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توزیعتذکرهالکترونیکی؛گامی
بسویتامینشفافیتانتخابات
مهدی مدبر

ریاســت عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی گفته
اســت که روند توزیع تذکره الکترونیکی بر اساس فرمان رئیس
جمهور تا ســه ماه دیگر آغاز می شود .تذکره های الکترونیکی
ابتدا برای شش ماه بصورت آمازیشی در کابل ،یکی از والیت ها
و یکی از ســفارت خانه ها ،برای  ۵۰۰هزار نفر توزیع خواهد شد
و ســپس روند توزیع عمومی آن آغاز خواهد شد .رئیس جمهور
غنی در دوزادهم ماه حوت سال گذشته متن تعدیل شدهی قانون
ثبت احوال نفوس را توشیح کرد و در  ۳۰حوت ضرب االجل ۹۰
روزه برای آغار روند توزیع تذکره الکترونیکی تعیین کرد.
توزیع تذکــره الکترونیکی یکی از وعدههــای اصلی حکومت
وحدت ملی به مردم افغانســتان و همکاران بین المللی اش بود.
روند توزیع این تذکرهها به دلیل اختالفات بر سر چگونگی درج
هویت شهروندان کشــور ،مدت ها در حالت تعلیق قرار داشت،
اما با تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و توشــیح آن توسط رئیس
جمهور ،راههای قانونی برای توزیع این تذکرهها هموار گردید و
گفتگوها در مورد تامین بودجــه و نیازمندی های تخنیکی این
پروسه ،آغاز گردید.
در حال حاضر مهمترین نگرانی شــهروندان و حلقات سیاسی
افغانستان ،تامین شــفافیت انتخابات پارلمانی و شورای والیتی
است ،باورها بر این اســت که بدون توزیع تذکره الکترونیکی،
تامین شــفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلب ،ناممکن است.
اعالن زمان توزیع آمازیشی تذکره های الکترونیکی می تواند تا
اندازهی این نگرانی ها را کاهش دهد و نشانهی جدیت حکومت
در امر توزیع این تذکره ها باشد .توزیع تذکره الکترونیکی یک
گام مهم در راســتای تامین شــفافیت انتخابات آینده است به
کاهش چشم گیر تقلب در انتخابات منجر خواهد شد.
تامین شــفافیت انتخابات و جلوگیری از تقلــب و مداخله در
انتخابات پارلمانی و شــوراهای والیتــی ،در واقع یک آزمون
بــزرگ برای حکومت وحدت ملی اســت .در صورتیکه رهبران
حکومت وحــدت ملی بتوانند از تکرار بحران انتخابات ســال
 ۲۰۱۴جلوگیری کنند و انتخابات آینده را بصورت ســالم ،شفاف
و با موفقیت برگزار کنند ،گام مهمی را در راســتای تداوم نظام
دموکراتیک و برای ایجاد ثبات سیاســی در کشــور ،برخواهند
داشت و به بســیاری از انتظارات و توقعات مردم پاسخ خواهند
گفت.
عالوه بر این ،توزیع تذکره های الکترونیکی می تواند به عنوان
نشــانی از عمل کردن حکومت به وعده هایش باشد .شهروندان
افغانســتان همواره رهبران حکومت وحدت ملی را متهم کرده
اند که به وعده های که در دوران کمپاین های انتخاباتی به آنها
داده انــد عمل نکرده اند .تحقق نیافتــن وعدههای که رهبران
حکومت به مردم داده بودند ،باعث شــده است که اعتماد مردم
به حکومت کاهش یابد و بســیاری از مردم از عملکرد حکومت
ناراضی باشــند .اما در صورتیکه حکومت وحــدت ملی بتواند
تذکره های الکترونیکی را طبق برنامه توزیع کند ،دوباره اعتماد
مردم را بدســت خواهد آورد و امیدواری ها نسبت به آینده در
بین شهروندان کشور افزایش خواهد یافت.
از ســوی دیگر ،توزیع تذکره الکترونیکی عالوه بر اینکه برای
تامین شفافیت و جلوگیری از تقلب در انتخابات از اهمیت باالی
برخوردار اســت ،برای مبارزه با فساد و جلوگیری از جعل اسناد
نیز ،موثر خواهد بود .دولت افغانســتان در کنفرانس وارســا و
بروکسل به جامعه جهانی در راستای مبارزه با فساد اداری تعهد
سپرده اســت ،اما مبارزه با فساد با موجودیت سیستم حکومت
داری کنونی دشوار است و زمان طوالنی را دربر خواهد گرفت .در
صورتیکه حکومت تذکره الکترونیکی را توزیع کند ،زمینه برای
حکومت داری الکترونیکی تســهیل خواهد شد و با الکترونیک
سازی سیستم حکومت داری در کشور ،مبارزه با فساد نیز ساده
تر و موثر تر انجام خواهد شد.
همچنان توزیع تذکره الکترونیکی مانع جعل اسناد خواهد شد.
اکنون شهروندان کشور برای اخذ تذکره بایومتریک نمی شوند و
این امر باعث می شود که بسیاری ها بصورت غیرقانونی چندین
تذکره اخذ کنند و با استفاده از آن به کارهای غیرقانونی و جعل
اسناد بپردازند .توزیع تذکره الکترونیکی راههای جعل اسناد را
مسدود خواهد کرد و بسیاری از مشکالتی را که ناشی از این امر
می شود ،برطرف خواهد کرد.

