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دوشنبه، 28 دلو 1398 | سال اول |

گزارش

یادداشت روز

فرزاندان زمینجامعه

گزارشگفت وگو

مــی رود  راه  پیــاده  را  شــبانه روز  ســه  احمــدی 

ــم و  ــه خان ــهری ک ــورد؛ ش ــهر بایب ــه ش ــود را ب ــا خ ت

بچــه اش آن جــا اســت، برســاند. بایبــورد از شــهر بولــو 

1100 کیلومــر فاصلــه دارد. احمــدی می گویــد: 

»بــه اداره ی پولیــس در شــهر بایبــورد رفتــم تــا از 

ــه در  ــی ک ــم؛ زمان ــاز کن ــده ام را ب ــق  پرون ــن طری ای

ســالُن انتظــار نشســته بــودم، یک بــاره از درون یکــی 

از اتاق هــا پولیســی بیــرون شــد و بــه ســمت مــن 

و ترجامنــم حملــه ور شــده و مــا را زیــر لت و کــوب 

گرفــت و پــس از آن از اداره ی پولیــس اخــراج کــرد.«

احمدی پس از آن برای گرفنت...

کاهــش  »طــرح  انــدک  طــرف داران  از  اگــر 

خشــونت ها« بپرســید چــرا از ایــن طــرح حامیــت 

آن هــا  می دهنــد.  جالبــی  پاســخ  می کنیــد، 

می گوینــد: »چــون مالحظــات سیاســی کشــور چنیــن 

ایــن پاســخ بــه وضــوح نشــان  اقتضــا می کنــد!« 

می دهــد معنــای »مالحظــه ی سیاســی« را درســت 

نکــرده  انــد. درک 

کــه  افغانســتان  در  وقت هــا  متــام  هامننــد   

سیاســت مداران هیــچ گاه نکوشــیدند تــا منافــع ملــی 

را در اولویــت قــرار بدهنــد، ایــن بــار...

کمیســیون  تأخیــر،  روز  ده  از  پــس  رسانجــام 

)27دلــو(  یک شــنبه  روز  انتخابــات،  مســتقل 

بــه شــکایت های  فیصلــه ی کمیســیون رســیدگی 

انتخاباتــی را اجرایــی و رونــد بازشــامری 298 محــل 

رأی دهــی را آغــاز کــرده اســت. آنچــه مســؤوالن ایــن 

 9 در  آرا  بازشــامری  رونــد  می گوینــد،  کمیســیون 

ــی، هلمنــد،  والیــت آغــاز شــده و در والیت هــای غزن

ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــاب ب ــل و فاری رسپ

عبدالعزیــز ابراهیمــی، ســخن گوی این کمیســیون، 

بــه روزنامــه ی صبح کابــل...

  دانشــگاه بــه عنــوان نهــادی کــه متولــی تربیــت 

بــه افــراد و  انســان ها، اعطــای نقــش اجتامعــی 

تولیــد رسمایــه ی اجتامعــِی کشــور اســت، دارای 

ــعه  ــه  توس ــه ی رو ب ــر جامع ــرای ه ــردی ب ــش راه نق

اســت. تبییــن و چینــش ســاختارهای علمــی، اهداف 

آموزشــی و نســبت دانشــگاه بــا عرصــه ی اجتامعــی، 

واجــد تعییــن چارچــوب کلــی حرکــت نخبگانــی 

ــل  ــت در محاف ــال اس ــن س ــت. چندی ــه اس در جامع

دانشــگاه های  میــان  جامعــه  و  علمــی  مجامــع  و 

ــای  ــن بحث ه ــور، وکارآفری ــور، پژوهش مح آموزش مح

ــی... ــی برخ ــه؛ گاه ــی در گرفت مختلف

طرح»کاهشخشونتها«
اصطالحسیاسییا

نسخهیطالییسیاست

کلنجارکمیسیونانتخاباتوثباتوهمگرایی؛
کمیسیونشکایات
شانهخالیمیکند

میخواهمخانموبچهامراببینم

تأثیرگذاریدانشگاهها
درافغانستان
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مکثیبرمعضلبیکاریو
جوانانتحصیلکرده

سینامیافغانستانبهخواب
زمستانیفرورفتهاست

ــه  ــم ب ــگ می زن ــن روزش زن ــه، ده اولی ــح بیای ــر صل »اگ

خواهــر و بــرادرم کــه ســال ها میشــه ده ایــران مهاجــر 

ــش  ــی وقت ــده و حال ــام ش ــگ مت ــه جن ــم ک ــنت و میگ اس

ــا.«  ــود م ــور خ ــس ده کش ــن پ ــه بیایی ــت ک اس

ــل  ــهر کاب ــندگان ش ــی از باش ــدری، یک ــاح حی عبدالفت

ــرت  ــرش را در مهاج ــال عم ــال از 32 س ــه 12 س ــت ک اس

ســپری کــرده اســت. او، 18 ســال می شــود کــه دوبــاره بــه 

افغانســتان برگشــته و در ســاحه ی...

مســؤوالن امنیتــی، تأییــد می کننــد کــه 9 فــرد معتــاد 

ــات  ــغ در مربوط ــوه قوری ــه ی ک ــدر، در دامن ــواد مخ ــه م ب

ناحیــه ی ششــم امنیتــی شــهر کابــل، بــه قتــل رســیده اند.

بــه  کابــل،  پولیــس  ســخن گوی  فرامــرز،  فــردوس 

ــاعت  ــی س ــه حوال ــد ک ــل، می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

فــرد...  9 دلــو(   26( شنبه شــب   08:00

اعضــای ارشــد دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، 

کمیســیون های  عمل کــرد  کــه  می کننــد  تأکیــد 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  بــه  نســبت  انتخاباتــی 

ــه ی  ــوده و از همیــن  رو، هــر گزین ثبت شــده، مشــکوک ب

ممکــن بــه منظــور جلوگیــری از بــر کرســی نشــاندن 

تقلــب، روی میــز قــرار...

ــه  ــد ک ــات، می گوی ــتقل انتخاب ــیون مس ــس کمیس ریی

ــژه ی بیــش از 1۴00 محــل رأی دهــی و  ــد تفتیــش وی رون

بازشــامری 298 محــل دیگــر، آغــاز شــده اســت.

ــنبه  ــت روز یک ش ــس از چاش ــتانی، پ ــم نورس ــوا عل ح

)27 دلــو( بــه خرنــگاران گفــت کــه پروســه ی انتخابــات 

ریاســت جمهوری، در مرحلــه ی پایانــی...

کشتهشدن9فردمعتاد
بهموادمخدردرکابل

ثباتوهمگرایی:

عملکردکمیسیونهایانتخاباتیمشکوکاست

نورستانی:

تالشهابرایاعالمنتیجهینهاییجریاندارد

میخواهمخواهروبرادرمبهافغانستانبرگردند
ویژه ی صلح
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 کارگردان و فیلم ساز

قسمت آخر

توافقنامهیصلحدرآستانهینهاییشدن
شورای امنیت سازمان ملل  باید توافق نامه را تضمین کند
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  دانشگاه به عنوان نهادی که متولی 

اجتامعی  نقش  اعطای  انسان ها،  تربیت 

اجتامعِی  رسمایه ی  تولید  و  افراد  به 

برای  راهردی  نقش  دارای  است،  کشور 

تبیین  است.  به  توسعه  رو  جامعه ی  هر 

اهداف  علمی،  ساختارهای  چینش  و 

آموزشی و نسبت دانشگاه با عرصه ی اجتامعی، واجد تعیین 

چارچوب کلی حرکت نخبگانی در جامعه است. چندین سال 

است در محافل و مجامع علمی و جامعه میان دانشگاه های 

آموزش محور، پژوهش محور، وکارآفرین بحث های مختلفی در 

سطوح  مدیران  و  گفتامن ها  دولت ها،  برخی  گاهی  گرفته؛ 

میانی قائل به دانشگاه آموزش و پژوهش محور بوده و گاهی 

برخی دیگر قائل به دانشگاه کارآفرین و برقراری ارتباط میان 

صنعت و دانشگاه. عده ای دیگر از اندیش مندان معرض نگاه 

کارآفرینِی رصف به دانشگاه استند و از این روند تحت عنوان 

تجاری شدن دانشگاه، به حاشیه رانده شدن علم و پژوهش 

جامعه ی  یک  برای  خطری  را  آن  و  جامعه  رسمایه زدگی  و 

می کنند.  قلمداد  دینی  و  فرهنگی 

شکل  آن  اساس  بر  دانشگاه ها  که  قبلی ای  کالن  تفکر   

دانش  توسعه ی  برای  مرکزی  دانشگاه  که  بوده  این  گرفت، 

در  تحول  سیر  اما  است؛  توان مند  انسان های  تربیت  و 

دانشگاه های غرب به این نحو بوده که توسعه با دانشگاه ها 

توسعه  نظام  واقع  در  می خورد.  پیوند  کشور  علمی  مراکز  و 

اصلی  محور  نیست.  ممکن  دانشگاه  گرفنت  نظر  در  بدون 

با در  و  فرآیند  این  پایدار، دانشگاه است. در  برای توسعه ی 

نظر گرفنت توسعه ی پایدار، رصف درنوردیدن مرزهای دانش 

رکنی  دانشگاه  پایدار،  توسعه ی  نگاه  با  بود.  نخواهد  مالک 

اثرگذار در فرآیند توسعه، مدیریت جامعه، روابط بین امللل، 

است. اشتغال  و  اقتصاد 

و  باشد  اثرگذار  که  بپروراند  را  انسانی  باید  هم  دانشگاه 

هم جهت گیری اش در جامعه اثرگذار باشد. با این نوع تفکر 

شاهد شکل گیری نسل های دانشگاهی استیم؛ مثل دانشگاه 

تربیت  بر  مبنایش  که  است  دانشگاهی  رصفا  که  اول  نسل 

که  دوم  نسل  دانشگاه  است.  دانش مند  تربیت  و  آموزش 

است. پژوهش  بر  آموزش  بر  عالوه  مبنایش 

دانشگاه نسل سوم که اخیرا در جوامع توسعه یافته مطرح 

و  خالقیت  کارآفرینی،  بر  مبتنی  دانشگاه های  هامن  است، 

نوآوری است )entrepreneurial university( البته دانشگاه 

کارآفرین در جوامع غربی دارای موافقان و مخالفانی است اما 

باعث افت علمی نشده.

برخی ها این شیوه ی تفکر را در مورد دانشگاه های دولتی 

می دانند؛  آن  سمت  به  رفنت  و  تجارت  معنای  به  افغانستان 

یعنی که دانشگاه تبدیل به یک تصدی تجاری شود حال آن که 

منظور این نیست که دانشگاه به یک مرکز تجاری تبدیل بشود 

و استاد، تاجر شود؛ بلکه به این معنا است که دانشگاه، مرکزی 

آموزش  مسئله اش،  و رصفا  نوآوری شود  و  بر خالقیت  مبتنی 

یادگیری  به دانشگاه رصفا  از رفنت  و مبنای دانش جو  نباشد 

نوع  این  اساسی  رکن  یک  جامعه  در  اثربخشی  بلکه  نباشد؛ 

دانشگاه خواهد بود. به همین دلیل است که امروزه اثرگذاری 

نسل دانش آموخته از دانشگاه های افغانستان زیاد محسوس و 

اثربخش نیست. اثربخشی یعنی محقق و تحقیقاتی را داشته 

باشیم در دانشگاه های افغانستان که نتایجش مورد استفاده ی 

نظیر  مفاهیمی  که  است  رویکرد  این  با  بگیرد.  قرار  جامعه 

اقتصاد دانش بنیان شکل می گیرد. اقتصاد دانش بنیان یعنی 

باشد؛  نوآورانه  و  اثرگذار  با مبانی علمِی خالق،  اقتصادی که 

چیزی که جهان به سمت آن در حرکت است.

در دهه های گذشته که تولید انبوه مدل سازمانی غالب در 

بیشری جهان بود، نه فقط بر تولید و صنایع، بلکه بر آموزش 

عالی آن دوره نیز تأثیر گذاشته بود. حتا امروزه پایه ی بسیاری 

از روش های آموزش عالی در دانشگاه های ما نیز هنوز تحت 

انبوه،  تولید  پارادایم  در  می کند.  عمل  شیوه  همین  تأثیر 

استاد یا معلم به عنوان کارگر، دانش جو به عنوان محصول و 

تدریس به عنوان انتقال دانش از پیش سازماندهی شده به 

یادگیرنده تلقی می شود.

در خالل قرن گذشه دانشگاه ها بیشر شبیه به تجهیزات 

خط  یک  دانشگاه ها  مثال  طور  به  می کردند؛  کار  صنعتی 

به  ایستگاه  یک  از  دانشجویان  که  می کردند  ایجاد  مونتاژ 

در  می شدند؛  جابه جا  دیگر(  پایه ی  به  )پایه  دیگر  ایستگاه 

حالی که کارگران )استادان( هامن وظایف )برنامه ی درسی 

و آموزش( را در هر ایستگاه انجام می دادند و در پایان خط 

)دانش آموخته( بیشر دانش جویان خدمات یک سان دریافت 

انجام  به  قادر  تقریبا  و  داشتند  مشرک  دانش  و  می کردند 

دادن یک مهارت خاص بودند؛ اما در این عرص محیط بازاری 

که دانش جویان در آن دانش آموخته می شوند؛ به طور بنیادی 

با قرن  اقتصادی کنونی  واقعیت های  دارد.  تفاوت  با گذشته 

گذشته قابل مقایسه نیست. در این بین دانشگاه ها و مراکز 

اند.  شده  روبه رو  جدیدی  واقعیت های  با  عالی  تحصیالت 

ماهیت کار تغییر کرده است و مراکز آموزش عالی باید کارگران 

با صالحیت و قابلیت باال به منظور تحقق بخشیدن به نیازهای 

تربیت کنند.  سازمان های تجاری در محیط جهانی شده 

دارد  را  دانش آموختگان  از  متفاوتی  نوع  تقاضای  اقتصاد 

نظام  تحت  دانش جویان  به  منی توانند  آموزشی  مؤسسات  و 

تولید انبوه صنعتی آموزش دهند. واقعیت های محیط جهانی 

تغییر  به  نیاز  اجتامعی  و  سیاسی  اقتصادی،  تغییرات  و 

کرده  رضوری  شدت  به  را  عالی  تحصیال  در  مهم  تحول  و 

در  دانشگاه ها  تأثیرگذاری  مهم  موانع  از  یکی  امروزه  است. 

جامعه ای مثل افغانستان این است که واقعیت های محیطی 

جدید  شکل های  فن آوری،  و  اطالعات  انفجار  شامل  که  را 

رقابت، پایان عرص تولید انبوه، نیازها و انتظارات دانش جویی 

و  دانشگاه ها  را  است  تغییرات  رسیع ترین  که  بروز  و  متنوع 

برای  که  چیزی  منی کنند؛  لحاظ  ما  عالی  تحصیالت  نظام 

بیرون رفت از وضع کنونی و اثرگذاری بیشر دانشگاه ها باالی 

است. ارزنده  و  مهم  جامعه 

دوسال  به  نزدیک  از  پس  رسانجام 

مذاکره، مقام های واشنگنت خر دادند که 

امریکا و گروه طالبان توافق نامه ی صلح را 

طی یک هفته، نهایی می سازند و آماده ی 

حاشیه ی  در  خر،  این  می شود.  امضا 

به  آملان،  در  مونیخ  امنیتی  نشست 

محمدارشف غنی، رییس جمهوری افغانستان و هیأت همراه 

او، داده شد. دولت افغانستان خرهای امیدوارکننده ای را در 

خود  اسراتژیک  متحدان  جانب  از  نشست  این  حاشیه های 

عملی  کاهش  و  جنگ  پایان  از  که  خرهایی   کرد؛  دریافت 

مشرک  دیدار  در  می دهد.  نوید  افغانستان  در  خشونت ها 

رییس جمهور افغانستان و مقام های ارشد کاخ سفید، وزیران 

خارجه  و دفاع امریکا گفتند که توافق با طالبان احتامال در 

هفته های آینده نهایی می شود و محتویات مرشوط نیز دارد.

واشنگنت تأکید کرده که هیچ یکی از بندهای توافق نامه 

تبلیغات  به  و طالبان ممکن است دست  نیست  بدون رشط 

اغواکننده ای بزنند؛ اما واقعیت و اصل موضوع این است که 

آن ها )طالبان( حارض شده  اند تا دست از جنگ و خشونت 

پمپئو  مایک  کنند.  کرثت گرا  جامعه ی  به  اذعان  و  بردارند 

از هر  افزود: »بگذارید طالبان هرچه که می گویند، بگویند، 

جایی که می گویند بگویند؛ اما واقعیت این است که باید آنان 

با تروریزم و القاعده وداع بگویند و دست از جنگ بردارند. ما 

و  استیم  ایم،  بوده  افغانستان  و دفاعی  امنیتی  قوای  حامی 

بود.« خواهیم 

از   پس  غنی  رییس جمهور  که  است  قرار  حال،  عین  در 

برگشت به کابل، روند مشوره ها را با نیروهای امنیتی، اقشار 

کند  آغاز  و حلقات سیاسی  مختلف جامعه، جامعه ی  مدنی 

تا آن ها را از روند تحوالت آگاه سازد و در خصوص فرصت ها 

و خطرات احتاملی ناشی از امضای این توافق نامه، صحبت 

افغانستان  دولت  توافق نامه،  این  امضای  آستانه ی  در  کند. 

