
۲۰۱۵واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

i رسيدن به نقطه اوج: فعاليت سياسى در ليسه هاى افغانستان

رسيدن به نقطه اوج: فعاليت سياسى 

در ليسه هاى افغانستان

داكتر انتونيو جيستازى و على محمد على

ميزان 1394





واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

سلسله نشرات تحليلى

رسيدن به نقطه اوج:

 فعاليت سياسى در ليسه هاى افغانستان

داكترانتونيو جيستازى و على محمد على

ميزان 1394

كمك مالى براى اجراى اين تحقيق از سوى سفارت فنلند فراهم شده است.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان۲۰۱۵

AREU الف

1518D      :كد نشريه

© 1394، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان بعضى از حقوق محفوظ است. اين نشريه ميتواند چاپ مجدد و تكثير گردد، و يا در 
دستگاه هاى قابل بازيابى ذخيره، و يا به هر شكل و توسط هر وسيله يى، اعم از برقى، ضبطى و ديگر وسايل با ذكر مشخصات 
نويسنده و واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان انتقال گردد. هر گونه استفاده تجارتى و خريد و فروش آن مجاز نيست. هرگاه اين نشريه 
چاپ مجدد و يا به صورت برقى به دسترس گذاشته ميشود، بايد خط ارتباطى به سايت انترنتى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان                      
(www.areu.org.af) در آن چاپ و يا روى صفحه انترنتى گذاشته شود. براى هرگونه استفادة كه در فوق مشخص نگرديده 
است، بايد اجازه تحريرى قبلى ناشر (واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان) از آدرس سايت انترنتى areu@areu.org.af و يا تماس 

با شماره 548 608 799 (0)0093 بدست آيد.

(از باال به پايين) كتابدار دانش آموز در ليسه استقالل كابل، 2008 (عكس از: گلبدين الهام)؛ شاگردان در حال عكس هاى روى جلد: 
صحبت با همديگر در محوطه يك مكتب در بدخشان، افغانستان، نومبر 2013 (عكس از: مسعوده كوهستانى)؛ 
شاگردان يكى از مكتب ها در بدخشان، افغانستان، نومبر 2013 (عكس از: مسعوده كوهستانى)؛ گرد همايى 
اعتراضى دانشجويان تحت عنوان "دانش آموزان براى فرخنده" جهت احترام به فرخنده قربانى حمله گروهى 

در كابل، مارچ 2015 (عكس از: ادريس لطفى).

مترجم:       سيد رضا كاظمى



۲۰۱۵واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

ب رسيدن به نقطه اوج: فعاليت سياسى در ليسه هاى افغانستان

در باره نويسندگان
داكتر انتونيو جيستازى، استاد كينگز كالج لندن (KCL) است. او نويسنده مقاالت و كتاب هاى متعددى از جمله كتاب ”پوليس در افغانستان“ 
منتشره سال 2013 و كتاب ”هنر اجبار“ منتشره سال 2011 است. در حال حاضر، داكتر جيستازى سرگرم پژوهش پيرامون مسايل امنيتى 

به شمول شورشگرى، اردو و پوليس در افغانستان است.

على محمد على، پژوهشگر و تحليلگر مستقل است. تخصص او در رابطه با مسايلى چون گروه هاى اسالم گرا، اقتصاد سياسى افغانستان، 
دولت، شورشگرى و طالبان است. على به حيث مشاور در تعدادى از سازمان هاى ملى و بين المللى اجراى وظيفه كرده و در انتشارات 

پژوهشى بيشمارى سهم داشته است.

درباره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، موسسه مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه پژوهش با كيفيت 
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 سپاسگزارى

اين پروژه نتيجه دو سال البى گرى از جانب نويسندگان است كه سعى داشتند تا منابع الزم را براى اجراى پروژه بسيج كنند. خوشبختانه، 
نادر نادرى از واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان (AREU) تعهد سپرد كه منابع مالى را در سال 2014 فراهم آورد كه پيامد آن، نشر اين 
گزارش است. نويسندگان تمايل دارند كه از متين بيگ، سرپرست سابق اداره مستقل ارگانهاى محلى، و اكبر قريشى جهت همكارى 
شان براى تيم پژوهش و از كارمندان گروه پژوهشى شعيب نجفى زاده كه وظيفه دشوار انجا م مصاحبه ها را اغلبًا زمانى بر عهده داشت 
كه مكتب ها در رخصتى زمستانى بودند، سپاسگزارى كنند. هم چنين از هيأت تحرير واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كه اين گزارش 

را نهايى ساخت و از همه آنانى كه در پيشبرد اين پروژه و نشر گزارش آن سهم گرفتند، سپاس گزارى مى شود.
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واژه نامه

احزاب جزو نظام: احزابى نظير جمعيت اسالمى، جنبش ملى، حزب وحدت و سايرين كه جزو ائتالف حاكم پس از سال 2001 بوده 
اند و در توزيع غنايم سهم داشته اند.

احزاب و سازمان هاى جزو اپوزيسيون قانونى: احزاب و سازمان هايى كه از لحاظ قانونى ثبت و راجستر شده اند، اما به صورت 
مستقيم در حكومت شامل نبوده اند يا حكومت را در برهة از زمان پس از سال 2001 ترك كرده اند. روند سبز (كه از داكتر عبداهللا در 
انتخابات حمايت و بعدا با حكومت وحدت ملى مخالفت كرد)، دعوت اسالمى و جمعيت اصالح، مثال هايى از اين احزاب و سازمان ها هستند.

احزاب و سازمان هاى ضد نظام: گروه ها و سازمان هايى نظير طالبان و حزب التحرير كه از لحاظ قانونى ثبت و راجستر نيستند 
و با نظام سياسى موجود مخالف اند. در اين گزارش از واژه "افراطى" به منظور اشاره به فعاالن اين گروه ها استفاده شده است.

اسالم گرا: گرايش سياسى يى كه اسالم را به حيث يك ايديولوژى سياسى تفسير مى كند و قصد دارد كه علوم مدرن و تكنالوژى را 
با اسالم سازگار سازد. فرق اسالم گرايان و بنيادگرايان در اين است كه اسالم گرايان خواستار برگشت كامل به مبادى اسالم نيستند، 

بل مى خواهند حكومتى به ميان آيد كه توسط مسلمانان تحصيلكرده و متعهد اداره شود.

بنيادگرا: گرايش سياسى يى كه استدالل آن، ضرورت بازگشت به مبادى اسالم است. مثال اين گرايش، طالبان افغانستان است. از 
اين واژه در ابتدا به منظور توصيف جنبش هاى احياگرانه مسيحى استفاده مى شده و سپس از آن به منظور توصيف معادل هاى اسالمى 

اين جنبش ها كار گرفته شده است.

نمودار ۱: ماتريکس احزاب و سازمان های سياسی افغانستان که تحت پوشش سروی قرار گرفته اند
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خالصه گزارش
فعاليت هاى سياسى در ليسه هاى افغانستان ممنوع است. با اين وجود، اين ممنوعيت تاثيرات محدودى داشته است و بر مبناى يافته 
هاى سروى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كه بخشى از اين مطالعه است، فعاالن سياسى كماكان فعاليت زيادى در ليسه ها دارند. 
مصاحبه با شاگردان و معلمان، منبع اصلى معلومات مطالعه حاضر را تشكيل مى دهد و فعاليت هاى سازمان هاى سياسى در ليسه هاى 

افغانستان و ديدگاه هاى سياسى فعاالن اين سازمان ها را تشريح مى كند.

به نظر مى رسد كه ممنوعيت فعاليت هاى سياسى در  مكتب ها، غيرموثر و نابرابر با شرايط زمانى است: در واقع، ممانعت از نفوذ مسايل 
سياسى در ليسه ها از لحاظ عملى ممكن نيست. در هر صورت، اين ممنوعيت بيشتر بر احزاب قانونى ثبت و راجستر شده تاثير گذاشته 
است تا بر احزاب افراطى و ضد نظام. به صورت مشخص، اين ممنوعيت به سازمان هاى قانونى يى صدمه رسانده است كه زياد با نظام 
مرتبط نيستند و در رابطه با سازمان هاى بزرِگ شخصيت محور و احزاب مخفى تقريبا بى تاثير بوده است. اغلب اظهارات نشان دهنده 

اين امر بود كه معلمان درگير فعاليت هاى سياسى در صنف هاى درسى شان هستند.

همان طور كه انتظار مى رفت، اكثر مصاحبه شوندگان به احزاب "جزو نظام" وابسته بودند. آن ها به احزاب شان عمدتا به حيث منابع 
اشتغال زايى يا ابزارهايى براى كمك به يافتن كار و اشتغال در آينده نگاه مى كردند. اين فعاالن كمتر خالف تمايالت سياسى خانواده 
هايشان عمل مى كنند يا هرگز چنين كارى نمى كنند؛ بر عكس، خانواده هاى شان معموال آن ها را براى پيوستن به احزاب مشخص 
تشويق مى كنند. به نظر مى رسد كه اهداف ايديولوژيك احزاب– اگر اصال چنين اهدافى موجود باشد– نگرانى دومى است و تاثير اندكى 
يا اصًال تاثيرى بر فعاليت هاى روزمره يا حتى مشاجرات در مكتب ها ندارد. سواى از عضوگيرى احزاب، ساير فعاليت هاى معمول شامل 

مشاجرات بر سر مسايل سياسى در  مكتب ها مى شود.

فعاالن در ديدگاه هايشان نسبتا حامى نظام كنونى هستند و انتقاد از سيستم آموزشى كمتر مشاهده مى شود. حتى فعاالن احزاب اسالم 
گرا، حمايت شان را از توسعه حقوق زنان ابراز مى كنند.

شناسايى اصالح طلبان در اپوزيسيون كه از نظام از درون انتقاد كنند، دشوار بود. آن هايى كه امكان مصاحبه با آن ها ميسر بود، نه تنها 
در مورد نظام سياسى بلكه در خصوص نظام آموزشى، ديدگاه هاى منفى داشتند. اين فعاالن يا وابسته به احزاب سكوالر نسبتا جديد 
هستند يا به گروه هاى اسالم گرا و بنيادگرايى تعلق دارند كه از ائتالف حاكم دور رانده شده اند. نقطه وحدت آنها، داشتن ديدگاه هاى 
منفى راجع به حكومت است و آنها سخت مى كوشند تا در  مكتب ها فعاليت كنند، زيرا فاقد روابط با مقامات ذيربط هستند. با اين حال، 

اين گروه ها اختالفات بسيارى در نگرش هاى اجتماعى و ايديولوژيك خود دارند.

سومين و آخرين گروهى كه در اين پروژه شناسايى شد، مخالفان افراطى نظام هستند كه به نظام سياسى جارى اعتراض دارند. برخى 
از اين فعاالن حتى حامى مبارزه مسلحانه عليه نظام مستقر در كابل هستند. فعاليت هاى آن ها به مراتب از فعاليت هاى دو گروه قبلى 
مخفى تر است، زيرا آن ها نگران دستگيرى و مجازات اند. اين فعاالن بعضا آشكارا ديدگاه هاى مثبتى را در مورد شورشيان مسلح ابراز 
مى كنند و به صورت مشخص با نفوذ غرب در افغانستان خصومت دارند. آن ها حتى از بحث پيرامون مسايلى چون حقوق زنان خوددارى 
مى ورزند. با اين حال، حتى شاگردان مرتبط با گروه هاى افراطى آرزوى برخوردارى از تحصيالت عالى را دارند. به نظر مى رسد كه اين 
امر توأم با اين ديدگاه كه گروه هاى افراطى بيشتر از ساحات داراى پويايى اقتصادى كم تر عضوگيرى مى كنند، اين واقعيت را تاييد مى 

كند كه سرخوردگى توأم با سطح پايين برخوردارى از تحصيالت عالى، عامل اصلى سياسى شدن شاگردان در ليسه هاى كشور است.

در مجموع، در رابطه با سياسى شدن ليسه ها، وضعيت به يك ديگ پر از آب مى ماند كه تحت فشار فزاينده قرار دارد، اما تاكنون به 
نقطه جوش نرسيده است. عاليم آشكار سرخوردگى مفرط شاگردان نظير تظاهرات و اعتراضات نسبتا نادر است و در صورتى كه به وقوع 
بپيوندد، چندان گسترده و وسيع نيست. با اين وجود، شواهدى وجود دارد كه بعضى از شاگردان به گروه هاى شورشى فعال نظير طالبان 
ملحق شده اند و اين امر يك رخداد نسبتا تعجب آور است، زيرا طالبان در نخستين سال هاى شورشگرى شان ليسه ها را به حيث عرصه 

جلب و جذب اعضا مورد هدف قرار نداده بودند.
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مقدمه. 1
بخش آموزشى يكى از جوانب بسيار مهم دولت سازى است. از آن جاى كه مكتب ها ابزار اوليه انتقال آموزش سياسى و مدنى به جوانان 
استند، آموزش يك موضوع بسيار سياسى است. مى توان استدالل كرد كه مطالعه آموزش در افغانستان از ديدگاه سياسى و جامعه 

شناختى مورد غفلت و چشم پوشى قرار گرفته است.

يك فرضيه عمده تمويل كنندگان در افغانستان اين است كه رشد كمى در عرضه و ارايه آموزش دولتى همواره يك شاخص مثبت است و اين 
كه تعداد شاگردان شامل در ليسه ها قطعا يك نشانه و عالمت مثبت است.1 با اين حال، آيا چنين امرى همواره صدق مى كند؟ تحقيقات در 
ساير كشورها نشان مى دهد كه افزايش آمارى آموزش جوانان در صورتى كه كيفيت آموزش بهبود نيابد و/يا فرصت هاى آموزشى گسترش 
نيابد، منجر به افراطى شدن جوانان و بى ثباتى سياسى مى شود.2 گزارش ها و اظهاراتى وجود دارد كه نبود فرصت هاى شغلى و نارضايتى 

از عملكرد نظام آموزشى افغانستان باعث گرايش جوانان سرخورده ليسه ها به سمت و سوى گروه هاى افراطى شده است.

در سال 2010، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان مطالعه اى را در مورد محصالن پوهنتون ها و گرايش هاى سياسى آن ها انجام داد.3 
در عوض، پروژه كنونى برآموزش در ليسه هاى دولتى تمركز دارد. بخش همراه اين مطالعه تحت عنوان "سياسى شدن ليسه هاى 
افغانستان"، يافته هاى سروى ليسه ها در ده واليت افغانستان را خالصه سازى مى كند. اگرچه اين گزارش از يافته هاى سروى استفاده 
مى كند، اما اين گزارش بر عالوه سعى دارد تا الگوهاى شناسايى شده در سروى را از طريق مواد جمع آورى شده در مصاحبه هاى كيفى 

توضيح دهد. هدف از انجام مصاحبه هاى كيفى اين بود تا معلوماتى در خصوص سواالت ذيل به دست آيد:

فعاالن شاگرد تا چه اندازه از مشاجره هاى سياسى جارى در افغانستان آگاهى دارند و آن ها چطور در اين مشاجره هاموضع گيرى 
مى كنند؟

چه عواملى باعث جلب و جذب شاگردان در گروه هاى سياسى مى شود؟

تاثيرات فعاليت سياسى در ميان شاگردان چيست؟

مصاحبه ها بر ليسه ها متمركز بود، زيرا احتمال سهم گيرى سياسى در ليسه ها بيشتر از  مكتب ها متوسطه يا ابتداييه است. تحقيقات 
موجود در اين رابطه بسيار محدود است.4

گزارش حاضر داراى پنج قسمت اصلى است. بعد از توضيح روش تحقيق، قسمت اول تحت عنوان "رويكرد وزارت معارف (MoE) در 
قبال سياست در صنف درسى" به صورت كلى اثرات ممنوعيت فعاليت سياسى در ليسه ها را مورد بحث قرارميدهد. قسمت بعدى آن بر 
فعاالن احزاب و گروه هاى طرفدار حكومت تمركز دارد و الگوهاى عضوگيرى، اهداف، فعاليت ها و ديدگاه هاى اين فعاالن را به تفصيل 
شرح مى دهد. دو قسمت مشابه بعدى به ترتيب فعاالن سازمان هاى قانونى و غيرقانونى مخالف حكومت را تشريح مى كند. قسمت 
پنجم تحت عنوان "آيا شاگردان ليسه ها در حال افراطى شدن اند؟ "شواهدى را در مورد افراطى شدن جارى در ليسه ها ارايه مى كند.

1  انتونيو جيستازى ، "ملت سازى براى همه نيست: سياست زدگى آموزش در افغانستان" (كابل: شبكه تحليلگران افغانستان، 2010)؛ ُرد نوردلند، "على رغم پيشرفت هاى آموزشى، رشته از آشفتگى ها 
http://www.nytimes.com/2013/07/21/world/asia/despite-education-advances- ،2013 در مكتبهاى افغانستان"، نيويورك تايمز، 20 جوالى

a-host-of-afghan-school-woes.html?_r=0 (دسترسى در تاريخ 1 مى 2015).
http://www.brookings.edu/~/media/research/ (2008 ،مقاله تحليلى، بروكينگز) "2  براى مثال، نگاه كنيد به معيد يوسف، "آينده افراطى شدن جوانان در پاكستان

.files/papers/2008/10/pakistan%20yusuf/10_pakistan_yusuf.pdf
http://www.areu.org.af/Uploads/  (2010 افغانستان،  ارزيابى  و  تحقيق  واحد  (كابل:  افغانستان“  در  دانشجويان  سياسى  فعاليت  تمرد  و  قيموميت   " جيستازى،  انتونيو   3
EditionPdfs/1004E-Between%20Patronage%20and%20Rebellion%20-%20Student%20Politics%20in%20Afghanistan%20

BP%202010.pdf. هم چنين نگاه كنيد به رابرت زمان و عبداالحد محمدى، ”روندهاى افراطى شدن جوانان در پوهنتون هاى افغانستان“ (كابل: انستيتوت مطالعات ستراتيژيك افغانستان، 
http://aiss.af/images/pdf/Trends%20in%20Student%20Radicalization%20across%20University%20Campuses%20(2014

.in%20Afghanistan1.pdf
https:// (2014 ،برلين: شبكه تحليلگران افغانستان) "درباره نفوذ فزاينده گروه هاى راديكال نظير حزب التحرير، نگاه كنيد به برهان عثمان، "جوانان افغانستان طرفدار دموكراسى؟ نه همة آن ها  4

www.afghanistan-analysts.org/afghan-youth-for-democracy-not-all-of-them/. در رابطه با سياست در ميان جوانان، نگاه كنيد به گران هيواد و كيسى 
http://www.usip.org/sites/default/files/ (2014 ،واشنگتن: انستيتوت صلح اياالت متحده) "گارت جانسون، "رهنمودى در خصوص سياست در ميان جوانان افغانستان
https:// (2014 ،كابل: بنياد هاينريش  بيل)"؛ ميثم وحيدى، "فعاليت سياسى در ميان جوانان افغانستانSR344-A-Rough-Guide-to-Afghan-Youth-Politics.pdf

.www.boell.de/sites/default/files/youth_political_activism.pdf
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روش تحقيق. 2
روش تحقيق شامل مصاحبه با معلمان، شاگردان و فعاالن سياسى مى شود. ما با 46 فعال شاگرد، دو فعال بزرگسال و 26 معلم مصاحبه 
كرديم و مجموع 74 مصاحبه دربرگيرنده 11 واليت كشور است. بر اساس يافته هاى سروى، فعاالن گروه هاى سياسى اصلى شناسايى 
شدند و با آن ها در رابطه با فعاليت ها و انگيزه هايشان مصاحبه شد. بنابراين، مصاحبه ها داراى توزيع جغرافيايى بوده اند و به طور 
هدفمند گزينش شده اند (بر اساس موجوديت افرادى كه در سروى شناسايى شده بودند). در نتيجه، توزيع مصاحبه شوندگان نابرابر بوده 
و حضور مصاحبه شوندگان از برخى واليات مثل واليت بلخ در نمونه ما به مراتب بيشتر از ساير واليات بوده است. هم چنين انجام 
مصاحبه با فعاالن شاگرد در بعضى از واليت هاى كه منازعه جارى بيشترين تاثير را بر آن ها وارد آورده، سخت بود؛ در برخى از موارد، 
گروه پژوهشى تصميم گرفت تا در عوض با معلمان مصاحبه كند. توزيع دقيق مصاحبه شوندگان از حيث واليت در جدول 1 در ذيل 

نشان داده شده است.

جدول 1: مصاحبه شوندگان از حيث كتگورى و واليت

 معلمانشاگردان

 18بلخ
 12كابل
11لوگر

 6بغالن
 2قندوز
43پروان
7 0پكتيا

03 كاپيسا
18ننگرهار
2 0غزنى
01 لغمان
 1زابل

 1وردك
4625مجموع

پژوهشگران افغان كه در اين تحقيق سهم گرفتند، از تجربه گسترده در فعاليت در ساحات ناامن برخوردار بودند و قبال در تحقيقات درباره 
شورشيان مشاركت كرده بودند. در نتيجه، آن ها قادر بودند كه نسبتا به آسانى در ساحات متاثر از منازعه به شمول برخى از ساحات 

تحت پوشش اين گزارش رفت و آمد كنند.
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رويكرد وزارت معارف در قبال سياست در صنف درسى. 3

ممنوعيت فعاليت سياسى در ليسه ها و اجراى اين ممنوعيت 3 .1
پاليسى حكومت افغانستان در قبال فعاليت سياسى در ليسه ها قسما ميراث تاريخ خودكامه و مستبد اين كشور و كشمكش هاى دهه 
هاى 1970، 1980 و 1990 ميالدى است كه مسوليت آن اغلبا به احزاب سياسى نسبت داده مى شود. كرزى رييس جمهور سابق بار بار 
از پوهنتون ها و مكتب ها خواست كه از فعاليت هاى سياسى خود را دور نگه دارند.5 بنابراين، كليه فعاليت هاى سياسى از لحاظ رسمى 
در ليسه هاى افغانستان ممنوع است. در اصول، مى توان شاگردان ناقض اين ممنوعيت را از مكتب اخراج كرد. تيم پژوهشى اظهاراتى 

را در مورد برخى از قضايا دريافت كرد كه در آن، شاگردان به خاطر فعاليت هاى شان مجازات شده بودند:

فكر كنم سال گذشته مدير مكتب يك شاگرد را گير كرد. فعال يك حزب بود. فعاليت هايش فاش شده بود. سعى مى كردكه شاگردان 
را عليه برخى از امور بسيج كند و تظاهرات راه بيندازد. مدير مكتب راپورش را به حكومت داد و نمى دانم بعدا با او چه كار شد. از آن 
زمان به بعد، فكر كنم افراد فعاليت هاى سياسى شان را بسيار مخفيانه به پيش مى برند. خوشبختانه هيچ كس به شمول  معلمانم 

چيزى در مورد من نمى دانند [16، فعال روند سبز، كابل].

سال گذشته يك معلم يكى از فعاالن يك حزب سياسى را گير كرد. نمى دانم به كدام حزب وابستگى داشت. مكتب ما راپور او را به 
وزارت معارف داد و بعداً درك او گم شد. ديگر راجع به او چيزى نشنيدم. فكر كنم دنبالش را گرفتند و او را به مكتب ديگرى منتقل 
كردند. از او كه بگذريم، من در مورد شخص ديگرى كه به خاطر فعاليت هاى سياسى اش در مكتب ما گير آمده باشد، خبر ندارم 

[12، فعال حزب وحدت، كابل].

اغلبا به فعاالن شاگرد اخطار داده مى شود [26، فعال حزب التحرير، بغالن]. حتى اگر جدى ترين اقدامات مثال اطالع دهى به پوليس 
و رياست عمومى امنيت ملى (NDS) روى دست گرفته شود، به نظر مى رسد كه موثريت اين اقدامات محدود بوده است (هم چنين به 

جدول 2 نگاه كنيد):

بعضى از  معلمان و متعلمان مخالف آ نچه هستند كه ما در برخى از مكتب ها انجام مى دهيم، اما  معلمان، حكومت و امريكايى ها نمى 
توانند جلوى ما را بگيرند. تعدادى از  مكتب ها به حوزه هاى پوليس و دفاتر استخبارات شكايت كرده اند. مامورين كشف اين ادارات 
دنبال شمارى از فعاالن ما برآمده اند، اما اين مربوط گذشته مى شود. حاال فعاالن ما به ساير واليت ها رفته اند تا فعاليت هاى شان 

را به پيش ببرند و برادران مسلمان را جلب و جذب كنند [36، فعال حزب التحرير، كابل].

فعالى كه در باال از او نقل قول شده، خودستايى و فخرفروشى نمى كند. اكثريت قاطع معلمانى كه با آنها مصاحبه شده، تالش هاى 
وزارت معارف در جهت دور نگهداشتن سياست از صنف درسى را غيرموثر مى دانند:

وزارت معارف به همه رياست هايش در واليات دستور داده كه مانع سهم گيرى شاگردان در فعاليت هاى سياسى در مكتب ها شوند. 
ما منتهاى كوشش خود را مى كنيم، اما انجام اين كار عملى و موثر نيست [42، معلم، پروان].

وزارت معارف، فعاليت هاى سياسى در  مكتب ها را منع كرده، اما مديران  مكتب ها وضعيت را كنترول نمى كنند [56، معلم، جالل آباد].

وزارت معارف به تمام رياست هايش در واليات مكتوب فرستاده و فعاليت هاى سياسى در مكتب ها را منع كرده است. با اين وجود، 
اجراى اين ممنوعيت مربوط مديران مكتب ها است. در ولسوالى ها، در اكثر مكتب ها فعاليت سياسى جريان دارد و آزاد است [55، 

معلم، جالل آباد؛ ه مچنين 59، معلم، پكتيا؛ 58، معلم، ننگرهار؛ 52، معلم، مزار].

حدودا يك چهارم از 46 شاگردى كه با آن ها مصاحبه شد، باور دارند كه كارمندان وزارت معارف از فعاليت هاى سياسى شان آگاهى 
دارند، اما بنا بر هر دليلى كه ممكن است وجود داشته باشد، به مخالفت با اين فعاليت ها برنخاسته اند (جدول 2).

http://outlookafghanistan.net/ جون 2012،  سياسى"، 28  احزاب  به  پيوستن  براى  كرزى  جانب  از  متعلمان  و  محصالن  تشويق  عدم  باب  "در  افغانستان،  اوتلوك  ديلى     5
editorialdetail.php?post_id=4743#sthash.gO33USwV.dpuf (دسترسى در تاريخ 1 مى 2015).
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جدول 2: آگاهى و نگرش كارمندان وزارت معارف در مورد فعاليت سياسى
 در ليسه ها، بر طبق اظهارات شاگردان مصاحبه شده

بله
تعداددرصدى

139,118. كارمندان مكتب ها آگاه اند
10,95مخالف اند

26,112آگاه اند اما مخالف نيستند
2,11عدم پاسخ دهى

260,928. كارمندان مكتب ها آگاه نيستند
100,046مجموع

بنابراين، اين سوال مطرح مى شود كه آيا وزارت معارف توان اجراى ممنوعيت فعاليت هاى سياسى در مكتب ها را ندارد يا اين كه اين 
وزارت تمايلى براى اجراى اين ممنوعيت ندارد. برخى از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند كه احزاب سياسى جزو نظام مانع از آن شده 

اند تا وزارت معارف اقدامات قاطعى را عليه فعاليت هاى سياسى در ليسه ها اجرا كند:

وزارت معارف اعالم كرده است كه فعاليت هاى سياسى در مكتب ها جواز ندارد. اما زورمندان در اجراى اين قانون مداخله مى كنند 
و آن ها هستند كه به شاگردان فرصت و زمينه مى دهند كه ا فعاليت هاى سياسى را عملى كنند. وزارت معارف با زورمندان در تبانى 

است [71، معلم، پكتيا؛ هم چنين 68، معلم، پكتيا].

در هر صورت، حتى صرف نظر از يافته هاى سروى (نگاه كنيد به نمودار 1 و جدول هاى 1 الف، 1 ب، 2 الف و 2 ب در ضميمه)، 26 
معلمى كه با آن ها مصاحبه شد، به صورت گسترده اى در اين رابطه اتفاق نظر داشتند كه سطح فعاليت سياسى در مكتب ها رو به 
افزايش است. آن ها هم چنين اتفاق نظر داشتند كه احزاب و گروه هاى اسالمى به طور فزاينده بر اين فعاليت ها تسلط دارند (نگاه كنيد 

به جدول 3 و جدول هاى 3-9 در ضميمه).

