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تخلیص

ــورد  ــا در م ــای افغان ه ــن دیدگاه ه ــرای گرف ــد 1399 ب ــاه اس ــط م ــری را در اواس ــی مخت ــیا )HAS( رسوی تلفن ــب آس ــه قل جامع

ــی پیــش رو، انجــام داد و داده هــای 4912 پاســخ دهنده )20 درصــد زن و 80 درصــد  ــح  بین االفغان ــه مذاکــرات صل مســائل مرتبــط ب

ــه و تحلیــل کــرد. ــت افغانســتان را تجزی مــرد( ایــن رسوی از 34 والی

در ایــن رسوی از پاســخ دهندگان خواســته شــد تــا ســه اولویــت اصلــی خــود را بــرای مذاکــرات صلــح بین االفغانــی برشــارند. پاســخ ها 

بــه چنــد دســته تقســیم شــد تــا امــکان تجزیــه و تحلیــل معنــادار آن فراهــم شــود. در نتیجــه، 79 درصــد از پاســخ دهندگان صلح/امنیت، 

28 درصــد از پاســخ دهندگان مســائل حقوق بــری، 21 درصــد از پاســخ دهندگان توســعه اقتصــادی، 19 درصــد از پاســخ دهندگان 

ــد  ــون و 7 درص ــت قان ــخ دهندگان حاکمی ــد از پاس ــان، 7 درص ــوق جوان ــان و حق ــخ دهندگان آزادی بی ــد از پاس ــان، 9 درص ــوق زن حق

دیگــر از پاســخ دهندگان آمــوزش و تحصیــالت را بــه عنــوان اولویــت خــود ذکــر کردنــد.

ــا هیچ کــدام را ترجیــح می دهنــد، 75  ــن دو ی ــا امــارت اســالمی، جمهــوری اســالمی، ترکیبــی از ای وقتــی از آن هــا ســوال شــد کــه آی

درصــد از پاســخ دهندگان گفتنــد کــه نظــام جمهــوری را ترجیــح می دهنــد، 7 درصــد از پاســخ دهندگان گفتنــد کــه امــارت را ترجیــح 

می دهنــد و 11 درصــد از پاســخ دهندگان گفتنــد کــه هیــچ ترجیحــی در ایــن خصــوص ندارنــد. پــس از درنظرگرفــن ســن، تحصیــالت 

و درآمــد پاســخ دهندگان، تجزیــه و تحلیــل نشــان داد کــه مــردان بــه طــور قابل توجهــی بیشــر از زنــان امــارت را ترجیــح می دهنــد و 

کســانی کــه فارغ التحصیــل لیســه یــا دانشــگاه هســتند جمهــوری را بیشــر از کســانی کــه تحصیــالت کمــری دارنــد ترجیــح می دهنــد.

وقتــی از پاســخ دهندگان ســوال شــد کــه آیــا پــس از توافق نامــه صلــح، قانــون اساســی فعلــی بایــد بــه عنــوان پایــه و اســاس 

ــا خیــر، 32 درصــد از پاســخ دهندگان گفتنــد »بلــی«، 25 درصــد  ســاختارهای حقوقــی و قوانیــن کشــور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ی
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از پاســخ دهندگان گفتنــد »نخیــر« و 32 درصــد از پاســخ دهندگان گفتنــد کــه قانــون اساســی فعلــی بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 

امــا الزم اســت کــه تغییــر داده شــده یــا اصــالح شــود؛ 10 درصــد دیگــر پاســخ دهندگان گفتنــد کــه منی داننــد. مــردان )32 درصــد( 

اندکــی بیشــر از زنــان )29 درصــد( در مــورد حفــظ قانــون اساســی فعلــی نظــر مثبــت داشــتند و زنــان )14 درصــد( بیشــر از مــردان 

)9درصــد( گفتنــد کــه منی داننــد. بــا این حــال، تعــداد مــردان و زنــان کــه گفتنــد قانــون اساســی فعلــی پــس از توافق نامــه صلــح مــورد 

ــد  ــان کــه گفتن ــردان و زن ــداد م ــان 23 درصــد( و همین طــور تع ــردان 26 درصــد و زن ــود )م ــا یک ســان ب ــرد، تقریب ــرار نگی اســتفاده ق

ــا  ــز تقریب ــر داده شــده و اصــالح شــود، نی ــد تغیی ــا بای ــرد ام ــرار بگی ــح مــورد اســتفاده ق ــی پــس از توافق نامــه صل ــون اساســی فعل قان

یک ســان بــود )مــردان 31 درصــد و زنــان 33 درصــد(. دیدگاه هــای پاســخ دهندگان در مــورد پابرجامانــدن یــا منانــدن قانــون اساســی 

بــه طــور واضــح بــا دیــدگاه  آنــان در مــورد نظــام حکومتــی کــه ترجیــح می دهنــد، هم ســو نیســت و نیــز کســانی کــه گفتنــد امــارت را 

ــون اساســی دموکراتیــک کنونــی افغانســتان را رد می کننــد. ــا نیســت کــه قان ــه ایــن معن ترجیــح می دهنــد، لزومــا ب

ــا  ــت ی ــح رضوری اس ــه صل ــق توافق نام ــن تطبی ــرای تضمی ــی ب ــای خارج ــور نیروه ــا حض ــه آی ــد ک ــوال ش ــخ دهندگان س ــی از پاس وقت

خیــر، تقریبــا نیمــی از پاســخ دهندگان )47 درصــد( گفتنــد رضوری نیســت، 37 درصــد گفتنــد رضوری اســت، 9 درصــد گفتنــد ممکــن 

اســت مفیــد باشــد و 6 درصــد گفتنــد کــه منی داننــد. وقتــی عوامــل دیگــر ماننــد ســن و جنســیت در تحلیــل ایــن پاســخ ها مدنظــر 

گرفتــه شــد، معلــوم شــد کــه پاســخ دهندگان مســن بیشــر معتقدنــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی بــرای تضمیــن صلــح رضوری اســت، 

ــن نیروهــا را غیــررضوری می داننــد. پاســخ دهندگان زن برخــالف پاســخ دهندگان مــرد،  درحالی کــه پاســخ دهندگان جــوان حضــور ای

بیشــر فکــر می کننــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی ممکــن اســت بــرای صلــح مفیــد باشــد، درحالی کــه پاســخ دهندگان مــرد بیشــر 

معتقدنــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی رضوری نیســت.

ــان چــه  ــان طالب ــه نظرشــان در مــورد جنگ جوی ــد، ب ــح کن ــت افغانســتان صل ــا دول ــان ب از پاســخ دهندگان ســوال شــد کــه اگــر طالب

تصمیمــی گرفتــه شــود. بــه پاســخ دهندگان چهــار گزینــه داده شــد تــا یکــی را انتخــاب کننــد. گزینــه اول: جنگ جویــان طالبــان خلــع 

ــا نیروهــای امنیتــی ملــی افغانســتان ادغــام شــوند،  ــان طالبــان ب ــد، گزینــه دوم: جنگ جوی ــه زندگــی عــادی برگردن ســالح شــوند و ب

ــری  ــه نظ ــد ک ــخ دهندگان بگوین ــارم: پاس ــه چه ــد، و گزین ــی مبانن ــتند باق ــه هس ــور ک ــان هان ط ــان طالب ــوم: جنگ جوی ــه س گزین

ــی  ــی مل ــای امنیت ــا نیروه ــد ب ــان بای ــان طالب ــه جنگ جوی ــد ک ــخ دهندگان گفتن ــد از پاس ــه 45 درص ــد. در نتیج ــورد ندارن ــن م در ای

افغانســتان ادغــام شــوند، 42 درصــد گفتنــد کــه آن هــا بایــد خلــع ســالح شــوند، 7 درصــد گفتنــد کــه نظــری در ایــن مــورد ندرنــد و 5 

درصــد نیــز گفتنــد کــه جنگ جویــان طالبــان هان طــور کــه هســتند باقــی مباننــد. تجزیــه و تحلیــل چندمتغیــره نشــان می دهــد کــه 

پاســخ دهندگان مســن و پاســخ دهندگان زن بیشــر معتقدنــد کــه جنگ جویــان طالبــان بایــد پــس از توافق نامــه صلــح هان طــور کــه 

هســتند باقــی مباننــد، درحالی کــه مــردان در مقایســه بــا زنــان بیشــر معتقدنــد کــه جنگ جویــان طالبــان بایــد بــا نیروهــای امنیتــی 

ملــی افغانســتان ادغــام شــوند.

وقتــی از پاســخ دهندگان نظرشــان دربــاره نقــش زنــان در سیاســت افغانســتان پــس از توافق نامــه صلــح پرســیده شــد، تعــداد 

قابل مالحظــه ای از پاســخ دهندگان، یعنــی 58 درصــد گفتنــد کــه زنــان بایــد نقــش بیشــری داشــته باشــند، 19 درصــد گفتنــد کــه 

ــان نقــش کمــری داشــته باشــند. پاســخ دهندگان زن بیشــر از دیگــران  ــد کــه زن ــد و 14 درصــد گفتن ــت مبان ــان ثاب ــد نقــش زن بای

ــند،  ــته باش ــود را داش ــی خ ــش کنون ــن نق ــا همی ــود ی ــت ش ــت تقوی ــان در سیاس ــش زن ــح نق ــق صل ــس از تواف ــه پ ــد ک ــد بودن معتق

ــخ دهندگان  ــد. پاس ــت بودن ــان در سیاس ــه زن ــر ب ــش بیش ــف  دادن نق ــر مخال ــوان بیش ــب ج ــرد و اغل ــخ دهندگان م ــه پاس درحالی ک

ــان در سیاســت  ــد کــه نقــش زن ــد بودن ــراد تحصیل نکــرده، بیشــر معتق ــه اف ــد، نســبت ب ــا دانشــگاه بودن ــل لیســه ی کــه فارغ التحصی

بایــد ثابــت باقــی مبانــد. پــس از مدنظرگرفــن تأثیــر ســن، جنســیت و درآمــد پاســخ دهندگان بــر پاسخ شــان بــه ایــن پرســش، معلــوم 

شــد کــه افــرادی کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد بیشــر از دیگــران از نقــش بزرگ تــر و بیشــر بــرای زنــان در سیاســت افغانســتان 

حایــت می کننــد.
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مقدمه

ــن  ــده ای ــاری و آین ــح ج ــد صل ــاره رون ــا درب ــای افغان ه ــورد دیدگاه ه ــزون در م ــش روزاف ــه دان ــک ب ــور کم ــه منظ ــیا ب ــب آس ــه قل جامع

کشــور، یــک رسوی رسیــع را در مــورد چنــد مســأله اساســی کــه احتــاال در مذاکــرات پیــش رو مطــرح خواهــد شــد، انجــام داد. ایــن 

ــده ی  ــح، آین ــه صل ــه توافق نام ــن هرگون ــی در تضمی ــش نیروهــای خارج ــون، نق ــت قان ــت و حاکمی ــت حکوم ــد از: نوعی مســائل عبارتن

ــد. ــح باش ــای صل ــت گفت وگوه ــن اولوی ــد مهم تری ــا بای ــود افغان ه ــر خ ــه از نظ ــان و آنچ ــش زن ــان، نق ــان طالب جنگ جوی

پیشینه

ــوری  ــر رس جمه ــاد ب ــت و تض ــده اس ــدیدتر ش ــتان ش ــام افغانس ــده نظ ــورد آین ــث در م ــی، بح ــرات بین االفغان ــدن مذاک ــا نزدیک ش ب

اســالمی و امــارت اســالمی، بــه نقطــه تجمــع منادیــن بــرای طرف هــای متخاصــم تبدیــل شــده اســت. حکومــت افغانســتان از جمهوریــت 

بــه عنــوان یگانــه چارچوبــی کــه قــادر بــه دفــاع از دســت آوردهای سیاســی و اجتاعــی 19 ســال گذشــته اســت، بــه شــدت حایــت 

می کنــد، درحالی کــه طالبــان بــا همیــن شــدت بــر احیــای امــارت تأکیــد دارنــد. طالبــان معتقدنــد کــه امــارت اســالمی به ناحــق توســط 

تجــاوز خارجــی ســقوط داده شــده اســت و بایــد بازگردانــده شــود. بــه رغــم درخواســت ها بــرای مترکــز بــر محتــوای دولــت افغانســتان و 

نیــت مشــخص بــرای اتخــاذ ایــن تصامیــم مطابــق بــا خواســت و اراده مــردم افغانســتان، نــام و نظــام حکومــت آینــده افغانســتان احتــاال 

یــک مســأله اساســی مــورد بحــث در مذاکــرات خواهــد بــود؛ مســأله ای کــه امــکان دارد باعــث قطبی شــدن مذاکــرات شــود. مســأله 

جمهوریــت یــا امــارت تنهــا بــه افغانســتان محــدود منی شــود، زیــرا بســیاری از بازیگــران منطقــه ای و بین املللــی دربــاره جمهوریــت و 

امــارت دیدگاه هــای متفــاوت دارنــد.