و  نظامی  نهادهای  متامی  روند،  این  که  می دهد  اطمینان 

به گذشته  تنها  نه  افغانستان  و  کرد  تقویت خواهد  را  ملکی 

برمنی گردد، بلکه از ظرفیت های دولتی، سکتور خصوصی و 

حقوق شهروندان به وضاحت، حراست می کند. اکنون دیده 

گروه  و  امریکا  میان  صلح  توافق نامه ی  امضای  که  می شود 

وزیردفاع  اسپر،  مارک  راستا،  این  در  و  شده  قطعی  طالبان 

امریکا، گفته که دولت افغانستان از این توافق نامه پشتیبانی 

مورد  این  در  رسمی  گونه ی  به  هنوز  تا  دولت  اما  می کند؛ 

چیزی نگفته و معلوم نیست که دولت افغانستان آیا از امضای 

یا خیر. پشتیبانی می کند  آن 

از سویی هم، برخی منابع به روزنامه ی صبح کابل گفته اند 

که روند کاهش خشونت ها از جمعه شب )25 دلو( در افغانستان 

آغاز شده است. به گفته ی یک منبع معتر، با آغاز روند کاهش 

خشونت ها، قرار است که در 28 فروری، توافق نامه ی صلح 

میان امریکا و طالبان به امضا برسد. گفته می شود که دو هفته 

آغاز خواهد  بین االفغانی  مذاکرات  توافق نامه،  امضای  از  بعد 

آغاز  و  خشونت ها  کاهش  خصوص  در  طالبان  گروه  اما  شد؛ 

مذاکرات بین االفغانی چیزی نگفته  اند.

به  طالبان  و  امریکا  توافق  در  کلی  پیرشفت  که  این  با 

مردم  برای  توافق نامه  این  بندهای  محتوای  اما  آمده؛  میان 

افغانستان پوشیده و مبهم است و هیچ گونه وضاحتی وجود 

ندارد که دقیقا دو طرف باالی چه چیزی توافق کرده اند و آیا 

این اصال یک توافق است یا معامله. نفس مذاکره بر مبنای 

دادوستد است، به این معنا، در یک مذاکره باید چیزی را از 

روشنی  هیچ گونه  آورید.  دست  به  را  چیزی  تا  بدهید  دست 

دست  از  را  چیزی  چه  امریکا  که  ندارد  وجود  راستا  این  در 

حارض،  حال  در  است.  آورده  دست  به  را  چیزی  چه  و  داده 

آن چه بیشر در اذهان عمومی می چرخد، این است که برایند 

این مذاکرات، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و کاهش 

سال  دو  از  که  واشنگنت  است.  طالبان  سوی  از  خشونت ها 

بدین سو در پی خروج از افغانستان است و این امر بیشر بر 

منافع امریکایی ها استوار است که پای خود را از یک جنگ 

پیچیده بیرون می کنند، در حالی  که کاهش خشونت ها یک 

بر  واضح  تعریف  هیچ گونه  و  است  نظامی  جدید  اصطالح 

ندارد. قطع جنگ  مبنای 

سازمان ملل  متحد و شورای امنیت

نقش سازمان ملل  متحد در اعتباردهی توافق نامه ی صلح 

در  سازمان  این  نظارت  و  است  مهم  طالبان  گروه  و  امریکا 

اجرای توافق نامه نقش کلیدی را ایفا می کند. در دو دهه ی 

اخیر، جامعه ی جهانی به این مسأله پی برده که امنیت جهان 

طالبان  صورتی  که  در  است؛  افغانستان  امنیت  به  وابسته 

در  قطع جنگ  و  کاهش خشونت  قبال  در  تعهدات خود  به 

افغانستان پابند نباشند، سازمان ملل  متحد و شورای امنیت 

و  افراط گرایی  خطر  از  جلوگیری  منظور  به  سازمان،  این 

برای  )افغانستان(  کشور  این  تا  شود  کار  به  دست  تروریزم، 

سوی  از  نشود.  تبدیل  هراس افگنان  امن  النه ی  به  دوم  بار 

توافق کنند که حق  به گونه ای  باید  و طالبان  امریکا  دیگر، 

ملت سلب  تعیین رسنوشت یک  و حق  دولت  حاکمیت یک 

نشود. حق تعیین رسنوشت یک حق جمعی است؛ بدین معنا 

یک  نه حق  مردم شمرده می شود،  عنوان حق  به  بیشر  که 

که  است  این  رسنوشت  تعیین  حق  برجسته ی  ویژگی  فرد. 

پیوند نزدیک با این حق و خواست واقعی مردم برقرار می کند 

که باید آزادانه بیان شود. به بیان دیگر، حق تعیین رسنوشت 

این  باید  آن ها  و  دانسته شده  اعضای یک جامعه  به  متعلق 

کنند.  اعامل  آزاد  فضای  در  و  فشار  هرگونه  از  دور  را  حق 

خواست واقعی مردم افغانستان، زیسنت در فضای صلح آمیز 

و به دور از خشونت است که این خواست دقیقا در چارچوب 

یک دولت متجلی می شود؛ خواستی که گروه طالبان با با آن 

رس سازگاری از خود نشان منی دهد. در دوره ی رژیم طالبان، 

منطق  زیرا  بودند؛  محروم  حق  هرگونه  از  افغانستان  مردم 

حکومت طالبان به گونه ای بود که حق تعیین رسنوشت مردم 

را امیر آن ها تعیین می کرد؛ بنا بر این، به دلیل رشارت های 

ویژه  به  جهانیان  دامن  خشونت،  و  جنگ  دامنه ی  طالبان، 

به همین خاطر، هامن گونه که شورای  نیز گرفت.  را  امریکا 

امنیت سازمان ملل  متحد با صدور قطع نامه ی 1373 اجازه ی 

عملیات نظامی جهان را به رهری ناتو به افغانستان داد، نیاز 

است تا برای تأمین صلح پایدار، توافق نامه ی صلح امریکا و 

گروه طالبان را تضمین کند؛ تضمینی  که این گروه را وادار 

هیچ گونه  و  است  متعهد  افغانستان  در  جنگ  قطع  به  کند 

گروه های  و  منطقه  استخباراتی  سازمان های  با  را  رابطه ای 

و  برقرار منی کند  و داعش،  القاعده  تروریستی دیگری چون 

می شناسد. رسمیت  به  را  »دولت-ملت«  مفهوم 

توافق نامه ی صلح در آستانه ی نهایی شدن
شورای امنیت سازمان ملل  باید توافق نامه را تضمین کند

تأثیرگذاری دانشگاه ها در افغانستان

سیدمهدی حسینی

نثاراحمد بارز
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پــس از نزدیــک بــه دو مــاه چانه زنــی از ســوی 

دولــت مبنــی بــر »آتش بــس« و تأکیــد طالبــان بــر 

اعــالم  امریکایــی  مقامــات  »کاهــش خشــونت ها«، 

کردنــد کــه پیــش رشط کاهــش خشــونت از ســوی 

ترامــپ  رییس جمهــور  پذیــرش  مــورد  طالبــان 

طالبــان  دلــو(،   26( از جمعه شــب  و  گرفتــه  قــرار 

خشــونت های شــان را کاهــش خواهنــد داد؛ کاهــش 

خشــونتی کــه یک هفتــه ای اســت و اگــر طالبــان 

ــد،  ــد مبانن ــان پابن ــد ش ــه تعه ــه ب ــک هفت ــن ی در ای

خواهــد  امضــا  طالبــان  و  امریــکا  توافق نامــه ی 

ــر  ــن ب ــش از ای ــتان پی ــت افغانس ــد دول ــر چن ــد. ه ش

را  و کاهــش خشــونت ها  تأکیــد داشــت  آتش بــس 

بــه دلیــل نداشــنت ضامنــت اجرایــی، رد کــرده بــود؛ 

ــونت  ــش خش ــش رشط کاه ــنت پی ــس از پذیرف ــا پ ام

را  آن  نیــز  غنــی  رییس جمهــور  امریــکا،  ســوی  از 

پذیرفــت.

پذیــرش کاهــش خشــونت و بــاور بــه آنچــه طالبــان 

امریــکا  بــا  شــان  نشــده ی  امضــا  توافق نامــه ی  در 

وعــده داده انــد، تــا این جــای کار، بیشــر از ایــن 

ــامر  ــک ق ــه ی ــد، ب ــته باش ــی داش ــت اجرای ــه ضامن ک

سیاســی می مانــد. مایــک پومپئــو، وزیــر خارجــه ی 

امریــکا، گفتــه اســت کــه ممکــن طالبان بــا اســتفاده از 

فرصــت، دســت بــه تبلیغــات ســو بزننــد و اذهــان عامــه 

را مخــدوش کننــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بایــد 

آنــان بــا تروریــزم قطــع رابطــه کننــد و در عمــل نشــان 

ــان جنــگ اســتند. ــح و پای ــد کــه خواهــان صل بدهن

ــش رشط  ــر پی ــع، اگ ــی از مناب ــه ی برخ ــق گفت طب

ــان  ــوی طالب ــونت ها از س ــه ای کاهــش خش یک هفت

ــن  ــر همی ــود، در اخی ــی ش ــت عمل ــورت درس ــه ص ب

هفتــه، توافق نامــه ی ایــن گــروه بــا امریــکا امضــا 

ــر،  ــه ی دیگ ــا دو هفت ــس از آن ت ــه پ ــد ک ــد ش خواه

می شــود. آغــاز  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

ــه ی  ــتان، نتیج ــه ی افغانس ــرف قص ــن ط ــا؛ ای و ام

روزهــای  طــی  کــه  اســت  انتخابــات  نامشــخص 

تیم هــای  ســوی  از  را  واکنش هایــی  اخیــر، 

ــه  ــی ک ــت. در حال ــته اس ــراه داش ــه هم ــی ب انتخابات

آرایــی  بازشــامری  مــرصوف  انتخابــات  کمیســیون 

ــی از  ــت، برخ ــه اس ــژه رفت ــش وی ــه تفتی ــه ب ــت ک اس

دســته های انتخاباتــی هشــدار می دهنــد کــه اگــر 

شــان  کار  بــه  درســت  انتخاباتــی  کمیســیون های 

عمــل نکننــد، نتیجــه ی انتخابــات را منی پذیرنــد و 

گزینه هــای دیگــری روی میــز دارنــد؛ گزینه هایــی 

کــه یکــی از آن طــی هفتــه ی گذشــته از ســوی جرنال 

دوســتم، از اعضــای ارشــد دســته ی انتخاباتــی ثبــات 

و همگرایــی اعــالم شــد. آقــای دوســتم گفــت کــه اگــر 

نتیجــه ی انتخابــات بــه صــورت شــفاف اعــالم نشــود، 

ــه  ــه رهــری عبدالل ــان )تیــم ثبــات و همگرایــی(، ب آن

ــرد. ــد ک ــالم خواهن ــوازی اع ــت م ــه، حکوم عبدالل

بــا توجــه بــه وضعیــت پیــش آمــده، هنــوز مشــخص 

ــای  ــتان گفت وگوه ــات افغانس ــد نج ــه کلی ــت ک نیس

از  برآمــده  کــه  حکومتــی  یــا  بــود  خواهــد  صلــح 

انتخاباتــی  دســته ی  از  غیــر  اســت.  انتخابــات 

و  انتخابــات  برنــده شــدن  کــه مدعــی  دولت ســاز 

اســت،  طالبــان  بــا  گفت وگــو  صالحیــت  داشــنت 

چنــد دســته ی انتخاباتــی مطــرح دیگــر، نــه آمادگــی 

بــرای پذیــرش نتیجــه ی انتخابــات نشــان داده انــد و 

ــردم  ــه م ــه از هم ــد ک ــی می دانن ــت را مرجع ــه دول ن

صلــح  گفت وگوهــای  در  سیاســی  طرف هــای  و 

منایندگــی کنــد.

ــه ی  ــت توافق نام ــرار اس ــه، ق ــن هفت ــر همی ــا آخ ت

امریــکا و طالبــان امضــا شــود و دولــت افغانســتان 

هیــأت  تشــکیل  بــا  کــه  دارد  فرصــت  هفتــه  دو 

ــی حضــور  ــز مذاکــرات بین االفغان همه شــمول، در می

ــر  ــی ب ــته های انتخابات ــن دس ــا بی ــر تنش ه ــد. اگ یاب

رس نتایــج انتخابــات و حضــور در میــز مذاکــره بــا 

طالبــان هم چنــان ادامــه داشــته باشــد، بعیــد نیســت 

کــه دو هفتــه بعــد، نتیجــه ی انتخابــات بــه نفــع یکــی 

ــای  ــه تنش ه ــود و ب ــالم ش ــی اع ــای انتخابات از تیم ه

ــه  ــی را ب ــرات بین االفغان ــه مذاک ــد ک ــری بینجام دیگ

ــا  ــن گفت وگوه ــور در ای ــم حض ــا ه ــد و ی ــیه بران حاش

نیــز بــر حســب امیازخواهــی بیشــر جریان هــای 

سیاســی و دولــت، بــه چالــش کشــیده شــود. بیشــر 

ــن  ــر ای ــات، ب ــر انتخاب ــای ناظ ــران و نهاده تحلیل گ

بــاور انــد کــه انتخابــات امســال در دور اول برنــده ای 

نــدارد و در صــورت اعــالم برنــده، برخــی تیم هــای 

انتخاباتــی آن را نپذیرفتــه و بحــران تــازه ای را بــه 

و  بــه صــالح دولــت  آنچــه  انداخــت.  راه خواهنــد 

مــردم افغانســتان دیــده می شــود، ایــن اســت کــه 

ــته  ــار گذاش ــات کن ــث انتخاب ــود، بح ــط موج در رشای

شــود و بــا تشــکیل یــک اجــامع سیاســی قــوی کــه از 

همــه جریان هــا منایندگــی کنــد، وارد گفت وگوهــای 

بین االفغانــی شــوند تــا بتواننــد بــا بــه نتیجــه رســاندن 

ــرای  ــات را ب ایــن گفت وگوهــا، در ســال آینــده انتخاب

ــی  ــل امنیت ــه دلی ــاید ب ــا ش ــد ت ــزار کنن ــار دوم برگ ب

ــر  ــات پاک ت ــد، انتخاب ــد آم ــح خواه ــس از صل ــه پ ک

بــرای  زعیمــی  آن  از  و  برگــزار  همه شــمول تر  و 

ــود. ــاب ش ــتان انتخ افغانس

صلح یا انتخابات؛ 
از کدام راه باید رفت؟
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تأخیــر،  روز  ده  از  پــس  رسانجــام 

انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

فیصلــه ی  )27دلــو(  یک شــنبه  روز 

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی را اجرایــی و روند بازشــامری 

آنچــه  اســت.  کــرده  آغــاز  را  رأی دهــی  محــل   298

ــد بازشــامری  ــد، رون ــن کمیســیون می گوین مســؤوالن ای

و در والیت هــای غزنــی،  آغــاز شــده  آرا در 9 والیــت 

هلمنــد، رسپــل و فاریــاب بــه پایــان رســیده اســت. 

ــز ابراهیمــی، ســخن گوی ایــن کمیســیون،  عبدالعزی

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه هم زمــان بــا پایــان 

رونــد بازشــامری آرا در چهــار والیــت، رونــد تفتیــش ویــژه 

نیــز در دفــر مرکــزی کمیســیون بــا حضــور ناظــران 

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی آعــاز 

شــده اســت. 

ــود روز  ــرار ب ــد ق ــن رون ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــل  ــه دلی ــا ب ــاز شــود؛ ام ــه ی پیــش آغ پنج شــنبه ی هفت

ــکایت های  ــه ش ــید گی ب ــیون رس ــران کمیس ــرک ناظ ت

ــد متوقــف شــد. بازشــامری آرا روز  ــن رون ــی، ای انتخابات

گذشــته نیــز بــا تأخیــر چندســاعتی آغــاز شــد. قــرار بــود 

ــد بازشــامری آرا را  ــات رون ــدان کمیســیون انتخاب کارمن

ــه دلیــل  ــا ب ــد؛ ام ســاعت 9 پیــش از چاشــت آغــاز کنن

ــد  ــن رون عــدم حضــور ناظــران کمیســیون شــکایات، ای

بــا چنــد ســاعت تأخیــر آغــاز شــد. 

هرچنــد کمیســیون مســتقل انتخابــات خوش بیــن 

ــه زودی رونــد بازشــامری و تفتیــش  ــد ب اســت کــه بتوان

ویــژه ی آرا را در 9 والیــت تکمیــل کــرده و نتیجــه ی 

نهایــی انتخابــات را کــه ماه هــا اســت بــه تأخیــر افتــاده، 

اعــالم کنــد؛ امــا ســاعتی پــس از آغــاز رونــد بازشــامری، 

بــه رهــری  ثبــات و همگرایــی  انتخاباتــی  دســته ی 

عبداللــه عبداللــه، نســبت بــه آغــاز رونــد بازشــامری 

آرا و آنچــه  توطئــه ی انتخاباتــی از ســوی کمیســیون 

ــد مخالفــت  ــن رون ــا ادامــه ی ای ــد، ب ــات می خوان انتخاب

ــت.  ــرده اس ک

دســته ی  ارشــد  عضــو  معنــوی،  فضل احمــد 

چاشــت  از  پــس  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی 

بــا بیــان ایــن مطلــب کــه  روز یک شــنبه )27دلــو( 

کمیســیون انتخابــات، بازشــامری و تفتیــش آرای مــورد 

منازعــه را بــدون مکانیــزم، طرزالعمــل و بــه تعبیــر خــود 

آغــاز کــرده اســت، تأکیــد کــرد در صورتــی کــه ایــن رونــد 

متوقــف نشــود، تیــم ثبــات و همگرایــی، از رونــد اعــالم 

نتایــج انتخابــات خــارج خواهــد شــد.

