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 خالصه گزارش
 

با وجود سرازير شدن ميلياردها دالر و صدها هزار سرباز در هشت سال گذشته، بسياری از افغانها از  حضور 
ردم غرب اين مسئله  شکاف روز افزون ميان ديدگاه م. جامعه بين المللی در افغانستان خشمگين و ناراضی هستند

و سياستگذاران غربی در مورد دست آورد ها  و مقاصد آنها در افغانستان و برداشت مردم افغانستان را انعکاس 
از ديد گاه  مردم غرب، جامعه بين المللی در افغانستان جهت  باثبات ساختن دولت افغانستان و جلوگيری . می دهد

  سياستگذاران غربی بشتر ميل دارند تا بر اين فرض عمل .نمودن از گسترش تروريزم در اين کشور حضور دارد
نمايند که گويا  اين طالبان، القاعده و ساير شورشيان  اند که  بيشتر مسئول تلفات غيرنظاميان می باشند و هدف 

 .حضور نيروهای بين المللی در افغانستان با ثبات ساختن اين کشوز و بهبود بخشيدن به اوضاع آن می باشد
 

 Open Society(ده ها مصاحبه  فردی و مصاحبه های متمرکز گروهی که توسط بنياد جامعه باز در 
Foundations ( ميالدی انجام يافته است، افغانها 2010 و 2009با سازمانهای غير دولتيی همکار در اواخر سال 

بانه، بازداشت های اشتباهی با بد حوادث تلفات غيرنظاميان، عمليات ش. مکررًا همين واقعيت را زير سوال برده اند
رفتاری در مراکز توقيف، وخامت اوضاع امنيتی و مصئونيت نيروهای بين المللی برداشت های منفی را در مورد 
آنها به عنوان نيروی خشن،  و بد رفتار  ايجاد کرده اند و  در بعضی موارد بعنوان نيروی که قصدًا ژشت عمل 

 . ظاهر شده اندمی کنند و طبيعت ژشت دارند،
 
 

در حاليکه آمار ها نشان می دهد که شورشيان مسئول اکثر تلفات غيرنظاميان می باشد، اما با افرادی  که ما 
مصاحبه نموده ايم نيروهای بين المللی را متهم کرده اند که مستقيمًا درگيری ها را ببار می آورند و سبب بسياری 

بسياری های آنها حتی ترديد داشتند که مکن است . شيان، می شوندتلفات غيرنظاميان، هرچند کمتر از شور
اين  گونه شک ها  و شبهات در . نيروهای بين المللی بصورت مستقيم و يا غير مستقيم شورشيان را حمايت کنند

به سود ابعاد گسترده تر باعث ايجاد ديدگاه های در مورد نيروهای بين المللی گرديده است که اين نيروها نه تنها 
امروز هر حادثه ای بدرفتاری، چه توسط نيروهای بين . افغانستان نيست بلکه  يگ  نيروی اشغال گر هم است

المللی صورت پذيرفته باشد و يا توسط شورشيان، اين باور های منفی را تقويه می کند و اعتماد باقی مانده افغانها 
 . را بيشتر تضعيف می نمايد

 
عمومًا اين باورها را مبنی بر شايعات، تئوری های توطئه، پروپاگند و تحليل نادرست دانسته، بازيگران بين المللی 

رد می کنند اما، بسياری اين باورها به همان اندازه که براساس تبليغات و کمبود معلومات مبتنی بوده به همان 
اکثر جوامع افغانی بعد از . تنی می باشد مب– البته اغلب به دليل اثرات غير مستقيم –اندازه بر سياست های واقعی 

آن که با  تلفات غيرنظاميان، تالشی های شبانه و عمليات ها برای بازداشت افراد روبرو می شوند و همچنين عاليم  
 . اندکی از  پيشرفت را در کشور شان مشاهده نموده اند، به اين نتيجه گيری رسيده اند

 
 نظاميان بين المللی نيز عمومًا به اين دليل ناديده گرفته می شود که گويا آن ترديد و انزجار مردم افغانستان از

تحليل گران عمومًا سخن از فرضی به ميان آورده اند که  اين گونه باورها به نظر . محصول تاريخ افغانستان  است
رت  ديگر اينکه اين می رسند که همواره بخشی از روابط افغانها با هر قدرت  خارجی بوده است و يا به  عبا