ــد مشــورتی  ــن کشــور را تشــکیل می دهــد، محصــول رون ــا و اســاس نظــام جمهــوری ای ــی افغانســتان کــه زیربن ــون اساســی کنون قان
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طوالنــی اســت کــه در ســال 1381 توســط علــا و رهــران سیاســی افغانســتان بــا حایــت ســازمان ملــل متحــد انجــام شــد. قانــون 

اساســی ســال 1382 افغانســتان کــه حاصــل ایــن رونــد مشــورتی اســت، ســندی کامــال متعــادل بــا هــدف برداشــن گامــی در جهــت 

ــناخن  ــا به رسمیت ش ــی ب ــون اساس ــن قان ــت. ای ــده اس ــران ش ــه وی ــگ و منازع ــه جن ــن ده ــی چندی ــه ط ــت ک ــوری اس ــازی کش بازس

جوامــع اقلیــت، زبان هــای رایــج و همچنیــن مکاتــب فقهــی اهــل ســنت و اهــل تشــیع، تــالش می کنــد تــا تنــوع کشــور را بازتــاب دهــد 

و وحــدت ملــی را حفــظ کنــد. ایــن قانــون بــه صــورت واضــح اســالم را بــه عنــوان دیــن ملــی و پایــه و اســاس قوانیــن دولتــی افغانســتان 

ــال،  ــا این ح ــد. ب ــل باش ــوق بین املل ــای حق ــن و معیاره ــا موازی ــق ب ــن مطاب ــن قوانی ــه ای ــد ک ــن می کن ــال تضمی ــن و در عین ح تعیی

ــی  ــه سیاس ــون را جنب ــن قان ــر رس ای ــث ب ــان، بح ــرف طالب ــد از ط ــای جدی ــا نهاده ــی ب ــت سیاس ــلحانه و مخالف ــت مس ــه مقاوم ادام

بخشــیده اســت. انتقــادات از نظــام حقوقــی کنونــی از اشــاره بــه کمبودهــا و نواقــص نهادهــای سیاســی و قضایــی گرفتــه تــا رد کامــل 

ــون اساســی ســال 1382  ــر اســت. خطــر تبدیل شــدن قان ــی، متغیی ــوان مجموعــه قوانیــن تحمیل شــده و غرب ــه عن ــون اساســی ب قان

افغانســتان بــه میــدان نــرد ایدئولوژیــک در مذاکــرات پیــش رو قابــل اغــاض نیســت. تصمیم گیــری در مــورد قوانیــن اساســی کشــور 

بــرای هــردو طــرف ارزش منادیــن دارد. عــالوه برایــن، تأکیــد بــر تطبیــق رشیعــت بــه عنــوان یگانــه نظــام حقوقــی بــرای یــک کشــور، 

ــی  ــان گروه های ــد از می ــک کن ــان کم ــه طالب ــد ب ــت و می توان ــوده اس ــان ب ــالم گرا در رسارس جه ــای اس ــی جنبش ه ــیج اصل ــزار بس اب

ــون  ــر در قان ــال تغیی ــت آورد. احت ــه دس ــت ب ــد، حای ــق ندارن ــش تعل ــن جنب ــی ای ــی طبیع ــوزه مردم ــه ح ــا ب ــایر زمینه ه ــه در س ک

اساســی توســط حکومــت افغانســتان پذیرفتــه شــده اســت، امــا حکومــت ارصار دارد کــه هرگونــه تغییــر بایــد مطابــق بــه مراحــل قانونــی 

تعیین شــده بــرای تغییــر قانــون اساســی، انجــام شــود. بــا این جــود، احتــال تغییــر قانــون اساســی در مذاکــرات پیــش رو، گروه هــای 

ــود. ــع ش ــح ضای ــق  صل ــان در تواف ــه حقوق ش ــند ک ــا می ترس ــن گروه ه ــت. ای ــرده اس ــران ک ــتان را نگ ــه افغانس ــیب پذیر در جامع آس

از دیگــر موضوعــات اصلــی کــه احتــاال روی میــز مذاکــره خواهــد بــود، نقــش نیروهــای خارجــی در تضمیــن هرگونــه مذاکــره صلــح 

اســت. بــا توجــه بــه حضــور 19 ســاله ناتــو در افغانســتان ـ کــه همچنــان ادامــه دارد ـ و ســابقه طوالنــی تهاجــم و اشــغال خارجــی، نقــش 

عنــارص نظامــی خارجــی در خــاک افغانســتان، مســأله ای فراتــر از نگرانی هــای امنیتــی اســراتژیک اســت. بــه همیــن ترتیــب، آینــده 

جنگ جویــان فعلــی طالبــان کــه طبــق قوانیــن فعلــی افغانســتان جنایــت کار یــا جنگ جــوی نظامــی محســوب می شــوند، یــک نگرانــی 

ــان را  ــن جنگ جوی ــتقیا ای ــه مس ــده اند ک ــل ش ــخصی را متحم ــراژدی ش ــدام ت ــا ک ــا ی ــن افغان ه ــت. ای ــا اس ــرای افغان ه ــاس ب حس

مقــر آن می داننــد، یــا کســانی هســتند کــه برخــی از ایــن جنگ جویــان را بســتگان یــا هم ایدئولــوژی  خودشــان می داننــد. تصمیــم 

اخیــر حکومــت بــرای آزادکــردن آخریــن گــروه 400 نفــری جنگ جویــان طالبــان، ولــو آن هایــی کــه خطرناک تریــن و بدتریــن مجرمــان 

ــان  ــادی از جنگ جوی ــداد زی ــت تع ــن، رسنوش ــت و بنابرای ــرده اس ــود ک ــر خ ــور را درگی ــه کل کش ــت ک ــی اس ــوند، بحث ــته می ش دانس

طالبــان مســلا یــک موضــوع جنجالــی در بحث هــا بــر رس آینــده افغانســتان خواهــد بــود.

ــه  ــه آمــوزش، منایندگــی سیاســی، اشــتغال و صحــت ب ــان در افغانســتان حقــوق و فرصت هایــی را در زمین از ســال 1380 تاکنــون زن

دســت آورده اند و در زمینــه بهداشــت مــادران، کاهــش کلــی مرگ میــر مــادران و بهبــود توانایــی زنــان بــرای مشــارکت ســازنده در جامعــه 

و خانــواده بــه طریقــی کــه در طــول دوره حکومــت طالبــان ممنــوع بــود و در زمــان جنــگ داخلــی عمدتــا در دســرس نبــود، شــاهد 

ــد شــده اند و بســیاری از افغان هــا، اعــم از  ــن دســت آوردها بهره من ــان و کــودکان افغانســتان از ای ــردان، زن ــد. م ــی بوده ان پیرفت های

مــردان و زنــان، نگراننــد کــه امــکان دارد برخــی از ایــن دســت آوردهای در مذاکــرات صلــح از بیــن بــرود. آن هــا نگراننــد کــه حــق آمــوزش 

و تحصیــل زنــان بــا ممنوعیــت تحصیــل مختلــط آســیب ببینــد، حــق مشــارکت در جامعــه بــا تعییــن کــد پوشــش و لبــاس کــه هویــت 

ــز و  ــای متای ــا، نگرانی ه ــود. این ه ــدود ش ــان مح ــادی زن ــهم اقتص ــود و س ــته ش ــر آن کاس ــا از اث ــد ی ــش یاب ــد، کاه ــان می کن را پنه

واقع بینانــه بســیاری از افغان هاســت و نقــش زنــان در جامعــه و سیاســت مطمئنــا از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در جریــان مذاکــرات 

بین االفغانــی روی میــز مذاکــره قــرار خواهــد گرفــت.
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روش تحقیق

ــه طــور تصادفــی پــس از کــد کشــور و کدهــای شــبکه های  ــا اســتفاده از شــاره  تلفن هایــی کــه ب ایــن رسوی توســط تلفــن همــراه ب

ــکان  ــا ام ــع آوری داده ه ــم جم ــه تی ــی ب ــت.1 رسوی تلفن ــده اس ــام ش ــد، انج ــد ش ــل« تولی ــافت اکس ــزار »مایکروس ــی، در نرم اف مخابرات

داد تــا مصئونیــت کاری را طــی همه گیــری کوویــد19 رعایــت کننــد و بــه مناطقــی دسرســی یابنــد کــه ممکــن اســت بــرای مصاحبــه  

حضــوری امــن نباشــد. آن هــا توانســتند بــه طــور تصادفــی از درون جمعیــت افغان هایــی کــه تلفــن همــراه دارنــد، منونه بــرداری کننــد.2 

ــا 23 اســد  ــده داده هــا را بیــن 17 ت جلســه آموزشــی در 16 اســد ســال 1399 برگــزار شــد و 27 نفــر )10 زن و 17 مــرد( رسوی کنن

جمــع آوری کردنــد. مصاحبه کننــدگان بســته بــه زبــان پاســخ دهنده، از پرســش نامه پشــتو یــا دری اســتفاده کردنــد. هیــچ مصاحبــه ای 

ــش از  ــزی بی ــدند، چی ــاره گیری ش ــی ش ــور تصادف ــه ط ــه ب ــی ک ــاره تلفن ــزار ش ــت. از 45 ه ــده اس ــام نش ــر انج ــای دیگ ــه زبان ه ب

10200 شــاره آن واقعــی بــود و دســت کم 8200 شــاره، متاس هــا را پاســخ دادنــد. حــدود 2 هــزار نفــر قبــل از رشوع مصاحبــه یــا 

ــان، مجموعــا بیــش از  ــد. در پای ــد. تعــدادی هــم پــس از دو ســوال اول تلفــن را قطــع کردن بعــد از اولیــن ســوال تلفــن را قطــع کردن

ــه پاک ســازی داده هــا حــذف شــد کــه در جمــع آن همــه ی مصاحبه هایــی  5500 مصاحبــه انجــام شــد و چندصــد مــورد آن  در مرحل

بــود کــه توســط یکــی از رسوی کننــدگان انجــام شــده بــود کــه بعــدا معلــوم شــد داده هــا را جعــل کــرده بــوده. همچنیــن 87 مــورد بــه 

ــخ دهنده در  ــت پاس ــام والی ــه ن ــل این ک ــه دلی ــز ب ــورد نی ــد و 5 م ــذف ش ــد، ح ــال بودن ــر 18 س ــوندگان زی ــه مصاحبه ش ــل این ک دلی

جریــان مصاحبــه ضبــط یــا ذکــر نشــده بــود، حــذف شــد. تقریبــا نیمــی از متاس هــای )48 درصــد( انجام شــده پــس از کســب رضایــت 

پاســخ دهنده، ضبــط شــد، تیــم نظارتــی بــه 25 درصــد از شــاره ها مجــددا متــاس گرفتنــد و 10 درصــد از ترانســکریپت مصاحبه هــا 

ــوظ  ــای محف ــاه در ج ــدت 6 م ــه م ــات ب ــع آوری اطالع ــس از جم ــده پ ــای ضبط ش ــد. متاس ه ــه ش ــده مقایس ــای ضبط ش ــا متاس ه ب

ذخیــره اســت و ســپس از بیــن بــرده خواهــد شــد.

