  عدماز 
از در حالی که  ؛بندي قرار دارد دوم این درجه ۀماعی در رتباجت عدم تحمل نظر پکتیکا بعد از قندهار از نقطه

گیري میزان انحراف  در قسمت اندازه. دوم قرار دارد ۀغور در درج ،گرایی مذهبی بعد از قندهار دیدگاه افراط
به هم نزدیک  و  به ترتیب پکتیکا و ننگرهار .دوم قرار دارد ۀدر رتب ،کندوزبعد از قندهار و  مندله ،سیاسی

هنجارها و  پذیرشها نسبت به  در حالی که دیدگاه ،صورت خاص  به. اند جاي گرفته  هاي بعدي در رده 
والیت قندهار  پاسخگویاناز  درصد 80بیش از  ،استالمللی در سراسر افغانستان متفاوت  هاي بین ارزش

هاي فرهنگی  ترامی به ارزشاح یا بی قوانین اسالمی  ازتمرد  هنگامه فیزیکی زنان یسرزنش و تنب همعتقد ب
معتقدند که  کندوز پاسخگویان درصد 30قندهار و بیش از  پاسخگویانبیش از نیمی از   . ندهست  افغانستان

  .سازگار نیستهاي اسالمی  با ارزش المللی زنان و حقوق بشر  هاي بین کنوانسیون
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تعداد زیادي از . هاي این پژوهش دارد با یافته ینزدیک ۀبررسی توزیع جغرافیایی حوادث سبز بر آبی رابط
ها  یرخب . اتفاق افتاده است و قندهار مندلهوالیات  در ، در مقایسه با دیگر نقاط  )درصد  43(  حوادث

گر مشهود است که بیان ندلمهبیشتر در والیت ریزي این نوع حمالت  و برنامهکه هماهنگی  کنند میاستدالل 
  . استی و نیروهاي شورشی بوم افرادهاي خارجی براي  هاي بزرگ حمایتی و هدایت ظرفیت

ها و  تنش تشویق ،شان ن روابط نیروهاي امنیتی با جوامع بومیکرد جزاکامی م در نا ک ایدئولوژیهاي  رقابت
 ،کرات مرکزيوار دیگر و حکومت دمذگ ثیرأعوامل ت هاي بومی به شمول طالبان و ایدئولوژيها بین  رقابت

 ،استخدام نیروهاي امنیتی و دفاعی براي  یید و توصیهأوابستگی به رهبران محلی براي ت  .نقش اساسی دارد
شده  چالشی دیرینه براي وفاداري نیروهاي جذب که ذاتاً است پرستی ساالري و قوم  هابط ر استوار بر   يفرایند 

 رهبران محلی يها یهتوص ،از افراد تعدادي سوابق ۀروند بررسی اولیپس از  2002در اواخر سال . است
ها  شده به عنوان اهداف و اولویت گري نیروهاي جذب هاي ناچیزي در غربال تالش ،با این حال. شروع شد

و   بازرسی سوابق جنایی و تروریستی ، دار اسناد و مدارك رسمی هویت ابررسی معن. در نظر گرفته شد
  .دشار ذهاي رهبران بومی واگ اد کلی به توصیهکار قرار گرفت و اعتم  در دستور ،تصدیق فردي توسط منابع

نیروهاي شورشی و میان از  همچنین ،از آنجایی که استخدام نیروها از بین جمعیت بزرگی از افغانستان
با خروج . دشو فراوان می یزده باعث ایجاد مشکالت استخدام شتاب ،گیرد اعضاي اسبق طالبان صورت می

 ،ممکن است نیروهاي امنیتی در سطح والیات ،شده هاي فراخوانده ادن ظرفیتد دست المللی و از نیروهاي بین
جات و حتی روستاها به عنوان خط اول جنگ در حمایت از روابط بومی و وابستگان محلی صف  قریه

گرایانه در بین  افراط ایدئولوژيکار است که  محافظه هاي والیات و ولسوالی ةبارترین نگرانی در مهم  .بکشند
تمایل بازگشت به جوامع و رهبران محلی خود  برايو این نیروها  ؛ماند می محفوظ  آنها روهاي امنیتینی

شود  اي می گونه صفوف نیروهاي امنیتی بهدر همین روابط و تمایالت باعث ترویج دشمنی  ،واقع  در  .دارند
دیگران را در انزوا قرار  اماه دکرهاي زیادي ایجاد  ساالري براي تعدادي فرصت  هپرستی و رابط که قوم

فرار و ترك وظیفه  ، نیروهاي خارجی ها به شمول حمله بر آمدن تنش وجود همین موضوع باعث به .دهد می
بلکه  ،است نبوده  و اقدامات جمعی  ها انگیزه ،اصلی این حمالت ةکه انگیز است  گر اینها نشان بررسی. شد

با . ندا اصلی هاي شاخصدر این مورد،  کایدئولوژیاورهاي هاي فردي و ب دالیل شخصی از جمله دشمنی
در والیاتی که در آن نمایندگان  مخصوصاً ها، هبرخی از این حملدر طالبان ممکن است  اینکه نفوذ و اجبار