ــیون های  ــرد کمیس ــه عمل ک ــزود ک ــوی اف ــای معن آق

شــکایت های  بــه  رســیدگی  بــه  نســبت  انتخاباتــی 

ثبت شــده، مشــکوک بــوده و از همیــن  رو، هــر گزینــه ی 

ــاندن  ــی نش ــر کرس ــری از ب ــور جلوگی ــه منظ ــن ب ممک

ــری  ــرار دارد. »بحــث منونه گی ــز آن هــا ق ــب، روی می تقل

از محــالت رأی دهــی، در قانــون، لوایــح و طرزالعمل هــا 

ــکایات از  ــیون ش ــکار را کمیس ــن ابت ــت؛ ای ــده اس نیام

کجــا کــرده اســت؟ آرای خــارج از وقــت بایــد باطــل 

ــژه نداشــت.  ــه بررســی و تفتیــش وی ــازی ب می شــد و نی

تشــخیص آرایــی کــه معلومــات بایومریکــی نــدارد، 

ــت.«  ــن نیس ــتگاه ممک ــدون دس ب

بــا  دلیــل  ایــن  بــه  همگرایــی  و  ثبــات  دســته ی 

ــات مخالفــت  بازشــامری آرا از ســوی کمیســیون انتخاب

مدیریــت  حــارض،  حــال  در  می گویــد،  کــه  کــرده 

پروســه ی انتخابــات در دســت کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایت های انتخاباتــی اســت؛ امــا کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، قوانیــن و طرزالعمل هــا را زیــر پــا کــرده و بــه 

ــور  ــدم حض ــود، در ع ــر خ ــا تعبی ــی و ب ــه ی غیرقانون گون

رونــد  شــکایات،  کمیســیون  مناینــدگان  و  ناظــران 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــی را آغ ــالت رأی ده ــامری مح بازش

ــی کــه  ــی، در صورت ــن دســته ی انتخابات ــان ای ــه بی ب

کمیســیون انتخابــات مطابــق بــه قانــون، پروســه ی 

بازشــامری و تفتیــش ویــژه را دنبــال کنــد، نتیجــه ی 

برآمــده از آن را خواهنــد پذیرفــت و در صورتــی کــه 

ایــن کمیســیون هم چنــان بــه خودرسی هــای خــود 

خاطــر  بــه  خــود  شــانس  آخریــن  از  دهــد،  ادامــه 

ــم  ــن تی ــرد. ای ــد ک ــتفاده خواهن ــی اس ــظ دموکراس حف

ــه ی  ــورت ادام ــه در ص ــت ک ــدار داده اس ــان هش هم چن

تحریــم می کنــد. را  آرا  بازشــامری  وضعیــت، 

آقــای معنــوی تأکیــد کــرد کــه هامننــد ســال 201۴ 

میــالدی تــن بــه تقلــب و حکومــت مشــارکتی نخواهنــد 

داد؛ زیــرا ایــن بــار بایــد آرای حقیقــی مــردم بــه کرســی 

بنشــیند و خــالف ایــن می توانــد عواقــب ناگــواری را بــه 

همــراه داشــته باشــد. 

ــال 201۴  ــات در س ــه ی انتخاب ــه نتیج ــت ک او، گف

ــه  ــتان پذیرفت ــات افغانس ــظ ثب ــر حف ــه خاط ــالدی، ب می

ــد  ــی خواه ــواری در پ ــب ناگ ــار، عواق ــن ب ــا ای ــد؛ ام ش

داشــت کــه مســؤولیت آن بــر دوش کمیســیون مســتقل 

ــود. ــد ب ــات خواه انتخاب

امــا کمیســیون انتخابــات در واکنــش  بــه حرف هــای 

ــه  ــد ک ــی می گوی ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات دس

آن هــا متــام پروســه ی انتخابــات را تــا کنــون بــدون 

هیچ گونــه عمــل غیرقانونــی بــه پیــش بــرده و متــام 

ــر بنیــاد قانــون و لوایــح  فیصله ی هــای صــورت گرفتــه ب

ــت. ــده اس ــام ش انج

حــوا علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون مســتقل 

انتخابــات می گویــد کــه اگــر دســته ی ثبــات و همگرایــی 

رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا را تحریــم کنــد، آن هــا در 

ــه امتــام می رســانند.  ــد را ب غیــاب شــان ایــن رون

بانــو نورســتانی ضمــن ایــن کــه می گویــد کــه ده 

روز را بــه دلیــل صحبــت و رســیدن فیصلــه ی نهایــی 

ــا  ــزود: »م ــده اســت، اف کمیســیون شــکایات منتظــر مان

ــم.  ــق انداختی ــه تعوی ــه را ب ــن پروس ــه ای ــد ک ده روز ش

ــا  ــاالی م ــز ب ــی آن نی ــار حقوق ــن بیشــر شــود، ب از از ای

ــود  ــه کار خ ــتیم ک ــر اس ــا ناگزی ــود. م ــنگین تر می ش س

را آغــاز کنیــم. تقاضــای مــا از تیم هــا و کســانی کــه 

همــرای مــا انــد، ایــن اســت کــه رس کمیســیون انتخابات 

افغانســتان اعتــامد داشــته باشــند. مــا تــا همیــن لحظــه 

ــوده باشــد. در کنــار  ــون ب کاری نکردیــم کــه خــالف قان

مــا باشــند، هــر آن چیــزی کــه مشــکل می بیننــد، مــا در 

خدمــت شــان اســتیم. اگــر آن هــا حضور داشــته نداشــته 

ــه پیــش مــی رود.« باشــند هــم پروســه ب

بــه گفتــه ی او، پروســه ی انتخابــات بــه مرحلــه ی 

نهایــی خــود نزدیــک شــده و بــا پایــان تفتیــش ، نتیجــه ی 

نهایــی نیــز اعــالم خواهــد شــد. »کوشــش مــا ایــن اســت 

ــده،  ــاز ش ــه آغ ــانیم. کاری ک ــه برس ــه نتیج ــر ب ــه زودت ک

بایــد پایــان یابــد. اگــر هامننــد دیــروز ناظــران کمیســیون 

بــه  نشــود،  وقت کشــی  و  نرســند  ناوقــت  شــکایات 

ــد.« ــد ش ــالم خواه ــه  اع ــت نتیج ــن فرص زودتری

حــاال بحــث ایــن جــا اســت کــه چــرا ناظــران و 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  کمیشــرنان 

ــه ی  ــان فیصل ــود ش ــه خ ــن ک ــود ای ــا وج ــی، ب انتخابات

ــع  ــد، مان ــرده ان ــادر ک ــژه را ص ــش وی ــامری و تفتی بازش

می شــوند.  بازشــامری 

کمیســیون  دیــدگاه  مــورد  ایــن  در  خواســتیم 

بــا  امــا  باشــیم؛  داشــته  را  انتخاباتــی  شــکایت های 

ــا را در  ــدگاه آن ه ــدیم دی ــق نش ــاد موف ــای زی متاس ه

ایــن مــورد بگیریــم.

نگرانــی نهادهــای ناظــر از برخــورد ســلیقه ای 

شــکایات کمیســیون  کمیشــران 

بحــث حــارض نشــدن ناظــران کمیســیون رســیدگی 

ــی در روز پنج شــنبه و حضــور  ــه شــکایت های انتخابات ب

ناوقــت آن هــا در روز گذشــته، ســبب نگرانــی  بــرای 

کمیســیون انتخابــات و نهادهــای ناظــر انتخاباتــی شــده 

اســت. 

عادالنــه ی  و  آزاد  انتخابــات  مؤسســه ی  یــا  فیفــا 

افغانســتان، بــه ایــن بــاور اســت کــه عــدم حضــور 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  کمیشــرنان 

کلــی  تصمیم گیرهــای  حســب  بــر  نــه  انتخاباتــی 

از  برخــی  ســلیقه های  بــر حســب  بلکــه  اداره،  ایــن 

اســت.  کمیشــرنان 

پیونــد  در  فیفــا،  اجرایــی  رییــس  رشــید،  یوســف 

بــه ایــن مســأله بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: 

ــه محور،  ــای پروس ــک فض ــم و در ی ــک تفاه ــب ی »برحس

ــا  ــد؛ ام ــاز ش ــت آغ ــامری آرا در 9 والی ــته بازش روز گذش

ــکایت های  ــیون ش ــران کمیس ــا، ناظ ــی والیت ه در برخ

انتخاباتــی، پروســه را تــرک کردنــد کــه ایــن نهایتــا 

ــود  ــیون خ ــن کمیس ــت. ای ــده اس ــا نگران کنن ــرای م ب

فیصلــه کــرده بــود کــه از رونــد کار کمیســیون انتخابــات 

نظــارت کنــد. تــرک محــل بازشــامری و تفتیــش آرا، 

حســب  بــر  کارهــا  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده ی 

حســب  بــر  بلکــه  نیســت؛  اداره  تصمیم گیری هــای 

ــی رود.« ــش م ــه پی ــرنان ب ــی از کمیش ــلیقه های برخ س

بــه گفتــه ی رییــس اجرایــی فیفــا، در حالــی کــه 

ــه 20  ــک ب ــد نزدی ــته بای ــت روز گذش ــش از چاش ــا پی ت

ــبب  ــران س ــر ناظ ــا تأخی ــد؛ ام ــامری می ش ــل بازش مح

شــد کــه تنهــا پنــج محــل بازشــامری شــود. ایــن مســأله 

می توانــد پروســه را بــه چالــش مواجــه کنــد و مــردم هــر 

ــوند.  ــم ش ــات رسدرگ ــت انتخاب ــه رسنوش ــبت ب روز نس

نهادهــای ناظــر انتخابــات بــه ایــن بــاور انــد کــه 

نتیجــه ی انتخابــات امســال بایــد طــوری باشــد کــه 

بحــران ســال 201۴ میــالدی دوبــاره تکــرار نشــود؛ زیــرا 

بــه گفتــه ی ایــن  نهادهــا، اگــر دوبــاره حکومــت وحــدت 

ــد  ــر خواه ــردم بیش ــکالت م ــود، مش ــکیل ش ــی تش مل

شــد. »ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی در ایــن پنــچ 

ــی و  ــه شــمول رییــس اجرای ــچ کــس، ب ــرای هی ســال ب

رییس جمهــور قابــل قبــول نبــوده اســت.«

ایــن همــه در حالــی اســت کــه از برگــزاری انتخابــات 

ریاســت جمهوری بیــش از چهــار مــاه وقــت گذشــته 

ــش و  ــل تفتی ــه دلی ــه ب ــود ک ــا می ش ــا ماه  ه ــت؛ ام اس

بازشــامری آرا و هم چنــان مخالفــت جــدی دســته ی 

ــده  ــالم نش ــات اع ــه ی انتخاب ــی، نتیج ــات و همگرای ثب

اســت. حــال دیــده شــود کــه ایــن بــار کمیســیون 

انتخابــات شــهامت اعــالم نتیجــه ی نهایــی را در پایــان 

ــر؟ ــا خی ــت ی ــد داش ــامری آرا خواه ــش و بازش تفتی
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اگــر از طــرف داران انــدک »طــرح کاهــش خشــونت ها« 

بپرســید چــرا از ایــن طــرح حامیــت می کنیــد، پاســخ جالبــی 

سیاســی  مالحظــات  »چــون  می گوینــد:  آن هــا  می دهنــد. 

کشــور چنیــن اقتضــا می کنــد!« ایــن پاســخ بــه وضــوح نشــان 

درک  درســت  را  سیاســی«  »مالحظــه ی  معنــای  می دهــد 

ــد. ــرده  ان نک

 هامننــد متــام وقت هــا در افغانســتان کــه سیاســت مداران 

هیــچ گاه نکوشــیدند تــا منافــع ملــی را در اولویــت قــرار 

بدهنــد، ایــن بــار نیــز در ایــن مقطــع مهــم سیاســی و بــا وارد 

شــدن مفهــوم سیاســی »کاهــش خشــونت ها« بــه ادبیــات 

ــت  ــالش آن نیس ــت مداری در ت ــچ سیاس ــور، هی ــی کش سیاس

کــه بســنجد آیــا ایــن طــرح تأمین کننــده ی منافــع ملــی 

ــر.  ــا خی ــت ی ــتان اس افغانس

بــه وضــوح دیــده می شــود کــه ایــن سیاســت مداران بــا 

درک نادرســتی کــه از ادبیــات سیاســی و تأثیرپذیــری مفاهیــم 

ایــن  از وضعیــت در صحنــه ی سیاســت دارنــد، در تــالش 

ــی  ــه ی سیاس ــی مالحظ ــار معنای ــتفاده از ب ــا اس ــه ب ــتند ک اس

بتواننــد منافــع شــخصی خــود را تأمیــن کننــد. در واقــع کاربرد 

روزافــزون »کاهــش خشــونت ها« و »مالحظــه ی سیاســی« تنهــا 

ــش  ــل پذیری ــی قاب ــه مرجع ــد ک ــا باش ــن معن ــه ای ــد ب می توان

ــح  ــرات صل ــت در مذاک ــورت شکس ــرف در ص ــر دو ط ــرای ه ب

ــه اگــر  ــن نکت ــه وضعیــت جنگــی اســت و ای ــرای بازگشــت ب ب

در پذیریــش همه الشــمول نتایــج مذاکــرات مــورد بحــث قــرار 

نگیــرد، بــدون شــک می تــوان گفــت، آینــده ی مبهــم بــار دیگــر 

ــرار دارد. ــح ق در پیــش روی مذاکــرات صل

طــرح »کاهــش خشــونت ها« بــا اندکــی جــدی نگرفــنت 

می توانــد در هــر وقــت بــرای هــر دو طــرف ابــزاری بــرای 

ــود. ــد ش تهدی

مــورد  در  مــان  کشــور  سیاســیون  بی مالحظه گی هــای 

ایــن طــرح سیاســی کاهــش خشــونت ظاهــرا محــدود بــه ایــن 

چیزهــا نیســت؛ پدیــده ای اســت کــه ایــن روزهــا بــه رصاحــت 

ــا بیــن خطــوط گفته هــا و نوشــته ها و اظهارنظرهــای برخــی  ی

ــی کــه  ــده می شــود؛ اظهارنظرهای از مســؤوالن وطنــی هــم دی

گاهــی بــا واکنــش رســانه ها و افــکار عمومــی روبــه رو می شــود 

و ناگزیــر گوینــده را وامــی دارد تــا شــخصا یــا از طریــق روابــط 

ــورش را  ــود و منظ ــوط، مقص ــر مرب ــخن گو و دف ــی و س عموم

اصــالح کنــد؛ امــا روان جامعــه، زخمــی را کــه خــورده فرامــوش 

منی کنــد. 

مــا در عــرص سیاســت مدارانی نــاآگاه بــه مفاهیــم کاربــردی 

ایــن  از  اتفاقاتــی  و   می کنیــم  زندگــی  سیاســی  ادبیــات 

دســت و حواشــی آن ســبب می شــود کــه  اوضــاع سیاســی 

ــه در  ــی چ ــای مدیریت ــار بحران ه ــر دچ ــه بیش ــر چ ــور ه کش

ــن  ــود؛ همی ــی ش ــه ی نظام ــه در عرص ــت و چ ــه ی سیاس عرص

گونــه وارد شــدن بی مهابــای مفاهیــم نــه چنــدان سیاســی در 

ادبیــات سیاســی کشــور، تقاضــای ایــن را می کنــد تــا مــردم و 

جامعــه ی مدنــی در مــورد ادبیــات سیاســی هوشــیارتر باشــند 

ــوند. ــت ش ــری در سیاس ــت بیش ــتار مدنی و خواس

واقعیــت ایــن اســت کــه مفاهیــم سیاســی همــواره در 

ــرد اســراتژیک دارد.  گفتامن هــای سیاســی رسارس دنیــا کارب

در تاریــخ سیاســی جهــان نــام مفاهیــم سیاســی بســیاری 

ــات سیاســی کشــورها شــده اســت؛  ــت شــده کــه وارد ادبی ثب

امــا در واقــع متامــی آن مفاهیــم بعــد کاربــردی داشــته اســت و 

توانســته اســت معنــای خــود را در وضعیــت سیاســی آن کشــور 

ــردم و سیاســیون جــا بدهــد.  در ذهــن م

مفاهیــم  کــه  می گوینــد  سیاســی  تحلیل گــران  برخــی 

سیاســی بــرای تســهیل دادن بــه وضعیــت سیاســی و مدیریــت 

ــورد  ــور م ــی کش ــات سیاس ــی، در ادبی ــاع سیاس ــت اوض درس

ــه  ــه ب ــا توج ــورت و ب ــن ص ــس در ای ــرد. پ ــرار می گی ــرد ق کارب

چنیــن تعریفــی، اگــر قــرار باشــد کــه مفهــوم سیاســی ای چــون 

ــف  ــچ تعری ــدون هی ــی ب ــط کنون ــونت« در رشای ــش خش »کاه

مشــخصی وارد ادبیــات سیاســی کشــور شــود و هیــچ کاربــردی 

هــم نداشــته باشــد، پــس نبایــد امیــدوار بــود کــه اوضــاع 

ــح  ــه صل ــا ب ــود و م ــوب می ش ــدان دور خ ــه چن ــده ی ن در آین

نزدیــک می شــویم. 

ــم  ــن مفاهی ــه چنی ــود دارد ک ــز وج ــر نی ــت دیگ ــک برداش ی

تحلیــل  سیاســی  گفتامن هــای  مــنت  در  اگــر  سیاســی ای 

شــود، ناکاربــرد یــا ناکارآمــد بــه شــامر منــی رود بلکــه بــه نوعــی 

ــواری های  ــت از دش ــرای برون رف ــی ب ــخه ی خوب ــد نس می توان

ــب  ــه آن لق ــوان ب ــه می ت ــود ک ــوب ش ــی محس ــی کنون سیاس

ــی گفــت.  راه حــل طالی

مفهــوم  بــاره ی  در  تفاســیر  و  تعابیــر  ایــن  متامــی  امــا 

ادبیــات  در  زمانــی  خشــونت«  »کاهــش  طــرح  سیاســی 

کــه  می کنــد  پیــدا  کاربــرد  و  معنــا  افغانســتان  سیاســی 

بدانیــم سیاســت مداران و طالبــان در تعامــل بــا یکدیگــر و 

در صحنــه ی سیاســت و جنــگ افغانســتان تــا چــه معنــای 

ــه  ــد چ ــردم می توانن ــد و م ــن واژه می دهن ــه ای ــردی ای ب کارب

تحلیلــی از معنــای کاربــردی ایــن مفاهیــم از ادبیــات سیاســی 

رایــج کشــور داشــته باشــند کــه بــا پذیریــش هفــت روزه عملــی 

شــدن ایــن طــرح از ســوی طالبــان حــاال رونــد برداشــت و 

ــت و  ــورده اس ــد خ ــی کلی ــالح سیاس ــن اصط ــری از ای معناگی

ــا دقــت بیشــر جریــان رونــد سیاســی کشــور از ســوی  بایــد ب

مــردم پی گیــری شــود. 

