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معلمان؛ سفیران جان برکف آگاهی

ــــــــــسرمقاله

مصرف نشدن بودجه
انکشافی؛ چرا؟
محمدرضا هویدا

معضل مصرف نشدن بودجه انکشــافی وزارت خانه ها در دولت
افغانستان امر جدیدی نیست .سالهای ســال است که در میانه
سال مشخص می شود که وزارت خانه ها نتوانسته اند بخش اعظم
بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند .معمول بر آن است که
در اواخر مدت معینه ای که بودجه باید به مصرف برســد ،وزارت
خانه ها ســعی می کنند بودجه را به صورت عاجل و در هر امری
که امکان داشته باشــد به مصرف برسانند تا میزان معین شده را
بتوانند تکمیل کنند .اگر این مسئله یک یا دو سال می بود ،شاید
مشکل حادی به نظر نمی رسید ،اما این وضعیت هر ساله تکرار می
شود .دولت نیز کار مشخصی و برنامه واضحی برای بیرون رفتن از
این وضعیت روی دست ندارد .تنها کاری که دولت انجام می دهد،
چند تهدید و توصیه است و بس.
یکی از عواملی که در بروز این وضعیت و تکرار آن موثر اســت،
ظرفیت پایین انســانی در وزارت خانه ها است .کمتر وزارت خانه
ای را پیــدا می توانید که تمامی و اکثر کارمندانش متناســب با
وظیفه و تخصص شــان استخدام شده باشد .بخش های زیادی از
کارمندان وزارت خانه ها و ادارات در بخش هایی که کار می کنند،
تخصص ندارند .در این میان شــمار زیادی از مشاورین نیز که با
معاش های بلند در پست های مختلف کار می کنند ،تخصص و یا
تجربه کافی در کارشان ندارند ،که در نتیجه چیزی جز اتالف وقت
و سرمایه مردم افغانستان سود دیگری در پی نخواهد داشت .این
وزارت خانه ها به ظاهر پروسه اصالحات اداری را تطبیق کرده اند،
برنامه های بلنــد و باالیی نیز اعالم کرده اند ،اهداف کالنی را نیز
ظاهرا تعقیب می کنند ،اما واقعیت غیر از آن است .واقعیت وزرات
خانه های ضعیفی را نشــان می دهد که مسئوالن و برنامه ریزان
آنها توان طرح و برنامه های انکشافی را ندارند.
عامل دیگر نبود سیســتم دولتداری است .وزارت خانه ها معموال
هر کدام به دلخواه خود برنامه هایی را طرح و اجرا می کنند .این
وزارت خانه ها کمتر از یک سیســتم منظــم کار و حکومتداری
پیروی می کنند .هیچ سیســتم منظمی وجود ندارد که مسئوالن
و مقامات ادارات در داخل آن سیســتم کار کنند .به عنوان نمونه
هر وزیری به دلخواه خود می تواند یک پروژه را داخل کار کند و
یا آن را از کار بیرون کند .به عنوان مثال اگر وزیر قبلی ســاخت
یک سرک را در داخل پالن گرفته است ،وزیر جدید می تواند به
راحتی از اجرای آن سرباز زند و آن را موکول به آینده ای نامعلوم
نماید .این وضعیت ســبب شده تا شــماری از پروژه ها به دالیل
نامعلومی نیمه کاره باقی بمانند و یا برای کار در نظر گرفته نشوند.
موضوع دیگری که واقعا با اهمیت بوده و نبودش کامال محسوس
است ،نبود نظارت دقیق و علمی از کار ادارات اجرایی است .قانونا
پارلمان باید از کار قوه اجراییه نظارت نماید ،اما پارلمانی که خود
تبدیل به یکی از مشــکالت شــده و از ناکارآمدترین نهادها در
افغانستان به شــمار می آید ،چگونه می تواند از کار قوه اجراییه
نظارت نماید .در شــماری از موارد رد پای وکالی شورای ملی در
قراردادهای غیر شفاف و مشــکالت دیگری به وضوح دیده می
شود .شاید در کمتر پروژه اقتصادی باشد که ردپای و اثری از یکی
از وکالی شــورای ملی را نتوان یافت .با چنین وضعیتی نهادی که
خود بخشی از مشکل باشد نمی تواند اصل مشکل را حل کند.
دولت افغانســتان باید در مجموع ،به شمول همه قوای سه گانه
تالش کند تا از این معضل که باعث شــده پولهای کمک شــده
جهانی بدون استفاده بماند و از طرفی دولت افغانستان نیز مورد
سئوال واقع شود ،بیرون بیاید .این وضعیت پایه های لرزان اقتصاد
کشور را بیشتر آسیب خواهد شد.