آسیب ها و چالش های حکومتداری در افغانستان
دولت ملی به عنوان یک ساختار مدرن
با کارکردهای فراوان و تعریف شده در
همه کشــورها به یک نوع توسعه نمی
یابــد .عوامل مختلــف از نوع فرهنگ
سیاســی ،توانایی اقتصــادی ،ترکیب
قومــی و مذهبی گرفته تــا ژئوپلتیک
کشــورها روی روند دولت سازی تاثیر
گذار اســت .از دیگر سو ،اراده نخبگان
سیاســی به ویژه در کشورهای جهان
سوم ،معطوف به ایجاد ســاختار واقعا
ملی مبتنــی بر اهــداف فراگیر روی
چگونگــی ایجاد ســاختار دولت ملی
تاثیر می گذارد .به دلیل دخالت عوامل
مختلف و متعدد است که روند تشکیل
دولت ملی در کشورهای جهان به یک
ســمت هدایت نمی شــود .بسیاری از
کشورهای جهان سوم در مسیر حرکت
به گفتمان دولت سازی ملی ،با شکست
مواجه می شــود .در این نوشته عوامل
برهم زننــده نظم دولت گــرا به بحث
گرفته می شود.
به طور خالصه می تــوان گفت ،دولت
ســازی اهداف متعدد ومتفاوتی دارد،
شاید مهم ترین آن ایجاد نظم ،امنیت،
رفاه و تداوم بقای یک واحد کشــوری
باشــد .نظم ســاختار اصلی ملت هارا
تثبیت می کند .دولت ملی اولین ساخت
معقول و قانونی است که وظیفه کاربرد
خشــونت را از آن خود کرده است .این
امتیاز در واقع امر ،خود برای برچیدن
خشــونت هایی پراکنده غیر قانونی در
جامعه اســت .با امتیاز انحصاری کاربرد
خشونت دولت ها قادر شدند ،گلیم بی
نظمی و هرج مــرج را از درون اجتماع
برچینند و آن را در نهاد خاصی متمرکز
ســازند .پدیده امنیت نیز بی ارتباط با
ایجاد نظــم و تحکیم یک پارچگی ملی
نیســت .تداوم نظم و رفتارهای معطوف
به مقرارات وضع شده خود عامل اصلی
تامین ثبات در کشــورها است .رفاه و
تداوم بقا نیز هرکــدام از کارکردهای
مهم دولت ملی اســت که برای سامان
بخشــی به حیــات اجتماعــی الزم و
ضروری هستند.
حال زمان پاســخ دادن به این ســوال
اســت که در اثر چه عامــل و یا عامل
هایی دولت های پسا استعماری تصویر
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موفقیت آمیزی نداشــته اند؟ در واقع
امر اصطالحات شــبه دولت ،دولت پسا
اســتعماری ،دولت های ناکام و ضعیف
نشــان از ناکارآمدی واحدهای کشوری
در جهان معاصر است .طبیعی است که
میزان کارایــی دولت های ملی در همه
کشورها یکسان و به یک میزان نیست.
این امر وابسته به موقعیت ژئوپلیتیکی،
اوضــاع فرهنگی و اقتصــادی داخلی،
نزدیکی و دوری بــه کانون های قدرت
و دیرینگی منازعــات درونی جوامع،
متفاوت است .با این وجود در این بخش
چالش های موجود فراراه دولت سازی
در افغانستان را بررسی می کنیم.
تهدید هــای دولت ســازی را در یک
دســته بندی کالن به دو شکل داخلی
و خارجی می توان تقســیم کرد .این
دو دســته عوامل در عین حالی که به
دلیــل ماهیت مرزی کشــورهای ملی،
ازهم متمایز هســتند ،اما درعین حال
در هم تنیده و مکمــل اند .همان گونه
که نقش نیروهای داخلی برای استقرار
دولت ملــی و نهادینه کردن این روند،
با الزامات بیرونی در هم تنیده اســت،