چالش ها و محدودیت ها

دسرســی بــه تلفــن همــراه و دسرســی افغان هــا بــه اطالعــات اغلــب موضــوع پژوهــش بــوده اســت. درحالی کــه رسوی هــا نشــان داده 

ــه معنــای مالکیــت نیســت. تنهــا 15 درصــد از  ــه تلفــن همــراه دسرســی دارنــد،3 امــا دسرســی ب ــان افغانســتان ب کــه 80 درصــد زن

متاس هــا ی برقرارشــده بــرای ایــن رسوی توســط زنــان پاســخ داده شــد. ایــن می توانــد چندیــن عامــل داشــته باشــد: 1( خانواده هــای 

کم درآمــد ممکــن اســت فقــط یــک تلفــن داشــته باشــند کــه آن  هــم معمــوال در طــول روز کــه رسوی انجــام می شــد در اختیــار یــک عضــو 

مــرد خانــواده بــوده و بنابرایــن آن هــا حتــا اگــر مایــل می بودنــد، منی توانســتند تلفــن را بــه یــک عضــو زن خانــواده خــود برســانند؛ 2( 

ــن  ــواده کنــرل و نظــارت می شــود کــه ای ــک عضــو مــرد خان ــه آن دسرســی داشــته باشــد، توســط ی ــد ب ــک زن می توان ــی کــه ی تلفن

مــردان متاس هــای ناشــناخته را اجــازه منی دهنــد4؛ و 3( زنــان خودشــان بــه دلیــل آزار و اذیت هــای تلفنــی رایــج، نســبت بــه مــردان 

ــا متــاس را  ــد ی ــی کــه متــاس را پاســخ دادن ــه متــاس  از شــاره های ناشــناخته پاســخ می دهنــد. از آن جایــی کــه تعــداد زنان کمــر ب

1  رسوی از طریق تلفن همراه در افغانستان طی سال های اخیر بیشر مورد استفاده قرار گرفته است و دلیل اصلی آن این بوده که ابزاری مناسب برای ارتباط با جوامع دورافتاده و 

در امتداد مسیرهای صعب العبور است. این روش برای حفظ فاصله اجتاعی در طی همه گیری کووید19 مفید ثابت شد. برای دیدن منونه کارهای اخیر در مورد متودولوژی، کاربرد و 

محدودیت های رسوی از طریق تلفن همراه، مراجعه کنید به: رسوی تلفنی بانک جهانی عودت کنندگان افغان؛ متودولوژی و کارآیی«، بانک جهانی، رسطان 1397؛ بلومستاک، جوشوا. 

»برآورد خصوصیات اقتصادی با داده تلفن S-89327-AFG-1«، مجموعه مقامات انجمن اقتصادی امریکا 2018 108: 72-76، ثور 1397. و »تحلیل و نقشه برداری آسیب پذیری از 

طریق تلفن همراه در افغانستان: رسوی های تلفنی برای کمک حقوق بری رسیع تر و با پاسخ گویی بیشر«، پروژه تحلیل و نقشه برداری آسیب پذیری تحلیل امنیت غذایی، برنامه 

جهانی غذا، عقرب 1395.

2  جمع آوری داده ها توسط نهاد )Criterion Research and Consultancy( و تحت نظر کارمندان جامعه قلب آسیا انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک سید مسعود 

سادات انجام شده است.

https://www.usaid.gov/sites/default/ :1392 3   »اتصال به فرصت؛ رسوی دسرسی زنان افغان به تکنولوژی موبایل«، اداره توسعه بین املللی ایاالت متحده، ثور

.files/documents/1871/survey_afghan_women_mobile.pdf

https://www.opendemocracy.net/en/creating- :1394 4  فهیم حسین، »توان مندسازی زنان افغان؛ آیا تکنولوژی کمک می کند یا مانع می شود؟«، دموکراسی باز، 8 عقرب

./new-images-of-afghan-women-does-ict-help-or-hinder
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ــا پاســخ دهندگان زن انجــام شــد. ناظــران  ــان، تنهــا 19.7 درصــد مصاحبه هــا ب ــا زن ــرای متــاس ب ــه رغــم تالش هــا ب ــد، ب قطــع نکردن

رسوی ســعی کردنــد کمبــود مصاحبــه بــا پاســخ دهندگان زن را جــران کننــد. بــه ایــن  منظــور، آن هــا از رسوی کننــدگان مــرد خواســتند 

تــا شــاره  تلفن هایــی را کــه توســط زنــان پاســخ داده شــده بــود و بعــد متــاس قطــع شــده بــود، در اختیــار رسوی کننــدگان زن قــرار 

ــه زن  ــود ک ــارب خ ــه اق ــن را ب ــه تلف ــد ک ــرد بخواهن ــخ دهندگان م ــا از پاس ــد ت ــته ش ــدگان زن خواس ــور از رسوی کنن ــد. همین ط دهن

هســتند بدهنــد تــا از آن هــا بــه صــورت کوتــاه نظرســنجی شــود. درحالی کــه برخــی از مــردان بــه ایــن کار مایــل بــه نظــر می رســیدند، 

امــا بســیاری گفتنــد کــه آن هــا رس کار خــود هســتند و اقاربــی کــه زن باشــد، در نزدیک شــان نیســتند. همچنیــن ممکــن اســت کــه 

قطــع مکــرر و کمبــود بــرق در طــول دوره جمــع آوری داده هــا بــر پوشــش شــبکه های مخابراتــی تلفــن همــراه تأثیــر گذاشــته باشــد.

ــه  ــل تنــش  سیاســی پیرامــون لوی ــه دلی ــه صــورت ناخواســته ب ــن رسوی امــکان دارد ب حساســیت ســواالت سیاســی مطرح شــده در ای

جرگــه کــه بــرای بحــث در مــورد آزادی زندانیــان طالبــان برگــزار شــده بــود و در هــان روز جمــع آوری داده هــا آغــاز شــد و بــه مــدت 

ــه جرگــه از  ــا لوی ــه ســواالتی کــه همزمــان ب ســه روز ادامــه داشــت، تشــدید شــده باشــد.5 برخــی از پاســخ دهندگان بالقــوه نســبت ب

ــا از ایــن تــرس داشــتند کــه پشــت ایــن متاس هــا  ــد ی ــود، ســؤظن داشــتند و برخــی دیگــر نیــز مشــکوک بودن آن هــا پرســیده شــده ب

انگیزه هــای پنهانــی یــا هدفــی غیــر از انجــام رسوی باشــد. ایــن شــک و تردیــد گاهــی اوقــات پــس از بدوبیراه گفــن پاســخ دهنده بــه 

رسوی کننــده، منجــر بــه قطــع بســیاری از متاس هــا شــد. همچنیــن بــه پاســخ دهندگان گفتــه شــد کــه می تواننــد از هــر ســوالی کــه 

منی خواهنــد پاســخ دهنــد، بگذرنــد. از ایــن رو بســیاری از پاســخ دهندگان از پاســخ بــه یــک یــا چنــد ســوال رصف نظــر کردنــد، یــا در 

مــواردی کــه نیــاز بــه ســه پاســخ بــود، بــا یــک جــواب آزاد و بــاز پاســخ دادنــد.

ــبکه های  ــش ش ــاحه پوش ــا س ــت، ام ــته اس ــم گیری داش ــد چش ــته رش ــه گذش ــتان در ده ــراه در افغانس ــن هم ــش  تلف ــه پوش ــا این ک ب

ــهری در  ــوگیری ش ــه س ــر ب ــأله منج ــن مس ــت. ای ــرر اس ــری مک ــبکه ها ام ــع ش ــدود و قط ــان مح ــیه همچن ــق روس ــی در مناط مخابرات

ــه تعــداد پاســخ دهندگان از مناطــق روســتایی بیشــر اســت.[  پاســخ ها می شــود ]طوری کــه تعــداد پاســخ دهندگان شــهری نســبت ب

بــه همیــن ترتیــب، خانواده هایــی کــه درآمــد باالتــری دارنــد، بــه تلفــن همــراه دسرســی بیشــری دارنــد و بنابرایــن، رسوی کننــدگان در 

هرگونــه رسوی تصادفــی احتــال دارد متاس شــان بیشــر بــا گروه هایــی بــا درآمــد بــاال برقــرار شــود تــا افــراد در گروه هایــی کم درآمــد. 

دیــدگاه  برخــی از جوامــع ماننــد کســانی کــه در کمپ هــای آوارگان داخلــی زندگــی می کننــد و در آن دسرســی بــه تلفــن همــراه پاییــن 

اســت و همچنیــن پوشــش خدمــات مخابراتــی ضعیــف، احتــاال در ایــن رسوی بــه خوبــی بازتــاب داده نشــده اســت. در نهایــت بایــد 

گفــت کــه هیــچ راهــی بــرای اثبــات عملــی و عینــی حقیقــت پاســخ ها، بــرای اطمینــان از صحــت مــکان یــا ســن پاســخ دهنده وجــود 

نــدارد.

تحلیل

داده هــا ابتــدا وارد نرم افــزار اکســل شــد، ســپس تجزیــه و تحلیــل و مصورســازی آن در نرم افــزار R v. 3.6.1 و Stata v. 15.1 انجــام شــد. 

تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــدون توزیــن و بــا مدنظرگرفــن نــکات ذیــل انجــام شــد.

