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گزارش روز

تالشهای پراکنده برای صلح؛
دولت و سیاسیون چرا کنار منیآیند؟

نشست چهرههای سیاسی برای طرح صلح
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عبدالســام رحیمــی ،وزیــر دولــت در امــور صلــح،
رونــد دیدارهــای خــود را در جهــت جلــب حامیــت
سیاســیون افغانســتان در رونــد مذاکــرات صلــح آغــاز
کــرده اســت .ناجیــه انــوری ،ســخنگوی ایــن وزارت
میگویــد ،وزارت دولــت در امــور صلــح یکــی از
وظایفــیکــه هماکنــون روی آن بــه گونــهی جــدی
کار میکنــد ،تقویــت و تحکیــم اجــاع داخلــی
اســت .بــه همیــن خاطــر ،وزیــر دولــت در امــور صلــح
بــا چهرههــای مطــرح سیاســی کشــور پیرامــون
مذاکــرات صلــح ،سلســلهی دیدارهــای خــود را آغــاز
کــرده اســت.
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یادداشت روز

محبوبیتجمهوریت و افول امارت
در بین روستانشینان افغانستان
بــه تازگــی نظرســنجیای از ســوی انســتیتیوت
مطالعــات جنــگ و صلــح افغانســتان در رســانهها بــه
نــر رســیده اســت .ایــن نظرســنجی نشــاندهندهی
آن اســت بــا آن کــه ایــن روزهــا بحــث در مــورد
گفتوگوهــای صلــح بیــن امریــکا و طالبــان و رشوع
مذاکــرات بیناالفغانــی داغ و همــه جــا خــر از آمــد
آمــد دوبــارهی طالبــان بــه بدنــهی نظــام سیاســی
کشــور اســت؛ امــا تــا هنوز مــردم افغانســتان نتوانســته
انــد خاطــرات دشــوار و ســخت دورهی حاکمیــت
طالبــان را بــه فراموشــی بســپارند.
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گفتوگو

مرحلهی دستهبندی شکایتهای استینافی
در  10والیت تکمیل شد

مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،میگوینــد کــه مرحلــهی دســتهبندی
شــکایتهای اســتینافی در دفــر مرکــزی ایــن

قاری شیخ عبدالکبیر حیدری

کسانی که مرا تخریب میکنند،
آدمهای بیکارند که تعصب
قومی و مذهبی دارند
5

کمیســیون جریــان دارد و احتــاال تــا ســه روز دیگــر،
پایــان مییابــد.
چمنشــاه اعتامدی ،رییس دبیرخانهی...
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پدرام :نتیجهی نهایی انتخابات ریاستجمهوری قابل
قبول نخواهد بود
عبدالطیــف پــدرام ،رهــر دســتهی انتخاباتــی
آزادی ،عدالــت و امنیــت ،تأکیــد میکنــد کــه نتیج ـهی
انتخابــات ریاســتجمهوری ،تحــت هیــچ رشایطــی،

قابــل قبــول نخواهــد بــود.
آقــای پــدرام ،روز شــنبه ( ۵دلــو) در یــک نشســت خربی
در کابــل گفــت ،میزان مشــارکت مــردم...

تجاوز جنسی بر دخرت ۱۵ساله
در بامیان

گزارش

منابــع امنیتــی در والیــت بامیــان ،میگوینــد کــه
افــراد ناشــناس ،بــر یــک دخــر  ۱۵ســاله در ایــن
والیــت ،تجــاوز جنســی کــرده انــد.

زندگی به رنگ زن

اجمل حقیقی
در منایشی دروغی

گزارش روز
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ســازمان بهداســت چیــن در گــزارش تــازهی خــود،
اعــام کــرده اســت کــه بــه دنبــال شــیوع ویــروس
کرونــا در ایــن کشــور ،تــا کنــون  45نفــر بــه شــمول
پزشــکی کــه مــروف درمــان مریضــان مبتــا بــه
ن باخت ـ ه و یــک هــزار و 287
ایــن ویــروس بــود ،جــا 
نفــر تحــت درمــان و مراقبــت قــرار دارنــد.
بــا گســرش ویــروس کرونــا در چیــن ،اکنــون
 ۵۶میلیــون نفــر در قرنطینــه بــه رس میبرنــد ،تــا
از گســرش بیشــر ایــن ویــروس جلوگیــری شــود.
ایــن ویــروس نخســتین ...
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آموزش

محمدرضــا یوســفی ،ســخنگوی پولیــس بامیــان،
میگویــد کــه ایــن رویــداد ،روز جمعــه ( ۴دلــو) در
روســتای دوســتبیگ فــوالدی...

توانمندسازی نظام آموزشی
تحصیالت عالی با رويكرد
مهارتمحور
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توانمندســازی بــه ایجــاد تغییــرات مناســب در
كلیــه ابعــاد و جوانــب زندگــی افــراد ،خانوادههــا،
گروههــا و اقشــار اجتــاع گفتــه میشــود و یكــی از
پیشرشطهــای محــوری در شــكلگیری و تكامــل
فرآینده ــای توســعهی پایــدار ،توان منــد شــدن
افــراد ،گروههــا و جوامــع بــه منظــور مشــاركت فعــال
آنهــا در تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف درازمــدت
و میانمــدت توســعهی همهجانبــهی اقتصــادی،
اجتامعــی و فرهنگــی اســت.

6

4

خشونت برای اثبات قدرت مردانه

چــه چیــزی میتوانــد بــرای یــک زن شــکننده و
دردآورتــر از ایــن باشــد کــه شــوهرش ،تنهــا کســی کــه
خانـهی پــدریاش را بــرای داشــن یــک زندگــی شــاد و پــر
از خوشبختــی بــا او تــرک کــرده اســت ،او را در مقابــل

ویروس کرونا در چین؛
زنگ خطری برای افغانستان

خانــوادهاش بــا درآوردن لباسهــای او از بدنــش ،بــه
بهان ـهی آوردن ســحر و جــادو از خان ـهی پــدرش ،بررســی
بدنــی کنــد؟
امروز زیر پوست خانوادهها خشونتهایی...
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تقالی دولت و
سیاسیون برای حضور
در مذاکره
در حالــی کــه وزارت دولــت در امــور صلــح،
سلســلهدیدارهایی را بــا برخــی مقامهــای سیاســی بــرای
حضــور در میــز گفتوگوهــای صلــح بــه راه انداختــه اســت
و رییسجمهــور غنــی گفتــه اســت کــه هیــچ اقدامــی
بیــرون از چــوکات وزارت دولــت در امــور صلــح ،پذیرفتنــی
نیســت؛ برخــی از سیاســیون کشــور ،روز گذشــته ( 5دلــو)،
طــی نشســتی در خانـهی محمــد محقــق ،یکــی از اعضــای
ارشــد تیــم انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،بــر همگانــی
بــودن صلــح تأکیــد کردنــد .حامــد کــرزی ،عبداللــه
عبداللــه ،یونــس قانونــی ،محمــد محقــق ،کریــم خلیلــی
و ســید حامــد گیالنــی ،از چهرههــای مطــرح نشســتی
بودنــد کــه بــه دور از چشــم رســانهها بــا میزبانــی محمــد
محقــق برگــزار شــده بــود .امیــد میثــم ،معــاون ســخنگوی
ریاســت اجرائیــه ،هــدف از ایــن نشســت را رســیدن بــه
طــرح جامعــی در مــورد پروســهی صلــح عنــوان کــرده
اســت.
آنچــه ایــن نشســتهای سیاســیون و تقــای دولــت
مبنــی بــر دولتمحــور بــودن گفتوگوهــای بیناالفغانــی
صلــح را معنــا میدهــد؛ خــای سیاســی-قانونیای اســت
کــه افغانســتان دچــار آن شــده اســت .رسنوشــت انتخابــات
هنــوز مشــخص نیســت و طبــق دادههــای کمیســیونها،
اگــر مشــخص شــود هــم ،هیــچ تیمــی بــه عنــوان برنــده از
آن بیــرون نخواهــد شــد تــا افغانســتان دارای رییسجمهــور
قانونــی شــود؛ از ســوی دیگــر ،عمــر حکومــت وحــدت ملــی
بــه پایــان رســیده اســت و بــه لحــاظ قانونــی ،منیتوانــد
مســؤول و بانــی گفتوگوهــای صلــح باشــد .ایــن خــای
قانونــی ،دولــت را بــه تقــای ایــن وا داشــته اســت کــه بــا
تأکیــد بــه وزارت دولــت در امــور صلــح ،دولــت را مســتحق
گفتوگــو بــا طالبــان جلــوه دهــد و سیاســیون را بــه ایــن
وادار کــرده کــه اجامعــی را شــکل بدهنــد تــا اگــر گفتوگــو
بــا طالبــان بــه نتیجــه برســد ،در حاشــیه مناننــد.
ایــن دوگانگــی کــه برآمــد خــای قانونــی در افغانســتان
اســت ،همــراه بــا بیاعتامدیهــا و خودخواهیهایــی
کــه بیــن دولــت و جریانهــای سیاســی وجــود دارد ،بــر
دامنـهی ایــن تقالهــا افــزوده اســت و هــر دو طــرف تــاش
دارنــد موقــف بهــر و بیشــری در گفتوگــو بــا طالبــان
داشــته باشــند .بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه افغانســتان
بــه لحــاظ خــای حکومــت برآمــده از قانــون دارد ،یــک
احتــال ایــن اســت کــه دوبــاره عبداللــه و غنــی حکومــت
ایتالفــی تشــکیل خواهنــد داد تــا بتواننــد از ایــن مجــرا بــه
گفتوگوهــای صلــح حــارض شــوند؛ احتاملهــای دیگــر
امــا نظــر بــه اختالفهایــی کــه بیــن سیاســیون و حکومــت
وجــود دارد ،نگرانکننــده اســت.
اگــر دولــت همچنــان یکدنــده پیــش بــرود و
جریانهــای سیاســی را در گفتوگــو بــا طالبــان نادیــده
بگیــرد ،احتــال ایــن کــه برخــی از چهرههــای سیاســی
همســو بــا طالبــان در گفتوگوهــای صلــح ظاهــر شــوند،
کــم نیســت .بــا نگاهــی بــه گذشــتهی سیاســی بیشــر
سیاســتمدران افغانســتان ،متوجــه نقــاط مشــرکی
میشــویم کــه بیــن آنــان و گــروه طالبــان وجــود دارد؛
نقــاط مشــرکی کــه اگــر در تنگنــا قــرار بگیرنــد ،بــه هــم
وصــل خواهنــد شــد و دولــت را زمینگیــ ِر خواســتهای
طالبــان در میــز مذاکــره خواهنــد کــرد؛ همچنــان
اگــر دولــت تــاش نکنــد متــام جریانهــای سیاســی
را زیــر اجامعــی ملــی جمــع کنــد ،احتــال ایــن کــه
ایــن جریانهــای سیاســی مــورد پذیریــش طالبــان در
گفتوگوهــای بیناالفغانــی قــرار بگیرنــد ،زیــاد اســت؛
چــون آنهــا نســبت بــه دولــت ،تعهــد کمتــری در مقابــل
مــردم دارنــد و بــه لحــاظ قانونــی پاسـخگوی اعرتاضهــای
مــردم هــم نیســتند .بــا آن کــه دولــت هــم جایــگاه قانونــی
نــدارد؛ امــا بــه دلیــل ایــن کــه امکانــات دولتــی را در اختیار
دارد ،مکلــف اســت کــه خواس ـتهای متــام اقشــار جامعــه
را در نظــر بگیــرد و نگــذارد افغانســتان دچــار برگشــت بــه
گذشــته یــا خواســتهای طالبــان شــود.
از نشســت روز گذشــتهی برخــی از چهرههــای سیاســی
در خانــهی آقــای محقــق ،برمیآیــد کــه آنــان بــه دنبــال
تشــکیل اجامعــی از ناراضیــان حکومــت اســتند و احتــال
ایــن کــه ایــن اجــاع در رقابــت بــه حکومــت قــد علــم کنــد
را افزایــش میدهــد .هــر چنــد در ایــن نشســت ادعــا
شــده اســت کــه نبایــد دولــت صلــح را انحصــاری کنــد و
جریانهــای سیاســی را نادیــده بگیــرد؛ امــا اگــر دولــت
نتوانــد بــا آنــان بــه تفاهمــی برســد ،احتــال قــوت گرفــن
آنــان مــوازی بــه حکومــت زیــاد اســت .اجــاع چهرههــای
سیاســی نــاراض یــا منتقــد حکومــت ،بــرای خیلــی از
رهــران سیاســی پذیرفتنیتــر از دولــت اســت؛ چــون
مکلفیــت کمتــر دارد و میتوانــد قــار دس ـتودل بازتــری
در صــورت اجبــار در میــز مذاکــره بزنــد.
برداشــت دیگــر ایــن اســت کــه اگــر دولــت و
جریانهــای سیاســی نتواننــد بــه اجامعــی داخلــی و ملــی
دســت یابنــد کــه در آن همــه جناحهــا خــود را ببیننــد ،هــر
دو جریــان (دولــت و سیاســیون) از موقــف ضعیفــی مقابــل
طالبــان برخــوردار خواهنــد بــود کــه در نتیجــه مجبــور
خواهنــد شــد بــه ایــن گــروه امتیــازات بیشــری بدهنــد و
اعرتاضــی مقابــل خواس ـتهای ایــن گــروه نشــان ندهنــد.

تالشهای پراکنده برای صلح؛
دولت و سیاسیون چرا کنار نمیآیند؟
عبدالسالم رحیمی ،وزیر دولت
در امور صلح ،روند دیدارهای خود
را در جهت جلب حامیت سیاسیون
افغانستان در روند مذاکرات صلح آغاز
سیدمهدی حسینی کرده است .ناجیه انوری ،سخنگوی این
وزارت میگوید ،وزارت دولت در امور صلح یکی از وظایفی
که هماکنون روی آن به گونهی جدی کار میکند ،تقویت
و تحکیم اجامع داخلی است .به همین خاطر ،وزیر دولت
در امور صلح با چهرههای مطرح سیاسی کشور پیرامون
مذاکرات صلح ،سلسلهی دیدارهای خود را آغاز کرده است.
سخنگوی وزارت دولت در امور صلح ،همچنان تأکید
کرد ،قبل از آنکه تالشها برای حل مشکالت بیرونی متمرکز
شود ،نیاز است تا مشکالت داخلی در راستای مذاکرات
بیناالفغانی حل شود« .اول باید مشکالتی که در داخل
خانهی ما وجود دارد ،این اختالفات را حل کنیم تا قادر به
حل مشکالت بیرونی شویم .به این خاطر ،نقش سیاسیون
در مذاکرات صلح دولتمحور اهمیت اساسی دارد».
همزمان با آغاز مذاکرات صلح امریکا و گروه طالبان در
قطر ،فاصلهی زیادی میان سیاسیون و دولت افغانستان
وجود داشت و این فاصله همچنان وجود دارد .دولت
افغانستان تالش دارد که هرگونه مذاکره با طالبان باید
«دولتمحور» باشد؛ اما هم طالبان با این ایده مخالف
اند و هم سیاسیون؛ اکنون وزارت دولت در امور صلح
برای حذف این فاصله ،قد بلند کرده است .این وزارت در
حالی از تقویت و تحکیم اجامع داخلی سخن میزند که
سیاسیون افغانستان ،روز شنبه ( 5دلو) در یک نشست
مشرتک به دور از دوربین رسانهها زیر یک سقف گرد هم
آمده ،مذاکرات امریکا و طالبان و مذاکرات بیناالفغانی را
به بحث و بررسی گرفتند .این نشست که به میزبانی حاجی
محمدمحقق برگزار شد ،حامدکرزی رییسجمهور پیشین،
عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت ،کریم خلیلی رهرب
حزب وحدت اسالمی ،حاجی دین محمد ،معاون شورای
عالی صلح ،یونس قانونی عضو حزب جمعیت اسالمی،
سیدحامدگیالنی و دهها شخصیت سیاسی دیگر در آن،
حضور داشتند.
امید میثم ،معاون سخنگوی ریاست اجرائیه ،میگوید
که سیاسیون افغانستان در این نشست تصمیم گرفتند که
ظرف چند روز آینده ،طرح جامع صلح را نهایی و در دستور
کار قرار دهند .امید میثم همچنان گفت که در این نشست،
سیاسیون کشور کمیتهای را ایجاد کردند و این کمیته
مسؤولیت دارد تا طرحهای مختلف احزاب و جریانهای
سیاسی را در ارتباط به صلح توحید کند که در این طرح،

نظریات و پیشنهادهای همهی طرفها درج شود.
وزارت دولت در امور صلح به نوبهی خود در راستای
تقویت اجامع داخلی تالش میکند و همینطور سیاسیون
افغانستان به نوبهی خود؛ تالشها در راستای آوردن به شدت
پراکنده شده است .هرکدام این جناحها برای نشسنت به
میز مذاکره با طالبان ،راههای متفاوتی را باز کردند .به بیان
دیگر ،راه صلح در افغانستان متامیز ترسیم شده که هر کدام
این راه (دولت و سیاسیون) ناهموار و با فرازوفرودهای بسیار
همراه است .مذاکرات دولتمحور برای گروههای سیاسی
حساسیتبرانگیز شده و آنها بر این باورند که روند صلح یک
روند مردمی است و باید از مجرای عمومی به پیش برده شود
که همه جناحها خود را در آن احساس کنند .حکومت بر این
باور است نظام سیاسی موجود برخواسته از میان مردم است
و هرگونه مذاکرهی مرشوع و قابل پذیرش باید دولتمحور
باشد .سیاسیون افغانستان در نشست دیروز شان ،بار دیگر
همزمان با آغاز مذاکرات صلح امریکا و
گروه طالبان در قطر ،فاصلهی زیادی
میان سیاسیون و دولت افغانستان وجود
داشت و این فاصله همچنان وجود دارد.
دولت افغانستان تالش دارد که هرگونه
مذاکره با طالبان باید «دولتمحور» باشد؛
اما هم طالبان با این ایده مخالف اند و هم
سیاسیون؛ اکنون وزارت دولت در امور صلح
برای حذف این فاصله ،قد بلند کرده است.
دولت افغانستان را به انحصارگرایی در پروسهی صلح متهم
کرده و گفته اند که این روند به متام مردم افغانستان تعلق
دارد .حامدکرزی ،یکی از چهرههای درشت سیاسی است که
بیشرت همفکر و همصدا با گروه طالبان است .او چندی قبل،
در حامیت از طرح طالبان گفته بود که کاهش خشونت در
پیرشفت مذاکرات صلح تأثیرگذار است و در عین حال ،آقای
کرزی ،دولت افغانستان را متهم به گروگانگیری مذاکرات
صلح کرده بود.
ظاهرا ،دور یازدهم مذاکرات صلح ایاالت متحدهی امریکا
و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر به بنبست خورده
است .بنبست در این دور مذاکرات ،بیپیشینه نبوده ،بلکه
طی ده دور مذاکرات گذشته ،این اتفاق چندین بار افتاده
ن بار محتوای این بنبست (آتشبس -کاهش
است؛ اما ای 
خشونت) ،دور یازدهم مذاکرات را با مذاکرات گذشته متامیز
میکند .دو هفته میشود که مذاکرات امریکا و طالبان