جدول 3: احزاب و سازمان هاى فعال در ليسه ها، بنا بر اظهارات معلمان مصاحبه شده

تعداددرصدى
57.715طالبان

11.53حزب التحرير
80.821حزب اسالمى

34.69جمعيت اسالمى
3.81دعوت اسالمى

7.72روند سبز
15.44جمعيت اصالح

3.81وحدت
3.81جنبش

23.16تحريك ملى
34.69جامعه مدنى

15.44سازمان هاى دينى
38.510حقوق زنان
19.25افغان ملت
3.81سلفى ها
100.026مجموع

هيچ يك از معلمان مصاحبه شده، آشكارا موجوديت اين روندها و گرايشها را انكار نكردند، اگرچه تقريبا يك چهارم از آن ها از پاسخ 
دهى به اين پرسش يا ارايه پاسخ هاى صريح امتناع كردند (جدول 4).
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جدول 4: فعاليت هاى سياسى در مكتب ها، بنا بر اظهارات  معلمان مصاحبه شده

تعداددرصدى

76.920افزايش فعاليت سياسى؟
73.119انحصار فزاينده فعاليت سياسى از سوى اسالم سياسى؟

100.026مجموع

سروى خاطر نشان ساخت كه فعاالن احزاب ليبرال، چپى و دموكراتيك كمتر در ميان شاگردان ليسه ها حضور دارند، بر خالف گونه هاى 
مختلفى از گروه هاى اسالم گرا و بنيادگرايى كه به نظر مى رسد در بخش هايى از كشور ريشه هاى نسبتا ژرف و عميقى را دوانده اند. 
در واقع، چنين به نظر مى آيد كه ممنوعيت فعاليت سياسى در ليسه ها بيشتر مانع از فعاليت نيروهاى ميانه رو در ميان شاگردان شده 
تا اين كه گروه هاى تندرو را از ليسه ها دور نگهدارد، زيرا تندروها در توسل به كاربرد تهديد و زور براى پيشبرد فعاليت هايشان درنگ 
و تعلل اندكى دارند. فعاالن شاگرد مرتبط با طالبان6 آشكارا ادعا مى كنند كه دست كم در برخى از ساحات، طالبان به كارمندان وزارت 

معارف در مورد سعى در جلوگيرى از كار فعاالن شان در مكتب ها هشدار داده و آن ها را تهديد كرده اند:

يك بار مدير مكتب از ما نزد ولسوال بتى كوت (واليت ننگرهار) شكايت كرد. ما به خانه اش رفتيم و او را سخت لت و كوب كرديم 
و نيز دروازه خانه اش را شكستيم و به او اخطار داديم كه دوباره نزد پوليس مراجعه نكند. از آن به بعد، به پوليس مراجعه نكرده است 

[73، فعال طالبان، ننگرهار؛ هم چنين 72، فعال طالبان، دايچوپان/زابل].

صرف نظر از آن چه كه ممكن است از سختگيرى در مورد فعاليت سياسى در مكتب ها جلوگيرى كند، معلمانى كه با آن ها در اين پروژه 
تحقيقى مصاحبه شد، سطح قابل توجه اى از فعاليت سياسى را در مكتب ها اطالع دادند. در اين زمينه، اظهارات آن ها با يافته هاى سروى 
مطابقت دارد. در واقع، مشاجره هاى سياسى از سوى تقريبا همه معلمان مصاحبه شده اطالع داده شد (92,3 درصد) و ساير فعاليت هاى 
قابل ديد نظير پخش جزوه ها و نوشته ها ، برگزارى جلسه ها و نوشتن بر روى ديوارها نيز به كرات اطالع داده شد. شناسايى عضوگيرى 
در سازمان هاى سياسى دشوارتر است و در واقع از جانب فقط 19,2 درصد از معلمان اطالع داده شد. همان طور كه در سروى مورد بحث 
قرار گرفت، برگزارى اعتراضات در ليسه هاى افغانستان پديده اى نادر است و اين امر توسط معلمان تاييد شد. آن چه شايد تعجب آور 
باشد، اين است كه اين نتايج از نتايج سروى تفاوت داشت. براى مثال، در رابطه با عضوگيرى، سروى حاكى از آن بود كه درصدى باالترى 
از پاسخ دهندگان وقوع اين امر (عضوگيرى) را در مكتب ها شان تاييد كردند (52,3 درصد در مقابل 19,2 درصد). اين تفاوت ها به آسانى 
نظر به تفاوت در ديدگاه مشاهده قابل توضيح است–بدين معنى كه احتمال آگاهى معلمان از آن چه در ميان شاگردان رخ مى دهد، كم 
تر از آگاهى خود شاگردان در اين زمينه است. در واقع، فعاالن شاگردى كه با آنها مصاحبه شد، حتى سطح باالترى از عضوگيرى را از آن 
چه در نتايج سروى نشان داده شد، اطالع دادند. از همه مهم تر اين كه شاگردان عضوگيرى را به حيث يكى از معمول ترين انواع فعاليت 
سياسى برجسته ساختند– 69,6 درصد كه بعد از مشاجره هاى سياسى، دومين فعاليت سياسى معمول در  مكتب ها به شمار مى رود. آن 

چه واضح است، اين است كه فعاالن از موقف بهترى براى تشريح فعاليت هاى شان برخوردار بودند (جدول 5).

جدول 5: انواع فعاليت سياسى اطالع داده شده توسط فعاالن شاگرد ليسه ها كه با آنها مصاحبه شد

قانونى، جزو نظامقانونى، مخالف نظامغيرقانونىهمه
تعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدى

69.63275.0970.0766.716عضوگيرى
37.01725.0370.0729.27پخش نوشته ها 

69.63266.7890.0962.515 جلسه ها
17.4816.7240.048.32 اعتراض ها
91.34291.711100.01087.521 مشاجره ها

41.31941.7560.0633.38ديوارنوشته ها
28.31341.7550.0512.53اعتراض به معلمان

46121024مجموع

6  آن ها خود را امارت اسالمى طالبان مى نامند تا بدين وسيله يادآور تداوم حكومتى شوند كه در اثر مداخله امريكايى ها در سال 2001 ساقط شد. آن ها بزرگترين حركت شورشى در افغانستان امروزه 
هستند و به گونه يى در حال توسعه اند كه مشخصه يك حركت سياسى است. آن ها از جمله به جلب و جذب اعضا از ميان شاگردان ليسه ها روى آورده اند.
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شايان ذكر است كه با وجود اين كه معلمان قادر بودند كه فقط سطحى ترين جنبه هاى فعاليت سياسى را در ليسه ها مشاهده كنند، اما 
آن ها اغلبًا اطالع دادند كه طالبان و/يا حزب التحرير7 در  مكتب هاى شان فعال هستند؛ 80,8 درصد از  معلمان حضور حزب اسالمى8 
را اطالع دادند، ولى اين كه منظور شاخه قانونى يا ستيزه جوى اين حزب بوده، معموال واضح نيست (به جدول 6 نگاه كنيد). سروى نيز 

سطح باالى موجوديت گروه هاى افراطى و غيرقانونى را در مكتب ها اطالع داد (نگاه كنيد به جدول هاى 3 و 4 در ضميمه).

جدول 6: انواع فعاليت سياسى در ليسه ها، بنا بر مشاهدات معلمان مصاحبه شده

تعداددرصدى
19.25عضوگيرى

57.715پخش نوشته ها 
53.814 جلسه ها

11.53اعتراض ها
92.324 مشاجره ها

30.88ديوارنوشته ها
23.16اعتراض به معلمان

100.026مجموع

تبعيض 3 .2
همان طور كه در باال ذكر شد، نكته كه بار بار خاطر نشان شد، اين بود كه تاريخچه و نحوه ايجاد احزاب سياسى به خودى خود به تالش ها 
در جهت دور نگهداشتن ليسه ها از سياست خدشه وارد مى سازد. در واقع، مصاحبه ها با فعاالن شاگرد نشان مى دهد كه بر خالف فعاليت 
هاى شاگردان وابسته به سازمان هاى مخفى، فعاليت هاى شاگردانى كه با احزاب جزو نظام در ارتباط اند، به طور قابل مالحظه يى تحمل 

مى شود و در نتيجه، آن ها نگرانى نسبتا اندكى در مورد كشف فعاليت هاى شان دارند. يكى از فعاالن مخفى چنين اظهار داشت:
شاگردان بسيارى اند كه براى ساير گروه هاى سياسى مثل جنبش، حزب اسالمى، جمعيت، محاذ ملى9 و ساير گروه ها كار مى كنند، 
اما چون فعاليت هاى سياسى شان در حكومت افغانستان ثبت و راجستر شده و رهبران شان قدرت را در كشور به دست دارند، آن ها 
آشكارا با ساير شاگردان در مورد وابستگى شان به اين يا آن حزب سياسى صحبت مى كنند، اما ما نمى توانيم چنين كارى را انجام 
دهيم. بدبختانه، مردم افغانستان فكر مى كنند كه حزب التحرير مثل طالبان يك تهديد است و اكثر مردمى كه در حكومت اند، از حركت 
ما خوششان نمى آيد. از همين خاطر است كه ما فعاليت هاى خود را مخفيانه انجام مى دهيم [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

در واقع، ديدگاه هاى اين مصاحبه شونده از جمله توسط فعاالن جمعيت اسالمى10 و جنبش ملى11 تاييد شد:

 معلمان من مى دانند كه ما براى خير و منفعت جامعه كار مى كنيم. آن ها آگاه اند كه ما خواهان ترقى و پيشرفت هستيم. تاكنون براى 
ما هيچ مشكلى ايجاد نكرده اند. سال گذشته يك معلم داشتيم كه جديدا در مكتب مقرر شده بود. او اصرار داشت كه ما بايد فعاليت 
هاى خود را متوقف كنيم و به ما گفت كه كار ما غيرقانونى است، اما ساير  معلمان قناعت او را حاصل كردند. حاال ما هيچ مشكلى 

نداريم و حتى  معلمان به ما كمك مى كنند [9، فعال جنبش، مزار شريف].
حزب التحرير كه اصالتا در سال 1953 در فلسطين بنيان گذارى شده، چند سال پيش در افغانستان ظهور  يافت. مبادى اين حزب در افغانستان نامعلوم است، اما احتماال فعاالن حزب التحرير در   7
آسياى مركزى و پاكستان كه اين حزب در آن جا بسيار فعال است، از ايجاد اين حزب در افغانستان حمايت كرده اند. به علت مخفى بودن اين حزب، دانش ما درباره آن اندك است، اما چنين به 
نظر مى رسد كه اين حزب فعاليت هايش را در شمال شرق افغانستان آغاز كرده و بعدا به ساير واليت ها به شمول منطقة اطراف كابل گسترش يافته است. اين حزب در مورد قريب الوقوع بودن 

رستاخيز و قيامت تبليغ مى كند و مسلمانان را به كشف مجدد ريشه هاى شان و تأسيس مجدد خالفت اسالمى به منظور مساعدسازى زميته وقوع قيامت فرامى خواند.
پس از انشعاب از جمعيت اسالمى در سال 1979، حزب اسالمى به حيث رقيب اصلى جمعيت اسالمى در دهه هاى 1980 و 1990 ميالدى قد علم كرد. على رغم ريشه هاى مشترك حزب اسالمى   8
و جمعيت اسالمى در جنبش محصالن الهام گرفته از اخوان المسلمين، اين دو حزب اغلبا با هم درگير جنگ بوده اند و درگيرى هاى شان بعضا خشونتبار بوده است. حزب اسالمى عموما به حيث 
شاخه راديكال و افراطى جنبش محصالن شناسايى مى شود و از دهه 1990 ميالدى به بعد، اين حزب عمدتًا پشتون هاى ساكن مناطق شرقى را جلب و جذب كرده است (حال آن كه جمعيت 
اسالمى عمدتا و به طور فزاينده بر تاجيك ها اتكا كرده است). از سال 2005 به اين سو، حزب اسالمى رسما به دو شاخه منشعب شده است: يك شاخه از لحاظ قانونى در اداره هاى مربوطه در كابل 
ثبت و راجستر است، در روند انتخاباتى مشاركت دارد و حتى برخى از اعضايش در پارلمان حضور دارند و شاخه ديگرى كه تا هنوز درگير مبارزه مسلحانه عليه حضور نيروهاى غربى در افغانستان 
است. گلبدين حكمتيار، رهبر تاريخى اين حزب، رهبرى شاخه شورشى را بر عهده دارد. هر دو شاخه داراى سازمان جوانان هستند و سازمان هاى جوانان هر دو شاخه اين حزب از لحاظ عملى 

غيرقابل تفكيك اند و اغلبا فعاليت هاى مشتركى را سازمان دهى مى كنند.
اين حزب كه در سال 1979 توسط پير گيالنى تأسيس شده، عمدتا مورد حمايت پيروان گيالنى از طريقه تصوف قادريه قرار دارد. از اين لحاظ، اين حزب بايد يك حزب دينى تلقى شود، حتى اگر اين كه پيام   9
اين حزب همواره بر ناسيوناليسم تمركز داشته است تا گفتمان دينى. اين حزب در مقاومت دهه 1980 ميالدى به حيث يك سازمان طرفدار شاه فعال بود، اما فعاليت آن در دهه 1990 ميالدى اندك و ناچيز بود. 

اين حزب بنا بر تقاضاى حامد كرزى و حاميان بين المللى او در مورد برقرارى تعادل در ميان احزاب عمدتا غيرپشتون با احزابى كه براى پشتون ها مطبوع بودند، در ادارةبرخاسته از توافقنامه بن شامل شد.
به حيث اولين حزبى كه از ميان جوانان مسلمان در دهه 1960 ميالدى برخاست، جمعيت اسالمى در طول سال ها به حيث مهم ترين حزب اسالم گراى ميانه رو در افغانستان ظهور كرده است.   10
اين حزب در مقاومت دهه 1980 ميالدى عليه رژيم چپى و ارتش شوروى و سپس در جنگ هاى داخلى دهه 1990 ميالدى بسيار فعال بود. اين حزب نقش رهبرى كننده يى را در تهاجم سال 
2001 عليه رژيم طالبان ايفا كرد و توانست كه با حمايت اياالت متحده، طالبان را خلع قدرت كند. نمايندگان جمعيت اسالمى در مذاكره هاى پيرامون تشكيل حكومت پساطالبان در افغانستان از 
جمله اشتراك كنندگان كليدى بودند و چندين تن از اعضاى اين حزب در كابينه هاى پس از سال 2001 سهم داشته اند. اين حزب بعضا موضع حاكم داشته و بعضا موضع اش اندكى تضعيف شده، 
اما در كل، جاى شك و ترديدى نيست كه جمعيت اسالمى را مى توان جزو نظام سياسى جارى در كشور تلقى كرد. اين حزب هم چنين حضور چشمگيرى در پارلمان دارد و داكتر عبداهللا كانديد 

اين حزب در انتخابات رياست جمهورى سال 2014 بود.
اين حزب كه در سال 1992 توسط جنرال دوستم به حيث ابزار سياسى جاه طلبى او براى شموليت در نظام پساكمونيستى ايجاد شد، در جنگ هاى داخلى دهه 1990 ميالدى فعال بود و به طور   11
قابل توجه يى به تالش ها براى سقوط رژيم طالبان در سال 2001 يارى رساند. اين حزب در تقسيم غنايم در سال هاى 2002-2004 مشاركت داشته، اما بعدا به علت رقابتش با جمعيت اسالمى 
به طور فزاينده از عرصه قدرت به حاشيه رانده شده است. انتخاب جنرال دوستم به حيث معاون اول رياست جمهورى در انتخابات سال 2014 اين حزب را احيا كرده است و مى توان براى بار ديگر 

اين حزب را جزو نظام تلقى كرد. اين حزب عمدتا بر حمايت اقليت ازبك ساكن در شمال غرب افغانستان اتكا دارد و تا حدودى در ميان ازبك هاى ساكن در شمال شرق نيز حضور دارد.
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[كارمندان مكتب ها] مى دانند كه ما براى حزب جنبش كار مى كنيم، اما آن ها مشكلى با اين موضوع ندارند. آن ها حتى سپاس 
گزارند كه ما شاگردان را در دوره هاى آموزشى دعوت مى كنيم و آن ها را براى اشتراك در اين دوره هاى آموزشى تشويق مى كنيم 

[1، فعال جنبش، مزار شريف].

مقايسه ارزيابى شاگرد عضو جمعيت در مزار شريف كه از او در باال نقل قول شده، با يكى ديگر از فعاالن جمعيت در كابل، ارزنده است:

بلى، كارمندان مكتب چندين بار به من اخطار داده اند. به خاطرى كه آن ها... نمى دانند كه ما به خاطر خير و منفعت جامعه كار مى 
كنيم و نمى دانند كه ما هم مخالف فساد ادارى هستيم. روى هم رفته، ما فعاليت هاى خود را علنًا ترويج نمى كنيم. فعاليت هاى خود 

را مخفيانه انجام مى دهيم. نمى خواهيم آن ها از فعاليت هاى ما سردرآورند [13، فعال جمعيت، كابل].

دو نقل قول اول نشانگر موجوديت محيط آسان گيرانه براى احزاب داراى حضور قوى محلى حداقل در شمال كشور (جمعيت اسالمى) 
است. اگرچه نمونه ما كوچك بود، اما پاسخ هاى مصاحبه شوندگان حامى و مؤيد اين استدالل نيست. نوسان ها در ميان ساير گروه 
هاى داراى حضور قوى محلى در شمال (جنبش و وحدت) زياد حايز اهميت نيست و به نظر مى رسد كه گروه هاى داراى ريشه هاى 
ضعيف تر در شمال نيز با محيط آسان گيرانه يى در اين بخش از كشور مواجه باشند (به جدول 7 نگاه كنيد). در هر صورت، ممكن است 
شاگردان جمعيتى محيط مزار شريف را آسان گيرانه تر از محيط كابل يافته باشند. با اين وجود، نمونه ما از كابل فقط شامل دو فعال 

جمعيتى است و بنابراين براى نتيجه گيرى بسيار كوچك است.

جدول 7: آگاهى و نگرش كارمندان وزارت معارف در مورد فعاليت سياسى در ليسه ها در كابل و مزار شريف، بنا بر اظهارات شاگردان مصاحبه 
شده از حيث نوع سازمان سياسى

همه گروه هاى داراى همه غيرجمعيتىجمعيتىمزار
پايگاه هاى قوى در شمال

همه گروه هاى فاقد پايگاه 
هاى قوى در شمال

%16.6%70.0%50.0%75.0كارمندان مكتب ها آگاه اند
%33.3%20.0%33.3%0.0كارمندان مكتب ها مخالف اند

412106تعداد

تمام گروه هاى غيرشمالىتمام گروه هاى شمالىغيرجمعيتىجمعيتىكابل

%42.9%40.0%30.0%100.0كارمندان مكتب ها آگاه اند
%57.1%20.0%40.0%50.0كارمندان مكتب ها مخالف اند

21057تعداد

داشتن ارتباط با برخى از سازمان هاى سياسى يى كه جزو نظام حاكم اند، مى تواند به صورت بهترى تحمل نسبت به فعاليت هاى گروه 
هاى مشخصى در مكتب ها را توضيح دهد. اين امر هم چنين توسط فعاالن روند سبز12 – يك گروه كوچك و قانونا ثبت و راجستر شده 

كه جزو نظام حاكم نيست–تاييد شده است كه در مورد تحمل فعاليت هاى حزب شان توسط كارمندان وزارت معارف مطمئن نيستند:

بستگى دارد. بعضى وقت ها كه اهداف حزب روند سبز را براى شاگردان تشريح مى كنم، آن ها به ديدگاه هاى سياسى حزب ما عالقه 
مند مى شوند، اما نمى خواهند درگير شوند. منظورم اين است كه آن ها به حزب نمى پيوندند و فقط عالقه شان را به ما نشان مى 

دهند. بعضى از آن ها نمى خواهند به حزب بپيوندند و ادعا مى كنند كه حزب غيرقانونى است [10، فعال روند سبز، كابل].

شاگردان به ديدگاه هاى سياسى حزب ما عالقه مندند، اما به اين دليل به حزب نمى پيوندند كه از حكومت مى ترسند و نمى خواهند 
گير بيفتند. هم چنين بايد اضافه كنم كه بعضى از شاگردان عالقه اى به سياست ندارند [7، فعال روند سبز، كابل].

يك مسله مجزا اما مرتبط، محتواى نصاب تعليمى است كه در برخى از زمينه ها بحث برانگيز مى باشد. يك فعال شاگرد اصرار داشت 
كه همين تصميم كه از  معلمان خواسته شود كه مانع فعاليت هاى سياسى در مكتب ها شوند، به خودى خود بسيار سياسى است:

12   روند سبز كه در سال 2010 از سوى امراهللا صالح رييس پيشين رياست عمومى امنيت ملى تأسيس شده، بر جوانان اتكا دارد و عمدتًا به شخصيت عامة صالح وابسته است – صالح بيشترينه در 
رسانه ها ظاهر مى شود و اظهارات جنجال برانگيزى را مطرح مى كند. اين حزب و رهبران آن به شدت از نظام مخصوصًا به دليل بى كفايتى و بى توجه اى آن انتقاد كرده اند.
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 معلمان نيز درگير تعقيب و پى گيرى آجنداى اداره استخبارات افغانستان در مورد فعاليت هاى ضد اسالمى اند.  معلمان همواره شاگردان 
را دلسرد مى كنند تا مسلمان واقعى نباشند و از همين خاطر، شاگردان از پيوستن به حركت جمعيت اصالح دلسرد مى شوند [48، فعال 

جمعيت اصالح، كابل؛ هم چنين 20، فعال جمعيت اصالح، كابل].

  معلمان و فعاليت هاى سياسى 3 .3
فاحش ترين تناقض در پاليسى وزارت معارف مبنى بر ممنوعيت فعاليت هاى سياسى در  مكتب ها زمانى اتفاق مى افتد كه معلمان خود 
در تبليغ سياسى و حمايت از احزاب سياسى درگير باشند.13 اگرچه اكثر مصاحبه شوندگان مشاهده عاليم فعاليت سياسى معلمان را انكار 
كردند، اما برخى از آن ها اظهار داشتند كه كارمندان تدريسى فعاالنه در جهت متقاعد كردن متعلمان براى درگير شدن در فعاليت هاى 
سياسى تالش مى كنند (نگاه كنيد به جدول هاى 8 و 9). از جمله 21 معلم مصاحبه شده، 5 نفر از آن ها گفتند كه برخى از همكاران 

شان در فعاليت هاى سياسى همراه با شاگردان درگير هستند (23,8 درصد). يك معلم ابراز داشت:

بله، من معلمانى را ديده ام كه شاگردان را در جريان مبارزات انتخاباتى هم در انتخابات پارلمانى و هم در انتخابات رياست جمهورى به 
كار گماشتند تا به نفع كانديدان مشخص مبارزه كنند و براى اين كانديدان رأى بدهند [43، معلم، گلبهار/پروان].

فعاليت سياسى معلمان از ميان شاگردان نيز به ندرت دريافته مى شد، اما بعضى از شاگردان اظهار كردند:

بعضى از معلمان براى جمعيت كار مى كنند. آن ها فعال يك حزب سياسى اند. ولى نمى دانم كه آيا آن ها شاگردان را به اين گروه 
جلب و جذب مى كنند يا خير. نمى دانم... نمى توانم بگويم كه همه آن ها دخيل هستند، اما اكثرا مالها يا  معلمان مضامين دينى به 
جمعيت اسالمى عالقه مند هستند. بعضى از آن ها عضو اين حزب هستند. قبل از اين كه فراموش كنم، بايد بگويم كه  معلمان مضمون 

تاريخ نيز در فعاليت هاى سياسى در مكتب ما دخيل هستند [14، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف].

بله، در بعضى از مكتب ها، كارمندان از فعاليت هاى ما آگاهى دارند. برخى از آن ها حامى ما هستند، اما اكثرشان مخالف آن چه اند كه 
ما انجام مى دهيم. بله، معلمانى هستند كه به نفع حكومت افغانستان كار مى كنند و آن ها به احزاب سياسى و قومى مختلفى وابستگى 
دارند. آنها اغلبا مشكل آفرينى مى كنند و با فعاليت هاى ما مخالفت مى نمايند. آنها به نفع امريكايى ها و صهيونيست ها كار مى 
كنند... معلمان مضامين دينى به ما كمك مى كنند و به ما در جهت پيشبرد آرمان خالفت اسالمى و بيدارى اسالمى يارى مى رسانند، 
اما اكثر معلمان در مكتب ها مخالف آرمان ما هستند. امريكايى ها، اروپايى ها و صهيونيست ها معاش هاى اين  معلمان و به احتمال 

قوى مصارف مكتب ما را پرداخت مى كنند... [36، فعال حزب التحرير، كابل].

من معلمى را نديده ام كه شاگردان را در گروه هاى سياسى شان جلب و جذب كنند يا ايده هاى سياسى را به شاگردان تلقين كنند، اما 
من معلمانى را ديده ام كه حامى انتشار و تبليغ دين ما هستند [17، جمعيت اصالح، كابل].

ما شش معلم در ليسه خود داريم. معلمان ما گروهى تحت عنوان اميرالمومنين را ايجاد كرده اند. آن ها سعى مى كنند تا ما را جهت راه 
اندازى جهاد، حمايت از طالبان و در كل اسالم متقاعد كنندكه ما به آن ها بپيونديم. اين بدين معنى است كه ما فعاليت هاى سياسى 

خود را با كمك معلمان آغاز كرده ايم [73، فعال طالبان، ننگرهار].

در مجموع، 13 درصد از فعاالن شاگرد كه با آن ها مصاحبه شد، بيان داشتند كه معلمان در تبليغ سياسى (به شمول جلب و جذب مصاحبه 
شوندگان) دخيل هستند، اگرچه تقريبا 20 درصد از آن ها ابراز كردند كه معلمان كوشش مى كنند كه افكار سياسى را در اذهان شاگردان 
القا كنند (جدول 8، هم چنين نگاه كنيد به نمودار 2 و جدول 10 در ضميمه در رابطه با نتايج سروى). باور جمعى اين بود كه كتگورى 
هاى مشخصى از معلمان درگيرى و دخالت بيشترى در تبليغ سياسى دارند. اگرچه اكثر مصاحبه شوندگان كتگورى هاى معينى از معلمان 
را كه عمدتا در فعاليت هاى سياسى دخيل بودند، مشخص نكردند، اما مالهايى كه مضامين دينى را تدريس مى كنند، بعضا به عنوان 

عامالن اصلى تبليغ سياسى انگشت نما شدند، همان طور كه بر عالوه نقل قول فوق از مصاحبه 14، از نقل قول هاى ذيل برمى آيد:

به نظر من، همه معلمان در اين كار دخيل اند. اين كه چه مضمونى را تدريس مى كنند، فرقى در وضعيت ايجاد نمى كند. اما اكثرا 
مالهايى كه مضامين دينى را تدريس مى كنند، درگير هستند، زيرا آن ها نمى خواهند هيچ نقطه يا جنبه بد و منفى اى را در مورد 

اسالم ببينند. بنابراين، مى خواهند افكارشان رابه شاگردان تحميل كنند [13، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

 معلمان مطالعات اسالمى اكثرا در فعاليت هاى ما درگير هستند و از آن حمايت مى كنند. اما شمار انبوهى از معلمان اسالمى در ليسه 
هاى افغانستان داريم كه از جمله اعضاى ارشد جمعيت اصالح به شمار مى روند. در غير اين صورت، ما در فعاليت هاى خود موفق 

نمى بوديم [48، جمعيت اصالح].

13   در رابطه با فعاليت هاى سياسى استادان پوهنتون ها، نگاه كنيد به كيسى جانسون، مطالعه يى كه قرار است به زودى منتشر شود، واشنگتن: انستيتوت صلح اياالت متحده، 2015.
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هم چنين نوسانات ساحوى يا منطقه يى عمده اى مشاهده شد (جدول 9). دو موقعيتى كه بيشترين تعداد مصاحبه شوندگان را به خود 
اختصاص داده بودند، مزار شريف (16) و شهر كابل (12) بودند. گرچه 12,5 درصد از شاگردان مزار ادعا كردند كه معلمان در جلب و جذب 
اعضا براى احزاب سياسى درگير هستند، اما هيچ يك از شاگردان كابل اين ادعا را تاييد نكردند. در رابطه با تالش  معلمان در جهت تلقين 

ديدگاه هاى سياسى به شاگردان، به نظر مى رسد كه اين كار بيشتر در مزار معمول است تا در كابل (37,5 درصد در مقابل 8,3 درصد).