بخش  الهام ،کنند استفاده میءند و از این فرصت سویهاي اعضاي نیروهاي امنیتی آشنا طالبان محلی با خانواده
هاي شخصی و دالیل روانی  دشمنی ،رضایتی نا ،شواهد بیانگر این است که مهاجمان از روي خشم ؛باشد
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 ،دهد که افرادي با سطح تحصیالت کمتر ها نشان می بررسی ،واقع  در. اند دست به انجام این نوع حمالت زده
یا  سایر ادیان و مذاهب  ردر براب عدم تحمل اجتماعیمانند  اي روانه هاي تند ایدئولوژيتري به  تمایل قوي

  .ها دارند مسلمان در مقابل غیر آمیز هاي خشونت اعتقاد به واکنش
اي بین سطح تحصیالت و  رابطه این امر نمایانگرند که  سواد شده بی از سربازان جذب درصد 90بیش از 
افراد  ۀچه هم اگر. ست یري این نیروهاذپ ذیري و نفوذپ بیانگر آسیبو  ،روانه هاي تند ایدئولوژيگرایش به 

آموزش و فراگیري  ۀاداماما  ،بگذرانندآموزي را  هاي سواد ساعت برنامه 65شده به این نیروها باید  جذب
ها بارز  مدیریت در توزیع فرصتءیی احتمال سوگرا قوم  وجود با . استبراي ایشان محدود ، تحصیالت بیشتر

 ،ندکن هاي نیروهاي افغان ایفاي وظیفه می یتفبردن ظر باال آموزش و برايکه  آموزگارانی ،از آن بدتر. است
خود خطر  ممکن است امر اینکه بینند  می   تجربه سواد و بی نیروهاي بیآموزش خود را مکلف و مجبور به 

  . اشته باشدد پیآمیز را در  نتوشهاي خ واکنش
که حکومت مرکزي در است حد تحقق یک افغانستان مت رايضروري ب یگام بین قومی  ۀرانبادروابط بر

معتقدند که تبعیض قومی علت اولیه و  پاسخگویانچهارم   بیش از یک ،با این حال.   آن مشروعیت داشته باشد
هاي  مقاومت ند کهاد زیادي هم بر این باوردر حالی که تعد ؛هاي جاري افغانستان است دلیلی براي جنگ

افغانستان در .  قابل توجیه استفاسد و منتقد اصول اسالمی علیه رهبري سیاسی و نظامی  مردمی  ۀمسلحان
ده است که دلیل آن بورو  به هاي فراوانی رو با چالش ،حفظ مشروعیت حکومت مرکزي در طول تاریخ

که براي مردم قابل است مختاري  هاي خود پراکندگی بیش از حد جوامع افغانی از یکدیگر و حکومت
مشروع  ةملت این است که قدرت مرکزي نهادینه شده و حق استفاد  ـ  مفهوم مدرن دولت.  است پذیرش

 ةانحصار استفاد. دباشانحصار دولت  در حقوق افراد براي استفاده از قدرت معین و قدرت در یک سرزمینِ
 توسطشده  قوانین صادر اجراياي براي  به عنوان وسیله، مشروع قدرت شامل اهداف امنیتی و دفاعی

اگرچه دولت برخوردار از حق  ،عکس بر. هاستحفظ حاکمیت ملی و دفع تهدید ا هدفب ،حکومت مرکزي
استفاده  ،اي افغانستان مختار در مناطق حاشیه هاي خود ظرفیتاما  ،است انحصاري استفاده از قدرت مشروع

تفاده بودن اس در نهایت حق منحصر که ؛المللی شده است باعث مداخالت بین که ده کرشخصی  از قدرت را
المللی مانند سازمان  سسات بینؤم ،از طرفی دیگر. از قدرت مشروع توسط دولت را محدود کرده است

قدرت مشروع  ةاستفاددر اداره و در بعضی از موارد دولت را  ،و سازمان ملل) ناتو(ائتالف آتالنتیک شمالی 
  .اند رو کرده به یت رومحدودبا 

حق  ،هاي خود ایدئولوژيبا تشکیل نیروهاي نظامی مستقل با دولتی نیز  عناصر غیر ،در سطوح دیگر
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دفاعی بدون شک اجزاي الزم   نیروهاي امنیتی و. اند مشروع از قدرت را به چالش کشیده ةدولت براي استفاد
شناختن حاکمیت دولت و  رسمیت به ،قدرت مشروع از ةاستفاد انحصار ة ندبراي اجراي قانون و نگهدار

قدرت ارتش  ۀمتقاضی توسع ،ویژه در شرایط پس از جنگ سازي به روند دولت. ندشاب می آگاهی ملی ۀتوسع
شواهد تاریخی  ،با این حال  .استهاي دولت مرکزي  ها و فرمان وفاداري به آرمان همچنین ،و پولیس

روابط  بر هاي شکننده و متکی وفاداري. است دشوار ها شدن به این آرمان گر این است که نائلافغانستان نشان
این . اند اغلب جایگزین وفاداري به حکومت مرکزي بوده هاي اقتصادي تعصبات مذهبی و اتحاد ،اي قبیله

هاي  ایدئولوژيمذهبی و  ،هاي سیاسی ها در اقتدار و حاکمیت ملی باعث ایجاد چالش ها و شکست سکتگی
یلیارد دالر را با هدف آموزش نیروهاي م 65امریکا بیش از  ةایاالت متحد ،این عالوه بر. شوند اجتماعی می