باالی چگونگی آتشبس و کاهش خشونت چانهزنی دارند تا
قناعت طرفها به دست آید .به تازگی ،شامری از رسانههای
بیناملللی به نقل از وبسایت گروه طالبان نوشته اند که
رهربان این گروه از طوالنی شدن مذاکره با امریکا خسته
شدهاند .خربگزاری آسوشیتدپرس ،به نقل از برخی اعضای
بلندپایهی طالبان گفته که زملی خلیلزاد ،فرستادهی
ویژهی امریکا برای صلح افغانستان ،هنوز هم از جانب
حکومت افغانستان ،خواهان تضمینهای بیشرتی شده
است .گروه طالبان در وبسایت خود با بررسی مذاکرات
قطر ،امریکا را به ضیاع وقت متهم کرده و نوشته است که
در حال حارض مذاکره با خلیلزاد روی تعریف «کاهش
خشونت» به نحوی توقف یافته است.
در پیوند به این موضوع ،شامری از اعضای مجلس سنا
میگویند ،گروه طالبان تا هنوز یک وجب هم از خواستههای
غیرمعقول خود عقبنشینی نکرده و این طالبان استند که
اتالف وقت میکند« .در حقیقت ،طالبان با خواستههای
اضافی وقتکشی میکنند ،نه امریکا .طالبان تا هنوز از
خواستههای خود شان یک وجب عقب نکشیده اند .آنها
(طالبان) دروغ میگویند که امریکا وقتکشی میکند».
این عضو مجلس سنا تأکید کرد که مردم ،دولت
افغانستان و ایاالت متحدهی امریکا ،خواستار تأمین
آتشبس در کشور استند .مذاکرات و برقراری صلح زمانی
معنا میدهد که آتشبس به وجود آید؛ در غیر این صورت،
صلح بدون آتشبس در کار نیست.
در همین حال ،سازمان عفو بینامللل ،روز جمعه (4
دلو) در یک بیانیه اعالم کرد که مذاکرات امریکا و گروه
طالبان برای کاهش خشونتها در افغانستان باید شامل
تعهد هر دو طرف برای پیروی از قوانین جنگ و پایان دادن
به همهی حمالت به غیرنظامیان باشد.
این سازمان در اعالمیهی خود نوشته است« :در یک
درگیری که شاخصهی آن حمله به غیرنظامیان است،
اصطالح کاهش خشونت بیمعنا است .میزان خشونت قابل
قبولی وجود ندارد .ایاالت متحده و طالبان افغانستان باید
متعهد به پیروی از قوانین جنگ باشند و به همه حمالت به
غیرنظامیان افغانستان پایان دهند».
مسؤوالن سازمان عفو بینامللل در جنوب آسیا به شامری
از رسانهها گفته اند ،تا زمانی که طرفهای درگیر حمله به
غیرنظامیان را متوقف نکنند ،منیتوان ،روند مذاکرات صلح
را جدی گرفت« .آنها باید متعهد به محافظت از غیرنظامیان
باشند و همه حمالت به غیرنظامیان باید مورد بررسی و
محاکمه قرار گیرد .مذاکرات صلح تحت هیچ رشایطی نباید
مجوز مصؤونیت از مجازات باشد».

ویروس کرونا در چین؛ زنگ خطر برای افغانستان
ســازمان بهداســت چیــن در گــزارش
تــازهی خــود ،اعــام کــرده اســت کــه
بــه دنبــال شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن
کشــور ،تــا کنــون  45نفــر بــه شــمول
پزشــکی کــه مــروف درمــان مریضــان
اکرم رسا
مبتــا بــه ایــن ویــروس بــود ،جــان باختـه
و یــک هــزار و  287نفــر تحــت درمــان و مراقبــت قــرار دارنــد.
بــا گســرش ویــروس کرونــا در چیــن ،اکنــون  ۵۶میلیــون
نفــر در قرنطینــه بــه رس میبرنــد ،تــا از گســرش بیشــر
ایــن ویــروس جلوگیــری شــود .ایــن ویــروس نخســتین بــار در
شــهر «ووهــان» مشــاهده شــد و بعــد از آن در ســایر شــهرهای
ایــن کشــور شــیوع پیــدا کــرد.
در حــال حــارض دولــت چیــن بــرای جلوگیــری از شــیوع
بیشــر ایــن ویــروس ،محدودیتهــای شــدیدی را بــر
رفتوآمــد و حضــور در مراکــز اجتامعــی در چندیــن شــهر
ایــن کشــور بــه اجــرا گذاشــته اســت تــا از شــیوع ایــن
بیــاری بــه نقــاط دیگــر ایــن کشــور جلوگیــری کنــد.
رســانههای چینــی ،گــزارش داده انــد کــه پــس از
افزایــش مبتالیــان ایــن ویــروس ،دولــت چیــن ،قــرار اســت
یــک شــفاخانهی هزاربســری را تــا شــش روز آینــده بســازد
و در حــال حــارض مرحلــهی ساختوســاز ایــن شــفاخانه
ادامــه دارد.
عــاوه بــر چیــن ،تــا کنــون مــواردی از ایــن ویــروس
کشــنده در چاپــان ،کــرهی جنوبــی ،تایــوان ،اســرالیا و
امریــکا نیــز مشــاهده شــده اســت.
ویــروس کرونــا ،یکــی از کشــندهترین ویروسهــا در
جهــان اســت کــه بــه تازگــی در چیــن شــیوع پیــدا کــرده
اســت کــه از حیوانــات وحشــی بــه انســان رسایــت میکنــد.
آنچــه پزشــکان میگوینــد ،تــب شــدید ،رسفــه ،نفستنگــی
و ضعــف از عالیــم اصلــی ایــن ویــروس اســت.
بــه دنبــال افزایــش آمــار قربانیــان و متبالیــان ایــن
ویــروس در چیــن و شــیوع عالیــم آن در ســایر کشــورهای
جهــان ،دولــت افغانســتان نیــز از همــکاران بینامللل ـیاش
خواســته اســت تــا در زمنیـهی تشــخیص ایــن بیــاری بــا این
کشــور همــکاری کننــد .فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر صحــت کــه
روز شــنبه (5دلــو) در نشســتی بــه همیــن مناســبت صحبــت
میکــرد ،گفــت« :تــا بــه حــال کــدام مــورد مشــکوک در
افغانســتان مشــاهده نشــده اســت».
آقــای فیــروز افــزود کــه ایــن وزارت در جریــان روزهــای
گذشــته ،نشســتهای پیهــم بــا ســازمان جهانــی صحــت
در زمینـهی تدابیــر و جلوگیــری ایــن ویــروس داشــته اســت.
وزیــر صحــت اطمینــان داد کــه قابــل تــرس و نگرانــی
نیســت و بــه احتــال خیلــی زیــاد ایــن ویــروس در چیــن

مهــار شــود و امــکان شــیوع را در ســایر کشــورهای جهــان،
پیــدا نکنــد.
وزیــر صحــت گفــت« :ایــن وزارت تیمهــای تخنیکــی خــود
را در میــدان هــوای کابــل و دیگــر میدانهــای هوایـی کشــور
کــه شــهروندان افغانســتان بــه خــارج کشــور بــه خصــوص
چیــن رفتوآمــد دارنــد ،فرســتاده اســت تــا کــدام مــورد
مشــکوک اگــر وجــود داشــت آن را کنــرل کننــد؛ امــا تــا بــه
حــال کــدام مــورد مشــکوک در افغانســتان مشــاهده نشــده
اســت».
آقــای فیــروز تأکیــد کــرد کــه ایــن ویــروس خطرنــاک
اســت؛ امــا وزارت صحــت بــه مــردم افغانســتان اطمنیــان
میدهــد کــه افغانســتان ،از ایــن مــورد در امــان خواهــد
مانــد.
در همیــن حــال حبیــب اروال ،رییــس بخــش کنــرل
امــراض وزارت صحــت ،روز شــنبه ( 5دلــو) بــه روزنامــهی
صبــح کابــل گفــت کــه ایــن وزارت ،یــک تیــم تخنیکــی را
ســاخته اســت تــا مســؤولیت تعقیــب ایــن مســأله را داشــته
باشــد و اگــر کــدام مــورد مشــکوک مشــاهده شــد ،بــه
زودتریــن فرصــت آن را کنــرل کنــد.
آقــای اروال ،میگویــد کــه پخــش ایــن ویــروس،
تشــویشهایی را نــه تنهــا بــرای مــردم افغانســتان ،بلکــه
بــرای متــام مــردم دنیــا بــه وجــود آورده اســت و جــای نگرانــی
خــود را دارد .او افــزود کــه وزارت صحــت ،نشسـتهایی را بــا
همــکاران بینامللل ـیاش در ایــن چنــد روز گذشــته داشــته
اســت و در روزهــای آینــده هــم چندیــن نشســت در ایــن
مــورد خواهــد داشــت.
رییــس بخــش کنــرل امــراض وزارت صحــت ،تأکیــد کــرد
کــه ایــن وزارت بــه متــام مراکــز صحــی هدایــت داده اســت

کــه اگــر بــا ایــن چنیــن مــورد مشــکوک برخــورد میکننــد،
ایــن افــراد را بــه زودتریــن فرصــت بــه شــفاخانهی مرکــزی
کابــل و شــفاخانههای مجهــز والیــت انتقــال دهیــد .او
تأکیــد کــرد کــه تــا هنوز کــدام مــورد مشــکوک در افغانســتان
مشــاهده نشــده اســت.
او گفــت« :کرونــا ویروســی اســت کــه شــکل مکروســکوپی
تــاج ماننــد دارد؛ از همیــن خاطــر ایــن را کرونــا نامگــذاری
کــرده انــد .ایــن ویــروس از طریــق حیوانــات بــه انســان
انتقــال پیــدا میکنــد و رشوع «زکام» ماننــد دارد».
هرچننــد آقــای اروال ،گفــت کــه وزارت صحــت همــراه بــا
همــکاران بیناملللـیاش کامــا متوجـهی مــردم افغانســتان
اســت؛ ولــی شــهروندان ایــن کشــور بایــد از احتیــاط کامــل
کار بگیرنــد.
گفتنــی اســت کــه تــا کنــون وزارت صحــت ،بــرای ســفر
افغانهــای مقیــم در چیــن کــدام ممنوعیتــی اعــام نکــرده
اســت؛ امــا گفتــه اســت در صورتــی کــه ایــن ویــروس مهــار
نشــود ،ممکــن اســت در روزهــای آینــده تصمیمهایــی در
ایــن مــورد گرفتــه شــود.
انتظــار مـیرود کــه در روزهــای آینــده ،رقــم مبتالیــان بــه
ایــن ویــروس افزایــش یابــد .ایــن در حالــی اســت کــه یــک
روز قبــل ،رقــم جانباختــگان از ایــن بیــاری ،بــه  25نفــر
میرســید.
بــا ایــن حــال شــاری از کشــورهای دیگــر کــه شــهروندان
شــان بــه چیــن ســفر میکننــد ،مســافران خــود را قبــل از
داخــل شــدن بــه مرزهــای شــان بررســی صحــی میکننــد.
وزارت خارجــهی ایــران نیــز بــه شــهروندان در ایــن کشــور
توصیــه کــرده اســت کــه هنــگام بازگشــت بــه ایــران مســائل
بهداشــتی را رعایــت کننــد.
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همزمانــی منایــش مدلینــگ
عــدهای از جوانــان دخــر و پــر
در خیابانــی در کارتــهی چهــار
کابــل ،بــا نصــب شــعارهایی در مــورد
زاهد مصطفا
حجــاب زنــان توســط امــام مســجد
گازرگاه هــرات و گفتوگوهــای صلحــی کــه مــردم و
بــه خصــوص زنــان را نگــران برگشــت بــه گذشــته کــرده
اســت ،ایــن منایــش کلیشــهای و حاشــیهای را وارد
مــن جریانهــای جــدی جامعــه کــرد .اگــر قــرار باشــد
اجمــل حقیقــی یــا دیگــر افــرادی کــه در ایــن منایــش
مــدل بودنــد را از پروســه حــذف کنیــم و کاســتیهای
تخنیکــی و فنــی منایــش را ندیــده بگیریــم؛ اجــرای
چنیــن منایشــی در یکــی از خیابانهــای کابــل،
میتوانــد حرفهایــی بــه گفــن داشــته باشــد.
همــه نگــران برگشــت بــه گذشــته انــد و فقــط یــک
امــام مســجد بــا نصــب چنــد تابلــو میتوانــد چنــد روز
خــوراک داغ رســانهها شــود و در کنفرانــس خــریاش
بــه زنــان خربنــگار اجــازهی حضــور منیدهــد؛ دولــت
هــم بــه شــکل مرمــوزی بیتفــاوت اســت .در چنیــن
رشایطــی بــا ایــن کــه منایــش مدلینــگ دردی را دوا
منیکنــد؛ امــا میتوانــد بــه عنــوان یــک منــاد ،درخــور
تأمــل باشــد و اعرتاضــی باشــد رصیــح علیــه آنچــه کــه
جریــان دارد .آنچــه در مدلینــگ حــرف اول را میزنــد،
زیبایــی اســت؛ زیبایــی در لبــاس ،ترکیــب لبــاس و
رفتــار در قالــب لبــاس .هیــچ چیــزی بیشــر از مدلینــگ
تأکیــد بــر زیبایــی و تناســب نــدارد؛ چــون چرخــهای
اســت بــرای درآمــد و بایــد بــه بهرتیــن شــکل اجــرا
شــود؛ منایــش چنیــن چیــزی کــه حــرف از زیبایــی
داشــته باشــد ،در کابلــی کــه زشــتی از در و دیــوار آن
بــاال رفتــه اســت ،هــر چنــد لقم ـهی نانــی بــرای هیــچ
خیمهنشــینی منیشــود و منیتوانــد هیــچ دردی را
دوا کنــد؛ امــا میتوانــد اعرتاضــی باشــد علیــه هم ـهی
افــکاری کــه چنیــن وضعیتــی را بــه وجــود آورده اســت.
و امــا ایــن منایــش را اگــر قــرار باشــد در قالبــی کــه
اجــرا شــد و حــرف بــه میــان آورد بــا توجــه بــه رشایــط
مشــابه در نظــر بگیریــم؛ حاشــیههای متضــادی در آن
وجــود دارد کــه آن را بــه امــری تهــی ،بیهدف ،پــروژهای
و  ...فــرو میکاهــد .در امــر هــری ،اگــر هرنمنــد بتوانــد
زیبایــی خلــق کنــد ،ایــن کــه در آن کار هــری هــدف
خــوب یــا بــدی نهفتــه باشــد ،اهمیتــی نــدارد؛ چــون
منطــق جمعــی یــا اجتامعــی قابــل تعمیــم در هــر
نیســت؛ امــا در امــور اجتامعــی ،هــدف یــا صداقــت بــه
هــدف کــه امــری اســت اجتامعــی و وابســته بــه منافــع
جامعــه ،مهــم پنداشــته میشــود .هدفمنــدی در
کارهــای گروهی-اجتامعــی ،عنــر اساســی و معنامنــد
هــر حرکتــی اســت .مدلینــگ ،پروسـهی کامــا تجارتــی
اســت کــه توســط آن ،رشکتهــا ،تولیــد شــان را توســط
افــرادی زیبــا و تعلیمیافتــه ،بــه منایــش میگذارنــد تــا
بــا معرفــی آن ،مشــری جــذب کننــد .کاری کــه ایــن
جوانــان در کابــل کردنــد ،از ایــن لحــاظ تجارتــی نبــود؛
یعنــی تبلیــغ لباســی نبــود کــه مــردم را بــه خریــد آن
جــذب کننــد؛ بیشــر منایشــی بــود بــرای نشــان دادن
لبــاس شــاید بومــی افغانســتان و برگــزاری آن در یکــی
از خیابانهــا ،معنامنــدیای را داشــت کــه بــا توجــه بــه
وضعیــت افغانســتان قابــل بررســی اســت.