چالش هایی که دراین راستا وجود دارد
نیز نوعی ارتبــاط ارگانیک میان حوزه
داخلی وخارجی دارد ،با این وصف ایجاد
مزر کامال مشــخص میان حوزه داخلی و
خارجی ناممکن است و در این بحث نیز
به دلیل ماهیت مکمــل این دو بخش از
تفکیک آن به صورت جداگانه پرهیز می
شود.
در مجموع می توان عامل های فراوانی
را کنار هم قرار دارد که مانع کمال روند
دولت ســازی در این کشور شده است.
اســتقالل غیر طبیعی از اســتعمار در
مقطعی که افغانســتان درگیر منازعات
داخلی بود و از نظر نهادســازی نیز در
سطح پایین قرار داشــت ،سبب شد که
امــان اهلل پس از اعالم اســتقالل دچار
بحران های فراوانی شــود .در حالی که
باید امکانــات اقتصــادی و هنجارهای
فرهنگــی در داخل با اهداف اســتقالل
طلبانه امیر منطبق می شــد و سپس به
این کار مبادرت ورزیده می شــد .این
در حالی اســت که جوامــع اروپایی که
نمونه های دولت ملی موفق را پشت سر
گذاشتند ،در طول سده های متمادی به

استقالل دســت یافتند و به شکل کامال
طبیعی تمام بنیادهــا و نیازهای دولت
ملی را به پختگی رساندند.
زمانبر بودن روند دولت سازی از عامل
های دیگری است که نارسایی هایی را
در صورت توســل به دولت سازی زود
رس بر کشــورها تحمیل می کند .اروپا
کــه نمونه های موفق دولت ســازی را
در بطن خــود دارد ،بحران های موجود
فراراه این روند را باگذشــت دهها وگاه
نزدیک به یک قــرن و با غلبه تدریجی
ومرحله به مرحله ســپری کرده است.
اما متاســفانه کشور ما با همه بحران ها
یک باره و در آن واحد دست وپنجه نرم
می کند .بحران های هویت ،مشروعیت،
مشــارکت ،نفوذ و توزیع همه یک باره
ظاهر شــده اند و طبیعی است که حل
این بحــران ها به صورت همزمان محال
اســت و با نتیجه ناکارآمد .چالش دیگر
دولت سازی های پسا استعماری تثبیت
مرز است .مرز در کشورهای غربی کامال
به صورت طبیعی و با هماهنگی جمعیت
های ســاکن در آن کشــورها شــکل
گرفــت .یعنی انطباق مرز ســرزمینی