ــه، اســتفاده می شــود. اعــال توزیــن،  ــه دســت آوردن تخمینــی پارامرهــای جمعیــت موردنظــر از پارامرهــای منون ــرای ب ــن ب از توزی

ــی  ــور طراح ــه منظ ــازد. ب ــی می س ــت اصل ــر جمعی ــی را منایان گ ــدار تخمین ــح و مق ــت را تصحی ــا جمعی ــب ب ــه  نامتناس ــی منون طراح

ــن  ــغ و دارای تلف ــان بال ــردان و زن ــن رسوی، م ــدف در ای ــه ه ــود. جامع ــخص ش ــد مش ــت بای ــبت جمعی ــک رسوی، نس ــرای ی ــن ب توزی

ــرداری از  ــاالت منونه ب ــرا احت ــد، زی ــتفاده نش ــی و اس ــن رسوی طراح ــل ای ــه و تحلی ــن در تجزی ــال، توزی ــا این ح ــد. ب ــراه، بودن هم

ــه  ــن، پارامرهــای منون ــرای ســاخن توزی ــود. ب ــوم ب ــل نامعل ــه و تحلی ــد، در زمــان تجزی ــرای رسوی انتخــاب شــده بودن ــرادی کــه ب اف

ــبت  ــال، نس ــرای مث ــود. ب ــه می ش ــد، مقایس ــت می آی ــه دس ــی ب ــاری مل ــق رسش ــوال از طری ــه معم ــت ک ــک جمعی ــای ی ــا پارامره ب

ــا اســتفاده از  ــن رسوی ب ــه ای ــان دارای تلفــن همــراه ناشــناخته اســت. از آن جــا کــه منون ــا زن ــد مــردان ی گروه هــای دموگرافیــک مانن

شــاره  تلفن هــای تولیدشــده بــه طــور تصادفــی بــه دســت آمــده اســت و فــرض برایــن بــوده کــه هیــچ الگــوی سیســتاتیک در نــرخ 

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/afghan-president-agrees-tali- :1399 5   »رییس جمهور افغانستان با آزادکردن زندانیان طالبان موافقت کرد«، الجزیره، 19 اسد

.ban-prisoner-release-200809063717608.html
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پاســخ ها وجــود نــدارد، می تــوان انتظــار ســوداربودن جزئــی منونــه را داشــت و پارامرهــای منونــه بایــد بســیاری از پارامرهــای اساســی 

جمعیــت را منعکــس کنــد. بااین حــال، هان طــور کــه در بخــش محدودیت هــا و چالش هــا اشــاره شــد، بــه نظــر می رســد کــه برخــی 

از دموگرافی هــا، بــه  ویــژه مــردان، بیشــر از زنــان در ایــن نظرســنجی رشکــت داشــته اند. ایــن امــر احتــاال در مــورد جمعیــت کم درآمــد 
ــا مناطقــی کــه در آن پوشــش مخابراتــی محــدود اســت، نیــز صــدق می کنــد.6 و روســتایی ی

ایــن رسوی فقــط شــامل شــش عامــل دموگرافیــک و شــش ســوال ادراکــی بــود، بنابرایــن تحلیــل چندمتغیــره کامــال محــدود اســت؛ در 

مجمــوع، 39 مــدل رگرســیون بــرای تخمیــن تأثیــر ســن، جنســیت، تحصیــالت و درآمــد بــر هــر پاســخ بــه ســواالت ادراکــی ســاخته شــد. 

p-value <( خالصــه مدل هــای رگرســیون در ضمیمــه 2 آورده شــده اســت و روابــط آمــاری معنــادار در ســطح اطمینــان 10 درصــدی

0.1( در بخــش  یافته هــا مــورد بحــث قــرار می گیــرد.

ــه لحــاظ جغرافیایــی گســرده تر، والیــات براســاس  ــه منظــور ســهولت در مقایســه داده هــای ایــن رسوی بــا رسوی هــای بزرگ تــر و ب ب

ــود،  ــد می ش ــیا« تولی ــاد آس ــط »بنی ــاالنه توس ــو س ــه این س ــال 1385 ب ــه از س ــتان« ک ــردم افغانس ــتفاده در »رسوی م ــتم مورداس سیس
ــت.7 ــده اس ــته بندی ش دس

6   ما حاشیه خطای این رسوی را براساس طرح منونه گیری تصادفی ساده )SRS( با درنظرداشت این  مهم که پارامرهای جمعیت نامعلوم است، محاسبه کردیم. حاشیه خطا برای 

منونه گیری تصادفی ساده در زیر فرموله شده است: 

  در این فرمول MoE حاشیه خطا است، CV مقدار حقیقی، P نسبت پاسخ ها و n اندازه منونه است. برای اهداف گزارش دهی، ما از نسبت پاسخ هایی که در پاسخ به سوال اول 

»جمهوری اسالمی« گفته اند استفاده می کنیم، که p = 0.745. حاشیه خطا برای منونه زیر با سایز n=4,912، و p=0.745 در سطح 95 درصد CI، 1.22 درصد محاسبه شده است.

7 این دسته بندی منطقه ای والیات به رشح ذیل است: مرکز/کابل: پنجشیر، وردک، کابل، لوگر، کاپیسا و پروان؛ رشق: ننگرهار، لغان، کرن و نورستان؛ جنوب رشقی: پکتیا، غزنی، 

خوست و پکتیکا؛ جنوب غربی: هلمند، کندهار، ارزگان، نیمروز و زابل؛ غرب: هرات، غور، فراه و بادغیس؛ شال رشقی: بغالن، بدخشان، کندز و تخار؛ مرکزی/هزاره جات: دایکندی و 

بامیان؛ و شال غربی: بلخ، فاریاب، سمنگان، رسپل و جوزجان.
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یافته ها

اولویت ها در مذاکرات بین االفغانی

از پاســخ دهندگان خواســته شــد تــا ســه اولویــت اصلــی خــود را بــرای مذاکــرات بین االفغانــی پیــش رو فهرســت کننــد. پاســخ ها در 22

ــرا آن هــا اجــازه داشــتند ســه اولویــت  ــه بیــش از 100 درصــد بالــغ می شــود زی بخــش طبقه بنــدی شــد و درصــدی پاســخ دهندگان ب

ــد(  ــخ دهندگان )78.7 درص ــاق پاس ــه اتف ــب ب ــت قری ــد. اکری ــود را نگفتن ــت خ ــه اولوی ــا س ــیاری از آن ه ــد بس ــد، هرچن ــر کنن را ذک

دســت کم یــک پاســخ مربــوط بــه صلــح و امنیــت دادنــد )شــکل 1(. ایــن پاســخ از نظــر جنســیت، ســن، تحصیــالت، درآمــد یــا منطقــه 

ــد  ــب 27.6 درص ــی، از جان ــی و مذهب ــمولیت قوم ــه ش ــر، از جمل ــوق ب ــه حق ــوط ب ــخ های مرب ــد. پاس ــاوت منی کن ــخ دهنده تف پاس

پاســخ دهندگان داده شــد و 21.0 درصــد توســعه و اقتصــاد را اولویــت خــود برشــمردند. حــدود 18.6 درصــد از پاســخ دهندگان 

ــان )از نظــر 9.4 درصــد پاســخ دهندگان(، حاکمیــت  ــان و جوان ــد. آزادی بی ــان را اولویــت خــود خواندن ــه حقــوق زن ــوط ب مســائل مرب

ــان  ــج می ــای رای ــز از نگرانی ه ــخ دهندگان( نی ــد پاس ــر 7.3 درص ــالت )از نظ ــخ دهندگان( و تحصی ــد پاس ــر 7.3 درص ــون )از نظ قان

ــود. ــن رسوی ب ــخ دهندگان ای پاس

شکل 1: اولویت های اصلی برای مذاکرات صلح )پاسخ دهندگان اجازه داشتند سه اولویت خود را ذکر کنند، بنابراین مجموع ارقام 

باالی 100 درصد است(

ــه  ــط ب ــائل مرتب ــون و مس ــت قان ــان، حاکمی ــوق جوان ــان و حق ــت، آزادی بی ــاوی از صلح/امنی ــور مس ــه ط ــرد ب ــخ دهندگان زن و م پاس

ــر از  ــی بیش ــور قابل توجه ــه ط ــد( ب ــخ دهندگان زن )36.5 درص ــد. پاس ــاد کردن ــود ی ــای خ ــوان اولویت ه ــه عن ــاد ب ــازی و اقتص بازس

مــردان )14.2 درصــد( مــوارد مربــوط بــه حقــوق زنــان از جملــه حــق کار، حــق دسرســی برابــر بــه آمــوزش و مقابلــه بــا خشــونت علیــه 

زنــان و دخــران را بــه عنــوان اولویــت خــود یادکردنــد و در کل زنــان بیشــر از مــردان تحصیــالت را اهمیــت دادنــد )10.9 درصــد از 

زنــان و 4.6 درصــد مــردان(. مــردان بیشــر از زنــان مســائل مربــوط بــه قوانیــن رشیعــت و مســائل صداقــت و راســتی مســلانان )4.0

درصــد مــردان و 0.8 درصــد زنــان(، تقســیم قدرت/وحــدت )5.8 درصــد مــردان و 3.8 درصــد زنــان( و حقــوق بــر از جملــه حــق برابــر 

ــد. ــه پرســش  اولویت هــا، ذکــر کردن ــان( را در پاســخ ب ــرای اقلیت هــا و اقــوام )28.4 درصــد مــردان و 24.0 درصــد زن ب

پاســخ دهندگان بــا تحصیــالت دانشــگاهی )12.6 درصــد( یــا تحصیــالت لیســه )10.6 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان بــا 

تحصیــالت کمــر )از 4.8 درصــد تــا 8.0 درصــد( آزادی بیــان و حقــوق جوانــان و حقــوق زنــان را بــه عنــوان اولویت هــای خــود 

برشــمردند )24.3 درصــد از پاســخ دهندگان دارای تحصیــالت دانشــگاهی و 12.0 درصــد از پاســخ دهندگاِن بــدون تحصیــالت(. 

پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده و کســانی کــه در مــورد ســطح تحصیــالت خــود جزئیــات ندادنــد، بــه طــور قابل توجهــی کمــر از ســایر 
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پاســخ دهندگان ســه پاســخ ارائــه دادنــد و بیشــر از دیگــران گفتنــد کــه »منی دانــم«، امــا بــه انــدازه دیگــران صلح/امنیــت و مســائل 

ــائل  ــد(، مس ــه ندادن ــود را ارائ ــالت خ ــطح تحصی ــه س ــرادی ک ــد اف ــالت، 26.7 درص ــدون تحصی ــراد ب ــد اف ــری )21.9 درص حقوق ب

مرتبــط بــه بازســازی/اقتصادی )21.2 درصــد افــراد تحصیل نکــرده و 17.5 درصــد افــرادی کــه ســطح تحصیــالت خــود را ذکــر نکردنــد( 

و یــا حقــوق زنــان )12.0 درصــد افــراد تحصیل نکــرده( یــا حاکمیــت قانــون )15.5 درصــد افــرادی کــه ســطح تحصیــالت خــود را ذکــر 

ــا کســانی )8.1  ــر اکــر پاســخ ها تأثیــری نداشــته اســت، ام ــد. ســن پاســخ دهندگان ب ــام بردن ــوان اولویــت خــود ن ــه عن ــد( را ب نکردن

درصــد( کــه در جوان تریــن گــروه ســنی یعنــی 18 تــا 25 ســال بودنــد، بیشــر از افــراد مســن بــاالی 45 ســال )5.2 درصــد( آمــوزش 

ــوان اولویت هــای  ــه عن ــان )12.9 درصــد( را ب ــراد مســن، حقــوق زن ــه طــور قابل توجهــی بیشــر از اف و تحصیــالت )21.2 درصــد( و ب

خــود ذکــر کننــد.

