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دور باطل رد صالحیت ها
در پارلمان
و بی توجهی به عوامل اساسی
محمدرضا هویدا

روز گذشته روند استیضاح شمار زیادی از وزرا را آغاز و در اولین
روز ســه تن از آنان را رد صالحیت کرد .پارلمان افغانســتان در
کارنامه خود لیســت بلند و باالیی از رد صالحیت ها را دارد .در
عین حال هیچ گاه رد صالحیت ها ،اســتیضاح ها و استجواب ها
به بهبود حکومت و کارآیی آن نیانجامیده است .داستان مصرف
نشــدن بودجه که این بار مبنای استیضاح و رد صالحیت شماری
از وزرا شده نیز سالهاست تکرار می شود .دالیل و استدالل های
وزرا و سوال ها و انتقاد های وزرا همه تکرار همان چیزی است که
در سال های گذشته شنیده و دیده ایم.
برای حل اساسی این معضل توجه به چند نکته ضروری است:
اول :استیضاح و رد صالحیت به هیچ صورت راه حل مناسبی برای
عدم مصرف بودجه نیست .در صالحیت ها برای چندین ماه اداره
وزارت خانه ها توسط سرپرست ها و به نوعی تعطیلی وزارت خانه
ها را در پی خواهد داشت .بعد از آن نیز وزرای جدیدی که خواهند
آمد ،در چنین سیســتم و دستگاه اداری کار آیی بهتری نخواهد
داشت.
دوم :پارلمان ،نهاد ها ،ادارات و کمیســیون ها و کمیته های دیگر
خود را خــارج از این ماجرا ندانند .در این مــورد هم پارلمان و
وکالی آن ،هم افرادی چون رئیس جمهوری و ریاســت اجرائیه و
هم کمیسیون ها و کمیته هایی چون کمیته ملی تدارکات به نحوی
نقش دارند.
پارلمانی که موارد پر شــماری از روزهــای عمال تعطیل به خاطر
تکمیل نشدن نصاب را در کارنامه خود دارد و لیست بلند و باالیی
از غیر حاضران مکرر و مداوم را پیش خود دارد ،در حقیقت نقش
خود را درســت ایفا نکرده است .پارلمان موارد زیادی در کارنامه
خود دارد که پیش نویس های قوانین به دالیل ناموجه چون عدم
تکمیل نصاب ماهها در انتظار تصویب مانده اند.
از طرفی ،افرادی چــون رئیس جمهوری و رئیــس اجرائیه که
در هنگام معرفی اعضای کابینه (همیــن ها که در این روزها رد
صالحیت می شــوند) آنان را از بهترین ها ،متخصص ترین ها و
شایسته ترین معرفی کردند ،و بیش از دوسال به آنها فرصت کار
دادند ،یا در انتخاب شــان اشــتباه کرده بودند و یا برنامه کلی و
اولویــت ها و هماهنگی تیمی ،زمینــه ای کار در حکومت وجود
نداشته است که چنین خیل عظیمی از وزرا نتوانسته اند کار کنند.
لذا قبل از هر کسی روسای جمهوری و اجرائیه باید به مردم پاسخ
بدهند که چرا چنین کابینه ای را برای بیش از دو ســال بر مردم
تحمیل کرده اند.
ســوم :باید جرات و جسارت قبول این مســئله را داشته باشیم
که انتصاب ها ،دخالت در اســتخدام ها ،فشار بر ادارات و وزارت
خانه ها و ...سبب شــده اند تا حتا وزیران و مدیران متخصص و
زبردست هم کاری از پیش برده نتوانند .حقیقت پنهانی در ادارات
افغانســتان وجود دارد که از معین های وزارت خانه ها گرفته تا
مدیران و حتا کارمندان عادی در یک پروســه پرســش برانگیز
استخدام می شــوند .در این میان شمار زیادی از اعضای شورای
ملی ،شخصیت های سیاسی و اجتماعی و مذهبی به صورت غیر
رسمی فشار وارد می کند تا افراد مورد نظرشان مقرر شوند.
چهارم :ضعف علمــی و عدم تخصص نمایندگان مردم در پارلمان
سبب شده تا مســایل در اکثر موارد به صورت سطحی و عامیانه
دیده شــده و راه حل های پیش پا افتاده و عوام پسند نیز ارائه
گردد .در مباحث وکال ،و در پرسش هایی که در جلسات استجواب
و استیضاح از وزرا می پرسند( ،به جز عده معدودی از وکال) کمتر
پرســش و انتقاد اساسی و اصولی دیده می شود .همچنین در راه
حل هایی که از ســوی اکثر وکال پیشــنهاد می شود نیز تعمق و
ظرافت الزم کمتر به چشــم می خورد .استیضاح و رد صالحیت و
به دنبال آن دوره ای از سرپرستی و معرفی وزرای جدید و پروسه
طوالنی گرفتن رای اعتماد ،هیچ نتیجه ای جز دور دیگری از عدم
مصرف بودجه و استیضاح و رد صالحیت را در پی نخواهد داشت.
بدین جهت باید به این نتیجه رســیده باشــیم که استجواب و
اســتیضاح راه حل اساســی برای حل موضــوع مصرف بودجه
انکشــافی نیست چون اگر بود ،تا هنوز دیگری وزرایی کم کار که
نتواند بودجه خود را کامال مصرف کند وجود نداشــت و اگر وجود
داشت هم کم بود.