وزارت معارف دیروز اعالن کرد که دو معلم
در والیت زابل از ســوی مخالفان مســلح
دولت کشته شده است .آنها در لیسه بوالن
ولسوالی سیوری والیت زابل معلم بوده اند.
تا هنوز عاملین قتل این دو معلم شناسایی
نشده است ،اما وزارت معارف از مسئولین
امنیتی کشور خواسته اســت که عامالن
قتل این دو آموزگار را شناسایی کرده و به
مجازات برساند.
همچنان وزارت معارف از ضرب و شتم یک
کارمند دیگر این وزارت در شــهر قالت،
مرکز والیت زابل خبر داده اســت و گفته
است این فرد در مرکز زابل مشغول تدریس
برنامه ی آموزش تســریعی این وزارت بود
که از ســوی گروهی از راهزنان مورد ضرب
و شتم قرار گرفته است.
مخالفین مسلح افغانستان به دلیل مخالفت
با سیستم آموزشی وزارت معارف کشور و
همچنان تعلیم و آموزش دختران ،معلمان
مکاتب را هدف قرار مــی دهند .در زمان
حکومت طالبان دختران حق رفتن به مکتب
را نداشتند و همچنان زنان نمی توانستند
به عنوان معلم ایفاء وظیفه بکنند .هرچند
که در این زمان در اکثر والیت های کشور
مکتب موجود نبود.
تهدیدهای امنیتی همواره یکی از مشکالت
جدی معلمان افغانستان بوده است .معلمان
مناطق نا امن کشــور از این مشکل بیشتر
رنج می برند و جان های شــان بیشتر در
معــرض تهدید و خطر قــرار دارد .نا امنی
تا کنون قربانیان زیــادی از معلمان گرفته
است .هرچند آمار دقیق درباره قتل معلمان
وجود ندارد ،اما بارهــا خبر قتل ،تهدید و
ضرب و شــتم ملعمان را از طریق رسانه ها
شنیده ایم و خوانده ایم.
حکومت هنوز نتوانسته است حد اقل امنیت
جانی آموزگاران کشور را تامین بکند .متاثر
کننده اســت که بعد از پانزده سال تالش،
هنوز خبر قتل معلمان شــنیده می شود و
مخالفان مسلح ،ســفیران آگاهی کشور را
هدف قرار می دهند و جان آنها را می گیرد.
عالوه بر این نا امنی باعث بســته شدن ،به
آتش کشانیدن و تخریب مکاتب شده است
و کودکانی زیادی را از آموزش محروم کرده
است.
کــودکان مناطق نا امن کشــور همواره از

مهدی مدبر

فرصت آموزش و تعلیم محروم گشته است.
وزارت معارف افغانستان با آنکه به معلمانی
که بــرای آموزش به مناطق نــا امن بروند
امتیازات خاصی قایل هست ،اما نبود امنیت
باعث شده است که این امتیازات نیز نتواند
مؤثر واقع شود و بسیاری از معلمان حاضر
نشوند آنجا برای اجراء وظیفه بروند.
مکتب ،اولین و اساسی ترین مرکز آموزشی
برای هر کودک و دانش آموز است ،آموزش
اولیه تاثیر بسزایی در مراحل بعدی آموزشی
دانش آموز دارد .همچنان مکتب اولین مرکز
برای آگاهی دادن به دانش آموزان است ،در
صورتی که دانش آموزان مناطق روستایی و
نا امن از نعمت کسب آگاهی و دانش محروم
گردند ،بی عدالتی بزرگی در حق آنها است
و می تواند یکی از ناکامی های حکومت در
زمینه توسعه ی معارف و دانش و آگاهی ،به
شمار رود.
در بســیاری از مناطق نا امن و دور دست
کشــور ،معلمان مســلکی وجود ندارد.
بسیاری از معلمان از ســطح سواد پایین
برخوردار هستند .حتی شاگردانی از دوره
های لیســه ،در دوره متوسطه بعنوان معلم
ایفاء وظیفه می کننــد؛ معلمانی که خود
شاگرد معلمان کم ســواد هستند و درجه
صنفی شان از شــاگردان شان ،چند درجه
پیش تر است.
اما با وجود همه ی اینها ،همین معلمان کم