جدول 8: درگيرى و دخالت معلمان در فعاليت هاى سياسى در ليسه ها، بنا بر اظهارات فعاالن شاگرد

تعداددرصدى پاسخ مثبت
13.06 معلمان در جهت جلب و جذب شاگردان در گروه هاى سياسى تالش مى كنند
19.69 معلمان در جهت اثرگذارى بر ديدگاه هاى سياسى شاگردان تالش مى كنند

46مجموع

جدول 9: درگيرى و دخالت معلمان در فعاليت هاى سياسى در ليسه ها، بنا بر اظهارات فعاالن شاگرد: شهر كابل در مقابل مزار شريف

كابلمزار
%0%12.5 معلمان در جهت جلب و جذب شاگردان در گروه هاى سياسى تالش مى كنند
%8.3%37.5 معلمان در جهت اثرگذارى بر ديدگاه هاى سياسى شاگردان تالش مى كنند

1612تعداد
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 بازتوليد نظام سياسى: فعاالن وابسته به احزاب وابسته به نظام. 4
احزاب سياسى وابسته به نظام نياز دارند تا نسل جديدى از فعاالن و اعضا را به منظور مشاركت در مبارزات آينده و گسترش يا تحكيم 
حضور ساحوى شان استخدام كنند. واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان درمطالعه قبلى خود درباره فعاليت هاى سياسى در ميان  محصالن 
پوهنتون ها دريافت كه احزاب سياسى وابسته به نظام در جذب محصالن به صفوف شان بسيار فعال و حتى مايل بودند كه منابع عمده 
را به منظور نيل به اين هدف اختصاص دهند.14 پس چرا احزاب وابسته به نظام حتى تمايل دارند كه شاگردان ليسه ها را به كار گمارند؟

ما در نمونه گيرى خود دريافتيم كه فعاالنى كه مورد سروى قرار گرفتند، بسيار به ندرت تغيير سازمان دادند يا عضويت در ديگر احزاب 
را مورد توجه قرار دادند. يك فعال جنبش از جمله استثناها بود كه گفت قبال در نظر داشت كه به جمعيت بپيوندد [29، فعال جنبش، 
مزار شريف]. ثبات عضويت حزبى احتماال مستلزم آن است كه فعاالن بزرگسال و رهبران حزب منتهاى تالش خود را انجام دهند كه 
اعضاى بالقوه را در نوجوانى شان و قبل از آن كه حزب ديگرى مورد توجه آن ها قرار گيرد، جلب و جذب كنند. هم چنين از يافته هاى 
اين تحقيق چنين برمى آيد كه پدر و مادرها و شاگردان يا خود در احزاب سياسى زاده شده اند يا اين كه خود حتى قبل از اين كه احزاب 

توجه آن ها را جلب كنند، سعى دارند تا به احزاب بپيوندند.

الگوهاى عضوگيرى 4 .1
اكثريت قاطع فعاالن شاگرد بيان كردند كه همقطاران شان اكثرا عالقه يى به سياست ندارند. شاگردانى كه متعلق به خانواده هاى 

مستضعف و محروم هستند، معموال به احزاب ملحق نمى شوند:

شاگردان مكتب ما فقير و مسكين اند. اكثرشان از خانواده هاى بى بضاعت و محتاج هستند. كارگرى مى كنند و سعى دارند تا به كسب 
درآمد فاميل خود كمك كنند. به همين خاطر، آن ها نمى توانند به ما ملحق شوند. باور من اين است كه اگر شخصى مشكالت داشته 

باشد، سخت است كه آن شخص درباره توسعه جامعه فكر كند [18، فعال محاذ ملى، مزار شريف].

يكى از جنبه هاى تعيين كننده جلب و جذب در احزاب وابسته به نظام، اين ديدگاه است كه پيوستن به اين احزاب مى تواند راهى براى 
تأمين اشتغال در آينده باشد. برخى از مصاحبه شوندگان اين نكته را به صراحت اظهار داشتند:

اين اولين گام من براى پيوستن به يك حزب سياسى است. در آينده، من سخت كوشش خواهم كرد كه شخص مشهورى شوم تا 
بتوانم به عنوان كانديد در انتخابات پارلمانى شركت كنم. اين اميد من استكه نماينده مردم باشم. از طريق سياست، من به نفع مردم 

كار خواهم كرد [12، فعال حزب وحدت، كابل].

من واقعا مى خواهم تا يك سياستمدار مشهور و مهم در سياست آينده افغانستان باشم. مى دانم كه به اهداف خود دست خواهم يافت. 
همواره عالقه زيادى به سياست داشته ام و در آينده هم اينگونه خواهم بود. خدمت رسانى به جامعه و كشورم مايه خرسندى من است 

[10، فعال روند سبز، كابل].

هدف شخصى ام اين است كه درباره اوضاع افغانستان آگاه و باخبر باشم. مى خواهم بدانم كه در كشورم چه اتفاق مى افتد. من در جامعه 
احساس مسوليت مى كنم. ما نسل بعدى هستيم. اگر شخصى بخواهد جزو حكومت باشد، بهتر است كه كار را از قبل شروع كند. من عالقه 
مند سياست بودم و بنابراين، تصميم گرفتم تا حرفه سياسى خود را با پيوستن به يك حزب سياسى آغاز كنم [19، فعال جنبش، مزار شريف].

سواى آرزوى آغاز كار سياسى، برخوردارى از منافع بالقوه عضويت در يك شبكه حمايتى، مالحظه ديگرى در پيوستن به احزاب وابسته 
به نظام است. يك معلم گفت:

شاگردان مى خواهند تا يك حامى سياسى به منظور كسب فرصت ها و بورسيه هاى آموزشى و نيز يافتن شغل از طريق آن ها داشته 
باشند [55، معلم، جالل آباد].

ساير معلمان بعضا فعاليت سياسى شاگردان را انكار كردند، زيرا شغل يابى هدف اصلى اين شاگردان است:

شاگردان عمدتا به منظور يافتن شغل يا مساعدسازى زمينه تحصيالت عالى شان به احزاب سياسى ملحق مى شوند [64، معلم، غزنى].

اكثر جوانان به منظور كسب درآمد و دستيابى به اهداف شخصى مثل به دست آوردن بورسيه تحصيلى به احزاب سياسى مى پيوندند 
[69، معلم، پكتيا].

آن ها معلمان را مجبور مى كنندكه به آن ها نمرات عالى بدهند. بعضا آن ها مشكالتى را در مكتب ايجاد مى كنند [68، معلم، پكتيا].

14   جيستازى، "قيموميت و تمرد".
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جنبه تعيين كننده ديگر جلب و جذب در احزاب وابسته به نظام اين است كه اين امر بسيار به ندرت نمايانگر شكاف نسلى است. در واقع، 
از جمله 20 شاگرد، 17 نفر از آن ها (85 درصد) كه به سوال مربوطه جواب دادند، گفتند كه آن ها توسط فاميل هاى شان تشويق شدند 
كه به سازمان هاى مشخصى ملحق شوند. اكثر 28 فعال شاگرد (78,6 درصد) تصديق كردند كه فاميل هاى شان داراى ديدگاه هاى 
سياسى همسانى هستند. معموال اين شاگردان دنباله رو پدرهاى شان هستند [45، معلم، كاپيسا] (جدول 10). يك نقل قول معمول در 

اين زمينه قرار ذيل است:

پدرم مرا تشويق كردكه اين راه را در پيش بگيرم. او نيز عضو جنبش است او مى داند كه اگر من كار سياسى خود را با جنبش ادامه 
دهم، در آينده موفق خواهم بود. وقتى خيلى جوان بودم، منظورم اين است كه وقتى صنف دهم بودم، پدرم به من گفت تا به اين حزب 

بپيوندم. بنابراين، من فعاليت سياسى ام را با اين حزب شروع كردم [1، فعال جنبش، مزار شريف].

جدول 10: رابطه فعاالن شاگرد با اعضاى فاميل هاى شان

قانونى، وابسته به نظامقانونى، ضد نظامغيرقانونىهمه

تعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدى
78.33666.78100.01075.018خانواده توافق دارد
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نتيجه اين است كه در برخى از مكتب هاى واقع در ساحاتى كه احزاب وابسته به نظام حضور قوى يى در آن دارند، ممكن است كليه 
شاگردان به يك حزب بپيوندند:

تعداد شاگردان صنف ما تقريبا 50 نفر است و 20 نفر از آن ها فعال جمعيت اسالمى استند. ممكن است برخى از فعاالن به حيث معلم 
در مكتب ما كار كنند. فكر مى كنم، اما در مورد آن مطمئن نيستم [14، فعال جمعيت، مزار شريف].

در صنفى كه من هستم، تقريبا شش شاگرد براى جمعيت فعاليت مى كنند. به طور دقيق  نمى دانم كه چند نفر در مكتب ما براى اين 
حزب فعاليت مى كنند. شش نفرى كه همصنفى من هستند، دوستان من هم هستند [8، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف].

جلب و جذب افقى (جلب و جذب شاگردان توسط شاگردان) صورت مى گيرد، اما به نظر مى رسد كه دست كم تا جايى كه به جلب و 
جلب اعضا در مكتب ها مربوط مى شود، چنين امرى در رابطه با احزاب وابسته به نظام به ندرت اتفاق بيفتد. مواردى از جلب و جذب 

افقى اطالع داده شد:

من درباره سياست فكر مى كردم و همصنفى هايم توجه ام را به اين حزب سياسى جلب كردند. آن ها مرا به عضويت اين گروه 
درآوردند. بر عالوه، من به مسايل سياسى هم عالقه مند بودم و تا هنوز هم عالقه مند هستم [14، فعال جمعيت، مزار شريف].

با اين وجود، حتى در صورتى كه جلب و جذب افقى صورت گيرد، به نظر مى رسد كه تشويق خانواده يا دست كم داشتن رابطه هاى 
قبلى عامل تعيين كننده باشد. بنابراين، بعضى از مصاحبه شوندگانى كه توسط دوستان و همساالن جلب و جذب شده بودند، گفتند:

خوب، خانواده ام مرا تشويق كرد. آن ها مى خواهندكه من از طريق سياست براى اين كشور كار كنم. مى دانم كه آن ها در مورد آن 
چه براى من و براى كشورم خوب است، فكر مى كنند. وقتى صنف يازده بودم، شخصى را مى شناختم كه براى حزب سياسى محاذ 
ملى كار مى كرد؛ او در صنف ديگرى بود. من از او خواستم كه اهداف اين حزب را به من توضيح دهد. او برايم توضيح داد و من آن 
را براى آينده خيلى خوب يافتم. بنابراين، تصميم گرفتم كه به آن ها بپيوندم. سپس او مرا به قوماندان اختر محمد، نماينده اين حزب، 

معرفى كرد و من عضويت اين حزب را به دست آوردم [18، فعال محاذ ملى، مزار شريف].

من يك همصنفى به نام وسيع اهللا داشتم كه براى اين حزب سياسى كار مى كرد؛ او مرا به اين گروه جذب كرد. او همه چيز راجع به 
اين حزب را برايم توضيح داد. من اهداف اين حزب سياسى را براى نسل جديد افغانستان بسيار مفيد و سودمند يافتم. بنابراين، تصميم 
گرفتم كه به آن ها ملحق شوم. بر عالوه، من به سياست عالقه دارم و مى خواهم كه از اين طريق به كشورم خدمت كنم. من همواره 
از كار براى حزب جنرال دوستم خوشم مى آمده است و دوست داشتم كه روزى عضو اين حزب باشم [9، فعال جنبش، مزار شريف].

در بيرون از مكتب ها، احزاب وابسته به نظام به طور فزاينده يى بر مراكز آموزشى به حيث راهى براى برقرارى رابطه با جوانان و ايجاد 
فرصت هاى جلب و جذب آن ها اتكا كرده اند. احتماالجنبش اولين حزبى بود كه به طور قابل توجه اى بر مراكز آموزشى در كنار ليسه 

ها براى عضوگيرى اتكا كرد [1، 20]. برخى از مصاحبه شوندگان اذعان كردند كه از طريق مراكز آموزشى جلب و جذب شده اند:
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حزب جنبش ملى اسالمى برنامه هاى آموزشى خوبى را براى جوانان فراهم آورده است. اين برنامه ها عالقه مرا به اين حزب جلب 
كرد و تصميم گرفتم كه به جوانان افغانستان از طريق اين حزب خدمت كنم. من در دوره هاى آموزشى كوتاه مدت آن ها اشتراك 

كرده ام [5].

حتى در صورتى كه اين دوره هاى آموزشى به صورت مستقيم با عضوگيرى مربوط نبوده، اين امر نشانگر تعهد جنبش نسبت به آموزش 
به حيث مسير رسيدن به يك افغانستان مدرن است:

هدف اصلى اين حزب اين است كه سطح آموزش در ميان جوانان ارتقا يابد. در واقع، نه تنها آموزش، بلكه توسعه و ترقى جوانان در 
همه عرصه ها. اين امر براى نسل جوان افغانستان اميدواركننده است و تسهيالتى را در اختيار آن ها قرار مى دهد. اين هدف واقعا 

توجه مرا به خودش جلب كرده است [19، فعال جنبش، مزار شريف].

به نظر مى رسد كه ساير احزاب نيز اين الگو را موفقيت آميز تلقى كرده اند و سعى در تقليد از آن دارند:

حزب ما عمدتا تالش هايش را از طريق يافتن راهى براى بهبود آموزش در جامعه نشان مى دهد. ارايه دوره هاى آموزشى، بخشى 
از برنامه هاى حزب است. ما از شاگردان براى اشتراك در دوره هاى آموزشى دعوت مى كنيم. آن ها بعد از اشتراك در دوره هاى 
آموزشى ما درمى يابند كه ما براى خير و منفعت اين كشور كار مى كنيم. سپس ممكن است آن ها به ما بپيوندند [18، فعال محاذ 

ملى، مزار شريف].

هدف اصلى ما اين است كه نسل جوان را براى آموزش تشويق كنيم. ما هم چنين كارزارهايى را در قريه ها درباره كانكور به راه مى 
اندازيم و دليلش اين است كه جوانان ساكن در قريه ها در اين باره اطالع زيادى ندارند. ما هم چنين بعضى از دوره هاى آموزشى را 

براى جوانان ارايه مى دهيم. اين فعاليت ها توسط حزب سازماندهى مى شود [11، فعال جمعيت، كابل].

آن چه در اين قسمت بحث شد، نشان مى دهد كه احزاب وابسته به نظام عمدتا مورد عالقه و توجه طبقه متوسط مسلكى و مشتاق 
قرار دارند؛ منظور از طبقه متوسط مسلكى و مشتاق، خانواده هايى است كه آموزش را ابزار ترقى اجتماعى مى دانند و هم چنين آگاه 
اند كه آموزش به خودى خود راه پيشرفت در جامعه مملو از زد وبند در افغانستان نيست. بلندپروازى ها و آرزوى هاى حداقلى اين 
شاگردان اين است كه در اداره هاى دولتى صاحب كار و شغل شوند و در بهترين صورت، از سلسله مراتب اجتماعى از طريق عضويت 
حزبى باال بروند. يك فعال معمول عضو يك حزب وابسته به نظام مى خواهد كه به آموزش خود ادامه دهد، به پوهنتون راه يابد و به 
صورت ايده آل در خارج از كشور تحصيل كند. اين شخص آشكارا منتقد نظام آموزشى افغانستان نيست (زيرا چنين كارى مى تواند 
مشروعيت تالش هايش را از بين ببرد)، ادعاى خوشبينى درباره آينده مملكت دارد و از وضعيت موجود در كشور حمايت مى كند 

(جدول 11). اغلب اين شاگردان اعضاى "ميراثى" حزب اند، زيرا بزرگساالن فاميل هاى شان از گذشته عضويت حزب را داشته اند.

جدول 11: ديدگاه ها و انتظارهاى فعاالن شاگرد درباره آموزش

قانونى، وابسته قانونى، ضد نظامغيرقانونىهمه
به نظام

تعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدى
41.3190040.0462.515راضى از نظام آموزشى افغانستان

78.33666.7870.0787.521خوشبينى در مورد آينده
76.13566.7880.0879.219داشتن قصد تحصيل در خارج از كشور

91.34275.0990.09100.024تمايل براى رفتن به پوهنتون
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اهداف 4 .2
تقاضا از فعاالن شاگرد براى اظهار نظر صريح در مورد اهداف احزاب شان بيش از آن چه انتظار مى رفت، سخت و دشوار بود. بيشترينه 
عبارات مبهمى چون رفاه افغانستان به كار مى رفت. بر عالوه خجالت و كمرويى، فرض بر اين بود كه بسيارى از اين فعاالن به صورت 
سطحى در حزب دخيل بودند و به درستى برنامه ها و ديدگاه هاى حزب را درون سازى نكرده بودند؛ به نظر مى رسد كه اين امر مويد 
اين ايده است كه پيوستن به احزاب وابسته به نظام اغلبا يك انتخاب پراگماتيك و عمل گرايانه است كه هدف از آن، كسب حمايت از 

تحصيل و زندگى آينده شاگردان است.
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در  جارى  وضعيت  از  شان  حمايت  چرايى  مورد  در  سكوالر  احزاب  فعاالن  استدالل  كه  آمد  مى  نظر  به  چنين  دهى،  پاسخ  هنگام  در 
افغانستان، آسان تر و سهل تر بود. يك فعال جنبش اظهار داشت:

در واقع، مردم در گذشته به آموزش و توسعه جامعه عالقه يى نداشتند. اكنون مى دانم كه تغييرات عمده يى در اذهان آن ها به ميان 
آمده است. آن ها نيز مى خواهندكه بخشى از آبادى و ترقى [افغانستان] باشند. در واقع، بعضى از كشورهاى خارجى مروج نژادپرستى 
در ميان مردم افغانستان بودند. مردم خيلى نژادپرست بودند. اما حاال آن ها تحصيلكرده شده اند و نژادپرستى مثل گذشته در جامعه 

وجود ندارد [1، فعال جنبش، مزار شريف].

قابل ذكر است كه سهم جنبش در غنايم پس از سال 2001 در مقايسه با احزاب اسالمى يى چون جمعيت اسالمى، ناچيز بوده است. 
با اين وجود، در ميان احزاب وابسته به نظام، فعاالن جنبش در مجموع به بارزترين شكل از وضعيت جارى در كشور حمايت كرده اند. 
مصاحبه شونده معمولى جنبش يك ازبك از شمال غرب افغانستان است و به خوبى آگاهى دارد كه اين بخش از كشور به طور عمده 
يى از نظام پس از سال 2001 بهره مند و مستفيد شده، اگرچه خود حزب جنبش منافع اندكى را از طريق نظام سياسى متمركز بر كابل 

به دست آورده است.

فعاالن وابسته به احزاب اسالم گراى وابسته به نظام تالش بيشترى را از خود در جهت تشريح مفصل اهداف احزاب شان به خصوص 
در رابطه به وضعيت جارى در كشور نشان دادند؛ رهبران اين احزاب منافع قابل مالحظه را از وضعيت جارى به دست آورده اند، اگرچه 
نظام پس از سال 2001 فاصله زيادى از آرمان حكومت اسالمى اين احزاب داشته است. براى مثال، ديدگاه هايى كه اعضاى جمعيت 
اسالمى اظهار كردند، در بين عبارت مبهم تعهد در قبال رفاه افغانستان و تاسيس دولت اسالمى در افغانستان در نوسان بود [39، فعال 

جمعيت اسالمى؛ 14، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف]. مفصل ترين تشريح اهداف جمعيت اسالمى قرار ذيل بود:

توسعه و ترقى افغانستان تحت صالحيت جمهورى اسالمى افغانستان. اجراى شريعت اسالمى و محو فساد ادارى و نيز توسعه بخش 
آموزشى [22، فعال جمعيت اسالمى، لوگر].

مصاحبه شوندگان نياز تشريح كيفى منظورشان از "دولت اسالمى" را احساس كردند: "هدف ما يك نظام اسالمى است كه از نظام 
اسالمى طالبان بسيار متفاوت است" [31، جمعيت اسالمى، بغالن]؛ اين حكومت اسالمى خواهان روابط حسنه با ساير كشورهاى جهان 
است [35، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف]. اين تشريحات كيفى بسيار جالب است، زيرا نحوه تالش و ادعاى احزاب اسالم گراى 
وابسته به نظام را در مورد تشكيل يك نظام اسالمى به حيث هدف اصلى اين احزاب خاطر نشان مى سازد و بنابراين، اين احزاب را از 
گروه هاى افراطى و تندرو تفكيك مى كند. هم چنين احزاب اسالم گراى وابسته به نظام مجبوراند توضيح دهند كه چرا باوجود سهيم 
بودن در حكومت از سال 2001 به اين سو، نتوانسته اند به پيشرفت مهمى در اسالمى سازى نظام دست يابند؛  خالف آن، ليبراليزه و 
آزاد ساختن نظام سياسى زير نظر و رياست آن ها صورت گرفته است. نكته يى كه مخصوصا براى اين احزاب درد سرساز است، اين 

است كه آن ها از مداخله غرب در افغانستان حمايت كرده اند (به معلومات آتى نگاه كنيد).

فعاليت ها 4 .3
بر اساس اظهارات 92,3 درصد از معلمان مصاحبه شده، اكثر فعاليت شاگردان كه معلمان آن را مشاهده مى كنند، مشاجره هاى سازمان 

نيافته و ظاهراً خودجوش است. يكى از معلمان گفت:

بله، من شاهد فعاليت هاى سياسى غيرمنظم در ميان شاگردان بوده ام و اين امر در ليسه هاى افغانستان طبيعى است. شاگردان 
درگير فعاليت هاى سياسى در صنف هاى درسى مى شوند. براى مثال، آن ها درباره مسايل سياسى مختلف در كشور جنجال مى 

كنند [41، معلم، تگاب؛ همچنين 42، معلم، پروان].

" مشاجره ها" معمول ترين فعاليت سياسى در  مكتب ها بود كه هم شاگردان و هم  معلمان آن را اطالع دادند (جدول 6 و جدول هاى 
11 و 12 در ضميمه).

قسما دليل اين امر اين است كه مشاهده كنندگان خارجى تنها سطحى ترين عاليم فعاليت سياسى در ليسه ها را مى بينند. با اين وجود، 
هم چنين به نظر مى رسد كه برخى از احزاب وابسته به نظام مطالبه هاى زيادى از شاگردان عضو ندارند و دليل آن شايد سن و سال 

كم اين اعضا باشد:

شخصا خوش دارم با مردم درباره مسايل سياسى بحث كنم. من وظيفه مشخصى ندارم كه آن را  انجام دهم؛ همين كه ما به حزب پيوستيم، 
براى حزب ما كافى است. بعد از فراغت از مكتب، ما مى توانيم در فعاليت هاى سياسى بيشترى اشتراك كنيم. فعال تمام شاگردان مكتب فقط 
عضويت حزب را قبول مى كنند، اما بعد از فراغت و رفتن به پوهنتون، ما فعاليت هاى خود را آغاز خواهيم كرد [8، فعال جمعيت، مزار شريف].
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با اين حال، اين امر در رابطه كه تمام احزاب جزو نظام صدق نمى كند. به نظر مى رسد كه حتى بعضى از احزاب قانونى داراى ساختار 
هرمى شكل قوى يى هستند كه از انظار عامه پنهان است و اين احزاب داراى سياست ها و اهداف مخفى هستند:

خوب، ممكن است مهم ترين اهداف مخفى باشد و تاكنون فاش نشده باشد. با اين وجود، تا جايى كه من مى دانم، حزب به ما دستور 
داده كه شاگردان را تشويق كنيم تا به حزب ملحق شوند. اين نشان مى دهد كه حزب ما مى خواهدكه نسل جديد درگير سياست شود. 

بنابراين، ما سخت كوشش داريمكه شاگردان را جذب كنيم [15، فعال حزب وحدت، كابل].

من نمى توانم تمام اهداف را فاش كنم و شايد هم تمامش را ندانم، اما مى دانم كه اين حزب ما را تشويق مى كندكه در سياست سهم 
بگيريم. بعضى از برنامه هاى آموزشى را اجرا مى كنند. حزب وحدت از شاگردان مى خواهدكه از مسايل سياسى آگاه باشند، زيرا فردا 
ما با اين مسايل رو به رو خواهيم شد و بايد بتوانيم با آن ها كنار بياييم. ما بايد بدانيم كه در سياست افغاستان چه مى گذرد. به نظر 
من، ما نه تنها بايد در رابطه با اوضاع كنونى باخبر باشيم، بلكه بايد كتاب هاى تاريخى را هم مطالعه كنيم كه درباره اوضاع گذشته در 

افغانستان نيز آگاه شويم و قادر باشيم كه دشمنان گذشته و جديد خود را بشناسيم [12، فعال حزب وحدت، كابل].
 

اكثر اوقات اين بستگى به وضعيت افغانستان دارد: ما از دفتر مركزى هدايت مى گيريم. آن ها به ما مى گويند كه چه كارى را بايد انجام 
دهيم. من خودم هميشه به دوستانم مشوره مى دهم كه از سياست آگاه باشند و در رابطه با وضعيت كشور باخبر باشند، زيرا اين براى 
ما بسيار مهم است. ما بايد در اين مورد آگاه باشيم، زيرا ما نسل بعدى هستيم. ما كسانى هستيم كه بايد وضعيت را در آينده كنترول 

كنيم. من اكثرا مشغول جلب و جذب اعضابراى حزب هستم [6، حزب وحدت].

ديدگاه هاى سياسى 4 .4
حضور غربى ها و غربى شدن

فعاالن وابسته به احزاب سكوالر وابسته به نظام به حضور غربى ها و آنچه مخالفان مسلح آن را "غربى شدن" مى خوانند، به طور بسيار 
مثبتى نگاه مى كنند (جدول 12):

فعال  شود [28،  ايستاد  خود  پاى  روى  افغانستان  حكومت  كه  اين  مگر  داريم،  نياز  متحده  اياالت  و  المللى  بين  جامعه  كمك  به  ما 
جنبش، بلخ].

با اين حال، شك و ترديدهايى در ميان فعاالن جوان سكوالر در مورد برخى از عواقب اتكاى بيش از حد بر حضور و حمايت غربى ها 
وجود دارد:

فكر مى كنم بهتر است روى پاى خود ايستاد شويم. منظورم اين است كه نبايد بى كار بنشينيم و به غربى ها متكى باشيم. ما بايد 
سخت كار كنيم. اميدوارم كه شاهد اين باشيم كه نيروهاى افغان مسوليت امنيت را طورى به عهده گيرند كه نيازى به قواى خارجى 
نباشد. همان طور كه همه مى دانند، آن ها به خاطر اهداف خود اين جا هستند. مى دانم كه به مجردى كه اهداف خود را برآورده 
كنند، اين جا را ترك مى كنند. بنابراين، ما نياز داريم كه آمادگى مواجه با اين وضعيت را داشته باشيم [1، فعال جنبش، مزار شريف].