اجمــل حقیقــی ،رسکــردهی ایــن گــروه ،در
گفتوگویــی بــا رادیــو آزادی در جریــان برگــزاری
ایــن منایــش ،کارش را تابوشــکنی میخوانــد و از
انقالبــی حــرف میزنــد کــه مدعــی اســت بــا کار شــان
بــه وقــوع میپیونــدد؛ او ،میگویــد روز والنتایــن بــا
لبــاس رسخ (لبــاس عشــق) بــا یلــدا جــان –یکــی از
مدلهــای منایــش -بــه هــرات میرونــد و ایــن منایــش
را اجــرا میکننــد؛ بــدون ایــن کــه ترســی از امــام
مســجد گازرگاه هــرات داشــته باشــند .میگویــد کــه
مــن دوازده ســال اســت مدلینــگ میکنــم ،مولــوی
انصــاری چنــد روز شــده شــعار نصــب کــرده اســت.
وقتــی بیننــدهی ایــن ویدیــو باشــید ،بــا شــنیدن تُــن
صدایــی کــه اجمــل در بیــان ایــن جمــات اختیــار
میکنــد ،بــه خوبــی پــی میبریــد کــه او هدفــی را
دنبــال منیکنــد و فقــط نشــان میدهــد کــه چنیــن
هدفــی دارد .شــنیدن ایــن جمــات از زبــان اجمــل
حقیقــی ،شــبیه ایــن میمانــد کــه شــخصیت فیلــم،
دیالوگهایــش را فقــط یــاد کــرده باشــد بــدون ایــن
کــه معنــای آن را بفهمــد؛ دیالوگهایــی کــه ممکــن
از چهــرهی دیگــر و پــروژهای منایــش برایــش تجویــز
شــده اســت .نویســنده بــه ایــن چهــرهی منایــش
هــم مخالفتــی نــدارد؛ چــون در افغانســتان هــر
کاری بایــد پــروژهای باشــد و بــدون پــروژه ،تهیــهی
لبــاس هــم امکانــش فراهــم نیســت بــرای مدلهــا؛
امــا پــروژه بــه چــه قیمتــی؟ همزمانــی ایــن منایــش
بــا طــرح نگرانیهــا در مــورد توافقنامــهی صلــح
امریــکا و طالبــان از ســوی رییسجمهــور غنــی ،در
مجمــع جهانــی اقتصــاد ســویس و از ســوی معــاون
انتخاباتـیاش آقــای صالــح در افغانســتان و تأکیــد بــر
ســهم زنــان در صلــح ،چقــدر میتوانــد آن را منایشــی
هدفمنــد و دســتآویزی ســازد تــا رییسجمهــور
بــه همتایــان اروپایــیاش نشــان بدهــد کــه مــردم
افغانســتان ،منیتواننــد بــا قوانیــن طالبــان کنــار
بیاینــد و چقــدر ایــن منایــش را ســازماندهی شــده
نشــان میدهــد؟ اینهــا برداش ـتهایی اســت کــه بــه
بودجــهی مالــی منایــش برمیگــردد و آن کــه بودجــه
داده اســت ،هــدف مشــخصی را دنبــال میکنــد کــه
بــا اهــداف دیگــران از منایــش فــرق دارد.
اجمــل حقیقــی ،در ویدیویــی کــه در صفحــهی
فیسبوکــش «الیــف رفتــه اســت» ،بــه تصحیــح
حرفهایــش پرداختــه و گفتــه اســت کــه کار او هیــچ
ربطــی بــه مولــوی انصــاری نــدارد و مخالفتــی هــم
بــا گفتههــای مولــوی انصــاری نشــان نــداده اســت؛
ایــن یعنــی برگــزاری ایــن مدلینــگ هیــچ اعرتاضــی
نــدارد مبنــی بــر ایــن کــه مولــوی انصــاری اشــتباه
میکنــد .ایــن گفت ـهاش بــا حــرف دیگــرش کــه گفتــه
بــود کار شــان تابوشــکنی اســت؛ بیانگــر بیهدفــی
برگزارکننــدگان منایــش اســت کــه انــگار پــروژ ه بــرای
شــان داده شــده باشــد کــه اجــرا کننــد ،بــدون ایــن
کــه درکــی از محتــوا یــا هــدف منایــش داشــته باشــند.
وقتــی اجمــل حقیقــی بــا جمعــی از دخــران و پــران،
وســط خیابانــی در کابــل منایــش مدلینــگ برگــزار
میکننــد؛ نفــس همیــن برگــزاری مخالفتــی اســت
بــا آنچــه مولــوی انصــاری از زن عنــوان میکنــد؛ امــا
اظهــارات اجمــل حقیقــی مبنــی بــر ایــن کــه هیــچ

مخالفتــی بــا گفتههــای انصــاری نــدارد ،نشــان از
بیتعهــدی کار اجمــل حقیقــی و گروهــش دارد کــه
حتــا منیفهمنــد بــرای چــه چیــزی روی صحنــهی
منایــش میرونــد و هــدف از منایــش شــان چیســت؟
موقــف مولــوی انصــاری در مــورد اجمــل حقیقــی و
افــرادی از ایــن دســت در جامعــه ،مشــخص اســت کــه
زیرمجموعــهی مــردان بیغیــرت محســوب میشــوند؛
امــا موقــف اجمــل حقیقــی در مــورد گفتههــای آقــای
انصــاری خنثــا و منفعــل اســت .در ویدیویــی کــه در
صفحــهی فیسبوکــش الیــف رفتــه اســت ،آن قــدر
بــا تقــا میخواهــد در تقابــل بــا مولــوی انصــاری
قــرار نگیــرد کــه انــگار پایــش بــه محاکمــه کشــانده
شــده اســت .وقتــی دل و گــردهی ایــن را داری کــه بــا
ادعــای تابوشــکنی وســط خیابــان منایــش مدلینــگ
برگــزار کنــی ،ایــن عرضــه را هــم داشــته بــاش کــه از
موقــف و هــدف منایشــت در جامعــه دفــاع کنــی؛ وقتــی
منیتوانــی از فعالیتــی کــه ادعــا داری بــه انقــاب ختــم
میشــود و تابوشــکنی اســت ،دفــاع کنــی؛ چگونــه
بیننــده بــاور کنــد کــه تــو بــه تابوشــکنی بــاور داری و
حــرف از انقــاب میزنــی.
آن چــه ایــن منایــش را تهــی و به ســطح افتضــاحآوری
پــروژهای و آبکــی جلــوه میدهــد ،شــخصیتها یــا
مدلهــای منایــش انــد کــه هیــچ درکــی از اعــراض
مقابــل وضــع موجــود ندارنــد و حتــا کلامتــی از قبیــل
اعــراض و تابوشــکنی را از زبــان پروژهدهندههــا یــا
گیرندههــای دســت اول یــاد گرفتــه انــد .اگــر ایــن تیــم
توانســته بــود ایــن پــروژه را بــه اســاس پروپوزلــی بــه
دســت بیــاورد ،حتــا تــا زمــان اجــرای آن میتوانســت
برایــش هــدف مشــخص کنــد و از هــدف آن دفــاع کنــد؛
ایــن طــور بــه نظــر میرســد کــه پــروژه یکبارگــی
بــرای شــان پیشــنهاد شــده اســت کــه بایــد روی صحنــه
بربنــد و چنــد کلم ـهی کلیــدی هــم بــرای شــان گفتــه
شــده کــه هــدف ایــن پــروژه مثــا تابوشــکنی اســت.
اگــر تــو مدعــی تابوشــکنی اســتی و هیــچ اختالفــی
بــا حرفهــای مولــوی انصــاری نــداری؛ مــردم انتظــار
چــه تابوشــکنیای را از تــو داشــته باشــند؟ تابوشــکنی
چیســت؟ چــه زمانــی نیــاز بــه تابوشــکنی اســت؟ وقتــی
مدعــی اســتی کــه ایــن منایــش یــک کار هــری و
فرهنگــی اســت بــرای تابوشــکنی ســنتهای موجــود
در جامعــه؛ چطــور میتوانــی ادعــا کنــی کــه بــا
حرفهــای مولــوی انصــاری مشــکلی نــداری و هدفــت
را رســانهها برعکــس انعــکاس داده انــد؟
اگــر ایــن منایــش مدلینــگ را عــدهای از جوانــان
نخبــه –فهمیــده -انجــام داده بودنــد ،شــاید
کاســتیهای فنــیاش را میداشــت؛ امــا میتوانســت
زمینــهی گفتوگــوی جدیتــری را بــاز کنــد کــه
اعــراض بــه حرفهــای مولــوی انصــاری یــا قربانــی
شــدن دســتآوردهای زنــان در گفتوگوهــای صلــح،
بخشــی از آن باشــد؛ امــا برگــزاری آن توســط مدلهایــی
کــه فقــط میتواننــد لبــاس بپوشــند و راه برونــد ،آن را
از ایجــاد گفتــان یــا بحــث خالــی میکنــد تــا جایــی
کــه رسگــروه ایــن منایــش میآیــد و در صفحــهی
فیسبوکــش معــذرت میخواهــد و میگویــد کــه
هــدف شــان مخالفــت بــا هیــچ کــس و چیــزی نیســت،
جــز منایــش دادن چنــد جــوره لبــاس.
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آن چه این منایش را تهی و به سطح افتضاحآوری پروژهای و آبکی جلوه میدهد ،شخصیتها یا مدلهای منایش اند که هیچ درکی از اعرتاض
مقابل وضع موجود ندارند و حتا کلامتی از قبیل اعرتاض و تابوشکنی را از زبان پروژهدهندهها یا گیرندههای دست اول یاد گرفته اند.

بــه تازگــی نظرســنجیای از ســوی انســتیتیوت مطالعــات
جنــگ و صلــح افغانســتان در رســانهها بــه نــر رســیده
اســت .ایــن نظرســنجی نشــاندهندهی آن اســت بــا آن کــه
ایــن روزهــا بحــث در مــورد گفتوگوهــای صلــح بیــن امریــکا
و طالبــان و رشوع مذاکــرات بیناالفغانــی داغ و همــه جــا
خــر از آمــد آمــد دوبــارهی طالبــان بــه بدنـهی نظــام سیاســی
کشــور اســت؛ امــا تــا هنــوز مــردم افغانســتان نتوانســته انــد
خاطــرات دشــوار و ســخت دورهی حاکمیــت طالبــان را بــه
فراموشــی بســپارند.
در ایــن نظرســنجی آمــده اســت که حــدود  ۶۸درصــد مردم
افغانســتان نظــام سیاســی «جمهــوری اســامی» را نســبت بــه
«امــارت اســامی» طالبــان پــس از برقــراری صلــح ترجیــح
میدهنــد .در ایــن نظرســنجی از پنــج هــزار و  ۳۸نفــر از
شــهروندان کشــور بــا دو گــروه ســنی  ۱۸تــا  ۴۰ســال و باالتــر
از  ۴۰ســال مصاحبــه شــده اســت .متــام مصاحبهشــوندگان
باشــندگان  ۳۴والیــت بــودهانــد کــه بیــش از  ۶۰درصــد
مصاحبهشــوندگان ایــن نظرســنجی ،روستانشــینان اســتند.
حــدود  ۸۰درصــد ایــن افــراد بــاور دارنــد کــه جنــگ
افغانســتان «راه حــل نظامــی» نــدارد؛ امــا  ۲۰درصــد دیگــر بــه
راه حــل نظامــی پایــان جنــگ باورمنــد اســتند و تنهــا حــدود
 ۱۳درصــد از مجمــوع مصاحبهشــوندگان «امــارت اســامی»
طالبــان را حامیــت میکننــد؛ امــا  ۶۸درصــد دیگــر نظــام
«جمهــوری اســامی» را ترجیــح میدهنــد.
آن طــوری کــه انســتیتیوت مطالعــات صلــح و جنــگ
افغانســتان گفتــه اســت ،معیــار اصلــی بــرای پاســخدهی
رشکتکننــدگان بــه ایــن ســؤال کــه آیــا از نظــام جمهــوری
حامیــت میکننــد یــا «امــارت اســامی» و تجربیاتــی کــه آنــان
از دورهی حکومــت طالبــان و دورهی جمهــوری داشــته انــد که
در نتیجــه بیــش از نیمــی از رشکتکننــدگان حامیــت خــود
را از نظــام جمهــوری اعــام داشــته انــد؛ ایــن خــود نشــان
میدهــد ،حتــا اگــر قــرار باشــد بــا پایــان مذاکــرات صلــح
میــان امریــکا و طالبــان و رشوع مذاکــرات بیناالفغانــی،
طالبــان بخواهنــد بــا بدن ـهی نظامــی سیاســی کشــور ادغــام
شــوند ،ایــن مــردم اســتند کــه آخریــن تصمیــم را بــرای رشوع
فصــل جدیــد سیاســت افغانســتان میگیرنــد.
بــا آن کــه گفتــه میشــود گــروه طالبــان در رشایــط
فعلــی بیشــرین هــواداران خــود را در بیــن روستانشــینان
افغانســتان دارد؛ امــا ایــن نظرســنجی زاویــهی تــازهای را از
نوعیــت حامیــت طالبــان در بیــن مــردم افغانســتان نشــان
داده اســت کــه بــر خــاف آن تصــور عــام کــه در بیــن
شــهروندان افغانســتان وجــود دارد ،روستانشــینان افغانســتان
متایــل چندانــی بــه حکومــت امــارت اســامی ندارنــد و بایــد
دیگــر طالبــان ایــن خیــال واهــی را از رس دور کننــد کــه مــردم
افغانســتان حــارض شــوند ،دوبــاره آنهــا را بــا آغــوش بــاز
اســتقبال کننــد.
امریــکا ،جامع ـهی بینامللــل و حکومــت افغانســتان اگــر
بتواننــد در ایــن گفتوگوهــا طالبــان را بــه صلــح وادارنــد،
بایــد ایــن گــروه را متقاعــد کننــد کــه در رفتارهــای سیاســی و
اجتامعــی افراطگرایان ـهی خــود مطیــع سیاس ـتهای اصلــی
نظــام جمهــوری باشــند و بپذیرنــد کــه مــردم افغانســتان
هیــچ گاه نخواهنــد پذیرفــت کــه طالبــان همســان گذشــته
دارای قــدرت سیاســی و نظامــی باشــند و هــر طــور کــه گــان
میبرنــد ،بتواننــد بــر مــردم افغانســتان حکمرانــی کننــد.
بــدون شــک اگــر گــروه طالبــان عقالنیــت سیاســی کافــی
داشــته باشــند ،در اوضــاع کنونــی بــا کمــی تجزیــه و تحلیــل
وضعیــت پــی خواهنــد بــرد کــه راه حــل نهایــی بــرای آنــان
پذیــرش صلــح از ســوی رهــران شــان اســت و اکنــون کــه
مذاکــرات صلــح بحــث جــدی و داغ ایــن روزهــای محافــل
سیاســی جهــان و افغانســتان اســت ،بهرتیــن فرصــت ممکــن
را بــه دســت آورده انــد تــا بتواننــد بــه عنــوان شــهروندان
رســمی افغانســتان بــار دیگــر فرصــت زندگــی کــردن را در
جغرافیایــی کــه رسزمیــن مــادری شــان اســت ،بــه دســت
بیاورنــد و نبایــد بــا لجاجــت و غــرور گــروه خاصــی از رهــران
ت شــخصی شــان
شــان کــه تنهــا بــرای امتیازگیــری و منفع ـ 
حــارض بــه نتیجــه دادن گفتوگوهــای صلــح نیســتند،
قربانــی شــوند .ایــن شــیوهی برخــورد رهــران طالبــان بــا
مقولــهی صلــح ،تــا کنــون فرصــت یــک زندگــی آرام را از
رسبــازان شــان گرفتــه اســت.
بــه ایــن نکتــه رییسجمهــور غنــی هــم چنــد روز پیــش
اشــارهی رصیــح داشــت کــه نشــاندهندهی بیــان واقعیــت
در میــان رهــران گــروه طالبــان اســت و ایــن رهــران
متأســفانه از فرصــت صلحــی کــه در پیــش روی شــان امریــکا،
جامعــهی جهانــی و حکومــت افغانســتان گذاشــته انــد در
حــال سوءاســتفاده اســتند کــه ادامــهی ایــن ســوءرفتارهای
سیاســی از ســوی رهــران گــروه طالبــان میتوانــد وضعیــت
گفتوگوهــای صلــح را دشــوارتر کنــد و در نتیجــه بایــد
نگــران آن روز باشــیم.
بــا آن کــه امریــکا و حکومــت افغانســتان از یــک ســال
بدیــن ســو بــه صــورت جــدی بــه دنبــال نتیجهگیــری از
مذاکــرات صلــح اســتند ،بــا چنیــن رهربانــی کــه اکنــون
رهــری گــروه طالبــان را بــر عهــده دارنــد ،ایــن گفتوگوهــا
بینتیجــه مبانــد.
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روایت مهاجران افغانستان
فرزندان زمین

شهر وان ترکیه ،جانشین تهران
برای مهاجرین افغانستان
بــا رونــد رو بــه رشــد مهاجــرت بــه
اروپــا در جهــان ،ایــن اشــتیاق در
ســالهای اخیــر در میــان مهاجــران
افغانســتانی کــه در پاکســتان و ایران
احمدولی روزبه زندگــی میکردنــد نیــز افزایــش
یافــت کــه در ایــن مــدت ،شــاهد حضــور بیشــار
مهاجــران افغانســتانی بــه کشــور ترکیــه بودیــم کــه بــه
گونــهای دروازهی ورودی کشــورهای آســیایی بــه اروپــا
هــم محســوب میشــود.
بــر اســاس آمارهــای ســازمان بیناملللــی مهاجــرت،
هــم اکنــون در کشــور ترکیــه بیــش از صدهــا هــزار
مهاجــر افغانســتانی بــه صــورت غیــر قانونــی زندگــی
میکننــد کــه همگــی منتظــر انــد تــا فرصــت تــازهای
را بــرای رفــن بــه ســمت یونــان و ادامــهی مسیرشــان
پیــدا کننــد.
مهاجریــن افغانســتانی باتأســف ،در طــول ایــن
همــه ســال از آن عــده مهاجرینــی بــوده انــد کــه در
بیــن متامــی مهاجــران جهــان از طیفــی بــوده انــد
کــه کمتریــن اعتبــار را در نــزد کشــورهای مهاجرپذیــر
داشــته انــد و بــدون شــک اگــر پاکســتان و ایــران بــه
نیــروی کار مهاجریــن افغانســتانی نیــاز نداشــتند ،ایــن
دو کشــور همســایه نیــز پیــش از ایــن ،شــار زیــادی
از مهاجریــن افغانســتانی را از کشورشــان اخــراج
میکردنــد.
هــر چنــد آمارهــای اخیــر نیــز نشــان دهنــدهی
ایــن اســت کــه ایــران در ســال جــاری ،بــا بــه وخامــت
گامشــن اوضــاع اقتصــادی برنام ـهی اخــراج مهاجریــن
افغانســتان را بــه شــدت پیگیــری میکنــد و بــه همیــن
خاطــر اســت کــه هــر چنــد ایــران درصــدد اخــراج وســیع
مهاجریــن افغانســتانی اســت و فصــل زمســتان هــم در
کشــورهای منطقــه رشایــط ســختی را ایجــاب کــرده
اســت؛ امــا بســیاری از مهاجریــن افغانســتانی در
زمســتان شــانس خــود را بــرای عبــور از مــرز امتحــان
میکننــد؛ چــون در رسمــای زمســتان ،مامــوران
کمتــری در مســیر هســتند .مســیری کــه کوهســتانی
وخطرنــاک اســت .در ایــن مســیر ،بیشــار مهاجرینــی
بــوده انــد کــه گاه و بیــگاه بــه درههــا ســقوط کــرده و
یــا یــخ زده انــد .مهاجــران افغانســتانی بــر ایــن باورنــد
کــه بــا وجــود ایــن خطرهــا ،تعــداد مهاجرینــی کــه
ایــن راه را انتخــاب میکننــد ،دائــم در حــال بیشــر
شــدن اســت .دلیــل ایــن افزایــش در رونــد مهاجــرت بــه
ســمت ترکیــه و اروپــا را میتــوان در وحشــت از جنــگ و
تــرور در افغانســتان دانســت کــه آنهــا را وادار بــه فــرار
میکننــد.
باتأســف ،در داخــل افغانســتان بــه وضــوح شــاهد
ایــن بودیــم کــه اوضــاع مــدام بدتــر میشــود و هــر روز
شــهروندان بســیاری افغانســتان را تــرک میکننــد و بــه
دنبــال امنیــت و زندگــی بهرتنــد.
ایــن مهاجریــن در ابتــدا بــه تهــران میرونــد ،شــهری
کــه در هــزار کیلومــری شــهر وان قــرار دارد .ایــن شــهر،
هــر چنــد ســالها پنــاهگاه امنــی بــرای مهاجریــن
افغانســتانی از لحــاظ اقتصــادی بــود؛ امــا ایــران
دیگــر جــای مانــدن نیســت و بســیاری از مهاجریــن
افغانســتانی منیتواننــد حتــا نــان شــب را تهیــه کننــد.
رشایــط بــد اقتصــادی ایــران و تحریمهــا باعــث
شــده اســت کــه حکومــت ایــران ایــن پناهجویــان را
گــروه گــروه بــه افغانســتان برگردانــد و بنــا بــر آمــار
ســازمانهای بیناملللــی امــور پناهجویــان در ســال
گذشــته 450 ،هــزار افغــان ،ایــران را تــرک کردهانــد.
 245هــزار نفــر آنهــا بــه اجبــار ایــران را تــرک کردهانــد
و بــرای فــرار از ایــن رسنوشــت ،خیلــی از آنهــا تــاش
میکننــد ،بــه ســمت ترکیــه برونــد.
گفتــه میشــود شــهر وان ترکیــه حــاال جانشــین
خوبــی بــرای تهــران شــده و توانســته اســت در مــدت
کــم ،شــار بســیاری از مهاجریــن افغانســتانی
غیرقانونــی را در خــود جــای دهــد؛ البتــه گزارشهــای
هــم وجــود دارد کــه شــهر وان ترکیــه بــه انــدازهی
تهــران بــرای مهاجریــن افغانســتانی حاشــیهی امنیــت
اقتصــادی نــدارد و بــه آن پیامنــه کــه تهــران توانســته
بــود کارگــران غیــر قانونــی مهاجــر افغانســتانی را در
خــود جــای دهــد ،شــهر وان ترکیــه نتوانســته اســت؛ امــا
بــا ایــن هــم تــا هنــوز ایــن شــهر در ترکیــه خواســتگاه
بســیاری از مهاجریــن افغانســتانی اســت کــه بــه محــض
ورودشــان بــه ترکیــه ،تــاش میکننــد کــه خــود را بــه
ایــن شــهر برســانند تــا هــم زمینـهی کار و زندگــی مــدت
بــرای خــود فراهــم کننــد و هــم زمینههــای ادامــهی
سفرشــان بــه ســمت اروپــا را مهیــا کــرده و بــار دیگــر بــه
ایــن ســفر بــی بازگشــت ادامــه دهنــد.
در واقــع اگــر بخواهیــم گــذاری بــه زندگــی مهاجریــن
افغانســتانی در شــهر وان بیندازیــم ،بســیاری از
موضوعــات مهــم اجتامعــی اســت کــه میتوانــد
بــرای زندگــی مهاجریــن افغانســتان بــه مثاب ـهی خطــر
مــرگ و یــا فرصــت زندگــی باشــد .نیــاز اســت تــا بــه
زندگــی مهاجریــن افغانســتانی در شــهر وان پرداختــه
شــود و موضــوع بــه حاشــیه رفت ـهی زندگــی مهاجریــن
افغانســتانی را بــه اصــل مــن برگردانــده شــود کــه نیــاز
بــه اطالعــات وســیعی از خــود مهاجریــن افغانســتانی
غیــر قانونــی دارد.