روز یادداشت 

طرح »کاهش خشونت ها«
اصطالح سیاسی یا 

نسخه ی طالیی سیاست

عبدالرازق اختیاربیگ

کلنجار کمیسیون انتخابات و ثبات و همگرایی؛

 کمیسیون شکایات شانه خالی می کند

دسته ی ثبات و همگرایی به این دلیل با بازشامری آرا از سوی کمیسیون انتخابات مخالفت کرده که می گوید، در حال حارض، مدیریت پروسه ی 

انتخابات در دست کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات، قوانین و طرزالعمل ها را زیر پا کرده و به 

گونه ی غیرقانونی و با تعبیر خود، در عدم حضور ناظران و منایندگان کمیسیون شکایات، روند بازشامری محالت رأی دهی را آغاز کرده است.

حسن ابراهیمی

نویسنده
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تداوم جنگ، ضعف مدیریتی و فاصله 

صنعت،  و  بازار  آموزشی  نظام  داشنت 

به  منتج  که  است  عواملی  جمله  از 

افزایش نرخ بیکاری در جامعه و جوانان 

با  می شود.  افغانستان  تحصیل یافته ی 

آن که مسأله ی بیکاری با توجه به تبعات 

فرهنگی  اجتامعی،  اقتصادی،  ناهنجاری های  همه  در  آن 

اقتصاد  برای  و  آزاردهنده  مردم  همه ی  برای  سیاسی  و 

جامعه بازدارنده است، با این حال، بیکاری جوانان به ویژه 

باالیی  اهمیت  و  حساسیت  از  دانشگاه ها  تحصیل یافتگان 

است. برخوردار 

اساسا، بیكاری نتیجه ی عدم تعادل بازار كار بوده كه به 

طور عمده ناشی از فزونی عرضه بر تقاضای نیروی كار است 

اقتصادی،  چرخه های  وقوع  واسطه ی  به  هم  مواردی  در  و 

نیازمندی های  با  دانشگاه  خروجی های  سازگاری  عدم 

قرار  استفاده  مورد  كامل  طور  به  كار  نیروی  جامعه؛   روز 

منی گیرد. 

اقتصادی  بزرگ  و  مهم  جدی،  مباحث  از  یكی  بیكاری 

به  کاربردی  و  عملی  بررسی های  از  بسیاری  در  كه  است 

عنوان یكی از اصلی ترین دالیل محیطی مؤثر بر وقوع جرم 

است. شده  شناسایی  جنایت  و 

به معنی فقدان فرصت های قانونی برای كسب  بیكاری 

اقتصادی  وضعیت  كه  صورتی  در  این،  بر  بنا  است؛  درآمد 

قرار  مالی  تورم  وضعیت  در  جامعه  و  نباشد  مناسب  جامعه 

غیرقانونی  راه های  از  درآمد  كسب  احتامل  باشد،  داشته 

برای درخواست کنندگان کار نیز افزایش  می یابد. با تأسف، 

در جوامعی كه بیكاری گسرده  به ویژه در سنین جوانی و 

نوجوانی وجود دارد و به دلیل توزیع نامناسب ثروت، درآمد 

غیرقانونی  فعالیت های  انجام  برای  انگیزه ای  و سودخوری؛ 

به وجود می آید.

از یك دیگر جدا  تعادل  و  امروزی، اشتغال كامل  از دید 

نقش  كامل،  اشتغال  و  تعادل  برای  الزم  رشط  نیستند. 

انعطاف پذیری  وسیله  به  كه  است  بازار  هامهنگ كننده ی 

نظام  در  اگر  می شود.  تعیین  بهره  نرخ  و  قیمت، دست مزد 

نداشته  اقتصاد  در  مداخله ای  و  نظارت  رسمایه داری دولت 

باشد، ممكن است تعادل درآمد ملی در سطحی پایین تر یا 

باالتر و به ندرت در سطح اشتغال كامل شكل گیرد. از این 

روبه رو  تورم  یا  بیكاری  و  ركود  مقداری  با  اقتصاد  غالبا  رو، 

خواهد بود. از طریق افزایش مخارج عمومی از سوی دولت 

می توان در رشایط ركود اقتصادی زمینه ی افزایش تقاضا را 

فراهم كرد و بیكاری را كاهش داد. لذا برای خروج از رشایط 

بر  مبنی  توسعه ای  سیاست های  بیكاری،  كاهش  و  ركود 

افزایش مخارج عمومی و كاهش مالیات  و در رشایط تورم، 

سیاست های كاهش مخارج عمومی و افزایش مالیات را به 

می كنند.  توصیه  دولت ها 

بیکاری جوانان و افراد تحصیل کرده در حال حارض جزء 

حال  در  آن  اجتامعی  ابعاد  که  است  اقتصادی  متغیرهای 

پررنگ شدن است و رضورت است تا به این موضوع با نگاهی 

ویژه پرداخته شود.    

در بسیاری از مطالعات انجام شده، یكی از مهم ترین عوامل 

اقتصادی مؤثر بر وقوع جرم، بیكاری جوانان شناخته شده و 

ارتباط مستقیمی بین نرخ جرم و بیكاری توجیه شده است.

بحث 

با توجه به نتایج مطالعات مبتنی بر عوامل اقتصادی و 

اجتامعی تعیین كننده ی وقوع جنایات، بیكاری عامل مهم 

در وقوع جرم می باشد. بیكاری به طریق مختلفی می تواند 

منجر به افزایش جرائم شود كه از جمله می توان به مواردی 

یا  هزینه ها  تأمین  در  جوانان  درآمد  بودن  ناكافی  چون 

اوقات فراغت بیش از حد داشنت در پی بیكاری یا از دست 

آن ها  از  یك  اشاره کرد كه هر   ... و  اجتامعی  دادن هویت 

ممكن است جوانان را به سمت ارتكاب جرائم سوق دهند. 

هم چنین تورم از راه های مختلفی مانند كاهش قدرت خرید 

مردم، ایجاد اختالف و تضاد طبقاتی و ... موجب روی آوردن 

جوانان به سمت ارتكاب جرم می شود.

درآمد نابرابر )نا متوازن( در واقع می تواند از طریق عوامل 

مختلفی مانند بیكاری، تورم و غیره ایجاد شود و هم چنین 

تضاد  ایجاد  فقر،  مانند  عواملی  به  منجر  نیز می تواند  خود 

طبقاتی بین افراد و غیره شود. حال اگر جوانی در جامعه 

به  دست  دارد،  قرار  ناعادالنه  رشایط  در  كه  كند  احساس 

اعاملی می زند كه در خالل آن بتواند خود را نشان دهد و 

برای دست یابی به حقی كه برای او در نظر گرفته نشده، به 

سوی جرم كشیده می شود.

قوانین موازی و  اقتصاد جوامع،  بودن فضای  غیرشفاف 

بیش ازحد، كنرل نشدن فساد و در كل وجود امكان وقوع 

جرم موجب گسرش ارتكاب جرم توسط جوانان یك جامعه 

احساس  ایجاد  موجب  جامعه،  در  فساد  وجود  می شود. 

تا در  را تحریك می کند  آنان  و  بی عدالتی در جوانان شده 

هر جایگاهی كه استند، به نفع شخصی شان عمل كنند.

مختلفی  عوامل  که   می دهد  نشان  ساحوی  مطالعات 

كیفیت  غیرمعیاری،  آموزش  تورم،  نرخ  بیكاری،  نرخ  مانند 

مقررات در جامعه و شاخص فساد، در ایجاد ناهنجاری های 

به  استناد  با  است.  بوده  مؤثر  جامعه  در  اجتامعی 

اثر بیکاری بر پدیده ی جرم به  پژوهش های ساحوی اخیر، 

این  است.  مثبت  معناداری  به طور  اموال  علیه  ویژه جرایم 

را به شکل  نابرابری درآمد  و  بیکاری  پژوهش ها، رابطه بین 

قوی اثبات کرده و نتیجه می گیرد که ارتکاب جرم  ذاتا یک 

پدیده ی اقتصادی می باشد و برای مبارزه با آن رفع معضالت 

دارد.   قرار  اهمیت  اول  درجه ی  در  اقتصادی 

یافته های تحقیقات علمی نشان می دهد که رابطه بین 

بیکاری عمومی در سطح جامعه و بیکاری جوانان با ارتکاب 

جرم مثبت بوده و بیکاری جوانان تأثیری به مراتب شدیدتر 

بر نرخ ارتکاب جرم دارد.  

متغیرهای  که  می کند  مشخص  آمده  عمل  به  تحقیقات 

وابسته و نشأت گرفته از بیکاری شامل میزان باالیی از گرفتاری 

به اعتیاد مواد مخدر، خودکشی، قتل ِعمد، رسقت و آشوب 

اجتامعی بوده و باعث بحران اقتصادی-اجتامعی  می شود. 

یافته ها

معضل بیکاری تحصیل یافتگان دانشگاه ها در افغانستان 

هرساله شدیدتر می شود. ادامه ی این روند، لزوم برنامه ریزی 

عرضه  توزین  برای  منظم  سیاست های  اتخاذ  و  مدون 

مسؤوالن  برای  را  متخصص  انسانی  نیروی  تقاضای  و 

می دهد. قرار  تأکید  مورد  مرتبط   سکتورهای 

مقایسه ی نرخ بیکاری جوانان تحصیل یافته در 18 سال 

گذشته و میزان جذب آنان در سکتورهای دولتی، خصوصی 

و موسسات بین املللی، رقم قابل مالحظه ی بیش از دو برابر 

را نشان می دهد که مایه ی نگرانی همگان خواهد بود.

زیر  منودارهای  در  پژوهشی  مقایسه های  از  تعدادی 

است. شده  داده  منایش 

جمع بندی و راه های حل پیشنهادی

جوانان  بیکاری  رشد  خصوص  در  پژوهشی  دیدگاه های 

بیکاری،  و  آموزشی  عوامل  بین  را  رابطه هایی  تحصیل یافته 

و  سیاسی  عوامل  بیکاری،  و  اجتامعی  فرهنگی-  عوامل 

و  مدیریتی  عوامل  و  بیکاری  و  اقتصادی  عوامل  بیکاری، 

می رود. نشانه  بیکاری؛ 

و  جرم  گسرش  بر  بیکاری  مستقیم  تأثیر  عالوه،  به 

تدابیر  و  بوده  انکارناپذیر  مسأله ی  جامعـه،  در  ناهنجـاری 

و متهیدات الزم باید برای کاهش بیکاری گرفته شود؛ زیرا 

اثر مخرب بیکـاری معموالً بیشر از اثر مخرب تورم مالی در 

می باشد. جامعه  سطح 

انسانی  جامعه ی  وقایه ی  و  پیش گیری  برای  حاال 

می شود:   پیشنهاد  زیر  موارد 

- از آن جا که پیامد مخرب بیکاری نسبت به پیامد مخرب 

تورم بسیار شدید می باشد، توصیه می شود ابتدا به معضل 

بیکاری توجه و به رفع آن اقدام شود و سپس روی رفع کردن 

تورم مالی فکر شود. 

شهرنشینی  و  شدن  صنعتی  مانند  مؤثر  متغیرهای   -

درنگ  بدون  آن ها  از  نباید  که  است  مسائلی  جزء  بی رویه 

باید  بیکاری  کاهش  منظور  به  را  آن ها  اصالح  و  گذشت 

کرد.  بحث 

راه های حل پیشنهادی بر مبنای تحلیل عوامل اثرگذار 

برشمرده  موارد  در  تحصیل یافته  جوان  نسل  بیکاری  روی 

می تواند: شده  محقق  زیر،  شده ی 

- مدیریت و سیاست های مربوط به استخدام و گزینش 

نیروی انسانی متخصص باید بر مبنا و پایه ی شایسته ساالری 

استوار شود.

- فاصله بین نظام آموزشی محض و صنعت و بازار برداشته 

نیازمندی های  فاصله ها،  برداشته شدن  با  که  شود؛ طوری 

تغییرات اجتامعی مرفوع شود.

بدو  هامن  از  متخصص  کار  نیروی  دادن  سمت وسو   -

تقسیامت امتحان ورود به دانشگاه )کانکور( کنرل شود و 

حین تقسیامت داوطلب امتحان رسارسی کانکور، توازن در 

جهت پاسخ گویی به نیازهای تخصصی جامعه حساب شود.

باعث  کار  بازار  و  اقتصاد  عمده ی  بخش  بودن  دولتی   -

شده است تا حداکرث جوانان تحصیل یافته بر اساس جذب 

محدود  ادارات به نحوی از شاغل شدن در ادارات تخصصی 

کار،  خصوصی  سکتور  شدن  تجهیز  این،  بر  بنا  مانند؛  باز 

برای  بیکاری  میزان  کاهش  در  را  بسزایی  نقش  می تواند 

کند. بازی  تحصیل یافته؛  جوانان 

برای  الزم  امکانات  و  رسمایه گذاری  تشویق،  زمینه ی   -

تحصیل یافته  جوانان  برای  بانکی  تسهیالت  از  استفاده 

آید. فراهم  کار  متقاضی 

تحصیالت  معارف،  وزارت  بین  الزم  هامهنگی های   -

احصائیه ی  اداره ی  و  اقتصاد  اجتامعی،  امور  و  کار  عالی، 

مرکزی قبل از آغاز امتحان کانکور انجام شود تا بر اساس 

نیاز  مورد  رشته ی  در  محصل  جذب  روز،  اقتضای  و  نیاز 

شود. عملی 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــاده  ــبانه روز را پی ــه ش ــدی س احم

شــهر  بــه  را  خــود  تــا  مــی رود  راه 

بایبــورد؛ شــهری کــه خانــم و بچــه اش 

آن جــا اســت، برســاند. بایبــورد از 

شــهر بولــو 1100 کیلومــر فاصلــه 

»بــه  می گویــد:  احمــدی  دارد. 

اداره ی پولیــس در شــهر بایبــورد رفتــم تــا از ایــن طریــق  

پرونــده ام را بــاز کنــم؛ زمانــی کــه در ســالُن انتظــار 

اتاق هــا  از  یکــی  درون  از  یک بــاره  بــودم،  نشســته 

و ترجامنــم  بــه ســمت مــن  و  بیــرون شــد  پولیســی 

ــس از  ــت و پ ــوب گرف ــر لت و ک ــا را زی ــده و م ــه ور ش حمل

اخــراج کــرد.« پولیــس  اداره ی  از  آن 

ــکی  ــزارش پزش ــنت گ ــرای گرف ــس از آن ب ــدی پ احم

بــه  پولیــس  توســط  شــدنش  لت وکــوب  دلیــل  بــه 

بیامرســتان مراجعــه می کنــد و پــس از معاینــه، پولیــس 

می پرســد.  را  شــدنش  لت وکــوب  دلیــل  بیامرســتان 

ــد.  ــرای شــان بازگــو می کن احمــدی همــه ی ماجــرا را ب

ــدی  ــه احم ــکی را ب ــزارش پزش ــه گ ــدون  آن ک ــس ب پولی

بدهــد بــه او می گویــد کــه بایــد چنــد دقیقــه ای انتظــار 

ــد. مبان

دقیقــه ای  چنــد  از  پــس  کــه  می گویــد  احمــدی 

ــد رساغ  ــس آمدن ــر پولی ــا دو نف ــس ب ــین پولی ــک ماش ی

ــه تهدیــد کــردن و گفتنــد کــه اگــر  ــد ب مــا و رشوع کردن

شــکایت کنیــد بــرای تــان بــد متــام شــده و کشــته 

شــهر  دادگاه  بــه  مــا  روز  هــامن  فــردای  می شــوید. 

ــرای شــان  ــم و همــه ی ماجــرا را ب بایبــورد مراجعــه کردی

ــه  ــا را معایین ــه م ــود محمک ــپس در خ ــم؛ س ــو کردی بازگ

کــرده و بــرای مــان پرونــده بــاز کــرده و گفتنــد کــه 

می کنیــم. پی گیــری 

رییــس اداره ی مهاجــرت شــهر بایبــورد بــرای احمــدی 

نامــه ی خــروج می دهــد و از او می خواهــد کــه تــا دو 

ــار  ــه ناچ ــه او ب ــد ک ــرک کن ــورد را ت ــهر بایب ــر ش روز دیگ

ــد. ــرک می کن ــورد را ت بایب

احمــدی پــس از ایــن کــه از بایبــورد بیــرون می شــود، 

ســفارت  بــه  شــده،  ترکیــه-  –پایتخــت  انقــره  راهــی 

افغانســتان مراجعــه می کنــد و خواهــان همــکاری در 

ایــن زمینــه می شــود. احمــدی می گویــد: »امــا ســفارت 

ــن  ــا م ــکاری ای ب ــج هم ــا داد و هی ــل م ــز دروغ تحوی نی

ــتیم  ــه می فرس ــه نام ــه وزرات خارج ــه ب ــد ک ــرد. گفتن نک

ــد.« ــز نکردن ــن کار را نی ــه ای ک

احمــدی زمانــی کــه بــه شــهر بولــو برمی گــردد، 

از ســوی اداره ی مهاجــرت بولــو بــه او متــاس گرفتــه 

می شــود و از او می خواهــد کــه بــرای مصاحبــه بــه ایــن 

اداره بیایــد.

»بعــد از دو روز دوبــاره متــاس گرفتنــد کــه بایــد بــروم 

وجــواب مصاحبــه ام را تحویــل بگیــرم. برایــم گفتنــد کــه 

مصاحبــه ات رد شــده و برایــم ســی روز مهلــت دادنــد تــا 

ــود کــه ناچــار  ــه ب ــن گون ــم؛ ای ــرک کن ــه را ت خــاک ترکی

شــدم بــرای اســتیناف خواهی بــه دادگاه مراجعــه کنــم. 