جدول 12: ارزيابى فعاالن شاگرد در مورد نفوذ كشورهاى خارجى

قانونى، وابسته به نظامقانونى، ضد نظامغيرقانونىهمه

تعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدى
50.0583.320 54.3250.0نفوذ مثبت غرب

8.7425.0310.010.00نفوذ مثبت پاكستان
10.9525.0310.014.21نفوذ مثبت ايران

15.2733.3430.030.00نفوذ مثبت عربستان سعودى
46121024مجموع

فعاالن وابسته به گروه هاى اسالمى وابسته به نظام اغلبا اين ديدگاه را اظهار كردند كه آن ها حامى غربى شدن مورد ادعاى مخالفان 
مسلح نيستند، بلكه مى خواهند اسالمى واقعى را كه مخالف تعبير طالبان از اسالم است، احيا كنند و تصوير مثبتى را از اسالم در غرب 
ترويج كنند. اسالم گراهاى وابسته به نظام بايد موازنه حساسى را برقرار كنند كه طى آن، آن ها به صراحت غربى شدن را رد كنند و در 

عين زمان، از حضور نظامى و حمايت مالى غرب دفاع كنند:

باور ما اين است كه اسالم هيچ كارى با غرب ندارد، بلكه غربى شدن بعضا مداخالتى را در دين ما به عمل مى آورد... البته كه ما بحث 
هايى راجع به حضور قواى خارجى در افغانستان داريم. به نظر من، حضور آن ها براى قواى امنيتى و اقتصاد ما سودمند است. مردم بسيار 
زياد از عقب نشينى آن ها نگران بودند، اما وقتى كه موافقتنامه امنيتى امضا شد، راضى شدند [3، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف].
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نظر من درباره مداخله ساير كشورها اين است كه آن ها نمى خواهند كشور ما بهبود يابد. آن ها در گذشته ناكام ماندند و نتوانستند 
اذهان مردم را مغشوش سازند. اكنون آن ها مى خواهند كه عينا همين كار را انجام دهند. در قدم اول، آن ها مى خواهند دين ما را از 
بين ببرند و بعدا مى خواهند زمينه نفاق و خصومت را در كشور ما به ميان آورند. با اين وجود، آن ها قادر به انجام اين كارها نخواهند 
بود، زيرا نسل جديد از اين وضعيت آگاهى دارد... اگر خارجى ها اين جا باقى بمانند، آن ها قادر خواهند بود تا فكر و دين ما را تغيير 
دهند. در قدم دوم، ما مى دانيم كه اگر خارجى ها اين جا را ترك كنند، ما دچار مشكالتى خواهيم شد. همان طور كه مى دانيم، طالبان 

و ساير شورشيان در افغانستان فعال اند... [13، فعال جمعيت، كابل].

اين فقط فعاالن وابسته به جمعيت اسالمى نيستند كه با اين معماى ايديولوژيك مواجه اند. شاخه قانونى حزب اسالمى نيز بايد به همين 
مسايل رسيدگى كند و اين مسايل براى اين حزب از آن جا پيچيده تر است كه يك شاخه از اين حزب در مورد حضور غربى ها در كشور 
اعالم جهاد كرده است. مثل فعاالن جمعيت اسالمى، فعاالن حزب اسالمى اهداف اصالح طلبانه مشابه يى را مطرح مى كنند، حال آن 

كه آن ها به شاخه غيرقانونى اين حزب وابستگى دارند كه تا هنوز درگير شورشگرى مسلحانه عليه نظام است:

جامعه ما يك جامعه اسالمى است، اما متاسفانه بعضى ها در مورد اسالم واقعى آگاهى ندارند. اميدوارم آن ها بتوانند در مورد فرهنگ 
پربار اسالم آگاهى حقيقى كسب كنند و مسيرشان را تغيير دهند [30، فعال حزب اسالمى (حكمتيار)، بغالن].

توصيف فعاالن اين شاخه از حزب اسالمى درباره نقش شان در شورشگرى اين است كه آن ها داراى اهداف بسيار محدودى هستند:

من مخالف هيچ يك از اين احزاب سياسى نيستم، اما جنگ عليه حكومت در اين مقطع از زمان درست نيست. امير ما [گلبدين حكمتيار] 
عليه قواى خارجى اعالم جهاد كرده است، نه عليه حكومت افغانستان [30، فعال حزب اسالمى (حكمتيار)، بغالن].

تفاوت ميان اعضاى شاخه هاى قانونى و غيرقانونى حزب اسالمى اين است كه اعضاى شاخه قانونى مى خواهند كه اهداف خود 
("ما خواهان برقرارى نظام مبتنى بر اسالم و قرآن كريم هستيم") را با نياز به برخوردارى از حمايت ناشى از حضور غربى ها در 

كشور سازگار سازند:

حضور غربى ها تاثيرات مثبت و منفى يى را بر كشور ما دارد. از آن جا كه ما نيازمند حمايت مالى و نظامى آن ها هستيم، ما بايد از آن 
ها حمايت كنيم [27، فعال حزب اسالمى (شاخه قانونى)، بلخ].

مصاحبه شونده با چنين پاسخى نشان مى دهد كه او هنوز هم حكمتيار را به حيث رهبر خود مى شناسد، با وجود اين واقعيت كه رهبر اين 
حزب متعهد به شورشگرى است و شاخه قانونى اين حزب را به رسميت نمى شناسد. به نظر مى رسد كه اين فعال با نقل قول از حكميتار 
مى خواهد بيان كند كه جهاد عليه قواى نظامى غربى مشروع است، حال آن كه جنگ عليه نيروهاى حكومت افغانستان مشروعيت 
ندارد. با اين حال، اعضاى شاخه قانونى حزب بخشى از كابينه را در جريان سال هاى حضور سنگين نظامى غرب در افغانستان تشكيل 
مى دادند. اين تناقضات حل نشده توضيح مى دهد كه چرا گروه هاى افراطى جديد مى توانند در عرصه سياسى يى بتازند كه گروه هاى 

اسالم گرا و بنيادگرا قبال بر آن تسلط و چيرگى دارند (به قسمت 6 در ذيل نگاه كنيد).

حقوق زنان
فعاالن وابسته به احزاب وابسته به نظام يا در رابطه به مسله حقوق زنان ابراز نظر نكردند يا حمايت شان را از گسترش حقوق زنان اظهار 

كردند (28 درصد از مصاحبه شوندگان)، اگرچه آن ها اكثرا اظهارات مبهمى نظير مثال هاى ذيل را ارايه دادند:

البته كه ما درباره حقوق زنان بحث و مشاجره مى كنيم. شخصا من در اين مورد حساس هستم. امروز حقوق زنان اغلب تلف مى 
شود. ما مى خواهيم حقوق آن ها برابر با حقوق مردان باشد. آن ها هم انسان هستند. ما در اين رابطه برنامه هايى داريم [9، فعال 

جنبش، مزار شريف].

ما همواره موضوع حقوق زنان را مطرح مى كنيم. ما نمى خواهيم حقوق زنان ضايع شود. زنان افغانستان متحمل درد و رنج هاى 
بسيارى شده اند و ما بايد جلوى آنانى را كه عليه زنان خشونت مى كنند، بگيريم [19، فعال جنبش، مزار شريف].

بله، ما در رابطه با حقوق زنان نيز بحث و مشاجره مى كنيم. اين بسيار مهم است، زيرا حقوق زنان در سراسر افغانستان تلف شده است. 
آن ها از حقوق خود محرومند. اميدوارم شاهد آن باشيم تا حقوق آن ها برابر با حقوق مردان باشد [18، فعال محاذ ملى، مزار شريف].

ما درباره حقوق زنان نيز بحث و مشاجره مى كنيم. همان طور كه مى دانيم، از حقوق زنان تخطى مى شود... [16، فعال جمعيت 
اسالمى، كابل].
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ما بعضى اوقات در مورد حقوق زنان نيز صحبت مى كنيم. ما بايد اين حقوق را زياد مد نظر داشته باشيم، زيرا امروزه از حقوق زنان در 
جامعه افغانستان چشم پوشى و غفلت مى شود. ما نمى خواهيم اين وضعيت در آينده ادامه داشته باشد. حقوق زنان بايد برابر با حقوق 

مردان باشد [15، فعال وحدت، كابل].

امروزه زنان فقيرترين قشر جامعه افغانستان را تشكيل مى دهند. آن ها داراى حقوق نيستند. حكومت ما بايد اقداماتى را در اين زمينه 
روى دست گيرد. همان طور كه شما مى دانيد، تعداد قضاياى تجاوز جنسى روز به روز در حال افزايش است. ما اين موضوع را هم مورد 

بحث قرار مى دهيم، زيرا مى خواهيم حكومت حقوق زنان را درك كند و به آن توجه كند [12، فعال وحدت، كابل].

دانستن اين كه اين فعاالن (همه مرد) فقط مى خواستند كه از لحاظ سياسى اظهار نظر درست كنند يا واقعا منظورشان همين است، 
دشوار است؛ با اين حال، جنبش و وحدت15سابقه يى در حمايت از قانونگذارى به طرفدارى از زنان دارد. تنها يك فعال پذيرفت كه نتيجه 

و تاثير اين "نگرانى ها" بسيار اندك و ناچيز بوده است:

امروز زنان افغانستان درگير مشكالت هستند، زيرا هيچ كس توجة به حقوق آن ها ندارد. ما بعضى وقت ها در مورد اين مسله بحث 
مى كنيم كه راه حلى را پيدا كنيم. واقعيت اين است كه ما قادر نيستيم كه همه مردم را در مورد حقوق زنان آگاه سازيم، اما البته كه 

منتهاى تالش خود را انجام مى دهيم كه مردم حقوق آن ها را درك كنند [1، فعال جنبش، مزار شريف].

نگرش ها در باره شورشيان
تمام احزاب وابسته به نظام شديدا مخالف و منتقد شورشگرى مسلحانه هستند. اگرچه فعاالن جمعيت اسالمى به خصومت عليه گروه 
هاى مخالف مسلح گرايش دارند، اما دست كم يك فعال مصالحه با گروه هاى مخالف را به عنوان يكى از عوامل تعيين كننده موفقيت 

و كاميابى دولت شناسايى كرد:

اگر دولت با مخالفان مصالحه و فساد ادارى را محو كند، آينده دولت روشن خواهد بود. اگر چنين كارى نكند، دولت خوبى نخواهد بود 
[22، فعال جمعيت اسالمى، لوگر].

نقش مالها
آن چه موجب تناقض است، اين است كه فعاالن وابسته به احزاب سكوالر كم ترين تمايل را در انتقاد علنى از مالها داشتند:

مالها تا هنوز به خصوص در ساحات دورافتاده نفوذ دارند. آن ها در مورد اسالم مطلع هستند. اگر طالبان خود را مال بخوانند، اين به 
صورت كل غلط است. آن ها آبروى اسالم را برده اند [1، فعال جنبش، مزار شريف].

مالها يا علماى دين مخصوصا آنانى كه تفكر مثبتى درباره توسعه و تكنالوژى دارند، واقعا به خاطر خير و منفعت اين مملكت كار مى 
كنند. آن ها تاثير و نفوذ خوبى در اين عرصه دارند. با اين وجود، طالبان تالش دارندكه اسالم را بدنام سازند و علماى دين هم در اين 
راستا تالش دارند، اما آن ها نمى توانند اين كار را انجام دهند. ما همواره به مالها احترام داريم. آن ها رهبر و پيشواى دينى ما هستند. 

ما از آن ها پيروى مى كنيم [5، فعال جنبش، مزار شريف].

واضح به نظر مى رسد كه رهبران سياسى به فعاالن خود دستور داده اند كه محتاطانه در مورد مالها صحبت كنند–آن ها مى دانند كه 
سكوالرها نسبتا در افغانستان منزوى هستند و تحت محاصره جمع انبوهى از اسالم گراها و بنيادگراها قرار دارند. بر خالف، انتقاد علنى 

از مالها اغلبا از ميان احزاب اسالم گراى مختلف در جريان مصاحبه ها شنيده شد:

اكثر مالهاى افغانستان، بى سواد و غافل اند. هيچ اطالعى از سياست ندارند. آن ها بايد از وضعيت باخبر باشند. در ساحات دوردست، 
طالبان خرج مالها را مى دهند و اين مالها نسل جوان را تشويق مى كنندكه به طالبان ملحق شوند. البته كه مالهاى روشن و آگاه هم 

وجود دارند. نفوذ كنونى اين مالها معمولى است. نه خيلى زياد و نه خيلى كم [3، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف].

فكر مى كنم كه نقش مالها در وضعيت جارى افغانستان خوب نيست، زيرا آن ها مى خواهند افكارشان را بر مردم تحميل كنند. همان 
طور كه مى دانيم، جايگاه مالها در ميان مردم در واليات غربى و شرقى افغانستان بهتر از جايگاه رييس جمهور يا والى است. چون 

مالها معلومات و تحصيالت ندارند، مى خواهند افغانستان را به قهقرا ببرند [13، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

حزب وحدت كه در سال 1988 با تركيب هشت حزب شيعه مذهب طرفدار انديشه خمينى تشكيل شد، يكى از بازيگران مهم جنگ هاى داخلى دهه 1990 ميالدى و يكى از اشتراك كنندگان اصلى   15
تهاجم سال 2001 به منظور ساقط كردن رژيم طالبان بوده است. اين حزب به نظام برخاسته از توافقنامه بن پيوست و برخى از اعضاى آن تقريبا در همه كابينه هاى پس از سال 2001 حضور داشته 
اند. اين حزب در طى ساليان دستخوش انشعاب شده است، اما الى اواخر سال 2014، شاخه اصلى اين حزب تحت رهبرى محمد محقق بوده كه در سال 2014 هم پيمان داكتر عبداهللا بود و پس 

از تشكيل حكومت وحدت ملى، معاون او شد.
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خوب، مالها نفوذ كمى در جامعه دارند. آن ها نقش بزرگى را در اجتماع ايفا نمى كنند. فقط مى خواهند افكارشان را بر مردم تحميل 
كنند و اين كار موثر نيست. مردم تحصيلكرده توجه اى به مالها ندارند. نبايد فراموش كنم كه بعضى از مالها نفوذ زيادى در قريه هاى 

دورافتاده دارند [11، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

در واقع، تنها يكى از فعاالن جمعيت اسالمى از نقش مالها در جامعه دفاع كرد:

مالها معلمان واقعى ما استند. ما به آن ها احترام داريم، چون آن ها بيشتر از ما درباره اسالم آگاهى دارند. ما بايد از آن ها پيروى كنيم. 
اما ما بايد مطمئن باشيم كه آن ها حامى طالبان نيستند، به خاطرى كه برخى از مالها در ساحات دورافتاده براى طالبان كار مى كنند 

و مردم را تشويق مى كنندكه  عليه دولت موضع گيرى كنند [14، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف].

اسالم گراها گرايش دارند كه مالهاى مدرن را كه تحصيالت بهترى دارند و در معرض علوم و تكنالوژى قرار گرفته اند، از مالها دهاتى كه 
تحصيالت اندكى دارند، تفكيك كنند. اين كه ممكن است احزاب اسالم گراى سنى مذهب به نوعى از مخالفت با مالها متمايل باشند، زياد 

تعجب آور نيست. در واقع، اسالم گراهاى پيرو سنت اخوان المسلمين خود را به شكلى از اشكال مدرنيست يا تجددگرا مى پندارند:

به نظر من، افغانستان شاهد بروز يك فرهنگ متفاوت در جامعه است. در گذشته، ما فرهنگ كهن خود را داشتيم، اما اين فرهنگ 
اكنون تغيير كرده است. سنت هايى كه براى مردم مدرن، عالقه برانگيز نباشد، تغيير خواهد كرد [13، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

كادرهاى تحصيلكرده احزاب اسالم گرا با مالها بر سر نفوذ در ميان مردم و مشروعيت اسالمى در حال رقابت مى استند. اين موضوع در 
رابطه به گروه شيعه مذهبى چون حزب وحدت صدق مى كند كه عمال از جانب روحانيون (نظير محقق) رهبرى مى شود:

مالها ديگر نقش مهمى را در كابل ايفا نمى كنند. مردم حاال تحصيل كرده اند و مى توانند از شعور خود كار بگيرند. مالها به حيث 
رهبران ساحات دورافتاده عمل مى كنند. در قريه ها، مردم همان كارى را كه مالها بگويند، انجام مى دهند. آن ها فكر مى كنند كه 
مالها همه چيز را مى دانند. اما شما مى دانيد كه مالها به پايين ترين اقشار جامعه تعلق دارند. امروزه مالها در فعاليت هاى سياسى نيز 
سهيم مى شوند و از همين خاطر است كه من به آن ها اعتماد ندارم و ساير مردم نيز به آن ها اعتماد ندارند [15، فعال وحدت، كابل].

 بلى، اين بستگى به منطق ما دارد. مردمى كه از شعور خود كار نمى گيرند، همان كارى را مى كنند كه مالها بگويند. در مجموع، 
مالها نقش شان را به خصوص در ساحات مركزى از دست داده اند. حاال نفوذ زيادى ندارند. مالها نقش مهمى را در جامعه در جريان 

حكومت طالبان ايفا مى كردند [12، فعال وحدت، كابل].

مالها در جامعه نقش دارند، اما نقش مهمى را در مراكزى چون واليت كابل ايفا نمى كنند. آن ها فقط در قريه هاى دوردست نقش 
دارند، زيرا مردم بى سواد مالها را رهبر خود قرار مى دهند. آن ها همان كارى را مى كنند كه مالها بگويند و مالها افكارشان را 
بر آن ها تحميل مى كنند. خالصه اين كه مالها نفوذ زيادى در ساحات دورافتاده دارند و نفوذ زيادى در ساحات مركزى ندارند 

[6، فعال وحدت، كابل].

از ميان 46 فعال شاگردى كه با آنها مصاحبه شد، 28,3 درصد از آن ها از مالها انتقاد كردند. با اين وجود، اين درصدى در ميان فعاالن 
وابسته به گروه هاى غيرقانونى (اسالم گراها يا بنيادگراهاى افراطى) 8,3 درصد و در ميان فعاالن وابسته به گروه هاى قانونى مخالف 

نظام 40 درصد بود (عمدتا فعاالن وابسته به روند سبز، ديدگاه هاى منتقدانه اى را اظهار كردند) (جدول 13).

جدول 13: ديدگاه هاى فعاالن شاگرد درباره شورشيان و مالها

قانونى، وابسته به نظامقانونى، ضد نظامغيرقانونىهمه

تعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدى
63.0298.3160.0691.722مخالف شورشيان

28.3138.3140.0437.59منتقد مالها
46121024مجموع
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انتقاد از دوره كرزى
اگرچه كم تر از 40 درصد از فعاالن شاگردى كه با آن ها مصاحبه شد، ديدگاه هاى مثبتى را درباره حكومت كرزى اظهار كردند، اما اين 
درصدى با حذف فعاالن گروه هاى غيرقانونى از سروى به بيش از 50 درصد افزايش يافت (جدول 14). يك انتقاد معمول از حكومت 
كرزى، گستردگى فساد ادارى بود كه تقريبا همه شاگردان در اين رابطه اتفاق نظر داشتند. گرچه برخى از مصاحبه شوندگان شخص 

كرزى را در اين مورد مالمت كردند، اما سايرين از او انتقاد كردند كه افراد  غيرصادق را در اطراف خود جمع كرده بود:

من در زمان كرزى از حكومت افغانستان خيلى راضى نبودم. همان طور كه قبال ذكر كردم، او كار را به اهل كار نمى سپرد. مقامات 
حكومتى درگير ارتشا و ساير اشكال فساد ادارى بودند. آن ها قوم و خويش خود را در مقام ها جابه جا مى كردند و هيچ يك از آن ها 

تحصيلكرده و مسلكى نبودند [9، فعال جنبش، مزار شريف].

او مرد خوبى بود، اما كنترول كابينه خود را در دست نداشت. افراد و مقامات خودش باعث شدندكه او ناكام شود. او نتوانست انتظارات 
مردم را برآورده كند. او 13 سال رياست جمهورى كرد، اما نتوانست كارهاى كافى و خوبى را انجام دهد. نظريات من متفاوت است، 
اگرچه بعضى از مردم از عملكرد او رضايت دارند. اما من باور دارم كه او مرد خوبى است، اما رهبر خوبى نيست [3، فعال جمعيت 

اسالمى، مزار شريف].

جدول 14: ارزيابى فعاالن شاگرد از غنى و كرزى

قانونى، وابسته به نظامقانونى، ضد نظامغيرقانونىهمه

تعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدىتعداددرصدى
47.8228.3140.0470.817ارزيابى مثبت از غنى

39.11816.7220.0258.314ارزيابى مثبت از دوره كرزى
46121024مجموع

نگرش ها درباره حكومت غنى
در زمان اجراى مصاحبه ها (اواخر سال 2014 الى اوايل سال 2015)، رييس جمهور غنى كماكان داراى محبوبيت زيادى بود. بيش 
از نيمى از فعاالن وابسته به احزاب وابسته به نظام ديدگاه هاى مثبتى را راجع به عملكرد رييس جمهور غنى ابراز كردند (جدول 14). 
حمايت از سوى احزابى كه جزو ائتالف غنى در جريان كارزار انتخاباتى بودند، واضح بود، اما او هم چنين داراى محبوبيت خوبى حتى در 

ميان فعاالن وابسته به جمعيت اسالمى و وحدت (احزاب جزو ائتالف عبداهللا) بود:

به نظر مى رسد كه غنى مسلكى باشد. فكر مى كنم او توسعه و ترقى بيشترى را از لحاظ آموزش، اقتصاد و غيره در اين كشور به ميان 
خواهد آورد. خوب، به نظر من، او شخص صادقى است و تا جايى كه بتواند، كار خواهد كرد... مى دانم كه تصميم هاى او از تصميم 

هاى كرزى بهتر خواهد بود [3، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف].

در واقع، حكومت افغانستان در بسيارى از زمينه ها ناكام است و تقرر افراد فاسد در مقام هاى مهم يكى از مثال هاى آن است، اما 
حكومت هر روز رو به بهبودى است. در حكومت كرزى، يك ناكامى وجود داشت و آن اين بود كه افراد كمى نسبت به كرزى صادق 
بودند، حاالنكه كه بقيه فقط به نفع خود كار مى كردند. اين دليل فساد ادارى در حكومت افغانستان بود. اما بايد بگويم كه فساد ادارى 

به زودى محو خواهد شد. مى توانم به شما در اين مورد اطمينان دهم [14، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف].

به نظر من، رييس جمهور جديد افغانستان داكتر اشرف غنى تاكنون كارهاى خوبى را انجام داده است. اگرچه من حامى او در انتخابات 
رياست جمهورى نبودم و از داكتر عبداهللا طرفدارى مى كردم، اما اكنون باور دارم كه اشرف غنى شايستگى آن را دارد تا رييس جمهور 
افغانستان باشد. او نظريات خوبى براى نسل جديد دارد و اين كشور را به طور بهترى رهبرى خواهد كرد. او سعادت را به كشور ما 

خواهد آورد [11، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

ممكن است به طور قسمى اين ارزيابى هاى مثبت، ناشى از تشكيل حكومت وحدت ملى بوده باشد:

خوب، در واقعيت، من از او در جريان انتخابات رياست جمهورى حمايت نكردم. من طرفدار داكتر عبداهللا بودم. واقعا مى خواستم كه 
او رييس جمهور ما باشد. با اين وجود، هر دوى آن ها بر سر يك حكومت متحد توافق كرده اند. باور دارم كه آن ها كار فوق العاده 
يى را با هم انجام خواهند داد. رييس جمهور غنى هم چنين يك شخص صاحب نظر است. او هم قادر است كه اين كشور را رهبرى 
كند. او كارش را به خوبى آغاز كرده است. ما منتظر نتايج كار آن ها هستيم. تاريخ در مورد او قضاوت خواهد كرد [10، فعال جمعيت 

اسالمى، كابل].
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يكى از مصاحبه شوندگان هشدار داد كه ممكن است كه غنى و حكومت وحدت ملى بسيار بلندپروازانه عمل كنند و از واقعيت هاى 
سخت و دشوار كشور غافل باشند:

هنگامى كه امان اهللا خان استقالل افغانستان را به دست آورد، او به جاى آن كه اردو را تقويت كند، آغاز به بهبود وضعيت مردم كرد. 
از همه مهم تر، ما نياز داريم كه يك اردو، پوليس و نيروى امنيتى قوى در افغانستان داشته باشيم. ما بايد در ابتدا اوضاع امنيتى كشور 

را بهبود بخشيم و بعدا به بهبود وضعيت مردم بپردازيم [13، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

در مجموع، به نظر مى رسد كه فعاالن وابسته به احزاب وابسته به نظام بيشتر از هر حزب يا گروه ديگرى در مورد حفظ نظام و ثبات 
سياسى كشور نگرانى داشته باشند. براى فعاالن اسالم گرا، ايجاد حكومت و نظام اسالمى يك هدف در آينده بسيار دور است.

سرخوردگى از نظام آموزشى
اكثريت قاطع مصاحبه شوندگان وابسته به احزاب وابسته به نظام، ديدگاه هاى مثبتى را در خصوص نظام آموزشى اظهار كردند. تنها از 

ميان مصاحبه شوندگان وابسته به جمعيت اسالمى، صداهاى منتقد نظام آموزشى شنيده شد:

تا جايى كه من شناخت دارم، نظام آموزشى افغانستان خوب نيست، زيرا ما توقعات بيشترى از حكومت خود داريم. نظام فعلى بسيار ضعيف 
است. در واقعيت، اكثر  معلمان شايستگى تدريس متعلمان را ندارند. بعضى از آنها تازه از ليسه فارغ شده اند، اما به حيث معلم در مكتب 
ها مقرر شده اند. ما شاهد اين  معلمان بى استعداد در مكتب خود ما هستيم. حكومت ما بايد اقدامات جدى يى را در اين رابطه روى دست 

گيرد، زيرا نظام آموزشى براى شاگردان بسيار مهم است. آن ها بايد به اين مسله رسيدگى كنند [11، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

صادقانه بگويم كه من از نظام آموزشى افغانستان راضى نيستم. ما مطابق با معيارهاى جهانى درس نمى خوانيم. معلومات جديد در 
كتاب هاى ما شامل نمى شود. ما بايد مثل شاگردان غربى باشيم. آن ها كتاب هاى مدرن دارند و درس شان مدرن است. بر عالوه،  

معلمان ما بايد تحصيلكرده و مسلكى باشند [3، فعال جمعيت اسالمى، مزار شريف].

يكى از اين مصاحبه شوندگان آن قدر سرخورده بود كه اعتراض علنى شاگردان به معلمان را توجيه مى كرد:

شاگردان به معلمان اعتراض مى كنند، اما نه به همه معلمان. ما فقط به معلمانى اعتراض داريم كه استعداد و شايستگى معلم بودن را 
ندارند، به خصوص آن هايى كه با واسطه مقامات حكومتى عالى رتبه مقرر شده اند [11، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

شايد اين شاگردان تاجيك شهرنشين از همقطاران شان كه در ساحات با دسترسى اندك به آموزش الى سال 2001 زندگى مى كنند 
(شاگردان ازبك و هزاره ساكن در شمال غرب كشور)، انتظارات و توقعات بيشترى در زمينه آموزش دارند.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان۲۰۱۵

AREU 21

معترضان از درون نظام. 5
از  نوع  سه  پژوهشى  تيم  بود.  دشوار  و  سخت  باشند،  حاكم  نخبگان  مخالف  كه  راجسترشده  قانونى  احزاب  به  وابسته  فعاالن  يافتن 
"معترضان از درون نظام" سياسى را پيدا كرد. دو نوع از اين معترضان ادعا داشتند كه به طيف هاى كلى اسالم سياسى وابستگى دارند: 
بنيادگراهاى محافظه كار وابسته به اتحاد/دعوت اسالمى16 و «حزب جديد» روند سبز. گروه سوم مربوط به سازمانى تحت عنوان جمعيت 

اصالح17 مى شود كه يك سازمان غيرسياسى اعالم شده است كه ارزش هاى اسالمى را ترويج مى دهد:

هدف ما اين است كه به تمام مسلمانان افغانستان به خصوص جوانان از طريق دوره هاى آموزشى جمعيت اصالح كه در سراسر كشور 
برگزار مى شود، آموزش دهيم. ما دوره هاى آموزشى خود را در زمينه هاى تفسير قرآن، حفظ قرآن و مطالعات در عرصه هاى حديث 

و فقه برگزار مى كنيم... اين فعاليت، سياسى نيست [48، فعال جمعيت اصالح، قندوز].

در عمل، فعاليت ها و اهداف اين حزب داراى ماهيت شديدا سياسى است:

اكثر شاگردان به ديدگاه هاى سياسى ما عالقه مند هستند. بعضى از شاگردان از خانواده هاى كمونيستى هستند كه با ديدگاه هاى 
سياسى ما مخالفت مى كنند و افغان هايى هستند كه براى امريكايى ها و ساير غربى ها كار مى كنند... ما همكارى هاى نزديكى با تمام 
برادران مسلمان در مكتب ها و ساير بخش هاى جامعه افغانستان داريم. ما برادران جوان از حزب، جمعيت، اتحاد و تحرير داريم كه با 
هم به منظور ارتقاى آگاهى اسالمى در ميان شاگردان جوان افغانستان كار مى كنيم... من اعتراضاتى را عليه تجاوز اسرائيل به سرزمين 

مقدس و امضاى توافقنامه امنيتى دوجانبه (BSA) ميان افغانستان و امريكا سازماندهى كرده ام [48، فعال جمعيت اصالح، قندوز].