ســواد ،حد اقل می توانند چراغ آگاهی و
دانایی را در آن مناطق روشن نگهدارند.
با هدف قــرار گرفتن معلمان از ســوی
مخالفین مســلح ،ایــن نگرانی به وجود
می آید ،که معلمــان دیگر جرات نکنند
به تدریس در مناطق نا امن ادامه بدهند
و چراغ آگاهی و دانایــی در آن مناطق
خاموش گردد .جــان دادن یک معلم ،به
معنای خاموش شــدن یکی از چراغ های
آگاهی و دانایی است؛ بنا بر این ضرورت
است که حکومت برای تامین امنیت جان
معلمان توجه جدی کنــد و عامالن قتل
آنها را به مجازات برسانند.
اگــر به دالیل نفوذ گروه هــای افراطی و
تروریستی در بین مردم به دقت نگریسته
شود ،دیده می شــود که یکی از عوامل
اصلی نفوذ آنها و ســربازگیری شــان،
اســتفاده از عدم آگاهی مردم است .آنها
مردم کم سواد و بی سواد را به آسانی می
توانند فریب بدهند و مقاصد شوم شان را
برای آنها توجیه کنند .مناطق دور دست و
نا امن کشور ،بیشتر در معرض خطر نفوذ
گروه های افراطی قرار داشته است و آنها
توانسته از آنجا سربازگیری کنند .این امر
ضرورت توجه جدی به گسترش معارف و
تعلیم و آموزش در مناطق دور دســت و نا
امن را روشن می سازد.
معلمان مناطق روســتایی و مناطق نا امن

کشور ،تنها کسانی هستند که می توانند
به حکومت افغانســتان کمک بکنند و با
آگاه کردن مردم ،آنها را از افتادن در دام
گروه های افراطی باز دارند .اما این امر در
صورتی محقق می شود که معلمان بتوانند
به کارشان ادامه بدهند و امنیت جان آنها
تامین گردد .حکومت بایــد برای تامین
امنیت جانی معلمــان ،برنامه های خاصی
را روی دست گیرد و از بزرگان و متنفذین
محلی بخواهند که در این زمینه همکاری
کنند.
امنیت تنها مشــکل معلمان مناطق دور
افتاده ی کشــور نیســت؛ آنها عالوه بر
تهدیدهــای امنیتی با مشــکالت فراوان
دیگری نیز دست و پنجه نرم می کنند و در
سالهای گذشته حکومت کمتر به مشکالت
آنها توجه کرده اســت و اکثر خواست و
انتظارات آنها از ســوی وزارت معارف و
حکومت افغانستان ،برآورده نشده است.
پاییــن بودن معــاش معلمــان یکی از
مشــکالت اساسی آنها اســت .بسیاری
معلمان مخصوصــا در مناطق دور افتاده،
 4500افغانی معاش دارند و ومعلمان رسمی
نیز  6500الی  8000افغانی نظر به ســطح
تحصیلی شــان معاش دریافت می کنند؛
این درحالی اســت که اکثر معلمان تنها
نان آوران خانواده های شان هستند ،آنها
با این مقدار معاش نمی توانند حتی نصفی