2

باهویت ملــی .این در حالی اســت که
مناقشــات مــرزی یکی از مهــم ترین
چالش های کشورهای پســا استعماری
است .افغانســتان هنوز با بحران مرزی
مواجه اســت .دیورند متاسفانه تاکنون
به عنوان یک غده ســرطانی هرازگاهی
سر باز می کند .کشــورهای افغانستان
و پاکســتان هیچ کــدام دنبال راه حل
سیاســی برای خاتمه بخشیدن به مساله
دیورند نیســتند .همچنین افغانستان در
حوزه شمالی و غربی نیز ادعاهای مرزی
دارد که از سوی همسایگان رد می شود.
بنا براین تثبیــت مرزهای جغرافیایی از
مهم ترین گام هایی است که کشورهای
جهان ســوم به ویژه افغانســتان آن را
ســپری کند و به این صورت بخشــی از
مشکل بزرگ حل خواهد شد.
ســخن آخر این که ،دولــت ملی دارای
ساختاری بســیار پیچیده و کارکردهای
متعدد اســت .به رغم نیاز همه جوامع به
انگاره ای به نام دولت ملی ،در برخی از
کشــورها ،عمال چیزی به نام دولت واقعا
ملی دور از تصور است .چنانچه در فوق
مورد واکاوی قرار گرفت،عوامل و دالیل
مختلفی در شکست تجربه دولت سازی
دخیل اســت که از مهم ترین آن زمانبر
بودن فرایند دولت ســازی ،چند عاملی
بودن این روند ،ظرفیــت های فرهنگی
و اقتصــادی و نقش موثــر نخبگان را
می تــوان نام برد .مادامی که کشــورها
با یک طرح جامــع و معقول و با توجه
به ســاختار فرهنگی و سیاسی جامعه و
همچنان ظرفیت های اقتصادی به ایجاد
چنین ســاختاری اقدام نکند ،در مسیر
راه و با توجه بــه چالش های چند بعدی
و حتــی انتزاعی این روند بــا ناکامی و
شکست مواجه خواهد شد .به این اساس
بر نخبگان و کارگزاران سیاســی کشور
الزم اســت با مطالعه عمیق و زیربنایی
جامعه افغانســتان و با درک و درایت به
وجود اقتدار ملی در ســطح بین المللی
به دور از هرگونه نقض غرض های شخص
و ســمتی ،به این مهم بپردازند .چنین
روندی با توجه به نکات و نگرش های به
تذکار رفته امری اســت حتمی که مورد
استقبال مردم و اقشــار مختلف جامعه
نیز قرار خواهد گرفت.

سیر تحول عکاسی درافغانستان
نوروز رجا

برخی عکاسان قدیم کابل
در ابتدا مردم عــادی ورعیت به فنون
عکاســی دسترسی نداشــتند ،اولین
عکاسان کابل شــاهزادگان وکارمندان
ارگ بودند؛ سه نســل را دربرگرفت تا
عکاسی از انحصار ارگ بر آمد و همگانی
شد؛ نسل اول عکاسان کابل میر حسام
الدین رســام؛ از سادات غزنی ،همراه با
دو برادرش میر عبدالروف و سید جواد
و نیــز دو غالم بچه دربــار به نامهای
امان بیگ شــغنانی و محمد ایوب خان
ایلخانی هزاره از اولین کســانی بودند
که با فنون عکاسی آشــنا شدند اینها
عکاســان داخل ارگ بودند .نسل دوم
عکاسان کابل صاحبداد ،عکاس رسمی