حزب التحرير فعاليت زيادى در  مكتب ها دارد و داراى رابطه اخوت و برادرى با اصالح است. يك مشكل در رابطه با تحرير وجود دارد: 
آن ها ثبت و راجستر نيستند و بنابراين، رياست عمومى امنيت ملى و وزارت امور داخله (MoI) باعث آزار و اذيت آن ها مى شوند و آن 

ها را به تروريسم متهم مى كنند [17، فعال جمعيت اصالح، كابل].

پدرم يكى از اعضاى حزب اسالمى گلبدين حكمتيار بود. يكى از دوستانش از حزب حاال عضو رهبرى اصالح در افغانستان است. 
بنابراين، او مرا تشويق كردكه به اصالح بپيوندم، زيرا حزب و اصالح داراى ايديولوژى همسانى هستند... تقريبا همه رهبران جهادى 
به شمول طالبان ما را تشويق مى كنند و مى گويند كه فعاليت هاى م اتاثيرات مثبتى را بر جوانان افغانستان داشته است [20، فعال 

جمعيت اصالح، كابل].

برخى ها جمعيت اصالح را فعال ترين و سازمان يافته ترين سازمان سياسى در ميان جوانان مى دانند.18

هيچ يك از مصاحبه شوندگان در اين پروژة تحقيقى به احزاب سكوالرى كه وابسته به نظام نيستند، وابستگى نداشتند. بنابراين، يك 
معلم در مورد اين مسله چنين اظهار نظر كرد:

ايديولوژى هاى ليبرال در مغايرت با ايديولوژى هاى اسالمى قرار دارد و از همين بابت، گروه هاى ليبرال فعاليت هاى كم ترى در 
مقايسه با گروه هاى اسالمى دارند. گروه هاى اسالمى فعال اند و شاگردان به اين گروه ها گرايش دارند [42، معلم، پروان].

اين معلم به صراحت بيان داشت كه گروه هاى سكوالر با گرايش هاى فرهنگى و سياسى حاكم همخوانى ندارند. يافته هاى سروى كه 
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان آن را به طور مجزا منتشر كرد، نيز مؤيد اين امر است. با اين حال، بايد به خاطر داشت كه بسيارى از 
اشخاص سكوالر تمايلى براى پيوستن به احزاب سياسى يا تشكيل چنين احزابى ندارند و بعضا تصميم مى گيرند كه به سازمان هاى 

جامعه مدنى ملحق شوند.19

دعوت اسالمى كه قبال اتحاد اسالمى ناميده مى شد، از سوى استاد رسول سياف، يكى از رهبران جمعيت اسالمى در دهه 1970 ميالدى، در سال 1980 بنيان گذارى شد. مشخصه اين گروه،   16
داشتن ديدگاه هايى است كه در مقايسه با ساير شاخه هاى اسالم گراى افغانستان به وهابيت عربستان سعودى بيشترين نزديكى را دارد. اين گروه در مقاومت دهه 1980 ميالدى و در جنگ هاى 
داخلى دهه 1990 ميالدى فعال بود. اين گروه هم چنين جزو ائتالف ضد طالبان در سال 2001 بود و در نتيجه، در ابتدا پاداش هايى در شكل مقررى ها در مقام هاى قدرت و نفوذ در سال هاى 
نخست حكومت كرزى دريافت كرد. باوجود نزديكى شخصى سياف به رييس جمهور كرزى، اين حزب به تدريج از مقررى هاى رسمى قسما به علت فشارهاى غرب (ناسازگارى اغلب ديدگاه هاى 
اين حزب با ديدگاه هاى اصالح طلبان طرفدار غرب) كنار زده شد. الى اواخر سال 2014، ديگر اين حزب را نمى توان جزو نظام توصيف كرد، زيرا اغلبا در مخالفت با نظام قرار دارد. در سال 2014، 

سياف با طرح يك خط مشى شديدا محافظه كارانه نامزد انتخابات رياست جمهورى بود.
نام كامل اين حزب عبارت از جمعيت اصالح و انكشاف اجتماعى افغانستان است و حدودا در سال 2004 توسط عاطف الرحمن (از واليت تخار) ايجاد شده است. اين حزب از موج انتقادها در خصوص   17
انشعاب گرايى جنبش اسالم گراى افغانستان بروز كرد – انتقادهايى كه به اواسط دهه 1980 ميالدى برمى گردد. اين سازمان به طور بدنامى داراى امكانات مالى است و چندين رسانه را اداره 
مى كند كه شامل يك شبكه تلويزيونى در هرات و يك شبكه راديويى اسالمى در كابل مى شود. اين سازمان هم چنين داراى يك انستيتوت تربيه معلم خصوصى (راجسترشده) است. اين حزب 
از بازماندگان سنت اخوان المسلمين است و به نظر مى رسد كه بسيارى از اعضا و حاميان حزب اسالمى را به خود جذب كرده است. اين حزب عمدتا شامل يك شاخه جوانان به نام نهاد جوانان 

مسلمان مى شود.
كيسى جانسون (انستيتوت صلح اياالت متحده)، مكاتبه شخصى، جوالى 2015.  18

كيسى جانسون (انستيتوت صلح اياالت متحده)، مكاتبه شخصى، جوالى 2015. اين مالحظات بيشتر در مورد محصالن پوهنتون ها صدق مى كند تا متعلمان ليسه ها.  19
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الگوهاى عضوگيرى 5 .1
يافتن فعاالن وابسته به احزابى كه .ابسته به نظام نيستند، به مراتب دشواتر از يافتن فعاالن وابسته به احزاب وابسته به نظام است، حال 
آن كه اين احزاب ثبت و راجستر هستند و فعاليت شان كامال قانونى است. به نظر مى رسد كه ترس از تالفى جويى مقامات آموزشى 

مانع از آن مى شود كه بعضى از شاگردان به اين احزاب بپيوندند:

خوب،  بلى، آن ها از برخى از ديدگاه هاى سياسى ما خوششان مى آيد، اما نمى خواهند به ما بپيوندند، زيرا دچار مشكالت خواهند شد. 
برخى ها مشكالت شخصى دارند، حال آن كه بعضى ها ادعا مى كنند كه اين كار غيرقانونى است و از همين خاطر، درگير نمى شوند. 

آن ها بايد ريسك اين كار را مثل من قبول كنند [16، فعال روند سبز، كابل].

از آن جايى كه تعداد كمى از مصاحبه شوندگان در اين مقوله قرار مى گيرند، گمانه زنى در مورد معمول ترين الگوهاى عضوگيرى مناسب 
به نظر نمى رسد. با اين وجود، دست كم در مورد احزاب جديد، احتماال عضوگيرى افقى در مقايسه با احزاب وابسته به نظام كه قدامت 

نسبى دارند، معمول تر است، زيرا كادرهاى كهنه كار زيادى وجود ندارند كه اطفال شان را به عضويت احزاب درآورند:

خوب، تعداد كمى از افراد عضو روند سبز هستند. آن ها در صنف هاى مختلفى هستند. يكى از آن ها مرا به اين حزب جذب كرد؛ من 
قبال هيچ چيزى در مورد آن نمى دانستم. او اهداف اين حزب را برايم تشريح كرد و آگاهى ام افزايش يافت و بنابراين، من به اين 

حزب پيوستم [16، فعال روند سبز، كابل].

ديدگاه هاى سياسى 5 .2
حضور غربى ها

بنيادگراهاى ضد نظام به نفوذ غرب به حيث عامل فساد نگاه مى كنند [32، فعال دعوت اسالمى، بغالن]:

جامعه افغانستان بايد تغيير كند. تغييرات كنونى بى نهايت منفى است. تغييرات سال هاى اخير بايد خنثى شود... غربى ها مشكل اصلى 
افغانستان هستند. آن ها به اين جا آمده اندكه جامعه ما را تباه كنند و ما نبايد به غربى ها اجازه دهيم ديگر در افغانستان باقى بمانند. 
هر روز ناامنى و كشتار اتفاق مى افتد، چون غربى ها در افغانستان حضور دارند. آن ها بايد همين حاال كشور را ترك كنند [48، فعال 

جمعيت اصالح، كابل].

غربى ها به اين جا آمده اندكه به اهداف دينى، فرهنگى و سياسى شان از طريق تخريب فرهنگ و دين ما دست يابند. ما محتاج حمايت 
غربى ها در افغانستان نيستيم [17، فعال جمعيت اصالح، كابل].

ما شاهد اين هستيم كه رسانه هاى افغانستان بيش از حد غرب زده شده  اند. تعداد آوازخوان ها و برنامه هاى مزخرف در تلويزيون 
بسيار زياد شده كه باعث اتالف وقت مردم مى شود [20، فعال جمعيت اصالح، كابل].

بعضى از فعاالن اذعان كردند كه مداخله غرب خوبى هايى براى افغانستان داشته، اما با اين حال، آن ها به اين نظر بودند كه ضرر مداخله 
غرب در افغانستان بيشتر از فايده آن بوده است:

غربى ها در بعضى از زمينه ها به ما كمك كردند، اما آن ها واقعا جامعه ما را خراب كردند. ما يك جامعه اسالمى هستيم و مى خواهيم 
يك جامعه اسالمى باقى بمانيم، اما غربى ها به گروه هاى حقوق زنان و جامعه مدنى كمك مى كنندكه صداهاى شان را عليه دين و 

فرهنگ خود بلند كنند [20، فعال جمعيت اصالح، كابل].

بر خالف، فعاالن وابسته به روند سبز داراى ديدگاه همسان با اسالم گراهاى وابسته به احزاب جزو نظام اند و بر اين نظراند كه حضور 
غرب يك ضرورت است:

آرزوى من همين است كه نيروهاى امنيتى ما بتوانند روى پاى خود ايستاد شوند و ديگر نيازى به حضور قواى خارجى نباشد. در حال 
حاضر، فكر مى كنم حضور آن ها خوب باشد تا ما بتوانيم بر ساير مسايل تمركز كنيم [ 16، فعال روند سبز، كابل].

اين فعاالن ادعا دارند كه داراى يك ديدگاه جايگزين و بديل در مورد اسالم هستند كه هم نمايانگر اسالم حقيقى است و هم پذيرش 
بيشترى براى غرب دارد:
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امروزه بر طبق نظريه هاى توطئه، مسلمان ها مسول حمالت تروريستى اند... با اين حال، اين حقيقت ندارد و ما اين را مى دانيم. اگر 
امروز طالبان حمالت تروريستى را انجام مى دهند، اين خواسته اسالم نيست. آن ها بايد بدانند كه طالبان يك حركت دست نشانده 
است و حتى از اسالم بى خبر است. آن ها كوشش مى كنندكه اسالم را بدنام سازند. اميد من است كه من بتوانم در آينده شخص 
بانفوذى در سياست افغانستان شوم و آن وقت معنى حقيقى اسالم را به تمدن غرب نشان دهم. آن ها بايد بدانند كه اسالم يعنى صلح، 

نه جنگ [10، فعال روند سبز، كابل].

حقوق زنان
همان طور كه قابل پيشبينى است، مصاحبه شوندگان بنيادگرا به هر گونه پيشرفت در عرصه حقوق زنان مبتنى بر ديدگاه غرب به حيث 

يك تحول منفى نگاه كردند:

جامعه افغانستان يك جامعه دينى است. مردم نسبت به هر چيزى كه مخالف ارزش هاى اسالمى باشد، عكس العمل نشان مى دهند. ما 
مى بينيم كه دولت به زنان آزادى مى دهد و اين نادرست است و تحوالت نامناسبى آغاز شده است... ما انتقادى از نظام آموزشى نداريم، اما 
دخترها و بچه هاى جوان با هم در پوهنتون درس مى خوانند و حجاب اسالمى ناديده گرفته مى شود [32، فعال دعوت اسالمى، بغالن].

يكى از مصاحبه شوندگان، مدافعان حقوق زنان را به حيث افرادى كه دنبال سود و منفعت خود هستند، تقبيح كرد:

بله، من فعاليت هاى اين سازمان هاى جامعه مدنى و گروه هاى حقوق زنان را ديده ام، اما آن ها فقط از سفارتخانه ها پروژه مى گيرند 
تا پول پيدا كنند. آن ها ديدگاه هاى اسالمى يا ايديولوژيك ندارند [20، فعال جمعيت اصالح، كابل].

بسيار  هاى  گيرى  موضع  از  اما  دارد،  نام  خواهران اصالح  و  است  فعال  بسيار  كه  است  زنان  شاخه  يك  داراى  حتى  جمعيت اصالح 
محافظه كارانه در رابطه به امور زنان دفاع مى كند.20 بر خالف، ديدگاه فعاالن وابسته به روند سبز با ديدگاه اسالم گراهايوابسته به 

نظام همسانى دارد:

ما هم چنين در مورد حقوق زنان بحث مى كنيم، زيرا نمى خواهيم كه حقوق شان نقض شود. حكومت بايد حقوق شان را مد نظر قرار 
دهد. امروزه، زنان به خصوص در ساحات روستايى در وضعيت اسف بارى زندگى مى كنند [7، فعال روند سبز، كابل].

نگرش ها در مورد حكومت هاى غنى و كرزى
بنيادگراهاى ضد نظام، رييس جمهور غنى را به حيث يك شخص سكوالر مردود مى دانند و بعضا حتى با كرزى ابراز همفكرى مى 
كنند. كرزى در حد فاصل سال هاى 2001 و 2014 به طور پيوسته يى با به اصطالح "مجاهدين" رابطه بى دردسر داشت (هم چنين 

به جدول 14 نگاه كنيد):

غنى ايدئولوژى غربى دارد. او جايگاه عمده يى در جامعه افغانستان ندارد... كرزى شخص خوبى است، چون رابطه حسنه اى با مجاهدين 
داشت، اگرچه دستاوردهاى قابل مالحظه يى در احيا و بازسازى افغانستان نداشت [32، فعال دعوت اسالمى، بغالن].

بر خالف، به نظر مى رسد كه اين فعال روند سبز از عملكرد اوليه غنى متعجب شده است:

صادقانه بگويم كه مطابق با تحقيق ما، غنى نيز قادر است تا اين كشور را رهبرى كند، اما من در انتخابات به داكتر عبداهللا عبداهللا رأى 
دادم... بر او حساب نمى كردم كه بتواند اين كشور را رهبرى كند. اما حاال، فكر مى كنم او بهتر [از عبداهللا] باشد. فكر مى كنم قضاوت 
در مورد او بسيار زود باشد. بياييد بعد از پنج سال در مورد او قضاوت كنيم و كارهايى را كه او براى اين كشور انجام داده، مورد بحث 
قرار دهيم. با اين وجود، اميدوارم كه او بتواند زمينه پيشرفت بيشترى را در افغانستان مساعد كند، چون افغانستان نيازمند پيشرفت و 

ترقى است [7، فعال روند سبز، كابل].

نگرش ها در مورد شورشيان
فعاالن روند سبز شديدا مخالف شورشيان هستند و دليل اين مخالف، مواضع رهبرشان امراهللا صالح است كه رييس پيشين رياست 
بيگانه  شورشيان  با  همفكرى  با  حزب  اين  فعاالن  اصالح،  جمعيت  قانونى  جايگاه  باوجود  برخالف،  است.  بوده  ملى  امنيت  عمومى 
نيستند – فعاالن اين حزب 40 درصد از مجموع شاگردان ضد نظام را تشكيل مى دادند كه شورشيان را محكوم نكردند (جدول 13):

ما حامى هر نوع مقاومت نظامى عليه تجاوزگران هستيم. ما در جمعيت اصالح همواره در مورد جنگ آن ها عليه نيروهاى امنيتى ملى 
افغانستان مشاجره مى كنيم، اما نمى توانيم در مورد اين جنگ اظهار نظر كنيم، اما ما از مقاومت شان عليه رهبرى نيروهاى امنيتى 

ملى افغانستان حمايت مى كنيم [48، فعال جمعيت اصالح، كابل].
20   كيسى جانسون (انستيتوت صلح اياالت متحده)، مكاتبه شخصى، جوالى 2015.
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اگر عليه متجاوزان غربى جهاد و مقاومت كنند، در اين صورت جهاد و مقاومت شان قابل توجيه و برحق است [17، فعال جمعيت 
اصالح، كابل].

اگر آن ها با امريكايى ها جنگ كنند، پس مقاومت مسلحانه شان قابل توجيه است [20، فعال جمعيت اصالح، كابل].

نقش مالها
در رابطه به نقش مالها در جامعه، روند سبز با اكثر احزاب اسالم گراى وابسته به نظام هم نظر است:

خوب، مالها تا هنوز نقش عمده يى در قريه ها دارند. مردمى كه تحصيل و منطق ندارند، هنوز هم از مالها پيروى مى كنند. مالها 
فقط سعى دارندكه افكارشان را بر مردم تحميل كنند. در كابل، مزار، هرات و شهرهايى كه مردم شان تحصيلكرده هستند، آن ها ديگر 
از مالها و نظريات شان پيروى نمى كنند. در واقعيت، ما بايد از منطق خود كار بگيريم، نه از منطق ديگران. البته، مالهايى هم هستند 

كه ذهن روشن و باز دارند، اما ما بايد قبل از پيروى از آن ها اول خودمان فكر كنيم [7، فعال روند سبز، كابل].

حاال مردم تحصيلكرده هستند، ذهن شان باز شده و مى دانند كه چه كارى را بايد انجام دهند. بنابراين، ديگر نيازى به رهبرى مالها 
نيست. در گذشته، مردم امورشان را تحت دستور مالها انجام مى دادند. حاال مردم از منطق خود كار مى گيرند. مالها شايد نقش عمده 

يى در قريه هاى دورافتاده داشته باشند، زيرا مردم آن ساحات تا هنوز تحصيلكرده نيستند [16، فعال روند سبز، كابل].

با اين حال، طيف هاى مختلفى از اسالم گراهاى افراطى داراى ديدگاه هاى متفاوتى اند و ادعا مى كنند كه حامى مالهاى محافظه 
كار هستند:

البته كه علماى دين بايد سياست را رهبرى كنند. ما سياست را به طريقه اسالمى پيش مى بريم. اگر مردم هوشيارانه فكر كنند، آن ها 
پى خواهند برد كه حزب اسالمى تنها حزبى است كه به خاطر خير و منفعت اين كشور كار مى كند. ما تنها كارى را انجام مى دهيم 

كه به صالح اين كشور و مردم آن است [2، فعال حزب اسالمى (حكمتيار)، مزار شريف].

مالها در افغانستان و در تمام جامعه اسالمى اثرگذار و بانفوذ هستند. ما دو نوع مال در افغانستان داريم. اول، مالهايى كه از طريق 
رياست عمومى امنيت ملى و جامعه مدنى افغانستان استخدام شده اند و براى دستگاه هاى استخباراتى غربى ها كار مى كنند. دوم، 
مالها و علماى واقعى اسالم كه هدف شان، تعليم و خدمت گزارى به مردم افغانستان است. آن هايى كه هدف شان كار براى دستگاه 
هاى استخباراتى افغانستان و غربى هاست، نفوذ كم ترى دارند، اما آن هايى كه علماى واقعى اسالم هستند، بانفوذ هستند و بايد نقش 

شان در جامعه افغانستان ارتقا يابد [17، فعال جمعيت اصالح، كابل].

حزب اسالمى در نزديك به ده سال نخست از موجوديت و فعاليت اش شهرتى را در زمينه مخالفت با روحانيت به دست آورده بود. امروزه، 
مى توان روابط نزديك اين حزب با روحانيان و مدرسه ها را مشاهده كرد، طورى كه احتماال اين حزب تغيير رويه داده است. نقل قول 

فوق نشاندهنده استيالى متداوم اين حزب بر روحانيان است.

دو مخالفت 5 .3
در مجموع، "معترضان از درون نظام" به صراحت در دو اردوگاه قرار مى گيرند. از يك سو، فعاالن "حزب جديد" روند سبز بر اين نظر 
هستند كه نظام دچار ضعف مديريتى است و به اندازه كافى شايسته ساالر نيست. آن ها در بسيارى از زمينه ها به فعاالن وابسته به 
جمعيت اسالمى نزديكى دارند، اما از درگيرى جمعيت در زدوبندهاى سياسى ناخرسند اند. از سوى ديگر، بنيادگراها، مخالف وضعيت 
جارى هستند، اما اميدوارند قادر شوند كه از نظام به منظور تقويت نقش شريعت استفاده كنند؛ آن ها نمى خواهند كه نظام را در كل 

ساقط كنند، زيرا خودشان هم از نظام سود مى برند. آن ها به اندازه روند سبز و فعاالن وابسته به نظام، مشتاق توسعه آموزش هستند.
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دشوارترين وظيفه در اين پژوهش، مصاحبه با فعاالن مخفى سازمان هاى غيرقانونى بود. آنانى كه موفقانه مورد تماس قرار گرفتند، اكثرا 
فعاالن حزب التحرير (هفت مصاحبه شونده) بودند. بر عالوه، با يك فعال حزب اسالمى، سه فعال طالبان و يك عضو سازمان غيرحزبى 

به نام فيضانى ها 21 موفقانه تماس گرفته شد. در مجموع، با دوازده فعال وابسته به سازمان هاى غيرقانونى مصاحبه صورت گرفت.

عضوگيرى 6 .1
عضوگيرى براى يك سازمان غيرقانونى به مراتب دشوارتر از عضوگيرى براى يك سازمان قانونى مخصوصا يك حزب وابسته به نظام است. 

همه مصاحبه شوندگان در گروه "معترضان عليه نظام" اظهار داشتند كه بايد در جلب و جذب اعضاى بالقوه بسيار محتاطانه عمل كنند:

ما از افرادى تقاضا مى كنيم كه واقعا به آن ها اعتماد داريم. از همه نمى خواهيم كه به ما بپيوندند، زيرا اين كار بسيار خطرناك است، 
چون مردم و حكومت به گروه ما به حيث يك گروه خطرناك نگاه مى كنند. اما ما خطرناك نيستيم؛ ما فقط در راستاى آوردن يك 
حكومت اسالمى و منطبق با شريعت كار مى كنيم... ما فقط از آن هايى دعوت مى كنيم كه به آن ها اعتماد كامل داريم و به مدت 
طوالنى دوست ما بوده اند، نه هر شاگردى... باور كنيد كه ما بايد دو يا سه ماه بر سر يك نفر كار كنيم تا او را جذب كنيم و كامال 
مطمئن شويم كه او صادق است و براى ما در آينده مشكالت درست نمى كند. بعدا ما از او دعوت مى كنيم كه به گروه ما بپيوندد. ما 
نمى توانيم از همه دوستان در يك زمان دعوت كنيم. كار ما طورى است كه با آن شخص حداقل براى دو ماه دوست باشيم و مطمئن 

شويم كه آن شخص صادق است. سپس ما از او در گروه خود دعوت مى كنيم [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

عضوگيرى درگروه هايى مثل حزب التحرير يا نتيجه تالش معلمان است (به قسمت 3 در باال نگاه كنيد) يا به طور افقى صورت مى گيرد:

يك دوست من... از واليت بدخشان است. ما بعضى وقت ها در مورد اسالم و به خصوص راجع به اسالم در افغانستان صحبت مى 
كرديم و من انگيزه هاى خود راجع به اسالم در افغانستان را به او مى گفتم. او بعدا  از من خواست كه به حزب التحرير بپيوندم. من 
قبل از آن از حزب التحرير آگاهى نداشتم. وقتى او فعاليت هاى حزب التحرير را برايم تشريح كرد، من عالقه مند به پيوستن به اين 

حزب شدم و از نحوه كارشان در افغانستان خوشم آمد [4، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

در رابطه با حزب التحريركه سازمان جديدى در افغانستان است، اين احتمال كه پدران بچه هاى شان را در اين حزب جلب و جذب 
كنند، اندك و ناچيز است. در واقعيت، تنها در ميان اين دسته از شاگردان مصاحبه شده بود كه ما ماجراهايى را در مورد درگيرى فعاالن 

با والدين شان شنيديم:

وقتى پدر و خانواده ام به اين موضوع پى بردند، آن ها عصبانى شدند و مرا غرض ادامه تحصيل به مزار فرستادندكه از حزب التحرير 
دور باشم، اما به خاطرى كه به گروه حزب التحرير قول داده بودم كه شخص صادقى باشم، من نمى توانم اين گروه را ترك كنم. 
وقتى به مزار آمدم، من با مقامات حزب در بدخشان تماس گرفتم و ماجراى آمدنم به مزار را براى شان شرح دادم. سپس آن ها مرا به 
كادر حزب التحرير كه مسوليت مزار را به عهده دارند، معرفى كردند. بنابراين، من حاال فعال حزب التحرير در مزار هستم [21، فعال 

حزب التحرير، مزار شريف].

اگرچه احزاب وابسته به نظام عمدتا همديگر را تحمل مى كنند، اما فعاالن افراطى ادعا دارند كه رابطه شان با احزابى نظير جمعيت 
اسالمى، شاخه قانونى حزب اسالمى و حتى دعوت اسالمى نسبتا خصمانه است:

اين گروه هاى اسالمى فكر مى كنند كه ما مى خواهيم جاى آن ها را بگيريم و اعضاى شان را در گروه خود جلب و جذب كنيم. هدف 
ما اين است كه هر شخصى را كه در ايديولوژى ما شريك باشد، جلب و جذب كنيم [36، فعال حزب التحرير، كابل].

فعالى كه در باال از او نقل قول شده، قبال عضو دعوت اسالمى بوده و تجربه هاى مستقيمى در اين رابطه داشته كه حزب التحرير 
اعضاى ساير گروه ها را سرقت مى كرده است. يك مصاحبه شونده ديگر گفت كه مى خواسته قبل از اين كه حزب التحرير را انتخاب 

كند، به حزب اسالمى بپيوندد:

من در مورد پيوستن به يك حزب سياسى فكر مى كردم، اما بدبختانه هيچ يك از احزاب سياسى مثل جمعيت، جنبش، وحدت و سايرين 
به نفع افغانستان و اسالم كار نمى كنند. آن ها فقط در خصوص جايگاه خود و داشتن مقام در حكومت فكر مى كنند. آن ها هرگز در 
مورد تحقق اسالم واقعى و كامل يا نحوه رشد مردم به حيث مسلمانان كامل فكر نمى كنند... من قبل از پيوستن به حزب التحرير، 
در مورد حزب اسالمى فكر مى كردم، زيرا معلومات چندانى در خصوص حزب التحرير نداشتم. تنها چيزى كه از حزب اسالمى خوشم 

گروهى كه پيرو موالنا محمد عطااهللا فيضانى بنيانگذار حزب توحيد مى باشند. فيضانى به دليل دست داشتن در اقدام به كودتا در دهه 1970 ميالدى اعدام شد، اما برخى از پيروان او از آزار و اذيت   21
ها جان به سالمت بردند. فيضانى تالش كرد كه عناصرى از تصوف و مدرنيته علمى-تكنالوژيكى را تلفيق و استدالل كند كه تنها يك عالم فرهيخته دينى مى تواند راه نيل به اين هدف را نشان 
دهد. پيروان فيضانى شامل شيعه ها و سنى ها مى شوند. او با جوانان مسلمان نزديك بود، اما به نظر مى رسد كه ديگر چنين رابطه يى در بين فيضانى ها امروزى و احزابى كه ريشه در جوانان 

مسلمان دارند، وجود ندارد. بعضى از پيروان امروزى فيضانى، او را "معاون مسيح" مى دانند و در انتظار بازگشت او به سر مى برند.
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نمى آيد، اين است كه اين حزب با استفاده از زور و جنگ، راه اسالم واقعى را به مردم نشان مى دهد. در اسالم، هنگامى كه شما مى 
خواهيد مردم را به اسالم دعوت كنيد يا هنگامى كه مى خواهيد راه واقعى و كامل مسلمان شدن را به مردم نشان دهيد، بايد با مردم 
صحبت كنيد، بحث كنيد و داليل و علل اين كه اسالم بهترين دين در دنيا است، را به آن هاارايه دهيد. شما نمى توانيد مردم را از 

طريق زور، جنگ و كشتار دعوت كنيد [4، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

على رغم دشوارى ها، فعاالن افراطى ادعا دارند كه تالش هاى عضوگيرى شان به طور تعجب آورى موفقيت آميز بوده است:

قبل از اين كه از جمله اعضاى ارشد حزب التحرير در افغانستان شدم، فكر مى كردم حزب التحرير در كشورى مثل افغانستان نخواهد 
توانست تا در مدت زمان كوتاهى اعضاى زيادى را جذب كند، اما نه، من عضو ارشد حزب التحرير شدم و تعداد جوانانى كه به حزب 
التحرير در شهرها و روستاها پيوستند، برايم حيرت برانگيز بود. بنابراين، حاال هدف ما 50/50 است... در ابتدا، تمركز ما بيشتر بر 

روستاهاى افغانستان بود، اما حاال تمركز ما بر شهرها نيز است [36، فعال حزب التحرير، كابل].

