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گزارش روز

مذاکرات دولتمحور و
سیاسیون آشفته
بــا آنکــه هیــأت مذاکــر ه
کننــدهی امریــکا در واشــنگنت
و مناینــدگان گــروه طالبــان هــم
در پاکســتان بــه رس میبرنــد،
سیدمهدی حسینی گزارشهــای متفاوتــی از توافــق
«آتشبــس» مؤقــت میــان امریــکا
و طالبــان بــه نــر میرســد .چنــدی پیــش ،هیــأت
مذاکرهکننــدهی طالبــان بــرای مشــوره بــا رهــران
شــان بــه کویت ـهی پاکســتان رفتــه بودنــد .چنــد روز
پــس از ایــن ســفر ،اکنــون شــاری از رســانههای
داخلــی افغانســتان بــه نقــل از منابــع ایــن گــروه خــر
دادهانــد کــه اعضــای رهــری و شــوراهای طالبــان در
خصــوص شــکلگیری آتشبــس مؤقــت همزمــان
بــا امضــای توافقنامــهی صلــح بــا امریــکا ،تصمیــم
نهایــی را گرفتــ ه انــد ...

کمیسیون انتخابات  138میلیون
افغانی پول ضامنتی نامزدان انتخابات
 97را نپرداخته است
3

کمیسیون حقوق برش:

شکایتهای انتخاباتی شفاف
و عادالنه بررسی شود
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،از کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی ،خواســته اســت
تــا شــکایتهای انتخاباتــی را بهگونــهی شــفاف،
عادالنــه و قانونــی مــورد بررســی قــرار دهــد.
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خدمات ویزای سفارت پاکستان
در کابل از رس گرفته میشود
ســفارت پاکســتان در کابــل ،اعــام کــرده اســت
کــه متامــی خدمــات بخــش کنســولیاش را رس از روز
یکشــنبه ( ۸جــدی) از رس میگیــرد.
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برای اصالح ساختار و وظایف وزارت
معارف سمپوزیم برگزار میشود

گفتوگو

گفتوگو با انیتا نورزی
(نقاش)

وزارت معــارف ،بــه منظــور ایجــاد اصالحــات
دانشآموزمحــور در ســاختار و وظایــف ایــن وزارت،
ســمپوزیم برگــزار میکنــد.

هرن نقاشی در افغانستان هنوز در
چارچوب روشهای سنتی
یزند
دست و پا م 
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والاسرتیت ژورنال:

رهربی طالبان روی آتشبس
یکهفتهای به توافق رسیده است
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بنبست مدرنیته
در «والتز مکانیکی»

ما از آزادی میترسیم
هــگل میگویــد کــه فقــط بــا بــه خطــر انداخــن
زندگــی اســت کــه آزادی بــه دســت میآیــد؛ بیشــک
کســی هــم کــه زندگــی خــود را در گــرو ننهــاده اســت،
میتوانــد بــه عنــوان شــخص شــناخته شــود؛ امــا او بــه
حقیقــت ایــن شــناخت بــه صــورت هوشیــاری مســتقل
دســت نیاقتــه اســت .آدمیــان بــه نــدرت تــرس خــود
را از آزادی آشــکارا میپذیرنــد ،بــه جــای آن ،گاهــی
هوشیارانــه بــا تظاهــر بــه دفــاع از آزادی بــه پنهــان
داشــن آن تــرس میگراینــد .آنــان بــه شــک و شــبههای
خــود حالتــی هوشــیاران میدهنــد تــا خــود را برازنــدهی
پــاسداری از آزادی نشــان دهنــد؛ امــا در حقیقــت آنــان
آزادی را بــا حفــظ وضــع موجــود خلــط میکننــد؛ طــوری

زندگی به رنگ زن
چه ـرهی زیبایــی دارد؛ بــا لبــاس و رس و وضــع منظمــی
کــه کمتــر زنانــی وقتــی بــه دالیلــی بــه نهادهــای مدافــع
حقــوق زنــان مراجعــه میکننــد ،چنیــن منظــم و آراســته
انــد .ملکــه (نــام مســتعار) را در یکــی از نهادهــای مدافــع

کــه اگــر هوشیارســازی خطــر آن را پیــش آورد کــه وضــع
موجــود مــورد تردیــد قــرار گیــرد ،چنــان میمنایــد کــه
تهدیــد متوجــه نفــس آزادی اســت .آزادی را منیتــوان
بــه نحــو تصادفــی تعریــف کــرد ،بلکــه بایــد از کــردار
جســتوجوگرانهی آنــان در پــی دســتیافنت بــه آن و بــا
شــناخنت رضورت نــرد بــرای ایــن دس ـتیابی بــه تعریــف
آن پرداخــت .تــرس از آزادی ،ترســی کــه ممکــن اســت
آنــان را هــان انــدازه بــه آرزو کــردن نقــش ســتمگر ســوق
دهــد ،کــه در نقــش ســتمکش نــگاه دارد .یکــی از عنــارص
اصلــی رابطــه بیــن ســتمگر و ســتمکش تجویــز اســت؛
هــر تجویــزی نشــاندهندهی انتخــاب یــک فــرد بــرای
فــرد دیگــر اســت.
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«والتــز مکانیکــی» ،انیمیشــن کوتاهــی اســت
ســاختهی « »Julien Dykmansدر پنــج دقیقــه و 47
ثانیــه ،تولیــد ســال « .2015والتــز» -نــام شــخصیت اول
انیمیشــن را «والتــز» فــرض کنیــد -در حالــی کــه قهــوهاش
را مینوشــد ،ریســانی کــه بــه حلقــهی پشــت دســتش
بســته اســت ،او را بــه ســمت رادیــو میکشــاند ،رادیــو
را خامــوش میکنــد؛ ریســانی دســت دیگــرش را بــه
ســمت دروازه میکشــاند .صبــح زود اســت و بــاران بــر
عبــور خیابــان میبــارد .والتــز از دروازهی آپارمتانــی کــه
زندگــی میکنــد ،وارد شــهری میشــود کــه همـهی افــراد
بــا پنــج ریســان در دســت و پــا و رس شــان ،در مســیرهای
مشــخصی راه میرونــد؛ بــدون ایــن کــه ریســانها

از بیخامنانی تا روسپیگری

حقــوق زنــان مالقــات کــردم .پــس از ابــرازی ایــن کــه
زیبــا اســت ،برایــش گفتــم کــه میخواهــم داســتانت را
از خــودت بشــنوم .لبخنــد تلخــی زد و همیــن طــور بــا
حرفهــای بــه الیههــای تلــخ زندگــیاش رسک کشــید.

ملکــه زمانــی کــه  16ســال دارد ،بــه خواســت
خانــوادهاش بــا پــری نامــزد میشــود کــه نــه صدایــش را
شــنیده و نــه حتــا عکســش را دیــده اســت .نامــزدی ملکــه
دیــری منیگــذرد کــه بــه ازدواج میانجامــد .ملکــه کــه
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بــه چیــز در بــاال بســته باشــد .آن ســمت ریســانها
دیــده منیشــود و ایــن ناپیدایــی در مرمــوز بــودن ایــن
ریســانهای هدایتگــر ،افــزوده اســت .در ایســتگاه
بعــدی« ،والتــز» در صندلــی قطــاری نشســته اســت کــه
دروازهاش را بــه انتظــار ســوار شــدن افــراد بیشــری بــاز
کــرده اســت .صــدای موســیقیای را میشــنود و متوجــه
دخــری میشــود کــه در ایســتگاه قطــار روی صندلـیای
نشســته گیتــار مینــوازد .آژیــر حرکــت قطــار بــه صــدا در
میآیــد و «والتــز» از دروازهی قطــاری کــه در حــال بســته
شــدن اســت ،خــودش را بیــرون میانــدازد؛ ریســانها
امــا بــا او از قطــار بیــرون منیشــود؛ ریســانهایی کــه
انــگار در صندلــی یــا ســقف قطــار ...
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تــا زمــان ازدواج نامــزدش را ندیــده اســت ،بــه آرزوی ایــن
اســت کــه پــس از رفــن بــه خانـهی شــوهر ناشــناختهاش،
او را خواهــد شــناخت و بــا او زندگــی خــوب و خوشــی را
خواهــد داشــت.
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زندگی در صلح
گفتــه میشــود کــه رسان گــروه طالبــان کــه طــرف
اصلــی گفتوگوهــای صلــح و توافــق بــرای آتشبــس
بــا امریکاییهــا انــد ،بــرای برقــراری یکهفتــهای
آتشبــس بــه توافــق رســیده و از آن حامیــت میکننــد.
رونــدی کــه همــه امیــدوار انــد بــه گفتوگوهــای
صلــح و آتشبــس دامئــی در افغانســتان کمــک کنــد؛
چــرا کــه زندگــی در صلــح حتــا اگــر بــرای یــک هفتــه
باشــد ،بــرای مــردم افغانســتان لذتبخــش اســت.
مــردم از جنــگ خســتهانــد و دوســت دارنــد کــه پــس
از چنــد دهــه جنــگ و خونریــزی ،شــبی بــا آرامــش
خاطــر ،رس بالیــن بگذارنــد ،آرزوی کــه تــا امــروز
محقــق نشــده اســت؛ امــا در ایــن میــان ســؤالهای
زیــادی وجــود دارد کــه صلــح بــا چــه روش و مکانیزمــی
شــدنی و امکانپذیــر اســت؟ تکلیــف ایــن همــه ســال
مبــارزه ،دموکراســی ،آزادیهــای مدنــی ،رســانه و
ارزشهــای بــه دســت آمــده چــه خواهــد شــد؟ مشــکل
آن اســت کــه هنــوز هــم در داخــل افغانســتان و هــم
در بیــن کشــورهای حامــی افغانســتان مکانیــزم شــفاف
و روشــن بــرای صلــح و رســیدن بــه آتشبــس و صلــح
وجــود نــدارد.
ســاختار سیاســی و کشــمکشهای اخیــر انتخابــات
موجــب شــده اســت کــه شــکافهای بزرگــی بیــن
گروههــای سیاســی و حکومــت افغانســتان بــه وجــود
بیایــد کــه میتوانــد ،روی رونــد صلــح و آتشبــس
تأثیرگــذار باشــد .هــر چــه اختالفهــا زیادتــر باشــد،
مــردم ،حکومــت و گروههــای سیاســی افغانســتان از
موقــف ضعیفتــر وارد گفتوگوهــای صلــح خواهنــد
شــد؛ بــرای همیــن ،پیــش از هــر چیــز ،بایــد وضعیــت
سیاســی ،انتخابــات و اجــاع عمومــی ،حکومــت و
گروههــای سیاســی داخلــی مشــخص شــود .ســالها
شــورای عالــی صلــح کــه در اصــل یــک امتیــاز سیاســی
بــرای برخــی سیاســتمداران بــود تــا هموارســازی
مســیر و رســیدن بــه صلــح ،از بودجــهی دولــت
افغانســتان اســتفاده کــرد تــا زمان ـی کــه حکومــت بــه
جــای آن ،وزارت دولــت در امــور صلــح را پایهگــذاری
و گفتوگوهــای صلــح را دولتــی ســاخت؛ مســألهای
کــه موجــب ناراحتــی رسان گروههــای سیاســی بــه
خصــوص مجاهدیــن شــد .کســانی کــه چنــد بــار بــا
رسان طالبــان مذاکــره کردنــد.
حکومــت طــرفدار گفتوگــو از ســوی مقامهــای
دولتــی اســت کــه طالبــان حــارض بــه مذاکــره بــا
آنهــا نیســتند .رسان گروههــای سیاســی -مجاهدیــن
معتقدنــد کــه صلــح پروسـهی حکومتــی نــه کــه ملــی و
مردمــی اســت .تضادهایــی کــه در ایــن اواخــر ایجــاد
شــده اســت ،همــه نشــان از آن دارد کــه رســیدن
بــه یــک اجــاع عمومــی ،آتشبــس و صلــح بیــن
مقامهــای افغــان و طالبــان بســیار ضعیــف اســت.
بســیاری بــر ایــن عقیــده انــد کــه حتــا گــرِه کــور
انتخابــات ریاســتجمهوری افغانســتان و ایــن
همــه بلــوا و جنجــال ناشــی از آن نیــز وابســته بــه
گفتوگوهــای صلــح و آتشبــس اســت .امریکاییهــا
پیــش از امضــای توافقنامــه ،خواســتار آتشبــس
دهروزه بــا طالبــان شــده بودنــد کــه حــاال بــه نظــر
میرســد طالبــان پــس از مشــوره بــا رسان خــود
در کویتــهی پاکســتان ،بــا آتشبــس یکهفتــهای
موافقــت کــرده انــد .البتــه رسان طالبــان واکنــش
رســمی نســبت بــه ایــن موضــوع نداشــته انــد؛ امــا
بارهــا گفتــهانــد کــه ایــن توافــق فقــط بــا امریکاییهــا
اســت ،نــه حکومــت و مــردم افغانســتان .آتشبــس
بــا حکومــت زمانــی خواهــد بــود کــه گفتوگوهــای
بیناالفغانــی آغــاز شــود؛ گفتوگوهایــی کــه بــا
وضعیــت سیاســی موجــود در افغانســتان مشــخص
نیســت چــه زمــان ،بــا چــه تــوان و وضعیتــی انجــام
خواهــد شــد.
در نخســت بایــد تعریــف درســتی از صلــح و
چگونگــی گفتوگوهــای صلــح بیــن طالبــان ،حکومــت
و مــردم افغانســتان وجــود داشــته باشــد؛ چــون مــردم
نیــز دوســت ندارنــد کــه دوبــاره بــه گذشــته بازگشــته
و روزهــای ســیاه را تجربــه کننــد .مــردم بایــد در
گفتوگوهــا و رونــد مذاکرههــا نقــش داشــته و یــا
کســانی کــه در ایــن رونــد رشیــک انــد ،مناینــده و
حامــل خواســتهای مــردم باشــند تــا دغدغههــای
عمومــی در نظــر گرفتــه شــود ،ارزشهــا پایــال
نشــده و همــه چیــز دودســتی تقدیــم کســانی نشــود
کــه نزدیــک بــه  20ســال اســت مــردم و حکومــت در
برابــر آنهــا جنگیــده انــد .بایــد حکومــت تکلیــف
مذاکرههــای صلــح و آتشبــس را در داخــل و بــا
کشــورهای خارجــی بــه خصــوص امریکاییهــا
مشــخص کنــد کــه آیــا ایــن مانورهــا خــوراک تبلیغاتــی
دوران انتخابــات ریاس ـتجمهوری در امریــکا اســت یــا
واقعــا کشــورهای حامــی میخواهنــد مــردم افغانســتان
بــه صلــح و ثبــات برســند؟ یکــی از مؤثرتریــن راههــا
بــرای رســیدن بــه صلــح ،فشــار بــر کشــورهایی اســت
کــه از تروریــزم حامیــت میکننــد .رونــد و تاریــخ رشوع
مذاکــرات صلــح بیناالفغانــی کــه کلیــد اصلــی ایــن
گفتوگوهــا اســت ،بایــد در متــام توافقنامههــا در
نظــر گرفتــه و واضــح شــود و گرنــه بازهــم افغانســتان
مثــل همیشــه در وضعیــت نابســامان و در هالــهای از
تاریکــی ،رهــا خواهــد شــد؛ وضعیتــی کــه بدتــر از هــر
زمــان در تاریــخ خواهــد بــود.

بــا آنکــه هیــأت مذاکرهکننــدهی
امریــکا در واشــنگنت و مناینــدگان
گــروه طالبــان هــم در پاکســتان بــه رس
میبرنــد ،گزارشهــای متفاوتــی از
سیدمهدیحسینی توافــق «آتشبــس» مؤقــت میــان امریــکا
و طالبــان بــه نــر میرســد .چنــدی
پیــش ،هیــأت مذاکرهکننــدهی طالبــان بــرای مشــوره بــا رهربان
شــان بــه کویتـهی پاکســتان رفتــه بودنــد .چنــد روز پــس از ایــن
ســفر ،اکنــون شــاری از رســانههای داخلــی افغانســتان بــه
نقــل از منابــع ایــن گــروه خــر دادهانــد کــه اعضــای رهــری و
شــوراهای طالبــان در خصــوص شــکلگیری آتشبــس مؤقــت
همزمــان بــا امضــای توافقنامــهی صلــح بــا امریــکا ،تصمیــم
نهایــی را گرفت ـه انــد؛ تصمیمــیکــه گفتــه میشــود ،رهــری
طالبــان در پاکســتان بــه برقــراری آتشبــس کوتاهمــدت بــا
امریــکا ،توافــق کــردهانــد.
رویکــرد طالبــان نســبت بــه پیرشفــت در مذاکــرات صلــح
افغانســتان ،ایــن اســت کــه تأمیــن آتشبــس و کاهــش
خشــونتها از ســوی طالبــان ،یــک امــر رضوری و الزامــی
اســت و در عیــن حــال ،همزمــان بــا نهایــی شــدن توافقــات
امریــکا و طالبــان ،قانونگــذاران امریکایــی بــه ایــن امــر
پیبــرده انــد کــه بــه احتــال قــوی ،طالبــان توانایــی کنــرل
فرماندهــان و جنگجویــان خــود را نداشــته و ایــن نگرانــی
وجــود دارد کــه شــاید گــروه طالبــان آتشبــس را بپذیرنــد؛ امــا
برخــی از فرماندهــان طالبــان آتشبــس را رد کننــد و دســت
از حمــات مســلحانه برندارنــد .مایــکل والتــز ،قانونگــذار
جمهوریخــواه امریکایــی گفتــه اســت« :طالبــان احتــاال
توانایــی کنــرل فرماندهــان و جنگجویــان خــود را نداشــته و
نگــران انــد کــه اگــر آتشبــس را بپذیرنــد ،ممکــن نتواننــد مانــع
حمــات برخــی از ایــن جنگجویــان شــوند».
واشــنگنت ،نُــه دور مذاکــرهی مســتمر را طــی یــک ســال
گذشــته بــا مناینــدگان گــروه طالبــان انجــام داد و بــه احتــال
قــوی ،براینــد ایــن مذاکــرات در آینــدهی نزدیــک روشــن خواهــد
شــد؛ امــا هنــوز هــم تصویــر درســتی از طالبــان در میــان
قانونگــذاران امریکایــی شــکل نگرفتــه اســت؛ زیــرا اعضــای
مجلــس مناینــدگان امریــکا ،معتقدنــد کــه طالبــان روابــط خــود را
بــا القاعــده و شــبکهی حقانــی قطــع نکــرده و ایــن نشــان میدهد
کــه ایــن گــروه عالقـهای بــه نتایــج مثمــر مذاکــرات صلــح ،نــدارد.
سیاسیون مانع صلح میشوند
وضعیــت داخلــی افغانســتان بــرای رفــن بــه ســوی
مذاکــرات صلــح آشــفته اســت .نبــود وحــدت نظــر و اختالفــات
جــدی سیاســی در میــان سیاســیون کشــور وجــود دارد .در
حــال حــارض ،دو صــدای متضــاد پیرامــون مذاکــرات صلــح از
داخــل افغانســتان بلنــد میشــود .سیاســیون معتقدنــد کــه
بایــد مذاکــرات صلــح از انحصــار دولــت خــارج و بــه شــکل
همهشــمول پیــش بــرده شــود کــه آنهــا (سیاســیون) بایــد در
هســتهی ایــن مذاکــرات قــرار گیــرد .ایــن سیاســیون ،هرازگاهی
در پشــت میزهــای خطابــه بــا چهرههــای حقبهجانــب ،قــرار
گرفتــه و آشــفتگیهای شــان را بیشتــر عریــان میکننــد
کــه در تحوالتــی چــون مذاکــرات صلــح نبایــد در حاشــیه
قــرار گیرنــد .بــه همیــن خاطــر ،بــه منظــور کســب امتیازهــای
سیاســی ،دولــت را بــه خلــق موانــع در برابــر رونــد مذاکــرات