قسمت سوم

 کارتون روز
امان اهلل خان بود که فنون عکاسی را در
لندن آموزش دیده بود و دیگری مامور
محمد شــاه بود که عکاسی را در ترکیه
آموختــه بوداینها نیزعکاســان در بار
بودند که برای ارک عکاســی میکردند.
نسل سوم عکاسان کابل که تعداد شان
بسیار زیاد میباشند شامل امان عکاس،
خانچن هندو ،گل افغــان ،افندی ،گل
محمد ،گیســوک هندو ،دوست محمد
وامام الدین بودنــد .اینها در جادههای
کابل عکاسخانههای شــخصی داشتند
وبرخی شــان در پیاده روها به صورت
سیار ازمردم عکس میگفتند ،عکاسان
نسل ســوم گاهی به دســتور حکومت
ورفع نیــاز مردم وگرفتــن عکسهای
تذکره با کامره های صندوقچهی شــان
دروالیتها ســفر میکردنــد وازمردم
عکس میگرفتنــد و گاهی هم از طرف
مردم دیگر مناطــق برای گرفتن عکس
دعوت می شدند.
عکاسی درگذشته
درسالهای نخســت ،عکاسی در کابل
شــغل اشــرافی ومعتبربود ،عکاسان
برعــاوهی که ازبابت عکاســی عواید
خوبی داشــتند از جایگاه ومنزلت عالی
در اجتمــاع برخوردار بودند وکســانی
که بافنون عکاســی آشــنایی داشتند
جزء بهترینها به حســاب می آمدند.
درآن زمان عــکاس کم بــود ،آنان با
همان کمره فوری «صندوقچهی» شــان
از طرف دولت به والیتها برای عکاسی
فرستاده میشدند .سفرعکاسان ازکابل
به والیتها برای شان خاطره انگیز بود
ویک دست آورد عالی محسوب میشد
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که برخی شــان تاهنــوز از خاطرههای
ســفر دروالیتهای شمال ،جنوب ومرکز
افغانستان به شیرنی یاد میکنند.
با وجودیکه در گذشــته عکاسی سیاه
وســفید بود ،اما عالقه مندی باشندگان
کابل بــه گرفتن عکسهــای یاد گاری
وفیس کاری بیشــتر بود .تعــداد زیاد
از مــردم  ،برخیها با فامیلهای شــان
به عکاسخانهها واســتدیوهای عکاسی
مراجعه میکردند وعکس میگرفتند .درآن
دوره عکاسی ســهولت فعلی را نداشت،
عکاســان همه فعالیتهای عکاسی را با
دســت انجام میدادند ،مثل پردازکاری ،
روتوش وپنسیل کاری .عکاسان کوشش
مــی کردند با ظاهر نمــودن عکس های
مرغوب وباکیفیت ،هنر شان را به نمایش
بگذارنــد ،آنان با انجــام ظرافت کاری
های شــان ازکارشــان لذت می بردند.
حاال عکاسی همگانی وآسان شده است،
هرکس کمره دارد عکس میگیرد وتوسط
پرنتر چاپ میکند ،اما درگذشته یک نفر
چندین سال شــاگردی میکرد تاعکاسی
را یاد میگرفت ،کســی که میخواســت
عکاســی را یاد بگیرد از دوران کودکی
شــاگردی میکرد وچند ســال را قیچی
کاری ،پنســیل کاری ،روتــوش وظاهر
کردن عکــس را تمرین میکرد تا عکاس
ماهری میشد.
در زمان حکومت داود خان عکاسی رشد
بیشتر یافت ،درآن دوره سه نوع عکاسی
وجود داشــت ،عکاســی آزاد که برخی
خودش کمره داشت ،دوم عکاسی فوری
بود که روی کاغذ عادی ســیاه وســفید
چاپ می شد وســوم عکس برقی بود که