پاســخ دهندگان از متــام گروه هــای درآمــدی بــه طــور مســاوی برخــی از مســائل از جملــه صلح/امنیــت و تقســیم قدرت/وحــدت را اولویــت 

ــون  ــر حاکمیــت قان ــر بیشــر از پاســخ دهندگان در گــروه دارای درآمــد باالت ــا درآمــد پایین ت ــا پاســخ دهندگان ب ــد، ام خــود ذکــر کردن

ــادی  ــائل اقتص ــازی و مس ــاال(، بازس ــد ب ــخ دهندگان دارای درآم ــد پاس ــن و 5.1 درص ــد پایی ــخ دهندگان دارای درآم ــد پاس )9.7 درص

)27.4 درصــد پاســخ دهندگان دارای درآمــد پاییــن و 18.6 درصــد پاســخ دهندگان دارای درآمــد بــاال( و مبــارزه بــا فســاد )2.4 درصــد 

ــخ دهندگان  ــد. پاس ــرار دادن ــت ق ــاال( را در اولوی ــد ب ــخ دهندگان دارای درآم ــد پاس ــن و 0.3 درص ــد پایی ــخ دهندگان دارای درآم پاس

ــان )15.7 درصــد  ــر، آزادی بیــان و حقــوق جوان ــر بیشــر از پاســخ دهندگان در گــروه دارای درآمــد پایین ت در گــروِه دارای درآمــد باالت

ــخ دهندگان دارای  ــد پاس ــان )21.6 درص ــوق زن ــد( و حق ــم درآم ــخ دهندگان ک ــد پاس ــاال و 4.9 درص ــد ب ــخ دهندگان دارای درآم پاس

ــد. ــاد کردن ــوان اولویت هــای خــود ی ــه عن ــاال و 15.1 درصــد پاســخ دهندگان کم درآمــد( را ب درآمــد ب

ــه  ــا 81.3 درصــد( پاســخی مرتبــط ب ــر )از 77.7 درصــد ت ــا کمــی تغیی ــه اتفــاق پاســخ دهندگان در متــام مناطــق ب اکریــت قریــب ب

صلح/امنیــت ارائــه کردنــد. بااین حــال تنــوع منطقــه ای بــرای برخــی از اولویت هــا در مذاکــره چشــم گیر اســت و اگــر بیشــر براســاس 

ــز  ــف افغانســتان بیشــر حائ ــان در مناطــق مختل ــا زن ــرای مــردان ی جنســیت تفکیــک شــود، آشــکار می شــود کــه برخــی از مســائل ب

ــط  ــر توس ــه دیگ ــر منطق ــر از ه ــی بیش ــور قابل توجه ــه ط ــان ب ــوق جوان ــان و حق ــه آزادی بی ــط ب ــای مرتب ــت. نگرانی ه ــت اس اهمی

ــا  ــال رشق تنه ــخ دهندگان و در ش ــد پاس ــا 6.3 درص ــد. در رشق تنه ــر ش ــد( ذک ــی )19.5 درص ــه جنوب غرب ــخ دهندگان منطق پاس

ــه  ــد. ب ــر کردن ــود ذک ــت خ ــوان اولوی ــه عن ــان را ب ــوق جوان ــان و حق ــه آزادی بی ــط ب ــای مرتب ــخ دهندگان نگرانی ه ــد پاس 12.1 درص

ــت  ــوان اولوی ــه عن ــر را ب ــوق ب ــا حق ــط ب ــای مرتب ــی نگرانی ه ــق جنوب غرب ــخ دهندگان در مناط ــد پاس ــب، 40.1 درص ــن ترتی همی

خــود ذکــر کردنــد، درحالی کــه ایــن رقــم در ســایر مناطــق 25.6 تــا 28.2 درصــد بــود. درصــدی پاســخ دهندگانی کــه حقــوق زنــان 

را اولویــت خــود ذکــر کردنــد، در حــوزه غــرب بــا 22.4 درصــد، باالتــر از ســایر مناطــق بــود. در مرکز/کابــل ایــن رقــم 21.3 درصــد، در 

شــال رشق 18.1 درصــد و در مناطــق مرکزی/هزاره جــات 17.0 درصــد و در مناطــق شــال غربی 16.2 درصــد، در رشق 13.9 درصــد 

و جنوب غــرب 11.8 درصــد بــود. زنــان در مرکز/کابــل )42.9 درصــد( و در غــرب )41.2 درصــد( بیشــر از مــردان ایــن مناطــق حقــوق 

زنــان را اولویــت خــود خواندنــد )مــردان 14.9 درصــد و زنــان 17.7 درصــد(، درحالی کــه ایــن رقــم در خصــوص زنــان )21.4 درصــد( 

ــوق  ــاال از حق ــل ب ــت قبل ازقب ــل آن حای ــردان )15.2 درصــد( در مناطــق مرکزی/هزاره جــات اختــالف کوچکــی دارد و شــاید دلی و م

زنــان در آن مناطــق و آزادی نســبی زنــان و حایــت خانوادگــی از مشــارکت زنــان در سیاســت و اقتصــاد باشــد. تقریبــا در متــام مناطــق، 

مــردان بیشــر از زنــان نگرانی هــای مرتبــط بــه قوانیــن رشیعــت را بــه عنــوان اولویــت خــود ذکــر کردنــد، امــا در مناطــق جنوب رشقــی 

زنــان اندکــی بیشــر از مــردان گفتنــد کــه ایــن مســأله در اولویــت مذاکــرات باشــد )زنــان 3.5 درصــد و مــردان 3.2 درصــد(.

ــادی«  ــعه اقتص ــخ دهندگان زن »بازسازی/توس ــر از پاس ــرد بیش ــخ دهندگان م ــه پاس ــد ک ــان می ده ــره نش ــل چندمتغی ــه و تحلی تجزی

ــه  ــش را ب ــاره داع ــارات درب ــان و اظه ــدار طالب ــارات طرف ــان اظه ــر از زن ــد و کم ــر کردن ــود ذک ــت خ ــالت« را اولوی ــوزش و تحصی و »آم

ــوزش را  ــت و آم ــوده، صلح/امنی ــر ب ــخ دهندگان باالت ــن پاس ــدر س ــد. هرق ــر کردن ــان ذک ــا طالب ــرات ب ــی در مذاک ــت اصل ــوان اولوی عن

بیشــر بــه عنــوان اولویــت اصلــی خــود ذکــر کرده انــد. عــالوه برایــن، پاســخ دهندگان بــا تحصیــالت دانشــگاهی کامــل یــا غیرکامــل، 

بیشــر از پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده »آمــوزش«، »متامیــت ارضــی و ثبــات«، »حفــظ دســتاوردها« و اظهــارات طرفــدار طالبــان بــه 

ــا تحصیــالت لیســه، چــه فــارغ یــا غیــر از ایــن، بیشــر از افــراد  عنــوان اولویت هــای اصلــی خــود پیشــنهاد کردنــد. پاســخ دهندگان ب

ــی  ــای اصل ــوان اولویت ه ــه عن ــوزش« را ب ــان و »آم ــدار طالب ــارات طرف ــتاوردها«، اظه ــظ دس ــون«، »حف ــت قان ــرده »حاکمی تحصیل نک
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خــود ذکــر کردنــد. پاســخ دهندگان بــا تحصیــالت ابتدایــی، کامــل یــا غیــر از ایــن، بیشــر از دیگــران »صلح/امنیــت« و »ضدطالبــان« 

را بــه عنــوان اولویت هــای مذاکــرات بــا طالبــان ذکــر کردنــد. پاســخ دهندگان بــا درآمــد بــاال بیشــر از دیگــران »حفــظ دســتاوردها«، 

»آمــوزش« و »فســاد« را ذکــر کردنــد، درحالی کــه کمــر از دیگــران »حقــوق بــر« و »کمــک بــه فقرا/آســیب دیدگان« را اولویــت خــود در 

مذاکــره ذکــر کردنــد.

نظام حکومت

ــه  ــک ب ــود. نزدی ــل ش ــح حاص ــوه صل ــرات بالق ــی از مذاک ــام حکومت ــدام نظ ــد ک ــح می دهن ــه ترجی ــد ک ــوال ش ــخ دهندگان س از پاس

ــه  ــد ک ــد گفتن ــارات، 6.2 درص ــه ام ــد ک ــد گفتن ــوری، 7.4 درص ــام جمه ــه نظ ــد ک ــد( گفتن ــخ دهندگان )74.5 درص ــه-چهارم پاس س

ترکیبــی از ایــن دو و 11.0 درصــد گفتنــد کــه هیــچ ترجیحــی ندارنــد.8 زنــان )77.6 درصــد( کمــی بیشــر از مــردان )73.7 درصــد( 

جمهــوری را ترجیــح دادنــد و مــردان )8.1 درصــد( کمــی بیشــر از زنــان )4.8 درصــد( گفتنــد کــه امــارت را ترجیــح می دهنــد. از بیــن 

پاســخ دهندگانی کــه جزئیــات درآمــد ماهانــه خــود را بــه رسوی کننــدگان گفتنــد، آن هایــی کــه درآمدشــان باالتــر از 15 هــزار افغانــی 

در مــاه اســت )81.2 درصــد پاســخ دهندگان( بیشــر از پاســخ دهندگان بــا درآمــد متوســط 7501 تــا 15 هــزار در مــاه )76.5 درصــد( 

ــد  ــد، هرچن ــح دادن ــد )72.9 درصــد( نظــام جمهــوری را ترجی ــاه دارن ــی در م ــا 7500 افغان ــی کــه درآمــد پاییــن یعنــی 0 ت ــا آن های ی

پاســخ دهندگان بــا درآمــد پاییــن )7.3 درصــد( و درآمــد متوســط )7.9 درصــد( امــارت را ترجیــح دادنــد و ایــن فقــط اندکــی باالتــر از 

5.4 درصــد پاســخ دهندگان بــا درآمــد بــاال بــود کــه امــارت را ترجیــح دادنــد. پاســخ دهندگان بــا درآمــد پاییــن )16.3 درصــد( بیشــر 

از پاســخ دهندگان بــا درآمــد متوســط )0.9 درصــد( و درآمــد بــاال )6.7 درصــد( گفتنــد کــه هیــچ ترجیحــی ندارنــد.

هرقــدر کــه ســطح تحصیــالت پاســخ دهندگان باالتــر بــود، نظــام جمهــوری را بیشــر ترجیــح می دادنــد )شــکل 4(، هرچنــد آن هایــی 

ــا 8.9 درصــد(  کــه تحصیــالت دینی/مدرســه ای داشــتند9 بیشــر )13.9 درصــد( از تحصیل کــردگان ســایر حوزه هــا )از 6.0 درصــد ت

ــام  ــخ دهندگان از مت ــن پاس ــس بی ــد واریان ــر از 3 درص ــا کم ــخ دهندگان ب ــن پاس ــد. س ــح می دهن ــارت را ترجی ــام ام ــه نظ ــد ک گفتن

ــود. ــوص نب ــن خص ــده ای در ای ــل تعیین کنن ــنی، عام ــای س گروه ه

شکل 2: ترجیح پاسخ دهندگان در مورد نظام آینده از نظر سطح تحصیالت

ــز/ ــد( و مرک ــی )77.5 درص ــد(، جنوب رشق ــی )77.5 درص ــد(، جنوب غرب ــق مرکزی/هزاره جــات )79.6 درص ــخ دهندگان در مناط پاس

کابــل )76.9 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان در مناطــق شــال رشق )72.3 درصــد(، رشق )72.0 درصــد(، غــرب )68.8 درصــد( 

ــد(  ــی )11.5 درص ــق جنوب غرب ــخ دهندگان در مناط ــد و پاس ــح می دهن ــوری را ترجی ــام جمه ــک نظ ــد( ی ــال غرب )68.4 درص و ش
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غــرب )9.7 درصــد( و شــال رشق )9.0 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان ســایر مناطــق امــارت را ترجیــح می دهنــد. پاســخ دهندگان 

در برخــی از مناطــق از جملــه شــال غرب )15.7 درصــد( و غــرب )13.1 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان ســایر مناطــق گفتنــد کــه 

هیــچ ترجیحــی در ایــن خصــوص ندارنــد.