 2012اجالس  در) ناتو(نظامی و امنیتی افغانستان هزینه کرده است که اعضاي پیمان آتالنتیک شمالی 
بتواند افغانستان  رود  انتظار می ،تا این تاریخ .ندا شدهمتعهد  2024ها تا سال  این کمک ۀشیکاگو به ادام

 328805از   کاهش این نیروها ةباردر همچنیناعضاي این پیمان . د قبل شومسئولیت مالی این نیروها را مت
. ، بحث کردندرساند میلیارد دالر در سال می 4.1ها را تا سقف  هزینه یتخمینطور   بهنفر که  228500نفر به 

انی جه ۀاختیارات جمعی حکومت افغانستان و جامع هاي امنیتی و نیاز هتصمیم کاهش این نیروها مشروط ب
این  ،هاي مالی محدود بوده و در برخی موارد ثریت حمایتؤدهد که م این گزارش نشان می  .خواهد بود

مانند  ؛هاي افراطی شده است ایدئولوژي پذیرشها مشوق تمایالت نیروهاي افغان براي  حمایت
داشت  نظر با در. اند و باورهاي حکومت مرکزي ایدئولوژيسازي مالی کسانی که مخالف با  توانمند
المللی و  هاي بین هنجارها و ارزش پذیرش ، اي قومی و فرقه درون شکیباییایجاد  ، کایدئولوژیهاي  رقابت

هاي فعلی و آینده  ثر حمایتؤم ۀبردن مشروعیت حکومت مرکزي از جمله عناصر حیاتی براي توسع باال
 .خواهد بود
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  ضمایم

  هاي امنیت ملی و نیروهاي دفاعی افغانستان آمار: 1 ۀضمیم
ش آمار و آرای  تر کنندگان و بررسی گسترده ارزیابی کلی جمعیتی و توزیع شرکت ۀزمین ،این ضمیمه

 ،هاي جمعیتی هاي آماري از نمونه بررسی. دکن نیروهاي امنیت ملی و دفاعی افغانستان را فراهم می
 يسازي راهبردها الزم براي آگاهی از ترکیب مجموعی نیروهاي پولیس ملی را براي پیاده هاي ظرفیت
  .آورد به وجود میمند  هدف

در پولیس ملی  خدمت  ۀتا چهار سال سابق از این نیروها بین سه) درصد 68.1(چهارم  نزدیک به سه
بندي  و از نظر تقسیم؛ قرار دارندسال  30و  21بین سنین  )درصد  67.6( این افراد  افغانستان دارند که اکثر

ها  هاي دیگر قومی مانند ازبک گروه. ندا هزاره درصد 20.9تاجیک و  درصد 25.8 ،پشتون درصد 40 :قومی
در حالی که اهل تشیع  ،اهل سنت بوده پاسخگویاناز  درصد 78. گر قرار دارندهاي دی در رده درصد 3.3با 

 3 وهل أمت درصد 70بیش از . دهند تشکیل می تحقیقرا در این  )درصد 21.7(چهارم   از یک يمیزان کمتر
ن از طریق برنامۀ ادغام مجدد جذب پولیس ملی افغانستا خگوپاس 2تنها . اند ان زن بودهگویاز پاسخ درصد

بار با نیروهاي شورشی مبارزه و مقابله   حداقل یک )درصد 54.9(دهندگان  از پاسخ بیش از نیمی. بودند شده
  . اند دهکر

که والیت  ؛ند سواد بی ،اند شرکت کرده تحقیقافرادي که در این ) درصد 26.7(چهارم   کمی بیشتر از یک
هاي بعدي  در رتبه درصد 39.3و قندهار با  درصد 43.9والیت پکتیکا با  ،در مقام اول درصد 63با  مندله

حالی که نزدیک به  در ؛اند گرفته ابتدایی آموزشی را فرا ةدور )درصد  33(ان ویاز پاسخگ  سوم  یک. قرار دارند
لیسانس را به  ةان دورویاز پاسخگ درصد 6.8تنها . اند لیسه را به پایان رسانده ةدور )درصد  30.5(سوم   یک

دهم درصد   کمتر از یک. اند کرده کاملهاي دینی را  آموزش خگوپاس 49در حالی که تنها  ؛ندا ه پایان رساند
سوادترین  ننگرهار با ،یوالیت ۀمقایسیک در . اند دهکررا سپري ) ماستري(لیسانس  فوق ةدور )درصد  0.1(

 درصد 13با ز والیات کندو و ؛اند دهکر سپريلیسانس را  ةدور درصد 25.4دهندگان این والیت  پاسخ وبوده 
مقطع  تحقیق،این  پاسخگویاننزدیک به نیمی از . هاي بعدي قرار دارند در رتبه درصد 12.3با  و کابل 

این در حالی . درصد 44.6 و بامیان  درصد 44.9 کابل  ، درصد 44.2 ز وکند :اند دهکرل امک آموزشی لیسه را 
  .اند دایی را به پایان رساندهمکتب ابت ةدور درصد 56.6 ، پکتیادر است که 
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 ها مؤلفه ارقام

 نیروهاي امنیتی افغانستان 328805
 مرد 326805
 زن  2000

 ارتش ملی افغانستان در کل 176762
 هاي عادي ارتش ملی افغانستان  واحد 141928
 هاي ویژة ارتش ملی افغانستان یگان 11000
 نیروهاي هوایی ارتش ملی افغانستان 7000
 نیروهاي ملکی ارتش ملی افغانستان  7096