روی کاغذ پالســتکی به صوت براق تر
چاپ می شــد ،اینها مهارت میخواست.
آن زمان عکسهای فوری سیاه وسفید
بدون روتوش درمدت  10تا 20دقیقه به
مشتری داده می شــد ،اما یک تعداد
مردم که عکسهای بهترمیخواســتند،
بــرای آنان  24ســاعت بعد عکسهای
بهتر ومرغوبتر داده میشد.
وضعیت کنونی عکاسخانههای کابل
هم اکنون درگوشه کنارشهر کابل صدها
عکاســخانه فعالیت دارد ،بیشــتر این
عکاسخانهها مجهز به وسایل کمپوتری
وتکنولوژی مدرن انــد ،دیگر از کمره
فــوری «صندوقچهی» خبری نیســت،
دراین عکاســخانهها هندو وسیکها هم
نیســتند که از مراجعین عکس بگیرند،
عکسهــای هنری وتاریخــی نیز کمتر
گرفته می شــود ،عکاســخانه بیشتر
وسیله نان پیداکردن شده است.
محمد احســان ،صاحب عکاسی میوند
در جــاده میوند میگوید :در گذشــته
هــم عکاســان حرفــه ای بودند وهم
مــردم عکس را می شــناختند وعالقه
مند به عکسهای هنری بود ،عکاســان
از شــغل خود وزحمتی که روی عکس
می کشــیدن لذت می بردند ،آنان روی
جنبــه هنری عکس تا مفــاد آن توجه
داشــتند ،اما حاال عکاســی ماشینی
شــده ،روی عکس زحمت الزم کشیده
نمی شــود به همین اساس از کارم مثل
دوره کمرههای فوری لــذت نمی برم.
باوجودیکه درعکاســی سهولت آمده
وعکاســی آسان شده اما مراجعه مردم
وخانوادهها در اســتدیوهای عکاســی

کمتر شده است.
پس از آن که عکاســی دیجیتالی شده
است ،مردم درعکاســخانه ها فقط برای
گرفتــن عکس های تذکره  ،پاســپورت
وعکس هــای اداری مراجعــه میکنند.
کمتر کســی پیدا می شــود که به خاطر
گرفتن عکس های شــوقی ویاد گاری در
عکاســخانه ها بیایند .درگذشته ،ما در
هفته  100تا  300عکس شوقی ویاد گاری
میگرفتیــم اما حاال هفتــه پنج نفر هم
حاضر نمی شــود که با خانواده اش بیاید
در عکاســخانه عکس یاد گاری بگیرند.
حاال عکاســی همه گانی شــده مردم با
مبایل عکس میگرند وتوسط پرنتر چاپ
میکنند .بعضی ازعکاســخانهها ،بعد از
کمپوتری شدن عکاسی بند وبساط شان
را جمع کردند ،چون کسب وکار عکاسی
کساد شد.
اما اســداهلل صاحب عکاســی سنگرش
میگویــد :دردوره دیجیتال  ،عکس همه
گانی شــد وکیفیت بلند رفت ســرعت
بوجود آمد اما ضعف ماشــینی شــدن
عکاسی این اســت که به کیفیت عکس
توجه نمی شــود چون هرکسی که کمره
دارد عکاســی میکند ،بدونیکه آموزش
دیده باشند .کســانی که سالها عکاسی
کرده بود وبصورت حرفه ای هنر عکاسی
را آموختــه بودند کم کم رفتند شــغلی
دیگری انتخاب کردند که عاید بیشــتر
داشــته باشــد .در دوره عکاسی فوری
برای عکاسی ســرمایه زیاد کار نبود ،اما
حاال بدون ســرمایه هنگفت وامکانات
ماشینری کسی نمی تواند عکاسی کند.
کاکاه رؤوف کــه هم اکنون در باغ وحش
کابل به صورت ســیار عکاسی میکند نیز
ازعکاسان قدیم کابل بود که ازکار کسب
عکاسی راضی نیست .اوکه از سال 1345
تاکنون عکاس بوده اســت میگوید :در
گذشته یک عکاسخانه به راحتی مصرف
دو تا ســه خانواده را تأمین میکرد  ،اما
هم اکنون یک عکاســخانه به مشکالت
میتواند مصرف یک خانه را تأمین نماید.
از اوایل حکومت حامــد کرزی به بعد با
آمدن کمره هــای دیجیتالی وکمره های
مبایل وپرنتر عکاســی کامال دیگرگون
شد ،مشــکالتی که هم اکنون گریبانگیر
عکاسخانه های کابل است ،رقابت جدی
بازار عکاسی وداشتن ســرمایه بیشتر
می باشــد ،نبود برق ،پایین آمدن ارزش
عکاسی وهمگانی شــدن عکاسی سبب
شــده که عکاســخانههای کابل تنوانند
مثل گذشــته فعالیت های هنری داشته
باشند.
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