از مشکالت اقتصادی شان را رفع بکنند و
مجبور هســتند بصورت نیمه وقت به یک
شغل دیگری مصروف شوند .بیشتر معلمان
مناطق روستایی به کشاورزی و دوکان داری
می پردازند و این کارها باعث می شوند که
آنها اوقات فراغتی کمتری داشته باشند و از
تحقیق و مطالعه برای افزایش آگاهی شان،
باز بمانند.
افزایش معاش معلمان یکی از ضرورت های
اساسی معارف کشــور است .معلمان برای
آموزش دادن بهتر نیازمند این هستند که
کمتر نگرانی های اقتصادی داشــته باشند
و زندگی شــان از ثبات و آرامش برخوردار
باشــد .این کار ،باعث می شــود که آنها
بتوانند با آرامش خاطر به تحقیق و مطالعه
بپردازند و کیفیت تدریس خود را افزایش
دهند.
عــدم موجودیت برنامه هــای موثر برای
افزایش ســطح تحصیلــی معلمان یکی
دیگر از مشکالت آنها و در مجموع معارف
کشور اســت .معلمان مناطق دور افتاده ی
افغانســتان به دلیل نبود مراکز آموزشی
خصوصی ،نمی توانند برای ارتقاء ســطح
تحصیلی خود اقدام کنند .حکومت نیز در
این رابطه برنامه ی ندارد و اگر برنامه های
ارائــه ی بورس های تحصیلــی به معلمان
وجود داشته اســت ،به معلمان روستایی
کمتر اختصاص داده شده است.
وزارت معارف برای افزایش آگاهی معلمان
ورکشاپ های کوتاه مدت و چند روزه دایر
می کند و بر اساس آنها برای معلمان گواهی
نامه آموزش با کیفیت داده می شود ،اما این
برنامه چندان مؤثر نبوده است و نتوانسته
به افزایش سطح دانش معلمان کمک خوبی
بکند .عدم دسترســی معلمــان به مراکز
آموزش عالی ،عالوه بــر اینکه بر کیفیت
تدریس آنها تاثیر بد میگذارد ،امنیت شغلی
آنها را نیز از بین می برد.
حکومت افغانستان برای توسعه ی معارف
و آموزش با کیفیت ،باید به زندگی معلمان
توجه جدی بکند .بایــد برنامه های برای
کاهش مشکالت معلمان روی دست گرفته
شود و به آنها فرصت ها و زمینه های ارتقاء
سطح سواد و آگاهی شان ،فراهم گردد ،تا از
این طریق آنها بتوانند فرزندان این کشور را
بهتر آموزش بدهند.

روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی
محمود واعظی/قسمت ششم

از لحاظ نظامی ،بودجه نظامی آمریکا در
سال  2004از مجموع بودجههای نظامی 15
تا  20قدرت بزرگ دیگر بیشتر بوده است و
بودجهای که برای پژوهش و توسعه (& R
 ) Dصنایع نظامی در آمریکا تخصیص داده
شده است ،سه برابر بیش از مجموع بودجه
اختصاص داده شده در این زمینه از سوی
شش قدرت بزرگ بوده است (این هزینه
به تنهایی بیــش از مجموع بودجه نظامی
انگلیس و آلمان اســت) ]22[.با توجه به
موارد فوق ،آمریکا برای دستیابی به هدف
رهبری جهان و یــا حفظ موقعیت کنونی
خود رویکرد یکجانبهگرایانه و در صورت
عدم توفیق همکاری با قدرتهای بزرگ را
در پیش خواهد گرفت .اما این مســئله به
معنای نامحدود بودن قدرت آمریکا نیست.