صلــح متهــم میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،موقفگیریهــای
سیاســیون بیشــر بــا جنــاح طالبــان همخوانــی دارد.
سیاســیون و طالبــان میگوینــد کــه مذاکــرات بیناالفغانــی
تحــت چــر اجــاع داخلــی رشوع شــود کــه دولــت بخشــی از
ایــن اجــاع باشــد.
محمدکریــم خلیلــی ،رهــر حــزب وحــدت اســامی
افغانســتان و رییــس شــورای عالــی صلــح ،روز جمعــه (5
جــدی) بــا انتقــاد از عملکــرد دولــت در قبــال رونــد صلــح،
گفتــه اســت کــه از راههــای انحصارگرایانــه ،افغانســتان هرگــز
بــه صلــح دســت منییابــد .او تأکیــد کــرد کــه رونــد صلــح
یــک رونــد دولتــی نیســت و طالبــان نیــز بــا دولــت کنونــی بــه
ویــژه آقــای غنــی ،حــارض بــه مذاکــر نیســتند .خلیلــی هشــدار
داد« :اگــر عــدهای بخواهنــد کــه رونــد صلــح را در انحصــار
داشــته باشــند ،نــه تنهــا رســیدن بــه صلــح دشــوار میشــود
بلکــه «مانــع» صلــح خواهیــم بــود ».کریــم خلیلــی کــه در
حــال حــارض یکــی از حامیــان اصلــی عبداللــه عبداللــه ،نامــزد
ریاسـتجمهوری اســت ،همــواره پافشــاری کــرده کــه حکومــت
بایــد بخشــی از قضایــای صلــح باشــد؛ امــا طرفهــای اصلــی
صلــح ،مجموعههــای سیاســی اســت کــه در گذشــته بــا
طالبــان مخالــف و بــا آن گــروه درگیــر بــوده انــد.
امــا طــرف دیگــر کــه جــزء حلقــهی رییسجمهــور غنــی
میشــوند ،تــا حــدودی ادبیــات صلــح را تغییــر داده انــد؛
ادبیاتــی که«مذاکــرات بیناالفغانــی» را منتفــی دانســته و
«مذاکــرات دولتمحــور» را جاگزیــن آن کــرده اســت .امراللــه
صالــح ،معــاون اول ارشف غنــی ،کــه در حــال حــارض در
تبوتــاب مذاکــرات صلــح حضــور بالقــوه دارد ،میگویــد
کــه مذاکــرهی میانافغانــی (بیناالفغانــی) معنــا و مفهومــی
نــدارد .بــه بــاور او ،مذاکــره بــا طالبــان بــه معنــای آن اســت کــه
یــک طــرف میــز مذاکــره دشــمن (طالبــان) قــرار داشــته باشــد و
طــرف دیگــر مناینــدگان دولــت افغانســتان .موقــف آقــای صالــح
بــه منایندگــی از رییسجمهــور غنــی ایــن موضــوع را روشــن
میکنــد کــه تنهــا چارچــوب قابــل قبــول در جهــت انجــام
مذاکــره ،گفتوگــوی مناینــدگان طالبــان بــا مناینــدگان دولــت
اســت ،نــه چیــزی بیشــر از آن.
حفیــظ منصــور آگاه سیاســی بــه روزنامــهی صبــح کابــل
میگویــد کــه دو محــور اصلــی وجــود دارد :یکــی خــود شــورای

کویتــه اســت کــه هــان محــور نظامــی طالبــان را تشــکیل
میدهــد و طــرف دیگــر خــود دولــت و رهــران افغانســتان
اســت .جــای نگرانــی در ایــن اســت کــه نیــروی اصلــی اینهــا
یــک حــرف واضــح و روشــن در بــاب مذاکــرات صلــح ندارنــد و
هــرگاه ایــن دو جانــب ،موضــع معقــول و روشــن اتخــاذ نکننــد،
رســیدن بــه یــک صلــح قابــل قبــول دشــوار خواهــد بــود.
حفیــظ منصــور ،میگویــد« :دولــت افغانســتان ،متحــدان
و حامیــان بیناملللــیاش ،موضــع روشــن ندارنــد و از جانــب
دیگــر ،دولــت گاهــی هیــأت روان میکنــد کــه روان کــرد و حتــا
هیــأت ســاخت و جانــب طالبــان هــم آمادگــی بــرای مذاکــره بــا
ایــن هیــأت نداشــتند؛ امــا حــاال موضــع خــود را عــوض کــرده
کــه همــراه طالبــان صحبــت منیکنــد .همــهی اینهــا یــک
چانهزنــی اســت».
از ســویی هــم ،شــاری از اعضــای مجلــس مناینــدگان
میگوینــد ،جهــت مذاکــره بــا طالبــان بایــد دولتمحــور
باشــد و دولــت هــم در واقــع بــه منایندگــی از ملــت افغانســتان
مذاکــره میکنــد؛ زیــرا قــدرت دولــت در مذاکــرات خــود
تضمینــی اســت کــه افغانســتان هرگــز بــه عقــب برمنیگــردد و
متــام خواســتههای مــردم و دس ـتآوردهای هژدهســالهی ایــن
کشــور در مذاکــرات حفــظ خواهــد شــد.
ســیدظاهر مــرور ،عضــو مجلــس مناینــدگان ،بــه روزنامهی
صبــح کابــل میگویــد کــه هرگونــه مذاکــره باطالبــان بایــد
دولتمحــور باشــد و در کنــار آن ،بــرای تحقــق ایــن مذاکــرات،
نیــاز اســت کــه سیاســیون کشــور همــکاری نزدیــک بــا دولــت
افغانســتان داشــته باشــند .ایــن عضــو مجلــس مناینــدگان بــر
ایــن بــاور اســت ،مذاکرات ـی کــه بــه رهــری دولــت و از آدرس
رســمی پیشبــرده شــود ،زودتــر نتیجــه میدهــد.
بــا ایــن همــه ،امضــای توافقنامــه از ســوی ایــاالت
متحــدهی امریــکا و گــروه طالبــان بــه یــک امــر حتمــی تبدیــل
شــده اســت .بــه زودی قــرار اســت دو طــرف بــه پــای ســند
توافقنامــه امضــا کــرده و رونــد کاهــش آبرومندان ـهی نیروهــای
امریکایــی از افغانســتان آغــاز شــود .امضــای ســند توافقنامــه،
در واقــع بــه رهــران کنونــی امریــکا ایــن فرصــت را میدهــد
تــا آنهــا در جریــان انتخابــات ریاســتجمهوری ایــن کشــور
اســتفادهی تبلیغاتــی کــرده و واشــنگنت را در جنــگ افغانســتان
پــس از نــوزده ســال ،پیــروز اعــام کننــد.

ما از آزادی میترسیم

هــگل میگویــد کــه فقــط بــا بــه
خطــر انداخــن زندگــی اســت کــه
آزادی بــه دســت میآیــد؛ بیشــک
کســی هــم کــه زندگــی خــود را در
سید محمدتقی گــرو ننهــاده اســت ،میتوانــد بــه
حسینی
عنــوان شــخص شــناخته شــود؛ امــا
او بــه حقیقــت ایــن شــناخت بــه
صــورت هوشیــاری مســتقل دســت نیاقتــه اســت .آدمیــان
بــه نــدرت تــرس خــود را از آزادی آشــکارا میپذیرنــد ،بــه
جــای آن ،گاهــی هوشیارانــه بــا تظاهــر بــه دفــاع از
آزادی بــه پنهــان داشــن آن تــرس میگراینــد .آنــان بــه
شــک و شــبههای خــود حالتــی هوشــیاران میدهنــد
تــا خــود را برازنــدهی پــاسداری از آزادی نشــان دهنــد؛
امــا در حقیقــت آنــان آزادی را بــا حفــظ وضــع موجــود
خلــط میکننــد؛ طــوری کــه اگــر هوشیارســازی
خطــر آن را پیــش آورد کــه وضــع موجــود مــورد تردیــد
قــرار گیــرد ،چنــان میمنایــد کــه تهدیــد متوجــه نفــس
آزادی اســت .آزادی را منیتــوان بــه نحــو تصادفــی
تعریــف کــرد ،بلکــه بایــد از کــردار جســتوجوگرانهی
آنــان در پــی دســتیافنت بــه آن و بــا شــناخنت رضورت

نــرد بــرای ایــن دســتیابی بــه تعریــف آن پرداخــت.
تــرس از آزادی ،ترســی کــه ممکــن اســت آنــان را هــان
انــدازه بــه آرزو کــردن نقــش ســتمگر ســوق دهــد ،کــه
در نقــش ســتمکش نــگاه دارد .یکــی از عنــارص اصلــی
رابطــه بیــن ســتمگر و ســتمکش تجویــز اســت؛ هــر
تجویــزی نشــاندهندهی انتخــاب یــک فــرد بــرای فــرد
دیگــر اســت .ســتمدیدگانی کــه رهنمودهــای تجویــزی
را میپذیرنــد ،لربیــز از تــرس از آزادی اســتند؛ آزادی
آنــان را ملــزم بــه بیــرون رانــدن ایــن تصویــر و قــرار دان
اســتقالل و مســؤولیت بــه جــای آن میکنــد؛ زیــرا آزادی
را بایــد بــا احســاس مســؤولیت دنبــال کــرد .آزادی آرمانــی
نیســت کــه بــه اســتوره بــدل شــود ،بلکــه رشایــط الزم
بــرای بــه دســت آوردن کــال انســانی اســت .فرقهگرایــی
کــه بــه وســیلهی تعصــب تغذیــه میشــود ،همیشــه
مایــهی نقــص اســت .گرایــش بــه کارهــای اصولــی کــه
روحــی نقــاد آن را تغذیــه میکنــد ،همــواره آفریننــده
اســت .آن یکــی افســانه میســازد و در نتیجــه ،آدمیــان
را از خــود بیگانــه میکنــد؛ ایــن یکــی نقــاد اســت و
آدمــی را آزاد میســازد .بــودن در بنــد اســارت خیالــی
اســت کــه آســودگی را بــه دنبــال دارد ،فضایــی اســت

کــه راحتــی را بــه دنبــال مــیآورد و جایــی اســت کــه
نیــازی بــه اندیشــیدن نیســت .غــرق بــودن در دنیایــی
کــه وامنــود اســت تــا واقعیــت ،حقیقتــی کــه تولیــد شــده
و جــز نشــانهها و پدیدارهــای جعلــی چیــزی در خــود
نــدارد .نقــاب خوشخیالــی کــه بــر چهرههــای مــردم
نقــش واقعــت را بــازی میکنــد؛ همــه نشــان از اســارتی
اســت کــه در آن بــه رس میبریــم .تــرس از رهاشــدن از
ایــن اســارت و آزادشــدن مــا را مســتلزم ایــن میکنــد کــه
در دنیایــی بــدون پوشــش و بــا حقیقــت عریــان روبــهرو
شــویم .مــا میترســیم و از رویارویــی حقیقــت واهمــه
داریــم ،نفــس روب ـهرو شــدن بــا حقیقــت نــاب ،پــای مــا
را در بنــد اســارت نگــه داشــته اســت .آزادی را مــا از خــود
میرانیــم .تــا زمانــی کــه اســارت بــرای مــا یــا بــه جــای
مــا میاندیشــد ،کنــش میکنــد و بــه کنــش پاســخ
میدهــد ،مــا تــوان و یــا نیــاز اندیشــیدن را در خــود
منیبینیــم .آزادی مــا را وادار بــه ایــن میکنــد تــا بدانیــم،
دنیــای اطــراف مــان واقعــی و ســاختهی خــود مــان
نیســت .آزادی مــا را مجبــور میکنــد تــا بفهمیــم کــه مــا
انســانیم و تنهــا تفــاوت همیــن انســان قــوهی نطــق اســت
و نطــق بــدون تفکــر معنایــی نــدارد .مــن ســتم میبینــم؛
چــون آزاد نیســتم .مــا خــود را درمانــده میبینیــم؛ چــون
آزادی را دوســت نداریــم .بســتههای تجویــزیای کــه در
قامــت رفتــار اجتامعــی و سیاســی بــه مــا داده میشــود،
معلــوم میکنــد کــه کجــا و چــرا و چگونــه بایــد برویــم.
آزادشــدن از آگاهــی ناشــاد یعنــی رســیدن بــه خــود ،دور
شــدن از خودبیگانگــی و گامزدن در خودآگاهــی .مــنِ آزاد
یعنــی منــی کــه میتوانــد بــرای آینــدهی خــود و فرزنــدان
و محیــط خــود فکــر کنــد و تصمیــم بگیــرد .رهایــی یعنــی
ایــن کــه بدانیــم میشــود بــا اعــال و رفتارهــای انســانی
بــر ایــن انســان افسارگســیخته لجــام زد؛ لجــام را کشــید
تــا ایــن موجــود هدایــت شــود .بایــد از هســتهی دنیــای
خیالــی و تصویــری بــرون آمــد و بایــد در زندگــی خــود
دخالــت کــرد ،بایــد از ایــن وامنــوده کــه بــه عنــوان دنیــای
واقعــی بــه مــا نشــان داده شــده ،عبــور و بــه آزادی برســیم.
از آزادی نبایــد ترســید؛ رشایــط عبــور از وضعیــت فعلــی را
میتــوان در همیــن آزادی جســتوجو کــرد.

کمیســیون انتخابات  138میلیون افغانی پول ضمانتی نامزدان
انتخابات  97را نپرداخته است
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لوگر

22

6

ننگرهار

14

7

لغامن

19

8

پنجشیر

7

9

بغالن

18
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باميان

19

11

پکتيکا

13

12

پکتيا

18

13

خوست

18

14

کرنها

23

15

نورستان

13

16

بدخشان

18

17

تخار

19

18

کندز

19

19

سمنگان

16

20

بلخ

15

21

رسپل

16

22

غور

16

23

دایکندی

18

24

ارزگان

17

25

زابل

14

26

کندهار

14

27

جوزجان

14

28

فاریاب

17

29

هلمند

19

30

بادغیس

21

31

هرات

9

32

فراه

17

33

نیمروز

10
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4

وردک

17

شامره 148

3

پروان

13

 یکشنبه

2

کاپيسا

14

 8جدی 1398

1

کابل

33
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در انتخابــات پارملانــی ســال  1397خورشــیدی ،از 33
والیــت افغانســتان  2585 ،نامــزد بــرای گرفــن  250کرســی
پارملــان بــه رقابــت پرداختــه بودنــد.
یافتههــای روزنامـهی صبــح کابــل نشــان میدهــد کــه بــر
اســاس قانــون انتخابــات ،حــدود  848تــن از ایــن نامــزدان
واجــدرشایــط دریافــت پــول پیــشرشط شــان میباشــند.
ایــن واجــدان رشایــط شــامل؛  239نامــزد برنــده 524 ،نامــزد
بــا بیشــر از دو درصــد رأی ،یــک نامــزد فــوت شــده19 ،
نامــزدی کــه انــراف داده انــد و  65نامــزدی کــه از فهرســت
نهایــی حــذف شــده انــد ،میشــوند.
از ســویی هــم بــر اســاس معلومــات کمیســیون مســتقل
انتخابــات افغانســتان در انتخابــات شــورای ولســوالیها،
حــدود  6هــزار و  81تــن نامــزد شــده بودنــد .ایــن فهرســت
شــامل نامزدهــای  ۳۶۸ولســوالی اســت و در  ۴۲ولســوالی
بــه دلیــل ناامنــی هیــچ نامــزدی ثبــتنــام نکــرده اســت.
طبــق قانــون انتخابــات افغانســتان از هــر نامــزد انتخابــات
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از ســویی هــم در انتخابــات پارملانــی ســال گذشــته،
حــدود یــک هــزار و  737نامــزد انتخابــات پارملانــی،
کســانی انــد کــه مجمــوع آرای آنهــا کمتــر از دو
درصــد میباشــد کــه پــول پیــشرشط آنهــا حــدود
 52میلیــون و  110هــزار افغانــی میشــود .بــر اســاس
قانــون انتخابــات ،پــول پیـشرشط ایــن نامــزدان بایــد بــه
خزانــهی دولــت انتقــال پیــدا کنــد؛ امــا وزارت مالیــهی
افغانســتان میگویــد کــه از ایــن بابــت تنهــا شــش
میلیــون افغانــی دریافــت کــرده اســت.
شــمروزخان مســجدی ،ســخنگوی وزارت مالیــه
میگویــد« :مــا از کمیســیون انتخابــات ،بابــت پولهــای
تضمینــی و مــوارد انتخابــات پارملانــی در حــدود شــش
میلیــون افغانــی را دریافــت کــردهایــم و بــرای مــا تســلیم
داده شــده اســت».
بــا ایــن وجــود نهادهــای ناظــر انتخاباتــی تأکیــد
میکننــد کــه بــر اســاس قانــون انتخابــات افغانســتان،
پولهــای ضامنتــی نامزدانــی کــه بیشــر از دو درصــد
رأی را بــه دســت آورنــده انــد ،مســرد شــده و پولهــای
نامزدانــی بــا کمتــر از دو درصــد رأی بایــد تحویــل
خزانــهی دولــت شــود.
یوســف رشــید ،رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد
و عادالنــهی افغانســتان (تیفــا) میگویــد« :بــر اســاس
قانــون انتخابــات افغانســتان ،نامــزدان ولســی جرگــه
در صورتــی کــه دو درصــد آرا را تکمیــل کــرده باشــند،
پــول تضمینــی آنهــا مطابــق بــه قانــون ،قابــل اعــاده
میباشــد .در صورتــی کــه کمیســیون بــا وجــود مراجعــه
کــردن نامــزدان انتخاباتــی ،در آن تعلــل کنــد ،تقصیــر از
کمیســیون اســت و بایــد پاســخگو باشــد».
پاسخ کمیسیون انتخابات
کمیســیون مســتقل انتخابــات افغانســتان میگویــد
کــه بــه دلیــل مرصوفیتهــای ایــن کمیســیون در کارهای
عملیاتــی انتخابــات ریاســتجمهوری ،فرصتــی بــرای
تحویــل ایــن پولهــا بــه نامــزدان انتخابــات پارملانــی و
وزارت مالیــه ،پیــدا نکــرده اســت.
علــی افتخــاری ،معــاون ســخنگوی ایــن کمیســیون
میگویــد« :چــون کمیســیون و بخشهــای تخنیکــی و
مالــی ،درگیــر وســایل عملیاتــی انتخابــات بودنــد ،ایــن