اهداف 6 .2
حزب التحرير نسبتا بى نظير است، زيرا اين حزب هم مخالف حكومت افغانستان و هم مخالف طالبان است. اين حزب به حكومت 
افغانستان به حيث يك حكومت غيراسالمى و به طالبان طورى نگاه مى كند كه در جستجوى شان براى استقرار يك امارت اسالمى 
در افغانستان، كوته نظر هستند. از لحاظ ايديولوژيك، حزب التحرير مخالف كليه اشكال حكومت اسالمى است كه با الگوى سختگيرانه 
خالفت اسالمى مغاير باشد. گفتمان اين حزب طورى است كه نگرانى هايش بر افغانستان متمركز نباشد.22  به طور خالصه، مصاحبه 
شوندگان اظهار داشتند كه هدف ميان مدت حزب التحرير اين است كه جامعه افغانستان را به سوى رعايت شريعت رهنمون سازد 

[50، فعال حزب التحرير، قندوز و سايرين كه از آن ها در ذيل نقل قول شده]:

ما بايد شريعت را براى مردم تامين كنيم. ما بايد جلوى افغان هايى را بگيريم كه در كشورهاى غربى بودند و حاال با ديدگاه هاى 
متفاوتى به افغانستان برگشته اند و مى خواهند ديدگاه مردم افغانستان را نيز تغيير دهند... من يك شخص مذهبى هستم و هدف اصلى 
ام اين است كه اسالم واقعى و كامل را در افغانستان استقرار كنم. من مى دانستم كه نمى توانم اين كار را به تنهايى انجام دهم. من 
نياز داشتم كه به يك گروه بپيوندم تا با هم در راستاى يك افغانستان اسالمى و بهتر كار كنيم. شما بايد وضعيت جارى افغانستان را 
درك كنيد. ممكن است شما از وضعيت خبر داشته باشيد، اما مردم افغانستان در حال فراموش كردن دين واقعى شان هستند و روز به 

روز از دين غرب تقليد مى كنند [4، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

ما عساكر پيامبر اسالم حضرت محمد هستيم و رسالت ما اين است كه مردم مسلمان را به سنن اسالمى شان بازگردانيم و شريعت را 
در افغانستان مستقرسازيم. هدف شخصى من از عضويت در حزب التحرير اين است كه از ساير همكارانم به منظور تحقق اهداف شان 

در افغانستان حمايت كنم [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

جامعه افغانستان بايد به صورت اساسى تغيير كند. 99,9 درصد از مردم افغانستان، مسلمانان سنى مذهب هستند. بنابراين، ما بايد ارزش 
هاى اسالمى خود را دوباره در جامعه افغانستان معرفى كنيم و تغييراتى را بر اساس معيارهاى اسالمى پيشنهاد كنيم. تمام تغييراتى 
كه در ساليان اخير انجام شده، بايد به هر قيمتى كه شده، خنثى شود. شعار ما از اول اين بوده كه بايد امريكايى شدن و غربى شدن 

افغانستان متوقف گردد [36، فعال حزب التحرير، كابل].

هدف من از پيوستن به اين گروه اسالمى اين استكه دولت اسالمى در افغانستان استقرار يابد، به مداخله كشورهاى غربى در افغانستان 
پايان داده شود، از به بيراه رفتن مردم جلوگيرى شود و به خاطر استقرار دين اهللا فعاليت شود [4، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

اين اهداف حزب التحرير تفاوت زيادى با اهداف گروه هاى غيرحزبى ندارد:

هدف ما برقرارى حكومت اسالمى در روشنايى قرآن كريم و احاديث پيامبر اسالم حضرت محمد (ص) است. ما برنامه هاى آموزشى 
را راه اندازى مى كنيم. ما مثل ديگر احزاب نيستيم كه رفتار احساساتى دارند [23، فعال وابسته به فيضانى ها، بغالن].

اهداف جمعيت اصالح مشابه است:

فعاليت هاى ما در راستاى افزايش آگاهى و كمك به جوانان افغان براى كسب تعليم اسالمى انجام مى شودكه آن ها بتوانند عليه تجاوز 
دينى و فرهنگى غرب در افغانستان از طريق مشاجره هاى روشنفكرانه مقابله كنند [17، فعال جمعيت اصالح، كابل].

22   تحليلگر سياسى مقيم كابل، مكاتبه شخصى، جوالى 2015.
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با اين وجود، هدف درازمدت حزب التحرير به طور قابل توجه يى از انجمن هاى دينى تفاوت دارد، زيرا اين حزب ادعا دارد كه در راستاى 
استقرار مجدد خالفت اسالمى كار و فعاليت مى كند:

هدف ما برقرارى خالفت اسالمى در دنياى اسالم و ساير بخش هاى جهان است. در حزب التحرير، ما نظام هاى اجتماعى-اقتصادى 
و مالى خود را در چهارچوب قرآن و حديث و از طريق قطع نظام هاى اجتماعى و مالى غربى از دنياى اسالم معرفى مى كنيم. اين 

هدف ماست [36، فعال حزب التحرير، كابل].

تفاوت اصلى در درون اين گروه از "معترضان" در بين بنيادگراها و اسالم گراها وجود دارد:

در ليسه ها، ما اهميت زيادى به مضامين اسالمى مى دهيم، اما شاگردان حزب اسالمى اهميت زيادى به مضامين ساينسى مى دهند... 
ما هم چنين مخالف نصاب تعليمى وزارت معارف افغانستان هستيم، اما حزب اسالمى مخالفتى با آن ندارد [73، فعال طالبان، ننگرهار].

فعاليت ها 6 .3
فعاليت هاى معمول احزاب افراطى عبارت از عضوگيرى و برگزارى جلسات منظم حزبى به منظور هماهنگ سازى فعاليت ها مى باشد؛ 
به نظر مى رسد كه فعاالن افراطى بيشتر از فعاالن وابسته به احزاب وابسته به نظام تشكيل جلسه مى دهند و با هم ديدار و مالقات 
مى كنند [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف]. مثل احزاب اسالم گراى دهه هاى 1970 و 1980 ميالدى، حزب التحرير از يك الگوى 
كالسيك فعاليت حلقوى كار مى گيرد. حلقات متشكل از 10-15 عضو تحت رهبرى يك مشرف (مرشد يا رهبر) قرار دارد. از آن جايى 
كه حزب التحرير در حكومت افغانستان ثبت و راجستر نشده و طالبان به آن به حيث رقيب خود نگاه مى كنند، فعاليت هاى اين حزب 
به درجه هاى مختلفى در واليات تحت پوشش سروى به صورت مخفى و پنهانى انجام مى شود. حزب التحرير بيشترين فعاليت را در 
ننگرهار دارد و جلسات مطالعه گروهى را در مساجد مشهور اين واليت برگزار مى كند و نيز در محوطه پوهنتون ننگرهار فعال است. در 
خارج از واليات تحت پوشش سروى، حزب التحرير حضور بيشترى در ساحات خارج از مناطق مورد حمايت سنتى طالبان قرار دارد؛ قوى 
ترين حضور آن در بدخشان، كاپيسا، پنجشير و پروان است و حمايت كم ترى در جنوب شرق و جنوب كشور دارد.23 بر عالوه، فعاالن 
افراطى يا به صورت گروهى نماز برپا مى كنند كه هدف آن گسترش رويه هاى دينى در ميان شاگردان است [23، فعال وابسته به 
فيضانى ها، بغالن] يا در جهت نفوذ در نظام آموزشى و تأثيرگذارى بر نسل جديد كار و فعاليت مى كنند(همان طور كه در مورد فعاالن 

حزب التحرير صدق مى كند):

فقط بخشى از اين جامعه مسلمان راه و طريقه خود را از دست داده و از سنن و فرهنگ غرب تقليد مى كند. ما بايد به منظور بازگرداندن 
اين مردم مسلمان به سنن و فرهنگ افغانستان كار كنيم؛ اين وظيفه گروه ماست [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

طالبان در اين زمينه يك استثنا است، زيرا مقصود اوليه آن ها از فعاليت در مكتب ها اين است كه به جلب و جذب پيكارجويان و حاميان 
غيرنظامى از شورشگرى شان بپردازند [72، 73، 74، فعاالن وابسته به طالبان در  ننگرهار، وردك و زابل].

ديدگاه هاى سياسى 6 .4
حضور غربى ها

اين كه فعاالن اسالم گرا از حضور غرب در افغانستان خوششان نمى آيد، جاى تعجب ندارد. برخى از اظهارات معمول عليه مداخله غرب 
در افغانستان به شرح زير است:

هاى  ارزش  و  دهند  ترويج  ما  جامعه  در  را  غربى  هاى  ارزش  اندكه  آمده  جا  اين  ها  آن  نيست.  افغانستان  در  حضورشان  به  نيازى 
امپرياليستى غرب را در ميان مسلمان ها اشاعه كنند... آن ها به كشور ما به منظور ترويج ارزش ها و منافع شان تجاوز مى كنند و به 
اين جا آمده اندكه فرهنگ امپرياليستى شان را در جوانان افغانستان از طريق ايجاد و حمايت از نهادهاى آموزشى ليبرال تلقين كنند 

[49، فعال حزب التحرير، قندوز؛ هم چنين 50، فعال حزب التحرير، قندوز].

ما ده ها تن از اطفال، زنان و مردان مسلمان را در افغانستان به دليل حضور قواى خارجى از دست داده ايم. يكى از ماموريت هاى اصلى 
گروه ما اين است كه قواى خارجى را از افغانستان خارج كنيم... قواى خارجى و كشورهاى غربى فعال كنترول افغانستان را در دست 
دارند. آن ها رييس جمهور، وزرا و واليان افغانستان را تعيين مى كنند. نفوذشان بيش از حد است [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

هدف يا انگيزه اصلى ما در اين برهه از زمان اين است كه قواى خارجى را از افغانستان بيرون كنيم. ما مخالف حضور قواى خارجى در 
افغانستان هستيم. ما مخالف اين حكومت فاسد و ساخته امريكايى ها هستيم. هدف ما اين استكه مانع از آن شويم كه مردم مسلمان 

افغانستان به رويه هاى غيراسالمى روى آورند [4، فعال حزب التحرير، مزار شريف].
23   تحليلگر سياسى مقيم كابل، مكاتبه شخصى، جوالى 2015.
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فعاالن وابسته به طالبان حتى اظهارات تندترى را در مورد حضور غرب در افغانستان ارايه دادند [72، 73، 74، فعاالن وابسته به طالبان 
در ننگرهار، وردك و زابل]. در مجموع، فعاالن افراطى در مورد هر آن چه كه غربى باشد يا رابطه يى با غرب داشته باشد، تنفر و انزجار 
دارند. بر عالوه، آن ها احزاب اسالم گراى قديمى و ساير احزاب وابسته به نظام را به فساد، سؤ استفاده و خيانت به اسالم متهم مى كنند:

من هرگز در مورد پيوستن به ساير احزاب سياسى مثل جمعيت، جنبش، وحدت و غيره فكر نكرده ام، زيرا آن ها جنايتكارانى اند كه 
مرتكب جنايات زيادى در افغانستان شده اند. رهبران همين احزاب سياسى بودند كه زمينه حضور قواى خارجى و امريكايى ها را در 
افغانستان فراهم كنند؛ همين رهبران بودند كه باعث شدند كه امريكايى ها به افغانستان بيايند و اذهان مردم مسلمان را تغيير دهند 

[4، فعال حزب التحرير، مزار شريف؛ هم چنين 26، فعال حزب التحرير، بغالن].

فعاالن افراطى استدالل مى كنند كه غربى شدن به معنى پيشرفت نيست:

جامعه افغانستان مخالفت زيادى با مردم غيرمذهبى و آنانى دارد كه حجاب را رعايت نمى كنند. يك گروه از مردم كه ارزش هاى 
اسالمى شان را از دست داده اند، به اين معنى نيست كه غربى ها ادعا كنند كه دستاوردهايى را كسب كرده اند... اسالم مخالف فرهنگ 
غرب است. اسالم دينى است كه براى كليه جوانب زندگى ما برنامه هايى دارد. ما نياز به فرهنگ مزخرفى نداريم كه غربى ها براى 

ما مى آورند [25، فعال حزب التحرير، بغالن].

به نظر من، مردم افغانستان، مردم مسلمان اند، اما بعضى از سازمان ها كه خود را جامعه مدنى مى نامند و سايرين تالش دارندكه مردم 
را از راه بيرون كنند و سعى دارندكه مسيحيت را در ميان مردم ترويج كنند. وظيفه حركت ما اين است تا جلو همكارى مردم با اين 

سازمان ها را بگيريم و قانون شريعت را در جامعه بياوريم وتامين كنيم [4، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

غربى شدن مخالف كشور و دين ماست. ما واقعا از غربى ها متنفريم. آن ها اين جا نيامده اندكه به افغان ها كمك كنند، بلكه اين 
جا آمده اندكه به اهداف سياسى خود دست يابند. آن ها بر اسالم تاثيرات منفى داشته اند. آن ها به ضرر مردم كار مى كنند... جامعه 
افغانستان تقريبا فاسد شده است. مردم توجه زيادى به اسالم ندارند. اين چيزى است كه خارجى ها براى اين كشور به ارمغان آوردند. 
براى مثال، مردم به جاى نماز و عبادت اهللا، تلويزيون تماشا مى كنند و به موسيقى گوش مى دهند. اين جامعه بايد تغيير كند. اسالم 
بايد بيش از پيش گسترش يابد. تا زمانى كه خارجى ها اين جا هستند و مردم ما غافل اند، ما نمى توانيم توقع يك جامعه كامال اسالمى 

را داشته باشيم... ما نمى خواهيم آن ها اين جا باشند [2، فعال حزب اسالمى (حكمتيار)، مزار شريف].

فعاالن افراطى احساس مى كنند كه وضعيت كشور در حال تغيير به نفع آن هاست:

نفوذ [غربى ها] قبال بسيار قوى بود، اما از وقتى كه قواى خارجى كشور را ترك كرده اند، نفوذشان در حال تضعيف شدن است و ما از 
طريق ترويج اسالم در ميان مردم در حال برنده شدن هستيم [4، فعال وابسته به حزب التحرير، مزار شريف].

حقوق زنان
هيچ يك از مصاحبه شوندگان به اين سوال جواب ندادند؛ يكى از آن ها توضيح داد كه حقوق زنان موضوع مورد بحث در ميان فعاالن 

اسالمى نيست:

اكثر مشاجره هاى ما درباره كفار است. ما درباره حقوق زنان صحبت نمى كنيم. ما همواره سعى داريم راهى را براى اخراج خارجى ها 
از كشور پيدا كنيم [2، فعال حزب اسالمى (حكمتيار)، مزار شريف].

يك فعال وابسته به طالبان توضيح داد:

ما هيچ بحث و مشاجره يى درباره حقوق زنان نداريم. مسايل مهم ترى وجود دارد كه ما بايد اول در مورد آن ها بحث كنيم. رهبران ما 
نيز به ما اجازه نمى دهندكه در اين باره بحث كنيم... آزادى هاى زنان كه امريكايى ها و غربى ها آورده اند، بايد خاتمه يابد. ما خواستار 

نقش هايى براى زنان هستيم كه در زمان طالبان وجود داشت [72، فعال وابسته به طالبان، دايچوپان/زابل].

يك فعال ديگر وابسته به طالبان اين مسله را با ظرافت بيشترى مطرح كرد:

ما مخالف حقوق زنان نيستيم. ما نيز حقوق زنان را قبول داريم. اما آن چه كه امريكايى ها و ساير كشورهاى خارجى و اروپايى در مورد 
حقوق زنان مى گويند، در واقع حقوق زنان نيست. حقوق زنان، حقوقى است كه اسالم به زنان مى دهد. ما مخالف هر آن چه هستيم 

كه فراتر از اين باشد [74، فعال وابسته به طالبان، وردك].
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نقش مالها
براى اسالم گراهاى افراطى، انتقاد از مالها در زمينه مداخله غرب در كشور از لحاظ سياسى چندان درست و صحيح نيست:

مالهاى ما همواره به ما كمك مى كنند، اما آن ها به حيث معلم در مكتب ما اجراى وظيفه نمى كنند. همان طور كه گفتم، مالها 
مى توانند رهبران بهترى از ديگر مردم باشند. رهبران ما، مالها و علماى دين هستند. بايد بگويم كه مالها مايه افتخار ما هستند. ما 
بدون آن ها هيچى نيستيم. آن ها مردم بسيار ارزنده يى براى ما هستند. آن ها چراغ دين ما هستند. به عبارت ديگر، آن ها زندگى ما 

را روشن مى سازند و بدون آن ها ما در تاريكى به سر مى بريم [2، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

به همين ترتيب، فعاالن وابسته به طالبان قويا از مالها حمايت مى كنند [72، 73، 74، فعاالن وابسته به طالبان در ننگرهار، وردك و زابل]. 
وقتى اين فعاالن از مالها انتقاد مى كنند، دليل انتقادشان از دليل انتقاد گروه هاى وابسته به نظام و روند سبز از مالها متفاوت است: مالها 

بعضا معاش بگير امريكايى ها يا حكومت دست نشانده شان هستند.

من آن ها را امام مى نامم، زيرا آن ها در جامعه ما صاحب نفوذ هستند. مشكل امام هاى افغان ما اين است كه آن ها به خوبى تحصيل 
نكرده اند و به خوبى آگاه نيستند. امريكايى ها و حكومت افغانستان معاش آن ها را مى دهند تا آن ها پيرو اهداف سياسى آن ها باشند و 
اين منصفانه نيست. آن ها بايد امام هاى حقيقى باشند و از سازمان هاى استخباراتى افغانستان پول نگيرند [36، فعال حزب التحرير، كابل].

نگرش ها در مورد حكومت هاى غنى و كرزى
ديدگاه هاى فعاالن افراطى در مورد رييس جمهور پيشين حامد كرزى تا حدى متفاوت است. برخى از اين ديدگاه ها بسيار منفى و بعضى 

ديگر نسبتا مثبت  اند. انتقاد معمول از كرزى اين بود كه او دست نشانده امريكايى ها بود:

رييس جمهور كرزى، سگ وفادار كشورهاى غربى بود، به خصوص سگ وفادار امريكا. او امريكايى ها را به افغانستان آورد. او كسى بود كه 
اسالم را در افغانستان در معرض خطر قرار داد. تيم يا گروه ما نيز مخالف رييس جمهور كرزى بود [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

حامد كرزى مزدور سى آى اى بود. اظهارات ضد امريكايى او يك فكاهى است. به او دستور داده شده بود تا ضد امريكا باشد 
[36، فعال حزب التحرير، كابل].

يك انتقاد معمول ديگر اين بود كه او منافع شخصى خود را باالتر از منافع كشور قرار داده بود:

كرزى به هيچ چيزى غير از پول و قدرت باور ندارد. توافقنامه امنيتى دوجانبه را كه با غربى ها امضا نكرد، به خاطر اهللا نبود، بلكه به 
اين خاطر بود كه امريكايى ها مطالبات شخصى او را قبول نكردند [25، فعال حزب التحرير، بغالن].

با اين وجود، بعضى از فعاالن افراطى از موضع ضدامريكايى كرزى در سال هاى اخير حكومتش قدردانى مى كنند:

كرزى در آخر وقتى كه توافقنامه امنيتى دوجانبه را امضا نكرد، كار بسيار خوبى انجام داد [26، فعال حزب التحرير، بغالن].

بايد بگويم كه رييس جمهور كرزى به خوبى به اين كشور و مردم آن خدمت كرد. ما نبايد كارهاى خوبى را كه او براى افغانستان 
انجام داده، فراموش كنيم. اما اين قابل ذكر است كه ما از او نمى خواستيم كه اجازه ورود خارجى ها به اين كشور را بدهد. اين يك 
نوع بى احترامى به دين مقدس اسالم است. اين خارجى ها اجازه پيشرفت را به مردم افغانستان نمى دهند. آن ها از همه فرصت ها 
سؤاستفاده مى كنند. او بايد آن ها را از اين جا خارج مى كرد، اما اين كار را نكرد. ما مخالف اين تصميم او هستيم [2، فعال حزب 

اسالمى (حكمتيار)، مزار شريف].

همان طور كه پيشبينى مى شد، كليه فعاالن حزب التحرير همفكرى اندكى با رييس جمهور غنى داشتند:

يك رييس جمهور بيهوده و غيرمسلمان. رييس جمهور غنى، مسلمان نيست. زن او مسيحى است و خودش هم قبال مسيحى بوده 
است. چطور امكان دارد كه يك فاميل مسيحى، رييس جمهور يك حكومت اسالمى شود؟ ما هرگز از او حمايت نكرديم و ما مخالف 

او هستيم [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

غنى به درد يك جامعه اسالمى نمى خورد. او خدمت گزار غربى ها و جنايتكاران است [26، فعال حزب التحرير، بغالن].

او به اصطالح رييس جمهور افغانستان است، اما در واقع مزدور سى آى اى است [36، فعال حزب التحرير، كابل].
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طالبان اندازه يى از همفكرى با رييس جمهور غنى را در جريان كارزار انتخاباتى سال 2014 نشان داده بودند،24 اما اين همفكرى الى سال 
2015 كامًال از ميان رفته بود. سه مصاحبه شونده متعلق به اين گروه، اظهارات منفى را در مورد غنى ارايه دادند كه يك مثال آن  چنين است:

ما نظر مثبتى راجع به رييس جمهور غنى نداريم. امريكايى ها او را تعيين كردند. ما فكر مى كرديم كه او پشتون خوبى است، اما نيست. 
او قدرت و اقتدار را با حزب شمال (عبداهللا) شريك كرد، حزبى كه هزارها هزار پشتون را كشته است. بدترين چيز در مورد غنى اين 

است كه او يك قرارداد ستراتيژيك را با امريكا امضا كرد [73، فعال وابسته به طالبان، ننگرهار].

تنها يك فعال حزب اسالمى (از شاخه غيرقانونى اين حزب) ارزيابى محتاطانه را در مورد غنى ارايه داد:

در مجموع، حكومت افغانستان نيازمند اشخاص صادق است. در حال حاضر، افراد فاسد مقام ها را در اختيار خود دارند. آن ها فقط به خاطر 
جيب خود كار مى كنند. همان طور كه شما مى دانيد، همه آن ها صاحب مال و ملك در افغانستان و خارج از كشور هستند. اين نشان مى 
دهد كه آن ها از مردم رشوه مى گيرند. آن ها در غم هيچ كس غير از خود نيستند. بنابراين، ما از اشرف غنى مى خواهيم كه اشخاص 
صادق و مسلكى را در مقام ها تعيين كند. او بايد مسلكى بودن مقام ها را مد نظر قرار دهد [2، فعال حزب اسالمى (حكمتيار)، مزار شريف].

زده"  غرب  و  نامشروع  فاسد،  "غيراسالمى،  حكومت  يك  حيث  به  افغانستان  كنونى  حكومت  به  افراطى  گراهاى  اسالم  مجموع،  در 
نگاه مى كنند [50، فعال حزب التحرير، قندوز] كه "با محروم سازى مردم خود به منافع خارجى ها خدمت مى كند" [49، فعال حزب 

التحرير، قندوز]. ساير فعاالن افراطى مثل طالبان داراى ديدگاه هاى همسانى هستند [73، فعال وابسته به طالبان، ننگرهار].

ديدگاه هاى افراطى فعاالن حزب التحرير به كشورهاى همسايه نيز تسرى مى يابد:

كشورهاى مسلمان به طريقه نادرست بانفوذ هستند، طورى كه اسالم و مسلمانان را نجات نمى دهند. علماى دينى ساير كشورهاى 
اسالمى به طور مثبتى در افغانستان بانفوذ هستند، اما حكومت هاى ايران، پاكستان و عربستان سعودى مخالف اسالم اند... حكومت 
هاى كشورهاى اسالمى نبايد در افغانستان نفوذ داشته باشند، زيرا آن ها نيز دست نشاندگان غرب هستند. علماى دينى اين كشورها 

بايد در افغانستان نفوذ داشته باشند [36، فعال حزب التحرير، كابل].

ديدگاه ها در مورد شورشيان
اگرچه هيچ يك از فعاالن وابسته به احزاب ثبت شده تمايلى براى نشان دادن همفكرى با شورشيان نداشتند، اما خالف اين موضوع 
در رابطه با فعاالن افراطى صدق مى كند، زيرا آن ها اظهار همبستگى با شورشگرى مسلحانه را از جمله وظايف و وجايب خود مى 
دانند. اگرچه اين امر در مورد فعاالن وابسته به طالبان آشكار بود، اما همين امر در مورد فعاالن حزب التحرير چندان واضح نبود، زيرا 
اين حزب درگير مبارزه مسلحانه نيست. تنها 8,3 درصد از "فعاالن افراطى" از خود در برابر شورشيان خصومت نشان دادند (جدول 13). 
اگرچه حزب التحرير در مخالفت مسلحانه درگير نيست، اما ديدگاه معمولى كه فعاالن وابسته به اين حزب اظهار داشتند، قرار ذيل بود:

فكر مى كنم كه طالبان و حزب اسالمى حكمتيار ديدگاه مشابه با گروه ما داشته باشند، زيرا آن ها نيز در راستاى احياى شريعت در 
افغانستان جنگ مى كنند، اما راه جنگ آن ها و طريقه كه ما در پيش مى گيريم، متفاوت است. ما از طريق بحث و استدالل مى 
جنگيم، اما راه جنگيدن طالبان و حزب اسالمى از طريق كشتار مردم صورت مى گيرد. از همين خاطر است كه ما حامى سياست طالبان 

و حزب اسالمى نيستيم [21، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

آنانى كه با اين حكومت و متجاوزان غربى مى جنگند، از نگاه ما مجاهد هستند؛ آن ها طالبان، حزبى ها، القاعده يا داعش نيستند. 
آن ها مجاهد و مسلمان واقعى هستند. ما از آن ها حمايت مى كنيم و مقاومت نظامى و ايديولوژيك آن ها براى حزب التحرير موجه 
است... ما رابطه بسيار خوبى با طالبان، جمعيت اصالح و تبليغى جماعت25 افغانستان و پاكستان و ساير تبليغى هاى مستقل داريم 

[36، فعال حزب التحرير، كابل].

حركت ما از نظريات طالبان و نقش آن ها حمايت مى كند، زيرا طالبان نيز پيرو شريعت هستند، اما ما مخالف فعاليت هاى نظامى 
هستيم كه در اثر آن مردم بى گناه افغانستان كشته مى شوند. به همين دليل است كه ما از طالبان به حيث يك سازمان حمايت نمى 

كنيم [4، فعال حزب التحرير، مزار شريف].

http://www.usip.org/sites/default/files/ متحده، 2014)  اياالت  صلح  انستيتوت  سى:  دى  (واشنگتن  افغانستان"  در  سال 2014  انتخابات  و  "طالبان   ، جيستازى  انتونيو   24
PW94-The-Taliban-and-the-2014-Elections-in-Afghanistan.pdf؛ انتونيو جيستازى  و سيالب منگل، "خشونت، طالبان و انتخابات سال 2014 افغانستان" (واشنگتن 
http://www.usip.org/sites/default/files/PW103-Violence-the-Taliban-and-Afghanistan-s- (2015 ،دى سى: انستيتوت  صلح اياالت متحده

.2014-Elections.pdf
اين گروه كه به حيث يك حركت دينى در سال 1927 از سوى محمد الياس كاندهلوى در هند تشكيل شد، هدف تأمين اصالحات معنوى "از متن جامعه" را دنبال مى كند. اين گروه كه اصالتا با   25

حركت ديوبند مرتبط است، در سال هاى اخير به افغانستان آمده است.
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فعال حزب اسالمى از احتياط بيشترى در اظهاراتش كار گرفت:

اين مشوره من به آن هاست. اگر مى خواهيد افغانستان آينده روشنى داشته باشد، پس آن ها بايد به ساير برادران ملحق شوند و راه 
حل مشكالت را پيدا كنند. ما بايد فعاليت هاى خود رابا طريقه اسالمى پيش ببريم. آن ها بايد با دشمنان شان صلح كنند. اسالم فضاى 
صلح است. البته كه ما بايد عليه كفار بجنگيم، زيرا آن ها به دين و كشور ما ضرر و زيان مى رسانند و اين وظيفه ماست تا جلوى آن 

ها را بگيريم [2، فعال حزب اسالمى (حكمتيار)، مزار شريف].