 پولیس ملی افغانستان در کل 155182
 نیروهاي نظامی پولیس افغان 95389
 ملی افغان  نظم عامه پولیس 15017
 پولیس سرحدي  22021
 پولیس جنایی  3400
 نیروهاي پولیس محافظت عامه  16483
 پولیس محلی  28376
 مواد مخدر نیروهاي ویژه مبارزه با 2759

 تحقیققومیت در این 
 پشتون  662
 هزاره  346
 تاجیک  427
 ازبک  54
 ترکمن   15
 غیره  153

 در این تحقیقسنی  هاي گروه
226 21 < 
 21ـ  30 1120

 31ـ  40 258
 41ـ  50 38

 51ـ  60 14
1 60 > 
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  شده استفادههاي  طراحی تحقیق و روش: 2 ۀضمیم
والیت افغانستان  11در  )امام قطعه(مسئول عقیدتی  8افسر و  151 ،سرباز پولیس 1498 ،در این پژوهش

نامه پرسشیک  تکمیلبا  )پکتیا و پکتیکا ،ننگرهار ،زوکند ،قندهار ،کابل ،هرات ،هیرمند ،غور ،بامیان ،بلخ(
  . اند دهکرن ساحوي شرکت امدیریت محقق تحت

هاي علوم  از رشتهبومی التحصیل  غ فار و يدانشجو 22ز متشکل ا تحقیقساحوي این  رسشگرانگروه پ
شناسی و  جامعه ،ساینس  کمپیوتر ،فیزیک ،ادبیات ،تجارت ،تعلیم و تربیه ،حقوق ،الملل روابط بین ،سیاسی

نیروهاي دفاعی و امنیتی  هاي ب گونه وابستگی که هیچ ؛ندا بوده تحقیقمناطق تحت پوشش از ژورنالیزم 
 ،هاي تحقیق اخالق و روش ةباررسمی در کابل در ةروز عالوه بر دریافت یک آموزش دو. دافغانستان ندارن

. کرده است پري خانهس دیپارتمنت مطالعات صلح یئ نظر ر زیربررسی اخالقی را   فورم پژوهشگر  هر
را با  يساحوکار  ،مشخص اي والیت با برنامه  قوماندانی امنیه هر ةساحوي با هماهنگی و اجاز پژوهشگران

ی انگلیسابتدا به زبان  تحقیقاین . دندکرهاي مختلف شروع  ي از نیروهاي امنیتی و دفاعی افغان با رتبهشمار
تمام  ،ها پرسشنامه فردي تکمیل عالوه بر  .براي توزیع به زبان فارسی برگردان شد سپس ،نگاشته شده

س دیپارتمنت یئ به رو  ،دهکراکسل ذخیره  در فایل صورت دستی  بهرا  تحقیق ةشد هاي یافت داده ،نامحقق
به زبان  ،براي بازرسیسپس  ،ه گنجاند SPSS افزار نرمها را در  ایشان این داده .دندکرمطالعات صلح ارسال 

   .گردان شد رانگلیسی ب
گرایی در  افراطبررسی  هدف این پژوهش  ،در اوایل. هاي ساحوي عاري از مشکالت نبود پژوهش

وزارت دفاع  ،هاي جاري داشت جنگ اما با درنظر تعیین شد؛افغانستان  اردوي ملیملی و  نیروهاي پولیس
شرایط  ۀدسترسی به نیروهاي پولیس ملی نیز در نتیج. رسی به این نیرو گرفت ملی تصمیم بر قطع دست

  .افتاد خیر أطی مراحل معمول اداري به تو  مشابه
  :چنین بیان کرده استیکی از پرسشگران ساحوي ما مشکالت خویش را 

ننگرهار  ۀبه قوماندانی امنی پنجمین روز است که  . م مشغول به کار ستانمن در پروژه نیروهاي امنیتی افغان«
در وزارت داخله قرار بود با که فردي . دیمکرمصاحبه را دریافت  ۀنام اجازهتوانستیم و امروز   کنم مراجعه می

. کند نه با ما همکاري نمییاما پولیس در این زم ؛کند شکالت ما را حلکه م  کند میتالش   ،ما همکاري کند
بین دفاتر این  ما  قبلدر چهار روز . نامه را نداشتند کردن اجازه یک از افسران صالحیت کافی براي صادر  هیچ

 10 امروز من از. بوددشواري   نیروهاي پلس کار میانشدن در  داخل دیگر اینکه. بودیمسرگردان ارگان 
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من االت ؤدهی به س جواب  ةبارها خود را به همه معرفی کنم تا آنها آماد مجبور بودم  . پولیس مصاحبه گرفتم
  )محقق ساحوي( ».مشکالت دیگر بودند عدم اعتماد و بدگمانی نیز از . شوند

مثال در  به عنوان. اند شدهرو  به با مشکالت زیادي رو پژوهشگران ،هاي ساحوي در هنگام انجام پژوهش
مشهود بود که یکی از نیروهاي پولیس  چنانسؤاالت پرسشنامه ها در برابر  مقاومت ،سوم شهر کابل ۀناحی