ــوری را  ــام جمه ــات نظ ــایر والی ــخ دهندگان س ــر از پاس ــد( بیش ــار )85.1 درص ــد( و کنده ــیر )86.7 درص ــخ دهندگان از پنجش پاس

ترجیــح می دهنــد و پاســخ دهندگان از والیــت هــرات )67.8 درصــد(، لوگــر )65.8 درصــد(، ســمنگان )65.5 درصــد(، فاریــاب 

ــد.  ــح می دهن ــوری را ترجی ــام جمه ــات نظ ــایر والی ــر از س ــد( کم ت ــان )58.1 درص ــد( و جوزج ــد )62.8 درص ــد(، هلمن )63.4 درص

پاســخ دهندگان از هلمنــد )21.8 درصــد(، خوســت )14.1 درصــد( و رسپــل )13.7 درصــد( بیشــر از ســایر والیــات امــارت را ترجیــح 

ــکل 2 و  ــد )ش ــح می دهن ــارت را ترجی ــات ام ــام والی ــر از مت ــد( کم ت ــی )4.7 درص ــت غزن ــخ دهندگان والی ــه پاس ــد، درحالی ک می دهن

.)3

شکل 3: پاسخ دهندگانی که امارت اسالمی را ترجیح می دهند، نظر به والیت
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شکل 4: پاسخ دهندگانی که جمهوری اسالمی را ترجیح می دهند، نظر به والیت

پاســخ دهندگانی کــه گفتنــد جمهــوری را ترجیــح می دهنــد بیشــر از کســانی کــه گفتنــد امــارت را ترجیــح می دهنــد، حقــوق 

ــوری و  ــرف داران جمه ــد ط ــان )20.5 درص ــوق زن ــارت(، حق ــداران ام ــد طرف ــوری و 25.5 درص ــرف داران جمه ــد ط ــر )29.3 درص ب

ــرف داران  ــد ط ــوری و 5.8 درص ــرف داران جمه ــد ط ــان )10.8 درص ــان و آزادی بی ــوق جوان ــارت( و حق ــرف داران ام ــد ط 11.3 درص

ــانی  ــر از کس ــد بیش ــح می دهن ــارت را ترجی ــد ام ــه گفتن ــخ دهندگانی ک ــر پاس ــرف دیگ ــد. از ط ــود خواندن ــای خ ــارت( را اولویت  ه ام

کــه گفتنــد جمهــوری را ترجیــح می دهنــد، مســائل مرتبــط بــه بازســازی/اقتصادی )26.4 درصــد طــرف داران امــارت و 20.9 درصــد 

ــون )10.4 ــت قان ــوری( و حاکمی ــرف داران جمه ــد ط ــارت و 7.5 درص ــرف داران ام ــد ط ــوزش )11.3 درص ــوری(، آم ــرف داران جمه ط

ــد )شــکل 5(. ــت خــود ذکــر کردن ــارت و 6.5 درصــد طــرف داران جمهــوری( را اولوی درصــد طــرف داران ام

شکل 5: اولویت های پاسخ دهندگان برای مذاکرات بین االفغانی طبق نظام حکومتی که ترجیح می دهند
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ــخ دهندگان  ــه پاس ــد ک ــان می ده ــخ دهندگان، نش ــد پاس ــالت و درآم ــن، تحصی ــن س ــس از درنظرگرف ــره پ ــل چندمتغی ــه و تحلی تجزی

مــرد بیشــر از پاســخ دهندگان زن »امــارت اســالمی«، »مخلوطــی از ایــن دو« یــا »هیچ کــدام« را بــه عنــوان ترجیــح خــود یــاد می کننــد. 

ارجحیــت »جمهــوری اســالمی« در میــان پاســخ دهندگان زن و مــرد مشــابه بــود. پاســخ دهندگان بــا درآمــد بــاال بیشــر از دیگــران یــک 

نظــام سیاســی »ترکیبــی از ایــن دو« را ترجیــح دادنــد، درحالی کــه کمــر از دیگــران گزینــه »هیچ کــدام« را ذکــر کردنــد. عــالوه برایــن، 

پاســخ دهندگان بــا تحصیــالت لیســه و دانشــگاه بیشــر از پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده »جمهــوری اســالمی« را ترجیــح دادنــد.

نگرانی های مرتبط به قانون اساسی

ــه و اســاس ســاختارهای حقوقــی و قوانیــن پســا توافــق  ــوان پای ــه عن ــد ب ــی بای ــون اساســی فعل ــا قان ــن واســل کــه آی ــه ای در پاســخ ب

ــا خیــر، 31.7 درصــد پاســخ دهندگان جــواب بلــی، 25.0 درصــد پاســخ دهندگان جــواب نخیــر و  ــح مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ی صل

31.7 درصــد پاســخ دهندگان گفتنــد کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد امــا الزم اســت کــه تغییــر یافتــه یــا اصــالح شــود )شــکل 6(. 

همچنیــن 10.2 درصــد پاســخ دهندگان گفتنــد کــه منی داننــد. مــردان )32.4 درصــد( کمــی بیشــر از زنــان )28.7 درصــد( جــواب 

بلــی دادنــد و زنــان )13.7 درصــد( کمــی بیشــر از مــردان )9.3 درصــد( گفتنــد کــه منیداننــد. امــا پاســخ نخیــر مــردان و زنــان نســبتا 

مشــابه بــود )مــردان 25.5 درصــد و زنــان 23.1 درصــد گفتنــد کــه نخیــر( و پاســخ »بلــی، امــا نیــاز بــه تغییــر دارد« نیــز نســبتا مشــابه 

بــود )مــردان 31.3 درصــد و زنــان 33.3 درصــد گفتنــد کــه قانــون اساســی فعلــی اســتفاده شــود امــا نیــاز بــه تغییــر دارد.(

شکل 6: دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد حفظ قانون اساسی فعلی با آوردن برخی اصالحات در آن

ــی  ــون اساس ــا قان ــد آی ــه منی دانن ــد ک ــر میگفتن ــی کم ــل توجه ــور قاب ــه ط ــود، ب ــر ب ــخ دهندگان باالت ــالت پاس ــطح تحصی ــدر س هرق

ــا  ــی، 7.1 درصــد ب ــا تحصیــالت ابتدای ــر )17.4 درصــد پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده، 13.6 درصــد ب ــا خی ــد ی ــی پابرجــا مبان کنون

ــا  ــد ی ــون اساســی کنونــی پابرجــا مبان ــا تحصیــالت دانشــگاهی گفتنــد کــه منی داننــد قان تحصیــالت متوســطه و فقــط 5.7 درصــد ب

ــد اصــالح شــود )23.7 ــد امــا بای ــون اساســی مبان خیــر(. همچنیــن پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده کمــر از دیگــران گفتنــد کــه قان

درصــد پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده و از 31.3 تــا 36.1 درصــد پاســخ دهندگان ســایر مقاطــع تحصیلــی گفتنــد کــه قانــون اساســی 

فعلــی مبانــد امــا بایــد اصــالح شــود(. پاســخ دهندگان بــا تحصیــالت دینــی )44.4 درصــد( بســیار بیشــر از دیگــران پاســخ دهندگان 
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ــر از  ــد و کم ــا مبان ــد پابرج ــی بای ــون اساس ــه قان ــتند ک ــار داش ــد( اظه ــا 32.9 درص ــد ت ــی )از 26.1 درص ــای تحصیل ــایر حوزه ه س

دیگــران گفتنــد کــه نبایــد مبانــد )فقــط 11.1 درصــد پاســخ دهندگان تحصیــالت دینــی در مقایســه بــا نزدیــک بــه یک-چهــارم ســایر 

ــدون  ــل توجــه ب ــه قاب ــوان یــک یافت ــه عن ــن ب ــرای درنظرگرفــن ای ــه ب ــدازه منون ــا این حــال، ان ــد.( ب ــاور بودن ــن ب پاســخ دهندگان، برای

پاســخ های تکــراری، بیــش از حــد کوچــک اســت. پاســخ ها بــه خاطــر ســطح درامــد پاســخ دهندگان هیــچ الگــوی متایــزی را نشــان 

منی دهــد، امــا 36.6 درصــد پاســخ دهندگان در گــروه ســنی جــوان )18 تــا 25 ســال( گفتنــد کــه بــه نظــر شــان قانــون اساســی فعلــی 

بایــد مبانــد امــا اصــالح شــود. در مقابــل تنهــا 26.1 درصــد پاســخ دهندگان بــاال 45 ســال برایــن بــاور بودنــد. جوان تریــن گــروه ســنی 

ــد(  ــا 27.7 درص ــد ت ــنی )از 24.3 درص ــای س ــایر گروه ه ــخ دهندگان از س ــه پاس ــبت ب ــن نس ــد( همچنی ــخ دهندگان )22.9 درص پاس

کم تــر معتقــد بودنــد کــه قانــون اساســی کنونــی نبایــد باقــی مبانــد.

پاســخ دهندگان از مناطــق مرکزی/هزاره جــات )37.1 درصــد( و مناطــق رشقــی )34.8 درصــد( بیشــر از پاســخ  دهندگان ســایر 

مناطــق گفتنــد کــه قانــون اساســی فعلــی بایــد حفــظ شــود. برعکــس، پاســخ دهندگان از مناطــق جنوب غربــی )27.1 درصــد( کمــر 

از پاســخ  دهندگان ســایر مناطــق گفتنــد کــه قانــون اساســی فعلــی بایــد حفــظ شــود. پاســخ  دهندگان از مناطــق جنــوب غربــی )32.4

ــی )20.9 ــق رشق ــخ دهندگان مناط ــه پاس ــود، درحالی ک ــظ ش ــد حف ــد نبای ــران گفتن ــر از دیگ ــد( بیش ــی )31.0 درص ــد( و غرب درص

ــل )33.9 درصــد( و شــال غرب )33.6 ــد حفــظ شــود. پاســخ دهندگان مناطــق مرکز/کاب ــد کــه نبای درصــد( کمــر از دیگــران گفتن

درصــد( بیشــر از دیگــران گفتنــد کــه قانــون اساســی حفــظ امــا اصــالح شــود. از نظــر والیــت، برخــی تغییــرات چشــم گیر در پاســخ 

ــدی )36.1 ــان )38.2 درصــد(، دایکن ــال، پاســخ دهندگان در خوســت )44.7 درصــد(، بامی ــرای مث رسوی شــدگان وجــود داشــت. ب

ــل،  ــد حفــظ شــود. در مقاب ــون اساســی بای ــد کــه قان ــات گفتن درصــد( و پنجشــیر )36.1 درصــد( بیشــر پاســخ دهندگان ســایر والی

ــد حفــظ شــود. پاســخ دهندگان در بغــالن  ــد کــه بای ــات معتقــد بودن ــت غــور )17.6 درصــد( کمــر از متــام والی پاســخ  دهندگان والی

)33.5 درصــد( و کندهــار )35.9 درصــد( بیشــر از دیگــران معتقــد بودنــد کــه قانــون اساســی نبایــد حفــظ شــود و پاســخ دهندگان از 

لوگــر )13.4 درصــد(، خوســت )14.1 درصــد( و پنجشــیر )15.7 درصــد( کم تــر از دیگــران معتقــد بودنــد نبایــد حفــظ شــود.