رونــد مانــده اســت».
بــا آن کــه وزارت مالی ـهی افغانســتان از دریافــت تنهــا
شــش میلیــون افغانــی بابــت پــول پیــشرشط نامــزدان
انتخابــات پارملانــی از ســوی کمیســیون انتخابــات خــر
میدهــد؛ امــا کمیســیون انتخابــات میگویــد کــه تــا
کنــون ایــن کمیســیون فرصــت نکــرده کــه پولهــای
پیــشرشط نامزدانــی بــا کمتــر از دو درصــد رأی را بــه
وزارت مالیــه تحویــل دهــد.
ذبیــح ســادات ،از معاونــان دیگــر ســخنگوی
کمیســیون انتخابــات میگویــد« :مطابــق مــادهی
( )73قانــون انتخابــات ،کمیســیون مکلــف اســت پــول
پیـشرشط کاندیدانــی کــه اعــاده منیشــود را بــه حســاب
واردات دولــت تحویــل بانــک کنــد کــه تــا کنــون تحویــل
آن صــورت نگرفتــه اســت .پــول نامــزدان نیــز تــا بــه حــال
توزیــع نشــده ،چــون در پروســهی عملیاتــی انتخابــات
ریاس ـتجمهوری قــرار داشــته ایــم؛ ولــی کارهــایشــان
تکمیــل شــده و بــه ریاســت مالــی و حســابی بــرای
پرداخــت یــا اجــراآت بعــدی ارســال شــده اســت».
بــا ایــن حــال شــاری از حقوقدانــان تأکیــد دارد
کــه نگــه داشــن پــول اشــخاص و افــراد بــرای ماههــا و
ســالها در یــک ادارهی دولتــی غیرقانونــی اســت.
عبدالواحــد فــرزهای ،عضــو اتحادیــهی حقوقدانــان
افغانســتان میگویــد« :شــا فکــر کنیــد کــه اگــر پــول
دولــت و یــا مالیـهی دولــت بــاالی اشــخاص و مالیهدهنده
تنهــا یــک مــاه بگــذرد ،ده روز بــه مالیهدهنــده وقــت
داده میشــود کــه مســؤولیت مالیاتــی خــود را ادا کنــد.
در غیــر آن جریمــهی تأخیــری بــاالی آن فــرد وضــع
میشــود؛ امــا زمانــی کــه اشــخاصی بــه خاطــر گرفــن
پــول خــود بــه دولــت مراجعــه میکننــد و دولــت نیــز
بنــا بــر دالیلــی منیتوانــد پــول اشــخاص را پرداخــت
کنــد؛ حکومــت هــم بایــد جریمــه بپــردازد و یــا هــم میعــاد
معینــی را بــرای پرداخــت پــولشــان مشــخص کنــد».
همچنــان رمضــان برشدوســت ،مناینــدهی مــردم
در مجلــس مناینــدگان میگویــد« :در صورتــی کــه
قانــون ،اصــول و یــا طرزالعملــی نقــض شــود ،ایــن
عمــل را میتــوان فســاد قلمــداد کــرد؛ بــه خاطــری کــه
ســوء اســتفاده از قــدرت و یــک نــوع اختــاس اســت.
کمیســیون مکلــف اســت طبــق قانــون اجــراآت کنــد».
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یافتههــای روزنامــهی صبــح کابــل
نشــان میدهــد کــه کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،حــدود  138میلیــون و
 330هــزار افغانــی پــول ضامنتــی
علیشیر شهیر
نامــزدان انتخابــات پارملانــی و شــورای
ولســوالیها را هنــوز بــه نامــزدان واجــد
رشایــط و یــا وزارت مالیــه پرداخــت نکــرده اســت.
از ســویی هــم بــر اســاس قانــون انتخابــات ،پــول ضامنتــی
نامزدانــی کــه کمتــر از دو درصــد رأی میآورنــد ،بایــد
بــه خزانــهی دولــت انتقــال پیــدا کنــد؛ امــا وزارت مالیــهی
افغانســتان میگویــد کــه تنهــا شــش میلیــون افغانــی را از این
بابــت از کمیســیون انتخابــات دریافــت کــرده اســت .در حالــی
کــه ایــن مبلــغ ،بیشــر از  52میلیــون افغانــی میشــود.
طبــق قانــون انتخابــات افغانســتان ،در کنــار رشطهــای
دیگــر ،یکــی از رشطهــای ثبــت نــام بــرای نامــزدی در
انتخابــات پارملانــی ،تحویــل دادن ســی هــزار افغانــی پــول
پی ـشرشط بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات اســت .قانــون
انتخابــات واضــح کــرده اســت؛ هــرگاه نامــزدی کــه بیشــر از
دو درصــد آرا را در انتخابــات پارملانــی بــه دســت آورد و یــا
برنــده اعــام شــود ،پــول ضامنتی/پیـشرشط او بایــد مســرد
شــود .از ســوییهــم نامزدانــی کــه کمتــر از دو درصــد رأی
گرفتــه باشــند ،بــر اســاس قانــون انتخابــات پــول ضامنتــی
آنهــا بــه حســاب حکومــت منتقــل میشــود.
در بنــد دوم فقــرهی چهــارم مــادهی  73قانــون انتخابــات
افغانســتان در رابطــه بــا پــول پیشپرداخــت نامــزدان
انتخابــات پارملانــی آمــده اســت« :کاندیــد ولسـیجرگه مبلــغ
ســیهزار افغانــی .ایــن مبلــغ در صــورت برنــده شــدن یــا
کســب حــد اقــل دو درصــد آرای قانونــی ،بــه کاندیــد اعــاده
میشــود».
همچنــان در فقــرهی پنجــم مــادهی  73قانــون انتخابــات
در مــورد پــول پیــشرشط نامزدانــی کــه دو درصــد آرا را
تکمیــل نکــرده انــد ،چنیــن آمــده اســت« :کمیســیون مکلــف
اســت کــه پــول پی ـشرشط کاندیــد را کــه درصــدی فقــرهی
(چهــار) ایــن مــاده را بــه دســت نیــاورده انــد ،بــه حســاب
واردات دولــت تحویــل بانــک کنــد».
قانــون انتخابــات همچنــان در مــورد پــول پیــشرشط
نامــزدان پارملانــی کــه از نامــزدی شــان انــراف داده باشــند
و یــا بــه دالیلــی دیگــر از فهرســت نهایــی حــذف شــده و یــا
هــم وفــات کــرده باشــند ،وضاحــت داده اســت .در فقــرهی
ســوم مــاده  75قانــون انتخابــات در ایــن مــورد چنیــن آمــده
اســت« :رصف پــول پیـشرشط کاندیــدی کــه مطابــق تقویــم
انتخاباتــی انــراف کنــد و یــا وفــات شــود ،قابــل اعــاده
میباشــد».
از ســویی هــم کمیســیون مســتقل انتخابــات افغانســتان
همزمــان بــا ثبــتنــام نامــزدان انتخابــات پارملانــی ،ثبــت
نــام نامــزدان شــوراهای ولســوالی را نیــز آغــاز کــرد .بــا آن
کــه انتخابــات شــورای ولســوالیها برگــزار نشــد؛ امــا پــول
پی ـشرشط ایــن نامــزدان ،نــزد کمیســیون باقــی مانــد.
بــر اســاس قانــون انتخابــات افغانســتان ،هــر نامــزد
شــورای ولســوالی در کنــار ســایر رشایــط بایــد حــدود ده
هــزار افغانــی پــول پیــشرشط را بــه کمیســیون انتخابــات
تحویــل دهــد .در بنــد چهــارم فقــرهی چهــارم مــادهی 73
قانــون انتخابــات افغانســتان در مــورد پــول ضامنتــی نامزدان
شــوراهای ولســوالی آمــده اســت« :کاندیــد شــورای والیتــی
مبلــغ ده هــزار افغانــی .ایــن مبلــغ در صــورت برنــده شــدن
یــا کســب حداقــل دو درصــد آرای قانونــی استعاملشــده،
بــه کاندیــد اعــاده میشــود».
روزنام ـهی صبــح کابــل بــا بیشــر از ســی نامــزد برنــدهی
انتخابــات پارملانــی ،نامزدانــی بــا بیشــر از دو درصــد
رأی ،نامزدانــی کــه از فهرســت نهایــی حــذف شــدهانــد و
همچنــان نامــزدان شــورای ولســوالیها صحبــت کــرده
اســت .در ایــن میــان ،رمضــان برشدوســت ،مناینــدهی مــردم
کابــل در مجلــس مناینــدگان ،تنهــا نامــزدی اســت کــه از
ســوی کمیســیون انتخابــات ،پــول پیشرشطــش را دریافــت
کــرده اســت.
شــاری از نامــزدان انتخابــات پارملانــی کــه بیشــر از دو
درصــد رأی گرفتــهانــد ،بــه صبــح کابــل میگوینــد کــه بارهــا
بابــت گرفــن ایــن پــول بــه کمیســیون انتخابــات مراجعــه
کــردهانــد؛ امــا کمیســیون آنهــا را بــه داراالنشــای ایــن
نهــاد ،راجــع کــرده اســت کــه از ایــن مرجــع نیــز پاســخی
نگرفتــهانــد.

شــورای ولســوالی ،حــدود ده هــزار افغانــی پــول پی ـشرشط
گرفتــه میشــود کــه پــول ضامنتــی نامــزدان ثبتشــده
بــرای انتخابــات شــورای ولســوالی ،حــدود  60میلیــون و
 810هــزار افغانــی میشــود.
بــا آن کــه کمیســیون انتخابــات در فیصلهنام ـهی شــاره
 1398-53بــه تاریــخ  16رسطــان ســال جــاری خورشــیدی
بــا امضــای شــش عضــو ایــن کمیســیون فیصلــه کــرده اســت
کــه پــول پیــشرشط نامــزدان واجــدرشایــط پارملانــی و
همچنــان نامــزدان شــورای ولســوالیها پرداخــت شــود؛
امــا ایــن کمیســیون تــا کنــون بــه اســتثنای پــول پیـشرشط
رمضــان برشدوســت ،پــول ضامنتــی  847نامــزد واجدرشایــط
دیگــر انتخابــات پارملانــی را کــه حــدود  25میلیــون و 410
هــزار افغانــی میشــود ،مســرد نکــرده اســت.
پــس از ایــن فیصلــهی رســمی کمیســیون ،هیــچ
اعالمیــهی رســمی مبنــی بــر جریمــه شــدن نامــزدان
انتخابــات پارملانــی و یــا مــورد شــبیه آن از ســوی کمیســیون
مســتقل انتخابــات بــه نــر نرســیده کــه بــر اســاس آن ،پــول
پیــشرشط ایــن نامــزدان غیرقابــل مســرد شــود.
نامــزدان انتخابــات پارملانــی بــا بیشــر از دو درصــد رأی،
بــر اســاس والیــات:
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قسمت دوم

تأثیرهــای مهاجــرت در
بــیکاری بــه ســادگی قابــل
تشــخص نیســت؛ زیــرا معمــوال
مهاجــران دارای توزیــع شــغلی
عبدالله اطلس
و رشــتهی فعالیتــی و محــل
ســکنایی جداگانــه در کشــور
مقصدنــد .بنــا بــر ایــن ،در رقابــت کامــل و مســتقیم
بــا نیروهــای کار محلــی قــرار منیگیرنــد .در
برخــی رشایــط حتــا پیــش میآیــد کــه بومگزینــی
و بــیکاری را بــا از میــان برداشــن تنگناهــای
ناشــی از عرضـهی کار داخلــی در مشــاغل معیــن یــا
در نواحــی معیــن ،کاهــش دهــد و موجــب افزایــش
اشــتغال شــود .دیــده شــده اســت کــه بازگشــت
بومگــزاران مشــکالتی در بخشهــای بــازار کار
ایجــاد کــرده و بــه افزایــش بـیکاری منجــر میشــود.
ایــن مهاجــران یــا بومگــزاران ،در کنــار افزایــش
نیــروی کار ،میــزان تقاضــا بــرای کاالهــای مرصفــی
را نیــز افزایــش مــی دهنــد؛ بــر ایــن اســاس مقــدم
در کتــاب خــود یــادآور میشــود کــه اگــر کارگــران
افغانســتان نبودنــد ،واقعــا نیــروی کار ســادهی
بســیاری از طرحهــای عمرانــی و کارهایــی کــه از
نظــر مــا منزلــت پســت دارد را چــه کســی تأمیــن
میکــرد؟ مــن (امیــر هاشــمی مقــدم) چنــدی
پیــش بــا کارشناســان ادارهی کار اســتان (والیــت)
سیســتان و بلوجســتان (کــه زمانــی بیشــرین
مهاجــران افغانســتانی را در خــود جــای داده بــود
و اکنــون تبدیــل بــه اســتانهای ممنوعــه بــرای
افغانســتانیها شــده) گفتوگــو میکــردم.
میگفتنــد پــس از اخــراج افغانســتانیها از ایــن
اســتان ،بســیاری از مشــاغل و صنایــع ایــن اســتان
نیــز بــه تعطیلــی کشــیده شــده اســت؛ چــرا کــه
کارگــران بومــی ،حــارض بــه کارکــردن در ایــن
حوزههــا نیســتند .بــرای منونــه ،مدیــر یکــی از
بزرگتریــن کارخانههــای کنرسوســازی اســتان بــه
ادارهی کار مراجعــه کــرده و گفتــه کــه بارهــا آگهــی
بــه روزنامــه داده کــه بــرای برخــی از بخشهــا
حــارض اســت دو برابــر حقــوق بدهــد؛ امــا هیــچ
کارگــر ایران ـیای بیــش از یــک روز در آنجــا تحمــل
منیکنــد .در جــای دیگــر از زندهیــاد دکــر پرویــز
ورجاونــد یــاد میکنــد کــه داســتان مشــابهی دارد,
او از کارخانههــای ســنگبری در یکــی از شــهرهای
ایــران کــه پــر از کارگــران افغانســتانی بــود؛ در
حالــی کــه جوانــان آن شــهر در ســطح شــهر ب ـیکار
میگشــتند ،وقتــی علــت را جویــا شــد ،اهالــی شــهر
گِلــه کردنــد کــه جوانــان آنجــا دیگــر حــارض نیســتند
بــه کارهــای اینچنینــی بپردازنــد.
بــا خــودم اندیشــیدم ایرانیهــای عزیــز هیــچ
وقــت دســت بــه چنیــن کارهــای منیزننــد و اگــر
باشــد هــم بســیار بــه نــدرت اســت .کســانی کــه
ادعــا میکننــد افغانســتانیها کار را از دســت
مــا گرفتــه انــد ،آیــا حــارض انــد بــا چنیــن رشایــط و
وضعیتــی کفاشــی کننــد؟ مــن کــه بــاور منیکنــم.
گفتــم پــدر جــان پــر کارگــر نــداری؟ آهــی از دل
کشــید و گفــت ،یکــی از آنهــا کــه تــوان کار کــردن
را دارد ،ســه ســال قبــل بــه ترکیــه فرســتاده بــودم و
از بخــت کــم مــا کــه بــا هــزار زحمــت و خطــر خــود را
رســانده بــود؛ ولــی مدتــی پیــش دوبــاره برگرداندنــد.
وی میگفــت« :پــرم پــس از آمدنــش متــام رفتــار
و عمــل شــان فــرق کــرده اســت و شــدیدا از لحــاظ
روحــی متأثــر شــده اســت .پــرم میگویــد مــن
تقریبــا ســه ســال از عمــر خــود را در کمــپ مهاجــرت
ســپری کــردم و رسانجــام هــم دیپــورت شــدم ».گفتــم
خــوب ،چــرا ایــن کار را کــردی اینجــا بــا ایــن همــه
امکانــات چــرا پــرت را بــرای تحصیــل روان نکــردی؟
لحظـهای مکــث کــرد؛ بعــد گفــت« :مگــر مــن نابــودی
او را میخواســتم؟» زیــر چشــمی نگاهــی کــردم
و گفتــم کــه بــه هیــچ وجــه؛ هیــچ پــدری نابــودی
پــرش را منیخواهــد .دوبــاره بــا لبخنــد نگاهــم
کــرد گفــت« :میدانــی مــن فقــط بــرای آینــدهی
پــرم ایــن کار را کــردم و انــدک پولــی را کــه از
مــزد کارگــری داشــتم دادم و خیــال میکــردم کــه
اگــر آنجــا قبــول شــود زندگــی راحتتــر و بهــری را
خواهــد داشــت .از طــرف دیگــر چــه فــرق میکنــد
باالخــره مســافر اســتیم ،در هــر کجــا کــه باشــیم ».در
یــاد آن کتــاب «چــه کســی مــرا ایــن همــه از خان ـهام
دور کــرده انــد؟» از ابراهیــم امینــی کــه از جریــان
ســفرش در اورپــا بازگــو کــرده اســت افتــادم.
رویایــی شــدم و پــرواز کــردم بــه آن روزهایــی که از
تلویزیــون داشــت خــر از ســفر مهاجــران افغانــی بــه
ترکیــه م ـیداد (گارد ســاحلی یونــان از غــرق شــدن
پنجاهوســه مهاجــر افغــان بــه شــمول کــودکان خــر
داد ،در اثــر واژگــون شــدن قایــق حامــل مهاجــران
در آبهــای یونــان بیســت و ســه تــن جــان باختنــد
و هفــت نفــر دیگــر نجــات داده شــد .مقامهــای
یونــان از نجــات دادن پنجاهوهفــت نفــر خــر داد
و هنــوز در مــورد علــت اصلــی رسنگونــی قایقهــای
مهاجــران و قربانیــان آن اطالعاتــی منتــر نشــده
اســت؛ و دههــا از ایــن قبیــل رخدادهــای ناگــوار
را روزنامههــا منتــر میکــرد و از برنامههــای
تلویزونــی پخــش میشــد).