رفتارها و . شد دریافت مقداري پولخواهان  قبال پاسخ به سؤاالت،در  ،لیسوهاي پ ملی در یکی از پاسگاه
ت پاسخ به سؤاالاي امنیتی در مقابل ی نیز در هرات گزارش شده است که در آن نیروههاي مشابه مقاومت

با  ،دندکر حداکثري تالش دهندگان  چه محققان براي جلب اعتماد پاسخ اگر. کردند جمعیتی محتاط عمل می
این امر . گروه طالبان محتاط بودند ةباردر مخصوصاً ،االتؤدهی به س در قسمت جواب پاسخگویان ،این حال

  .شوندگان بود وضیح درست پروژه براي مصاحبهکامی فرماندهان محلی در ت نا ۀنتیج
ها همچنان از همکاري  بعضی ،کردند آگاه میشوندگان را در این زمینه  مصاحبه ،واقع وقتی فرماندهان  در
به بعضی از   صورت آشکار  شوندگان به در والیت غور بعضی از مصاحبه ،ها بنا به گزارش. ورزیدند ابا می

ها حاکی از آن است که در  گزارش ،در برخی از والیات از جمله والیت بامیان. دادند االت جواب نمیؤس
یکی دیگر از مشکالت . چنین اتفاقی در والیت بلخ نیز مشهود بوده است. جدي گرفته نشده بود تحقیقابتدا 

د مشهو مندلهبلخ و  ،که بیشتر در والیات ننگرهار استاالت ؤدرست سناسوادي و ادراك  بی ،شده گزارش
دقت براي   را با تحقیقاالت ؤاند که س محققان ساحوي گزارش داده  این در حالی است که .بوده است

اطالعات آوري  ن در حال جمعااست که محقق از آن ها از هرات حاکی  گزارش. اند توضیح داده پاسخگویان
نیروهاي  پرسنلتند از این تصمیم گرف رو،  ؛ از اینخوردند رببودند که با سربازي زیر سن قانونی  تحقیق

ها  برخی ،همزمان با حلول ماه مبارك رمضان بود تحقیقاز آنجایی که این  ،در نهایت. پولیس مصاحبه نگیرند
هماهنگی میان ادارات پولیس نا ،هاي امنیتی عالوه بر نگرانی  .اند نداشتهتمایل آن براي پاسخ به سؤاالت 

 ،اسناد و مجوز رسمی وزارت امور داخله ۀئاحتی با ار که آورد نیز مشکالتی را به بار والیت ننگرهار
  .ندا ساز بوده نیروهاي امنیتی مشکل
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  پرسشنامه: 3 ۀضمیم

  معلومات عمومی
 ........: .....................................................ساعت                            2015:              /               / تاریخ )1
  ..................................................................................................................................................... جزوتام/ پوسته )2
  .................................................................................... والیت...............................................................  ولسوالی )3

  

  پاسخگومشخصات 
 ................................ سن )4

      :      تحصیالت )5

                      هلیس -                                     3 ابتداییه -                                     2سواد  بی -1
  مدرسه / دینی تعلیمات -                6ماستري  -                  5 چهارده پاس و لیسانس -4

   زن -            2 مرد -1                    :جنسیت )6

   بیوه -          3 مجرد -         2 هلأمت -1             : حالت مدنی )7

  :یتقوم )8
    تاجیک  -                                                   2ن پشتو -1  
    ازبک -                                                    4هزاره  -3  
   سایر اقوام -                                                   6 ترکمن -5  

  از کدام قریه، ولسوالی و والیت استید؟ )9
  : ........................................ ولسوالی ..............: ................................والیت       
  ........................................................): ..............شهري ناحیه / شهر (قریه        

  

  مشخصات عمومی فرد
  .......................................................................................................................................................... :موقف و رتبه )10
  .................................................................................................... اید؟ تان بوده جزوتام کنونی/ چه مدتی در پوسته )11
  ........................................................................................................ اید؟  چه مدتی با نیروهاي امنیتی خدمت کرده )12
  ......................................................................................................................... تان چه بود؟ ۀجزوتام گذشت/ پوسته )13
 اید؟ هاي ادغام مجدد طالبان پیوسته پولیس از طریق یکی از برنامه /آیا شما به اردو )14

   نه -                                 2 بله -1
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  بخش اول
   :دهم ، ترجیح میهاي امنیتی کردن خدمت به نیرو پس از تمام )1

   بپردازم در کابل به سیاست  -        2 گردم ام بر به خانه و قریه -1
   پولیس بپیوندم یا به اکادمی اردو -            4 ام شوم کالن قریه -3
   به امریکا بروم -                       7 بروم به دانشگاه  -                  6 مال شوم -5

  .............................................................................................................................................دلیل دیگر - 44
دالیل زیر را ( .انتخاب کنید  5تا  1هاي پایین از  تان با نیروهاي امنیتی را از گزینه دالیل پیوستن )2

  )ي کنیدبند اولویت 5تا  1از 
 براي جنگیدن با طالبان  
 براي پول  
 دوستی براي وطن  
 ام براي محافظت از قریه  
  مجبور به پیوستن(دالیل دیگر…:( .....................................................................  

  اید؟ تان سهم داشته جزوتام/ در نزدیکی پوسته شورشیانکنون در مبارزه علیه آیا تا )3
   نه -                         2 بله -1

  افتند؟ چند وقت بعد اتفاق میتان هر جزوتام/ در نزدیکی پوسته عملیات در و یا )4
....................................................................................................................................................................  