ديدگاه ها فقط توسط گروه های خاص سياسی، قومی و يا مليتی، عمومًا آنانيکه هوادار طالبان هستند، پذيرفته شده 
هرچند اين درست است که ابعاد ظرافت های مليتی باور های منفی را تقويت کرده است؛ بطور مثال تاريخ . است

رابر نفوذ نيروهای بيگانه دفاع کرده اند، ولی باورهای منفی در مورد پشتون ها که هميشه از مناطق شان در ب
در . نيروهای بين المللی و سوء ظن در مورد جامعه بين المللی بصورت گسترده در سرتاسر افغانستان وجود دارد

روهای بين جريان اين تحقيق، بنياد جامعه باز توانست تفاوت بسيار اندکی را در ديدگاه های افراد در مورد ني
. المللی، صرفنظر از مليت مصاحبه شونده، درجه تحصيل، وابستگی سياسی و يا مجاورت آنها با جنگ دريابد

کسانيکه شديدًا طرفدار دولت و طرفدار غرب می باشند و کسانيکه به مناطق و گروه های تعلق دارند که بيشترين 

Open Society Foundations Regional Policy Initiative on Afghanistan and Pakistan 



ی شان عليه جامعه بين المللی و مخصوصًا نيروهای بين الملی سود را بعد از دوره طالبان برده اند نيز باورهای منف
 . اظهار داشتند

 
سياستدگذاران غربی در اين اواخر قبول کرده اند که تلفات غيرنظاميان، عمليات های بازداشتی و ساير فعاليت 

 ها در افغانستان های که به جوامع افغانی آسيب می رساند باعث ايجاد بی اعتمادی و خشم شده  و تمامی پيشرفت
کاهش خشم افغانها عليه نيروهای بين المللی و دولت افغانستان يک نگرانی عمده در . را زير سوال برده است

استراتيژی جديد مبارزه عليه شورشيان بوده و سياست های جديد تلفات غيرنظاميان را کاهش داده، وضعيت 
مردم " قلب و افکار"تيژيک را به خاطر بدست آوردن بازداشت گاه ها را بهبود بخشيده و ارتباطات استرا

. باوجود آن هم، اصالحات دراستراتژی بسيار اندک و بسيار دير صورت گرفته است. تان افزايش داده استافغانس
هرگونه سياست که به منظور بازسازی اعتماد و اطمينان جامعه افغانستان اتخاذ می شود بايد اين را در نظر بگيرد 

] سياست[و اين . لی در افغانستان را کاهش دهدکه چگونه اثرات مستقيم و غير مستقيم عملکردهای جامعه بين المل
 . موجب ترميم بی اعتمادی و نارضايتی ای نه سال گذشته ای جنگ نيز بايد باشد

 
تنها با رد کردن ديدگاه جامعه افغانی در مورد جامعه بين المللی به عنوان پروپاگند و توطئه، سياستگذاران عمومًا 

. ه حد می تواند سياست ها و تالش های آنان را تحريف کند ناکام مانده انداز درک اينکه اين باورهای منفی تاچ
برای اينکه سياست های بسيار مهم جامعه جهانی مانند استراتيژی مبارزه عليه شورشيان، تقويت حکومتداری و 

کاری جوامع حاکميت قانون، و روند مصالحه و استقرار مجدد به موفقيت برسد جامعه جهانی نياز به اعتماد و هم
تلفات غيرنظاميان، تالشی های شبانه و عمليات های بازداشتی در گذشته نه تنها افغانها را به شدت . افغانی دارد

خشمگين ساخته بل ديد افغانها نسبت به خارجی ها را بصورت منفی شکل داده و توانايی آن را دارد که موفقيت 
 . را به چالش بکشداقدامات کوتاه مدت و دراز مدت در افغانستان 

 
 
در مبارزه دشوار جامعه جهانی عليه ديدگاه افغانها، پيشنهادات ذيل ميتواند اجازه دهد که سياستگذاران خارجی و 
مقامات نظامی راه شان را جهت ترميم اعتماد و همکاری افغانها که بخاطر تلفات غيرنظاميان، تالشی های شبانه، 

 .مسئووليت پذيری از بين ارفته است، باز کنندعمليات بازداشتی، ناامنی و عدم 
 

 تشخيص علل و اهميت داستان های رايج ميان افغانها بجای رد کردن آنها به عنوان تئوری های توطئه، -
 .تبليغات سوء و يا تعصبات قبيلوی