توانمندسازي نظام آموزشی تحصیالت عالی
با رويكرد مهارتمحور

توانمندسازی
رسمایــهی بیدلیــل تبدیــل شــوند .كشــورهایی كــه
توانمندســازی بــه ایجــاد توانســته انــد بــا درك ایــن نیــاز عمــده و واقعیــت
تغییــرات مناســب در كلیــه ابعــاد و اجتامعــی بــه جهــت دادن درسهــای دانشــگاهی
جوانــب زندگــی افــراد ،خانوادههــا ،بــه ســمت نیازهــای بــازار كار بپردازنــد ،موفــق بــوده
دکرت عارف نعیمزاد
گروههــا و اقشــار اجتــاع گفتــه انــد .آنــان دریافتــه انــد ،موفقیــت دانشــگاهها در
میشـ ـ و د و یكــی از پیشرشطهــای محــوری در ایــن اســت کــه بتواننــد نیازهــای بخشهــای مختلــف
شــكلگیری و تكامــل فرآیندهــای توســعهی پایــدار ،اقتصــادی و صنعتــی كشــور شــان را بــرآورده کننــد.
توانمنــد شــدن افــراد ،گروههــا و جوامــع بــه منظــور
بــا دریــغ ،در كشــورهای در حــال توســعه ،بــر
مشــاركت فعــال آنهــا در تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف خــاف كشــورهای توســعهیافته ،بیــن مؤسســات
درازمــدت و میان مــدت توســعهی همهجانبــهی تحصیــات عالــی و رشکتهــای اقتصــادی و صنعتــی
اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی اســت.
رابطــهی تنگاتنگــی
از منظــر پیشـ ـ ن یه ،موفق یــت طرحهــای وجــود نــدارد .محصــول
نیــاز
توانمندســازی بــه عنــوان تجــارب جهانــی ،منطقــه دانشــگاهها
ای و ملــی تــا انــدازهی زیــادی بــه بافــت اجتامعــی ،مراکــز و رشکتهــای
فرهنگــی ،سیاســی ،آموزشــی و همچنیــن بــه جنبــه کار را تأمیــن منیكنــد
هــای روانشــناختی فــردی و اجتامعــی و ارزشهــا و هــر روز فاصلههــا
ارتبــاط دارد.
بیشــر میشــود؛ بنــا
توانمندسازی و تحصیالت عالی
بــر ایــن ،تجدیــد نظــر
اساســا اولیــن راهــرد عمــده در تدویــن ،طراحــی و در برنامهریــزی نظــام
اجــرای برنامههــای توانمندســازی ،نظــام آموزشــی آمــوزش تحصیــات
تحصیــات عالــی اســت .در نظــام آموزشــی تحصیــات عالــی ،تجدیــد نظــر در
عالــی ،اطالعــات و پیا مهــا از طریــق محصــل بــه شــیوه و مبنــای پذیــرش
جامعــه منتقــل میشــود و دسرتســی اقشــار وســیع دانشــجو از آزمونهــای
مــردم بــه اطالعــات جامــع ،علمــی و کاربــردی یــك رسارسی ،پاســخگویی
گام كلیــدی در فرآینــد توانمندســازی بــه حســاب نظــام آمــوزش تحصیالت
میآیــد.
عالــی بــه نیازهــای
انت قــال اطالعــات بــه معنــی ایجــاد توانایــی اقتصــادی و اجتامعــی
بالقــوهی یادگیــری و ارتقــای ســطوح آگاهــی ،دانــش ،جامعــه بــه ویــژه بــازار
تكنیكهــا و مهارتهــای ارتباطــی در میــان گــروه كار ،از جملــه موضوعات
هــای اجتامعــی اســت .ایــن مرحلــه زیربنــای رسآغــاز مهمــی اســت كــه بــا
حالــت آگاهــی و آمادگــی ذهنــی مــردم بــرای ایفــای توجــه بــه نیازهــای متغیــر و متنــوع جهــان امــروز بــرای
نقــش تار یخــی خــود و اقــدام در جهــت به بــود نیــل بــه توســعهی پایــدار ،رضورت حتمــی بــه شــار
وضــع موجــود و ســاخنت دنیــای عــاری از فقــر ،میآ یــد .
عقبماندگــی ،خشــونت ،نابرابــری و تبعیــض اســت.
صاحبنظــران عرصــهی نظــام آمــوزش تحصیــات
در ســالهای اخیــر کــه افغانســتان شــاهد نــرخ عالــی ،بــر ایــن بــاور انــد كــه مهارتهــای کاربــردی
فزاینــدهی متایــل بــه تحصیــات عالــی در میــان علمــی نیــز بایــد بــا تقاضــای بــازار كار متناســب
جوانــان و متقاضیــان تحصیــات عالــی اســت ،آمــار باشــد تــا پدیدههــای توســعه در جامعــه شــكل گیــرد؛
اشــتغالزایی نشــان میدهــد كــه وضعیــت اشــتغال بنابرایــن ،چگونگــی رسمایهگــذاری بــرای ارتقــای
فارغالتحصیــان دانشــگاهها متناســب بــا میــزان مهارتهــای کاربــردی علمــی نیــروی كار متخصــص
رشــد فارغالتحصیــان دانشــگاهها نبــوده اســت .و بهكارگیــری مناســب آن و نیــز مدیریــت صحیــح و
ایــن در حالــی اســت كــه اشــتغال و از جملــه اشــتغال مبتنــی بــر نیازهــای جامعــه از طــرف دانشــگاهها كــه
فارغالتحصیــان دانشــگاهی مســتلزم مؤلفههــای عهــدهدار ایــن مهــم اســتند ،از جملــه مــواردی اســت
متعــددی از جملــه متناســب بــودن مهارتهــای آنهــا كــه نیازمنــد مطالعــه ،بازنگــری دقیــق و همهجانبــه و
بــا نیازهــای بــازار كار میباشــد.
نیــز برنامه-ریزیهــای آموزشــی مناســب میباشــد.
پژوهشهــا و بررســیهای ســاحوی نشــان
متأســفانه ،در جوامع ــی کــه دیدگاههــا و
میدهــد كــه دانشــگاهها در گذشــته ،از الگــوی مأموریتهــای دانشــگاهها ســنتی و ایســتا تعریــف شــده
خاصــی كــه مبتنــی بــر نیــاز بــازار كار باشــد ،اســت ،دانشــگاهها همــه بــه آموزشهــای یكنواخــت و
پیــروی نكــرده و همســو نبــودن نظــام تحصیــات تكــراری بــه ســبك ســنتی و تولیــد انبــوه فارغالتحصیالن
عالــی بــه نیازهــای جامعــه یكــی از دالیــل بیــكاری مــدرك بــه دســت غیــر ماهــر و غیرحرفــهای و جویــای كار
فارغالتحصیــان بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت میپردازنــد و عمــا نقــش دانشــگاهها را در نیــل بــه
کــه نیــاز اساســی یــك فــارغ التحصیــل دانشــگاهی توســعهی پایــدار صدمــه میزننــد.
بــرای رســیدن بــه شــغل و پذیــرش مســؤولیتهای
امــروزه ،برنامههــا و تشــكیالت دانشــگاه حتــا
تخصصــی جامعــه ،خــود مهــارت میباشــد .یعنــی بایــد یــا مقتضیــات هــر جامعــه در زمین ـهی توســعه و
فــرد عــاوه بــر داشــن تواناییهــای ذهنــی ،فیزیكــی ،ترقــی همــراه باشــد .انطبــاق فعالیتهــای آموزشــی
ســطح تحصیــات و همچنیــن ویژگیهــای رفتــاری دانشــگاه بــا اهــداف و نیازهــای مختلــف جامعــه،
چــون شــخصیت ،نــوع نگــرش ،انگیــزش و ارزشهــای گســرش دانشــگاهها و مؤسســات تحصیــات عالــی
فــردی بایــد مهارتهــای فنــی ،انســانی و ادراکــی را غیردولتــی ،گرایــش بــه علــوم عملــی و تحقیقاتــی بــه
نیــز در طــول دوران تحصیــل کســب کنــد؛ امــا ایــن ویــژه تحقیقــات كاربــردی و جامعهگــرا را میتــوان از
گونــه کــه مشــخص اســت ،بیــن دورهی تحصیلــی و عوامــل اصلــی و مهــم پیرشفــت ماملــك توســعهیافته
مــواد درســی دانشــگاه بــا آنچــه بــازار کار از بعــد مهارت برشــمرد.
فنــی و علمــی میطلبــد؛ تناســب منطقــی برقــرار
مهارت های اساسی
نشــده اســت و از طــرف دیگــر قبــل از فارغالتحصیــل
مهارتهــای اساســی مــورد نیــاز بــازار كار از
شــدن ،معیارهــای مناســبی بــرای ارزیابــی آنهــا از دیــدگاه مراکــز صنعتــی در ســه گــروه دســتهبندی
حیــث حداقــل توانمنــدی علمــی و عملــی وجــود میشــوند :
نــدارد.
 -1مهارتهــای علمــی شــامل مهارتهــای
فاصلــه بیــن بخــش صنعــت و بــازار کار ،درسهــای ارتباطــی ،تفكــر انتقــادی ،توانایــی حــل مســأله و
دانشــگاه و عــدم انطبــاق یافتههــای درسهــا بــا تشــخیص اهمیــت نیــاز در زندگــی.
نیازهــای بــازار كار مشــكل اساســی اســت كــه منجــر
 -2مهارتهــای مدیریــت شــخص شــامل توانایــی
بــه افزایــش مســتمر نــرخ بیــكاری فارغالتحصیــان تعییــن اهــداف ،اقــدام مســؤوالنه ،اعتامدبهنفــس،
دانشــگاهها میشــود .دالیــل متعــددی منجــر بــه پیشقدمــی در امــور و دارا بــودن دیدگاههــای قابــل
بــروز ایــن پدیــده شــده اســت؛ یكــی از دالیــل مهــم ،پذیــرش.
عــدم داشــن مهارتهــای مــورد نیــاز بــازار كار در
 -3مهارتهــای كار گروهــی شــامل توانایــی كار
فارغالتحصیــل اســت.
بــا دیگــران ،احــرام قایــل شــدن نســبت بــه دیگــران
امــروزه ،دانشــگاهها ،ب ایــد بــه ایــن نیازهــای و توانایــی رهــری و هدایــت دیگــران.
اجتــاع بــری پاســخ دهنــد و ه ــم پاســخگوی
در اکرثیــت جوامــع ،مراکــز صنعتــی و تجــاری
نیازهــا و تقاضــای صاحبــان صنایــع باشــند .بــرای بــه ایــن بــاور انــد كــه نظــام تحصیــات عالــی
ایــن منظــور آنهــا بایــد بــه تولیــد دانــش و بــهروز بایــد نســبت بــه گســرش و توســعهی دیــد
درسهــای دانشــگاهی در جهــت رفــع نیازهــای فارغالتحصیــان ،بهبــود نقــش و مهــارت آنــان در
بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،صنعتــی و اجتامعــی تــوان كاری مــورد نظــر و افزایــش دانــش عمومــی
تأكیــد کننــد.
آنــان بــه عنــوان یــك بســر اساســی ،اقــدام كنــد .بــه
در عــر حــارض ،بهرتیــن رسمایهگــذاری بــرای بــاور آنــان ،ارائــهی آموزشهــای مهارتــی همزمــان
توســعهی كشــورها رسمایهگــذاری در تربیــهی بــا درسهــای دانشــگاهی رضورتــی اجتنابناپذیــر
نیــروی کار ماهــر اســت؛ زیــرا در طــی ایــن فراینــد ،اســت .ایــن مهارتهــا ،شــامل مهارتهــای عمومــی
انســانهای آموزشدیــده و ماهــر میتو اننــد بــه (توانمندســازی شــخصی) ،مهارتهــای مــورد

نیــاز در محیــط كار (توانمندســازی محیــط كار) و
مهارتهــای خــاص صنعــت و شــغل (توانمندســازی
شــغل) اســت.
الگوی مهارتآموزی
الگــوی مهارتآمــوزی محصــان در دانشــگاههای
كشــور بــهصــورت زیــر پیشــنهاد میشــود .در ایــن
الگــو ســعی شــده اســت كــه بــه متــام ابعــاد مســأله
اعــم از نیازســنجی ،تهیــه و تدویــن معیــار و بســتههای
آموزشــی مرتبــط ،ارزیابــی و نظــارت و ارزشیابــی و در
نهایــت رهگیــری اشــتغال توجــه شــود.

بــرای تحقــق ایــن الگــو ،لحــاظ کــردن مــوارد
کلیــدی زیــر جــزو الزامــات محســوب میشــود:
 همــكاری بیــن بخــش سیاســتگذاران و دســتانــدركاران توانمندســازی نیــروی انســانی كشــور از
جملــه وزارت معــارف ،تحصیــات عالــی ،وزارت کار
و امــور اجتامعــی و ســایر بخشهــا و دســتگاههای
مرتبــط.
 ایجــاد بانــك اطالعاتــی فارغالتحصیــان ومحضــان دانشــگاهی و همچنیــن بانــك اطالعاتــی
مشــاغل موجــود و مــورد نیــاز صنایــع و مراکــز کار.
 مشاركت فعال مراکز کار و صنایع در الگو.جمع بندی
تــاش بــرای توانمندســازی دانشــگاه در عرصــهی
جهانــی بــه طــور نزدیکــی بــا فرآینــد کنونــی فعالیتهــا،
افزایــش وجهــه و رتبــهی بیناملللــی مؤسســات
تحصیــات عالــی گــره خــورده اســت .افزایــش کمــی
و کیفــی فعالیتهــای پژوهشــی و آموزشــی تنهــا
بــرای جهــش و توانمندســازی کافــی نیســت ،بلکــه
ترســیم یــک دیــدگاه راهبــردی و مدیریتــی و طراحــی
فرآینــد مناســبی متشــکل از مجموعــه فعالیتهــای
پیشبینــی شــده بــرای دســتیابی بــه اهــداف تعییــن
شــده نیــز بســیار حیاتــی اســت.
آنچــه را کــه بســیاری از کشــورهای پیشرفتــهی
جهانــی در نظــام تحصیــات عالــی شــان دنبــال
میکننــد ،دســتیابی بــه بازارهــای جهانــی آمــوزش
تحصیــات عالــی اســت .نکتــهای کــه بایــد بــه آن
توجــه داشــت ،ایــن اســت کــه نبایــد بــا چالشهــای
آمــوزش تحصیــات عالــی بدبینانــه برخــورد کــرد،
بلکــه بایــد آنهــا را شــناخت و بــرای شــان راهربدهــای
منطقــی و واقعبینانــهای را تدویــن کــرد .در صورتــی
کــه ایــن چالشهــا از منظــر فرصــت بررســی شــوند،
یقینــا موجــب پویایــی سیســتم آمــوزش عالــی خواهنــد
شــد.
توانمندســازی محصــان و اســاتید از جملــه
راهربدهــای دانشــگاههای امــروز نیــز اســت .بــا
توجــه بــه ماهیــت علمــی دانشــگاه ،توانمندســازی
اهمیــت بســیار زیــادی در حوزههــای آموزشــی و
پژوهشــی دارد؛ از مهارتهــای اجتامعــی گرفتــه تــا
مهارتهــای کارآفرینــی و راهانــدازی کســبوکاری
کــه بــرای فارغالتحصیــان رضوری اســت ،میتوانــد
در توســعهی ظرفیتهــا و توانمندیهــای خــود
دانشــگاه نیــز مؤثــر باشــد.
در عــر حــارض کــه دانشــگاهها ســه نســل (نســل
اول [آموزشمحــور] ،نســل دوم [پژوهشمحــور] و
ســومی [کارآفرینمحــور]) را پشــت رس گذاشــته و وارد
نســل چهــارم (جامعهمحــور) شــده انــد ،بیشــر بــر
اثرگــذاری در اجتــاع و مهارتهــای محلــی تأکیــد
صــورت میگیــرد و بــر توانمندســازی محصــان
و اســتادان تأکیــد دارد و تــا زمانــی کــه محصــان،
مهــارت کافــی و مرتبــط ،بینــش و دانــش الزم بــرای
حــل منازعــه را کســب نکننــد ،نخواهنــد توانســت در
سیاســتگذاری اجتامعــی محلــی و بــازار کار مؤثــر
واقــع شــوند.