  به نظر شما آیا در میان نیروهاي نظامی برابري قومی وجود دارد؟ )5
   نه -                         2 بله -1

  گیرد؟ ، پس کدام قوم امتیازات بیشتر میاست» نه«جواب شما اگر  )6
...................................................................................................................................................................  

  شوند؟ کنید نیروهاي نظامی در مقابل شورشیان پیروز می آیا فکر می )7
   نه -                         2 بله -1

  ؟چی است ،پیوندند مهمترین دلیلی که اعضاي نیروهاي نظامی به شورشیان می )8
   بهبود مشکالت اقتصادي -1
   حکومت افغانستان ازنارضایتی  -2
   اند کردند کارهاي نیروهاي نظامی غیراسالمی چون فکر می -3
   بر نظر سران قومی بنا -4
   شان هاي بر فشار طالبان باالي خانواده بنا -5

  ................................................................................................................................... دلیل دیگر - 44
  

  آیا به نظر شما رهبران مفسد در نیروهاي نظامی وجود دارند؟ )9
  نه -                         2 بله -1
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  )خاب کنیدفقط یک گزینه را انت( ؟بیشترین احترام و مشروعیت را دارد ،به نظر شما کدام رهبري )10
   فرمانده اردو -                               3 مالي قریه -                        2 سران قومی -1
   رییس جمهور افغانستان -                                                   5 مداران در کابل سیاست -4

  آیا با پیوستن طالبان به دولت موافق استید؟  )11
   نه -                         2 بله -1

  ند؟ر اکشورهاي دیگ ةنشاند آیا طالبان دست  )12
   نه -                         2 بله -1

  کنند؟ آیا طالبان به اساس اسالم عمل می  )13
   نه -                         2 بله -1

  اند؟ آیا طالبان در گذشته گاهی رهبران خوب دینی بوده  )14
   نه -                         2 هبل -1

  طالبان چه است؟ ةبه نظر شما آیند  )15
   دهند به جنگ ادامه می -                       2 پیوندند جنگ را باخته به دولت می -1
  شوند  پیروز می -3

  کنند؟ گونه عمل میبه نظر شما رهبران دولتی چ  )16
   کنند به مردم افغانستان خدمت می -                      2 اندیشند به خود و منافع خود می -1
   اندیشند به منافع خارجی می -3

  انتخابات ریاست جمهوري رأي داده بودید؟ ۀگذشت ةآیا در دور  )17
   نه -                         2 بله -1

  تان رأي داده بودید؟ آیا در انتخابات محلی  )18
   نه -                         2 بله -1

  اند؟ تان قدرت خود را به کی از دست داده ۀقری/ شهربه نظر شما سران قومی در   )19
   دولت افغانستان -            2 زورمندان جنگی -1
   ها مال -              4 طالبان -3
   قاچاقچیان مواد مخدر -            6 ها  خارجی -5
  اند قدرت خود را از دست نداده -7

  کردند؟ تان را اداره می ۀقری/ شهرها  ذشته کیشما در چهار سال گبه نظر   )20
   دولت افغانستان -            2 زورمندان جنگی -1
    ها مال -              4 طالبان -3
   ها خارجی -5

  کردند؟ تان را اداره میۀقری/ شهرها  شما در هشت سال گذشته کی به نظر  )21
   دولت افغانستان -            2 زورمندان جنگی -1
   ها مال -              4 طالبان -3
   ها خارجی -5
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وانید ت می(ها قدرت اصلی را در دست داشتند؟  تان در کدام سال ۀقری/ شهرسران قومی در   )22
  )چند گزینه را انتخاب کنید

1-     2006 – 2004                                                           2-    2008 – 2006       
3-    2010 – 2008                           4-    2012 – 2010      
5-     2014 – 2012                 6-     هیچ کدام  

بگویید که آیا با آنها . خوانم داري در افغانستان می تان چند جمله در مورد حکومت براي  )23
   .استید کامالً مخالفو یا  مخالفموافق، تا حدي موافق، تا حدي  کامالً

ال کام  پرسش
  موافق

تاحدي 
  موافق

  نامطمئن
تاحدي 
  مخالف

کامال 
  مخالف

  نظریات

              دارد کامل اسالمی افغانستان مشروعیت دولت: 1- 23
 تحت تأثیر مداران افغانستان و سیاست دولت: 2- 23

  اند هاي غربی ارزش
            

              است افغانی سازگار با جامعۀ دموکراسی: 3- 23
              کند می مردم فکر منافع هب افغانستان دولت: 4- 23

  :دارد که زمانی مشروعیت دولت نظامی علیه مقاومت و خشونت: 5- 23
              مفسد باشند مقامات :الف
              نکنند سنتی توجه هاي به ارزش مقامات :ب
              نکنند توجه دینی علماي هاي به حرف مقامات :پ
              انتقاد ببرند زیر اسالم را مقامات :ت
              نیست توجیه وقت قابل هیچ علیه دولت خشونت :ث
مکلف  هر مسلمان قانون، حاکمیت با وجود: 6- 23

 شکنند، می را اسالمی قوانین که کسانی مقابل در است
  مبارزه کند

            