ــارچ  ــخ ۴ م ــه تاری ــذرد و ب ــان می گ ــاه از آن زم ــش م ش

ســال روان دادگاه مــن اســت.«

ــد  ــرای احمــدی پیــش می آی ــن وضعیتــی کــه ب ــا ای ب

ــان متــاس می گیــرد؛ امــا  ــه نهادهــای حامــی پناه جوی ب

ایــن نهادهــا بــه او می گوینــد کــه برایــش پرونــده ســاخته 

ــده  ــت پرون ــد. »برای ــورت کنن ــه دیپ ــا او را از ترکی ــد ت ان

ــه  ــه ترکی ــان ب ــدن ت ــاه از آم ــار م ــام چه ــد ش ــاخته ان س

ــه  ــام مصاحب ــه از ش ــت ک ــن اس ــن ناممک ــذرد ای منی گ

ــت.« ــی نیس ــن کار قانون ــد، ای بگیرن

ــی  ــا غیرقانون ــه آن ه ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــدی ب احم

ــد؛  ــورت کنن ــا او را دیپ ــد ت ــاخته ان ــده س ــرای وی پرون ب

چــرا کــه او از پولیــس ترکیــه نیــز شــکایت کــرده اســت.

احمــدی بــرای ایــن کــه بــه خواســت انســانی و 

ــت  ــد، دس ــت برس ــه اش اس ــدن بچ ــه دی ــی اش ک قانون

آخــر ناچــار می شــود بــاز هــم بــه عبدالرحیــم ســید 

ــا  ــد؛ ام ــه کن ــه مراجع ــتان در ترکی ــفیر افغانس ــان، س ج

ســفیر افغانســتان جــز تحقیر و متســخر کــردن وی کاری 

را بــه پیــش منی برنــد. بــا ایــن حــال احمــدی می گویــد 

کــه او هنــوز هــم خامنــش را دوســت دارد و می خواهــد 

کــه خامنــش بــه همــراه پــرش رس خانــه و زندگــی اش 

برگردنــد یــا کــم از کــم زمینــه ی دیــدن بچــه اش بــرای او 

مهیــا شــود؛ امــا بــا یــک ســال بــودن در ترکیــه او قــادر 

ــم و بچــه اش را ببینــد. ــن نشــده اســت کــه خان ــه ای ب

انقــره  دادگاه  در  احمــدی  خانــم  پیــش  مــاه  دو 

ــه می کنــد. احمــدی می گویــد  درخواســت طــالق را ارائ

خــود  وکیــل  توســط  پیــش  روز  ســه  دو  همیــن  کــه 

پرونــده ام را بــه دادگاه تحویــل داده، درخواســت طــالق 

ــم و  ــه ام را ببین ــم بچ ــه می خواه ــم ک ــردم و گفت را رد ک

ــه اســاس قواعــد حقــوق بین امللــل ایــن حــق را دارم.  ب

احمــدی می گویــد کــه ایــن 15 مــاه دوری از زن 

و بچــه اش برایــش خیلــی دشــوار گذشــته اســت. او 

راهــی  بچــه اش  بــا  کــه خامنــش  زمانــی  می گویــد، 

ســفر قاچاقــی از ایــران بــه ترکیــه بــود؛ کودکــی در 

ــاق  ــواری های راه قاچ ــل دش ــه دلی ــه ب ــت ک ــکم داش ش

کودکــش را از دســت داده اســت.

او حــاال می ترســد کــه ایــن بچــه اش را نیــز از دســت 

ندهــد؛ او 15 مــاه اســت کــه بــرای دیــدن بچــه اش 

و  افغانســتان  و ســفارت  ترکیــه  دولــت  امــا  می تپــد؛ 

همین گونــه دفــر ســازمان  ملــل در امــور پناهنــدگان در 

ــد. ــرده ان ــه وی نک ــی ب ــه کمک ــچ گون ــه هی ترکی

فرزندان زمین

یک سال سرگردانی در ترکیه

 می خواهم خانم و بچه ام را ببینم

مجیب ارژنگ
دکرت عارف نعیم زاد

مکثی بر معضل بیکاری و 
جوانان تحصیل  کرده

قسمت آخر

معضل بیکاری تحصیل یافتگان دانشگاه ها 

در افغانستان هرساله شدیدتر می شود. 

ادامه ی این روند، لزوم برنامه ریزی مدون و 

اتخاذ سیاست های منظم برای توزین عرضه 

و تقاضای نیروی انسانی متخصص را برای 

مسؤوالن سکتورهای مرتبط  مورد تأکید قرار 

می دهد.
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صبح کابل: خود تان را معرفی کنید؟

اســامی: مســعود اســالمی اســتم، متولــد ســال 136۴ 

ــوده  ــران ب ــم ای ــف و بخشــی از زندگــی ام در ق ــزار رشی در م

اســت. ســینام را در انجمــن ســینامی جــوان ایــران خوانــدم 

کابــل  بلخــی  رابعــه ی  دانشــگاه  از  اقتصــاد  لیســانس  و 

ــل  ــش کانس ــینام در بریت ــی س ــای آموزش دارم. در کارگاه ه

بوســان  در   )AFA( آســیا  فیلــم  آکادمــی  در  و  کابــل  در 

ــاد  ــادی ی ــای زی ــتم و چیزه ــت داش ــی رشک ــای جنوب کوری

ــک رشوع  ــورت آکادمی ــه ص ــا، ب ــن دوره ه ــد از ای ــم. بع گرفت

بــه فیلم ســازی کــردم کــه برخــی فیلم هایــم در امریــکا، 

هندوســتان و افغانســتان چنــد جایــزه گرفتــه اســت. برخــی 

فیلم هایــم در اروپــا مثــل ایرلنــد نامــزد جایــزه شــد و در 

ــد. ــش داده ش ــتان منای انگلس

صبــح کابــل: چنــد تــا فیلــم ســاخته  ایــد و نــام فیلم هــای 

تــان چــه بــوده اســت؟

ــی  ــا فیلم های ــاخته ام؛ ام ــاد س ــاه زی ــم کوت ــامی: فیل اس

کــه می توانــم بــه آن هــا افتخــار کنــم، دو تــا فیلــم اســت 

 )SWAP( »ــین ــم »جانش ــی فیل ــد؛ یک ــه ان ــزه گرفت ــه جای ک

در  و  هندوســتان  امریــکا،  در  کــه   »MAZE« فیلــم  دوم  و 

جشــن واره های کابــل جایــزه گرفــت.

دلیلــش  اســتید،  تهــران  روزهــا  ایــن  کابــل:  صبــح 

؟ چیســت

اســامی: بــرای مرحلــه ی پست پرودکشــن فیلــم و تدویــن 

فیلمــی کــه چنــد مــاه پیــش مرحلــه ی ســاخت آن در کابــل 

متــام شــد، بــه ایــران آمــده ام. 

ــل  ــت و مراح ــان چیس ــد ت ــم جدی ــام فیل ــل: ن ــح کاب صب

ــت؟ ــرده اس ــان ب ــدر زم ــد آن چق ــد و پیش تولی تولی

ــم  ــه  اش کار کردی ــال روی فیلم نام ــم س ــامی: یک ونی اس

و چهــار مــاه پیــش مراحلــی مثــل یافــنت لوکیشــن، عوامــل، 

خوش بختانــه  کردیــم.  رشوع  را  کار  و...  تکنیکــی  لــوازم 

متــام عوامــل فیلــم افغانســتانی اســت و کســانی را کــه مــن 

از ایــران نیــز خواســتم، جــزو ســینامگران افغــان اســتند. 

حــدود یــک مــاه مراحــل فیلم بــرداری طــول کشــید و دو مــاه 

ــن  ــا تدوی ــم در کج ــه فیل ــرم ک ــم بگی ــا تصمی ــید ت ــول کش ط

شــود. در افغانســتان دنبــال مرکــز فنــی بــرای تدویــن زیــاد 

ــرای  ــتان ب ــدم. در افغانس ــق نش ــا موف ــردم؛ ام ــت وجو ک جس

تدویــن، رنــگ و صــدا بســیار مشــکل داشــتیم، چنــد جــا هــم 

ــود؛ چــون دوســت  ــم کــه نتیجه بخــش نب آزمایشــی کار کردی

دارم در کارم اســتندردهای بین املللــی را حفــظ کنــم؛ بــرای 

همیــن مجبــور شــدم بــه ایــران بیایــم؛ چــون چــاره ی دیگــری 

نداشــتم. 

صبح کابل: فیلم تان چند دقیقه و نامش چیست؟

شــده  دقیقــه   85 کات«  »راف  مرحلــه ی  در  اســامی: 

اســت کــه حتــام در مرحلــه ی تدویــن کــم خواهــد شــد. نــام 

فیلــم تــا حــاال »روز هفتــم« اســت؛ چــون متــام داســتان فیلــم 

در هفــت روز اتفــاق می افتــد و ممکــن اســت پــس از تدویــن، 

نــام فیلــم تغییــر کنــد؛ چــون مــا داریــم روی نــام دیگــر فکــر 

می کنیــم.

ــم فیلــم هــم  صبــح کابــل: در بــاره ی ســوژه، داســتان و تِ

ــا کــه هنــوز پنهــان اســت؟ می توانیــد بگوییــد ی

اســامی: در حــد یــک جملــه می گویــم و آن ایــن اســت 

ــه  ــم اســت ک ــا خان ــار ت ــا زندگــی چه ــاط ب ــم در ارتب ــه فیل ک

در یــک اتــاق مجــردی زندگــی می کننــد و کل داســتان و 

ــت. ــل اس ــز در کاب ــرداری نی فیلم ب

ــد و  ــد، تولی ــل پیش تولی ــاال از مراح ــا ح ــل: ت ــح کاب صب

تدویــن چقــدر از کار راضــی اســتید؛ تصــور تــان از ایــن فیلــم 

چیســت؟

اســامی: بــا وجــودی کــه هیــچ حامــی ای نداشــتم، 

ــا  ــود کــه مجبــور شــد حت تهیه  کننــده ی ایــن فیلــم خامنــم ب

طــالی خــود را بفروشــد و در واقــع فیلــم را بــا بودجــه ی 

شــخصی ام ســاختم؛ امــا از مراحــل تولیــد فیلــم راضــی 

ــم  ــن فیل ــا ای ــم ت ــی ام را فروخت ــی از زندگ ــن بخش ــتم. م اس

ــوام و  ــک اق ــا کم ــتم، ب ــران اس ــه ته ــم ک ــاال ه ــازم و ح را بس

بــرادرم این جــا اســتم. 

صبــح کابــل: بــا چــه انگیــزه ای از بودجــه ی شــخصی 

می ســازید؟ فیلــم 

فیلــم  کــه  اســت  ســال ها  خامنــم  و  مــن  اســامی: 

می ســازیم، چهــار ســال اســت کــه دنبــال حامــی مالــی 

ــتان  ــه در افغانس ــی ک ــکل امنیت ــل مش ــه دلی ــا ب ــتیم؛ ام اس

اســت و بــه خصــوص مشــکلی کــه مــا در بیمــه داریــم، 

فیلم ســازی  بــرای  مــا  بــه  منی شــوند  حــارض  رشکت هــا 

ــه  ــد ک ــول ش ــا قب ــه ی م ــا فیلم نام ــد ج ــد. در چن ــول بدهن پ

رسمایه گــذاری  افغانســتان  در  نشــدند  حــارض  رشکت هــا 

مجبــور  مــا  فیلم ســازان  از  برخــی  همیــن  بــرای  کننــد؛ 

ــن  ــازند. م ــم بس ــر فیل ــورهای دیگ ــد و در کش ــوند برون می ش

ــه  ــتم ک ــت داش ــازم و دوس ــم بس ــارج فیل ــتم در خ منی توانس

لوکیشــن فیلــم و عوامــل آن کامــال افغانســتانی باشــند؛ بــرای 

همیــن، بــا رشکت هــا بــه توافــق نرســیدم.

صبــح کابــل: بــه صــورت تقریبــی هزینــه ی ســاخت ایــن 

فیلــم چقــدر بــوده اســت؟

ــر  ــم بیش ــاید ه ــر. ش ــزار دال ــدود ۴0 ه ــامی: در ح اس

شــود؛ چــون هنــوز متــام نشــده و در مرحلــه ی تدوین اســتیم.

ــرداری را از داخــل  ــل: وســائل تکنیکــی فیلم ب صبــح کاب

گرفتیــد یــا از بیــرون وارد کردیــد؟

ــا  ــات م ــه امکان ــم ک ــان را کردی ــالش م ــام ت اســامی: مت

دارای اســتندردهای روز باشــد و بــرای همیــن از کمــره ی 

»اری الکســا« )ARRI ALEXA( اســتفاده کردیــم کــه بــا 

ــرارداد  ــت ق ــک رشک ــا ی ــا ب ــود و م ــتان نب ــف در افغانس تأس

کردیــم تــا ایــن کمــره را بیــاورد؛ ایــن کمــره را ده هــزار دالــر 

ــل  ــکای پن ــه اس ــاز ب ــز نی ــت« نی ــرای »الی ــم. ب ــه گرفتی کرای

تــالش  نبــود؛  افغانســتان  در  کــه  داشــتیم   )SkyPanel(

کردیــم لــوازم فنــی را از افغانســتان تهیــه کنیــم کــه بســیاری 

آن در کشــور نبــود و مجبــور شــدیم پــول زیــادی را بــرای آن 

ــم. بپردازی

صبــح کابــل: هــدف اول تــان از ســاخنت ایــن فیلــم 

یــا  جهــان  مهــم  جشــن واره های  بــه  راه یابــی  چیســت؟ 

افغانســتان؟ تصــور می کنیــد  تأثیرگــذاری روی ســینامی 

فیلــم تــان در ایــن حــد اســت؟

اســامی: مــن و خامنــم 11 ســال اســت کــه فیلــم 

ــاه  ــم کوت ــا فیل ــاختیم؛ ام ــاد س ــاه زی ــم کوت ــازیم. فیل می س

بیننــده نــدارد و منی توانیــد تأثیرگــذار باشــید؛ بــرای همیــن 

تصمیــم گرفتیــم کــه بــه هــر شــکل ممکــن، بایــد فیلــم بلنــد 

ــه  ــن ک ــد و ای ــم را ببینن ــن فیل ــردم ای بســازیم. می خواهــم م

دوســت دارم بــرای افغانســتان افتخــار بیــاورم. تــا کــی بایــد 

بنشــینیم کــه موفقیــت رساغ مــا بیایــد کــه منی آیــد اگــر کار 

ــم.  نکنی

عــدم  افغانســتان  ســینامی  وضعیــت  کابــل:  صبــح 

منی توانــد  اصطــالح  بــه  و  اســت  گیشــه  در  موفقیــت 

نــان خــودش را در بیــاورد؛ بــرای همیــن، هرنمنــدان نیــز 

تــان چیســت؟ نظــر  اســت؛  نــان  اول شــان  دغدغــه ی 

ــن  ــاال م ــن ح ــت؛ همی ــت اس ــک واقعی ــن ی ــامی: ای اس

ــم بســازم و مشــکل آن اســت کــه هیــچ  ــا فیل ــم زده ام ت از نان

کســی از هــرن و ســینام حامیــت منی کنــد. 

ــتان  ــه بده -بس ــینام و جامع ــن س ــی بی ــل: وقت ــح کاب صب

خــوب وجــود نــدارد، چقــدر امیــدوار اســتید کــه هزینه هــای 

فیلــم بــه شــام برگــردد؟

مــن  و  اســت  ممکــن  غیــر  افغانســتان  در  اســامی: 

مطمــن اســتم کــه ســینام بــه انــدازه ی کافــی بیننــده نــدارد 

ــه  ــم ب ــن فیل ــا ای ــه ب ــد دارم ک ــا امی ــردد؛ ام ــا برگ ــا هزینه ه ت

جشــن واره های مهــم بین املللــی راه پیــدا و حامــی مالــی 

ــم در  ــد و بتوان ــه راه بیفت ــه چرخ ــار دارم ک ــم. انتظ ــدا کن پی

ــاده  ــه ی آم ــا فیلم نام ــار ت ــازم. چه ــم بس ــر فیل ــده راحت ت آین

ــای  ــا فیلم ه ــود ت ــق ش ــم موف ــن فیل ــه ای ــدوارم ک دارم و امی

ــم داد. ــت نخواه ــودم را از دس ــد خ ــازم؛ امی ــدی ام را بس بع

ــتان را  ــینامی افغانس ــر س ــک کالم اگ ــل: در ی ــح کاب صب

ــد؟ ــه می گویی ــد چ ــح دهی توضی

اســامی: ســینامی مــا بــه خــواب زمســتانی طوالنــی رفته 

اســت و بــه تازگــی می خواهــد پــس دوبــاره بیــدار شــود. 

صبــح کابــل: چــه کســانی ایــن ســینامی بــه خــواب رفتــه 

را بیــدار خواهنــد کــرد؟

اســامی: در جریــان اســتید کــه چنــد چهــره ی جــوان و 

ــا  ــه ب ــم اســتند ک ــا در حــال ســاخنت فیل خــوب ســینامی م

ــی و خــواب دور خواهــد  ــا از کرخت ــن فیلم هــا ســینامی م ای

شــد.  

صبــح کابــل: وضعیــت اداره ی ســینامی افغانســتان را 

پــس از حضــور خانــم صحــرا کریمــی چطــور می بینیــد؟

ــه  ــود، هم ــوب ش ــز خ ــه چی ــه هم ــدوارم ک ــامی: امی اس

چیــز را بــه فــال نیــک می گیــرم. ایشــان بــا مــن بــرای گرفــنت 

جــواز، همــکاری خوبــی داشــتند.

ــه  ــتانی ب ــای افغانس ــی فیلم  ه ــد معرف ــل: رون ــح کاب صب

ســال های  در  اســکار  مثــل  بین  املللــی  جشــن واره های 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــر چگون اخی

اســامی: در دوره  هــای گذشــته مشــکالتی بــوده اســت و 

فیلم  هایــی کــه اکــران نشــده بــود، بــه اســکار معرفــی کردنــد؛ 

بایــد بگویــم کــه از ایــن رونــد راضــی نیســتم. امیــدوارم کــه 

در ســال  های بعــد مشــکل حــل شــود. هیــأت گزینــش فیلــم 

بــرای معرفــی بــه اســکار را قبــول نــدارم؛ چگونــه بپذیــرم کــه 

فیلــم مــرا انتخــاب کننــد. 