حتى اكثريت مصاحبه شوندگان حزب التحريرى تمايل داشتند كه از شورشيان دست كم در رابطه به تاكتيك هاى كوركورانه كه آن ها از 
آن در جنگ استفاده مى كنند، فاصله بگيرند. با اين وجود، در مجموع، آن ها با شورشيان همفكرى داشتند تا اين كه آن ها را محكوم كنند.
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آيا شاگردان ليسه ها در حال افراطى شدن اند؟. 7
در مجموع، موضوع سياسى شدن ليسه ها، وضعيت به يك ديگ پر از آب مى ماند كه تحت فشار فزاينده قرار دارد، اما تاكنون به نقطه 
اوج نرسيده است. عاليم آشكار سرخوردگى مفرط شاگردان نظير تظاهرات و اعتراض ها نسبتا نادر است و در صورتى كه به وقوع بپيوندد، 
چندان گسترده و وسيع نيست: حتى در ميان فعاالن، فقط 17,4 درصد از آن ها بروز چنين رويدادهايى را اطالع دادند (جدول 5). هنگامى 
كه كسب معلومات در خصوص ماهيت اين اعتراضات ممكن بود، معلوم شد كه اعتراضات سياسى بوده و راجع به وضعيت نظام آموزشى 

نبوده اند، بلكه مطالبه ها براى آزادى زندانيان، اعالم همبستگى با حركت هاى اسالمى و غيره در اين اعتراض ها مطرح شده است.

يك بار حكومت افغانستان بعضى از شاگردان مكتب ما را دستگير كرد، چون آن ها براى طالبان كار مى كردند، اما ما اعتراض ها 
و دادخواهى هاى ادارى را عليه اين اقدام به راه انداختيم. بنابراين، حكومت افغانستان شاگردان را آزاد كرد [73، فعال وابسته به 

طالبان، ننگرهار].

براى مثال، در واليت زابل براى موتورسايكل ها محدوديت وضع شده بود. طالبان به ما گفتندكه ما به حكومت افغانستان بگوييم كه 
ما  با موتورسايكل به مكتب مى رويم تا حكومت محدوديت بر موتورسايكل ها را لغو كند و اين كار شد. يا وقتى كه يك قوماندان 
عمده طالبان از سوى حكومت افغانستان و امريكايى ها دستگير شده بود، ما اعتراض هاى بيشترى را به خاطر آزادى او به راه انداختيم 

[72، فعال وابسته به طالبان، دايچوپان/زابل].

تنها مورد اعتراضى كه مشخصا در رابطه به مسايل آموزشى به راه انداخته شده بود، اعتراضى بود كه طى آن، مطالبه آموزش به زبان 
پشتو مطرح شده بود:

در ابتدا، همه مضامين به زبان درى بود و تنها يك مضمون به زبان پشتو بود – خود مضمون زبان پشتو – اما تعداد شاگردان پشتو 
زبان بيشتر از شاگردان درى زبان بودند. بنابراين، ما فشارهاى زيادى را وارد كرديم و نصاب تعليمى به زبان پشتو را براى خود به دست 

آورديم [74، فعال وابسته به طالبان، وردك].

منازعات در ميان شاگردان 7 .1
يك منبع ادعا كرد كه شاهد موارد نسبتا مكرر بروز خشونت در ميان شاگردان وابسته به گروه هاى مختلف وابسته به نظام، به خصوص 

در جريان كارزار انتخاباتى بوده است:

در جريان انتخابات، آن هايى كه به جمعيت تعلق داشتند، از جنرال عطا و داكتر عبداهللا حمايت و دفاع مى كردند، اما آن هايى كه به 
جنبش تعلق داشتند، از اشرف غنى و جنرال دوستم حمايت مى كردند. بعضا اختالف شان به درگيرى منجر مى شد [4، فعال حزب 

التحرير، مزار شريف].

با اين وجود، به ندرت ديده شد كه فعاالن درگيرى شان را با فعاالن ديگر احزاب اطالع دهند (دو استثنا عبارت بودند از 29، فعال جنبش، 
مزار شريف و 74، فعال طالبان، وردك كه هر دو گفتند كه با فعاالن حزب وحدت درگير شده اند). بعضا اين درگيرى ها داراى پس منظر 

قومى يا فرقه يى بوده است (هم چنين به پاراگراف قبلى نگاه كنيد):

وقتى كه شاگردان حزب محقق [وحدت] عكس خمينى را بر ديوار نصب كردند، ما با شاگردان حزب اسالمى و ملى تحريك26 در 
اين مورد صحبت كرديم. ما به آن ها گفتيم كه اين عكس را از ديوار خواهيم كند و بعدا همه جمع شديم و عكس را پاره پاره كرديم 

[74، فعال وابسته به طالبان، وردك].

البته بايد يادآور شد كه در پى سال ها جنگ ميان هزاره ها و پشتون ها بر سر علفچرها در وردك، اين واليت يكى از نقاط اصلى تنش 
هاى قومى در افغانستان به شمار مى رود.

هيچ يك از مصاحبه شوندگان از احزاب وابسته به نظام اظهار نداشتند كه مسايل لسانى موضوع مشاجره هاى سياسى آن هاست، اگرچه 
سروى دريافت كه اين مسايل در جر و بحث ها در ميان شاگردان مطرح مى شود (جدول 15 و جدول 4 در ضميمه). استدالل هاى 
معمول در مورد اين كه چرا مسايل زبانى موضوع مشروعى براى مشاجرات تلقى نمى شود، عبارت بودند از صدمه كه اين مسايل مى 
تواند به وحدت ملى وارد سازد ("اگر درباره مسايل پشتو يا درى صحبت كنيم، اين مسله ما را از هم مى پاشاند") [9، فعال جنبش، مزار 

شريف] و ترس از متهم شدن به نژادپرستى [1، فعال جنبش، مزار شريف؛ 16، فعال جمعيت اسالمى، كابل].

اين حزب اخيرا توسط اسماعيل يون تاسيس شده، يك حركت ملى گراى افراطى پشتون است و در ابتدا از اشرف غنى در انتخابات سال 2014 حمايت كرد. با اين حال، غنى مجبور شد كه به علت   26
ديدگاه هاى بحث برانگيز اسماعيل يون از اين گروه فاصله بگيرد. اسماعيل يون هم چنين يك شبكه تلويزيونى دارد كه نظريات سياسى اش را پخش مى كند. اين حزب عمدتا در شرق و جنوب 

شرق افغانستان حضور دارد.
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جدول 15: فعاالن شاگرد و مشاجرات درباره درى و پشتو

قانونى، وابسته به نظامقانونى، ضد نظامغيرقانونىهمه
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در كل، اكثريت قاطع مصاحبه شوندگان بيان داشتند كه رابطه آن ها با فعاالن ديگر احزاب در  مكتب ها شان دوستانه است و در بدترين 
وضعيت، نسبت به آن ها بى تفاوت و بى اعتنا هستند. جنگ با ساير شاگردان مى تواند به اخراج از مكتب منجر شود و معموًال فعاالن 

ليسه ها آرزوهاى شان فراتر از اين است كه از مكتب اخراج شوند.

علل سياسى شدن ليسه ها 7 .2
يك تناقض آشكار ميان آزادسازى سياسى پس از سال 2001 و تالش براى دور نگهداشتن ليسه ها از سياست وجود دارد [61، معلم، 

ننگرهار؛ 52، معلم، مزار]:

علتش تعداد رو به افزايش شبكه هاى تلويزيونى است كه مشاجره هاى سياسى زيادى را پخش مى كنند و اين مشاجره ها در تمام 
طبقات اجتماعى رخنه كرده و ريشه دوانده است. در عين زمان، احزاب سياسى در جلب و جذب اذهان جوان و تازه در جامعه فعال اند 

[43، معلم، گلبهار/پروان].

به نظر مى رسد اين يك مالحظه عقالنى باشد. در واقع، اغلب مصاحبه شوندگان اظهار داشتند كه كارزار انتخابات رياست جمهورى 
سال 2014، فعاليت سياسى زيادى را در مكتب ها تحريك كرد و اين انتخابات يكى از معمول ترين موضوعات مشاجره هاى سياسى 
در  مكتب ها بوده است (نگاه كنيد به جدول 12 در ضميمه). يك معلم اضافه كرد كه تصور بى عدالتى در نهادهاى آموزشى نيز يكى از 
عوامل جلب و جذب شاگردان در گروه هاى سياسى است [56، معلم، جالل آباد؛ هم چنين به قسمت 3,7 در مورد عضوگيرى شورشيان 
از شاگردان در ذيل نگاه كنيد]. به گفته يك معلم، دست كم در واليت ننگرهار، فعاليت هاى سياسى بيشتر در ميان شاگردان در ولسوالى 
ها شيوع دارد تا در جالل آباد [55، معلم، جالل آباد]. به نظر مى رسد اين امر مؤيد اين ديدگاه باشد كه سرخوردگى از عدم داشتن فرصت 
تحصيالت بيشتر يك علت عمده در سياسى شدن شاگردان ليسه ها است. در مجموع، به نظر مى رسد كه 46 مصاحبه با فعاالن شاگرد 
اين مالحظه ها را تاييد مى كند: تنها 41,3 درصد از فعاالن شاگرد رضايت شان را از نظام آموزشى افغانستان ابراز كردند و اين درصدى 
به 40 درصد در رابطه به فعاالن وابسته به گروه هاى قانونى ضد نظام و به صفر درصد در ارتباط با فعاالن گروه هاى غيرقانونى كاهش 
يافت (جدول 11). اگرچه احتمال دارد كه جواب هاى ارايه شده توسط فعاالن گروه هاى غيرقانونى به گونه مغرضانه منفى باشد، اما 
اين احتمال هم وجود دارد كه اين جواب ها نشانگر سرخوردگى شان از نظام آموزشى باشد. ساير پاسخ هايى كه در همين راستا است، 
درصدى نسبتا پايين شاگردان گروه هاى غيرقانونى است كه قصد يا اميد ادامة تحصيل در پوهنتون (75 درصد در مقابل 100 درصد در 
رابطه با شاگردان طرفدار نظام) يا در خارج از كشور (66,7 درصد در مقابل 100 درصد در رابطه با شاگردان طرفدار نظام) را دارند، اگرچه 

اين درصدى ها به خودى خود خيلى باال است.

عضوگيرى شورشيان از شاگردان 7 .3

با وجود "تبعيض" كه در قسمت 2,3 در باال مورد بحث قرار گرفت، در مجموع، حتى در رابطه به سازمان هاى ممنوع، به نظر مى رسد 
كه وزارت معارف قادر نيست كه از فعاليت هاى سياسى و عضوگيرى در مكتب ها جلوگيرى كند. حتى برخى از معلمان شاهد پيوستن 

شاگردان به طالبان بوده اند:

من يك شاگرد نوجوان را مى شناسم كه به طالبان پيوسته است. وقتى خانواده اش پى برد، او را از كوه ها به خانه برگشتاندند 
[43، معلم، گلبهار/پروان].

حكومت  عليه  و  اند  پيوسته  اسالمى  حزب  و  طالبان  به  كه  ام  شنيده  بسيارى  شاگردان  مورد  در  و  ام  ديده  را  بسيارى  شاگردان  من 
افغانستان و امريكايى ها جنگ مى كنند [44، معلم، لغمان].
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 بلى، ما بسيارى از آن ها را ديده ايم كه به گروه طالبان ملحق شده اند. قوماندان فعلى طالبان، شاگرد اين مكتب بود [54، معلم، مزار].

در كل، از مجموع 26 معلم، 9 نفر از آن ها اطالع داشتند كه شاگردان به گروه هاى شورشى ملحق شده اند (34,6 درصد)، اگرچه در 
برخى از موارد، فاميل هاى اين شاگردان بعدا آن ها را مجبور به ترك اين گروه ها كرده بودند:

 بلى، من بعضى از شاگردان را ديده ام كه به گروه هاى مسلح پيوسته و عليه حكومت ايستاد شده اند... اكثر وقت ها خانواده هاى شان 
آن ها را تهديد مى كنندكه اين گروه هاى افراطى را ترك كنند [59، معلم، پكتيا].

در ابتدا، آن ها بدون اجازه فاميل هاى شان به گروه هاى افراطى مى پيوندند. وقتى كه فاميل هاى شان از اين كارشان باخبر مى شوند، 
آن ها را مجبور به ترك اين گروه ها مى كنند [57، معلم، بهسود].

سه فعال وابسته به طالبان كه با آن ها مصاحبه شد، ادعا كردند كه شاگردان را به منظور جنگيدن نزد طالبان فرستاده اند [72، 73، 74، 
فعاالن وابسته به طالبان در ننگرهار، وردك و زابل]. بر عالوه تبليغ سياسى گروه هاى مسلح در مكتب ها، تنها دليل ديگرى كه براى 
توضيح چرايى پيوستن شاگردان به اين گروه ها ارايه شد، سرخوردگى اين شاگردان از ناكامى شان در پذيرش در تحصيالت عالى در 

پوهنتون هاى كشور بيان شده است

بعضى از شاگردانى كه نمى توانند به پوهنتون راه يابند، به گروه هاى مسلح ملحق مى شوند [71، معلم، پكتيا].

يك شاگرد هوشيار و ذكى نتوانست به پوهنتون راه يابد، زيرا بچه هاى زورمندان تنها كسانى هستند كه به پوهنتون راه مى يابند و 
اين نشانگر وسعت فساد ادارى است. حاال آن شاگرد جزو گروه طالبان است [64، معلم، غزنى].

بر عالوه كمبودها و نارسايى ها در نظام آموزشى افغانستان كه مى تواند به صورت مستقيم شاگردان را به سوى شورشگرى براند، شك 
و ترديدى وجود ندارد كه "معترضان عليه نظام" همراه با "معترضان درون نظام" بر اين نظرند كه نظام آموزشى افغانستان بى كيفيت 

و ضعيف است:

بايد به شما بگويم كه اگر اين نظام آموزشى ادامه يابد، ما بى سواد و تحصيل نكرده خواهيم ماند، چون ما مضامين بامعنى و امكانات 
خوب نداريم. ما بايد در نظام آموزشى مضامين بهتر و برنامه هاى اسالمى داشته باشيم [2، فعال حزب اسالمى (حكمتيار)، مزار شريف].

فكر نمى كنم اصال نظام آموزشى در اين كشور موجود باشد. نصاب تعليمى بيهوده و عبث است. غربى ها ارزش هاى شان را از طريق 
كتاب هاى مكتب ها به ما تحميل كرده اندكه جوانان افغانستان در تاريكى و ظلمت باشند. ما تعهد داريم كه اين وضعيت را از طريق 

فعاليت اسالمى تغيير دهيم [36، فعال حزب التحرير، كابل].

غربى ها به افغانستان تحت نام آوردن سيستم آموزش و صحت خوب تجاوز كردند، اما فقط به آن چه امروز در نظام آموزشى در حال 
رخ دادن است، نگاه كنيد. بدتر از زمان كمونيست ها، مجاهدين و طالبان است [17، فعال جمعيت اصالح، كابل].
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جمع بندى. 8
اين مطالعه و سروى همراه آن (توضيح نامه) رشته يى از تحوالت را نمايان ساخته كه سياستگذاران و ناظران در تمام عرصه ها عمدتا 
تاكنون از آن ها چشم پوشى كرده اند. اولين تحول، وسعت فعاليت سياسى در ميان شاگردان ليسه هاست كه اگرچه شايد تعجب آور 
باشد، اما مى توان به آن به حيث يك تحول مثبت نگاه كرد، زيرا نشاندهنده زنده بودن نظام سياسى افغانستان است. دومين تحول، 
با  مختلفى  هاى  درجه  به  افراطى  فعاالن  اين  است.  ها  ليسه  در  سياسى  فعاالن  وسيع  تودة  ميان  در  افراطى  فعاالن  گسترده  حضور 
شورشيان همفكرى دارند. جاى ترديدى نيست كه بخشى از شاگردان ليسه ها توسط شورشيان طالبان جلب و جذب شده اند. اگرچه ليسه 
هاى افغانستان تاكنون به مرحله بسيج و اعتراض گسترده نرسيده اند، اما به نظر مى رسد كه آن ها در همين مسير قرار داشته باشند. 

اين احتمال كه چنين وضعيتى در ليسه ها پيش بيايد، در صورتى وجود دارد كه اقتصاد بهبود نيابد و فرصت هاى شغلى بيشتر نشود.

گزارش حاضر، توضيحات احتمالى عوامل سياسى شدن شاگردان ليسه ها را مورد بررسى قرار داد. آن چه واضح است، اين است كه اين 
وضعيت قسما پيامد طبيعى معرفى يك نظام سياسى باز و رقابتى از سال 2001 به اين سو در كشور است. از آن جايى كه شاگردان ليسه 
ها به سن رأى دهى مى رسند، طبيعى است كه آن ها مشاجره پيرامون مسايل سياسى، از جمله در مكتب ها را آغاز مى كنند. از اين 
ديدگاه، مى توان استدالل كرد كه ممنوعيت كنونى فعاليت سياسى در ليسه ها، اثر كهنة دورة استبداد و استيالطلبى است. با اين وجود، 

داليل ديگرى نيز در خصوص روند جارى سياسى شدن ليسه ها وجود دارد.

به نظر مى رسد يكى از اين داليل اين باشد كه بسيارى از شاگردان ليسه ها آن قدر از ماهيت نظام سياسى افغانستان آگاه اند كه 
اشتياق دارند كه در يكى از شبكه هاى سياسى حاكم از سن بسيار پايين شامل باشند. به نظر مى رسد آن ها باور دارند كه بدون داشتن 
حمايت يك شبكه سياسى، قادر نخواهند بود كه نمرات خوبى را به دست آورند، به پوهنتون راه يابند و در نهايت شغل خوبى را براى 

خود تأمين كنند.

اين ها شاگردانى هستند كه باور دارند كه نظام سياسى دچار زدوبند، همان طور كه از سال 2002 تا سال 2015 ادامه يافته، در آينده 
نيز دوام خواهد داشت. در جريان مصاحبه ها، چندين شاگرد با زبان اصالح طلبانه صحبت مى كردند: مرگ بر فساد ادارى! مرگ بر 
خويش خورى! با اين وجود، آن ها به طور عجيبى به همين احزاب و گروه هايى پيوستند كه طى چند سال گذشته دچار خويش خورى 
و زدوبندهاى گسترده يى بوده اند. رييس جمهور سابق كرزى اغلبا مسول فساد ادارى در گذشته دانسته مى شد، حال آن كه بقيه نظام 
سياسى به صورت كلى تبرئه مى گرديد. اما واكنش اين شاگردان در صورتى كه اميدهاى شان در مورد دوام نامحدود روند جارى سياسى 
شكسته شود، چگونه خواهد بود؟ على رغم خبرهاى منفى در عرصه هاى اقتصادى و نظامى كشور، اكثريت قاطع مصاحبه شوندگان در 

اين گروه (24 فعال وابسته به احزاب وابسته به نظام) يك نوع خوشبينى كوركورانه را در مورد آينده ابراز كردند.

اكثريت شاگردان از لحاظ سياسى فعال، متعلق به همين گروه اند كه در باال مورد بحث قرار گرفت: فرصت طلبانى كه سعى دارند در 
مسير جارى نظام سياسى حركت دارند، مسيرى كه آغشته به خويش خوارى و زدوبندها است. با اين وجود، اقليتى از شاگردان، اين نظام 
را مردود مى دانند، زيرا يا باور دارند كه قادر به حركت در "مسير جارى نظام سياسى" به آسانى همقطاران واسطه دارشان نيستند يا اين 
كه اصوال موضع شان رد آن چه است كه آن را يك نظام فاسد مى دانند. اين ها افرادى اند كه اغلبا از مناطق و محالت دورافتاده، فقير 

و بى واسطه اند و در راستاى جلب توجه و لطف نظام تقال و رقابت مى كنند.

بخش عمده از اين اقليت ناراضى–كه مى تواند در بخش هايى از كشور اكثريت را به خود اختصاص دهند–به گروه ها و سازمان هايى 
گرايش دارند كه نظام را در كل رد مى كنند. در مورد افغانستان سال 2015، به نظر مى رسد اين به معنى گروه هاى اسالمى افراطى يى 
باشد كه دچار انشعاب ها مختلفى شده اند. در مجموع، اين گروه از شاگردان خويش خوارى، فساد ادارى و غرب زدگى را محكوم مى 
كنند. به نظر مى رسد كه هيچ ايديولوژى سياسى سكوالرى نتواند با اين باور و عقيده رقابت كند كه بازگشت به اجراى سختگيرانه شريعت 
مى تواند جامعه منصفانه تر و كارآمدترى را تامين كند. حتى به نظر مى رسد كه گروه هاى اسالم گراى وابسته به نظام سعى دارند كه 
جايگزين ها و بديل هاى عملى را ارايه دهند. در واقع، آن ها اكثرا با نظام موجود سازش و مصالحه كرده اند. ادعاهاى آن ها در مورد 
قصدشان به منظور تاسيس يك دولت "اسالمى" حقيقى در آينده، با در نظر داشت اين كه آن ها طى 14 سال گذشته وابسته به نظام بوده 
اند و به پيشرفت اندكى در اين راستا دست يافته اند، پوچ و ميان تهى به نظر مى رسد. از آن جايى كه "رد پاى غربى ها" در نظام كنونى 
بسيار قوى است، طبيعى است كه جوانان ناراضى به سوى گروه هاى ردگرايى كشانده شوند كه مى خواهند نظام را از نفوذ غرب پاكسازى 
كنند. از آن جايى كه اين گروه ها نيز خود را احياگران اسالمى مى دانند، بسيارى از معلمانى كه ريشه در احزاب اسالم گرا و بنيادگراى 
جنگ هاى دهه هاى 1980 و 1990 ميالدى دارند، گرايش دارند كه تهديدهايى را كه نسل جديد گروه هاى اسالم گرا و بنيادگراى 

افراطى مى توانند عليه نظام سياسى كنونى به راه اندازند، كم اهميت جلوه دهند. اظهارات ذيل از يك معلم نشانگر اين ذهنيت است:

افغانستان يك كشور اسالمى است و خطرى در ايديولوژى اسالمى وجود ندارد [61، معلم، ننگرهار].

در واقع، نظام سياسى افغانستان كه ادعا دارد مشروعيتش را هم از جهاد دهه 1980 ميالدى و هم از اسالم  گرفته، براى مقاومت عليه 
فشار گروه هايى كه طرفدار شريعت بيشتر و نفوذ كم تر غرب هستند، مجهز نيست.
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پيشنهادات براى پاليسى 8 .1
روند جارى سياسى شدن شاگردان ليسه ها تاكنون به نقطه خطرناكى نرسيده است كه بتواند به طور قطع باعث بى ثباتى كشور شود. 
به جاى آن كه منتظر چنين رخدادى باشند، مقامات ذيصالح بايد سياست هاى آموزشى به خصوص ممنوعيت فعاليت سياسى در ليسه 
ها را مورد تجديدنظر قراردهند. اگر اين ممنوعيت لغو شود، دست كم يك زمينه برابر براى فعاليت سياسى در ليسه ها فراهم آورده مى 
شود و احزاب و سازمان هاى مختلفى مى توانند در جهت جلب توجه و وفادارى نسل جوان به كار و فعاليت خود آغاز كنند. تاكنون، اين 

ممنوعيت عمدتا در دور نگهداشتن گروه هاى ميانه رو و مترقى از ليسه ها موفق بوده است.

اگرچه ممنوعيت فعاليت سياسى در ليسه ها مى تواند به آسانى ملغا شود، اما بهبود كيفيت آموزش در ليسه ها يك وظيفه به مراتب 
پيچيده تر است، به خصوص اگر تعداد شاگردانى كه همه ساله ثبت نام مى كنند، مد نظر قرار داده شود. در وضعيت اقتصادى كنونى، 
غيرمحتمل است كه بودجه بيشترى براى بهبود آموزش اختصاص داده شود. اگرچه اين مطالعه به مسايل مربوط به گزينش معلمان 
ليسه ها و مشوق هايى كه مى تواند معلمان واجد شرايط را به ليسه ها جذب كند، توجه ندارد، اما اين ها عرصه هايى اند كه حكومت 
مى تواند به آن ها به حيث دستاوردهاى نسبتا ارزان نگاه كند و در اين عرصه ها كار كند. اگر كارى به منظور مهار سرخوردگى شاگردان 

ليسه ها انجام نشود، مى توان منتظر بسيج گسترده شاگردان در آينده بود.
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ضميمه . 9
جدول هاى سروى 9 .1

جدول 1 الف: زمان فعاليت هاى سياسى يى كه مصاحبه شوندگان شاهد آن ها بوده اند

تعداد پاسخ هاسوال 2.2 الف: چه زمانى شما عاليم فعاليت سياسى را مشاهده كرديد؟واليت

طى 3-2 طى ماه گذشته 
ماه گذشته

بيش از يك طى سال گذشته
سال قبل

 بدون پاسخ

23%0.0%85.7%14.3%0.0%0.0زابل
35%0.0%77.1%20.0%2.9%0.0قندهار
17%0.0%88.2%5.9%5.9%0.0هلمند
16%18.8%50.0%31.3%0.0%0.0غزنى
22%70.0%10.0%10.0%10.0%0.0پكتيا
16%12.5%81.3%6.3%0.0%0.0لوگر

20%20.0%45.0%30.0%5.0%0.0وردك
40%0.0%20.5%53.8%25.6%2.6ولسوالى هاى كابل

22%9.1%50.0%36.4%4.5%0.0شهر كابل
12%9.1%18.2%45.5%27.3%0.0كاپيسا
16%11.1%55.6%33.3%0.0%0.0پروان
30%0.0%13.3%56.7%30.0%0.0تخار
30%6.7%16.7%53.3%23.3%0.0قندوز
30%0.0%30.4%47.8%21.7%30.4بغالن

21%0.0%10.5%42.1%47.4%5.3بدخشان
22%32.1%0.0%28.6%39.3%0.0بلخ

16%0.0%75.0%18.8%6.3%0.0هرات
16%6.3%81.3%12.5%0.0%0.0كنر

26%25.0%62.5%12.5%0.0%0.0لغمان
21%23.8%57.1%19.0%0.0%0.0ننگرهار

126%10.3%54.0%23.0%12.7%0.0 مكتب هاى ساحات روستايى
227%5.3%44.3%31.1%16.2%3.1 مكتب هاى شهرهاى كوچك
78%2.6%59.0%25.6%12.8%0.0 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

431%6.3%49.8%27.8%14.6%1.6همه مكتب ها

جدول 1 ب: گستردگى فعاليت هاى سياسى يى كه مصاحبه شوندگان شاهد آن ها بوده اند

تعداد پاسخ هاسوال 2.2 ب: هر چند وقت يك بار شاهد موارد فعاليت سياسى بوديد؟واليت
 بدون پاسخبيش از 10 بار10-4 بار3-2 بارفقط يك بار 

23%0.0%76.2%4.8%14.3%9.5زابل
35%0.0%85.7%8.6%2.9%2.9قندهار
17%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0هلمند
16%18.8%62.5%6.3%12.5%0.0غزنى
22%20.0%80.0%10.0%0.0%10.0پكتيا
16%12.5%87.5%0.0%0.0%0.0لوگر

20%20.0%50.0%10.0%20.0%0.0وردك
40%0.0%2.5%40.0%35.0%22.5ولسوالى هاى كابل
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22%9.1%54.5%31.8%4.5%0.0شهر كابل
12%0.0%9.1%72.7%18.2%0.0كاپيسا
16%0.0%22.2%33.3%44.4%0.0پروان
30%0.0%30.0%50.0%20.0%0.0تخار
30%6.7%26.7%36.7%30.0%0.0قندوز
30%0.0%23.3%36.7%30.0%10.0بغالن

21%0.0%20.0%50.0%25.0%10.0بدخشان
22%32.1%0.0%42.9%25.0%0.0بلخ

16%0.0%75.0%18.8%6.3%0.0هرات
16%6.3%87.5%0.0%0.0%6.3كنر

26%31.3%62.5%6.3%0.0%0.0لغمان
21%23.8%57.1%19.0%0.0%0.0ننگرهار

126%7.9%48.4%31.0%10.3%2.4 مكتب هاى ساحات روستايى
227%5.3%49.1%26.8%15.8%3.1 مكتب هاى شهرهاى كوچك
78%2.6%60.3%25.6%10.3%1.3 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