کسانی  مقابل توانند در می نیروهاي نظامی تنها: 7- 23
  کنند شکنند، برخورد را می و اسالمی ملی قوانین که

            

 نظرداشت احکام بدون در توانند قومی می سران: 8- 23
را  خود و مجازات ها و تصمیم برگزار نموده قانون جرگه

  کنند تحمیل

            

و  ها از آرمان تا دارند ها وظیفه افغان همۀ: 9- 23
  کنند دولت دفاع هاي ارزش
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مشروعیت  از هم در کشور هنوز طالبان: 10- 23
  ارندبرخورد

            

 در انتخابات، براي دادن و رأي کردن شرکت: 11- 23
  است مهم افغانستان آیندة و براي کشور رهبران

            

  
  

  دومبخش 
 استید؟ مذهب کدام به متعلق  )1

  سلفی سنی -             2 حنفی سنی -1
  اسماعیلی شیعه -            4 جعفري شیعه -3
    هبامذسایر  -5

 دارند؟ را مسلمانانغیر با صلح توافقات به ودور ةاجاز نانمسلما آیا شما نظر به )2

   نه -                         2 بله -1
 است؟ چه افغانستان در جنگ اصلی علت شما نظر به )3

  دینی مشکالت -                 2 ومیت قمشکال -1
 .........................................): .............................یا کشورها کشور نام( خارجی هايکشور -3

 .: ..................................................................................................................عوامل دیگر - 44
 :انتحاري حمالت شما نظر به  )4

  است نغیرمسلمانا مقابل در توجیه قابل مسلحانه مقاومت نوع یک -1
  غیرمسلمانان و مسلمانان مقابل در توجیه قابل مسلحانه مقاومت نوع یک -2
  اسالم در توجیه قابل غیر -3

  : .....................................................................................................................سایر موارد - 44
 موافق، تاحدي موافق، کامالً آنها با آیا که بگویید .خوانم می دین مورد در لهجم چند تان براي )5

 .استید کامالً مخالف یا و مخالف تاحدي

کامال   پرسش
  موافق

حدي  تا
  موافق

  نامطمئن
تاحدي 
  مخالف

کامال 
  مخالف

  نظریات

              شوند باید احترام آنها و مراسم مذاهب تمام: 1 -5
 با غیرمسلمانان عادي میز در یک خوردن غذا: 2 -5

  است
            

 هر مسلحانه علیه غیرمسلمانان وظیفۀ مقاومت: 3 -5
  است مسلمان
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خوب  جامعه تأثیر مذاهب باالي بیشتر: 4 -5
  گذارند می

            

 قبول قابل مذهب دیگر، یک فردي از با ازدواج: 5 -5
  است

            

 مانمسل وظیفۀ هر خالفت اسالمی استقرار: 6 -5
  است

            

              اند احترام ادیان قابل همه مردم: 7 -5
              .ندارد با غیرمسلمانان مشکلی دادن دست: 8 -5
من  به همسایگی دین دیگري از کسی اگر: 9 -5

  .نیست مشکلی بیاید،
            

همۀ  مسلحانه علیه غیرمسلمانان وظیفۀ جهاد: 10 -5
  است مسلمانان

            

 جهان با و آرامش صلح در توانند می ها افغان: 11 -5
  .کنند زندگی

            

              است رد کرده را انواع خشونت تمام اسالم: 12 -5

  سومبخش 
 ؟پیروي کنند زنحقوق  و بشر حقوق المللیبین هايکنوانسیون از اند که مکلف هاافغان آیا )1

   نه -                         2 بله -1
 پیگرد و مداخله حق جهانی جامعۀ آیا کند، نقض را المللی بین هاي انسیونکنو افغانستان اگر )2

   نه -                        2 بله -1                   ؟دارد را قانونی
 ند؟است سازگار اسالم با المللیبین هايآلایده و هاارزش آیا  )3

   نه -                         2 بله -1
  ) .....................................................................................................................ریح کنیدتش(تا حدي  -3
  

 از برخوردار= 1( 4تا  1  از را زنحقوق  و بشر حقوق مورد در ذیل قوانین مشروعیت  )4
 :کنید بندي رتبه )مشروعیت کمترین از برخوردار =4 تا مشروعیت زیادترین

 شریعت / دینی قوانین 
 ها جرگه/ سنتی قوانین 
 افغانستان دولت 
 المللی بین قوانین  
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 کامالً آنها با آیا که بگویید. خوانم می یلالمل بین قوانین و ها ارزش مورد در جمله چند تان رايب )5
 .استید کامالً مخالف یا و مخالف حدي تا موافق، حدي تا موافق،

کامال   پرسش
  افقمو

تا حدي 
  موافق

  نامطمئن
تا حدي 
  مخالف

کامال 
  مخالف

  نظریات

 توانند جایگزین می شرعی قوانین: 1 -5
  .شوند المللی قوانین بین

            

 توانند می سنتی قوانین و رسوم: 2 -5
  .شوند المللی بین قوانین جایگزین

            

 توانند جایگزین المللی می بین قوانین: 3 -5
  .شود همۀ قوانین دیگر

            

 نهایی و اقتدار صالحیت قومی سران: 4 -5
 زن در حقوق و حقوق بشر مسایل در را

  .دارند من شهر/ قریه

            