صبــح کابــل: چــرا هیــأت گزینــش فیلــم بــرای معرفــی بــه 

اســکار را قبــول نداریــد؟

اســامی: شــام بــه لیســت هیــأت و نــام افــراد دقــت 

ــم  ــان فیل ــود ش ــه خ ــد ک ــور دارن ــانی در آن حض ــد؛ کس کنی

جــدی و خــوب نســاخته انــد. منی  گویــم ســینامگر نیســتند؛ 

ــم  ــم فیل ــا می  رشم ــد. مــن واقع ــت انتخــاب ندارن ــا صالحی ام

»جمشــید محمــودی« را کســانی داوری و گزینــش می کننــد 

کــه کاری در ســینام نکــرده انــد. موضــوع دیگــر ایــن اســت 

نیــاز  چــه  بین  املللــی  جشــن  واره  های  ببینیــم  بایــد  کــه 

دارنــد تــا فیلــم معرفــی شــود، ایــن کــه رصفــا فیلــم یــک آدم 

شناخته شــده را بفرســتیم، درســت نیســت.

ســینام رضبــه  بــه  نــگاه جشــن  واره  ای  کابــل:  صبــح 

ــت؟ ــینام نیس ــیاه منایی در س ــویق کننده  ی س ــد و تش منی  زن

اســامی: ایــن را قبــول دارم کــه نــگاه جشــن واره ای 

داشــنت در ســینام موجــب ســیاه منایی و فرامــوش شــدن 

مــردم می شــود؛ امــا ببینیــد کــه مــردم مــا بــرای ســینام 

ــم و  ــم داری ــند ه ــینامی مردم پس ــا س ــد؟ م ــرده ان ــه کار ک چ

دوســتان زیــادی بــا ایــن نــگاه فیلــم می ســازند. بهــر اســت 

کــه هــر دو ســینام را داشــته باشــیم، هــم جشــن واره ای و هــم 

مردم پســند.

صبح کابل: بزرگ ترین مشکل سینامی ما چیست؟

اســامی: یــک مشــکل کــه نداریــم، ســینامی مــا رسارس 

مشــکل اســت؛ مثــال عوامــل فنــی و تکنیکــی خــوب نداریــم. 

بیــرون می رونــد و فیلــم می ســازند،  بــه  ســینامگران مــا 

خــوب اشــکالی نــدارد، چــرا یــک افغــان را بــه عنــوان دســتیار 

در کنــار خارجی هــا قــرار منی دهنــد تــا یــاد بگیــرد؟ مشــکل 

دیگــر عــدم کمــک دولــت بــه ســینام اســت؛ نــه تنهــا کمــک 

می دهنــد.  هــم  دســتور  راســت  و  چــپ  کــه  منی کننــد 

مســأله ی دیگــر نداشــنت امکانــات حرفــه ای اســت. شــام 

ــرد  ــان می گی ــده ی ت ــد خن ــه ببینی ــا را ک ــه ی م ــت صحن پش

کــه مــا بــا چوکــی چــرخ دار داریــم تصویــر »پــن« می گیریــم. 

مــا  ســینامی  کــه  می گوینــد  برخــی  کابــل:  صبــح 

دارد. مشــکل  تکنیــک  و  فــرم  در  و  اســت  محتواگــرا 

نیســتم؛ چــون  موافــق  نظــر  ایــن  بــا  مــن  اســامی: 

فیلم  هایــی داریــم کــه فــرم و تکنیــک خوبــی هــم دارنــد؛ امــا 

ــه ی  ــت. فیلم نام ــه اس ــتان پردازی و قص ــا در داس ــکل م مش

خــوب نداریــم. در داســتان و بازی گــری مشــکل داریــم و 

هم ذات پنــداری  داســتان  بــا  منی تواننــد  مــا  بازی گــران 

ــند. ــته باش ــتی داش درس

ــد  ــان از بازی گــر اســتفاده کردی ــم ت صبــح کابــل: در فیل

ــر؟ ــا از نابازی گ ی

ــه  ــا تجرب ــر ب ــفانه بازی گ ــتان متأس ــامی: در افغانس اس

نداریــم. چنــد نفــری هســتند کــه در رسیال هــا بــازی کــرده 

انــد؛ امــا از نظــر مــن بازی گــر نیســتند. بازی گــران مــن 

ــد.  ــی درک کنن ــه خوب ــش را ب ــتند نق منی توانس

را  فیلم هــا  کــدام  امســال  اســکار  در  کابــل:  صبــح 

؟  ی ید پســند

اســامی: فیلم هــای انــگل و جوکــر را خیلــی دوســت 

جوجــو  و   1917 فیلم هــای  شــدند.  موفــق  کــه  داشــتم 

ــا  ــم 1917 را واقع ــاختار فیل ــد. س ــوب بودن ــز خ ــوش نی خرگ

دوســت دارم و آن چیــزی اســت کــه خیلــی می پســندم. 

صبــح کابــل: ایــن روزهــا آمــد آمــد صلــح و توافــق کاهــش 

خشــونت ها اســت؛ بــه نظــر تــان هرنمنــدان چــه نقشــی 

ــند؟ ــته باش ــح داش ــد در صل می توانن

اســامی: در افغانســتان هیــچ بــه هــرن اهمیــت داده 

نشــده اســت. از امــروز تــا منی دانــم چنــد ســال آینــده هــرن 

ــا رس  ــی کــه مســؤوالن م ــه اصطــالح کابل ــدارد و ب ــت ن اهمی

هــرن »جمپــه« منی گیرنــد و هــرن بــرای آن هــا اهمیــت نــدارد.

صبــح کابــل: بــه عنــوان یــک جــوان افغــان بگوییــد کــه 

ــد؟ ــح داری چــه آرزوهایــی در صل

اســامی: همــه صلــح را دوســت داریــم. وقتــی نــام صلــح 

ــه  ــش را ب ــت؟ نام ــح چیس ــم صل ــودم می پرس ــد، از خ می آی

نظــرم شــنیده ام؛ ایــن یــک رؤیــا اســت و دوســت دارم روزی از 

نزدیــک بــا صلــح آشــنا شــوم. زجــر می کشــم وقتــی می بینــم 

بــه دلیــل جنــگ و خون ریــزی، ســینامگران و جوانــان مــا از 

افغانســتان می رونــد. بــه جــرأت می توانــم بگویــم کــه هشــتاد 

درصــد ســینامگران مــا کشــور را تــرک کــرده انــد.

بازگشــت  صلــح،  آمــدن  صــورت  در  کابــل:  صبــح 

ــینام در  ــد س ــد روی رش ــدر می توان ــر چق ــینامگران مهاج س

کشــور مؤثــر باشــد؟ البتــه ایــن در صورتــی اســت کــه نظــام 

آن روز بــا ســینام مشــکلی نداشــته باشــد.

ــون  ــند؛ چ ــر باش ــد مؤث ــد می توانن ــد در ص ــامی: ص اس

نســازد  فیلــم  اگــر  می شــود،  ســینام  وارد  کســی  وقتــی 

دیوانــه می شــود و بــا بازگشــت هرنمنــدان تولیــد، کیفیــت و 

ــد. ــد ش ــر خواه ــر و بیش ــا به ــه ی م تجرب

صبــح کابــل: بســیاری معتقدنــد کــه ضعــف ســینامی مــا 

مربــوط بــه مراکــز آموزشــی مــا اســت؛ نظــر شــام چیســت؟

ــم؛ امــا مــن  ــه را بگوی ــدارم ایــن جمل اســامی: دوســت ن

ــه  ــیم ک ــته باش ــزی داش ــتان مرک ــه در افغانس ــدارم ک ــاور ن ب

ــن  ــز ای ــه چی ــا هم ــن ب ــد. م ــد کن ــا تولی ــه ی ــینامگر تربی س

مراکــز مشــکل دارم. خروجــی ایــن مراکــز را هــم کــه ببینیــد، 

می فهمیــد کــه دانش جویــان ســال ها عمــر شــان را هــدر 

ــد.  داده ان

در  حرفــه ای  ســینامیی  مراکــز  چــرا  کابــل:  صبــح 

افغانســتان کــه ســال ها کار کننــد و مؤثــر باشــند وجــود 

نــدارد؟

اســامی: مــا بــرای مدتــی ایــن کار را کردیــم؛ چــون یــک 

کشــور اروپایــی حامــی مــا بــود؛ ولــی دوام دادن ایــن کار بــه 

دلیــل هزینه هایــی کــه دارد، غیــر ممکــن اســت.

ــینام  ــم، س ــه ای می پرس ــؤال کلیش ــک س ــل: ی ــح کاب صب

محــل تئــوری اســت یــا عمــل؟

اســامی: بــاور مــن ایــن اســت کــه ســینام هشــتاد درصــد 

ــس  ــر عک ــل ب ــه در کاب ــوری ک ــد تئ ــت و 20 درص ــل اس عم

اســت. دو ســال داور فیلم هــای کوتــاه دانشــگاه کابــل بــودم 

ــم  ــا فیل ــار ت ــود، چه ــده ب ــه آم ــاه ک ــم کوت ــن 120 فیل و از بی

خــوب نداشــتیم؛ ایــن یــک فاجعــه بــود. 

از تمجید تا نقد و اصالح

سینمای افغانستان به خواب زمستانی فرو رفته است
زمام داران ما سر هنر »جمپه« نمی گیرند

نعمت رحیمی

گفت وگو کننده

ــوان،  ــینامگران ج ــامی از س ــعود اس ــاره: مس اش

بااســتعداد و آینــده داری اســت کــه در ســال های 

ســینامیی  و  هــری  مجامــع  در  نامــش  اخیــر 

کشــور رس زبان هــا افتــاده اســت؛ او، چنــد فیلــم 

بین املللــی  جشــن واره های  در  کــه  ســاخته 

نیــز دریافــت کــرده اســت. اســامی  جوایــزی 

ایــن روزهــا در تهــران و در حــال تدویــن فیلــم 

بلنــد جدیــدش اســت؛ فیلمــی کــه بــا عوامــل 

اســت.  کابــل ســاخته شــده  در  و  افغانســتانی 

مســعود از چهره هایــی اســت کــه ســینام را بــه 

صــورت آکادمیــک در ایــران و کوریــای جنوبــی 

فــرا گرفتــه و جامعــه ی هــر افغانســتان بــرای 

درخشــش او امیــدوار اســت.

مسعوداسالمی–کارگردانوفیلمساز
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تسوی  دیانا  راه،  مسیر  در 

خواست که اندکی در مورد اسالم 

که  دهم  رشح  و  بگویم  برایش 

قرآن در واقع چگونه کتابی است. 

برای  را  سؤال  این  که  درماندم 

زنی که از اسالم هیچ منی داند جز تصویرهایی که 

از تلویزیون و اخبار گرفته است، چگونه می توانم 

که  دادم  ترجیح  سخنی  هر  از  قبل  دهم.  پاسخ 

گفت:  بدانم.  را  قرآن  و  اسالم  از  او  خود  تصویر 

چیز زیادی منی دانم؛ اما همین قدر می دانم که 

جوهره ی اسالم نیز مانند همه ی ادیان بزرگ دیگر 

آن در مورد  و دیدگاه  تکیه دارد  نیکی  و  بر مدارا 

چه  می خواهی  گفتم:  است.  واقع بینانه تر  انسان 

را به طور مشخص در مورد اسالم بدانی؟  چیزی 

گفت: می خواهم بدانم خدا و انسان در قرآن چه 

مقام دارند و دید این کتاب در مورد زنان به طور 

کارم  کردم  حس  دیانا  توضیح  با  چیست.  خاص 

اسالم  خدای  گفتم:  است.  شده  آسان تر  اندکی 

مجردترین تصویر را در ذهن خلق می کند: قدرتی 

که به گونه ی یک نومن و به تعبیر عارفان مسلامن، 

و  منی گیرد  شامیلی  و  شکل  هیچ  »بی صورت«، 

به هیچ  را  او  و  نیست  قیاس  قابل  با هیچ چیزی 

تصویر مجرد  تشبیه کرد. همین  چیزی منی توان 

مفهومی  می یابد  ارتباط  انسان  با  وقتی  خدا،  از 

انسان  می کند:  ارائه  انسان  از  کریامنه  و  بزرگ 

مسجود  او،  روح  حامل  خدا،  مناینده ی  و  خلیفه 

مخلوق  باعظمت ترین  و  کریم ترین  او،  فرشتگان 

هم  باز  تصویر  این  از  زمین.  در  او  امانت دار  و  او 

از خدا پیدا کرد؛  منی توان درک کامل و روشنی 

انسان  مقام  که  فهمید  می توان  حال،  هر  به  اما 

حتا  است.  بزرگ  و  ارجمند  خیلی  او  پیشگاه  در 

تحمیل  انسان  بر  را  ندارد چیزی  پیامر هم حق 

کند. پیامر در قرآن تنها حامل وحی و یا سخن 

خدا برای انسان است، ولی حق ندارد که انسان 

این گونه  از  آیاتی  کند.  مجبور  آن  پذیرفنت  در  را 

پیام  و رساننده ی  تنها فرستاده ی خدا  که محمد 

او است و حساب و کتاب انسان ها متاما به خدا 

برگشت می کند و نه به پیامر و یا انسانی دیگر، 

می دهند. تشکیل  را  قرآن  پیام  روح 

اسالم  در  انسان  چرا  پس  پرسید:  دیانا 

اهانت  و  تحقیر  مورد  دیگر  دینی  هر  از  بیشر 

به  مسلامن  تروریست های  چرا  می گیرد؟  قرار 

و  بکشند  را  انسان ها  می شوند  حارض  سادگی 

بحث  سؤال  این  با  بدهند؟  کشنت  به  را  خود  یا 

به  قرآن  از  متفاوت  تفسیرهای  و  تعبیرات  کوتاه 

میان  در  مناقشه  این  گفتم:  ناچار  و  آمد  میان 

داشته  جریان  اسالم  تاریخ  طول  در  مسلامنان 

ظاهربینانه  و  سطحی  برداشت های  اما  است؛ 

فقیهانی  و  زمام داران  نقش  و  از یک سو،  قرآن  از 

مسلامنان  میان  در  قرآن  تفسیر  منبع  تنها  که 

درست تر  برداشت های  دیگر،  سوی  از  اند،  بوده 

است.  کرده  مغفول  را  قرآن  محتوای  و  پیام  از 

می دانستم که این توجیه برای دیانا که اولین بار 

نیست؛  قناعت بخش  می شنید،  را  حرفی  چنین 

شد  جلب  قرآن  به  توجهش  که  شدم  متوجه  اما 

بداند.  کتاب  این  از  بیشر  چیزهایی  خواست  و 

گفت: دیدگاه قرآن در مورد زنان چیست؟ وقتی 

پیشگاه  در  انسان  عنوان  به  مرد  و  زن  گفتم: 

خداوند از یک مقام برخوردار اند و هیچ امتیازی 

در  مردان  چرا  پس  پرسید:  ندارند،  هم دیگر  بر 

در  باشند؟  داشته  زن  چهار  تا  می توانند  اسالم 

و  دارد  دراز  دامنه ای  بحث  این  گفتم:  جوابش 

قرآن  از  آنچه  باشد.  دشوار  خیلی  درکش  شاید 

می شود،  مطرح  حرف  این  پشتوانه ی  عنوان  به 

حق  مردان  که  منی رساند  را  مفهوم  این  اساسا 

دارند چهار زن بگیرند. حتا اگر درست تر بگوییم، 

یک  از  بیش  گرفنت  قرآن  آیات  همین  اساس  بر 

زن توسط قرآن منع شده است نه این که مردان 

تشویق شده و یا اجازه یافته باشند که بیشر از 

بگیرند. زن  یک 

سوره ی  در  که  کردم  یاد  آیه ای  از  دیانا  برای 

»نساء« از چهار زن گرفنت مردان سخن می گوید 

است  یتیامن  تکفل  به  مربوط  اساسا  آیه  این  و 

رشح  با  مردان.  گرفنت  زن  چهار  اختصاصا  نه 

مخترصی از وضعیت جامعه ی عرب در زمان پیامر 

اسالم گفتم که آن زمان، نظام و ساختار حامیت 

از خانواده، زنان و اطفال وجود نداشت؛ به همین 

از یتیامن بی رسپرست  علت، نگه داری و مراقبت 

امر دشواری بود. قرآن در همین رابطه به مسلامنان 

با اطفال یتیم عادالنه برخورد  توصیه می کند که 

کنند تا حس یتیمی و محروم بودن از پدر به آنان 

هراس  شام  اگر  که  می گوید  بعد  و  ندهد  دست 

از  منی توانید  دادگری  یتیامن  میان  که  داشتید 

زنان )که طبعا مادران یتیامن اند و بیوه محسوب 

می شوند( دو یا سه یا چهار زن بگیرید. هدف از 

این آیه این است که وقتی زنی در قید نکاح مردی 

قرار گرفت، اطفال او را مانند اطفال خود نگه داری 

باز هم در  تأکیدی مهم تر  اما  مراقبت می کند؛  و 

این است که می گوید میان زنانی که به این گونه 

آن،  غیر  در  کنید؛  دادگری  باید  گرفته می شوند، 

اگر هراس دارید که میان زنان دادگری منی توانید 

یک زن بهر است. این سخن به طور واضح حکم 

عدالت  از  مهم تر  زنان  میان  عدالت  که  می کند 

میان یتیامن است و اگر هراس شکسنت عدالت 

به  به هیچ صورت، حتی  باشد،  میان زنان مطرح 

زن  یک  از  بیشر  یتیامن،  میان  عدالت  بهانه ی 

در  که  دیگری  آیه ی  در  این هم،  با  نشود.  گرفته 

تکفل  مسأله ی  باز هم  است  قرآن  همین سوره ی 

یتیامن و دادگری میان یتیامن بحث می شود و در 

آن جا با رصاحت خطاب به مردان می گوید که هر 

چند هم اگر تالش کنید توان ایجاد عدالت میان 

زنان را ندارید، پس نباید به سوی آن ها به گونه ای 

میل کنید که بعدا آن ها را به طور بی رسنوشت و 

توان  گفته می شود حتا  که  این  کنید.  رها  معلق 

ایجاد عدالت را ندارید به طور رصیح معنای این را 

می دهد که مردان نباید به هیچ بهانه ای به بیشر 

از یک زن متایل نشان دهند.