«والتــز مکانیکــی» ،انیمیشــن
کوتاهــی اســت ســاختهی «Julien
 »Dykmansدر پنــج دقیقــه و 47
ثانیــه ،تولیــد ســال « .2015والتــز»
نــام شــخصیت اول انیمیشــن را «والتــز»زاهد مصطفا
فــرض کنیــد -در حالــی کــه قهــوهاش را
مینوشــد ،ریســانی کــه بــه حلق ـهی پشــت دســتش بســته
اســت ،او را بــه ســمت رادیــو میکشــاند ،رادیــو را خامــوش
میکنــد؛ ریســانی دســت دیگــرش را بــه ســمت دروازه
میکشــاند .صبــح زود اســت و بــاران بــر عبــور خیابــان
میبــارد .والتــز از دروازهی آپارمتانــی کــه زندگــی میکنــد،
وارد شــهری میشــود کــه همــهی افــراد بــا پنــج ریســان
در دســت و پــا و رس شــان ،در مســیرهای مشــخصی راه
میرونــد؛ بــدون ایــن کــه ریســانها بــه چیــز در بــاال
بســته باشــد .آن ســمت ریســانها دیــده منیشــود و ایــن
ناپیدایــی در مرمــوز بــودن ایــن ریســانهای هدایتگــر،
افــزوده اســت .در ایســتگاه بعــدی« ،والتــز» در صندلــی
قطــاری نشســته اســت کــه دروازهاش را بــه انتظــار ســوار
شــدن افــراد بیشــری بــاز کــرده اســت .صــدای موســیقیای
را میشــنود و متوجــه دخــری میشــود کــه در ایســتگاه
قطــار روی صندلــیای نشســته گیتــار مینــوازد .آژیــر
حرکــت قطــار بــه صــدا در میآیــد و «والتــز» از دروازهی
قطــاری کــه در حــال بســته شــدن اســت ،خــودش را بیــرون
میانــدازد؛ ریســانها امــا بــا او از قطــار بیــرون منیشــود؛
ریســانهایی کــه انــگار در صندلــی یــا ســقف قطــار بســته
اســت ،کنــده میشــود و «والتــز» بــه زمیــن میخــورد.
چنــد دقیقــه بعــد ،افــراد زیــادی دور دخــر جمــع اســتند.
آژیرهــای خطــر بــه صــدا در میآیــد ،پولیسهــا حملــه
میکننــد و «والتــز» بــا نوازنــده و دیگــران فــرار .تصویــر،
ریســانهایی را نشــان میدهــد کــه یکــی یکــی پاییــن
میافتــد و بــه روشــنی تنــدی در آســان جــا بــاز میکنــد؛
روشــنیای کــه وقتــی «والتــز» بــا همراهانــش از دروازهی
خروجــی ایســتگاه قطــار بیــرون میشــوند ،دســتهای
شــان را بــاالی چشــمهای شــان ســایهبان میکننــد.
در بخــش معرفــی دســتاندرکاران در تولیــد انیمیشــن،
تصویــر دســتگاه انالوگــی را نشــان میدهــد کــه قطعــات
جداگانــهی بــدن انســان را تولیــد و بســتهبندی میکنــد.
ایــن تقریبــا متــام تصویــر انیمیشــن اســت بــه عــاوهی
ســگی کــه کنــار پیرمــرد گــدا در ایســتگاه قطــار نشســته
اســت بــدون هیــچ ریســانی و موشــی کــه بــا رسعــت از
خــط ریــل میگــذرد .هیــچ دیالوگــی در انیمیشــن اســتفاده
نشــده اســت؛ جــز صدایــی کــه در رشوع از رادیــو شــنیده
میشــود.
ایــن تصویــر بــدون ریســانها هــم میتوانســت فهمــی
کــه اکنــون در ذهــن مخاطــب خلــق میکنــد را بــه نوعــی
بفهامنــد؛ امــا اســتفاده از ریســانها ،تأکیــد بــر قطعــی
بــودن مکلفیتهایــی دارد کــه افــراد بخواهنــد یــا نخواهنــد
توســط ایــن ریســانها کشــیده میشــوند و زندگــی
شــان وابســته بــه ریســانهایی اســت کــه آنهــا را بــه
مســؤولیتهای مــدرن شــان میرســاند .ریســانی کــه
بــه حلق ـهی آهنــی در فــرق رس همــه بســته اســت ،خــاف
ریســانهای دســت و پــا ،بــه امــر درونیتــری اشــاره دارد
کــه بــه پیچیدگــی تصویــر میکشــد .بیننــده در نــگاه اول
چهــار ریســان را میبینــد کــه دســت و پــای هــر نفــر را
هدایــت میکنــد و ریســان پنجــم کــه بــه رس بســته اســت،
نقشــی در هدایــت رس نــدارد .تصــور کنیــد ریســانی
از فــرق رس تــان بســته اســت؛ شــا میتوانیــد دور خــود
دور بزنیــد بــدون ایــن کــه مانعــی اجــاد کنــد ،یــا ریســان
تــاب بخــورد کــه رس تــان را بچرخانــد ،ممکــن نیســت؛ ایــن
ریســان منادیــن را میتــوان بــه بــه مغــز افــراد در ارتبــاط
دانســت کــه مدرنیتــه بــر عــاوهی بســن چهــار دســت و پای
انســان ،تــاش کــرده اســت مغــز او را هــم ببنــدد .بحــث ایــن
کــه آیــا مدرنیتــه اقــدام بــه جلوگیــری از فکــر کــردن کــرده
اســت را ،شــاید بتــوان بــر ســاختارگرایی مدرنیتــه ربــط داد
کــه پساســاختارگراها مدعــی انــد ،پابنــدی در ســاختارها،
باعــث میشــود مترکــز قــدرت بــه وجــود بیایــد و ایــن مترکــز
قــدرت در نقاطــی مشــخص ،توانایــی تکــر و پدیدآمــدن
خردهروایتهــا را میگیــرد .بــا همیــن اســتدالل،
پساســاختارگراها در زبــان ،دســتور و خوانــش علمــی زبــان
را بــر هــم میزننــد تــا بــه پهلوهــای ناشــناخته و ممنــوع
زبــان دســت پیــدا کننــد .اگــر ســاختارمند بــودن مدرنیتــه
را مانــع بــه وجــود آمــدن افــکار ساختارشــکن بدانیــم ،ایــن
تــاش مدرنیتــه بــرای کنــرل افــکار موفــق نبــوده اســت.
چیــزی کــه در ایــن ریســانها کار مدرنیتــه را بــه مشــکل
میکشــاند ،ریســانی اســت کــه بــه رس افــراد بســته شــده

اســت و ایــن ریســان ،مثــل چهــار ریســان دیگــر بــه
وظیفــهاش عمــل کنــد.
شــهر ماشــینیای کــه «والتــز» در آن زندگــی میکنــد،
بــر عــاوهی متــام منادهایــی کــه از نظم و ســاختار مشــخص
دارد ،ریســانهایی را بــه چهــار دســت و پــای مــردم بســته
اســت کــه کار و حرکــت شــان را در زمــان دقیــق هدایــت
میکنــد و مانــع حرکــت خــاف مســؤولیت رســمی شــان
میشــود .ریســان پنجمــی کــه اشــاره بــه بســن راه فکــر
کــردن توســط مدرنیتــه دارد ،منیتوانــد نقشــش را درســت
بــازی کنــد .بحثــی اگــر بــه عنــوان پســامدرن ،مدرنیتــه را
بــه چالــش میکشــد ،از بیمســؤولیتی یــا ناتوانــی ایــن
ریســان پنجمــی رشوع میشــود کــه بــه درســتی نتوانســته
اســت ،مانــع فکــر کــردن افــراد بــه بیــرون زدن از ســاختار یــا
بــه چالــش کشــیدن مدرنیتــه شــود .واکنشــی کــه «والتــز» بــا
شــنیدن موســیقی انجــام ،بیــرون زدن از ســاختاری اســت
کــه مدرنیتــه برایــش تعریــف کــرده اســت؛ ســاختاری کــه
توســط «والتــز» بــر هــم زده میشــود .کاری کــه «والتــز» در
انیمیشــن »والتــز مکانیکــی» میکنــد ،عکسالعمــل مغــز
اســت کــه بــه کمــک گــوش ،او را وادار بــه شــنیدن موســیقی

تصویــری کــه در بخــش معرفــی
انیمیشــن در آخــر دیــده میشــود،
در خوشبینانهتریــن حالــت ،شــاید
گفــت واکنــش والتــز منجــر بــه تولــد
نســلی میشــود کــه آزاد اســتند
و مجبــور نیســتند بــا ریســانها
تعریــف شــوند؛ چنیــن برداشــتی از
آن جهــت خوشبینانــه اســت کــه
پساســاختارگرایی نتوانســته اســت
چنیــن آزادی و خوشبختــیای را در
انســان امــروز بــه جوامعــی کــه ایــن
گفتــان جایــی بــرای خــود پیــدا کــرده
اســت ،عرضــه کنــد .بــا ایــن کــه هنــوز
مدرنیتــه در متــام کشــورهای پیشرفتــه
حــرف اول را میزنــد و ریشــههای
محکمــی در فرهنگهــای مــدرن دارد؛
بــه فــرض اگــر پســامدرن بــا تســلط
مدرنیتــه در جامعـهای گفتــان بــاز کنــد،
چنیــن خوشبختــی یــا آزادیای را بــرای
انســان فراهــم منیتوانــد .پســامدرن
فقــط در پــی بازخوانــی نســبی از
مؤلفههــای مــدرن اســت کــه راه را بــرای
تکــر ،بازســازی و نوســازی ســاختارها
بــا روشهــای متفــاوت بــاز کنــد.
و دیــدن دخــری میکنــد کــه روی صندلـیای در ایســتگاه
قطــار گیتــار مینــوازد؛ دخــری کــه بیــرون از ســاختار
اســت؛ نــه ریســانی دســت و پــا و رسش را بســته اســت و
نــه مثــل دیگــران اســت .ســیر داســتانی انیمیشــن ،رسیــع
و بــا منــاد ســیاهی تعریــف میشــود؛ ســیاهیای کــه در
ریســانها ،لبــاس افــراد ،کالههــا و صبــح بارانــی جریــان
دارد؛ جریانــی کــه خــر از تکــرار روزهــا و عملکردهــای
یکســان میدهــد و بیننــده اگــر شــاهد عکسالعمــل
«والتــز» نباشــد ،بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه «والتــز» هــر
روز ســوار قطــار میشــود و مثــا بــه کارخانــهای مــیرود.
اعرتاضــی کــه «والتــز» ســاختار یــا نظــم موجــود نشــان
میدهــد مقابــل ،بــه دنبــال بــر هــم زدن ایــن تصویــر اســت؛
بــر هــم زدن تکــراری کــه بیننــده از آن احســاس درماندگــی
میکنــد .والتــز بــا پیــاده شــدن و کنــدن ریســانهایی کــه
او را بــه مســؤولیتهای مدرنــش بســته اســت ،ســاختاری را
بــر هــم میزنــد کــه جریــان دارد.
یکــی از پیامدهــای مدرنیتــه ،ماللتهــای برآمــده از
زندگــی علمــی و تکــراری آن اســت؛ ماللتهایــی کــه
پســامدرنهای زیــادی آن را در نویســندگان و افــراد زیــادی
نســبت میدهنــد کــه در اوج مدرنیتــه زندگــی شــان را بــا
خودکشــی متــام کــرده انــد؛ هــر چنــد خودکشــی بــه عنــوان
یــک واکنــش در نظــم موجــود کــه تــداوم زندگــی اســت،
میتوانــد اعرتاضــی مقابــل ســاختار یــا قطــع جریــان باشــد؛
امــا نفــس ایــن حــس کــه انســان را وادار بــه خودکشــی
میکنــد ،بــدون اجبــار بیرونــی ،تکــراری اســت کــه
انســان از آن احســاس خســتگی و ماللــت میکنــد .بــرای

انســانی کــه چیــزی تــازه و مهیجــی وجــود داشــته باشــد،
بــه خودکشــی فکــر منیکنــد؛ فکــر خودکشــی از خالیــی
بــه وجــود میآیــد کــه فــرد احســاس میکنــد ایــن خــا بــا
چیــزی پــر منیشــود و یــا چیــزی بــرای پرکــردن ایــن خــا
وجــود نــدارد .ایــن خــا در زندگــی پستمدرنســتها هــم
برخــی را بــه خودکشــی کشــانده اســت کــه از چهرهــای
مشــهور آن میتــوان از «کِــرت کوبیــن» بینانگــذار گــروه
موســیقی «نیروانــا» نــام بــرد کــه یکــی از گروههــای مطــرح
موســیقی پس ـتمدرن اســت .پساســاختارگراها مدعــی انــد
کــه ســاختارهای تعریــف شــده ،قطعــی نیســت و انســان بــه
عنــوان موجــودی پیچیــده ،منیتوانــد در نقــش ماشــین یــا
ریاضــی کار بدهــد« .والتــز» بــا بیــرون شــدن خــاف تکلیــف
ریســانهایش ،از نســبیتی میآیــد کــه در رشایــط زمانــیِ
خاصــی معنــا میشــود و تعمیــم ایــن کــه والتــز ایــن صــدا
را در وضعیــت دیگــری شــنیده بــود ،آیــا از قطــار پیــاده
میشــد ،کاری اســت کــه دشــوار؟
اســتفاده از موســیقی بــه عنــوان عاملــی کــه »والتــز»
را مجبــور بــه واکنــش میکنــد ،تأکیــد بــه نقــش هــر در
شــکلگیری پســامدرن یــا پساســاختارگرایی دارد .هــر
بــه عنــوان ابــزاری مؤثــر بــا ســینام ،موســیقی ،ادبیــات
و  ...پیــش از همــه ســاختارها بــه چالــش کشــید و بــا
خلــق خردهســاختارهای ســیال ،بــه دنبــال زدودن ماللــت
برخواســته از ســاختارهای متمرکــز و تکــراری بــود .ایــن
بــه معنــای پس ـتمدرن بــودن موســیقیای کــه نوازنــده در
ایــن انیمیشــن مینــوازد ،نیســت؛ ایــن موســیقی در نقــش
یــک عامــل« ،والتــز» را وادار بــه مســؤولیتگریزی و اعــراض
مقابــل ســاختار میکنــد؛ ســاختاری کــه انســان مــدرن در
آن گــم شــده اســت .واکنــش «والتــز» مقابــل ســاختار را
شــاید بتــوان ساختارشــکنی اجتامعــی یــا یــک واکنیــش
پساســاختار مقابــل ســاختار دانســت.
ســازندهی انیمیشــن ،در موقفــی کــه مقابــل ســاختار
گرفتــه اســت اســت ،آن قــدر قاطــع اســت کــه در یــک
واکنــش «والتــز» متــام شــهر را پــر از ریســانهای کنــدهای
نشــان میدهــد کــه گویــا قــر مدرنیتــه را کنــده اســت .ایــن
شــاید بــه دلیــل زمــان کــم انیمیشــن باشــد کــه ســازنده
وقتــی بــرای توضیــح کارش نداشــته و هامنطــور کــه
مدرنیتــه را بــا ریســانها بــه تصویــر کشــیده ،یکشــبه،
جنــازهاش را خوانــده میبینــد؛ جنــازهای کــه تقالیــش را بــه
نوعــی در تصویــر آخــر انیمیشــن از انســانهای مکانیکــی
نشــان میدهــد.
تصویــری کــه در بخــش معرفــی انیمیشــن در آخــر
دیــده میشــود ،در خوشبینانهتریــن حالــت ،شــاید
گفــت واکنــش والتــز منجــر بــه تولــد نســلی میشــود
کــه آزاد اســتند و مجبــور نیســتند بــا ریســانها تعریــف
شــوند؛ چنیــن برداشــتی از آن جهــت خوشبینانــه اســت
کــه پساســاختارگرایی نتوانســته اســت چنیــن آزادی و
خوشبختــیای را در انســان امــروز بــه جوامعــی کــه ایــن
گفتــان جایــی بــرای خــود پیــدا کــرده اســت ،عرضــه کنــد.
بــا ایــن کــه هنــوز مدرنیتــه در متــام کشــورهای پیشرفتــه
حــرف اول را میزنــد و ریشـههای محکمــی در فرهنگهــای
مــدرن دارد؛ بــه فــرض اگــر پســامدرن بــا تســلط مدرنیتــه
در جامعــهای گفتــان بــاز کنــد ،چنیــن خوشبختــی یــا
آزادیای را بــرای انســان فراهــم منیتوانــد .پســامدرن
فقــط در پــی بازخوانــی نســبی از مؤلفههــای مــدرن اســت
کــه راه را بــرای تکــر ،بازســازی و نوســازی ســاختارها بــا
روشهــای متفــاوت بــاز کنــد.
برداشــت دوم را شــاید بــه انســانهای فرمایشــی یــا
رباتیــک نســبت داد و آن را اقدامــی دانســت بــرای تولیــد
نســل فرمایشــی کــه علــم رساغ کشــف آن مـیرود تــا از ایــن
راه «والتز»هایــی عرضــه کنــد کــه نیــاز بــه ریســانی بــرای
هدایــت ندارنــد« .والتــز» هایــی کــه طبــق کتــاک عمــل
میکننــد و انتظــار ســازنده یــا کارخانــهی تولیــدی شــان
را بــا اعــراض یــا رسپیچــی نقــش بــر زمیــن منیکننــد.
ســازندهی انیمیشــن ،حتــا در پسزمین ـهی اثــر کــه معرفــی
دس ـتاندرکاران اســت ،یخــن بیننــده را رهــا منیکنــد و او
را بــه تصاویــری پیونــد میزنــد کــه خــر از تولیــد و گســرش
نســل دیگــری میدهــد؛ نســلی کــه تولیــد ماشــین اســت
و بهــر میتوانــد در خدمــت ماشــین کار بدهــد .ســازنده
بــا بــر هــم زدن یکشــبهی مدرنیتــه ،بیننــده را در قســمت
آخــر انیمیشــن بــه توانایــی مدرنیتــه متوجــه میکنــد کــه
بــا دســتگاههای پیشرفت ـهاش ،رساغ تولیــد نســل دیگــری
م ـیرود و انســان فرمایش ـیای را تولیــد میکنــد کــه دیگــر
دچــار ماللــت یــا خســتگی «والتــز» نشــود تــا بــا شــنیدن
موســیقی از رفــن بــه کارخانــه رس بــاز بزنــد و باعــث
فروریــزی نظــم موجــود شــود.
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آشــفتگیهای درونــی خــودم بــرای دورهی کوتــاه بــه نوعــی
ســکوت و انــزوا پنــاه میبــرم و بیشــر از ایــن کــه در بــارهی
تغییــر مســیر اندیشــه کنــم ،بــه برداشــن گام جدیــد در
جهــت تــداوم و پیشــرد تواناییهایــم مترکــز میکنــم.
صبــح کابــل :در دنیایــی کــه امکانــات دیجیتلــی بــه
رقابــت هرنهایــی ماننــد نقاشــی پرداختــه ،کار کــردن بــا
دســت چــه امتیــازی بــا کار کــردن بــا وســایل پیشرفتـهی
گرافیکــی دارد؟
آنیتــا نــورزی :در دنیــای معــارص ،تکنالــوژی نویــن
دیجیتــال تأثیــر بــه ســزایی در پیرشفــت و گســرش افــق
خالقیــت هرنمنــدان گذاشــته اســت؛ امــا شــاید اســاس
تنانگــی و بــه عبارتــی دخالــت بــدن در ایجــاد فــرم خاصــی
از هــر بــه مثاب ـهی رد حضــوری کــه بــه طــور محســوس از
آرتیســت بــه جــا میگــذارد در ارتبــاط بیانــی وی بــا محیــط
بیرون ـیاش از تأثیــر بیشــری برخــوردار باشــد.
صبــح کابــل :امکانــات گرافیکــی چقــدر در
شــکلگرفنت نقاشــی امــروز میتوانــد نقــش داشــته
با شــد ؟
آنیتــا نــورزی :البتــه بــا درنظرداشــت هویــت مســتقلی
کــه رســانهی گرافیــک از خــود دارا اســت ،بــا ایــن حــال
عنــری اســت کــه از بطــن هرنهــای تجســمی پدیــد آمــده
اســت .بــا حضــور امکانــات گرافیکــی بــه عنــوان فنــاوری و
کاربــرد قــویای کــه در تکثیــر نیــت هرنمنــد دارد ،امــروز
زمینــه فراهــم شــده اســت تــا در مــدت زمــان کمتــر از طریــق
طیفهــای رنگــی و فــرم وســیعی کــه در بســر ایــن ابــزار
قــرار داده شــده اســت ،هرنمنــد بــه تولیــد اثــر بپــردازد.
صبــح کابــل :از هویــت گمشــدهای بگــو کــه بــرای
یافتنــش ،بــه اشــکال مختلــف نقاش ـیاش میکنــی؛ چــه
چیزهایــی تــا هنــوز از ایــن هویــت یافتــی؟
آنیتــا نــورزی :خــب ،هــر بــرای مــن بســری اســت
کــه در آن میتوانــم ارتباطــی بیــن خــودآگاه و ناخــودآگاه
خویــش حاصــل کنــم .پروســهی تولیــد کمــک میکنــد
تــا کلــات و مفاهیمــی کــه دغدغههــای همیشــگی مــن
اســتند ،بــه نوعــی بــه پویایــی و اصالــت نزدیــک شــوند.
نقاشــی بــه عنــوان زبــان بیــان نــرم و شــیوا ایــن لــذت
را میآفرینــد تــا از مرزهــای زشــتی و زیبایــی عبــور کنــم
تــا جهانبینــیام را بــا مفاهیــم تــازهای کــه برخاســته از
تجربیــات شــخصیام اســتند ،وســعت ببخشــم .زمانــی
تشــناب بــه عنــوان مــکان مقدســی پدیــدار میشــود کــه
در آنجــا انســان بــه دگردیســی بــا خویشــن میپــردازد.
صبــح کابــل :از واکنــش مــردم بگــو؛ از منایشــگاههایی
کــه کارهایــت بــه منایــش گذاشــته شــده اســت؟
آنیتــا نــورزی :بــا توجــه بــه ایــن کــه مخاطبــان از
قرشهــای مختلــف اجتــاع میآینــد ،اظهــار نظرهــای شــان
نیــز متفــاوت اســت .تعــداد بیشــر شــان را میتوانــم مثبــت
تلقــی کنــم؛ امــا بایــد تذکــر بدهــم کــه توجــه و عالق ـهی
زیــاد بــه خصــوص نســبت بــه نقاشـیها بهانـهای میشــود
کــه مــن از اجتــاع فــرار کنــم .گاهــی هــم مخاطــب
بــا عــدم درک صحیــح از مفهــوم مــورد نظــر مــن روبــهرو
میشــود و در ایــن بــاره پرســشهایی مطــرح میکنــد
کــه مــن ســعی میکنــم بــه طــرز مختــری پاســخ شــان
دهــم تــا آنهــا نیــز از فکــر کــردن در بــارهی رازهــای اثــر
بــاز مناننــد .در دانشــگاه ،گاهــی از مــن میخواهنــد تــا
منتهایــی را کــه مینویســم بــه زبــان فارســی بــرای شــان
بخوانــم و ایــن برایــم خوشــایند اســت.
صبــح کابــل :آیــا بــه برداشــت واحــد از اثــر هــری
تأکیــد داری یــا ایــن برداش ـتها خیلــی پــرت و از اثــر بــه
دور اســت؟
آنیتــا نــورزی :نــه هرگــز ،مــن بــه وجــود هیــچ چیــز
مطلقــی اعتقــاد نــدارم چــه برســد بــه برداشــتی کــه
مخاطبــان در بــارهی کارهــا دارنــد .اگــر قــرار باشــد روزی