از تمجید تا نقد و اصالح
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صبــح کابــل :دوســت داریــم در بــارهی مشــخصات فــردی
تــان بگوییــد؟
حیــدری :قــاری عبدالکبیــر حیــدری اســتم و ســال 1381
در وزیرآبــاد کابــل متولــد شــدهام .کودکــیام در وزیرآبــاد
ســپری شــد و تحصیــات ابتدایــی را نــزد اســتادان محلــی
فــرا گرفتــم ،متوســطه را پیــش اســتاد «نوروزعلــی فاخــر» تلمــذ
کــردم ،بعــد در یــک مســابقهی قرائــت قــرآن کریــم کــه در
اســامآباد پاکســتان بیــن نوجوانــان مهاجــر افغــان برگــزار شــد
رشکــت کــردم و در بیــن  45نفــر اول شــدم.
صبــح کابــل :گفتــه میشــود کــه ورزشکاری در آن برنامــه
جایــزهای بــه شــا دادنــد کــه دلیــل ورود شــا بــه ورزش شــد؟
حیــدری :بلــی ،وقتــی اول شــدم یکــی از ورزشکاران
مدالــش را بــه مــن داد و ایــن دلیلــی شــد کــه بــه ورزش نیــز
گرایــش پیــدا کنــم.
صبــح کابــل :همیــن مســابقه زمین ـهی حضــور تــان را بــه
مــر فراهــم کــرد؟
حیــدری :وقتــی پــس از مســابقه بــه افغانســتان برگشــتم.
در کابــل و اســامآباد برخــی دوســتان گفتنــد ،چطــور اســت
کــه شــا را بــه ســفارت مــر در اســامآباد معرفــی کنیــم.
ایــن یکــی از آرزوهایــم بــود کــه علــوم قرآنــی را فــرا بگیــرم.
تالوتهــای اســتاد «عبدالباســط» و قاریــان بــزرگ مــری را
میشــنیدم و دوســت داشــتم بــه مــر بــروم.
صبح کابل :چه سالی به مرص رفتید؟
حیــدری :ســال  2000میــادی بــود که توانســتم بورســیهی
ویــژهی تحصیلــی از االزهــر مــر بگیــرم .مــن از هــان ابتــدا
قرائــت قــرآن کریــم را دوســت داشــتم و در رؤیاهایــم بــود کــه
یــک قــاری بــزرگ شــوم .دو ســال زبــان و مکتــب خوانــدم و
ســپس در مــدت دو ســال و ســه مــاه قــرآن را حفــظ کــردم و وارد
رشــتهی قرائــت شــدم .در مــر ابتــدا بحــث اختــاف قرائــت
ســبعه و عــره بــود کــه هــر کــدام دو ســال (چهــار ســال) زمــان
بــرد تــا یــاد بگیــرم و تــا ســال  2007در مــر بــودم.
صبــح کابــل :پــس از آن کــه درسهــای تــان متــام شــد ،بــه
افغانســتان برگشــتید یــا در مــر ماندیــد؟
حیــدری :یکســال دیگــر نیــز بــرای تأییــد ،کســب تجربــه،
صحبــت بــا اســتادان بــزرگ مــری و ایجــاد ارتبــاط بــا دفاتــر
اســتادانی مثــل «عبدالباســط» و کشــف راز بزرگــی ایــن
بــزرگان رصف کــردم.
صبــح کابــل :در جریــان درسهــا در مــر چــه کارهایــی
انجــام دادیــد؟
حیــدری :در اواخــر ســال  2002بــود کــه یــک مســابقه
توســط اندونیزیــا در مــر بیــن آســیا و افریقــا برگــزار شــد کــه
مــن دوم شــدم و در ســال  2003مــن در مســابقات بیناملللــی
در مــر اول شــدم و ایــن موجــب شــد کــه بیشــر شــناخته
شــوم.
صبــح کابــل :آیــا در رقابتهــای قرآنــی کــه در مــر برگــزار
میشــد ،از افغانســتان نیــز کســی رشکــت میکــرد؟
حیــدری :حکایــت جالبــی دارم کــه تــا کنــون بــه کســی
نگفتــهام؛ در مســابقات مــر آن زمــان افغانســتان را بــه
رســمیت منیشــناختند و کســی بــرای مســابقات قرآنــی
منیآمــد .اطالعیــهای در االزهــر نــر شــد کــه از  35کشــور
بــرای مســابقات حفــظ قــرآن کریــم آمــده بودنــد .بــه هــر
شــکلی کــه بــود خــود را بــه محــل مســابقه رســاندم .پرســیدند
کجــا میرویــد ،گفتــم آمــدهام فقــط ببینــم ،دوســت داشــتم
قاریهــا را ببینــم کــه گفتنــد قــرار اســت اســتاد «ابوالعینیــن
شعیشــع» کــه نقیبالقــراء مــر بــود ،بــرای انتخــاب اصــوات
حســنه بیایــد و یکــی را از بیــن مســابقهدهندگان انتخــاب
کنــد تــا در حضــور رییسجمهــور مــر «حســنی مبــارک» ،در
مراســم افتتاحیــه قرائــت کنــد.
صبح کابل :در ادامه چه اتفاقی افتاد؟
حیــدری :مــن آنجــا بــودم ،گفتنــد بیاییــد داخــل ســالن
کــه شــیخ میآیــد .او آمــد و مــن واقعــا دوســتش داشــتم .از هــر
کشــور یــک مناینــده بــرای امتحــان دادن حــارض شــدند ،همــه
قرائــت کردنــد و مــن چــون جــزو مســابقهدهندگان نبــودم،
جــرأت نداشــتم تــا قرائــت کنــم .یکــی از مســؤوالن مــرا صــدا
کــرد و گفــت تــو هــم میخواهــی قرائــت کنــی؟ گفتــم بلــی.
رفتــم و گفتــم کجــا را بخوانــم ،اســتاد نگاهــی کــرد و گفــت
از ســورهی ارساء «إِ َّن ه ـذَا الْ ُق ـ ْرآ َن يَ ْهـ ِ
ـي أَقْ ـ َو ُم»...
ـدي لِلَّ ِتــي ِهـ َ
را قرائــت کــن ،مــن ســبک اســتاد عبدالباســط میخوانــدم،

وقتــی رشوع کــردم ،همــه حتــا از بیــرون بــه داخــل آمدنــد کــه
ایــن چــه کســی اســت؟
صبح کابل :نتیجه در نهایت چه شد؟
حیــدری :وقتــی قرائــت متــام شــد ،گفتنــد خــر میدهنــد
کــه اســتاد و هیــأت همراهــش چــه کســی را انتخــاب میکنند.
یکــی از کارمنــدان اوقــاف مــر آمــد و مــرا صــدا زد و گفــت
شــا انتخــاب شــدید .اشـکهایم رسازیــر شــدند؛ چــون برایــم
باورکردنــی نبــود .بــه او گفتــم مــن جــزو مســابقهدهندگان
نیســتم ،گفــت برایــت کارت میدهیــم و بایــد قرائــت کنــی.
خوشحــال بــه خوابــگاه برگشــتم کــه ســفیر افغانســتان زنــگ
زد ،ســفیر گفــت چــه کار کــردی کــه وزیــر اوقــاف مــر بــه
ســفارت زنــگ زده اســت کــه قــاری افغانســتانی مراســم را
افتتــاح میکنــد .ســفیر گفــت کــه موتــر ســفارت را میفرســتد
تــا بــرای مراســم لبــاس خــوب برایــم بگیرنــد .وقتــی در مراســم
قرائــت کــردم ،شــیخ بــزرگ االزهــر ،اماماالکــر ،شــیخ
طنطــاوی ،بــه حــارضان در مجلــس گفــت ،ایــن شــاگرد مــا
اســت .پــس از ایــن مراســم بــود کــه بــا پــر اســتاد بــزرگ
شــیخ عبدالباســط آشــنا شــدم.
صبح کابل :واکنش سفیر بعد از مراسم چه بود؟
حیــدری :راســتش ســفیر صاحــب کــه کاکای جنــاب کــرزی
بــود ،بســیار مهربانــی و تشــویق کردنــد ،آفریــن گفتنــد کــه بــا
لبــاس منظــم و آبرومنــد آمــدم و بــرای افغانســتان آبــرو خریــدم.
صبــح کابــل :بــا وجــود ایــن همــه مراکــز و کشــورهای
اســامی ،چــرا همچنــان مــر بزرگتریــن مرکــز علــوم قرآنــی
و علمــی در جهــان اســام اســت؟
حیــدری :جــدا از بحــث قرائــت قــرآن کریــم ،االزهــر از
نــگاه علــوم دینــی -اســامی پایــگاه بــزرگ اســام اســت.
تاریــخ االزهــر واقعــا در دیــن اســام ارزشمنــد و دارای ظرفیــت
باالیــی اســت .هــر کشــوری دارای یــک نبــوغ خــاص اســت کــه
در بیــن متــام کشــورهای عربــی صــدای زیبــا و داوودیای را
کــه مرصیهــا دارنــد ،دیگــران ندارنــد .ایــن چنــد دلیــل دارد،
اول پایــگاه علــوم قرآنــی در ایــن کشــور ،دوم برنامهریــزی و
ظرفیتســازی اســت کــه االزهــر و مــردم مــر ،اهتــام زیــادی
بــه قرائــت قــرآن کریــم دارنــد .بــا وجــودی کــه دنیــا پیرشفــت
کــرده اســت و شــهرهای بــزرگ مــر یــک مقــدار دارای
آزادیهــای مدنــی اســت؛ امــا همیــن مــردم وقتــی صاحــب
فرزنــد میشــوند ،بــه جــای ســاز و آواز ،محفــل انــس بــا قــرآن
برگــزار میکننــد.
صبــح کابــل :شــخصیت اســتادان بزرگــی مثــل اســتاد
شــیخ عبدالباســط چقــدر تأثیرگــذار بــوده اســت؟
حیــدری :برخــی افتخارهــای قرآنــی در انحصــار مــر
اســت؛ بــه طــور مثــال در دارا بــودن شــخصیت نیــک ،نفســی
زیبــا و طوالنــی ،قــدرت زیبــا ،وســعت و مســاحت صــدا و
فصاحــت تجویــد ،اســتاد «عبدالباســط» ،در بخــش حــزن
قرائــت ،اســتاد «صدیقاملنشــاوی» ،در بخــش فــن مقامهــا
و موســیقیای قرائــت ،اســتاد «مصطفــا اســاعیل» ،در بخــش
قرائــت ملکوتــی و آســانی ،اســتاد «محمــد رفعــت» بــود کــه
رسآمــد متــام عــامل بودنــد .در کشــورهای دیگــر هــم مراکــز
قرآنــی زیــاد انــد؛ امــا مــر همچنــان در صــدر مانــده اســت.
صبــح کابــل :چــرا خواســتگاه بزرگتریــن قاریــان مــری،
بیشــر دهــات بــوده اســت؟
حیــدری :چــون اســتعدادها معمــوال در دهــات بیشــر
اســت؛ علــوم قرآنــی ،علــم آســانی اســت کــه بایــد در محیــط
پــاک و بــه دور از امیــال دنیایــی و شــهوانی باشــد کــه مــردم
اطــراف و دهــات از ایــن منظــر بهــر انــد .بــرای همیــن اســت
کــه بیشــر بــزرگان قرآنــی مــر ،ســعیدی یــا دهاتــی انــد؛ مثــل
عبدالباســط ،منشــاوی ،مصطفــا اســاعیل ،محمــد رفعــت،
شــیخ شــحات و محمداللیثــی کــه همــه دهاتــی انــد.
صبــح کابــل :ســعیدیهای مــر مردمــان مذهبیتــر
نســبت بــه شــهر نشــینان ایــن کشــور اســتند؟
حیــدری :بلــی ،ایــن مــردم ارادت ویــژه بــه اهلالبیــت
پیامــر خــدا نیــز دارنــد .مــن دیــدهام کــه تولــد امامحســین،
حــرت زهــرا و حــرت زینــب را برگــزار کــرده و میگوینــد
برکــت مــر از ایــن منظــر اســت .بــرای همیــن اســت کــه
اســتاد «طــه الفشــنی» ،حبالحســین را خوانــد و یــا «هــی
بنــت مــن؟ هــی زوج مــن؟ هــی ام مــن؟ را اســتاد شــیخ
نرصالدیــن طوبــار خوانــده اســت .اســتاد عبدالباســط نیــز
در ســالروز والدت حــرت زینــب در قاهــره اجــازه یافــت کــه

در حضــور اســتاد «عبدالفتــاح شعشــاعی» و اســتاد «مصطفــا
اســاعیل» قرائــت کنــد کــه همیــن رسآغــاز اوجگیــری ایشــان
شــد.
صبــح کابــل :از نظــر برخوردهــای متعصبانــهی مذهبــی
مــردم مــر چگونــه اســت؟
حیــدری :االزهــر نخســتین پایــگاه علــوم اســامی در
دنیــای اســام اســت کــه متــام مذاهــب اســامی را دور هــم
جمــع و فقهاملقــارن ایجــاد کــرد .شــیخ «محمــود شــلتوت» و
بــزرگان دیگــر مــر بودنــد کــه زمینــهی تعامــل و همپذیــری
بیــن مذاهــب اســامی ایجــاد کردنــد و در واقــع نیــز بایــد
چنیــن باشــد؛ چــون اســاس دیــن اســام نیــز اخــوت ،بــرادری و
برابــری اســت .خــوب اســت کــه کشــورهای اســامی مرصیهــا
را رسمشــق قــرار بدهنــد.
صبــح کابــل :در برخــورد بــا افــراط گرایــی آرای االزهــر
چگونــه بــوده اســت؟
حیــدری :االزهــر همیشــه افراطگرایــی را رسکــوب کــرده و
گفتــه اســت کــه بایــد تشــنج و دشــمنی از جهــان اســام دور
باشــد .االزهــر همیشــه گفتــه اســت کــه طــرفدار اعتــدال
اســت و مــن هیــچ وقــت در مــر ندیــدم کــه کســی گفتــه
باشــد ،مذهبــت چیســت؟ اصــا روش قــرآن نیــز همیــن اســت،
اعتــدال ،بــرادری ،دوســتی و مهربانــی.
صبــح کابــل :در مرکــزی کــه شــا ایجــاد کردیــد ،روش و
نــگاه تــان بــه ایــن مســائل چگونــه اســت؟
حیــدری :روش مــا اعتــدال ،برابــری و دوســتی اســت؛ مــا
همیشــه تــاش میکنیــم کــه نــگاه بزرگتــر داشــته و درگیــر
مســائل مذهبــی ،قومــی و  ...نشــویم؛ بــرای همیــن ،در مرکــز
مــا از همــهی اقــوام و مذاهــب حضــور دارنــد؛ در حالــی کــه
مراکــز زیــادی بــا تأســف در افغانســتان وجــود دارد کــه متــام
مترکــز شــان روی مســائل نفاقافکنانــه و کوچــک اســت کــه
کاش چنیــن نبــود .موضوعهایــی کــه نــزد قــرآن مــردود اســت؛
چــون قــرآن میگویــد « إِ َّن أَكْ َر َمكُــ ْم ِع ْنــ َد اللَّــ ِه أَتْقَاكُــ ْم» و یــا
«إِنَّ َــا الْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن إِخْــ َوةٌ» و یــا « َوا ْعتَ ِص ُمــوا ِب َحبْــلِ اللَّــ ِه َج ِمي ًعــا
َو َل ت َ َف َّرقُــوا» ،نگفتــه اســت شــا شــیعه و یــا شــا ســنی ،عــرب
و عجــم ،خطــاب قــرآن بــه همــه اســت .کاش مراکــز مــا منــاد
اخــوت ،برابــری ،اعتــدال و همدیگرپذیــری باشــد؛ چــون مــا
از آدرس قــرآن بــا مــردم حــرف میزنیــم و ایــن مهــم اســت کــه
مطابــق بــا احــکام قــرآن عمــل کنیــم.
صبــح کابــل :شــا بــه بنگالدیــش رفتیــد و در حضــور
بــزرگان علــوم قرآنــی حضــور داشــتید.
حیــدری :بلــی ،شــیخالحدیثهای بزرگــی حضــور
داشــتند .جالــب اســت کــه در بنگالدیــش مــرا بــه نــام مســلامن
و افغانــی قــدر میکننــد؛ امــا در افغانســتان تخریــب میشــوم.
در بنگالدیــش بیــن شــیخالحدیثهای دنیــای اســام ،اصــا
مهــم نبــود کــه کــی از کجــا و از کــدام فرقــه و مذهــب اســت،
مهــم دیــن اســام بــود و عــزت همــه برابــر؛ امــا در افغانســتان
بــا تأســف اینگونــه نیســت.
صبــح کابــل :ضعفهــای جامع ـهی قرآنــی از نظــر فنــی در
افغانســتان چیســت؟
حیــدری :جامعــهی قرآنــی در افغانســتان رشــد داشــته
اســت ،تأکیــد مــا روی زیبــا خوانــدن زیــاد اســت؛ امــا ضعــف
در بخشهــای علمــی اســت .دارالقرآنهایــی داریــم کــه تنهــا
روی زیبایــی صــوت و تکنیکهــای لحــن ،بــاال و پاییــن بــردن
صــدا کار میکننــد ،دارلحفاظهایــی هســت کــه تنهــا مترکــز
شــان روی حفــظ اســت .مــن میگویــم اگــر ســه چیــز را بــا
یکدیگــر تلفیــق کنیــم بهــر اســت ،قــاری کــه صــدای خــوب
دارد ،قــرآن حفــظ کنــد ،حافــظ بــرود قرائــت یــاد بگیــرد و دیگــر
مفهــوم قــرآن اســت کــه بایــد یــاد بگیریــم.
صبــح کابــل :ایــن ظرفیــت در مراکــز قرآنــی افغانســتان
وجــود دارد؟
حیــدری :یــک کــم مشــکل اســت؛ امــا ناممکــن نیســت.
در مرکــز قرآنــی خــودم ،روی ایــن ســه موضــوع تأکیــد دارم.
مفهــوم قــرآن ،قرائــت زیبــا و حفــظ قــرآن .وقتــی اگــر بخواهیــم
دســتورهای قــرآن را در زندگــی واقعــی خــود تطبیــق کنیــم و
معنــای آن را نفهمیــم کــه منیتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم،
ُــوب
َــا يَتَ َدبَّــ ُرو َن الْقُــ ْرآ َن أَ ْم َع َ
خــود قــرآن میگویــد« ،أَف َ
ــى قُل ٍ
أَقْفَالُ َهــا» یعنــی مــا در قــرآن تدبــر کنیــم.
صبــح کابــل :نقــش مراکــز قرآنــی در بهبــود وضعیــت
جامعــه چقــدر اســت؟
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قاری شیخ عبدالکبیر حیدری

 یکشنبه

اشــاره :قــاری شــیخ عبدالکبیــر حیــدری
از قاریــان بنــام افغانســتان و جهــان اســام
اســت کــه بــه صــورت علمــی و تخصصــی،
علــوم قرآنــی را در االزهــر مــر فــرا گرفتــه و
در جوامــع قرآنــی و جهــان اســام درخشــیده
اســت .ایشــان در ســالهای اخیــر ،کارهــای
درخــور و شایســته بــرای عالقهمنــدان علــوم
تخصصــی قرآنــی در افغانســتان انجــام داده
اســت .شــیخ حیــدری ،عــاوه بــر آن کــه جــزو
مفاخــر جهــان اســام اســت ،نظــر و نــگاه
جامــع نســبت بــه زندگــی اجتامعــی دارد و
در زمین ـهی ورزش نیــز همیشــه کوشــا بــوده
اســت.