با گفنت این سخن متوجه شدم که دیانا با چه 

راست  اوه،  پرسید:  می کرد.  نگاه  من  به  تعجبی 

حرف  منتظر  که  این  بدون  بعد  و  می گویی؟ 

می کنم  فکر  گفت:  باشد،  من  جانب  از  بیشری 

غلط  شان  تفسیر  و  برداشت  که  می دانند  این ها 

است؛ اما چون منافع شان به همین تفسیر بسته 

است، از آن دفاع می کنند و اجازه منی دهند که 

کسی دیگر چیزی خالف آن را بیان کند. او گفت: 

همین  را  مسائل  مذهبی  مبلغان  و  مالیان  اکرث 

مردم  متأسفانه  و  می کنند  تفسیر  وارونه  گونه 

نادرست  استفاده های  گونه  این  متوجه  هیچگاه 

منی شوند. 

)ادامه دارد(
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دیانا از تصویر زن در اسالم می پرسد  

عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )41(

روزش  اولین  ده  بیایه،  صلح  »اگر 

که  برادرم  و  خواهر  به  می زنم  زنگ 

اسنت  مهاجر  ایران  ده  میشه  سال ها 

حالی  و  شده  متام  جنگ  که  میگم  و 

بیایین پس ده کشور  وقتش است که 

ما.«  خود 

کابل  شهر  باشندگان  از  یکی  حیدری،  عبدالفتاح 

مهاجرت  در  را  عمرش  سال   32 از  سال   12 که  است 

به  دوباره  که  می شود  سال   18 او،  است.  کرده  سپری 

کابل  شهر  داراالماِن  ساحه ی  در  و  برگشته  افغانستان 

خیاطی  مرصوف  اکنون  عبدالفتاح  می کند.  زندگی 

است و امیدوار است که وضعیت زندگی در افغانستان 

روز به روز بهر شود. فتاح در دوران جنگ های داخلی 

کشور، همراه با خانواده اش به کشور ایران که آن روزها 

تشکیل  را  افغانستان  مردم  اکرثیت  مهاجرت  مقصد 

همسایگی  در  ایران  کشور  می شود.  پناهنده  می داد، 

میلیون  کنون 2.5  تا  و  دارد  موقعیت  افغانستان  غربی 

از اتباع افغان به دلیل ناامنی و نبود شغل به این کشور 

مهاجرت کرده اند؛ اما کشور ایران هیچ گاه آغوش امنی 

است. نبوده  افغان  مهاجران  برای 

و  مهاجرت  سخت  روزهای  از  عبور  با  عبدالفتاح 

آوارگی، دوباره به کشور بر می گردد؛ کشوری که طالبان 

آن  را به ویرانه تبدیل کرده بودند؛ اما مردمش با آرزو و 

امیِد بسیاری از دل جنگ و آوار بلند شدند و برای بهر 

کردند.  تالش  وضعیت  شدن 

فتاح در بدو ورودش به کابل، دنبال چهره ی کابلی 

می گشت که از آن مهاجرت کرده بود؛ اما آن چه جنگ 

برای کابل هدیه داده بود، دیوارهای فروریخته بود. فتاح 

که در ایران زندگی کرده بود، با این تصویر ناآشنا بود؛ 

اما آهسته آهسته وضعیت در کابل تغییر و او با محیط 

کار  دارد،  دوست  را  کابل  اکنون  فتاح  می کند.  تعامل 

محیط  ایجاد  برای  را  و سهم هرچند کوچکش  می کند 

امن در شهرش ادا می کند.

کابل  در  که  هم شهریانش  از  بسیاری  مانند  فتاح، 

از  او  دارند.  جنگ  از  تلخی  خاطرات  می کنند،  زندگی 

یکی از همسایه های شان قصه می کند که در انفجاری 

اتفاق  کشور  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نزدیکی  در  که 

افتاده بود، شدیدا زخم برداشته بود. »تلخ ترین خاطره ی 

ما از جنگ همی است که هیچ هم وطن ما آرام نیست. 

یک  یک روز  میشه،  زخمی  همسایه ات  یک  روز  یک 

برای  حتا  می گوید  فتاح  میتی.«  دست  از  ته  دوست 

ناراحت  هم  نداریم  آن ها  با  نسبتی  هیچ  که  قربانیانی 

قبل  ثانیه  فقط چند  که  انسانی  نبودِن  می شویم. خر 

می کرده،  فکر  رویاهایش  و  آینده  به  حادثه،  وقوع  از 

هنگام عبور از رسک برای احتیاط اطرافش را دقیق نگاه 

می کرده، در لحظه ی تصور ناپذیری، تکه تکه می شود و 

تنها گوشت و خونش را به جا می گذارد، مو به تن آدم 

می کند. سیخ 

حوالی ساعت یازده ونیم پیش از چاشِت 31 حمل، 

صدای مهیبی یکی از محل های مزدحم کابل را تکان 

شنیده  نیز  گلوله  شلیک  صدای  انفجار  دنبال  به  داد. 

نزدیکی  در  انتحاری  مهاجم  توسط  انفجار  می شد. 

و  اطالعات  وزارت  که  مخابرات  و  تکنالوژی  وزارت 

فرهنگ و هوتل کابل رسینا نیز در نزدیکی آن موقعیت 

دارد، رخ داد. مهاجامن پس از حمله ی انتحاری، وارد 

ساعت  پنج  از  پس  و  شدند  مخابرات  وزارت  محوطه ی 

حمله  این  درآمدند.  پا  از  امنیتی  نیروهای  با  درگیری 

از  یکی  گذاشت.  جا  به  زخمی  هشت  و  کشته  هشت 

جراحت  شدیدا  که  بود  فتاح  همسایه ی  مرد  زخمیان 

برداشته بود. مسؤولیت این حمله را گروه تندرِو داعش 

گرفت. عهده  بر 

جنگ های  که  خوانده  درس  هشتم  صنف  تا  فتاح 

داخلی باعث شد او با خانواده اش به ایران مهاجر شود 

افغانستان  در  اگر  بدهد.  ادامه  را  نتواند درس هایش  و 

ادامه  درس هایش  به  می توانست  فتاح  منی بود،  جنگ 

بدهد و امروز کارمند یکی از دفاتر می بود؛ بازگشت به 

افغانستان در بدترین رشایط اقتصادی و اجتامعی برای 

و  است  خیاط  اکنون  او  افتاد.  اتفاق  فتاح  خانواده ی 

می دوزد. لباس  مردم  برای 

دوست دارد هم چنان در افغانستان مباند و هیچ گاه 

به ایران برنگردد. او صلحی را دوست دارد که رستارسی 

و پایدار باشد. صبح بیاید به دکانش و با آرامش خاطر 

شب به خانه اش برگردد. اگر صلح بیاید، اولین کاری که 

ایران  برادرش که در  و  به خواهر  این است که  می کند 

مهاجر استند، زنگ می زند تا به کشور برگردند و بعد از 

راه زمینی به جاهای دیدنی افغانستان می رود. می گوید 

خسته ام و شدیدا نیاز دارم تفریح کنم. به دلیل وضعیت 

به  منی توانند  مردم  افغانستان،  در  اقتصادی  نابسامان 

سفر  امتیاز  ناامنی  اما  کنند؛  سفر  خارجی  کشورهای 

کردن به شهرهای دیگِر افغانستان را نیز از مردم گرفته 

شهرهای  به  زمینی  راه  از  فتاح  بیاید،  صلح  اگر  است. 

دیگر افغانستان سفر می کند و از طبیعت زیبایش برای 

رفع خستگی اش نهایت استفاده را می برد.

      فتاح، مانند بسیاری از هم شهریانش 

که در کابل زندگی می کنند، خاطرات تلخی 

از جنگ دارند. او از یکی از همسایه های 

شان قصه می کند که در انفجاری که در 

نزدیکی وزارت اطالعات و فرهنگ کشور 

اتفاق افتاده بود، شدیدا زخم برداشته بود. 

»تلخ ترین خاطره ی ما از جنگ همی است 

که هیچ هم وطن ما آرام نیست. یک روز 

یک همسایه ات زخمی میشه، یک روز یک 

دوست ته از دست میتی.« فتاح می گوید 

حتا برای قربانیانی که هیچ نسبتی با آن ها 

نداریم هم ناراحت می شویم.

می خواهم خواهر و برادرم به افغانستان برگردند

هام همتا
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ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  ارشــد  اعضــای 

عمل کــرد  کــه  می کننــد  تأکیــد  همگرایــی،  و 

کمیســیون های انتخاباتــی نســبت بــه رســیدگی بــه 

شــکایت های ثبت شــده، مشــکوک بــوده و از همیــن 

ــر  ــری از ب ــور جلوگی ــه منظ ــن ب ــه ی ممک ــر گزین  رو، ه

دارد. قــرار  میــز  روی  تقلــب،  نشــاندن  کرســی 

ایــن دســته ی  فضل احمــد معنــوی، عضــو ارشــد 

ــت  ــک نشس ــو( در ی ــنبه )27 دل ــی، روز یک ش انتخابات

بــه  رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  گفــت،  خــری 

رأی  هــزار   300 مــورد  در  انتخاباتــی  شــکایت های 

جنجالــی، »گیج کننــده« بــود و حتــا توضیــح الزمــی در 

ــد. ــه نش ــورد آن ارائ م

او افــزود: »بحــث منونه گیــری از محــالت رأی دهــی، 

ــن  ــت، ای ــده اس ــا نیام ــح و طرزالعمل ه ــون، لوای در قان

ابتــکار را کمیســیون شــکایات از کجــا کــرده اســت؟ 

ــه  ــازی ب ــد و نی ــل می ش ــد باط ــت بای ــارج از وق آرای خ

بررســی و تفتیــش ویــژه نداشــت. تشــخیص آرایــی کــه 

ــن  ــتگاه ممک ــدون دس ــدارد، ب ــی ن ــات بایومریک معلوم

ــت.« نیس

آقــای معنــوی گفــت کــه در حــال حــارض، مدیریــت 

پروســه ی انتخابــات در دســت کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایت های انتخاباتــی اســت؛ امــا کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، قوانیــن و طرزالعمل هــا را زیــر پــا کــرده و بــه 

ــر خــود، در عــدم حضــور  ــا تعبی ــی و ب ــه ی غیرقانون گون

رونــد  شــکایات،  کمیســیون  مناینــدگان  و  ناظــران 

بازشــامری محــالت رأی دهــی را آغــاز کــرده اســت.

بــه گفتــه ی او، دســته ی انتخاباتی ثبــات و همگرایی، 

تــا حــد ممکــن بــا کمیســیون مســتقل انتخابــات مــدارا 

ــا جلــو  ــا اعراض هــای مدنــی، تــالش کــرده ت کــرده و ب

ــه ادامــه  »تقلــب« را بگیــرد؛ امــا اگــر وضعیــت ایــن گون

یابــد، هــر گزینــه ی ممکــن روی میــز قــرار دارد.

آقــای معنــوی ترصیــح کــرد: »اگــر قانــون رعایــت 

شــود، پروســه را دنبــال می کنیــم، در غیــر آن از پروســه 

بیــرون می شــویم و نتیجــه را رس هیــچ کســی قبوالنــده 

ــات،  ــیون انتخاب ــه کمیس ــم ک ــار داری ــد. انتظ منی توانن

از آخریــن شــانس خــود بــه خاطــر حفــظ دموکراســی و 

ــد.« ــتفاده کن ــاالری اس مردم س

ــال 201۴  ــات در س ــه ی انتخاب ــه نتیج ــت ک او، گف

ــه  ــات افغانســتان پذیرفت ــه خاطــر حفــظ ثب ــالدی، ب می

ــد  ــی خواه ــواری در پ ــب ناگ ــار، عواق ــن ب ــا ای ــد؛ ام ش

کمیســیون  دوش  بــه  نیــز  آن  مســؤولیت  و  داشــت 

مســتقل انتخابــات خواهــد بــود.

مســتقل  کمیســیون  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ــامری  ــد بازش ــو(، رون ــنبه )27 دل ــات، روز یک ش انتخاب

ــا  298 محــل رأی دهــی را در 9 والیــت آغــاز کــرد و حت

ــت. ــان یاف ــد پای ــن رون ــز ای ــت نی ــن والی در چندی

از ســویی هــم، رونــد تفتیــش ویــژه ی بیــش از 1۴00 

ــیون  ــای کمیس ــور اعض ــا حض ــز، ب ــی نی ــل رأی ده مح

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، در دفــر مرکــزی 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، آغــاز شــده اســت.

ــی،  ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

حــدود دو هفتــه پیــش، فیصلــه ی نهایــی اش را در مــورد 

شــکایت های اســتینافی اعــالم کــرد کــه بــر اســاس آن، 

آرای 1۴12 محــل رأی دهــی مربــوط بــه 300 هــزار رأی 

جنجالــی، بــه تفتیــش ویــژه و آرای 298 محــل دیگــر بــه 

بازشــامری مجــدد رفتــه اســت.

ــد  ــات، می گوی ــتقل انتخاب ــیون مس ــس کمیس ریی

کــه رونــد تفتیــش ویــژه ی بیــش از 1۴00 محــل 

رأی دهــی و بازشــامری 298 محــل دیگــر، آغــاز شــده 

اســت.

روز  چاشــت  از  پــس  نورســتانی،  علــم  حــوا 

کــه  گفــت  خرنــگاران  بــه  دلــو(   27( یک شــنبه 

ــه ی  ــت جمهوری، در مرحل ــات ریاس ــه ی انتخاب پروس

پایانــی قــرار دارد و پــس از پایــان رونــد تفتیــش ویــژه 

و بازشــامری آرا، تــالش خواهــد شــد تــا نتیجــه ی 

نهایــی هرچــه زودتــر اعــالم شــود.

ــی  ــته ی انتخابات ــراض دس ــه اع ــش ب او، در واکن

ثبــات و همگرایــی، گفــت: »مــا مکلــف اســتیم تــا 

ــم.  ــق کنی ــکایات را تطبی ــیون ش ــای کمیس فیصله ه

10 روز شــد کــه پروســه ی بازشــامری و تفتیــش را 

ــی هــم  ــا دســته های انتخابات ــم ت ــق انداختی ــه تعوی ب

حضــور پیــدا کننــد؛ امــا از ایــن بــه بعــد، بــار حقوقــی 

آن نیــز بــاالی مــا ســنگینی می کنــد و مکلــف اســتیم 

ــا ایــن پروســه را نهایــی کنیــم.« ت

ــو نورســتانی، گفــت کــه کمیســیون مســتقل  بان

ــام  ــون انج ــالف قان ــر خ ــچ کاری را ب ــات، هی انتخاب

نــداده اســت. او از دســته های انتخاباتــی و نهادهــای 

ــژه و  ــد تفتیــش وی ــان رون ناظــر خواســت کــه در جری

بازشــامری محــالت رأی دهــی، حضــور داشــته باشــند 

تــا ایــن پروســه، بــه گونــه ی درســت پیــش بــرود.

او افــزود: »مــا بــرای همــه فراخــوان دادیــم تــا 

را  مشــخصی  وقــت  یابنــد.  حضــور  مــا  کنــار  در 

بــرای پایــان رونــد بازشــامری و تفتیــش مشــخص 

اســت.« تخنیکــی  بحــث  چــون  منی کنیــم؛ 

ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه ی اعضــای 

همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  ارشــد 

حضــور  عــدم  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

ناظــران ایــن دســته و اعضــای کمیســیون رســیدگی 

بــه شــکایت های انتخاباتــی، رونــد تفتیــش و بررســی 

محــالت رأی دهــی را آغــاز کــرده اســت.

دســته ی  ارشــد  عضــو  معنــوی،  فضل احمــد 

ــت  ــدار داده اس ــات و همگرایــی، هش ــی ثب انتخابات

هــر  یابــد،  ادامــه  وضعیــت همین گونــه  اگــر  کــه 

گزینــه ی ممکــن روی میــز قــرار دارد و عواقــب آن نیــز 

بــه دوش کمیســیون مســتقل انتخابــات خواهــد بــود.

محــالت  بازشــامری  و  ویــژه  تفتیــش  رونــد 

ســوی  از  دلــو(   27( یک شــنبه  روز  رأی دهــی، 

کمیســیون مســتقل انتخابــات آغــاز شــد. عبدالعزیــز 

بــه  کمیســیون،  ایــن  ســخن گوی  ابراهیمــی، 

رونــد  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

هلمنــد،  فاریــاب،  والیت هــای  در  آرا  بازشــامری 

غزنــی و رسپــل پایــان یافتــه و در پنــج والیــت دیگــر، 

دارد. ادامــه 

ــی  ــد بررس ــان رون ــا پای ــان ب ــه ی او، هم زم ــه گفت ب

ــش  ــد تفتی ــت، رون ــار والی ــی در چه ــالت رأی ده مح

ویــژه ی بیــش از 1۴00 محــل رأی دهــی در دفــر 

ــور  ــا حض ــات، ب ــتقل انتخاب ــیون مس ــزی کمیس مرک

ناظــران کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی، آغــاز 

ــت. ــده اس ش

و  تفتیــش  رونــد  پایــان  از  پــس  اســت  قــرار 

نهایــی  نتیجــه ی  رأی دهــی،  محــالت  بازشــامری 

شــود. اعــالم  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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در  کــه  اســت  کــرده  اعــالم  معــارف،  وزارت 

جریــان ســال جــاری خورشــیدی، 15556 آمــوزگار 

خدمــت  داخــل  برنامــه ی  در  خصوصــی،  و  دولتــی 

شــده اند. جــذب  افغانســتان  داراملعلمین هــای 

نــرش  بــا  دلــو(   27( یک شــنبه  روز  وزارت،  ایــن 

ــه 801۴  ــوزگاران ک ــن آم ــت، ای ــه اس ــه ای گفت اعالمی

دو  مــدت  در  می دهــد،  تشــکیل  زنــان  را  آن  نفــر 

ســال از برنامه هــای ارتقــای ظرفیــت در رشــته های 

و  پشــتو  دری،  زبان هــای  اجتامعیــات،  ســاینس، 

انگلیســی، اســالمیات، زبان هــای ســوم و مضامیــن 

مســلکی، مســتفید خواهنــد شــد.