همگــی بــه چنیــن اتفاقنظــر مشــرکی بــا هــم برســند،
بــرای مــن بــه ایــن معنــا خواهــد بــود کــه بایــد کار
دیگــری انجانــم دهــم .هــان طــور کــه اشــاره کــردم ،در
صــورت تقاضــا ،نکاتــی را بــرای آنهــا بازگــو میکنــم تــا
بــه محتــوای کلــی اثــر نزدیــک شــوند .اثــر بایــد خاصیــت
مرمــوز و رازآلــودش را حفــظ کنــد.
صبــح کابــل :میشــود انتظــار داشــت وقتــی در آملــان
زندگــی میکنــی ،کار هــریات بایــد در ســطح کاری
باشــد کــه در آملــان تولیــد میشــود؟
آنیتــا نــورزی :اگــر ایــن انتظــارات بــه هــدف برابــری و
قیــاس اثــر مــن بــه عنــوان هرنمنــد رشقــی بــا فــان هرنمند
مثــا غربــی همــراه باشــد ،یــک نگــر بســیار پیشپاافتــاده
و مغرضانــه خواهــد بــود کــه تجربــهاش را حتــا در
محیطهــای اکادمیــک هــم بســیار داشــتم .بــرای مثــال،
در نــگاه نخســت آنهــا انتظــار مواجهــه بــا نقاشــی را دارنــد
کــه هنــوز در اســارت رعایــت تئوریهــای زیباییشناســی
هــر بــا محتوایــی کــه خــود غــرب انتخــاب کــرده اســت،
میباشــند؛ امــا اگــر هــدف مســألهی تکنیــک و خالقیــت
کار هــری باشــد ،پیــش از هــر کســی خــود هرنمنــد در
صــدد ایــن میشــود تــا آثــارش را بــا اســتندردهایی کــه
جامعــهی هــری دیگــر در نظــر دارد ،مقایســه کنــد.
صبــح کابــل :منظــورم از بحــث تکنیــک و کاربــرد
امکانــات بــود .مثــا مــا اگــر افغانســتان را بخواهیــم بــه
لحــاظ اجتامعی-اقتصــادی بــه ســطح یکــی از کشــورهای
پیشرفتــهی جهــان بســازیم ،کاری اســت دشــوار و
زمانبــر؛ هــر یــا هرنمنــدان افغانســتانیای کــه مهاجــرت
پــای شــان را بــه کشــورهای مختلــف کشــانده اســت،
چقــدر میتواننــد فاصلــهی موجــود از افغانســتان تــا
کشــورهای مــدرن را بردارنــد؟
آنیتــا نــورزی :خــب ،اینجــا دیگــر مشــکالت امنیتــی یا
مــادی در انتخــاب هرنمنــدان محدودیــت ایجــاد منیکنــد؛
امــا وقتــی ذهــن هرنمنــد بــا مســألهی «هویــت افغانســتانی
بودنــش» کــه بیشــر تحمیلــی اســت از ســوی اجتامعــی
کــه بــه ســمت او وارد میشــود ،گــره میخــورد؛ ایــن نکتــه
از یــک جهــت میتوانــد ســبب چالشــی شــود تــا تــاش
او را بــرای تغییــر وشــکلدهی نویــن هــری کــه متهــم بــه
رشقــی بــودن اســت ،تشــدید کنــد و هــم میتوانــد حافــظ
ذهــن هرنمنــد در باتالقــی باشــد کــه از غیرجهانــی شــدن
هــرش حامیــت میکنــد .نبایــد فرامــوش شــود کــه هــر
بیشــر از ایــن کــه وســیلهای در خدمــت هرنمنــد باشــد،
در خدمــت زبــان بیــان هرنمنــد اســت تــا لحظــهای بــا
مخاطبــش بــه گفتوگــو بپــردازد؛ بنــا بــر ایــن ،اگــر
بخواهیــم گامــی بــه ســوی مــدرن کــردن یــا معارصشــدن
هــر برداریــم ،بایــد اول خــود را از قیدوبندهایــی کــه مــا را
از اندیشــیدن بــه جریانــات نــو بــاز م ـیدارد ،رهــا ســازیم.
صبــح کابــل :بیــن کارهایــت چنــد جــا خــودت حضــور
داری؛ یعنــی غیــر از نقاشــی و رســامی ،کارهــای هــری
دیگــری هــم میکنــی؟
آنیتــا نــورزی :هرچنــد فضــای اصلــی کار مــن نقاشــی
یــا رســامی بــوده اســت؛ امــا در کنــار آن بــه هــر چیدمــان
و پروفارمنــس (منایــش اجــرا محــور) نیــز میپــردازم؛
ضمــن ایــن کــه مــن بــا دســتهبندی کــردن هرنهــا بــرای
قــراردادن فاکتورهایــی کــه از طریــق آن بــه شــناخت
مطلقــی از روش یــا تکنیــک خاصــی برســیم موافــق
نیســتم؛ زیــرا ایــن کار بیشــر بــه تحریــف و کوچکســازی
کنشهــای هــری میپــردازد تــا تعریــف آن .در عــر
حــارض نــوآوری جانشــین مدیــا میشــود تــا هرنمنــد اثــرش
را در عرصههــای متنوعتــر ارائــه بدهــد.
صبــح کابــل :تــا هنــوز بــه تلفیــق نقاشــی و عکاســی
فکــر کــردی؟ بــه خلــق نقاش ـیای کــه بخشــی از آن شــی
جســم یــا طــرح بیرونــی باشــد؟

آنیتــا نــورزی :بلــه .میکــس میدیاهــای گوناگــون بــا
یکدیگــر برایــم جــذاب اســت .هــان گونــه کــه اجبــاری
بــرای آن وجــود نــدارد دلیلــی هــم وجــود نــدارد کــه نقاشــی
را همیشــه بــه عنــوان یــک عنــر غیرقابــل انعطــاف بــا
دیگــر عنــارص قــرار دهــی.
صبــح کابــل :در افغانســتان تقریبــا هیــچ هــری بــرای
هرنمنــد نــان آور نیســت؛ مگــر ایــن کــه هــر را در خدمــت
اهــداف خاصــی درآورد؛ در آملــان چطــور اســت؟
آنیتــا نــورزی :ببینیــد ،فرقــی منیکنــد کجــا ،در هــر
صــورت دنیــای هــر امــروز توســط نظــام رسمایــهداری
هدایــت میشــود و معیارهــای ارزشگــذاری اثــر هــری
در مقایســه بــا گذشــته تغییــر بســیاری کــرده اســت .در
آملــان ،زمینههــای فراوانتــری بــرای پشــتیبانی مالــی
از هرنمنــدان وجــود دارد تــا ایــن کــه آنهــا بتواننــد بــه
طــور مســتقلتر در راســتای فعالیتهــای خویــش گام
بردارنــد .حتــا اگــر موضــع سیاســی هرنمنــد در تضــاد بــا
سیســتمی باشــد کــه هرنمنــد بــه عنــوان بخشــی از آن
فعالیــت میکنــد.
صبــح کابــل :از نقاشــی در افغانســتان بگــو؛ کارهــای
کســی را دنبــال میکنــی؟
آنیتــا نــورزی :خــب ،هــر نقاشــی در افغانســتان هنــوز
در چارچــوب روشهــای ســنتی دســت و پــا میزنــد .دلیــل
اصلــی ایــن امــر شــاید پیامدهایــی باشــد کــه ســه دهــه
جنــگ بــر مــا وارد کــرد .متأســفانه ایــن شــاخه از هرنهــای
تجســمی همــواره از ســوی مــردم مــورد رسکــوب قــرار
گرفــت .بــا ایــن حــال کســانی را میشناســم کــه آثــار شــان
قابــل تأمــل اســت از آن جملــه میشــود بــه اکــرم آتــی و
الیــاس علــوی اشــاره کنــم.
صبــح کابــل :منظــورت از چارچوبهــای ســنتی،
محتــوا اســت یــا تکنیــک؟
آنیتــا نــورزی :ببینیــد ،امــروز وقتــی بــه بیشــر آثــار
هــریای کــه توســط هرنمنــدان افغانســتان چــه در داخــل
و چــه در خــارج کشــور نــگاه میکنیــد ،متوجــه میشــوید
کــه هرنمنــد در خلــق تصاویــر بــری تــا چــه حــد وابســته
بــه نیازهــا و خواســتههای مــردم حرکــت کــرده اســت؛ بــه
طــوری کــه هویــت و نقــش فــردیاش در اثــر بــه تحریــف
مــیرود .در هرنهــای معــارص ،تکنیــک دیگــر از اصــول و
پایههــای تعریفشــدهی کالســیک آن پیــروی منیکنــد
و بیشــر شــکل مفهومــی بــه خــود گرفتــه اســت .امــروز
بــا مطالعــهی بــر ماهیــت هــر بیشــر بــه ارزش کاربــرد
مرتیــال بــر فــن تأکیــد میشــود .یعنــی اثــر هــری همــواره
در طــی دورههــای گوناگــون و بــا توجــه بــه رشــد جامعــه
بــوده کــه دچــار دگرگونــی میشــود؛ در حالــی کــه هــر
در افغانســتان در نتیجـهی ســاختارهای فکــری و فرهنگــی
ســنتی جامع ـ ه در نقط ـهی ثابــت قــرار گرفتــه اســت.
صبــح کابــل :بهرتیــن اســتعداد یــا نقــاش افغانســتانی
کیســت بــه برداشــت خــودت؟
آنیتــا نــورزی :مــن موافــق بــه نقــد و قیــاس هرنمنــد تــا
جایــی کــه ناچــار بــه گزینــش «بهرتیــن» از میــان ســایرین
باشــیم ،نیســتم و معتقــدم هرنمنــدی کــه قــادر بــه نــوآوری
در خلــق امــور زیســتی خویــش باشــد و بتوانــد هــرش را
از قرارگرفــن در معــرض تجــاری شــدن آن نجــات دهــد،
مــورد تحســین اســت.
صبــح کابــل :میخواســتم بفهمــم کــه بیشــر از همــه
کــی در کارهایــش غافلگیــرت میکنــد؟
آنیتــا نــورزی :نقاشــیهای اکــرم آتــی بیانگــر
ایــن اســتند کــه او چگونــه جهــان پیرامونــش را زیســت
میکنــد؛ بــدون ایــن کــه آثــارش امضــای هویــت ملــی
او (افغانســتانی بــودن) را بــا خــود حمــل کــرده باشــند.
بــه نظــرم او توانســته اســت اندیشــههای هــریاش را از
مرزهــا بیــرون بکشــد.
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اشــاره :آنیتــا نــورزی ،متولــد والیــت
کندهــار ،از خردســالی بــا خانــواده
بــه ایــران مهاجــر و در آنجــا بــزرگ
شــده اســت .آنیتــا ســه ســال اســت در
زاهد مصطفا
آملــان زندگــی میکنــد .او دانشــجوی
دانشــکدهی هرنهــای زیبــای برلیــن
اســت .آنیتــا نــورزی نقاشــی و رســامی میکنــد و در
کنــار آن عالقــه بــه هــر چیدمــان و پروفارمنــس (منایــش
اجــرا محــور) دارد .کارهــای هــری آنیتــا تــا هنــوز در یــک
منایشــگاه انفــرادی در شــهر ولفســبورگ ،دو منایشــگاه
گروهــی در برلیــن و یــک فیســتیوال هــری در افریقــای
جنوبــی بــه منایــش گذاشــته شــده اســت.
صبــح کابــل :از کجــا رشوع شــد؛ نخســتین تصویــری
کــه نقاشــی کــردی و فکــر کــردی بایــد بیشــر بشناســیش؟
آنیتــا نــورزی :پــس از مهاجــرت و قــرار گرفــن در
محیطــی کــه خــودم را کمتــر از ســوی جامعــه زیــر فشــار
حــس میکــردم ،بیشــر بــه کشــف امیــال درونــیام
پرداختــم و تــاش کــردم ایــن اســتقالل را در نقاشــی نیــز
بــه دســت بیــاورم .در طــول ایــن مــدت ،فقــط پرترههــای
کشــیدم کــه هامنهــا آغــازی بودنــد بــر تجلــی تحــوالت
و کنجکاویهایــم بــرای یافــن اصالتــی کــه بخــش بــزرگ
آن را در انــزوای خــود یافتــم .در واقــع پــس از آن بــود کــه
هــر از تعریــف کالســیکی کــه برایــم تحمیــل شــده بــود بــه
مفهــوم تجربــی و عینــی بــدل شــد.
صبــح کابــل :هــر چیســت بــه بــاورت؟ چــه دردی را از
آنیتــا دوا میکنــد؟
آنیتــا نــورزی :هــر بســر پهنــاوری اســت کــه هرنمنــد
را بــه کشــف و تجربیــات جدیــد از طریــق رســانههای
گوناگــون فــرا خوانــده و مجــذوب میکنــد .مــن نیــز
عالقــه دارم تــا در ایــن عرصــه آزادانــه بــه کشــف و خلــق
اثــر بپــردازم .هــدف طراحــی بیشــر آثــارم در پیونــد بــه
زیســت شــخصی مــن در زمانهــای مختلــف زندگــیام
اســت و ریشــههای از قبیــل مهاجــرت ،هویــت ،انــزوا و
تشــویشهای روانــی انســان معــارص را در بــر میگیــرد.
گویــا مهاجــرت نقطــهی آغــاز ایــن حرکــت برایــم بــوده
اســت تــا ایــن گونــه کن ـجکاو در تکاپــوی بــاز پــس گرفــن
یــا بهــر بگویــم ،شــناخنت هویتــی باشــم کــه اینســو و
آنســوی مرزهــای جغرافیایــی پنهــان شــده اســت .اکنــون
اگــر در آملــان اســتم ،بــا متــام شــدن انگیــزهام تصمیــم
دارم بنــد چکمههایــم را محکــم ببنــدم و رهســپار دیــار
دیگــری شــوم تــا شــاید آنجــا چــون انســان رهــا زندگــی
کنــم و ایــن امــر ذهــن مــرا بــه افقهــای بازتــر پیونــد بزنــد
و ســوالهای جدیتــر و جدیدتــری برایــم خلــق کنــد.
پروسـهی خانهبهدوشــی بــرای مــن راهــی بــوده بــه بلنــدای
هیــچ ،از زندگــی تــا مــرگ و از مــرگ تــا زندگــی.
صبــح کابــل :دغدغـهی اصلــی کارهایــت تــا هنــوز چــه
بــوده؟
آنیتــا نــورزی :دغدغــهی مــن در ایــن مجموعــه از
آثــارم ،کشــف تراوشهــای ضمیــر رنجــور انســان در جهــان
معــارص اســت .ایــن روح در تقــای کســب جســمیتی
تــازه ،وارد مرحلــهی نــو از زیســت خویــش میشــود ،آب
بــه عنــوان ســمبل حیــات و بــاروری ،مهمتریــن عنــری
بــوده اســت کــه بــا پرداخــن بــه متایــز اشــکالش ،در نظــر
داشــتم مفهــوم آن را در بســر ذهــن انســان اهمیتــی
دوچنــدان ببخشــم .ایــن کــه ایــن ایــده چــرا و چگونــه
خــود را در تشــناب توســعه میدهــد بــه موجــب تضــاد و
هامهنگــی املانتهــا و انــرژی مــاورای موجــود در ایــن
مــکان بــوده اســت (از تاریکــی تــا روشــنایی فاصلــهای
وجــود دارد بــه درازای یــک خــط ناانتهــا کــه رازهایــی را بــا
خــود حمــل میکنــد .بخشهایــی از ایــن تصویــر رازآلــود
کــه تــوأم بــا رنــج آدمــی اســت بــرای مــن در حــام شــکل
یافتنــد و مــن آنهــا را دریافــت کــردم و ســپس تصمیــم
گرفتــم یافتههایــم را بــه تصویــر بکشــم) فــرض میکنیــم
کســی قصــد دارد ایــن روایــت را از دهــان زمــان بیــرون
بکشــد ،بازتــاب کلــات و مفاهیمــی کــه همــه جــا شــناور
انــد بــه گونــهای توســط ذرات بخــار در هــوا نشــانههای
ملموســی اســتند کــه در بیانــم مــد نظــر داشــتم .ایــن
روایــت پرسشــی را طــرح میکنــد.
چقــدر توانایــی داریــم تــا بــه آن نیم ـهی تاریــک وجــود
مــان رجــوع کنیــم تــا دیگــر موجــود گمشــدهی نظــام
پرشــتاب ســنگی و رسد نباشــیم؟ آیــا زمانــش نرســیده
اســت کــه بــه زیســت خــود حقیقــت ببخشــیم؟
ایــن مجموعــه شــامل تعــدادی طراحــی و دو نقاشــی
رنــگ روغنــی و ســطرهایی میشــود کــه در فــرم خوانــش
اجرایــی در منایشــگاه ارائــه دادم .البتــه فکــر میکنــم
بایــد کارهــای بیشــری در همیــن فضــا انجــام بدهــم.
در حــال حــارض روی دو ایــدهی اجرایــی در ارتبــاط بــه
موضــوع مهاجــرت و جابهجایــی فکــر میکنــم.
صبــح کابــل :چــرا آب؟ فکــر میکنــی در آب بیشــر
میتوانــی خــودت را ببینــی؟
آنیتــا نــورزی :در اســتورههای کهــن ،آب بــه عنــوان
منــادی از بــاروری و پاکیزهگــی تعریــف میشــود .بازتــاب
ایــن عنــر در تضــاد بــا ســیاهی و چرکــی خــود را بیــان
میکنــد .آب بــه لحــاظ داشــن بــار مفهومــی کــه معنویــت
را بــا خــود حمــل میکنــد ،انســان را بــه آشــتی بــا طبیعتــی
کــه در پیامدهــای خشــک و بـیروح مدرنیتــه بــه فراموشــی
ســپرده شــده اســت ،ارجــاع میدهــد.
صبــح کابــل :تــا اینجــای کار گاهــی فکــر کــردی کــه
کاش راه دیگــری را رفتــه باشــی؟
آنیتــا نــورزی :فکــر منیکنــم؛ امــا بــه دلیــل هیجــان و
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خانواده