 کارتون روز
بحران عراق دســتکم تاکنون اثبات کرده
اســت که یکجانبهگرایی آمریکا نتوانسته
اســت منافع و اهداف این کشور را تأمین
نماید ،ضمن اینکه بــه لحاظ نظری هر چه
قدرت گستردهتر شود ،امکان آسیبپذیری
آن بیشتر خواهد شد.
ب  -اروپا  :اروپــا به لحاظ داخلی همچنان
گرفتار مسئله هویت است .اعضای اتحادیه
اروپا هنوز در حوزه مســائل مهم و تعیین
کننده خارجی نتوانستهاند به یک هویت و
موضع واحد دســت یابند و به همین دلیل
از میزان توانایی آنها بــرای نقش آفرینی
مستقل کاسته شده اســت .بحران عراق
و اختالفنظر میان اعضــای اتحادیه اروپا
گواهی بر این موضوع است.
ج -روسیه  :معضالت اقتصادی و اجتماعی
ناشی از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی،
روســیه را از موقعیت گذشــته خود دور
ساخته است .روسها با توجه به این معضل
ترجیح میدهند به لحاظ راهبردی حســب
مورد شــریک اروپا باشند و گاهی اوقات با
آمریکا همکاری نمایند.
د  -چیــن  :به نظر میرســد چین تالش
میکند تا در دنیای پرآشوب کنونی آرام و
بیسر و صدا توانایی خود را صرف افزایش
قدرت اقتصادی کنــد و تا زمانی که به یک
قدرت بزرگ تبدیل نشــود نقش منطقهای
خواهد داشت ،ولی در عرصه بینالملل از هر
موضع و رفتاری که به اهداف اقتصادی این
کشور لطمه بزند پرهیز خواهد کرد .باتوجه
به این موضوع ،چین احتماالً ،نقشــی را در
معادالت جهانــی برعهده خواهد گرفت که
حالت تقابلی با قدرتها نداشته باشد.
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وضعیت جهانی  :تداوم روندهای متناقض
علی رغم تصویر سازمان یافته و منسجمی
که سعی میشود از وضعیت نظام بینالمللی
ارائه شــود ،وضعیت جهانی پس از پایان
جنگ ســرد تنها در ایــن تصویر خالصه
نمیشود .مفهوم نظام بینالملل ،همان گونه
که بیان شد ،قادر به تبیین تمامی تحوالت
جهانی پس از پایان جنگ ســرد نیست.
نظــام بینالمللی بر مبنــای منطق دولت
(تأمیــن امنیت و رفاه) تعریف میشــود.
بنابراین هرکنشی که تأثیر جهانی داشته
باشــد ،اما خارج از منطق دولت باشد از
طریق توضیح نظام بینالملل قابل تحلیل
نیست .به عبارت دیگر ،اگر چه مفهوم نظام
بینالملل تعامــات اصلی میان واحدهای
ملی را توضیح میدهــد ،اما این تعامالت
تمامــی کنشهای تأثیرگــذار در فضای
جهانی را شامل نمیشوند .در فضای جدید
جهانی ،ما شاهد روندهای متناقضی هستیم
که فراتر از عقل عرفی دولتها ،همسو و یا
ناهمسو با آن ،حیات دولتها را تحت تأثیر
قرار میدهند.
 -1جهانی شدن در برابر منطقهگرایی
جهانی شدن  :جهانی شدن به عنوان یک
فرآینــد واقعی – که بــا وجود یک درک
مشــترک از آن ،در تعریــف آن اختالف
نظرهای فراوانی وجود دارد – به مجموعهای
از روندها و فرآیندها اطالق میشود که به
شکلگیری فضای واحد و همگون جهانی
کمــک میکنند .بــرای نمایش چگونگی
شــکلگیری این فضای واحــد و همگون
جهانی معموالً از نزدیک شــدن ارتباطات
و فرهنگ مــردم کشــورهای مختلف،

یکسان شدن استانداردها ،هماهنگ شدن
منابع خبری و اطالعاتی بر اثر گســترش
شــبکههای ماهوارهای و اینترنت و فراگیر
شدن تقاضاهای سیاســی و فرهنگی در
جهت دموکراســی و لیبرالیسم فرهنگی
و در نهایت پیوندهــای غیرقابل انفکاک
در بازارهــای مالی جهانی و شــبکههای
گردش کاال و ســرمایه ،به عنوان عوامل
تأثیرگذار یاد میشــود .این واقعیتها اگر
چه غیرقابل انکار هســتند ،اما نباید در
مورد میزان فراگیر شــدن آنها و اینکه تا
چه میزان واقعیتهای محلی را کمرنگ و
یا محو میسازند ،اغراق کرد؛ ضمن اینکه
نباید فراموش کرد که جهانی شــدن تنها
واقعیت قابل درک جهانی نیست .در کنار
فرآیند جهانی شدن ،فرآیندهای دیگری
نیز به طور همزمــان – اگر چه نه با قدرت
فرآیند جهانی شــدن  -در حال تداوم و
گسترش هستند .مهمترین این فرآیندها
منطقهگرایی است.
منطقهگرایــی  :منطقهگرایــی از جمله
پدیدههایی اســت که در طول یک دهه
گذشته روندهای حاکم بر وضعیت جهانی را
تحت تأثیر قرار داده است و حتی به مدلی
برای تحلیل مســائل جهانی و بینالمللی
تبدیل شــده اســت .به اعتقاد بسیاری
از تحلیلگــران ،منطقهگرایــی مقاومتی
آشتیجویانه در برابر ابهامات ذاتی فرآیند
جهانی شــدن و نگرانی واحدهای ملی از
غرق شــدن در دریایی اســت که عمق و
گستردگی آن هنوز آشــکار نشده است.
به عبارت دیگر ،دولتها از طریق فرآیند
منطقهگرایی ،ورود به جهانی بزرگتر را به