طالبان ؟ کدام طالبان؟ طالبان اینجا نیستند
نویسنده :نجیم رحیم و رود نوردلند /ترجمه :جانعلی شکرعلیزاده
طالبــان ؟ کدام طالبــان؟ طالبان اینجا
نیســتند .این جمله ای اســت که مردم
بزکندهاری در محل کشته شدن دو سرباز
از نیروهای ویژه امریکا می گفتند .روایت
های تلخ از کشــته شــدن غیرنظامیان
که بارها شــنیده و دیده ایم .اما حقیقت
چیست؟ گاهی اوقات یافتن حقیقت آسان
نیست .یک روز پس از درگیری در منطقه
ای بــه نام بزکندهــاری در والیت کندز
مردم ،محلی را که امریکاییان کشته شده
بودند نشــان میدادند .مردم این روستا
در باره اینکه طالبان در همســایگی شان
پنهان شــدند چیزی به امریکایی ها نمی
گویند آنها بــا نیروهای افغان و نیروهای
امریکایی صادق نیستند .سرک بن بست
باریک در حدود سه متر عرض با دیوارهای
بلند گلی محصور شده است .اینجا جایی
است که دو سرباز از نیروهای ویژه امریکا
توســط افرادی از داخل خانــه اطراف
همین ســرک مورد هدف قرار گرفتند و
کشته شدند .محمد ایوب یکی از بزرگان
بزکندهاری است ،که در حدود چهارمایلی
مرکز کندز قــرار دارد ،هنگامی که یک
روزنامه نگار یــک روز بعد از درگیری به
این محل مراجعه کرد در حدود  12شــبه
نظامی طالب را در همین سرک در اطراف
خانه او در حال قدم زدن دیده بود .وقتی
از او در مورد حضور طالبان ســوال شد
گفــت اینجا طالبی وجود نــدارد .ماجرا
دیگر روشن هست .به امریکایی ها حمله
می شــوند آنها از نیروهای هوایی کمک
می طلبند و نیروهای هوایی بمباران می
کنند نتیجــه  36غیر نظامی  14 ،طالب و
حداقل  5سرباز از نیروهای ایتالف کشته
می شــوند .در اینگونه موارد طالبان فورا
به رســانه ها مراجعه می کنند و نیروهای
امریکایی و همکاران افغان آنها را سرزنش
می کنند که مردم بی دفاع را هدف قرار
دادند .بازماندگان و خویشاوندان قربانیان
این قســاوت و بی رحمی را محکوم می
کنند .امریکایی ها هم قول می دهند که
تحقیقات صورت بگیرد .گروه های حقوق
بشر از جان دادن افراد غیرنظامی اظهار

افســوس می کنند .حادثه روز پنجشنبه
نشان داد که واقعیت گاهی اوقات به آسانی
معلوم نمی شــود.در این شکی نیست که
غیرنظامیان در این ســرک کشــته شدند
از جمله  25نفر از خویشــاوندان اهلل داد
70ساله که به عنوان معلم در یک موسسه
امداد رسانی غربی کار می کند .اهلل داد یک
برادر ،چهار خواهر زاده  ،یک بچه کاکا  ،سه
فرزندش و  16نفر دیگر از خویشــاوندانش
که اکثرا کمتر از  10ســال سن داشتند را از
دست داد .ســه خانه از اقوامش که در کنار
همان ســرکی که سربازان امریکایی کشته
شــدند بطور کامل از بین رفت .اطراف آن
کامال ســالم ماند .تنها چیزی که اهلل داد از
دست نداد مردان جنگجو در بین اقوامش
بود .ساکنان روستا می گفتند همه جوانان
برای کار به ایران رفتند اما روز جمعه تعداد
زیادی از جوانان مســلح دیده می شد .از
گوشه ای می شد جایی را دید که دو طالب
در یــک محوطه ای که یــک موتر جنگی
هاموی دولتی را به غنیمت گرفته نگهبانی
میداد البته هاموی بمباران شده بود .آنها به
خبرنگار هشدار دادند که دور شود .مراسم
تشــیع جنازه برگزار شد حداقل  40جوان