روشهای رسعت دادن
رشد ذهنی کودکان
ژان پیــاژه ،روانشــناس کــودک
سوئیســی؛ کــودکان را دانشمندانــی
کنــجکاو میدانســت کــه بــه تحقیــق و
آزمایــش در بــارهی اشــیای درون محیــط
دســت میزننــد تــا ببیننــد چــه پیــش
زهرا سیاس
خواهــد آمــد.
بــا ایــن روشهــا میشــود کــه رونــد یادگیــری و رشــد
ذهنــی کــودکان خــود را بهــر ســاخته و رسعــت ببخشــید.

از بیخامنانی تا روسپیگری

افسانه یاس

تالش کنید که از بافتها و تزئینات استفاده کنید
کــودکان نوپــا ،زبانآمــوزان حســی اســتند کــه دوســت
دارنــد ملــس کننــد ،بــو کننــد و بچشــند تــا جهــان اطــراف
خــود را بهــر بشناســند .از یــک نشــانگر بــرای نشــان دادن
حــروف الفبــا یــا اعــداد روی کاغــذ اســتفاده کنیــد؛ ســپس از
کــودک بخواهیــد متــام حــروف را بــا نخهــای بافتــی ،لوبیــا،
تــوپ پنبــه ،ماکارانــی و … تزئیــن کنــد.
ملسکــردن حــروف بــه بچههــا ایــن امــکان را میدهــد
کــه نحــوهی شــکلگرفنت حــرف را احســاس کننــد.
اندازهگیری را به کودکان تان یاد بدهید
از اســباب و چیزهــای روزمــره اســتفاده کنیــد تــا
اندازهگیــری را بــه کــودک خــود آمــوزش دهیــد.
اگــر چــه خطکــش یــک وســیلهی رایــج اندازهگیــری
اســت؛ امــا بایــد ماههــا ،فصلهــا و یــا ســالها تجربــه کنیــد
تــا فرآینــد یادگیــری بــرای کــودک شــا جالــب باشــد.
در پاییــز ،کــودک خــود را بــر روی چمــن بگذاریــد و ســپس
ســیبها را در کنــار او بگذاریــد تــا ببینــد قــد ســیبهایی کــه
روی هــم چیــده چقــدر اســت؟
بــرای رسگرمــی فوقالعــاده و باحالتــر ،بــا هــم کشــف
کنیــد کــه چــه تعــداد از کتابهــای کــودک شــا کل تخــت
خــواب او را پــر میکنــد؟
همیشــه اشــیای مختلــف را شــارش کنیــد و بــه زودی
کــودک شــا شــارش و اندازهگیــری را میتوانــد بــه طــرق
مختلــف یــاد بگیــرد.
اسباب خانه را برچسبگذاری کنید
یــک یــا دو شــی را در خانـهی خــود انتخــاب کنیــد ،ماننــد
یخچــال ،پنجرههــا و چوکیهــا ،و هــر چنــد مــاه چنــد بــار
وســایل را تغییــر دهیــد.
برچســبها را بــا اندازههــای یکســان و بــا یــک فونــت
راحــت ایجــاد کنیــد تــا بچههــا بتواننــد بــه راحتــی آن را
شناســایی کننــد.
اســم وســایل و یــا کلــات خــاص خــود تــان را روی
برچســبها نوشــته و چــاپ کنیــد.
طبــق گفتــه بایــد نوشــته و شناســایی شــود .برچســب زدن
اجــازه میدهــد تــا اگــر او هنــوز خیلــی کوچــک اســت ،بــه
حــروف مختلــف اشــاره کنیــد و کلــات را بــه او معرفــی کنیــد.
کــودک خــود را بــه یــک شــکارچی جســتوجوگر
تبدیــل کنیــد
بچههــا محققــان طبیعــی اســتند و دوســت دارنــد کــه
کشــف کننــد؛ مثــا در فروشــگاهها ،بــه دنبــال غذاهایــی
کــه یــک رنــگ خــاص دارنــد (ماننــد بنفــش) و یــا بــه دنبــال
اشــیایی کــه بــه یــک شــکل اســتند (ماننــد یــک دایــره)
باشــید.
اگــر فرزنــد شــا نیــاز بــه کمــک داشــته باشــد ۳،شــیء
بــرای او جمــعآوری کنیــد تــا انتخــاب کنــد کــه چیهــا
بپرســد؟ «کــدام شــیء رسخ اســت؟» «کــدام شــیء دایــرهای
اســت؟»
شــا همچنیــن میتوانیــد وامنــود کنیــد کــه منیتوانیــد
کارتــن نارنجــی رنــگ یــا جفــت جــوراب او را پیــدا کنیــد.
پــس کــودک خــود را بــه یــک مأموریــت رسگرمکننــده بــرای
پیــدا کــردن اقــام و وســائل در خانــه بفرســتید.
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زندگی به رنگ زن

واژگان را با آهنگ بخوانید
ایــن مهــارت را بــا ایجــاد آهنگهــا و صداهــای خنــدهدار
در مــورد کلــات قافیــه دار ،شــارش تــا ده ،یــا آهنگهــای
کالســیک مثــل آهنــگ حــروف الفبــا و … تقویــت کنیــد.
کــودک تــان را بــه آوازخوانــدن هنــگام بــازی در خانــه ،در
طــول حــام ،در ماشــین و جاهــای دیگــه تشــویق کنیــد.
اگــر فرزنــد تــان در طــول روز در کودکســتان یــا مکتــب
مشــغول اســت ،آهنگهــا و شــعرهای مــورد عالقــهی صنــف
را از معلــم شــان بپرســید تــا آنهــا را در خانــه تقویــت کنیــد.
فرزنــد شــا از طریــق آهنــگ رشوع بــه یادگیــری میکنــد؛
زیــرا حــروف الفبــا ،اعــداد ،روزهــای هفتــه ،اعضــای بــدن و… را
همــراه بــا آهنگهــای مــوزون و ملــودیوار میخوانــد و همــراه
بــا لــذت بــردن و رسگرمــی چیزهــای زیــادی را هــم یــاد میگیــرد.
روزها را بشامرید
روی کاغــذ پوســر ،یــک تقویــم شــبکهای بــا  ۳۱قســمت
ایجــاد کنیــد و جــای خالــی را در بــاالی هــر قســمت بگذاریــد
تــا عالمتهایــی کــه هــر مــاه را نشــان میدهــد اضافــه
کنیــد.
روزهــای هفتــه را در بــاالی هــر قســمت بنویســید و کارتها
را از یــک تــا  ۳۱شــارهگذاری کنیــد.
نــوار چســپی را بــه پشــت هــر کارت و هــر یــک از ۳۱
قســمت در پوســر بزنیــد و تقویــم را جلــو چشــم فرزنــد تــان
بچســپانید.
و در اولیــن روز هــر مــاه ،عالمــت ماهانــه و شــارهی کارت
یــک را در روز درســت هفتــه اضافــه کنیــد
روز بعــد ،او را بــه چالــش بکشــید تــا کارت شــاره  ۲را پیــدا
و روزهــای هفتــه را شناســایی کنــد.

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

چه ـرهی زیبایــی دارد؛ بــا لبــاس و رس و وضــع
منظمــی کــه کمتــر زنانــی وقتــی بــه دالیلــی
بــه نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان مراجعــه
میکننــد ،چنیــن منظــم و آراســته انــد .ملکــه
(نــام مســتعار) را در یکــی از نهادهــای مدافــع
حقــوق زنــان مالقــات کــردم .پــس از ابــرازی ایــن
کــه زیبــا اســت ،برایــش گفتــم کــه میخواهــم
داســتانت را از خــودت بشــنوم .لبخنــد تلخــی زد
و همیــن طــور بــا حرفهــای بــه الیههــای تلــخ
زندگــیاش رسک کشــید.
ملکــه زمانــی کــه  16ســال دارد ،بــه خواســت
خانــوادهاش بــا پــری نامــزد میشــود کــه نــه
صدایــش را شــنیده و نــه حتــا عکســش را دیــده
اســت .نامــزدی ملکــه دیــری منیگــذرد کــه بــه
ازدواج میانجامــد .ملکــه کــه تــا زمــان ازدواج
نامــزدش را ندیــده اســت ،بــه آرزوی ایــن اســت کــه
پــس از رفــن بــه خان ـهی شــوهر ناشــناختهاش ،او
را خواهــد شــناخت و بــا او زندگــی خــوب و خوشــی
را خواهــد داشــت .از هــان شــب دوم عروســی،
پــی میبــرد کــه ایــن رؤیایــش را بایــد در نطفــه
خفــه کنــد .شــب دوم عروســی اســت کــه شــوهرش
دیــر بــه خانــه برمیگــردد و پــس از خــوردن نــان و
رابط ـهی جنســی ،بــدون ایــن کــه بــا ملکــه حــرف
زیــادی زده باشــد ،بــه بســر خوابــش مـیرود .ملکــه
کــه تازهعــروس اســت ،هنــوز زبــان ایــن را نیافتــه
اســت تــا از شــوهرش بپرســد کــه کجــا مــیرود و
چــرا دیــر بــه خانــه بــر میگــردد.
زندگــی ملکــه بــا شــوهر نامهربانــش ،ادامــه پیــدا
میکنــد .چنــد ســالی میگــذرد و دیگــر ملکــه
مــادر ســه طفــل شــده اســت .در همیــن هنــگام
اســت کــه شــوهرش دیگــر کمتــر ش ـبها بــه خانــه
میآیــد و بــه ملکــه میگویــد کــه در جایــی از طــرف
شــب هــم کار گرفتــه تــا بتوانــد زندگــی بهــری بــرای
فرزندانــش بســازد .ملکــه کــه آینــدهی فرزندانــش
برایــش مهــم اســت ،ایــن حــرف شــوهرش را قبــول
میکنــد و خوشحــال اســت کــه شــوهرش بــرای
ســاخنت زندگــی آنــان ایــن قــدر تــاش میکنــد.
یکــی از روزهــا کــه ملکــه رفتــه اســت دخــر
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کوچکــش را از مکتــب بیــاورد ،متوجــه مــرد
موتورسایکلســواری میشــود کــه بــا زنــی ســوار
پشــت رسش از جلــو او رد میشــود .ملکــه بــا آن
کــه میشناســد شــوهرش را؛ امــا منیتوانــد قبــول
کنــد کــه ایــن شــوهرش باشــد .او مشــکوک بــه
خانــه برمیگــردد و داســتان را بــه خشــویش بازگــو
میکنــد .خشــویش برایــش میگویــد کــه ممکــن
کــس دیگــری را دیــده باشــد .چنــد شــب بعــد کــه
شــوهرش بــه خانــه برمیگــردد ،بــه رســم اعــراض
ایــن حــرف را بــه شــوهرش میگویــد و شــوهرش
بــدون ایــن کــه پاســخی برایــش داده باشــد ،بــا
ســیلی محکمــی بــه صــورت ملکــه ،او را خامــوش
میکنــد.
ملکــه فــردای هــان روز ،دســت ســه کودکــش
را گرفتــه بــه خانــهی پــدرش مــیرود .چنــد روز
بعــد خشــویش میآیــد و میگویــد کــه شــوهرش
زن دیگــری گرفتــه اســت؛ اگــر قبــول نــدارد
میتوانــد خانــهی پــدرش مبانــد؛ امــا خشــویش
نواســههایش را بــا خــودش میبــرد .ملکــه کــه از
جهــان فقــط کودکانــش را دارد ،منیتوانــد قبــول
کنــد کــه از آنــان جــدا شــود .او دوبــاره بــه خانـهی
شــوهرش برمیگــردد؛ امــا دیــری منیگــذرد کــه
شــوهرش او را طــاق داده و زن دیگــرش را بــه
خانــهاش مــیآورد.
ملکــه میمانــد در خان ـهی پــدر بــه عنــوان زنــی
کــه طــاق داده شــده اســت و هــر روز حرفهــای
زیــادی از اقــارب و خویشــاوندانش میشــنود .روزی
از روزهــا کــه ملکــه تنهایــی و بدبختــیاش را در
یکــی از خیابانهــای ایــران قــدم میزنــد ،مــردی
بــا او ه ـمدردی میکنــد و بــا هــم آشــنا میشــوند.
ایــن مــرد نیــز افغانســتانی اســت و ماننــد خانــوادهی
ملکــه در ایــران مهاجــر اســت .ملکــه و ایــن مــرد بعــد
از ســه مــاه ازدواج میکننــد و تصمیــم میگیرنــد
بــه کابــل بیاینــد .پــس از چنــد وقــت زندگــی در
کابــل ،یکــی از روزهــا کــه شــوهر ملکــه رس کار رفتــه
اســت ،دوبــاره بــه خانــه برمنیگــردد .ملکــه از متــام
شــفاخانهها ،اقــارب و دوســتان شــوهرش ،جویــای
او میشــود؛ امــا از شــوهرش خــری نیســت .پــس

از یــک ماهــی صاحــب خانــه ،ملکــه را از خانــه
بیــرون میانــدازد و برایــش میگویــد کــه بــه زن
بــدون شــوهر یــا محــرم منیتوانــد خانــه بدهــد.
ملکــه کــه هیــچ دوســتی در کابــل نــدارد ،راهــی
خیابانهــای بیرحــم کابــل میشــود .در همیــن
خیابانهــا اســت کــه بــا زنــی آشــنا میشــود و
ســفرهی دلــش را پیــش او پهــن میکنــد .ایــن زن
ملکــه را دلداری داده و برایــش میگویــد کــه تــا
یافــن خانــه ،میتوانــد در خانـهی او زندگــی کنــد.
ملکــه وقتــی بــه خان ـهی آن زن م ـیرود ،بــا زنــان و
دخــران زیــادی روب ـهرو میشــود کــه اعضــای یــک
خانــواده نــه؛ بلکــه اعضــای یــک گــروه انــد .او رس از
روســپیخانه در آورده اســت .یکــی از دخرتانــی کــه
در ایــن روســپیخانه اســت ،ملکــه را تشــویق بــه
روســپیگری میکنــد؛ امــا ملکــه برایــش میگویــد
کــه تــا هنــوز بــه چنیــن کاری دســت نــزده اســت و از
مجبوریــت و بیجایــی اینجــا پنــاه آورده اســت .آن
دخــر و دیگــر همراهانــش ظاهــرا قبــول میکننــد
کــه ملکــه مدتــی را در آن خانــه زندگــی کنــد بــدون
ایــن کــه بــا کســی رابطــهی جنســی برقــرار کنــد؛
هــان شــب اول کــه نــان را میخورنــد ،ملکــه
احســاس رسگیجــی میکنــد و صبــح دیــر ،در
حالــی از خــواب بیــدار میشــود کــه برهنــه روی
اتاقــی افتــاده اســت و بــه یــاد نــدارد کــه شــب چنــد
نفــر بــا او رابطــه برقــرار کــرده انــد.
ملکــه دیگــر وارد بــازی شــده اســت و از ایــن کــه
جــای دیگــری بــه رفــن نــدارد ،مجبــور میشــود
تــن بــه تنفروشــی بســپارد .روزهــا میگــذرد و
ملکــه در آن روســپیخانه بــه یکــی از پایههــای
اصلــی تبدیــل میشــود کــه هیــچ جایــی بــرای
رفــن نــدارد و مجبــور اســت ،جوابگــوی مشــریان
آن روســپیخانه باشــد کــه بــه آنجــا مراجعــه
میکننــد و یــا ســفارش میدهنــد کــه در فــان
آدرس ،بایــد یکــی یــا چندتــا روســپی رســانده شــود.
او فعــا در یکــی از نهادهــای مدافــع حقــوق
زنــان بــه دلیــل گرفتــاری بــه رس میبــرد و مدعــی
اســت کــه همــه چیــز ناخواســته بــر زندگــیاش
تحمیــل شــده اســت.