دیدگاه هــای پاســخ دهندگان در مــورد پابرجامانــدن یــا منانــدن قانــون اساســی بــه وضــوح بــا نظــام ترجیحــی حکومــت همســو نیســت، 

و کســانی کــه گفتنــد امــارت را ترجیــح می دهنــد، لزومــا قانــون اساســی دموکراتیــک فعلــی را رد منی کننــد )شــکل 7(.

شکل 7: دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد پذیرش، رد یا اصالح قانون اساسی طبق نظام حکومتی که ترجیح می دهند



رسوی ترجیحات سیاسی افغانها در رابطه به مذاکرات صلح بیناالفغانی

15

ــی  ــون اساس ــه قان ــد ک ــران گفته ان ــر از دیگ ــر بیش ــد باالت ــا درآم ــخ دهندگان ب ــه پاس ــد ک ــان می ده ــره نش ــل چندمتغی ــه و تحلی تجزی

فعلــی بایــد پــس از توافق نامــه صلــح بــه عنــوان پایــه و اســاس کلیــه قوانیــن و ســاختارهای حقوقــی افغانســتان باقــی مبانــد. کســانی 

کــه دارای ســطحی از تحصیــالت رســمی )ابتدایــی تــا دانشــگاه( هســتند، در مقایســه بــا آن هایــی کــه تحصیل نکــرده هســتند، بیشــر 

گفتــه معتقدنــد کــه قانــون اساســی موجــود حفــظ شــود امــا نیــاز بــه اصــالح دارد. پاســخ دهندگان مــرد بیشــر از پاســخ دهندگان زن 

فکــر می کردنــد کــه قانــون اساســی نبایــد بــه عنــوان اســاس کلیــه قوانیــن و ســاختارهای حقوقــی باقــی مبانــد.

حضور نیروهای خارجی

ــا  در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا حضــور نیروهــای خارجــی در افغانســتان بــرای تضمیــن اجــرای توافق نامــه صلــح رضوری اســت ی

ــد ممکــن اســت  ــی، 8.9 درصــد گفتن ــد بل ــر، 36.6 درصــد گفتن ــد نخی ــر، حــدود نیمــی از پاســخ دهندگان )47.1 درصــد( گفتن خی

مفیــد باشــد و 6.3 درصــد گفتنــد کــه منی داننــد )شــکل 8(. زنــان بیشــر از مــردان بلــی گفتنــد )زنــان 41.0 درصــد و مــردان 35.4

درصــد( و معتقــد بودنــد کــه ممکــن اســت مفیــد باشــد )12.3 درصــد زنــان و 8.1 درصــد مــردان معتقدنــد کــه مفیــد خواهــد بــود( 

ــان )38.3 درصــد( گفتنــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی رضوری نیســت. درحالی کــه مــردان )49.2 درصــد( بیشــر از زن

شکل 8: پاسخ دهندگانی که می گویند حضور نیروهای خارجی غیررضوری است

ســطح تحصیــالت پاســخ دهندگان ربطــی بــه پاســخ  آنــان بــه ایــن پرســش نداشــت، امــا آنانــی کــه فــارغ لیســه بودنــد )37.0 درصــد( یــا 

تحصیــالت دانشــگاهی داشــتند )40.2 درصــد( کمــی بیشــر از پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده )34.7 درصــد( یــا دارای تحصیــالت 

ــد  ــد )10.4 درص ــد باش ــت مفی ــن اس ــا ممک ــت ی ــی رضوری اس ــای خارج ــور نیروه ــه حض ــد ک ــد بودن ــد( معتق ــی )28.3 درص ابتدای

ــای  ــور نیروه ــه حض ــد ک ــد بودن ــرده معتق ــخ دهندگان تحصیل نک ــد پاس ــا 6.4 درص ــگاهی و تنه ــالت دانش ــا تحصی ــخ دهندگان ب پاس

ــود، احتــال این کــه پاســخ دهندگان حضــور نیروهــای خارجــی را  ــاال ب ــد باشــد.( هرقــدر ســطح درآمــد ب خارجــی ممکــن اســت مفی

ــن  ــه ای ــود. ســن پاســخ دهندگان در پاســخ ب ــن ب ــد، پایی ــود و احتــال این کــه غیــررضوری بدانن ــاال ب ــز ب ــد، نی ــد بدان ــا مفی رضوری ی

ــود. ــوی نب ــده ق پرســش، عامــل تعیین کنن

پاســخ بــه ایــن پرســش بــه لحــاظ منطقــه ای برخــی تفاوت هایــی را داشــت. پاســخ دهندگان در مناطــق جنوب رشقــی )41.6 درصــد( و 
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مناطــق مرکز/کابــل )38.8 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان ســایر مناطــق معتقــد بودنــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی ممکــن اســت 

رضوری باشــد. پاســخ دهندگان مناطــق رشقــی )51.1 درصــد(، شــال غرب )51.5 درصــد( و غــرب )51.1 درصــد( بیشــر از دیگــران 

معتقــد بودنــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی رضوری نیســت و پاســخ دهندگان مناطــق جنوب غربــی )12.2 درصــد( و جنــوب رشقــی 

)10.5 درصــد( بیشــر از دیگــران معتقــد بــودن کــه ممکــن اســت مفیــد باشــد )شــکل 9(.

شکل 9: آیا حضور نیروهای خارجی رضوری است؟ دیدگاه پاسخ دهندگان نظر به والیت

تجزیــه و تحلیــل چندمتغیــره نشــان می دهــد کــه پاســخ دهندگان مســن بیشــر معتقدنــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی بــرای 

تضمیــن صلــح رضوری اســت، درحالی کــه پاســخ دهندگان جــوان بیشــر معتقدنــد کــه حضــور ایــن نیروهــا غیــررضوری اســت. 

پاســخ دهندگان زن برخــالف پاســخ دهندگان مــرد، بیشــر معتقدنــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی ممکــن اســت مفیــد باشــد، 

درحالی کــه پاســخ دهندگان مــرد گفتنــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی رضوری نیســت. از نظــر تحصیــالت، کســانی کــه تحصیــالت 

ــح رضوری  ــرای صل ــد کــه حضــور نیروهــای خارجــی ب ــراد تحصیل نکــرده معتقدن ــا ناکامــل( بیشــر از اف ــل ی ــد )کام دانشــگاهی دارن

ــد.  ــا ناکامــل( حضــور نیروهــای خارجــی را غیــررضوری می دانن ــی )کامــل ی ــا تحصیــالت ابتدای اســت، درحالی کــه پاســخ دهندگان ب

ــرای تطبیــق  ــه عنــوان ضانتــی ب ــاال ایــن اســت کــه حضــور نیروهــای خارجــی ب ــا درآمــد ب عــالوه برایــن، برداشــت پاســخ دهندگان ب

ــوان  ــه عن ــی ب ــای خارج ــور نیروه ــه حض ــد ک ــر معتقدن ــد کم ت ــا درآم ــخ دهندگان ب ــه پاس ــت، درحالی ک ــح رضوری اس ــه صل توافق نام

ــت. ــررضوری اس ــح غی ــه صل ــرای توافق نام ــرای اج ــی ب ضانت

آینده جنگ جویان طالبان

ــان  ــا جنگ جوی ــان ب ــه نظرش ــان، ب ــت و طالب ــن حکوم ــح بی ــق صل ــه تواف ــت یابی ب ــورت دس ــه در ص ــد ک ــوال ش ــخ دهندگان س از پاس

طالبــان چــه شــود. بــه آن هــا چنــد گزینــه داده شــد: جنگ جویــان خلــع ســالح شــوند و بــه زندگــی عــادی برگردنــد، در نیروهــای امنیتــی 

ملــی افغانســتان ادغــام شــوند، هان طــور کــه هســتند باقــی مباننــد یــا بگوینــد کــه نظــری ندارنــد. در کل، بیشــر پاســخ دهندگان 

)45.3 درصــد( معتقــد بودنــد کــه جنگ جویــان بایــد بــا نیروهــای امنیتــی ملــی افغانســتان ادغــام شــوند، 6.8 درصــد گفتنــد کــه نظــری 

ندارنــد و 4.7 درصــد گفتنــد کــه جنگ جویــان طالبــان هان طــور کــه هســتند باقــی مباننــد. مــردان بیشــر از زنــان معتقــد بودنــد کــه 

جنگ جویــان ادغــام شــوند )46.7 درصــد مــردان  39.9 درصــد زنــان( و زنــان بیشــر از مــردان معتقــد بــودن کــه جنگ جویــان خلــع 

ســالح شــوند )زنــان 46.2 درصــد و مــردان 41.2 درصــد(.
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ســطح درآمــد و تحصیــالت عامــل تعیین کننــده قابل توجــه در پاســخ رسوی شــدگان بــه ایــن پرســش نبــود، هرچنــد پاســخ دهندگان بــا 

درآمــد پاییــن و آن هایــی کــه تحصیــالت ندارنــد، هان طــور کــه در پرســش های دیگــر دیــده می شــود، بیشــر از دیگــران گفتنــد کــه 

نظــری ندارنــد. پاســخ دهندگان بــا تحصیــالت دانشــگاهی کم تــر از دیگــران معتقــد بودنــد کــه جنگ جویــان طالبــان بایــد هان طــور 

ــرده  ــا تحصیل نک ــد ی ــن دارن ــالت پایی ــه تحصی ــانی ک ــد کس ــا 8.3 درص ــه 5.0 ت ــد(، درحالی ک ــد )3.3 درص ــی مبانن ــتند باق ــه هس ک

ــوی در  ــده ق ــل تعیین کنن ــن عام ــد. س ــی مبانن ــتند باق ــه هس ــور ک ــد هان ط ــان بای ــان طالب ــه جنگ جوی ــودن ک ــد ب ــتند، معتق هس

پاســخ رسوی شــدگان بــه ایــن پرســش نیســت، امــا پاســخ دهندگان بــاالی 45 ســال )10.1 درصــد( بیــش از پاســخ دهندگان در ســایر 

ــن گــروه ســنی باشــد کــه تحصیــالت  ــراد در ای ــر اف ــه دلیــل درصــدی باالت ــد ب ــن می توان ــد. ای ــد کــه منی دانن گروه هــای ســنی گفتن

ــد. ایــن امــر  ــا تحصیل نکــرده هســتند، درحالی کــه افــراد در گروه هــای ســنی جوانــر معمــوال تحصیــالت بهــری دارن ــد ی انــدک دارن

بــه ویــژه در مــورد زنــان مســن بیشــر صــدق می کنــد. بســیاری از نــان دسرســی بــه آمــوزش، چــه رســمی چــه غیررســمی، نداشــته اند.