431%5.6%50.9%27.8%13.2%2.5همه  مكتب ها

جدول 2 الف: زمان فعاليت هاى سياسى يى كه مصاحبه شوندگان از طرف هاى ثالث شنيده اند

تعداد پاسخ هاسوال 4.2 الف: چه زمانى شما از سايرين در مورد عاليم فعاليت هاى سياسى شنيده ايد؟واليت

طى 3-2 طى ماه گذشته 
بيش از يك طى سال گذشتهماه گذشته

 بدون پاسخسال قبل

23%0.0%78.3%21.7%0.0%0.0زابل
35%0.0%91.2%8.8%0.0%2.9قندهار
17%0.0%88.2%5.9%5.9%0.0هلمند
16%18.8%43.8%31.3%6.3%0.0غزنى
22%20.0%80.0%0.0%0.0%20.0پكتيا
16%0.0%87.5%12.5%0.0%0.0لوگر

20%20.0%45.0%30.0%5.0%0.0وردك
40%0.0%21.1%50.0%28.9%5.3ولسوالى هاى كابل

22%59.1%27.3%4.5%0.0%0.0شهر كابل
12%9.1%18.2%54.5%18.2%0.0كاپيسا
16%0.0%11.1%55.6%33.3%0.0پروان
30%0.0%6.7%60.0%33.3%0.0تخار
30%6.7%10.0%50.0%33.3%0.0قندوز
30%0.0%16.7%56.7%26.7%0.0بغالن

21%0.0%10.0%20.0%70.0%5.0بدخشان
22%25.0%0.0%28.6%46.4%0.0بلخ

16%6.3%56.3%37.5%0.0%0.0هرات
16%6.3%81.3%12.5%0.0%0.0كنر

26%6.3%75.0%18.8%0.0%0.0لغمان
21%0.0%75.0%25.0%0.0%0.0ننگرهار

126%4.0%53.2%26.2%15.9%0.8 مكتب هاى ساحات روستايى
227%2.6%44.3%32.5%18.9%1.8 مكتب هاى شهرهاى كوچك
78%2.6%55.1%26.9%15.4%0.0 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

431%3.0%48.8%29.6%17.4%1.2همه مكتب ها
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جدول 2 ب: گستردگى فعاليت هاى سياسى يى كه مصاحبه شوندگان از طرف هاى ثالث شنيده اند

تعداد پاسخ هاسوال 4.2 ب: هر چند وقت يك بار موارد فعاليت سياسى مشاهده شدند؟واليت

 بدون پاسخبيش از 10 بار 10-4 بار3-2 بارفقط يك بار 
23%0.0%73.9%8.7%13.0%4.3زابل

35%0.0%82.9%11.4%5.7%0.0قندهار
17%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0هلمند
16%18.8%50.0%12.5%18.8%0.0غزنى
22%16.7%75.0%0.0%0.0%8.3پكتيا
16%0.0%81.3%18.8%0.0%0.0لوگر

20%20.0%50.0%15.0%15.0%0.0وردك
40%0.0%5.0%35.0%37.5%22.5ولسوالى هاى كابل

22%45.5%40.9%4.5%0.0%9.1شهر كابل
12%9.1%0.0%72.7%18.2%0.0كاپيسا
16%0.0%11.1%33.3%44.4%0.0پروان
30%0.0%30.0%50.0%20.0%0.0تخار
30%6.7%23.3%36.7%30.0%0.0قندوز
30%0.0%16.7%40.0%33.3%10.0بغالن

21%0.0%19.0%42.9%23.8%9.5بدخشان
22%25.0%0.0%35.7%39.3%0.0بلخ

16%6.3%56.3%25.0%12.5%0.0هرات
16%6.3%87.5%6.3%0.0%0.0كنر

26%6.3%68.8%18.8%6.3%0.0لغمان
21%0.0%87.5%43.8%0.0%0.0ننگرهار

126%4.0%55.6%23.0%15.9%1.6 مكتب هاى ساحات روستايى
227%2.6%49.6%30.7%15.8%1.3 مكتب هاى شهرهاى كوچك
78%2.6%50.0%32.1%15.4%0.0 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

431%3.0%51.4%28.7%15.7%1.2همه مكتب ها

جدول 3: حضور انواع مختلف گروه هاى سياسى يى كه اطالع داده شد

گروه هاى  
اسالمى

گروه هاى 
قومى-ملى گرا

گروه هاى 
مائويستى و چپى

گروه هاى انشعابى 
از شبه نظاميان 
جنگ هاى داخلى

گروه هاى ليبرال 
و  دموكرات

%4.5%81.0%9.5%18.2%95.7زابل
%5.8%80.0%40.0%68.6%80.0قندهار
%5.9%94.1%47.1%64.7%88.2هلمند
%12.5%75.0%0.0%12.5%50.0غزنى
%8.3%58.3%0.0%41.7%91.7پكتيا
%0.0%50.0%0.0%0.0%75.0لوگر

%0.0%95.0%0.0%25.0%80.0وردك
%0.0%87.5%0.0%5.0%72.5ولسوالى هاى كابل

%54.5%59.0%45.5%72.7%90.9شهر كابل
%0.0%81.8%0.0%9.1%100.0كاپيسا
%0.0%100.0%0.0%0.0%100.0پروان
%0.0%50.0%18.8%50.0%81.3كنر

%6.3%81.3%0.0%31.3%62.5لغمان
%0.0%47.6%19.0%57.1%61.9ننگرهار

%0.0%75.0%32.1%7.1%67.9بلخ
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%23.3%100.0%10.0%100.0%100.0تخار
%10.0%90.0%3.3%86.7%90.0قندوز
%0.0%100.0%3.3%96.7%96.7بغالن

%19.0%90.5%0.0%71.4%76.2بدخشان
%18.8%100.0%12.5%12.5%81.3هرات

%6.3%76.2%16.7%46.8%77.8 مكتب هاى ساحات روستايى
%9.2%84.6%14.5%56.2%84.2 مكتب هاى شهرهاى كوچك
%19.2%47.4%44.9%44.9%82.0 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

%10.2%75.4%20.6%51.4%81.9همه  مكتب ها

جدول 4: گروه هاى ليبرال و مترقى فعال در مكتب ها

افغانستان حزب حق و عدالت 
1400

گروه تحليل 
و آگاهى 
افغانستان

افغانستان د 
پرمختك

حزب 
جمهورى 
خواهان

روند سبز 
(امراهللا 
صالح)

سايرين

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0زابل
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.8قندهار
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0هلمند
%0.0%12.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0غزنى
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0لوگر
%0.0%0.0%8.3%0.0%0.0%0.0%0.0پكتيا

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ولسوالى هاى كابل
%4.5%9.1%31.8%0.0%18.2%22.7%36.4شهر كابل

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0وردك
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0پروان
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0كنر

%0.0%6.3%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0لغمان
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ننگرهار

%0.0%10.0%10.0%0.0%3.3%0.0%0.0تخار
%3.3%3.3%3.3%0.0%0.0%0.0%3.3قندوز
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0بغالن

%14.3%0.0%9.6%0.0%0.0%0.0%0.0بدخشان
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0بلخ

%18.8%6.3%12.5%0.0%0.0%0.0%0.0هرات
%0%0%1%0%1%0%2 مكتب هاى ساحات روستايى
%2%4%3%1%1%1%2 مكتب هاى شهرهاى كوچك
%3%4%10%0%5%6%13 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

%1.4%2.5%3.7%0.5%1.8%1.6%3.9همه مكتب ها

جدول 5: گروه هاى اسالمى فعال در  مكتب ها

سايرينجنداهللاطالبانحزب التحريرجمعيت االصالححزب اسالمى 
%0.0%0.0%87.0%4.3%43.5%65.2زابل

%5.7%0.0%68.6%0.0%14.3%60.0قندهار
%11.8%0.0%47.1%0.0%5.9%88.2هلمند
%25.0%0.0%43.8%50.0%31.3%25.0غزنى
%0.0%0.0%83.3%8.3%0.0%66.7پكتيا
%0.0%0.0%75.0%0.0%0.0%31.3لوگر
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%15.0%0.0%15.0%55.0%60.0%10.0ولسوالى هاى كابل
%81.8%0.0%0.0%54.5%59.1%9.1شهر كابل

%2.5%0.0%40.0%15.0%20.0%80.0وردك
%54.5%0.0%45.5%45.5%18.2%100.0كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%66.7%55.6%66.7پروان
%0.0%0.0%75.0%6.3%75.0%43.8كنر

%0.0%0.0%50.0%0.0%6.3%56.3لغمان
%0.0%0.0%47.6%0.0%19.0%47.6ننگرهار

%13.3%73.3%23.3%93.3%80.0%83.3تخار
%66.7%80.0%40.0%53.3%66.7%50.0قندوز
%20.0%96.7%26.7%96.7%46.7%96.7بغالن

%19.1%71.4%0.0%71.4%14.3%33.3بدخشان
%60.7%0.0%0.0%0.0%10.7%67.9بلخ

%6.3%0.0%43.8%62.5%12.5%12.5هرات
%14.3%11.1%45.2%20.6%27.8%53.2 مكتب هاى ساحات روستايى

%13.6%28.1%43.0%35.5%35.5%63.2 مكتب ها ى  شهرهاى كوچك
%51.3%0.0%28.2%24.4%33.3%34.6 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

%20.6%18.1%41.0%29.2%32.9%55.1همه مكتب ها

جدول 6: گروه هاى قومى-ملى گراى فعال در ليسه ها

تحريك ملى ستم ملى (سازا) 
سايرينكنگره ملىافغان ملت(اسماعيل يون)

%0.0%0.0%9.5%4.8%0.0زابل
%2.9%0.0%68.6%0.0%0.0قندهار
%0.0%0.0%58.8%5.9%0.0هلمند
%12.5%0.0%0.0%0.0%0.0غزنى
%0.0%0.0%41.7%0.0%0.0پكتيا
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0لوگر

%2.5%0.0%2.5%0.0%0.0ولسوالى هاى كابل
%45.5%22.7%45.5%4.5%13.6شهر كابل

%0.0%0.0%25.0%0.0%0.0وردك
%9.1%0.0%0.0%0.0%0.0كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0پروان
%0.0%0.0%43.8%37.5%0.0كنر

%0.0%0.0%25.0%25.0%0.0لغمان
%0.0%4.8%57.1%38.1%0.0ننگرهار

%0.0%0.0%7.1%0.0%0.0بلخ
%16.7%10.0%90.0%10.0%96.7تخار
%50.0%20.0%76.7%6.7%80.0قندوز
%3.3%0.0%83.3%0.0%66.7بغالن

%23.8%33.3%4.8%0.0%57.1بدخشان
%12.5%0.0%6.3%0.0%6.3هرات

%8.7%2.4%41.3%4.8%13.5 مكتب هاى ساحات روستايى
%12.3%8.0%45.2%6.7%29.4 مكتب هاى شهرهاى كوچك
%16.7%6.4%38.5%6.4%3.8 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

%12.0%60.8%42.9%60.9%20.2همه مكتب ها
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جدول 7: گروه هاى چپى فعال در مكتب ها

مائويستى (شعله جاويد  
و گروه هاى انشعابى)

گروه هاى انشعابى 
از خلق و پرچم

%9.5%0.0زابل
%34.3%5.7قندهار
%41.1%11.8هلمند
%0.0%0.0غزنى
%0.0%0.0پكتيا
%0.0%0.0لوگر

%0.0%0.0ولسوالى هاى كابل
%63.6%40.9شهر كابل

%0.0%0.0وردك
%0.0%0.0كاپيسا
%0.0%0.0پروان
%18.8%0.0كنر

%0.0%0.0لغمان
%19.0%0.0ننگرهار

%10.0%0.0تخار
%3.3%0.0قندوز
%3.3%0.0بغالن

%0.0%0.0بدخشان
%32.1%0.0بلخ

%0.0%12.5هرات
%15.9%0.8 مكتب هاى ساحات روستايى
%13.6%2.3 مكتب هاى شهرهاى كوچك
%39.7%14.1 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

%19.0%37.5همه مكتب ها

جدول 8: گروه هاى انشعابى از جنگ هال داخلى كه در مكتب ها فعاليت دارند

حركت اسالمى جنبش ملىحزب وحدتحزب اسالمىجمعيت اسالمى 
(محسنى، انورى)

%28.6%0.0%0.0%19.0%61.9زابل
%22.9%2.9%0.0%71.4%60.0قندهار
%5.9%11.8%17.6%88.2%70.6هلمند
%62.5%0.0%56.3%56.3%68.8غزنى
%0.0%0.0%0.0%58.3%25.0پكتيا
%0.0%0.0%0.0%50.0%31.3لوگر

%0.0%0.0%0.0%7.5%82.5ولسوالى هاى كابل
%22.7%0.0%18.2%9.1%27.3شهر كابل

%0.0%0.0%0.0%95.0%2.5وردك
%0.0%0.0%0.0%54.5%81.8كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%0.0%100.0پروان
%0.0%0.0%0.0%43.8%6.3كنر

%0.0%0.0%0.0%81.3%18.8لغمان
%0.0%0.0%0.0%47.6%19.0ننگرهار

%0.0%96.7%40.0%70.0%90.0تخار
%0.0%83.3%20.0%33.3%83.3قندوز
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%0.0%6.7%20.0%96.7%60.0بغالن
%0.0%38.1%4.8%42.9%66.7بدخشان

%35.7%75.0%57.1%67.9%75.0بلخ
%18.8%12.5%75.0%25.0%93.8هرات

%15.0%20.6%11.1%64.3%50.0 مكتب هاى ساحات روستايى
%10.1%27.6%14.0%64.9%64.0 مكتب هاى شهرهاى كوچك
%33.3%23.1%30.8%48.7%55.1 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

%15.7%24.7%16.2%61.8%58.3همه مكتب ها
 

جدول 9: حضور سازمان هاى جامعه مدنى

سازمان هاى  
غيرحكومتى (انجوها)

انجمن هاى دينى گروه هاى مدافع حقوق زنان
(تبليغى جماعت)

سايرين

%0.0%57.1%0.0%81.0زابل
%2.9%34.3%54.3%97.1قندهار
%0.0%52.9%82.4%100.0هلمند
%0.0%43.8%62.5%100.0غزنى
%0.0%8.3%83.3%83.3پكتيا
%0.0%0.0%12.5%37.5لوگر

%0.0%0.0%0.0%0.0ولسوالى هاى كابل
%22.7%40.1%22.7%27.3شهر كابل

%0.0%5.0%0.0%55.0وردك
%0.0%9.1%9.1%90.9كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%77.8پروان
%0.0%12.5%12.5%43.8كنر

%0.0%31.3%43.8%81.3لغمان
%4.8%14.3%81.0%95.2ننگرهار

%3.3%93.3%3.3%3.3تخار
%3.3%86.7%0.0%3.3قندوز
%10.0%76.7%0.0%0.0بغالن

%4.8%100.0%0.0%0.0بدخشان
%0.0%21.4%0.0%71.4بلخ

%100.0%81.3%68.8%100.0هرات
%1.6%32.5%25.4%56.3 مكتب هاى ساحات روستايى
%2.6%52.2%27.6%51.8 مكتب هاى شهرهاى كوچك
%6.4%38.5%39.7%73.1 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

%29.9%44.0%29.1%57.0همه مكتب ها

جدول 10: كارمندان تدريسى و تبليغ سياسى

 معلمان مضامين  
دينى

تعداد پاسخ هاسايرين معلمان ساينس معلمان تاريخ معلمان درى و پشتو

23%0.0%4.8%19.0%14.3%28.6زابل
35%5.8%2.9%0.0%0.0%31.4قندهار
17%5.9%11.8%11.8%23.5%52.9هلمند
16%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0غزنى
22%0.0%0.0%8.3%16.7%8.3پكتيا
16%0.0%0.0%0.0%0.0%6.3لوگر

20%0.0%0.0%0.0%100.0%100.0ولسوالى هاى كابل
40%22.7%0.0%18.2%13.6%50.0شهر كابل
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22%0.0%0.0%0.0%0.0%15.0وردك
12%0.0%0.0%0.0%0.0%45.5كاپيسا
16%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0پروان
30%0.0%0.0%0.0%0.0%31.3كنر

30%0.0%0.0%0.0%0.0%31.3لغمان
30%0.0%0.0%0.0%0.0%4.8ننگرهار

21%6.7%0.0%30.0%33.3%90.0تخار
22%0.0%0.0%16.7%16.7%53.3قندوز
16%0.0%13.3%0.0%36.7%60.0بغالن

16%4.8%14.3%4.8%4.8%90.5بدخشان
26%3.6%0.0%7.1%14.3%14.3بلخ

21%75.0%0.0%25.0%0.0%87.5هرات
126%2.4%0.8%6.3%13.5%34.9 مكتب هاى ساحات روستايى
227%3.5%1.8%9.2%12.7%43.4 مكتب هاى شهرهاى كوچك
78%12.8%1.3%9.0%9.0%33.3 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

431%45.6%14.2%8.3%12.3%39.1همه مكتب ها

جدول 11: انواع فعاليت سياسى يى كه اطالع داده شد

 
توزيع جزوه 
ها و نوشته 
هاى سياسى

جلسات 
سياسى

اعتراض 
ها

 مشاجره 
ها

زدوخوردهاى 
ديوارنويسى عضوگيرىفيزيكى

اعتراض 
متعلمين 
به  معلمان

جدل هاى 
لفظى

%65.2%4.3%13.0%69.6%13.0%87.0%0.0%34.8%13.0زابل
%94.3%0.0%0.0%94.3%8.6%100.0%0.0%48.6%8.6قندهار
%84.2%0.0%0.0%52.9%5.9%100.0%5.9%29.4%17.6هلمند
%37.5%0.0%0.0%50.0%0.0%100.0%0.0%18.8%18.8غزنى
%66.7%0.0%8.3%66.7%8.3%100.0%0.0%8.3%25.0پكتيا
%43.8%0.0%12.6%6.3%0.0%100.0%0.0%25.0%12.5لوگر

%100.0%0.0%100.0%42.5%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0ولسوالى هاى كابل
%72.7%11.0%9.1%77.3%13.6%100.0%18.2%22.7%13.6شهر كابل

%80.0%0.0%5.0%30.0%0.0%100.0%0.0%25.0%10.0وردك
%90.9%27.3%90.9%36.4%0.0%90.9%0.0%0.0%18.2كاپيسا
%100.0%0.0%100.0%22.2%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0پروان
%75.0%6.3%0.0%18.8%0.0%100.0%0.0%31.3%37.5كنر

%56.3%0.0%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%25.0%38.5لغمان
%81.0%0.0%0.0%4.8%0.0%100.0%0.0%28.6%33.3ننگرهار

%93.3%20.0%96.7%90.0%26.7%96.7%0.0%13.3%33.3تخار
%96.7%10.0%3.3%56.7%6.7%90.0%0.0%20.0%20.0قندوز
%100.0%0.0%100.0%56.7%0.0%100.0%10.0%0.0%46.7بغالن

%100.0%14.3%81.0%76.2%14.3%100.0%0.0%4.8%19.0بدخشان
%85.7%28.6%60.7%3.6%14.3%82.1%0.0%0.0%28.6بلخ

%100.0%62.5%25.0%100.0%25.0%100.0%37.5%50.0%12.5هرات
 مكتب هاى 

ساحات روستايى
19.8%28.6%0.0%96.8%6.3%46.8%30.2%6.3%19.8%

 مكتب هاى 
شهرهاى كوچك

23.2%19.3%1.3%96.9%7.9%56.1%47.8%6.6%85.5%

 مكتب هاى 
شهرهاى بزرگ

25.6%25.6%9.0%96.2%12.8%50.0%23.1%30.8%74.4%

22.623.22.396.78.352.338.210.964.3همه مكتب ها
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جدول 12: موضوعات در مشاجره هاى سياسى

مشاجره  
هاى سياسى 

درباره 
انتخابات

حقوق 
زنان

اسالم در برابر 
غرب گرايى

حضور خارجى 
ها در افغانستان

مسايل زبانى 
(مثل پشتو در 

برابر درى)

فساد 
سياسى

ساير 
موضوع ها

%0.0%26.1%4.3%91.3%65.2%43.5%82.6زابل
%0.0%31.4%5.7%91.4%48.6%45.7%94.3قندهار
%0.0%23.5%23.5%100.0%47.1%70.6%100.0هلمند
%0.0%0.0%18.8%75.0%12.5%62.5%100.0غزنى
%25.0%16.7%16.7%100.0%25.0%8.3%100.0پكتيا
%0.0%25.0%0.0%93.8%0.0%0.0%100.0لوگر

%0.0%100.0%100.0%42.5%0.0%0.0%100.0ولسوالى هاى كابل
%100%77%59%82%68%23%100شهر كابل

%0.0%10.0%0.0%100.0%0.0%20.0%100.0وردك
%0.0%90.9%0.0%18.2%0.0%36.4%81.8كاپيسا
%0.0%88.9%33.3%100.0%11.1%0.0%100.0پروان
%0.0%12.5%6.3%100.0%6.3%31.3%100.0كنر

%0.0%12.5%6.3%100.0%6.3%25.0%100.0لغمان
%9.5%14.3%14.3%95.2%0.0%38.1%100.0ننگرهار

%3.3%70.0%90.0%93.3%100.0%23.3%100.0تخار
%3.3%83.3%70.0%70.0%63.3%26.7%100.0قندوز
%0.0%96.7%90.0%100.0%96.7%6.7%100.0بغالن

%0.0%90.5%38.1%90.5%85.7%14.3%100.0بدخشان
%0.0%71.4%75.0%3.6%0.0%35.7%100.0بلخ

%87.5%93.8%50.0%93.8%87.5%67.8%100.0هرات
%1.6%41.3%29.4%79.4%30.2%28.6%96.0 مكتب هاى ساحات روستايى
%3.1%53.1%37.1%88.5%50.0%26.8%96.9 مكتب هاى شهرهاى كوچك
%38.5%57.7%46.2%60.3%37.1%41.0%97.4 مكتب هاى شهرهاى بزرگ

96.729.941.980.836.550.59.1همه مكتب ها
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پيشنهادات شما

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان مى خواهد تا از پيشنهادات شما بعنوان استفاده كننده گان منابع تحقيقاتى اين اداره مستفيد شود. 
شما چه خواننده هميشگى انتشارات ما باشيد، چه در يكى از سخنرانى ها و وركشاپ هاى اين واحد شركت كرده باشيد، چه از كتابخانه 
استفاده كرده باشيد و چه به تازگى با اين سازمان آشنا  شده باشيد، نظرات و پيشنهادات شما براى ما باارزش است. نظر هاى شما به 
ما كمك ميكند تا هدف خود را به بهترين شكل تعقيب نموده و يافته هاى كارى خود را به شكل بهتر با خواننده گان نشريات ما به 

 areu@areu.org.af .اشتراك بگذاريم. آسانترين راه براى ارائه پيشنهادات استفاده از اين ايميل آدرس ميباشد

همچنان شما مى توانيد به اين شماره تماس بگيريد 548 608 799 (0)+93 و هر نظرى داريد، با ما در ميان بگذاريد. اما برخى اطالعاتى 
كه به ويژه براى ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات،...)؟ •

به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟ •

به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟ •

از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟ •

چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارائه دهند؟ •

نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟ •

انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟ •

به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟ •

عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است •
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نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

موضوع پشتودرىنام نويسندهعنوان نشريهتاريخ
نوع نشريهتحقيق

نشريه تحليلىحكومتدارىانتونيو جيستازى و على محمد علىرسيدن به نقطه اوج: فعاليت سياسى در ليسه هاى افغانستاناكتوبر 2015

فرار از مزرعه هاى خشك: مهاجرت دهقانان هلمندى در واكنش به اكتوبر 2015
بى حاصلى فصل كشت كوكنار

ديويد منسفيلد


مديريت منابع 
طبيعى

خالصه

 يادداشت كوتاه در باره كار ساحوى در واليت بلخ، مى 2015 اكتوبر 2015
ميالدى كوكنار و معيشت روستايى

پاول فيشستين


مديريت منابع 
طبيعى

خالصه

پاليسى نامهحكومتدارى اورځال اشرف نعمت زنان و انتخابات: عوامل تسهيل كننده و بازدارندهاكتوبر 2015

پاليسى نامهمعيشت پايدارادم پيندر نظر داشت بافت روستا ها در افغانستانسپتمبر 2015

خبرنامه تحقيقىواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانخبرنامه تحقيقاتى افغانستان - شماره 32سپتمبر 2015

توضيح نامهحكومتدارىانتونيو جيستازى و على محمد علىسياسى سازى مكاتب ليسه افغانستانجوالى 2015

مقاله كارىمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت قندهارجوالى 2015

مطالعه موردىحكومتدارىفريد حميدى و ارونى جياكودىتفكيك قوا در قانون اساسى افغانستان: يك مطالعه موضوعىمى 2015

شناسايى تفاوت هاى روستاها در افغانستان: استفاده از تحليل هاى مى 2015
چندبعدى براى تشخيص نوعيت روستاها

ادم پين و جورجينا سترج
معيشت پايدار

مقاله كارى

خبرنامه تحقيقىواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانخبرنامه تحقيقاتى افغانستان - شماره 31اپريل 2015

پاليسى نامهحكومتدارىارونى جياكودىتفكيك قوا در افغانستان: نظريه و عملاپريل 2015

پاليسى نامهحكومتدارىارونى جياكودىتكامل حقوق بنيادى در افغانستان: 1924-2004اپريل 2015

كتابواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانازالف تا يا كتاب رهنما براى كمك به افغانستان نسخه سيزدهم 2015مارچ 2015

پالیسی نامهمعيشت پايدارجوليا مينويادوران غير رسمى بازار پياز در واليت ننگرهارفبرورى 2015

پالیسی نامهمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت ننگرهارفبرورى 2015

پالیسی نامهمعيشت پايدارادم پين و ريچارد مالت بازاركار، نابرابرى اجتماعى و خياطان كابلفبرورى 2015

چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟ انگيزه هاى سفر به اروپا و ساير دسمبر 2014
كشورهاى صنعتى از منظر اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال كننده در 

افغانستان

چونا آر. اِچاوز، جنيفر لين بگاپورو

ليحه ويلفر دارى شكريه آزاد منش
مهاجرت ها و شبكه 

هاى فراملتى
نشريه تحليلى

تاثيرات اجتماعي پياز: دوران غيررسمي ماركيت پياز در ننگرهار، نوامبر 2014
افغانستان

مقاله كارىمعيشت پايدارجوليا مينويا و ادم پين

پالیسی نامهجندرآريا نجاتمعضل زنان و رهبرى در افغانستان: درسها و پيشنهاداتنوامبر 2014

پاول فيشستيننا اميدى يا اميد؟ كوكنار و معيشت روستايىسپتمبر 2014


مديريت منابع 
طبيعى

نشريه تركيبى

بروشورمعيشت پايدارچونا آر. اچاويزكنسرسيوم معيشت مصون برنامه هاى تحقيق  افغانستانسپتمبر 2014

جندر، جوانان و مشاركت در بازار كار شهرى: شواهد تشكيل بخش سپتمبر 2014
خياطى در كابل، افغانستان

مقاله كارىمعيشت پايدارادم پين و ريچارد مالت

ونسنت تاماسدرك پيچيدگى هاى معضالت مربوط به آب در افغانستانسپتمبر 2014


مديريت منابع 
طبيعى

پاليسى نامه

نشريه تحليلىحكومتدارىمحمد هاشم كمالىده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان: چه مسايلى مطرح است؟آگست 2014

پاليسى نامهحكومتدارىارونى جياكودىوضعيت ميكانيسم  منازعات انتخاباتى در افغانستانآگست 2014

 مديريت منابعپاول فيشستين و ديويد منسفيلدنااميدى يا اميد؟ كشت كوكنار در افغانستان پس از 2014آگست 2014
طبيعى

پاليسى نامه

مطالعه موردىمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت ننگرهارجون 2014

" از بد، بدترش كردند" تمركز خشخاش ترياك در ساحات جنگى در جون 2014
واليت هاى هلمند و ننگرهار

 مديريت منابعديويد منسفيلد
طبيعى

مطالعه موردى

روش كارىمعيشت پايدارآدم پينافغانستان: تهيه روشى براى بررسى و تفكيك روستا هامى 2014