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010

دیانا تسوی از هانگ کانگ
خانم ریزاندامی که در نگاه اول به
نظر منیرسد بیشرت از هفده ،هژده
سال داشته باشد ،چهل و یک سال
زندگیاش را بر روی زمین تجربه
میکند .خاطرات او منونهای از
عزیز رویش
رسگذشتی است که شاید هر انسانی
داشته باشد؛ اما کسانی مانند دیانا که بتوانند با رشایط
مختلف زندگی کنار بیایند و خود را با تواضع و فروتنی از
گردنهها عبور دهند و همیشه هم دست موفقیت را باالی رس
خود داشته باشند ،کم است .حد اقل ،ما از این جنس آدمها
کم میشناسیم .دیروز وقتی آرام از او پرسیدم :دیانا ،سال
تولدت؟  ...آرام گفت :یک راز ،تنها تو را میگویم .به کسی
دیگر نگو :سال  !1968یعنی یک سال قبلتر از من ...تا
وقتی از کنارش دور میشدم ،سه بار صدا زد و گفت :عزیز!
این یک راز است ،یادت باشد به کسی نگویی!  ...من هم
قول دادم .اکنون به کسی منیگویم :تنها قصهاش را کردم!
دیانا در چین کمونیست به دنیا آمد ،در شهرکی کوچک
نزدیک شانگهای .پدر بزرگش از تولیدکنندههای مشهور
فیلم بوده است .فیلمهای بروسلی و دیگر فیلمهای
کونگفو که شهرت جهانی دارند ،از تولیدات پدربزرگ
او بوده است .مادر و پدرش در دهسالگی او را گرفته و به
سوی هانگکانگ آمدند .دیانا در ابتدا منیدانست و فکر
میکرد که مدتی اندک از همساالن و همبازیهای خود دور
میماند؛ اما وقتی سوار قطار میشوند ،مادرش میگوید :ما
دیگر برنخواهیم گشت.
دیانا به یاد دارد که چگونه وقتی به درسهایش دوام
میداد ،گام به گام مفهوم بیهویتی را تجربه میکرد .او
منیتوانست اهل هانگکانگ باشد؛ چون از آنجا نبود و
سند شهروندی آن را نداشت .منیتوانست اهل چین باشد؛
چون به طور غیرقانونی از آنجا بیرون آمده بود و تأیید رسمی
آن کشور را نداشت .وقتی خواست کانادا برود ،برای اولین
بار در پاسپورتش نوشتند« :ستتلیس» و این یعنی فاقد
هویت رسمی تعلق به یک دولت و یک ملت .دیانا مکتب
را در هانگکانگ ،کالج را در کانادا و دانشگاه را در امریکا
درس خوانده است .رشتهی اختصاصی او بازاریابی است و
این رشته او را قادر کرده است که با رشکتها و کمپنیهای
بزرگ جاپانی و هانگکانگی کار کند و ارتقای مقام بیابد.
زمانی در مقام ریاست بخشی از فعالیتهای یک رشکت
هانگکانگی و زمانی هم با رشکت مرسی کورپس امریکایی،
صالحیت داشته است تا میلیونها دالر را تصمیم بگیرد در
کجا و چگونه مرصف کند.

دیانا یاد گرفته است که به جای منتقد بودن ،شکیبایی
و سازگاری با وضعیتها و موقعیتهای مختلف ،موفقیت
را بیشرت ضامنت میکند .او از این که میدید خانمهای
جاپانی در هر موقعیتی که باشند ،باید از دیگران با چای و
قهوه پذیرایی کنند ،دچار تعجب میشد؛ اما به زودی درک
کرد که این بخشی از فرهنگ جاپانیها است و لزومی ندارد
که او به خاطر این ویژگی فرهنگی ،احساس ناراحتی کند.
دیانا در کشورهای عقبماندهای چون ویتنام ،تایلند و
مالیزی برای رسیدگی به مردمان محروم سفر کرده و برای
همهی آنها زمینهی کار و تجارت فراهم کرده است .کار او
چقدر موفق بوده و چقدر توانسته است در رشد اقتصادی
این کشورها کمک کند ،دیانا هرگز در مورد آن مبالغه
منیکند؛ اما میداند که وقتی دستی برای کمک دراز
شود ،اثرات خود را خلق میکند .دیانا میگوید که رشد
و پیرشفت اگر زمینهها و حامیت وسیع اجتامعی نداشته
باشد ،دوامدار بوده منیتواند .این سخن او رازی را در رشد
اقتصادی نامتوازن و بیثبات کشورهایی چون افغانستان
برمال میکرد .ثروت انباشته میشود؛ اما اطمینان هرگز
خلق منیشود .دیانا میگوید که در تجارت و اقتصاد ،اگر
اطمینان و آرامش خاطر وجود نداشته باشد ،رشد و انکشاف
و توسعه ناممکن میشود.
دیانا فقر و بیچارگیهای دوران کودکی خود را چون
رسمایهای نگاه میکند که در بزرگسالی برای او کمک
کرده اند تا حال فقیران و مردمان نیازمند را درک و احساس
کند .او خامنی شکستهنفس و متواضع و فروتن است .شکی
ندارم که وقتی خواسته است به نیازمندان در کشورهای
مختلف رسیدگی کند ،حسی را در آنها برنینگیخته است
که گویا او کاری برای آنها میکند و آنها در عوض ،ناگزیر
اند هوایش را داشته باشند و احرتامش را فراموش نکنند.
دیانا ،فرزندانش را چون خودش متواضع بار آورده است.
فوقالعاده باادب و باهوش و آرام .فرزندانش با او یکجایی
در سفر دانشگاه یل آمده اند .او با آنها مادرانه برخورد
میکند؛ اما حسی که برای شام منیگوید او یک مادر است،
بیشرت حس میکنید یک همبازی کودکان خود است؛ اما
همبازی بزرگتر که آن کوچکترها حریم و حدودش را حفظ
میکنند .تا زمانی که از سن و سالش نگفته بود و گزارش
کارها و زندگیاش را رشح نداد ،باورم منیشد که او مادر
آن بچهها باشد.
دیانا در کارهای خود بیشرت میکوشد تا احساس
مسؤولیت اجتامعی و سهمگیری و مشارکت اجتامعی را در
مخاطبان خود تقویت کند .او معتقد است که بدون احساس

مسؤولیت ناممکن است کسی بتواند در زندگی و امور خود
تغییر مثبتی ایجاد کند .او میگوید جامعه با امکانات
و منابعی ساخته میشود که در اختیار دارد .کمکهای
بیرونی میتواند مساعدت خلق کند؛ اما اگر پایهی اصلی را
امکانات و منابع داخلی تشکیل ندهد ،میتواند فاسدکننده
نیز باشد .او میگوید رهربان کوچک در هر جامعهای وجود
دارند .این رهربان کوچک اند که چرخ اصلی حیات جامعه
را به حرکت میاندازند .او میگوید که جامعهی مدنی از
سطوح رهربیهای کوچک شکل میگیرد .او سخنی از
جربان خلیل جربان را نقل کرد که همیشه برای او انگیزه
و دید خلق کرده است« :تو به مراتب بیشرت از آنچه خود
میدانی بزرگی .تو میتوانی هر کاری را انجام دهی .به
خود باور داشته باش».
دیانا در توصیف خود میگوید :در زندگی من آنچه
بیشرت از هر چیزی مرا به حرکت میاندازد ،توجه به نتیجهی
کارهایم است .او میگوید هر کاری که نتیجهی نیکو نداشته
باشد ،به رسخوردگی و مأیوسیت میانجامد و کاری بیهوده
است .او میگوید رهرب و مدیر خوب کسی است که میان
افرادی که با آنها کار میکند ،نقطههای مشرتک پیدا کند.
دیانا فضای همکار و مساعد را رشط اولیهی موفقیت هر
گروه اجتامعی میداند .او میگوید :من وقتی میبینم افراد
در درون گروه اختالفاتی پیدا میکنند ،متعجب منیشوم.
تنها کمک میکنم که هر کدام به خود شان باور داشته
باشند و فکر کنند که دارند برای بهبودی امور تالش دارند.
این کافی نیست؛ اما آغاز خوبی است برای رفع اختالفات
و نزاعها .او میگوید که اختالفات گاهی باعث حرکت و
پویایی گروه میشود.
دیانا خود را یک تاجر میداند؛ اما صادقانه و بیآالیش
میگوید :ما تاجران ،زبان خاص خود را داریم .ما روی
مسائل انتزاعی بحث منیکنیم .چیزی را پرسان میکنیم
که پاسخ مشخص داشته باشد .چیزی را پاسخ میدهیم که
سوالش را درک کرده باشیم .ضایع کردن وقت برای تاجران،
قابل قبول نیست .اگر هیچ کاری نداشته باشیم ،باید فکر
کنیم که چگونه میتوانیم برای موفقیتهای آیندهی خود
برنامهریزی کنیم.
دیانا فعالً در مقام مدیر بنیاد مسؤولیت اجتامعی و
رییس بنیاد  KPMGکه برنامههایی را در عرصهی آموزش و
رشد پایدار رهربی میکند ،یکی از معروفترین و موثرترین
چهرههای هانگکانگ و چین به شامر میرود .او قبال مدیر
عامل رشکت مرسی کورپس امریکایی و رییس امور اجتامعی
بخش آسیااقیانوسیهی رشکت جاپانی نایک بوده است.

کمیسیون حقوق برش:

والاسرتیت ژورنال:

شکایتهای انتخاباتی شفاف و عادالنه بررسی شود

رهربی طالبان روی آتشبس یکهفتهای به توافق رسیده است
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ســفارت پاکســتان در کابــل ،اعــام کــرده اســت کــه
متامــی خدمــات بخــش کنســولیاش را رس از روز یکشــنبه
( ۸جــدی) از رس میگیــرد.
نزدیــک بــه دو مــاه پیــش ،ســفارت پاکســتان در کابــل،
اعــام کــرده بــود کــه بخــش کنســولی ایــن کشــور ،بــه دلیــل
تهدیدهــای امنیتــی ،تــا زمــان نامعلومــی مســدود خواهــد
بــود و تنهــا بــرای بیــاران و مــوارد فــوری ویــزا صــادر خواهــد
کــرد.
وزارت خارجــهی افغانســتان نیــز در آن زمــان گفتــه
بــود کــه ادعــای نگرانیهــای امنیتــی ســفارت پاکســتان

 یکشنبه

درهی کنتوا در نورستان پس از  8سال
از کنرتل طالبان آزاد شد
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی ،بــا راهانــدازی عملیاتــی،
درهی کنتــوا در شــهر پــارون ،مرکــز والیــت نورســتان را پــس از
 8ســال از کنــرل طالبــان آزاد کردنــد.
وزارت دفــاع ،پــس از چاشــت روز شــنبه ( 7جــدی) بــا نــر
اعالمیـهای گفتــه اســت کــه در جریــان ایــن عملیــات ،تلفــات
ســنگینی بــه هراسافگنــان طالــب وارد شــده اســت.

خدمات ویزای سفارت پاکستان در کابل
از رس گرفته میشود
در کابــل ،از جانــب دولــت افغانســتان بــه گونــهی جــدی
بررســی میشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه همــه روزه ،صدهــا نفــر
از شــهروندان افغانســتان ،بــرای گرفــن ویــزا بــه
کنســولگریهای پاکســتان مراجعــه میکننــد .شــهروندان
افغانســتان همــواره از محدودیتهایــی کــه در قســمت
صــدور ویــزای پاکســتان وجــود دارد ،شــکایت دارنــد.
افــزون بــر کنــدی رونــد صــدور ویــزا ،برخــورد نامناســب
کارمنــدان کنســولگریهای ایــن کشــور نیــز انتقادهایــی
را بــه همــراه داشــته اســت.

مهاجــران و عودتکننــدگان ،ریاســت جمهــوری ،کمیســیون
اصالحــات اداری ،جامعــهی مدنــی ،متخصصــان آمــوزش و
پــرورش ،ادارهی اتــرا ،کوچیهــا ،شــوراهای مکتــب ،علــای
دینــی ،رشکای انکشــافی ،مدیــران و آمــوزگاران مکاتــب،
دانشآمــوزان نخبــه و والدیــن ،رشکــت خواهنــد کــرد.
وزارت معــارف ،گفتــه اســت کــه پیــش از برگــزاری ایــن
ســمپوزیم ،مناینــدگان ایــن ادارههــا ،در چارچــوب شــش
گــروه کاری (ســاختار و وظایــف ،نصــاب و آمــوزش آمــوزگار،
سیســتمها ،اصالحــات مالــی ،تعلمیــات اســامی ،تعلمیــات
عمومــی و ســوادآموزی) نشس ـتهای منظــم برگــزار کــرده و
بــه رأیزنــی پرداختــه انــد.
ایــن وزارت ،تأکیــد کــرده اســت کــه در ایــن ســمپوزیم،
دیدگاههــا و نظــرات متامــی اشــراککنندگان از ســوی کار
گروههــا جم ـعآوری شــده و در پرتــو آن ،روی تغییــر ســاختار
و وظایــف معــارف ،تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد.
وزارت معــارف ،تأکیــد کــرده اســت کــه بــه اصــاح نظــام
آموزشــی مبتنــی بــر نیــاز بــازار متعهــد بــوده و در ایــن
راســتا ،اقدامــات عملــی خــود را در ایــن ســمپوزیم همگانــی
میکنــد.

در اعالمیــه آمــده اســت کــه در حــال حــارض ،نیروهــای
امنیتــی و دفاعــی ،در درهی کنتــوا بهگونــهی کامــل
حاکمیــت دارنــد.
نورســتان ،در شــال-رشق افغانســتان ،از والیتهــای
ناامــن ایــن کشــور اســت و گروههــای تروریســتی بــه شــمول
طالبــان و القاعــده ،در ایــن والیــت حضــور گســرده دارنــد.

هشت نفر از نیروهای امنیتی از زندان طالبان
در غزنی آزاد شدند
نیروهــای کومانــدو بــا راهانــدازی عملیاتــی در مربوطــات
ولســوالی قرهبــاغ والیــت غزنــی ۸ ،نفــر از نیروهــای
امنیتــی را از زنــدان طالبــان آزاد کردنــد.
وزارت دفــاع ،بــا نــر اعالمی ـهای گفتــه اســت کــه ایــن
عملیــات ،حوالــی ســاعت  ۱۱:۰۰جمعــه شــب ( ۶جــدی)
در مربوطــات ســاحهی موشــکی ولســوالی قرهبــاغ والیــت
غزنــی ،راهانــدازی شــده بــود.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه در نتیجــهی ایــن
عملیــات ،یــک زنــدان طالبــان نابــود شــده و  ۴رسبــاز
ارتــش ۲ ،رسبــاز پولیــس و  ۲نفــر از نیروهــای خیــزش

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

مردمــی ،آزاد شــده انــد.
والیــت غزنــی ،در جنــوب افغانســتان ،از والیتهایــی
اســت کــه در یکــی دو ســال گذشــته حضــور طالبــان در
آن گســرده بــوده و ایــن گــروه ،ســال گذشــته ،بــرای چهــار
شــبانهروز قســمتهای زیــادی از ایــن والیــت را تــرف
کردنــد .گفتنــی اســت کــه در حملـهی یادشــدهی طالبــان،
بیــش از  ۳۰۰نظامــی و غیــر نظامــی جــان باختنــد.
امــا چنــدی پیــش ،نیروهــای امنیتــی بــا راهانــدازی
عملیــات تصفیــویای ،ولســوالی جغتــوی ایــن والیــت را
پــس از دو ســال از وجــود طالبــان پاکســازی کردنــد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

در نتیجــهی یــک انفجــار در پاســگاه نیروهــای
ارتــش در مربوطــات ولســوالی ســنگین والیــت
هلمنــد ۱۰ ،رسبــاز ارتــش جــان باختــه انــد.
قــول اردوی  ۲۱۵میونــد ،بــا نــر اعالمیــهای
گفتــه اســت کــه حوالــی ســاعت  ۰۴:۳۰صبــح روز
شــنبه ( ۷جــدی) ،هراسافگنــان طالــب ،پاســگاه
نیروهــای ارتــش را در ســاحهی چرخــکان ولســوالی
ســنگین والیــت هلمنــد ،منفجــر کردنــد.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه در نتیجــهی ایــن
رویــداد ۱۰ ،رسبــاز ارتــش جــان باختــه انــد و ۴
رسبــاز دیگــر ،زخمــی شــده انــد.
قــول اردوی  ۲۱۵میونــد ،گفتــه اســت کــه ۴
رسبــاز ارتــش ،از ایــن انفجــار جــان ســامل بــه در
بــرده و بــا هراسافگنــان طالــب ،بــه درگیــری
پرداختنــد.
از ســویی هــم ،عمــر زواک ،ســخنگوی والــی
هلمنــد ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد کــه
در ایــن رویــداد ،تلفاتــی بــه هراسافگنــان طالــب
نیــز وارد شــده ،امــا آمــار دقیــق آن در دســت

نیســت.
گــروه طالبــان ،مســؤولیت ایــن رویــداد را بــه
عهــده گرفتــه و ادعــا کــرده اســت کــه  ۲۶رسبــاز
ارتــش جــان باختــه انــد؛ ادعایــی کــه از ســوی
مســؤوالن امنیتــی والیــت هلمنــد ،رد شــده اســت.
والیــت هملنــد در جنــوب افغانســتان ،مرکــز
اصلــی گــروه طالبــان اســت .هلمنــد در جریــان
ســه ســال اخیــر ،چندیــن بــار تــا مــرز ســقوط
پیــش رفــت و تنهــا ســه ولســوالی در ایــن والیــت
بــه گونـهی کامــل در دســت نیروهــای دولتــی قــرار
دارد؛ امــا در بقیــه ولســوالیهای ایــن والیــت،
دولــت تنهــا در مراکــز ولســوالیها حضــور دارد و
بقیــه ســاحات در کنــرل افــراد طالبــان اســت.
ایــن والیــت بــه دلیــل داشــن کشــتزارهای
گســردهی تریــاک ،محــل مناســبی بــرای تجمــع و
رسبازگیــری طالبــان اســت .گذشــته از جنگهــای
ایدئولوژیــک ،بســیاری از فرماندهــان طالبــان
بــه دلیــل تجــارت پرســود تریــاک ،جنــگ در ایــن
والیــت را همچنــان ادامــه میدهنــد.