ــر از  ــد( بیش ــار )48.2 درص ــد( و تخ ــیر )50.6 درص ــد(، پنجش ــدی )49.6 درص ــد(، دایکن ــان )49.2 درص ــخ دهندگان در بامی پاس

پاســخ دهندگان ســایر والیــات معتقــد بودنــد کــه جنگ جویــان طالبــان بایــد خلــع ســالح شــوند. امــا پاســخ دهندگان در پکتیــا )26.8

ــان  ــه جنگ جوی ــد ک ــد بودن ــران معتق ــر از دیگ ــد( کم ــد )34.6 درص ــد( و هلمن ــان )35.6 درص ــد(، لغ ــر )34.9 درص ــد(، لوگ درص

طالبــان بایــد خلــع ســالح شــوند. پاســخ دهندگان در کنــدز )50.9 درصــد(، ننگرهــار )50.2 درصــد( و پکتیــا )60.6 درصــد( بیشــر 

ــا پاســخ دهندگان در ســمنگان )34.5 درصــد(، خوســت  ــام شــوند. ام ــد ادغ ــان بای ــان طالب ــد کــه جنگ جوی ــد بودن از دیگــران معتق

ــر از دیگــران معتقــد بودنــد کــه بایــد ادغــام شــوند )شــکل 10(. )38.8 درصــد( و بامیــان )39.2 درصــد( کم ت

شکل 10: پاسخ دهندگانی که می گویند جنگ جویان طالبان باید با نیروهای امنیتی ملی افغانستان ادغام شوند

پاســخ  دهندگان در مناطــق مرکزی/هزاره جــات )49.4 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان ســایر مناطــق معتقــد بودنــد کــه جنگ جویــان 

طالبــان بایــد خلــع ســالح شــوند. پاســخ دهندگان مناطــق رشقــی )36.5 درصــد( کمــر از دیگــران معتقــد بودنــد کــه جنگ جویــان 

طالبــان بایــد خلــع ســالح شــوند و بیشــر از دیگــران معتقــد بودنــد کــه بایــد بــا نیروهــای امنیتــی ملــی ادغــام شــوند. پاســخ دهندگان 

ــام  ــد ادغ ــان بای ــه جنگ جوی ــد ک ــد بودن ــران معتق ــر از دیگ ــز بیش ــد( نی ــال رشقی )47.0 درص ــد( و ش ــی )48.5 درص ــق غرب مناط

شــوند. پاســخ دهندگان در مناطــق جنوب غربــی )6.8 درصــد( و غربــی )5.3 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان ســایر مناطــق معتقــد 

بودنــد کــه جنگ جویــان طالبــان بایــد هان طــور کــه هســتند باقــی مباننــد )شــکل 11(.
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شکل 11: دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد رسنوشت جنگ جویان طالبان، نظر به منطقه

تجزیــه و تحلیــل چندمتغیــره نشــان می دهــد کــه پاســخ دهندگان مســن و زنــان بیشــر از دیگــران معتقدنــد کــه جنگ جویــان طالبــان 

ــان  ــه جنگ جوی ــد ک ــان معتقدن ــر از زن ــردان بیش ــه م ــد، درحالی ک ــی مبانن ــتند، باق ــه هس ــور ک ــح هان ط ــق صل ــس از تواف ــد پ بای

طالبــان بایــد بــا نیروهــای امنیتــی ملــی ادغــام شــوند. پاســخ دهندگان بــا درآمــد باالتــر و پاســخ دهندگان بــا ســطحی از تحصیــالت 

ــع ســالح  ــد خل ــان بای ــان طالب ــد کــه جنگ جوی ــا دانشــگاهی(، بیشــر از پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده معتقدن ــی ت رســمی )ابتدای

شــده و بــه زندگــی عــادی برگردنــد.

نقش زنان در سیاست

وقتــی از پاســخ دهندگان در مــورد دیدگاه شــان در مــورد نقــش زنــان در سیاســت پــس از توافــق صلــح ســوال شــد، بیشــر 

پاســخ دهندگان )58.4 درصــد( معتقــد بــودن کــه زنــان بایــد نقــش بیشــری داشــته باشــند، 18.8 درصــد گفتنــد کــه همیــن نقــش 

ــکل 12(. ــند )ش ــته باش ــری داش ــش کم ت ــه نق ــد ک ــد گفتن ــند و 14.2 درص ــته باش ــود را داش ــی خ کنون

شکل 12: پاسخ دهندگانی که می گویند بعد از مذاکرات صلح، زنان باید نقش بیشری در سیاست داشته باشند
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پاســخ دهندگان زن )78.2 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان مــرد )53.6 درصــد( گفتنــد کــه زنــان بایــد نقــش بیشــری در سیاســت 

داشــته باشــند و مــردان )16.2 درصــد( بیشــر از زنــان )6.1 درصــد( گفتنــد کــه بایــد نقــش کم تــری داشــته باشــند )شــکل 13(.

شکل 13: دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد نقش زنان در سیاست بعد از توافق  صلح، نظر به جنسیت پاسخ دهنده

ــای  ــند: افغان ه ــته باش ــت داش ــری در سیاس ــش بیش ــد نق ــان بای ــه زن ــد ک ــر معتقدن ــد، کم ت ــاال باش ــخ دهندگان ب ــن پاس ــدر س هرق

ــش  ــد نق ــان بای ــه زن ــد ک ــد بودن ــد( معتق ــاله )62.1 درص ــا 25 س ــخ دهندگان 18 ت ــر از پاس ــد( کم ت ــال )54.3 درص ــاالی 45 س ب

بیشــری در سیاســت داشــته باشــند. بــه همیــن ترتیــب، هــر قــدر ســطح تحصیــالت پاســخ دهندگان باالتــر باشــد، بیشــر معتقدنــد 

کــه زنــان نقــش بیشــری در سیاســت داشــته باشــند: 54.0 درصــد پاســخ دهندگان تحصیل نکــرده و 65.6 درصــد پاســخ دهندگان بــا 

تحصیــالت دانشــگاهی، گفتنــد کــه خواهــان نقــش بیشــری بــرای زنــان در سیاســت هســتند. هرقــدر ســطح تحصیــالت باالتــر باشــد، 

پاســخ دهندگان کم تــر معتقدنــد کــه زنــان نقــش کمــری در سیاســت داشــته باشــند )تنهــا 18.3 درصــد افــراد تحصیل نکــرده و فقــط 

11.5 درصــد افــراد دارای تحصیــالت دانشــگاهی معتقــد بودنــد کــه زنــان نقــش کم تــری در سیاســت داشــته باشــند(.

ــد  ــدارد: 58.1 درص ــت ن ــان در سیاس ــش زن ــه نق ــبت ب ــا نس ــدگاه آن ه ــن دی ــی در تعیی ــش واضح ــخ دهندگان نق ــد پاس ــطح درآم س

پاســخ دهندگان بــا درآمــد 0 تــا 7500 افغانــی در مــاه، 54.0 درصــد پاســخ دهندگان بــا درآمــد متوســط و 55.7 درصــد پاســخ دهندگان 

بــا درآمــد بــاال ترجیــح می دهنــد کــه زنــان نقــش بیشــری در سیاســت داشــته باشــند و بــه لحــاظ ســطح درآمــد فقــط 3 درصــد اختــالف 

در دیــدگاه پاســخ دهندگان مبنــی بــر نقــش کم تــر بــرای زنــان در سیاســت، مشــاهده می شــود. پاســخ دهندگان بــا درآمــد بــاال )23.4

ــد(  ــن )17.9 درص ــد پایی ــا درآم ــخ دهندگان ب ــر از پاس ــد( و بیش ــط )21.7 درص ــد متوس ــا درآم ــخ دهندگان ب ــر از پاس ــد( بیش درص

وضعیــت موجــود یــا نقــش مشــابه را بــرای زنــان ترجیــح می دهنــد.

بــا این کــه در ســطح کشــور حایــت زیــادی بــرای افزایــش نقــش زنــان در سیاســت وجــود دارد، امــا در دیــدگاه مــردم از نظــر منطقــه ای 

تفــاوت چشــم گیری دیــده می شــود )شــکل 14(. پاســخ دهندگان در مناطــق مرکزی/هزاره جــات )72.3 درصــد( بــه طــور قابل توجهــی 

ــخ دهندگان  ــند. پاس ــته باش ــت داش ــری در سیاس ــش بیش ــح نق ــرات صل ــد از مذاک ــد بع ــان بای ــه زن ــد ک ــران معتقدن ــر از دیگ بیش

از مرکز/کابــل )62.7 درصــد(، جنــوب رشق )58.8 درصــد(، شــال غرب )58.7 درصــد( و شــال رشق )55.9 درصــد( بیشــر از 

ــان  ــی )51.1 درصــد(، رشق )49.4 درصــد( و جنوب غــرب )39.3 درصــد( طــرف دار نقــش بیشــر زن پاســخ دهندگان در مناطــق غرب

در سیاســت هســتند. پاســخ دهندگان در مناطــق جنوب غربــی )26.0 درصــد( و غــرب )23.0 درصــد( بیــش از پاســخ دهندگان ســایر 

ــد. پاســخ دهندگان از مناطــق رشقــی )20.9 درصــد(، غــرب )18.5 درصــد( و  ــان ثابــت مبان مناطــق ترجیــح می دهنــد کــه نقــش زن

جنوب غــرب )18.3 درصــد( بیشــر از پاســخ دهندگان ســایر مناطــق معتقدنــد کــه نقــش زنــان بایــد کاهــش یابــد.
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شکل 14: دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد نقش زنان در سیاست بعد از مذاکرات صلح، نظر به منطقه

تجزیــه و تحلیــل چندمتغیــره نشــان می دهــد کــه پاســخ دهندگان زن بیشــر از دیگــران خواهــان افزایــش نقــش زنــان یــا ثابت مانــدن 

نقــش زنــان در سیاســت پــس از توافــق صلــح هســتند، درحالی کــه پاســخ دهندگان مــرد و جــوان بیشــر مخالــف نقــش بیشــر زنــان در 

سیاســت هســتند. پاســخ دهندگان فارغ التحصیــل از لیســه یــا دانشــگاه بیشــر از افــراد تحصیل نکــرده معتقدنــد کــه نقــش زنــان بایــد 

ثابــت مبانــد، درحالی کــه پــس از مدنظرگرفــن ســن، جنســیت و درآمــد پاســخ دهندگان، آن هایــی کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد 

بیشــر از افزایــش نقــش زنــان در سیاســت حایــت می کننــد.
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ــتقل  ــکده مس ــک اندیش ــد، ی ــیس ش ــل تأس ــال 2019 در کاب ــه در س ــیا )Heart of Asia Society( ک ــب آس ــه قل جامع

افغــان اســت کــه بــرای گســرش تحقیــق و گفتوگــو در افغانســتان و در میــان کشــورهای منطقــه ی قلــب آســیا کار میکنــد. 

ایــن جامعــه بــا مترکــز ویــژه بــر انجــام پژوهــش و تســهیل گفتوگوهــا بــا هــدف ایجــاد اجــاع منطقــه ای و پشــتیبانی از صلــح 

ــا بازدیــد از ایــن لینــک در  افغانســتان، حایــت از پروســه صلــح جــاری در افغانســتان را در اولویــت خــود قــرار میدهــد. ب

مــورد کار و فعالیتهــای مــا بیشــر بخوانیــد.
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