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مصور زادفر

اکثریت مردم نسبت به آینده بدبین اند
گزارش تازه ای "بنیاد آسیا" که دیروز نشر شد ،نشان میدهد که بیش از  % ۶0مردم افغانستان نسبت به آیندۀ
این کشور بدبین اند.
بر اساس این گزارش ،در نظر سنجی امسال بنیاد آسیا  % ۶1.2مردم گفته اند که افغانستان به سمت غلط در
حرکت است .در همین حال ،همچنان  % ۳2.8مردم به سروی کنندگان این بنیاد گفته اند که کشور به سمت
درست حرکت میکند .این در حالی است که سال پیش نیز در نظرسنجی این نهاد  % ۶1.۳مردم نسبت به آیندۀ
کشور بدبین بودند.
کسانیکه از آنها در این مورد پرسیده شده است ،بیشترین شان دلیلی که برای بدبین بودن نسبت به آیندۀ کشور
مطرح کرده اند ،ناامنی بوده است .این نگرانی از سوی  % ۷2.۵پاسخ دهندگان ارایه شده است و نسبت به سال
گذشته  % ۶۹.۵بود ،افزایش یافته است .همچنان نگرانی های اقتصادی نیز از دالیلی است که مردم برای بدبین
بودن شان نسبت به آینده ،عنوان کردهاند .آنها به صراحت بیکاری را علت بدبینی خویش گفته اند .فساد اداری،
فقدان زیربنا یا خدمات ،مداخالت خارجی ،بیعدالتی و عدم همکاری جامعۀ جهانی از دیگر دالیلی است که مردم
به خاطر آن نسبت آیندۀ کشور بدبین اند.
مشکالت
در نظرسنجی بنیاد آسیا از باشندگان روستاها و شهرها در مورد بزرگترین مشکالت شان نیز پرسیده شده است.
بیشترین پاسخ دهندگان ( )۴۵.۷این نظرسنجی در محالت مبنی بر مشکالت شان ،به کمبود آب و برق اشاره
کرده اند .جرایم و ناامنی به ترتیب  ۳2.2در صد و  % ۳2.۳از دیگر مشکالتی است که مردم محلها در پاسخ
های شان عنوان کرده اند.
در مورد مشکالتی که زنان با آن مواجه اند ،بیسوادی و نبود فرصت های تعلیمی را  % ۴۵.۷از مصاحبه
شوندگان عنوان کرده ا ند .در حالی که محدودیت های حقوق زنان ،سال پیش  % ۳۵.۵مشکالت زنان گفته شده
بود ،اکنون این رقم به  % ۳1.1کاهش یافته است .این  %همشهریان ،محدودیتهای حقوق زنان را که باعث
کاهش حضور آنان در اجتماعی و دسترسی به عدالت میشوند ،بیان کرده اند.
بخش دیگری از مشکالت که در این نظر سنجی از مردم پرسیده شده است ،مشکالت جوانان است .نبود
فرصتهای اشتغال ،برای جوانان در افغانستان بزرگترین مشکلی است که از سوی  % ۷1.8پاسخ دهندگان
ارایه شده است .این در حالی است که این رقم در سال گذشته نیز به  %۷1.8میرسید .از سویی هم % ۴0.۳
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مردم ،بیسوادی و نبود فرصتهای تعلیمی نیز مشکالت جوانان عنوان شده است .نگرانیهای اقتصادی ،مشکالت
مربوط به سالمت شخصی عمدتا ً اعتیاد به مواد مخدر از دیگر مشکالت جوانان در این نظرسنجی گفته شده
است.
امنیت
در نظرسنجی سال پیش بنیاد آسیا ،نگرانی ها مبنی بر امنیت شخصی در سطح بلند قرار داشت .اکنون نیز ،این
نگرانی در درصدی بلندی را به خود اختصاص داده است .بر بنیاد این نظرسنجی ۷0.۷ ،همشهریان  ،نگرانیهای
شان مبنی بر امنیت شخصی خویش ابراز کرده اند .هراس زنان نسبت به مردان از ناحیۀ امنیت شخصی شان
بیشتر بوده است .در این نظرسنجی ،از حیث امنیت شخصی باشندگان شهری نسبت به باشندگان روستایی بیشتر
نگران اند.
همچنان ترس از اشتراک در تظاهراتهای مسالمتآمیز  %۷۳.1افزایش یافته است .این رقم نسبت به نظرسنجی
های بنیاد آسیا در سالهای پیش ،به بلندترین سطح آن رسیده است .بر اساس این گزارش ،این ترس در زنان
نسبت به مردان بیشتر گفته شده است.
در بخش جرایم و خشونت این نظرسنجی %18.۶ ،مردم مصاحبه شونده گفته اند که از افعال جرمی و خشونت
متضرر شده اند .حمالت فزیکی و لت وکوب بیشترین آمار جرایم و خشونت را تشکیل داده است.
در نظرسنجی بنیاد آسیا ،نظر ها در مورد قوای امنیتی و دفاعی نیز پرسیده شده است .اکثریت مصاحبه شوندگان
گفته اند که پولیس ملی و به تعقیب آن ،اردوی ملی امنیت آنها را تأمین میکند .از سویی هم بر بنیاد این گزارش،
اعتماد مردم نسبت به گزارش دهی افعال جرمی به پولیس و اردو کاهش یافته است.
در همین حال ،میزان اعتماد مصاحبه شوندگان نسبت به اینکه قوای پولیس در تأمین امنیت به سوی بهبودی روان
اند ،نسبت به سال پیش کاهش یافته است .این در حالی است که درصدی کسانی که می گویند پولیس نسبت به
گذشته بدتر شده است ،افزایش داشته است.
مصالحه
تعداد افغانهایی که میگویند که صلح میان دولت افغانستان و طالبان امکان ندارد ،نسبت به سال پیش افزایش یافته
است .بر بنیاد این گزارش ،امسال درصدی افغانهایی که فکر میکنند طالبان برای حضور نیروهای خارجی در
افغانستان میجنگند ،افزایش یافته است .این رقم در سال پیش  %۶.۴بود ،در حالی که امسال به  %1۵.2رسیده
است .بیشترین  %این پاسخ از مناطق شرق کشور و کمترین آن از مناطق شمال کشور گزارش شده است.
در همین حال ،در این نظرسنجی دلیل اصیل جنگ طالبان در افغانستان از سوی پاسخ دهندگان «کسب قدرت»
گفته شده است.
این نظرسنجی ،چهاردهمین نظرسنجی ساالنۀ بنیاد آسیا میباشد ،در مجموع  1۵012مصاحبۀ رو در رو با
افغانهای دارای سنین هجده و باالتر از آن انجام شده است .از این میان  %۵0.۳مردان و  %۴۹.۷آنها زنان
بوده اند .همچنان %80.۶مصاحبه شوندگان این نظرسنجی از باشندگان روستاها و  %1۹.۴آن باشندگان شهرها
بوده اند.
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