وزارت معــارف ،بــه منظــور ایجــاد اصالحــات
دانشآموزمحــور در ســاختار و وظایــف ایــن وزارت،
ســمپوزیم برگــزار میکنــد.
ایــن وزارت ،روز شــنبه ( 7جــدی) بــا نــر اعالمیــهای
گفتــه اســت کــه ایــن ســمپوزیم ،در هفتــهی ســوم مــاه
جــاری ،بــرای ســه روز در شــهر کابــل برگــزار میشــود.
در ایــن ســمپوزیم ،روی شناســایی و بازتعریــف وظایــف
اساســی وزارت معــارف ،تعریــف وظایــف مدیریتــی در ســطح
مکتــب ،ولســوالی ،والیــت و ادارههــای مرکــزی ،تفویــض
صالحیــت از مرکــز بــه والیتهــا ،تعییــن وظایــف رهــری،
پالیســی و نظارتــی وزارت معــارف ،ترســیم ســاختار تشــکیالتی
وزارت معــارف از مرکــز تــا مکتــب ،جایــگاه تعلیــات اســامی،
ســوادآموزی و آمــوزش آمــوزگار در چارچــوب و بدنــهی
تشــکیالتی وزارت معــارف و ارتقــای آموزشهــای آمــوزگار،
چگونگــی مدیریــت نــر و توزیــع کتــاب و چگونگــی مدیریــت
نصــاب آموزشــی ،بحــث میشــود.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه در ایــن ســمپوزیم ،مناینـدگان
ارشــد وزارتهــای معــارف ،تحصیــات عالــی ،مالیــه ،انکشــاف
دهــات ،امــور زنــان ،کار و امــور اجتامعــی ،مخابــرات،
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روزنامــهی والاســریت ژورنــال ،گــزارش
داده اســت کــه رهــری طالبــان ،از آتشبــس
یکهفتــهای حامیــت میکنــد.
ایــن روزنامــهی امریکایــی ،بــه نقــل از یــک
منبــع ،نگاشــته اســت کــه شــورای رهــری طالبــان
در کویتــهی پاکســتان ،روی برقــراری آتشبــس
یکهفتــهای بــه توافــق رســیده اســت.
در ایــن گــزارش ،بــه نقــل از مقامهــای افغــان
و امریکایــی ،آمــده اســت کــه پیــش از ایــن ،زملــی
خلیــلزاد ،مناینــ دهی ویــژهی وزارت خارجــهی
امریــکا در امــور صلــح افغانســتان ،از گــروه طالبــان
خواســته بــود کــه پیــش از امضــای هرگونــه توافــق،
بایــد آتشبــس دهروزهای را اعــام کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،روز چهارشــنبهی
هفتــهی گذشــته ( 4جــدی) رهــران طالبــان در
نشســتی کــه مــا هبتاللــه ،رهــر ایــن گــروه نیــز
حضــور داشــته ،بــه توافــق رســیده انــد کــه آتشبــس
هفــتروزهای را اعــام کننــد.
گــروه طالبــان ،تــا کنــون بهگون ـهی رســمی ایــن
موضــوع را تأییــد نکــرده اســت.
پیــش از ایــن ،زملــی خلیـلزاد ،در گفتوگوهــای

صلــح بــا مناینــدگان طالبــان ،توقــف ایجــاد
کــرد و گفــت کــه ایــن وقفــه ،فرصــت کوتاهــی
اســت تــا رهــری طالبــان ،در مــورد آتشبــس و
گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،بــا هــم مشــوره کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن،
ســهیل شــاهین ،ســخنگوی دفــر سیاســی
طالبــان در قطــر ،گفتــه بــود کــه آتشبــس بــا
دولــت افغانســتان ،زمانــی برقــرار میشــود کــه
گفتوگوهــای بیناالفغانــی برگــزار و توافقــی نیــز
بــه دســت آیــد .او افــزوده بــود کــه تــا آن زمــان،
آتشبــس تنهــا بــا امریــکا برقــرار خواهــد شــد.
بــا ایــن حــال ،رییسجمهــور غنــی ،اخیــرا در
دیــدار بــا زملــی خلی ـلزاد ،تأکیــد کــرده اســت کــه
شبــس
بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان ،بایــد آت 
برقــرار شــود .آقــای غنــی ،پیــش از ایــن ،بارهــا
گفتوگوهــای بیناالفغانــی را تنهــا راه پایــان
جنــگ در افغانســتان خوانــده اســت.
از ســویی هــم ،گــروه طالبــان چنــدی پیــش
اعــام کــرد کــه گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،پــس
از امضــای توافقنامــهی خــروج کامــل نیروهــای
امریکایــی از افغانســتان ،آغــاز خواهــد شــد.

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،از کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایات انتخاباتــی ،خواســته اســت تــا شــکایتهای
انتخاباتــی را بهگونــهی شــفاف ،عادالنــه و قانونــی مــورد
بررســی قــرار دهــد.
ایــن کمیســیون ،روز شــنبه ( 7جــدی) در رشــته
تویتــی ،گفتــه اســت« :از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات
انتخاباتــی ،میخواهیــم کــه در زمــان معیــن قانونــی کار
خــود را بــه منظــور بررســی شــفاف ،عادالنــه و قانونــی
شــکایات بهدرســتی بــه انجــام رســاند تــا ارادهی مــردم در
شــکلدهی حکومــت جدیــد تجلــی عملــی یابــد».
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،گفتــه اســت کــه مــردم
افغانســتان ،بــا وجــود ناامنــی و دشــواریهای فــراوان،
مســؤولیت ملــی خــود را ادا کــرده و بــا اســتفاده از حــق
مشــارکت سیاســی خــود ،در راســتای حامیــت از ارزشهــای
دموکراتیــک و تقویــت آنهــا گام گذاشــتند.
ایــن کمیســیون ،افــزوده اســت کــه رویکــرد شــهروندان
افغانســتان ،شایســتهی قدردانــی و ســتایش اســت.

کمیســیون مســتقل انتخابــات ،هفتـهی گذشــته نتیجـهی
ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را اعــام کــرد .بــر
اســاس ایــن نتیجــه ،محمــدارشف غنــی ،بــا بــه دســت آوردن
 ۵۰٫۶۴درصــد آرا در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا کســب
 ۳۹٫۵۲درصــد آرا در جایــگاه دوم قــرار دارد.
از ســویی هــم ،رونــد ثبــت شــکایتهای انتخاباتــی ،روز
پنجشــنبه ( 5جــدی) پایــان یافــت .کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،اعــام کــرده اســت کــه ۱۶۵۰۰
شــکایت انتخاباتــی ،بــه شــمول  ۲۳۰۰شــکایت در کابــل و
 ۱۴۲۰۰شــکایت دیگــر در ســایر والیتهــای افغانســتان بــه
ثبــت رســیده اســت.
حــدود  ۸۶۰۰شــکایت از ســوی دســتهی انتخاباتــی
ثبــات و همگرایــی ۳۰۰۰ ،شــکایت از ســوی دســتهی
انتخاباتــی دولتســاز ۴۴۰۰ ،شــکایت از ســوی دســتهی
انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســامی و  ۱۵شــکایت هــم از
ســوی دســتهی انتخاباتــی امنیــت و عدالــت ثبــت شــده
اســت.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید

w w w . s u b h e k a b u l . c o m

احتامل بسته شدن دانشگا ه امریکایی افغانستان در صورت قطع کمکهای دولتی
نویسنده :کایلی اتوود – سیانان

مهدی غالمی

سه منبع آگاه از برنامهریزی برای بسنت این دانشگاه به
«سیانان» میگویند که دانشگاه امریکایی افغانستان آمادگی
میگیرد تا سال آینده بسته شود؛ این دانشگاه یکی از تلفات
تصمیم قابل پیشبینی دولت ایاالت متحده مبنی بر کاهش
قابل مالحظهی بودجهی دانشگاهها است .این دانشگاه به طور
گسرتده یکی از بهرتین دانشگاهها در افغانستان به شامر میرود
و تنها دانشگاهی است که به شیوهی غربی تدریس میکند .این
دانشگاه در سال  2006تأسیس شده و نیمی از دانشجویان آن
را دخرتانی تشکیل میدهند که در دورهی حاکمیت طالبان حق
آموزش نداشتند .بسیاری از فارغالتحصیالن این دانشگاه برای
دولت افغانستان کار میکنند.
بیش از  60درصد از بودجهی این دانشگاه توسط منایندگی
ایاالت متحده برای توسعهی بیناملللی ( )USAIDپرداخت
میشود و بدون پشتیبانی مالی این نهاد ،منیتوانست فعالیت
کند .این دانشگاه نتوانسته از این نهاد اطمینان حاصل کند که
حامیت مالیاش را ادامه خواهد داد .بودجهی کنونی تا ماه می
سال آینده دوام خواهد کرد .دیوید سدنِی به «سیانان» گفت که
بودجهی ساالنهی این دانشگاه  28میلیون دالر است.
یکی از منابع آگاه از برنامهریزی برای بسته شدن احتاملی
این دانشگاه گفت« :ما مسؤولیت امانتگونهای به این دانشگاه،
دانشجویان و حامیان مالی مان داریم .واقعا مهم است در مورد
سناریوی بدترین حالت حرف بزنیم ».منابعی به «سیانان»
گفته اند که به تازگی« ،اداره توسعهی بیناملللی امریکا» مالقات
جدیای با پرسونل دانشگاه امریکایی افغانستان در سفارت
امریکا در کابل داشت؛ آنها در آن مالقات ،در مورد مراحلی
برای پایان دادن به یک پروژه صحبت کردند .مارک گرین،
مدیر ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا ،در اوایل این ماه در
واشنگنت ،دیداری با هیأتمدیرهی این دانشگاه داشته و هیچ
تعهد محکمی برای تجدید حامیت مالی نداده است .یکی از
سخنگویان ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا به «سیانان»
گفت« :در مالقاتی که با هیأتمدیرهی دانشگاه امریکایی
افغانستان به تاریخ  9دسامرب  2019داشتیم ،رهربی ادارهی
توسعهی بیناملللی امریکا یک بار دیگر دانشگاه امریکایی
افغانستان را جدا تشویق کرد تا در منابع حامیت مالیاش تنوع
ایجاد کند؛ منایندگان ما در مکاتبات و مالقاتهای گذشته این
موضوع را به اطالع دانشگاه رسانده بودند .این هیأتمدیرهی
دانشگاه است که مسؤولیت امانتگونهای دارد تا در مورد
آیندهاش تصمیم بگیرد ،نه ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا؛
چون این دانشگاه یک نهاد مستقل است».
با بودجهی کنونی ،برنامههای امسال به پایان میرسد؛ اما این

دانشگاه مجبور خواهد شد برنامههایش را برای بسته شدن پس
از فراغت دانشجویان این دوره ،پیاده کند .یکی از منابع آگاه
از برنامهریزی برای بسته شدن احتاملی این دانشگاه گفت« :در
ماه مارچ ،کارمندان بیناملللی مان به دنبال شغلهای جدیدی
خواهند بود .اگر نتوانیم تا ماه اپریل قراردادهای جدیدی به
آنان پیشنهاد کنیم ،آنها به دنبال شغلهای دیگری خواهند
رفت ».در صورت بسته شدن درهای این دانشگاه در ماه می،
آموزش بیش از  800دانشجوی افغان که انتظار دارند دورهی
کارشناسی و کارشناسی ارشد شان را در این دانشگاه به پایان
برسانند ،روی هوا معلق خواهد ماند .در صورت نیاز ،تالش
دانشگاه در جستوجوی راههایی برای کمک به دانشجویانش
جهت یافنت جاهای دیگری برای به پایان رساندن آموزش شان،
کار پیچیده و پرزحمتی خواهد بود .یک منبع آگاه دیگر از این
برنامهریزی گفت« :هیچ دانشگاهی در کشور ،مانند دانشگاه
امریکایی افغانستان وجود ندارد .ما تالش میکنیم برنامهای
برای دانشجویان بسازیم؛ اما قطع کمکهای ادارهی توسعهی
بیناملللی امریکا ،کار غیرمسؤوالنهای است ».برای افراد درگیر در
این موضوع ،دلیل مشخصی وجود ندارد که چرا ادارهی توسعهی
بیناملللی امریکا هیچ تعهد رسمیای به دانشگاه نداده است.
خرب بسته شدن بالقوهی این دانشگاه در حالی مطرح میشود که
دولت ترامپ در حال آماده شدن برای کاهش رسبازان امریکایی
در افغانستان است.
یکی از افراد آگاه از موضع دانشگاه گفت« :به جز این دلیل
که دولت ترامپ میخواهد پول کمرتی را در خارج از کشور هزینه
کند و کمرت درگیر موضوعات افغانستان باشد ،از هر زاویهای که
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ببینیم ،این مسأله یک معام است .ما در تالش ایجاد تغییراتی
استیم که آنها خواسته اند».
یکی از سخنگویان ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا گفت
که حامیت مالی آینده از این دانشگاه نتیجهی یک «روند رقابتی»
خواهد بود و بستگی به توانایی این دانشگاه در سازگارکردن
خودش با توافقنامهای دارد که با این اداره داشته تا فعالیتهایش
را بهبود ببخشد و نظارت امانتگونه و کنرتل داخلی داشته باشد.
این توافقنامه پس از آن صورت گرفت که برخی گزارشها ،در
مورد مدیریت پولهای این دانشگاه هشدار دادند .الرا بوش،
بانوی اول پیشین امریکا ،پنج سال پس از آغاز جنگ افغانستان،
این دانشگاه را تأسیس کرد.
آنیتا مکبراید ،رییس ستاد کارکنان دولت بوش گفت:
«تأسیس یک دانشگاه ،تعهدی به تحصیالت عالی و همچنان
به رسمیت شناخنت استعداد در افغانستان بود ».دولت ایاالت
متحده میخواست آنها را در کشور خود شان آموزش دهد .برای
تأمین هزینههای این دانشگاه ،با ادارهی مدیریت و بودجهی
امریکا و ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا بسیار رس و کله
زدیم؛ اما رسانجام موفق شدیم .اداره شدن آن دانشگاه توسط
خانم بوش ،اساسا تأکید میکرد که آموزش ،در مترکز کلی بر
دوبارهسازی افغانستان بسیار مهم بود .میترسم این دانشگاه
ناخواسته درگیر راهبرد کلی خودمناییهای ما و موضعی که
به عنوان دولت ایاالت متحده راجع به افغانستان داریم ،شود.
امنیت همچنان بزرگترین سد در برابر این دانشگاه است و اگر
ُرک بگویم ،امنیت به طور عمومی ،سد بزرگی برای پیشرفت و
توانمندسازی زنان است».
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این دانشگاه هم از جنگ طوالنی افغانستان در امان نبوده
است .این دانشگاه میگوید در حملهای که بر آن در سال 2016
توسط طالبان صورت گرفت 15 ،تن کشته شدند و این دانشگاه
به مدت هفت ماه بسته شد .دو تن از کارمندان این دانشگاه
بیرون از محوطهی آن ربوده شدند و بیش از سه سال اسیر بودند
تا این که در تبادلهای در پاییز امسال ،آزاد شدند .دانشجویانی
که در تهاجم طالبان بر آنان حمله شده بود ،در سالهای اخیر
فارغ شده اند .در ابتدا ،دولت امریکا متام هزینههای این دانشگاه
را پرداخت میکرد .این نهاد در سالهای اخیر توانسته تا از منابع
مالی دیگری نیز بهره بربد؛ اما شیوهی مدیریت امورات مالیاش
موشکفانه بررسی شد.
بازرس ویژهی ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان ،در اوایل
امسال گزارشی به کنگره ارائه کرد که در آن یادآور شده بود این
دانشگاه «بیش از  63میلیون دالر را از سال  2012به این سو از
دست داده است ».مقامات دانشگاه با برخی از نتایج آن گزارش
مخالفت کرده و گفتند که در واقع هیچ بخشی از آن پولها از دست
نرفته بود؛ اما با این وجود ،مأموریت کاهش هزینهها را آغاز کردند.
مقامات دانشگاه میگویند که در سال گذشته ،هزینهها را
با کاهش پرسونل ،کاهش سفر و اصالح هزینههای جدید در
حدود  15درصد کاهش داده اند؛ اما به نظر میآید که ادارهی
توسعهی بیناملللی امریکا ،روی الگوی جدیدی برای پولهایی
که در افغانستان خرج میکند ،مترکز کرده است .این نهاد،
دانشگاه را تشویق کرد تا از طریق یکی از برنامههای جدید این
نهاد ،درخواست حامیت مالی کند؛ برنامهای که درخواستی
سازمانهای گوناگون را در یک فضای رقابتی میپذیرد که توانایی
استخدام شدن مردان و زنان افغان را با یاد دادن مهارتهای
کاری به آنان ،بهبود میبخشد .این برنامه که «تحصیالت عالی
پیشرفته برای انکشاف افغانستان» نام دارد ،اولین دور کمکهای
مالیاش را سال آینده به یکی از درخواستکنندهها میدهد.
مقامات دانشگاه در این راستا ،رقابت دشواری خواهند داشت.
ِسدنی گفت« :امید مان را از دست نداده ایم .بسته شدن این
دانشگاه یک مناد بزرگ سیاسی خواهد بود .دانشگاه امریکایی
افغانستان بهرتین کاری است که ایاالت متحده به عنوان یک
میراث مثبت از خود به جا گذاشته است .این دانشگاه ،منایانگر
امید برای آیندهی صلحآمیز است .ما باکیفیتترین آموزش در
رسارس افغانستان را ارائه میکنیم و دانشجویان ما همین اکنون
نیز در پستهای رهربی حکومت افغانستان و در بخش نهادهای
ناسودبر حضور دارند ».قانون اختیارات دفاع ملی ایاالت متحده
که دو هفته پیش امضا شد ،شامل حامیت از «نهادهای تحصیالت
عالی مختلط در کابل» است .برخی از منایندگان کنگره ،به دلیل
مسائل زبانی ،معتقدند که حامیت از این دانشگاه اجبارا و به طور
قانونی باید ادامه یابد.
یکی از سخنگویان ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا گفت
که آنها با کنگره کار خواهند کرد تا این قانون را ایجاد و همچنان
«چشمانداز نهادهای تحصیالت عالی در افغانستان که واجد
رشایط حامیت استند را بازبینی کنند».
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