جــاری  ســال  در  اســت،  آمــده  اعالمیــه  در 

مکتب هــای  آمــوزگاران  از  نفــر   3607 خورشــیدی، 

انــد،  زن  آمــوزگاران  آن  نفــر   1372 کــه  دولتــی 

را پشــت رس  ارتقــای ظرفیــت  برنامــه ی دو ســاله ی 

گذاشــته و ســند فراغــت از صنــف چهاردهــم را بــه 

آورده انــد. دســت 

ــت  ــای ظرفی ــه ارتق ــت ک ــزوده اس ــارف اف وزارت مع

برنامه هــای  تطبیــق  روی  می توانــد  آمــوزگاران، 

آموزشــی در دوره هــای مختلــف آموزشــی تأثیرگــذار 

باشــد.

ایــن وزارت، تأکیــد کــرده اســت، بــه منظــور رســیدن 

ارتقــای  مختلــف  برنامه هــای  کیفــی،  معــارف  بــه 

ظرفیــت را راه انــدازی و تطبیــق کــرده اســت .

ــوی وزارت  ــده از س ــرش ش ــای منت ــاس آماره ــر اس ب

در  آمــوزگار   218222 حــارض  حــال  در  معــارف، 

آمــوزش  مــرصوف  وزارت  ایــن  رســمی  بســت های 

اســتند. دانش آمــوزان 

فــرد   9 کــه  می کننــد  تأییــد  امنیتــی،  مســؤوالن 

معتــاد بــه مــواد مخــدر، در دامنــه ی کــوه قوریــغ در 

مربوطــات ناحیــه ی ششــم امنیتــی شــهر کابــل، بــه 

رســیده اند. قتــل 

فــردوس فرامــرز، ســخن گوی پولیس کابــل، بــه روزنامه ی 

ســاعت 08:00  حوالــی  کــه  می گویــد  کابــل،  صبــح 

ــدر، در  ــواد مخ ــه م ــاد ب ــرد معت ــو( 9 ف ــب )26 دل شنبه ش

ــده اند. ــته ش ــه کش ــلیک گلول ــا ش ــغ ب ــوه قوری ــه ی ک دامن

ــر  ــرد دیگ ــک ف ــداد، ی ــن روی ــه در ای ــد ک او می افزای

نیــز زخمــی شــده و بــه شــفاخانه انتقــال یافتــه اســت.

ــه  ــراد ب ــن اف ــاد ای ــرز، اجس ــای فرام ــه ی آق ــه گفت ب

طــب عدلــی منتقــل شــده اســت. او می گویــد، تاکنــون 

مشــخص نشــده کــه ایــن افــراد، توســط چــه کســی و یــا 

بــا چــه انگیــزه ای بــه قتــل رســیده انــد.

پولیــس  تحقیقــات  کــه  می گویــد  فرامــرز،  آقــای 

جنایــی در ایــن مــورد آغــاز شــده اســت.

افغانســتان  شــده،  منتــرش  آمارهــای  اســاس  بــر 

ــن  ــی دارد. ای ــاد خیابان ــون معت ــک میلی ــه ی ــک ب نزدی

افــراد، در کابــل نیــز کــم نیســتند و اکــرثا، در کنــار 

ــوخته  ــل س ــد. پ ــع می کنن ــا تجم ــر پل ه ــا و زی جاده ه

ــادان در  ــع معت ــی تجم ــل اصل ــز مح ــل نی ــرب کاب در غ

ــت. ــهر اس ــن ش ای

ســازمان بهداشــت چیــن، روز یک  شــنبه )27 

ــه  ــت ک ــه اس ــازه ای، گفت ــزارش ت ــرش گ ــا ن ــو( ب دل

نفــر   1665 بــه  کرونــا  ویــروس  قربانیــان  آمــار 

رســیده و بیــش از 68 هــزار نفــر دیگــر را در رسارس 

ــت. ــرده اس ــال ک ــان، مبت جه

در ایــن گــزارش، آمــده اســت کــه 139 نفــر روز 

شــنبه )26دلــو( در نتیجــه ی مبتــال شــدن بــه ایــن 

ویــروس در چیــن جــان باخته انــد و 183۴ نفــر 

ــه  ــده اند ک ــال ش ــروس مبت ــن وی ــه ای ــز ب ــر نی دیگ

ایــن آمــار نســبت بــه روزهــای دیگــر، کاهــش قابــل 

ــد. ــان می ده ــه ای را نش مالحظ

ــز  در همیــن حــال، ســازمان صحــت فرانســه نی

اعــالم کــرده اســت کــه یــک گردش گــر 80 ســاله ی 

چینــی کــه یــک مــاه پیــش وارد ایــن کشــور شــده 

بــود، در نتیجــه ی مبتــال شــدن بــه ویــروس کرونــا، 

در ایــن کشــور جــان باختــه اســت.

ایــن چهارمیــن نفــر اســت کــه در نتیجــه ی 

مبتــال شــدن بــه ویــروس کرونــا در خــارج از چیــن 

ــر در  ــک نف ــن، ی ــش از ای ــت. پی ــه اس ــان باخت ج

هنگ کنــگ، یــک نفــر در فیلیپیــن و یــک نفــر 

دیگــر در جاپــان جــان باختــه بودنــد.

از ســویی هــم، وانــگ یــی، وزیــر خارجــه ی 

چیــن، روز شــنبه )26 دلــو( در حاشــیه ی نشســت 

ــا، در ایــن  مونیــخ، گفــت کــه شــیوع ویــروس کرون

ــود. ــت می ش ــر مدیری ــور موث ــه ط ــور ب کش

جهانــی  ســازمان  مدیــر  ایــن،  بــا  هم زمــان 

ــروس  ــن وی ــر ای ــرش بیش ــس از گس ــت، پ بهداش

در ســایر کشــورها، تأکیــد کــرده اســت کــه از ایــن 

ــرای ورود  ــی ب ــد آمادگ ــورها بای ــه کش ــد هم ــه بع ب

ــند. ــته باش ــروس را داش ــن وی ای

ــروس  ــان وی ــار قربانی ــنت آم ــدت گرف ــس از ش پ

کرونــا در چیــن، ســازمان جهانــی بهداشــت، اعــالم 

کــرد کــه بــرای آن نــام رســمی انتخــاب شــده 

اســت. کوویــد COVID( 19 19( نامــی رســمی 

ــو(  ــا اســت کــه روز سه شــنبه )22 دل ویــروس کرون

ایــن  روی  صحــت،  جهانــی  ســازمان  ســوی  از 

ــا«،  ــه »کرون ــاره ای ب ــده و اش ــته ش ــروس گذاش وی

»ویــرس«، »بیــامری« و »ســال 2019« دارد.

بــه بــاور محققــان، انتخــاب یــک اســم رســمی، 

بــرای بیــامری ناشــی از ویــروس کرونــا، ســبب 

بــه  انگ زنــی  و  برچســب زنی  از  تــا  می شــود 

مبتالیــان ایــن بیــامری جلوگیــری شــود و هم زمــان 

شناســایی ایــن ویــروس را ســاده تر کنــد.

ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــاه از ش ــک م ــش از ی بی

چیــن می گــذرد؛ امــا تــا کنــون کــدام راهــکار 

ــن  ــر ای ــیوع بیش ــری از ش ــرای جلوگی ــدی ای ب ج

ــت. ــده اس ــود نیام ــه وج ــروس ب وی

ــان  ــهر ووه ــار اول از ش ــرای ب ــا، ب ــروس کرون وی

ایالــت هوبــی، شــیوع کــرد و پــس از آن، بــه ســایر 

نقــاط چیــن نیــز گســرش یافــت. در حــال حــارض، 

ایــن ویــروس در بیــش از 2۴ کشــور جهــان شــیوع 

کــرده اســت.
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برای هفت  توقف دشمنی ها  بر رس  توافق  با  و طالبان  امریکا 

قرار  صلح  سوی  به  مسیری  در  را  افغانستان  می توانند  روز، 

بود؛  گریزان  کشور  این  از  دهه  دو  به  نزدیک  که  صلحی  دهند؛ 

اما تحلیل گران می گویند توافق میان دولت ترامپ و مناینده های 

است.  کار  آسان  قسمت  کشید،  طول  سال  یک ونیم  که  طالبان 

آن چه پس از این توافق می آید، احتامال پیچیده است: مذاکره 

گروه  این  نقش  رس  بر  افغانستان  دولت  مقامات  و  طالبان  میان 

شبه نظامی اسالم گرا در دولت و شکل آینده ی حکومت افغانستان.

کردند  اعالم  را  آتش  بسی  شنبه،  روز  طالبان  و  متحده  ایاالت 

را  خشونت ها  روز،  هفت  برای  آن  در  طرف  دو  هر  است  قرار  که 

کاهش دهند. اگر این آتش بس موفق باشد، این مخالفان دیرینه، 

توافق نامه ی جامع تری را امضا خواهند کرد که جزئیات آن تا کنون 

فاش نشده؛ اما گفته می شود شامل یک جدول زمانی برای خروج 

مرحله ای نیروهای امریکایی است. در بدل آن، طالبان از فعالیت 

جلوگیری  افغانستان  خاک  در  بین املللی  تروریستی  گروه های 

افغانستان  القاعده، دلیل اصلی اشغال  به  پناه دادن   - می کنند 

به رهری امریکا در سال 2001 بود که منجر به خلع طالبان شد 

– و با دولت افغانستان و دیگر جناح های قدرت مند وارد گفت وگو 

مشخص  که  است  بین االفغانی  گفت وگوهای  آن  در  می شوند. 

می شود کشوری که چندین دهه در جنگ بوده، می تواند به یک 

صلح پایدار دست یابد یا خیر.

الرل میلر، مسؤول بخش آسیایی گروه بین املللی بحران، گفت: 

»توافق ایاالت متحده و طالبان یک توافق نامه ی صلح نیست. این 

یک قدم اولی در آن مسیر است. روند صلح، گفت وگوهایی خواهد 

به  است  ممکن  و  می گیرد  صورت  افغانستان  مردم  میان  که  بود 

نتیجه برسد یا نرسد.«

اگر ایاالت متحده توافق نامه ای را امضا کنند، به پیش رفت های 

این  پیش رفت ها  این  از  یکی  یافت؛  خواهد  دست  غیرمنتظره ای 

و  ارشف غنی  رییس جمهور  برابر  در  نشسنت  با  طالبان  که  است 

دیگر رهران این کشور، مرشوعیت دولت افغانستان را به رسمیت 

خواهند شناخت؛ دولتی که طالبان از دیرزمانی به این سو، آن را 

می دانستند. غربی ها  دست نشانده ی 

اما ایاالت متحده نیز اعراف خواهد کرد که به لحاظ نظامی 

از  پشتیبانی  خواستار  و  نیست  طالبان  دادن  شکست  به  قادر 

در  را  شورشی  گروه  این  رهران  می تواند  که  است  صلحی  روند 

مالیات دهندگان  که  دولتی  برساند؛  قدرت  به  افغانستان  دولت 

امریکایی، میلیاردها دالر را از آغاز اشغالی که نزدیک به دو دهه 

پیش آغاز شد، رصف ساخنت و پرداخت هزینه های آن کرده اند.

اواخر دهه ی 90 میالدی، چند سال بر  زمانی که طالبان در 

کشور حکومت کردند، این گروه بنیادگرا حق تحصیل دخران را 

گرفت، به آزار و اذیت اقلیت های مذهبی پرداخت، دست به اعدام 

در مالء عام می زد و از تقسیم قدرت خودداری می کرد.

مذاکره کنندگان امریکایی می گویند که این گروه اکنون آماده 

تأیید  را  سیاسی  تکرث گرایی  و  بکشد  دست  خشونت  از  تا  است 

کند؛ اما دیگران باور دارند که جناح هایی در این گروه، مشخصا 

اند. پایبند  احکام اسالمی  بنیادگرایانه ی  به شکل 

دولت  برای  اکنون  که  سیاسی  تحلیل گر  مددی،  سید 

افغانستان کار می کند، اخیرا در مقاله ای نوشت: »رهری طالبان 

متایل کمی برای به قدرت رسیدن یا دست یابی به منابع دارند. 

از  کم تر  چیزی  به  تا  منی دهد  اجازه  آن ها  به  شان  ایدیولوژی 

دهند.« رضایت  بنیادگرا،  سیستم  یک  پایه ی  بر  ساختاری 

عمر صمد، دیپلامت پیشین افغانستانی و از اعضای غیرمقیم 

افغانستان  سیاسِی  نظم  گفت وگوها  که  گفت  اتالنتیک،  شورای 

پس از 2001 را تغییر خواهد داد. صمد گفت: »می تواند تقسیم 

باشد.  جدید  کامال  سیستم  یک  و  اساسی  قانون  اصالح  قدرت، 

برخی از پرسش های بسیار ابتدایی که فکر می کردیم در این دو 

مورد  در  باید  و  است  پیچیده  بسیار  ایم،  داده  پاسخ  آن  به  دهه 

آن کار صورت بگیرد؛ پرسش هایی مانند حقوق زنان و اقلیت ها، 

مجدد  ادغام  چگونگی  و  ملی  امنیتی  نیروهای  ایجاد  چگونگی 

گروه.« این  جنگ جویان 

نظامی  و  دولتی  تأسیسات  با  مذاکره  میز  در  نیز  طالبان 

افغانستان که این روزها چنددسته تر شده، از موضع قدرت حرف 

خواهند زد. از زمانی که آخرین بار، تالشی برای آتش بس صورت 

انتخابات  افغانستان  نرسید،  نتیجه  به  سپتامر  ماه  در  و  گرفت 

ریاست  جمهوری ای برگزار کرد که آلوده به اتهام بی نظمی ها بود و 

است. نشده  کنون مشخص  تا  آن  برنده ی 

که  است  گفته  می داند،  انتخابات  پیروز  را  خود  که  غنی 

دینی،  رهران  اما  باشد؛  دولت  رسمی  هیأت  رییس  می خواهد 

باشند.  داشته  نقشی  می خواهند  هم  دیگر  نظامی  و  قومی 

کریستوفر کولندا، فرمانده ی پیشین ارتش ایاالت متحده که یک 

دهه پیش با طالبان رشوع به گفت وگوهای اکتشافی  کرد، گفت: 

و  اطمینان  صلح،  سوی  به  رفنت  برای  افغانستان  مردم  »تالش 

به  باید خیلی زود  این،  بر  بنا  آورده است؛  به وجود  اعتامد کمی 

شود.« رسیدگی  موضوع  این 

در ماه سپتامر، رییس جمهور ترامپ با وجود مخالفت مقامات 

با  محرمانه  مالقات  یک  ترتیب  حال  در  امریکا،  امنیتی  ارشد 

طالبان در کمپ دیویِد ریاست جمهوری بود. ناگهان آن جلسه را 

لغو کرد و گفت دلیل این کارش، حمله ی طالبان بود که منجر به 

کشته شدن یک رسباز امریکایی در کابل شد.

طرح  که  گفت  شنبه  روز  امریکا،  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک 

ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی  میان  که  اخیری  پیشنهادی 

ایاالت متحده و طالبان مذاکره شده، »بسیار امیدوارکننده به نظر 

می رسد« و آن را بهرین فرصت برای صلح در افغانستان دانست. 

گفت:  حارضان  به  آملان،  در  مونیخ  امنیتی  هامیش  در  اسپر 

»نظر من هم این است که باید به صلح فرصت بدهیم. تنها راه یا 

شاید بهرین راه برای آینده ی افغانستان از مسیر توافق  سیاسی 

کنیم.« خطر  مقداری  باید  یعنی  این  و  می گذرد 

در  امریکایی  باقی مانده ی  نیروهای  12000نفری  شامر 

افغانستان که به نیروهای محلی مشوره می دهند و مشغول انجام 

از  مهمی  بسیار  پشتیبانی  استند،  ضدتروریسم  مأموریت های 

حکومت مرکزی می کنند و حاال که نیروهای طالبان ثابت کرده اند 

می توانند بر ارتش افغانستان غلبه کنند و بین یک سوم تا نیمی 

از کشور را در کنرل دارند، نیروهای امریکایی قابل اعتامدترین 

به شامر می روند. هوایی  منبع حمالت 

در سال 2019، در حالی که جنگ با طالبان و شبه نظامیان 

وفادار به داعش افزایش یافته بود، ایاالت متحده اقدام به بیش 

از 7۴00 حمله ی هوایی در افغانستان کرد که دست کم در یک 

دهه بی سابقه بود. انتظار می رود که توافق نامه ی امریکا و طالبان 

شامل خروج چند هزار رسباز امریکایی طی چند ماه باشد. این 

که دولت ترامپ با خروج کامل رسبازانش موافقت می کند یا خیر، 

هنوز مشخص نیست.

طالبان از گذشته ها خواستار خروج متام نیروهای خارجی بوده 

را  امریکایی  نیروهای  که می خواهد  است  گفته  ترامپ هم  و  اند 

مصاحبه کننده ی  به  گذشته  هفته ی  او  برگرداند.  شان  کشور  به 

تلویزیونی گفت: »ما نباید آن جا باشیم.« با این حال، دیپلامت های 

ارشد امریکایی و مقامات پنتاگون معتقدند که حضور کوچکی از 

ارتش امریکا در افغانستان، نیاز است. با آن هم، حتا بدبینان نیز 

موافق اند که گفت وگوهای بین االفغانی باید به زودی آغاز شود. 

صمد گفت: »منی توانیم به کشنت هم دیگر ادامه دهیم. این بحث 

باید هر چه زودتر آغاز شود.«

چگونه یک آتش بس هفت روزه می تواند افغانستان را در مسیر 
نامعلوم صلح قرار دهد؟

نویسنده: شاشانک بنگالی – لس آنجلس تایمز

مرتجم:مهدی غالمی

       اگر ایاالت متحده توافق نامه ای را امضا 

کنند، به پیش رفت های غیرمنتظره ای دست 

خواهد یافت؛ یکی از این پیش رفت ها این است 

که طالبان با نشسنت در برابر رییس جمهور 

ارشف غنی و دیگر رهربان این کشور، مرشوعیت 

دولت افغانستان را به رسمیت خواهند شناخت؛ 

دولتی که طالبان از دیرزمانی به این سو، آن را 

دست نشانده ی غربی ها می دانستند.