محک تجربه و آزمایش میگذارند.
گرایشهای منطقهای در اوائل هزاره ســوم
ن منطقهای و رشد
در شــکل رقابتهای بی 
همکاریهای سازمان یافته درون منطقهای
تجلی یافته اســت .این گرایشها به لحاظ
گســتردگی ،تنوع و تأثیرگذاری نســبت
به دوران جنگ ســرد قویتر و شــدیدتر
شــدهاند .اجرای طرحهای اقتصادی کالن
منطقهای ،گسترش تجارت درون منطقهای،
تقویت بنیادهــای فنی ،ارتباطی واقتصادی
منطقهای و اتخاذ سیاســتهای یکســان
در قبال مســائل بینالمللی از ویژگیهای
منطقهگرایی اســت .ظهور این گرایشها به
مناطق خاصی منحصر نمیشود .در حقیقت،
میتوان گفت که این روند از ماهیتی جهانی
برخوردار اســت .گرایش مناطق مختلف به
این روند با میزان توســعهیافتگی اقتصادی
و تأثیرگذاری بینالمللی آنها همبســتگی
مثبت دارد .اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت
آزاد آمریکای شــمالی (نفتا) و اتحادیه ملل
جنوب شرق آسیا (آسه آن) در حال حاضر
مهمترین بلوکهای اقتصــادی جهانی به
شمار میروند .گروهبندیهای دیگری که به
طور بالقوه قابلیت تبدیل شدن به یک بلوک
منطقهای را دارا هستند ،در سایر نقاط جهان
قابل مشاهدهاند ،اما فاصله میان بلوکهای
بالقوه و بلوکهای بالفعل بسیار زیاد است.
 -2هژمونی و ضد هژمونی
در حوزه سیاســت بینالملــل نیز همانند
حوزه اقتصاد بینالملل ،بــا مجموعهای از
کنشها و روندها مواجه هســتیم که فراتر
از منطق دولت و عقــل عرفی مورد انتظار
از دولتها (به گونهای کــه در منطق نظام
بینالملل مفروض گرفته شــده است) و در
جهت مخالف بــا یکدیگر در حال تقویت و
تداوم هستند .یکجانبهگرایی و برتریطلبی
آمریکا که در جهت تثبیت نقش هژمونیک
این دولت دنبال میشــود ،از یک ســو ،و
تشدید جریانهای ضد یکجانبهگرایی و ضد
هژمونی آمریــکا در جهان که در قالبهای
مختلف پیگیری میشــود ،از سوی دیگر،
تعامالت اصلی وتعیین کننده را در ســطح
جهانی رقم میزنند.
هژمونی  :مفهــوم هژمونی در ادبیات روابط
بینالملل هم بــا تعابیر خوشبینانه (حافظ
نظم ،ثبات بخش) و هم بدبینانه (ســلطه،
برتری جویی) به کار گرفته میشــود .اما
هر دو تعبیر اشــاره بــه موقعیتی دارد که
یک قــدرت برتر از تواناییهــای خود در
جهت حفظ و تثبیت نظــم موجود جهانی
بهره میگیرد .در واقع ،موقعیت هژمونیک
هنگامی شکل میگیرد که این نقش از سوی
سایر قدرتهای بزرگ جهانی مورد پذیرش
قرار گیرد.
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