 افغانها در گذشته و  نظاميان بين المللی بايد تغييراتی را ايجاد نمايند تا در برابر اتهامات برخورد نادرست با-
اتهامات بايد جدی گرفته شوند، تحقيقات اساسی صورت گيرند . حال با شفافيت و پاسخگويی بيشتر عمل نمايند

سپس، نتايج بايد مستقيمًا با افراد و يا اجتماعات آسيب ديده . و اقدامات انضباطی در دستور اجرا گذاشته شوند
 .شريک ساخته شوند

ش آخرين تغيرات در تاکتيک های نظامی و پاليسی که عامل کاهش خسارات غيرنظاميان  تأييد مجدد و گستر-
 .توسط نيروهای بين المللی بوده و ادامه حمايت بيشتر برای کسانی که در جريان جنگ ها بازداشت می شوند

 شبانه بايد هر حمله.  توقف افزايش استفاده از تالشی های شبانه به عنوان يک ميکانيزم کشتن و دستگيری-
قبل از تصويب بدقت بررسی گردد که چرا اين حمله بايد از طرف شب انجام شود و چرا حراست های بيشتر 

 .اجراات قوانين سنتی جهت خنثی کردن فرد مشکوک درست و يا ممکن نيست
، بايد از   در برابر عمليات ويژه  و استفاده از نيروهای غير نظامی در عمليات شبانه و ساير عمليات ها-

 .لحاظ سياسی پاسخگويی بيشتر اجرا گردد
 تجديد نظر در استراتيژی جديد مبارزه عليه شورشيان برای نزديک شدن نظاميان بين المللی با مردم در -

قريه جات تاحدی که مردم بصورت واقعی از تهديدات گسترده ای که توسط خشونت های شورشيان، نيازهای 
 .های بين المللی ببار می آيد حراست شوندبشری و خسارات ضمنی نيرو

تالش های قدرت دهی به .  احتياط در طرح های مسلح سازی، آموزش و قدرت دهی شبه نظاميان محلی-
جنگساالران محلی در گذشته منجر به عوارض جانبی ناخواسته از جمله سوء استفاده از قدرت، بروز دشمنی 

 .ورشی و يا هم  باعث تغذيه جنگ شده استهای قومی، حمايت غيرمستقيم گروه های ش
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عالوه بر اين، افغانها نيز می توانند اقدامات اساسيی را در دستور کار قرار دهند تا عواقب و پيامد های منازعه 
جامعه بين المللی بايد با حکومت افغانستان از طرق زير همکاری . باالی اجتماعات شان به فراموشی سپرده نشوند

 :نمايد
 

هر نوع گفتگو در مورد مذاکره بايد يک ميکانيزمی را برای تامين عدالت انتقالی در بر گيرد تا از آن طريق  -
به رنجش های قربانيان اذعان شود و همچنين به اجتماعات افغانی کمک صورت گيرد تا به بی عدالتی های 

 .گذشته رسيدگی نمايند
اين دفتر نه تنها بايد آمار افراد ملکی کشته در طی جنگ را .  بايد يک دفتر ثبت ملی و عمومی ايجاد گردد-

يک نهاد افغانی که بايد تا حدی استقالل . نشر نمايد بلکه بايد عوامل کشتار و مسوولين ان را نيز معرفی نمايد
 .داشته باشد از تمام جناح های درگير برای انجام چنين مسووليتی مأموريت يابد

 
 

        *            **     
 

در افغانستان ) Open Society Foundations(اين خالصه بخشی از طرح  سياست منطقه ای  بنياد جامعه باز 
طرح سياست های منطقه ای جهت بازرسی سياست های کليدی در پاکستان و افغانستان مانند؛ . و پاکستان می باشد

بنياد جامعه باز يک موسسه غيردولتی می . ه استتلفات غيرنظاميان و بازداشت های مربوط به منازعه ايجاد شد
. متسامح کار می کند که دولت هايشان در برابر مردم پاسخگو باشد باشد که جهت به بار آوردن دموکراسی های 

در سطح محلی، بنياد جامعه باز در افغانستان طرح های مانند بهبود عدالت، تعليم و تربيه، صحت عامه و استقالل 
 .  به اجرا در می آوردمطبوعات را