حیــدری :اتفاقــا چنــدی پیــش مــن بــه مســؤوالن حکومــت
گفتــم کــه مراکــز قرآنــی میتواننــد موجــب افزایــش امنیــت در
جامعــه شــود ،اگــر بــه صــورت درســت و واقعــی مفاهیــم اســام
و قــرآن را بــه نوجوانــان و جوانــان یــاد بدهیــم ،خــود بــه خــود
مشــکل حــل میشــود .پایههــای قــرآن بــر حســب اخــاق
اســت و زمانــی جامعــه دچــار انحطــاط میشــود کــه یــا آمــوزش
در مســیر نادرســت م ـیرود و یــا اخــاق از آن دور میشــود.
صبــح کابــل :مراســمی کــه در روســیه برگــزار شــد ،مــورد
توجــه مــردم قــرار گرفــت ،در ایــن زمینــه بگوییــد.
حیــدری :رقابــت در وادی قــرآن معنــا و مفهــوم نــدارد و مــن
رقابــت بــا کســی نــدارم؛ امــا بــا تأســف در افغانســتان رقابــت
اســت ،آنهــم رقابتهــای ناســامل .ســفر روســیه بــرای مــن در
مقایســه بــا ســفر بنگالدیــش اهمیــت کمتــری داشــت؛ چــون
در بنگالدیــش هــر شــب در حضــور 80هــزار نفــر (16شــب)
قرائــت کــردم کــه پشــت رسم اســتاد «رفعــت حســین» ،بلندترین
نفــس دنیــا ،اســتاد «عبدالنــارص حــرق» ،قــاری طــراز اول
دنیــا و اســتادهای دیگــر از کشــورهای گوناگــون نشســته
بودنــد .در روســیه کــه بیشــر رشکتکننــدگان متســابقین
بودنــد .دوســتان میگوینــد کــه شــا بــه عنــوان مهــان
ویــژه رفتــه بودیــد ،نــه متســابق! ایــن هــم جــای افتخــار اســت
کــه از افغانســتان کســی بــه عنــوان مهــان ویــژه در چنیــن
مراســمهایی دعــوت میشــود .در اعالنهــای شــان نوشــته
بودنــد کــه قــاری حنجــره طالیــی جهــان اســام برنامــه را
افتتــاح میکنــد ،مــن ســفرهای بزرگتــر از روســیه داشــتهام و
جایــزهام نیــز افتخــاری بــود.
صبح کابل :دلیل این جایزه چه بود؟
حیــدری :ایــن جایــزه تنهــا محصــول قرائــت نیســت کــه
ترتیــل مــن بــه عنــوان اولیــن قــاری عجــم مســلامن در االزهــر
مــر تأییــد شــده اســت؛ ایــن بــرای مــن مهمتــر از ســفر
روســیه اســت کــه  30جــز ترتیــل مــن را االزهــر تأییــد کــرده
اســت.
صبــح کابــل :دلیــل مخالفتهــا بــا شــا و بــه خصــوص
ســفر روســیهی تــان چیســت؟
حیــدری :دوســت نــدارم در ایــن بــاره حــرف بزنــم؛ امــا
وقتــی ایــن مســأله اســتقبال و رســانهای شــد ،برخــی احســاس
کردنــد کــه در موضــع ضعــف قــرار گرفتــه انــد و بــرای همیــن،
رشوع بــه تخریــب کردنــد.
صبــح کابــل :چــرا ســفر روســیهی تــان ایــن قــدر رســانهای
شــد؟
حیــدری :مــن در ســال  2016بزرگتریــن ســند قرآنــی را
کــه توســط شــیخ «طبــاوی» تأییــد شــده بــود ،بــه افغانســتان
آوردم؛ امــا رســانهای نشــد یــا ســفر مــن بــه مــر کــه بســیار
مهمتــر بــود؛ چــون روســیه یــک کشــور غیــر اســامی اســت و
جایگاهــی کــه روســیه دارد ،موجــب شــد تــا مــورد توجــه قــرار
گیــرد.
صبح کابل :در افغانستان نیز زیاد استقبال شد؟
حیــدری :مــردم لطــف دارنــد؛ امــا مراسـم رســمی حکومتــی
بــا تأییــد ســفارت افغانســتان در روســیه انجــام شــد .بــه هــر
صــورت ،مــن بــا احــرام زیــاد و بــه عنــوان چهــرهی مطــرح علــوم
قرآنــی دنیــای اســام بــه روســیه دعــوت شــدم و بــا احــرام نیــز
برگشــتم کــه همــه چیــز آن را نیــز مــردم دیــده انــد .کســانی
کــه دســت بــه مســائل تخریبــی میزننــد ،آدمهــای ب ـیکاری
اســتند کــه تعصــب قومــی و مذهبــی دارنــد.
صبــح کابــل :شــا یکــی از قاریــان ورزشکار اســتید ،در
ایــن زمینــه صحبــت کنیــد.
حیــدری :دوســت دارم دیــن انحصــاری نشــود تــا بــه برخــی
از دســتورها عمــل کنیــم و بــه برخــی نــه .حدیــث پیامــر
اســت کــه میگویــد« ،ان لبدنــک علیــک حقــا» ،بــدن تــان
بــر شــا حــق دارد .متــام دســتورهای دینــی خــوب اســت و
مــا نبایــد گزینشــی عمــل بکنیــم ،بایــد متــام دســتورها مثــل
تعامــل نیــک بــا مــردم ،داشــن بــدن ســامل ،رفتــار مناســب در
اجتــاع ،خانــواده و ...نیــز عمــل کنیــم .معتقــدم یــک قــاری
میتوانــد یــک ورزشکار خــوب هــم باشــد و یــک ورزشکار نیــز
میتوانــد یــک قــاری برجســته باشــد.
صبــح کابــل :چــرا تصــور میشــود فاصلــه بیــن ورزشکار و
قــاری قــرآن زیــاد اســت؟
حیــدری :اینهــا در اســام نبــوده اســت ،تصــور میشــد
کــه بیــن قــاری بــا ورزش ،کمپیوتــر و علــوم دیگــر فاصلــهی
زیــادی اســت؛ در حالــی کــه اینگونــه نیســت .بــه نظــرم ســه
چیــز اگــر در جامعــه باشــد ،آن جامعــه ســامل و ســعادتمند
خواهــد بــود ،یــک -مراکــز علمــی خــوب ،دوم -مراکــز ورزشــی
خــوب ،ســوم -مراکــز دینــی و قرآنــی خــوب .بــرای همیــن ،مــا
تیــم فوتبــال هــم داریــم و مــن ســه ســال نــزد اســتاد ســید
ســخی تــاش ،کونگفــو کار کــردهام .فوتبــال را پیــش اســتاد
میــر علیاصغــر اکــرزاده متریــن کــردم ،در مــر نیــز در
فوتبــال و بوکــس بــودم .ورزش دســتور دینــی دارد و از ســوی
پیامــر اســام توصیــه شــده اســت.
صبح کابل :نظر شام در بارهی موسیقی چیست؟
حیــدری :هــر مذهبــی مراجــع خــود را دارد کــه بایــد
بــه آن مراجعــه شــود کــه نظــر شــان چیســت .موســیقی نیــز
دارای اشــکال گوناگــون اســت ،یکــی شــبیه موســیقیای
«ســامی یوســف» اســت و دیگــری شــکل دیگــری دارد .هــر
چیــزی کــه مــا را از مســیر انســانیت و دیــن بیــرون کنــد،
خــوب نیســت؛ حــاال آن چیــز موســیقی اســت یــا هــر چیــز
دیگــر تفاوتــی نــدارد.
صبــح کابــل :نظــر تــان در بــارهی هرنهــای دیگــر مثــل
ســینام ،تیاتــر ،مجسمهســازی و  ...چیســت؟
حیــدری :خداونــد بــه هــر کســی اســتعداد ویــژهای داده
اســت کــه از آن اســتفاده کنــد .یکــی نقــاش اســت ،دیگــری
ممثــل ،یکــی صــدای خــوب دارد و دیگــری توانایــی هــری
دیگــری دارد .مــا وقتــی حکایتهــای انبیــا را میشــنویم یــا
میخوانیــم ،لــذت میبریــم؛ امــا وقتــی فیلمــش را میبینیــم،
لذتــش دوچنــدان میشــود .هرنهــا نیــز میتواننــد در خدمــت
تعالــی انســان و دیــن باشــند و بســیار مؤثــر واقــع شــوند.
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خانواده

مهارت مؤثر ارتباط
بینافردی
بــر موجــودی اجتامعــی اســت.
یكــی از رســالتهای مهــم انســان در
جهــان خاكــی ،ایجــاد ،گســرش ،تــداوم
بخشــیدن و عمــق بخشــیدن بــه روابــط
زهرا سیاس
بینافــردی اســت .روابــط بینافــردی
مهمتریــن مؤلفـهی زندگــی مــا از بــدو تولــد تــا هنــگام مــرگ
اســت .بزرگتریــن تنبیــه بــرای انســان ،تنهــا مانــدن -مثــا
زنــدان انفــرادی -اســت.
هیــچ یــك از توانمندیهــای بالقــوهی انســان رشــد
منیكنــد مگــر در بســر روابــط بینافــردی .انســان یــاد
منیگیــرد ،خلــق منیكنــد ،منیســازد و باالخــره زنــده
منیمانــد ،مگــر در بطــن روابــط اجتامعــیاش .هیــچ
انســانی از بــدو تولــد و بــدون آموخــن ،منیتوانــد روابــط
بینافــردی مؤثــر برقــرار كنــد .ایــن آموخــن مادامالعمــر
اســت و تــا زمانــی كــه انســان زنــده اســت ،ادامــه دارد.
تــداوم حیــات و اجتــاع منــوط بــه افزایــش كیفیــت
روابــط بینافــردی اســت .هنگامــی كــه ارتباطــی را بــر قــرار
میكنیــم ،دو خواســتهی اصلــی داریــم:
تولید احساســات مثبت برای رسیدن به هدف
ارتبــاط زمانــی مؤثــر اســت كــه هــر دو طــرف بــه
خواســتههای خــود برســند .شــاید روابــط بینافــردی تنهــا
تعاملــی اســت كــه میتــوان در آن ،دو برنــده داشــت.
• اهمیت روابط بینافردی مؤثر
پژوهشهــای روانشــناختی در مــورد اهمیــت روابــط
بینافــردی موثــر بــه نتایــج زیــر رســیده انــد.
• روابــط بینافــردی موثــر ،اثــر مســتقیم روی ســامت
روانــی دارد و بهــرهوری شــغلی و موفقیــت را افزایــش
مید هــد .
• تندرســتی و سالمت جسمی به همراه میآورد.
• باعث مقابلهی ســازنده با اسرتس میشود.
• به رشــد شخصی و هویتیابی افراد كمك میكند.
• كیفیــت زندگی را افزایش میدهد.
• خودشكوفایی به همراه دارد.
• ایــن مهــارت هامننــد متــام مهارتهــای دیگــر بــا
متریــن و تكــرار كســب میشــود.
شــادی ،خوشبختــی ،عــزت نفــس و توانایــی مــا بــرای
شــكوفا شــدن تــا حــدود زیــادی تحــت تأثیــر روابــط مــا اســت.
چهار حوزهی مهارت برقراری روابط بینافردی مؤثر
بــرای برقــراری روابــط بینافــردی موثــر چهــار حــوزهی
مهارتــی را بایــد فــرا گرفــت.
 -1برقــراری اعتــاد در روابــط بیــن فــردی :اولیــن
حــوزهی مهارتــی ،اعتــاد متقابــل اســت .بــرای برقــراری
اعتــاد در روابــط بینافــردی ،بایــد بــه مؤلفــه هــای زیــر
توجــه كــرد:
• نســبت به فرد مقابل متعهدانه رفتار كردن.
• نشــان دادن گرمی و پذیرش نســبت به فرد دیگر.
• اجتناب از برخورد قضاوتی نســبت به فرد دیگر.
• قابل اعتامد بودن.
• صادق بودن.
 -2برقــراری ارتبــاط روشــن و عــاری از ابهــام :یــك
نكتــه كــه بایــد در روابــط بیینافــردی بــه آن توجــه كــرد ،نــوع
اســتفاده از ضامیــر در جملهبنــدی پیــام اســت .وقتــی كــه
فــردی بــا جمالتــی صحبــت میكنــد كــه بــا «تــو» رشوع
میشــوند ،فــرد مقابــل را در رشایطــی قــرار میدهــد كــه
احســاس كنــد بایــد از خــود دفــاع كنــد؛ امــا وقتــی جمــات
فــرد بــا «مــن» رشوع میشــوند ،وی از احساســات و افــكار
خــودش صحبــت میكنــد و فــرد مقابــل رضورتــی بــرای
دفــاع از خــود احســاس منیكنــد.
-3پذیــرش و حامیــت یكدیگــر :از مهمتریــن
تفاوتهــای فــردی كــه روی رابطــه مــا بــا دیگــران اثــر
میگــذارد ،تفــاوت در نقطهنظرهــا و دیدگاههــا اســت.
هــر فــردی احساســات ،دیدگاههــا و رفتارهــای مخصــوص
بــه خــودش را دارد؛ بــه همیــن دلیــل امــكان نــدارد كــه
دو نفــر در همــه چیــز همعقیــده و همفكــر باشــند .مهــم
ایــن اســت كــه فــرد یــاد بگیــرد داشــن اختــاف نظــر كامــا
طبیعــی اســت و ایــن مهــارت را كســب كنــد كــه دیــدگاه خود
را تنهــا دیــدگاه ،یــا بهرتیــن و مناس ـبترین دیــدگاه ندانــد
و توانایــی دیــدن موضــوع از زاویــهی دیــد دیگــران را نیــز
داشــته باشــد .آن وقــت اســت كــه ارتبــاط بینافــردیِ مؤثرتــر
و ســاملتری برقــرار میشــود.
اختالف نظر حتا میتواند مفید باشــد؛ مثالً:
اختالف نظر تغییر كردن را تشــویق میكند.
اختالفــات ،زندگی را جالبتر میكند.
زمانــی كــه اختــاف نظــر بیــن تصمیمگیرنــدگان وجــود
دارد ،تصمیمهــای مناســبتر و بهــری گرفتــه میشــود.
اختــاف نظــر میتوانــد روابــط را غنیتــر و عمیقتــر
کنــد .در یــك اختــاف فــرد یــاد میگیــرد كــه دیــدگاه
دیگــری را نیــز بــه حســاب آورده و بــه آن احــرام بگــذارد.
 )4حــل تعارضهــا و مشــكالت موجــود در روابــط
بینافــردی بــه شــیوهی ســازنده :افــراد مختلــف بــرای حــل
اختــاف ،راهربدهــای مختلفــی دارنــد .راهربدهــای حــل
اختــاف در كودكــی آموختــه میشــوند و بســیاری مواقــع
هنگامــی كــه اختالفــی پیــش میآیــد ،اتوماتیــك بــه كار
میافتنــد و در واقــع انســانها اطــاع چندانــی در مــورد
راهربدهــای حــل اختــاف خــود ندارنــد.
وقتــی اختالفــی پیــش میآیــد ،آدمهــا دو موضــوع و
مســألهی اصلــی را مــد نظــر قــرار میدهنــد :رســیدن بــه
اهــداف شــخصی و حفــظ ارتبــاط خــوب بــا ســایر افــراد.
بســیاری از عصبانیتهــای افــراد فقــط بــه ایــن دلیــل
اتفــاق میافتنــد كــه وقــت رصف منیكننــد كــه از قبــل
فكــر كــرده و راههــای حــل دیگــری بــه جــای عصبانــی شــدن
پیــدا كننــد .