 و اقتدار صالحیت مذهبی رهبران: 5 -5
زن  حقوق و بشر حقوق مسایل را در نهایی

  دارند من شهر/ قریه  در

            

 و اقتدار صالحیت افغانستان دولت: 6 -5
زن  حقوق و بشر حقوق مسایل را در نهایی

  دارند من شهر/ قریه در

            

کامال   پرسش
  موافق

تا حدي 
  موافق

  نامطمئن
تا حدي 
  مخالف

کامال 
  مخالف

  نظریات

 وزیر، ایفاي حیث توانند من می زنان: 7 -5
  .وظیفه نمایند

            

 جامعۀ افغانستان، هاي به ارزش نظر: 8 -5
 سیاسی هاي در فعالیت توانند زنان می

  .اشتراك کنند

            

یک  دست زیر کارکردن با من: 9 -5
  .ندارم زن مشکلی فرماندة

            

 در بیرون کار زنان اجازة به اسالم: 10 -5
  .دهد را می منزل از
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 افغانستان، جامعۀ هاي ارزش به نظر: 11 -5
  .را دارند منزل از در بیرون اجازة کار زنان

            

 در اجازة کار هیچ صورتی در نانز: 12 -5
  .ندارند را منزل از بیرون

            

یک  یا دولت با دختري که با ازدواج: 13 -5
  .ندارد کند، بدي می کار جامعۀ مدنی سازمان

            

  :سازگار استند افغانستان جامعۀ هاي ارزش المللی با بین جامعۀ شدة هاي پذیرفته ارزش این: 14 -5
با مردان  مام حقوق،ت در زنان :الف

  .اند مساوي
            

 مکتب به رفتن اجازة دختران باید همه :ب
  .باشند داشته را

            

 وجه قابل هیچ به علیه زنان خشونت :پ
  .قبول نیست

            

 باید آزادي دو، هر زنان، و مردان :ت
داشته  و صحبت نظر در اظهار مطلق
  .باشند

            

 یفرهنگ و یماسال نیقوان از زنان اگر :ث
 و کوب و لت را آنها توان یم نکنند، اطاعت

  .کرد
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  یسندگاننو معرفی
الملل کنت بوده و در رشتۀ تحلیل منازعات  دانشجوي مقطع دکتراي دانشگاه مطالعات بین :رابرت زمان

مریلند در شهر  وي مدرك لیسانس خود را در رشتۀ اقتصاد از دانشگاه. المللی مشغول به تحصیل است بین
الملل از دانشگاه کنت شهر  کالج پارك ایالت مریلند اخذ کرده و مدرك ماستري خود را در رشتۀ روابط بین

رابرت، همچنان به عنوان پژوهشگر مهمان در دانشگاه امور خارجۀ . سنتربري انگلستان به دست آورده است
وي در زمینۀ امنیت و انکشاف در . رده استالملل شرکت ک چین در پکن در بخش دیپلماسی و روابط بین

هایی را تدریس نموده و در بخش روش و اساسات تحقیق در دانشگاه مطالعات  دانشگاه وسالیوس، دوره
گرایی، وي به نقش ساختارهاي سنتی و  عالوه بر مفهوم افراط. الملل بروکسل مربی آموزشی است بین

  .مند است شورهاي درگیر جنگ و بعد از جنگ عالقهسازي در ک فاکتورهاي نفوذ بر پویایی دولت
  

حیث قومندان  پیش از معینیت، وي من. باشد معین اسبق وزارت داخلۀ افغانستان می :جنرال عبدالهادي خالد
واحد نیروي ویژة مبارزه با مواد مخدر و معین امنیتی وزارت مبارزه با مواد مخدر مشغول به انجام وظیفه 

و  تمام کرده 1977الد تحصیالت لیسانس خود را در آکادمی نظامی کابل در سال جنرال خ. بوده است
در دانشگاه عالی نظامی مینسک در  1985و  1980هاي  سال طولتحصیالت خود در مقطع ماستري را در 

حیث پروفسور  وي همچنان من. در رشته تاریخ و فن تعلیم نظامی به پایان رسانده است ،شوروي سابق
جنرال . مشغول به کار است ،دانشگاه دنیا با حفظ سمت مشاوریت ارشد امنیتی حکومت افغانستان مهمان در

حیث پژوهشگر  من ،وي در حال حاضر. هاي روسی، دري، پشتو و انگلیسی تسلط کامل دارد خالد به زبان
  صروفیت دارددر کابل م ،انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  



 

  

  :با ما تماس
  )AISS(افغانستان  یکمطالعات استراتژ انستیتوت

  کارته پروان، کابل، افغانستانبرجه،  9قلعۀ 
  خانۀ مرکزي پسته 5214: بکس پست

www.aiss.af  
contact@aiss.af  
www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies  
Twitter: @aissofficialpag  
Linkedin: Afghan Institute for Strategic Studies 

  
  

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

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 انستیتوت یو موضع رسم بوده یقاتی انستیتوتتحق یمگزارش، متعلق به ت یندر ا شده یهارا هاي وتحلیل تجزیه
 .باشد ینم) USIP(صلح  يمتحده برا یاالتا ۀسسؤم و) AISS(افغانستان  یکمطالعات استراتژ

http://www.aiss.af
mailto:contact@aiss.af
http://www.facebook.com/afghaninstituteforstrategicstudies