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

خشونت برای اثبات قدرت مردانه
افسانه یاس

چــه چیــزی میتوانــد بــرای یــک زن شــکننده
و دردآورتــر از ایــن باشــد کــه شــوهرش ،تنهــا
کســی کــه خان ـهی پــدریاش را بــرای داشــن
یــک زندگــی شــاد و پــر از خوشبختــی بــا او
تــرک کــرده اســت ،او را در مقابــل خانــوادهاش
بــا درآوردن لباسهــای او از بدنــش ،بــه بهانـهی
آوردن ســحر و جــادو از خانـهی پــدرش ،بررســی
بدنــی کنــد؟
امــروز زیــر پوســت خانوادههــا خشــونتهایی
علیــه زنــان جریــان دارد کــه حتــا خــود زنــان نیــز
خــود را بــا آن وفــق داده انــد و آن را از حقــوق
طبیعــی شــوهران شــان میداننــد و ایــن
خشــونتها را بــا تلخــی آن تحمــل میکننــد
بــدون آن کــه بــه آن اعــراض کننــد.
فریحــه (نــام مســتعار) پــای راســتش شکســته
اســت و کبودیهایــی هــم زیــر چشــمش
دیــده میشــود .چشــمهای زیبــا و درشــت بــا
مژههــا و ابــروی تیــره ،از ویژگیهــای زنــان
پشــتون اســت .خیلــی بیشــر از ســنش معلــوم
میشــود .زمانــی میپرســم چنــد ســال دارد،
مــادرش عکســی از روز عروســی او برایــم نشــان
میدهــد و میگویــد فریحــه  23ســال دارد و
ایــن عکسهــا از روز عروسـیاش اســت .فریجــه
بــا لبــاس ســفید بــه پاکــی خــودش ،عــروس
زیبــا ،شــاداب و بانشــاط در عکسهــا ایســتاده
اســت.
مــادر بــا بغــض میگویــد دخــرش قبــل از
ایــن کــه ایــن همــه شــکنجه را متحمــل شــود،
خیلــی زیبــا بــوده اســت .بــرای فریحــه یــادآوری
میکنــم کــه هنــوز هــم خیلــی زیبــا اســت.
لبخنــد شــیرین و ملیحــی روی لبهــای
نــازک ،گالبــی و رنجــور فریحــه بــرای چنــد
ثانیــهای پیــدا و دوبــاره ناپدیــد میشــود.
فریحــه داســتانش را بــه ســختی و نالههــای
پیهــم ،برایــم بیــان میکنــد .چندیــن ســال
پیــش خانــوادهاش دخــری را بــرای پــر شــان
پســندیده انــد و بــه خواســتگاریاش رفتــه انــد؛
امــا خانــوادهی او در بــدل ازدواج دخــر شــان
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بــا بــرادر فریحــه ،خواســتار ازدواج فریحــه بــا
پــر خــود شــان میشــوند .از ایــن کــه بــا ایــن
ازدواج خانــوادهی فریحــه هــم بــار دادن طویانــه
از شــانهی شــان کــم میشــود و هــم دخــر
جــوان شــان شــوهر پیــدا میکنــد ،هیــچ گونــه
مخالفتــی نشــان منیدهنــد و بــا ایــن ازدواج
بــدون گرفــن نظــر فریحــه موافقــت میکننــد.
نــکاح شــان صــورت میگیــرد و فریحــه تنهــا
عــروس خانــوادهی شــوهرش میشــود .بــرای
همیــن از هــان روزهــای نخســت ازدواجــش،
همــه بــار مســؤولیتهای ســنگین خانــه بــه
دوش او گذاشــته میشــود .شــوهر فریحــه مــردی
اســت بــا غیــرت بســیار بلنــد افغانــی .او ،اعــال
خشــونت علیــه زنــش را یکــی از مصداقهــای
غیــرت میدانــد و هیــچ گاهــی بــه او اجــازهی
حــرف زدن در مقابــل خانــواده و دوســتانش را
منیدهــد .خانــوادهاش نیــز بــا تعریــف و متجیــد
غیــرت واالی او ،او را در اِعــال بیشــر ایــن اقتــدار
تشــویق میکننــد و هــر روز رویــهی او بدتــر از
روز قبــل میشــود .ماههــا میگــذرد؛ امــا بــه او
جــازهی رفــن بــه خانـهی پــدریاش را منیدهــد.
بــدون هیــچ دلیلی تنهــا بــرای نشــان دادن اقتدار
و ســلطهاش بــر فریحــه ،او را شــکنجه و تحقیــر
میکنــد .بعــد از ایــن کــه چندیــن مــاه از ازدواج
شــان میگــذرد و خلقتنگیهــای فریحــه بــرای
رفــن بــه خانـهی پــدریاش بیشــر میشــود ،او را
شــدیدا لتوکــوب میکنــد و بعــدا برایــش اجــازه
میدهــد بــرای چنــد شــبی بــه خانـهی پــدرش بــه
مهامنــی بــرود .بعــد از برگشــن از خانــه پــدرش
او را در دهلیــز مقابــل چشــم خواهــران و مــادرش
ایســتاده میکنــد و لباسهایــش را یــک بــه یــک
از بدنــش در م ـیآورد و او را مــورد بررســی بدنــی
قــرار میدهــد .در چشــان فریحــه بــا بیــان ایــن
قســمت از داســتانش اشــک حلقــه میزنــد و برای
ادامــهی داســتانش نفــس عمیقــی میگیــرد.
میگویــد بــا انجــام ایــن بررســی شــوهرش از
خجالــت آب شــده اســت .بعــد از این که شــوهرش
منیتوانــد چیــزی را کــه انتظــار دارد دریابــد،

او را بــا هــان بــدن برهنــه بــا کیبــل لتوکــوب
میکنــد و خــودش خانــه را تــرک میکنــد .بعــد
از شــوهرش حــاال نوبــت مــادر شــوهرش رســیده
اســت .مــادر شــوهرش موهــای او را میکشــد و
میگویــد زمانــی کــه او در خان ـهی پــدرش بــوده
اســت ،دخرتانــش بــا هــم جنــگ و جــدال داشــته
انــد و دلیلــش هــم رفــن او بــه خانــهی پــدرش
بــوده و ایــن کــه شــاید از آنجــا نــزد مــا رفتــه
و بــرای بیاتفــاق شــدن اعضــای خانــوادهی
شــوهرش تعویــذ و طومــار گرفتــه و آنهــا را جــادو
کــرده اســت.
دالیلــی غیــر منطقــیای کــه حتــا فریحــه
در مــوردش فکــر هــم نکــرده اســت .بعــد از
آن دیگــر اجــازهی رفــن بــه خانــهی پــدرش را
برایــش منیدهنــد و بارهــا و بارهــا او را مــورد
شــکنجههای بیرویــه قــرار میدهنــد .هــر بــار
بعــد از ایــن کــه شــوهرش او را تــا حــد مــرگ
لتوکــوب میکنــد و خــودش خانــه را تــرک
میکنــد ،بــه یکــی از اعضــای خانــوادهاش
نوبــت میدهــد و میگویــد حــاال دیگــر نوبــت
تــو اســت تــا او را بــه ســزای اعاملــش برســانی.
میــان ایــن همــه شــکنجه فریحــه دچــار
مشــکالت روانــی میشــود و بعــد از گذشــت
چندیــن ســال بــرای آخریــن بــار زمانــی کــه
توکــوب میکنــد ،برایــش
شــوهرش او را ل 
میگویــد میخواهــد او را آن قــدر شــکنجه
کنــد تــا ایــن کــه یــا مبیــرد یــا هــم دیوانــه
شــود و خانــه را تــرک کنــد .بــر اثــر رضباتــی
کــه شــوهرش بــه او وارد میکنــد ،پایــش کــر
میکنــد و از حــال مــیرود؛ زمانــی کــه چشــم
بــاز میکنــد ،خــودش را در خانــهی پــدرش
میبینــد .بعــد از ایــن کــه او از هــوش رفتــه
اســت ،شــوهرش او را در خانـهی پــدرش بــرده و
گفتــه اســت کــه دیگــر او را منیخواهــد.
فریحــه بــا پــا و دل شکســته بــه یــاری
بــرادرش خــود را بــه یکــی از حوزههــای پولیــس
رســانده و خواهــان رســمی شــدن پرونــدهاش بــه
ارگانهــای عدلــی شــده اســت.

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

د -لیبرال آرتس :هنر بهتر زیستن
در میان تودههای انبارشدهی اخبار
در منزلی که زندگی میکنم ،تکهای
از یک نرشیهی قدیمی والاسرتیت
ژورنال به دستم میافتد که در آن
عزیز رویش
مقالهی قشنگی در اهمیت لیربال
آرتس نوشته است .این مقاله توسط معلم سیاهپوستی به
نام پیرت هارولد نوشته شده و در آن تجربههای معلمی
او در امر آموزش در یکی از ایالتهای نسبتا فقیرنشین
امریکا ترشیح میشود .او ،مقاله را با خاطرههای خود به
عنوان یک معلم سیاهپوست زینت میبخشد و با الفاظ
ساده مینویسد :دانشآموزان باید در هر گام متوجه یک
نکتهی اساسی شوند :زندگی بهرت حق آنان است و این
حق را باید خود شان به دست آورند .او تأکید میکند:
دانشآموزان باید بدانند که مسؤولیت آنها این است که
زندگی بهرت را خود شان ایجاد کنند نه این که منتظر
مبانند کسی یا کسانی دیگر پیدا شوند تا برای آنها
زندگی بهرت را هدیه کنند .دانشآموزان باید فکر کنند که
سهم و مشارکت خود شان در ایجاد زندگی بهرت چیست.
مقاله با توضیح نقش یک معلم راهنام در نظام
آموزشی لیربال میگوید :معلم باید این نکتهی ساده را به
دانشآموزان القا کند که آنها بیش از هر کسی دیگر در
نظام آموزشی رسمایهگذاری میکنند .این رسمایهگذاری
چیست؟ زمان! دانشآموزان زمان خویش را رسمایهگذاری
میکنند و این هامن زمانی است که آیندهی آنان را نیز
شکل میبخشد .معلم باید با بیانی ساده به دانشآموزان
یاد دهد تا با خود محاسبه کنند :چند سال قرار است
زندگی کنند؟ این محاسبهی ساده آنان را قادر میسازد
تا با خود فکر کنند که آیا حارض اند این همه سال را
در بدبختی و دشواری به رس بربند یا باید خوشبخت و
کامیاب باشند.
در مقاله توضیح داده میشود که نظام آموزشی
مسؤولیت دارد تا برای دانشآموز فضایی خلق کند که
گام به گام مسؤولیتپذیری را در تفکر و رفتار خود تقویت
کند .وقتی این فضا برای دانشآموز خلق شود ،او دیگر
هیچ کاری را در حوزهی مسؤولیتهای دانشآموزی خود

بیهوده و سبک منیگیرد .مثال دانشآموز از کار خانگی
ریاضی فرار منیکند؛ خوشنویسی برای او کار بیهودهای
منیشود؛ کالس نقاشی و ادبیات و ساینس برای او از
یک اهمیت برخوردار میشوند :اینها هر کدام بخشی از
هامن آیندهی خوشبختی را میسازند که فردا در انتظار
او گذاشته است.
پیرت هارولد در مقالهی خود از تجربههای قشنگ
معلمی خود یاد میکند و میگوید :دانشآموز باید یاد
بگیرد که چگونه پیچیدگیهای امور در زندگی خود
را بخشی از واقعیتهای زندگی بداند و خود را مسؤول
احساس کند که برای آنها چه راه حلی پیدا میکند.
شجاعت آموزش همین است .درست توجه کنید :حتا
وقتی دانشآموز با سادهترین مسألهی درسی مواجه
میشود ،هامن مسأله برای او یک نقطهی پیچیده است.
او باید یاد بگیرد که هامن پیچیدگی را به کمک فکر خود
و به کمک مترین مداوم و مکرر باز کند .پیچیدگیهای
زندگی نیز همین است .وقتی چیزی در اطراف شام وجود
دارد آن را با هامن صورت اولیهی آن در برابر دانشآموز
قرار دهید؛ در عین حال ،کوشش کنید آن را به عنوان
یک امر ساده ،درست مثل هر امری دیگر ،تعریف کنید
و دانشآموز را کمک کنید که برای آن راه حل و پاسخ
منطقی پیدا کند.
پیرت میگوید :برای دانشآموز باید فقر به عنوان یک
واقعیت آموزش داده شود ،نه به عنوان یک امر ترسناک و
وحشتناک .برای دانشآموز باید گفته شود که رفنت پدر
یا برادرش برای کار کردن و پول به دست آوردن یک راه
حل است .این راه حلی است که همیشه بوده و به صورت
تکراری انجام شده است .برای دانشآموز باید یاد داده
شود که بر عالوهی راه حل پدر یا برادرش ،او چه راه حل
دیگری پیدا میتواند .همین نکته میتواند دانشآموز را
به حرکت اندازد .مثال وقتی گفته شود که پدر یا برادرت
تنها با کار جسمی پول پیدا کرده است؛ اما اگر تو معلم
شوی میتوانی بدون کار جسمی شدید ،با تدریس
کردن پول به دست بیاوری ،او را یاد دادهای که برای راه
حلی دگرگونهتر فکر کند .فکر خالق از همین جا رشوع

میشود .او فوری معلم منیشود؛ اما میتواند فکر کند
که خوب ،حاال پدر یا برادرش کار میکنند و برای او غذا و
امکانات درسی فراهم میکنند ،او وقت دارد که برای راه
حلی بهرت فکر دیگری کند .امروز تو معلمی را به عنوان
یک مثال برایش دادی ،فردا او متوجه میشود که داکرتی
بهرت از معلمی میتواند پولساز باشد .این است که او
برای یک مرحلهای باالتر باید زحمت بکشد و آماده شود.
پیرت میگوید :شام دانشآموزانی در سطوح مختلف
دارید .یکی شاید اصال مفهوم فقر را به معنای این که
شب غذا نداشته باشد ،نداند؛ اما او میتواند آرزویی باالتر
داشته باشد .مثال به جای این که خانهای در یک نقطهی
فقیرنشین داشته باشد ،باید فکر کند که ویالیی در یک
نقطهی اعیاننشین داشته باشد .به جای این که موتر
ارزانقیمتی داشته باشد ،موتر گرانقیمتی داشته باشد.
به جای این که یک دکاندار یا تاجر ساده باشد ،یک
سیاستمدار یا مقام مهم کشوری باشد یا تاجری باشد
که در رسارس جهان سفر کند و تجارت بیناملللی داشته
باشد .به هر حال ،منظور این است که تفکر دانشآموز از
هامن واقعیتهایی که با آن درگیر است موضوعی برای
فکر کردن پیدا کند .اینگونه است که نظام آموزشی،
پویایی خود را به دست میآورد و درس ،دیگر امر شاقهای
تلقی منیشود که دانشآموز باید برای آن دچار رنج و
فشار باشد ،بلکه یک مسؤولیت بزرگ دیده میشود که
دانشآموز با هر لحظه و هر بخش آن خود را معنا میکند.
لیربال آرتس ،یک شکل خاص از نظام آموزشی نیست،
یک دیدگاه است که در زیربنای نظام آموزشی قرار دارد.
لیربال آرتس روح نظام آموزشی ایاالت متحدهی امریکا را
متثیل میکند .امریکاییها بیشرت از مردمان دیگر در اکرث
جاهای دنیا ،به اهمیت آموزش لیربال پی برده اند .این
آموزش نقطهی مرکزی در هر تحولی را تفکر دانشآموزان
و دانشجویان میداند .تحوالتی که در جامعهی امریکایی
رومنا شده است ،محصول عمق تفکر و اندیشههایی است
که در نظام آموزشی لیربال پرورش یافته اند و امریکاییها
حق دارند نسبت به این دستآورد خود هم افتخار کنند و
هم در حفاظت از آن جدی باشند.
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مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،میگوینــد کــه مرحلــهی دســتهبندی
شــکایتهای اســتینافی در دفــر مرکــزی ایــن کمیســیون
جریــان دارد و احتــاال تــا ســه روز دیگــر ،پایــان مییابــد.
چمنشــاه اعتــادی ،رییــس دبیرخانــهی کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،بــه روزنامــهی صبــح
کابــل میگویــد کــه در حــال حــارض ،مرحل ـهی دســتهبندی
شــکایتهای اســتینافی  10والیــت ،پایــان یافتــه اســت.
او میافزایــد« :مرحلــهی دســتهبندی و تصنیــف
شــکایتهای اســتینافی نزدیــک بــه  10والیــت پایــان یافتــه
اســت .نزدیــک بــه پنجصــد تــا یــک هــزار پرونــده تصنیــف
شــده و آمــادهی تحلیــل و بررســی اســت».
آقــای اعتــادی ،میگویــد کــه تــا ســه روز آینــده ،مرحلـهی
دســتهبندی شــکایتهای اســتینافی ،بــه پایــان میرســد و
عرایــض ابتدایــی ،بهمنظــور فیصلــه بــه اعضــای کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی فرســتاده میشــود.
او تأکیــد کــرد ،کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،تــاش خواهــد کــرد تــا در مــدت تعیینشــده،
رونــد رســیدگی بــه شــکایتهای اســتینافی را تکمیــل کنــد.
مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،هفتـهی گذشــته اعــام کردنــد کــه بیــش از شــش

هــزار شــکایت اســتینافی بــه ثبــت رســیده اســت .بیشــرین
شــکایتهای اســتینافی ،از ســوی دســتههای انتخاباتــی
ثبــات و همگرایــی ،دولتســاز و صلــح و عدالــت اســامی
ثبــت شــده اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،در اول مــاه جــدی ،نتیجهی
ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را پــس از تکمیــل
بازشــاری آرا ،اعــام کــرد .بــر اســاس ایــن نتیجــه ،محمدارشف
غنــی ،بــا گرفــن بیــش از پنجــاه درصــد آرا در صــدر و عبداللــه
عبداللــه ،در مقــام دوم قــرار گرفــت .آقــای غنــی بیــش از ۹۲۳
هــزار رأی ( ۵۰.۶۴درصــد) و آقــای عبداللــه بیــش از  ۷۲۰هــزار
رأی ( ۳۹.۵۲درصــد) بــه دســت آورد.
بــر اســاس بررســیهای ابتدایــی از بیــش از ۱۶هــزار
شــکایت از ایــن نتیجــه در دفاتــر والیتــی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،فیصلــه شــده اســت کــه آرای
بیــش از پنــج هــزار محــل رأیدهــی بازشــاری شــود.
بــا پایــان رونــد ثبــت شــکایتهای اســتینافی ،دفــر
مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،در
جریــان  ۱۵روز بــه آن رســیدگی خواهــد کــرد.
قــرار اســت پــس از فیصلــهی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،نتیجــهی نهایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری اعــام شــود.

عبدالطیــف پــدرام ،رهــر دســتهی انتخاباتــی
آزادی ،عدالــت و امنیــت ،تأکیــد میکنــد کــه
نتیجــهی انتخابــات ریاســتجمهوری ،تحــت هیــچ
رشایطــی ،قابــل قبــول نخواهــد بــود.
آقــای پــدرام ،روز شــنبه ( ۵دلــو) در یــک نشســت
خــری در کابــل گفــت ،میــزان مشــارکت مــردم در
انتخابــات ریاســتجمهوری ،در حــدی پاییــن بــود
کــه اگــر نتیجـهای هــم از ایــن انتخابــات بیــرون بیایــد
و کســی بــه عنــوان برنــدهی نهایــی معرفــی شــود؛ بــاز
هــم یــک دولــت مــروع روی کار نخواهــد آمــد.
او افــزود« :چهــار مــاه از برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری میگــذرد؛ امــا هنــوز نتیجــهی
نهایــی انتخابــات را بــه خاطــر مدیریــت در رونــد ایــن
پروســه ،اعــام نکــرده انــد».
آقــای پــدرام ،عــاوه کــرد ،نتیجــهی نهایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری ،نامــروع بــوده و در
واقــع ،افغانســتان را از یــک بحــران ،بــه بحــران
دیگــری خواهــد بــرد.

ایــن در حالــی اســت کــه انتخابــات
ریاس ـتجمهوری در جریــان دو دور گذشــته ،همــواره
رس و صداهــای زیــادی را بــه دنبــال داشــته و اعــام
نتیجــهی آن نیــز ،بــا مشــکل فراوانــی روبــرو شــده
اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،روز یکشــنبه (۱
جــدی) دو مــاه و  ۲۴روز پــس از برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری ،نتیجــهی ابتدایــی را اعــام
کــرد کــه بــر اســاس آن ،محمــدارشف غنــی ،بــا بــه
دســتآوردن  ۵۰٫۶۴درصــد آرا برنــدهی نتیجــهی
ابتدایــی انتخابــات اعــام شــد و بــه همیــن ترتیــب
عبداللــه عبداللــه بــا بــه دس ـتآوردن  ۳۹٫۵۲درصــد
آرا در ردهی دوم قــرار گرفــت.
در حــال حــارض ،کمیســیون شــکایتهای
انتخاباتــی ،بیــش از  ۵هــزار محــل رأیدهــی را بــه
بازشــاری فرســتاده اســت ،امــا کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،گفتــه اســت کــه رونــد بازشــاری ،تــا
کنــون آغــاز نشــده اســت.

شامره 168

مرحلهی دستهبندی شکایتهای استینافی
در  10والیت تکمیل شد

پدرام :نتیجهی نهایی انتخابات ریاستجمهوری
قابل قبول نخواهد بود

باشندگان دوهمند خوست :خانوادهای که
کودکش را به مکتب نفرستد جریمه میشود

نشست چهرههای سیاسی
برای طرح صلح

اشتراک در روزنـامـه

تجاوز جنسی بر دخرت ۱۵ساله
در بامیان
منابــع امنیتــی در والیــت بامیــان ،میگوینــد کــه
افــراد ناشــناس ،بــر یــک دخــر  ۱۵ســاله در ایــن
والیــت ،تجــاوز جنســی کــرده انــد.
محمدرضــا یوســفی ،ســخنگوی پولیــس بامیــان،
میگویــد کــه ایــن رویــداد ،روز جمعــه ( ۴دلــو) در
روســتای دوســتبیگ فــوالدی در مرکــز والیــت
بامیــان رخ داده اســت.
او میافزایــد کــه یــک دخــر  ۱۵ســاله ،مــروف
لباسشــویی در کنــار «جــوی آب» بــوده و افــراد
ناشــناس ،بــر او تجــاوز کــرده انــد.

آقــای یوســفی ،میگویــد کــه ایــن دخــر ،بــه
شــفاخانه منتقــل شــده و وضعیــت صحــیاش در
حــال حــارض خــوب اســت.
او تأکیــد میکنــد ،هرچنــد عامــان ایــن رویــداد
متــواری شــده انــد؛ امــا تحــت تعقیــب نیروهــای
پولیــس قــرار دارنــد.
تجــاوز جنســی بــر دخــران جــوان در والیــت
بامیــان ،موضــوع تــازهای نیســت .پیــش از ایــن نیــز
چنیــن رویدادهایــی در ایــن والیــت رخ داده و برخــی
افــراد نیــز در پیونــد بــه آن بازداشــت شــدهانــد.

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

شــاری از چهرههــای سیاســی و جهــادی ،بــه شــمول
حامــد کــرزی ،عبداللــه عبداللــه و ســیدحامد گیالنــی ،روز
شــنبه ( 5دلــو) در خانــهی محمــد محقــق ،نشســتی را در
مــورد پروســهی صلــح برگــزار کردنــد.
امیــد میثــم ،معــاون ســخنگوی ریاســت اجرایــی ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه در ایــن نشســت،
تصمیــم گرفتــه شــده اســت تــا در جریــان چنــد روز آینــده،
طــرح جامعــی در مــورد پروســهی صلــح نهایــی شــود.
او میافزایــد« :چهرههــای سیاســی ،تصمیــم گرفتنــد
کــه طــی چنــد روز آینــده ،طــرح جامــع صلــح را نهایــی و
در دســتور کار قــرار دهنــد .همچنــان ،کمیتــهای را ایجــاد
کردنــد و ایــن کمیتــه ،مســؤولیت دارد تــا طرحهــای مختلــف
احــزاب و جریانهــای سیاســی را در ارتبــاط بــه صلــح بــه
گونـهی واحــد تهیــه کــرده و نظریــات و پیشــنهادهای همـهی
طرفهــا را درج کنــد».
آقــای میثــم ،تأکیــد میکنــد کــه وزارت دولــت در امــور
صلــح ،از آدرس خــود در راســتای تقویــت اجــاع داخلــی
تــاش میکنــد و چهرههــای سیاســی نیــز ،فضــای دیگــری را
در ایــن مــورد ایجــاد خواهنــد کــرد.
بــه گفتــهی او ،انتقــادات بــر انحصــار صلــح یــا
انحصارگرایــی در پروســهی صلــح ،در ایــن نشســت مطــرح
شــده اســت.
او میگویــد« :در ایــن نشســت ،تأکیــد شــده کــه صلــح
مربــوط بــه متــام مــردم افغانســتان ،بــه شــمول حکومــت،
دولــت ،احــزاب سیاســی ،نهادهــای مدنــی و افــراد عــادی

جامعــه اســت؛ از همیــنرو ،تــاش بــر ایــن اســت کــه یــک
اجــاع فراگیــر و همهشــمول بــا تنوعــات مختلــف تقویــت
شــود و در ایــن نشســت هــم اکرثیــت قاطــع از رهــران متنفــذ
و چهرههــای مهــم سیاســی افغانســتان حضــور داشــتند».
پیــش از ایــن ،رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی،
تأکیــد کــرده بــود کــه برقــراری صلــح در افغانســتان ،آرزوی
متــام شــهروندان اســت و وزارت دولــت در امــور صلــح،
منیتوانــد بــه تنهایــی پروســهی صلــح را پیــش بــرد.
عبداللــه عبداللــه ،روز دوشــنبه ( 30جــدی) در نشســت
شــورای وزیــران ،گفتــه بــود« :اظهارتــی مبنــی بــر ایــن کــه
متــام فعالیتهــا در محــور یــک شــخص و یــا یــک وزارت
صــورت گیــرد ،ناســنجیده بــوده و پذیرفتنــی نیســت .یــک
وزارت منیتوانــد مذاکــرات صلــح را پیــش بــرد .تیــم
مذاکرهکننــده بایــد جامــع بــوده و از همــه مــردم منایندگــی
کنــد».
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــرا ،فرمانــی از ســوی
ریاســتجمهوری منتــر شــده کــه بــر اســاس آن،
فعالیتهــای مرتبــط بــه صلــح ،از وظایــف وزارت دولــت در
امــور صلــح دانســته شــده و هیــچ نهــاد دیگــری ،صالحیــت
برگــزاری برنامههــا و فعالیتهــا در ایــن زمینــه را نــدارد.
بــا ایــن حــال ،در چنــد روز گذشــته ،تالشهــا بــرای
امضــای توافقنامـهی صلــح میــان ایــاالت متحــدهی امریــکا و
طالبــان ،افزایــش یافتــه اســت .گــروه طالبــان ،ابــراز امیدواری
کــرده اســت کــه تــا اواخــر مــاه جــاری میــادی ،توافقنامـهی
صلــح میــان ایــن گــروه و امریــکا ،بــه امضــا برســد.

باشــندگان ولســوالی «دوهمنــد» والیــت
خوســت ،فیصلــه کــرده انــد کــه بایــد متــام
خانوادههــا ،کــودکان واجــد رشایــط شــان را بــرای
آموخــن علــم ،بــه مکتــب و یــا مدرســه بفرســتند.
حلیــم فدایــی ،والــی خوســت ،روز شــنبه (۵
دلــو) در برگــهی تویــرش نوشــت ،بــر اســاس
فیصلــهی باشــندگان ولســوالی دوهمنــد،
کودکانــی کــه ســن قانونــی را بــرای فراگیــری علــم
تکمیــل کــرده انــد ،بایــد بــه مکتــب و یــا مدرســه
فرســتاده شــوند.
او افــزوده اســت« :بــر اســاس ایــن فیصلــه،
خانوادههایــی کــه کــودکان واجــد رشایــط شــان
را بــه مکتــب و یــا مدرســه نفرســتند ،مبلــغ صــد
هــزار افغانــی جریمــه میشــوند».
والیــت خوســت در جنــوب-رشق افغانســتان
موقعیــت دارد و هممــرز بــا کشــور پاکســتان
اســت .پیــش از ایــن نیــز ،چنیــن فیصلههایــی

در ســایر ولســوالیهای ایــن والیــت از ســوی
باشــندگان محــل ،صــورت گرفتــه بــود.
بــر اســاس آمــار رســمی وزارت معــارف ،در
حــال حــارض افغانســتان ۳٫۷ ،میلیــون کــودک
واجــد رشایــط بیــرون از مکتــب دارد کــه بیــش از
نیمــی از آن را ،دخــران تشــکیل میدهنــد .آمــار
کــودکان واجــد رشایطــی کــه در والیــت خوســت
از مکتــب محــروم مانــده انــد ،مشــخص نیســت.
فقــر ،ناامنــی و ســنتهای موجــود ،از عواملــی
اســت کــه خانوادههــا در مناطــق دوردســت
افغانســتان ،بــه خاطــر آن مانــع رفــن کــودکان
شــان بــه مکتــب میشــوند.
در والیــت خوســت ،گــروه طالبــان و شــبکهی
حقانــی ،حضــور گســرده دارنــد و گفتــه میشــود
کــه بــه همیــن دلیــل ،بــه نــدرت خانوادههــا
حــارض میشــوند دخــران و پــران خــود را بــه
مکتــب بفرســتند.

ایستگاه خربی افغانستان
www.1sada.com
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دامهای روند صلح افغانستان
نویسنده :داوود ختک – دیپلامت
مرتجم:مهدی غالمی

باورها بر این است که تازهترین حرکت طالبان برای «کاهش»
ِ
موقت هفت تا دهروزه ،قابل
عملیات نظامی با اعالم یک آتشبس
توجهترین پیشرفت در  18ماه مذاکره میان منایندگان دفرت قط ِر
این گروه شورشی و ایاالت متحده به شامر میرود .چندین رسانهی
بیناملللی هفتهی گذشته به نقل از مقامات طالبان که از آنها
نامی برده نشد ،گزارش دادند که احتامال طالبان یک آتشبس
موقت اعالم خواهند کرد .سپس سهیل شاهین ،سخنگوی
طالبان ،به روزنامهی «داون» پاکستان گفت که این گروه «توافق
کرده است تا در روزهای منتهی به امضای توافقنامهی صلح با
ایاالت متحده ،عملیات نظامیاش را کاهش دهد».
هرچند تا کنون زملی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی ایاالت
متحده در امور صلح افغانستان ،در این باره اظهار نظری نکرده
است؛ اما بازدیدهای رساسیمهی دیپلامتیک در ایاالت متحده،
کابل ،اسالمآباد و دوحه در چند هفتهی گذشته ،نشانگر آن
است که احتامل به وجود آمدن یک قرار موقت برای پایان دادن
به جنگ 18سالهی طالبان زیاد است .اگر روی آتشبس موقت
توافق شود ،این موضوع جان تازهای به گفتوگوهای صلح که
گاهی به جریان میافتد و گاهی متوقف میشود ،خواهد داد؛
اما یک توافق دایمیتر ،با برخی از دامهایی روبهرو میشود که
میتواند هدف پایانیِ رسیدن به صلح پایدار در افغانستان را
ناکام کند.
در قدم نخست ،اولین چیزی که به توافقنامهی صلح رضبه
میزند ،نتایج انتخابات  28سپتامرب 6( 2019میزان )1398
ریاستجمهوری است که هنوز مشخص نیست .داکرت عبدالله
عبدالله ،همکار رییسجمهور غنی در حکومت وحدت ملی،
پرسشهایی را در مورد نتایج ابتدایی [انتخابات] برانگیخت؛
نتایجی که غنی را با تفاوت کمی پیروز اعالم کرد .از آن زمان
تا کنون ،هواداران عبدالله چندین اعرتاض را به راه انداختند و
خواستار تحقیقات شدند .گفته میشود دلیل تأخیر طوالنی در
اعالم نتایج نهایی ،جلوگیری از احتامل یک تأثیر منفی و معکوس
در این برههی بسیار مهم است؛ آن هم زمانی که طالبان و ایاالت
متحده در روند صلحی که از گذشتهها به دنبالش بودند ،خوب
پیش میروند.
بیایید تصور کنیم که ایاالت متحده و طالبان توافقی را
امضا کرده اند که در آن خروج گام به گام نیروهای امریکایی از
افغانستان مطرح شده و طالبان هم روبهرو با رهربی افغانستان
نشسته اند تا یک توافق دایمی را نهایی کنند .در جبههی
افغانها ،چه کسی مالک توافقنامهی صلح خواهد بود و آن را در

میان شک و تردیدها به پیش میبرد؟
در محتملترین و شاید عملیترین سناریو ،غنی و عبدالله
بدون درنظرداشت نتایج نهایی ،به حکومت وحدت ملی شان
ادامه خواهند داد؛ اما پرسش اصلیای که ذهن بسیاری از مردم
را در داخل و خارج از کابل به خود مشغول کرده ،این است که این
دو همکار (غنی و عبدالله) بر پایهی چه رشایطی و تا چه زمانی در
نبود جامعهی بیناملللی شانه به شانه خواهند ایستاد .آنها حتا
در حضور ایاالت متحده و همکاران بیناملللیاش ،حارض نبودند
با هم کنار بیایند.
گذشته از غنی و عبدالله ،سومین چالشی که احتامال جنبهی
مبهمِ جنگ در افغانستان به شامر میرود ،طالبان است .حدس
و گامنها در مورد این که چه کسی در افغانستانِ پس از نیروهای
امریکایی و بر چه اساسی مالک دستآوردها خواهد بود ،زیاد است؛
اما احتامال طالبان بانفوذترین نیرویی استند که پاسخ این پرسش
را تعیین میکنند .برای برخی از بازیگران منطقهای و بیناملللی،
این گروه عامل بسیار مهمی در آوردن صلح به افغانستان است؛ اما
آیا طالبان به جهت منافع صلح عمل خواهند کرد؟
در کنار این که گروه طالبان دشواریهای خودش را در برابر
صلح دارد؛ تقسیم احتاملی قدرت با طالبان در کابل ،به دو دلیل
عمده ،مایهی نگرانی است :خواست این گروه برای رسیدن به
قدرت و دید جهانیاش .آیا طالبان عقب خواهند نشست و به
غنی و عبدالله اجازه میدهند که کشور را بچرخانند یا بر گرفنت
سکان هدایت کشور پافشاری کرده و دیگران را به عنوان همکاران
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کوچک خواهند پذیرفت؟
ِ
حاکمیت خشن طالبان
با توجه به خاطرههای تلخ از دورهی
بر افغانستان ،به شمول نقضهای جدی حقوق برشی در اواسط
دههی  90میالدی ،هیچ کسی از رهربی افغانستان به آسانی
طالبان را به عنوان گروه سیاسی پیشتاز نخواهد پذیرفت .این
کار باعث تقالی جدیدی برای قدرت شده که میتواند بسیاری
از جنگساالران را مجبور به تغییر جبهه کند تا در کنار جناح
قویتر باشند.
دید جهانی طالبان ،عامل مهم دیگری است که باعث ترس و
نگرانی در میان مردم افغانستان میشود .ناظران باور دارند که
هر چند [منایندگان] طالبان در خانههای قلعهمانند اقامت دارند
و در هوتلهای لوکس 5ستاره روبهروی دیپلامتهای دریشیدار
مینشینند؛ اما دیدگاه آنها در مورد زنان ،حقوق برش ،آزادی بیان
س تیم
و ....تغییر زیادی نداشته است .مال عبدالغنی برادر ،ریی 
مذاکرهکنندهی طالبان ،در پاسخ به پرسشی در مورد حقوق زنان،
به « »PBS Frontlineگفت« :طالبان در این مورد تغییری نکرده
اند ،ما متام حقوقی که خداوند برای زنان در سایهی قانون اسالم
داده است را میپذیریم ،اگر میخواهند کار و زندگی کنند ،البته
که این اجازه را به آنها میدهیم».
در صورتی که این گروه بدون تطبیق آرمانهایش به
توافقنامهی صلح برسد ،وضع دشوا ِر داخلی طالبان برای گروهی
که به نام مدینهی فاضلهی اسالمی ،رسبازان جنگیاش را
استخدام و شستوشوی مغزی کرد ،به هامن اندازه یک چالش
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جدی خواهد بود .متقاعد کردن مقامات بلندرتبه و پایینرتبهی
این گروه برای پذیرفنت چیزی کمتر از آن چه وعده داده شده،
چالش دشواری خواهد بود.
بر عالوه ،خلع سالح کردن طالبان مانع بزرگی است .اگر
گفتوگوهای پس از خروج نیروهای خارجی برای یک توافقنامهی
فراگیر صلح با رهربی دولت افغانستان به نتیجه نرسد ،طالبان
نسبت به دوباره تجهیز کردن رسبازان شان محتاط خواهند بود.
در سوی دیگر ،برای دولت افغانستان ،اعتامد کردن به طالبان
ی و آمادهای در حامیت از خود دارند ،دشوار خواهد
که ارتش مواز 
بود .نباید بر این واقعیت چشم پوشاند که جهان ،حقوق این
گروه را به دلیل تغییرات بزرگ در ترکیب و سیاستهای طالبان،
به رسمیت منیشناسد ،بلکه به دلیل خشونت و قدرت نظامی
طالبان این کار را میکند.
جنبههای منطقهای و بیناملللی ،بیشرت از عوامل داخلی،
به ادامهی جنگ افغانستان کمک کرده است .بدون تضمین از
منع دخالت کشورهای منطقه ،افغانستان با خطر تبدیل شدن
به صفحهی شطرنجی برای همسایگان بزرگتر و قویتر روبهرو
خواهد شد .این اتفاق در گذشته نیز رخ داده و در صورتی که
ایاالت متحده بدون گرفنت تضمین از پاکستان ،هندوستان و
ایران برای دخالت نکردن در امور افغانستان ،نیروهایش را خارج
کند ،ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.
جدا از نگرانیهای گسرتده از اوضاع امنیتی ،افغانستانِ پس از
طالبان پیشرفت کرده است .شاخصها حاکی از پیشرفتهایی
در بخش حقوق برش ،حقوق زنان ،آموزش ،آگاهی در میان مردم،
زیرساختها ،امید به زندگی ،کاهش فقر ،بهداشت و تا جایی
اقتصاد ،است.
مخالفتها میان رهربی افغانستان پس از خروج نیروهای
امریکایی ،نه تنها دستآوردهای به سختی کسب شده را به هدر
خواهد داد ،بلکه کشور را به سوی جنگ دیگری نیز میبرد .برای
جلوگیری از چنین جنگی ،ایاالت متحده و جامعهی بیناملللی
باید مطمنئ شوند که طالبان به محض گفتوگوی صلح با دولت
افغانستان ،دوباره متوسل به خشونت منیشوند .حتا اگر این روند
برای مدت زمان طوالنیتر از آن چه انتظار میرود ادامه یابد،
گفتوگوها باید تنها وسیلهای برای دست یافنت به یک راهحل
پایدار باشد.
دوما ،دولت افغانستان باید جایگاه خود را در مذاکرات
بیناالفغانی میان طالبان و دیگر اعضای رهربی افغانستان،
داشته باشد .هر گونه تالش طالبان برای تضعیف اختیار دولت،
میتواند مشکل ایجاد کرده و متام این روند را بیارزش کند.
بازیگران منطقهای – به ویژه پاکستان ،ایران و هند – نباید با
طرفداری از یک جبههی خاص و پیشتیبانی یا مخالفت با گروه
یا جناح دیگر ،بهانهای برای اعامل نفوذ بر گفتوگوهای صلح
بیناالفغانی داشته باشند.
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