آسیب شناسی فرهنگی

جهانی که امــروز در آن زندگی می کنیم،
به دلیل رشد فناوری و گسترش روز افزون
ارتباطات ،خواه ناخــواه هر روز کوچک و
کوچک تر می شــود و امتــزاج و اختالط
فرهنگ ها افــزون تر می گردد .اما «جهان
هم چنان کــه در اثر توســعه ارتباطات
کوچک تر می شود ،از جهت قضایــــای
ذهنی گسترش می یابد و برای حل مسائل
خود نیازمند تخیلی نیرومند تر اســت».
(شیرازی)1376 ،
بنابراین ،امروز اکثر صاحب نظران و نظریه
پردازان علوم اجتماعی و سیاســی و حتی
اندیشمندان جهان تجارت و اقتصاد به این
باور رسیده اند که تنها در پرتو صلح جهانی
و تبادل و تفاهم فرهنگی می توان انســان
معاصر را در دهکــده جهانی کنار یکدیگر
نگه داشــت و انسانیت را حفظ کرد .بر این
اساس ،نظریه های گفت و گوی فرهنگ ها و

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

طالب دیده می شــد ظاهرا مسلح به نظر
نمی آمدند اما مخابره داشــتند و چکمه
های جنگی و عینک به چشــم هایشان
بود .دیوارها نقاشی شده و عبارت امارت
اسالمی افغانســتان روی آن نوشته بود
همچنین اسامی کسانی که به تازگی جان
باخته بودند هم روی دیوار نوشته شده بود.
با این حال اهلل داد اصــرار دارد که حمله
هوایی هیچ آسیبی به طالبان نمی زند ،ما
از دولت می خواهیم انتقام ما را از کسانی
که مرتکب این حمله هوایی شدند بگیرد،
خانه های خراب شده مان را بازسازی کنند،
اگر حکومت به خواسته هایمان گوش نکند
ما با حکومت می جنگیم و آماده هســتیم
در این راه جان خود را از دســت بدهیم.
ایوب بزرگ روستا مانند سایر افراد روستا
می گوید حقوق بشــر اینجا مرده است،
وقت بمبــاران هیچ طالبی در خانه های ما
نبود .امریکا برای کمک به ما آمده نه برای
کشتن ما ،می خواهیم آنها به داده گاه بین
المللی کشانده شوند ،اگر دولت این کار را
نکند ما جاده ها را می بندیم بر علیه دولت
با طالبان یک جای می شویم .خیلی واضح
بــود که آنها وقت ها پیش با شورشــیان

یکجا شده بودند .عبدالباسط می گوید دو
خواهر ،دو ماما و تعدادی از خویشاوندانش
زخمی شــدند و محل حاثه را به خبرنگار
نشان میداد .عبدالباسط در حالی که لباس
هایش در وقــت کمک به اقوام زخمی اش
خونین شده بود به خبرنگار هشدار داد که
از چه مســیرهای حرکت کند زیرا جاهای
مشــخصی مواد انفجاری جاسازی شده
بود .او دقیقا می دانست چه جاهایی مواد
انفجاری جاسازی شده است .عبدالباسط
می گوید اگر امریکایی هــا می خواهند
طالبان را بکشــند نباید به روســتای ما
بیایند بروند جایی که طالب هســت ،چند
دقیقه بعدتر بی خبر از تناقض گویی هایش
او خانه یکی از جنگجویان طالب را نشان
داد و گفت که از آن خانه به امریکایی های
کشته شده شــلیک کردند .احمد جاوید
سلیم ســخنگوی نیروهای ویژه افغان در
منطقه گفت حادثه روز پنجشــنبه سوم
نوامبر زمانی اتفــاق افتاد که معلوماتی به
نیروهای ویژه امریــکا و نیروهای افغان
رسید که از روستای بزکندهاری قرار است
باالی کندز حملــه ای صورت گیرد و این
حمله طراحی شــده بود .شبه نظامیان در

قسمت اول

تمدن ها ،سرلوحه انسان قرن بیست و یکم
قرار گرفته است.
موضوعی که هر انسان آگاه و اندیشمندی
را در هر ســطحی که باشــد به دورنمای
ارتباطات جهانی خوشبین می کند و نوعی
آرامش روانی برایش به همراه می آورد .اما
نکته مهم و اساســی در فرایند این گفت و
گوها و تبادالت فرهنگی که شــاید بتوان
بدان کم تر توجه شــده و می شود ،ابعاد
آسیب شناختی ،مخصوص ًا آسیب شناسی
روانی برخورد و تغییرات فرهنگی است که
اگر بدان توجهی اساسی نشود و به موازات
طرح های نزدیکی فرهنگ ها بدان پرداخته
نگردد ،در دهه های بعدی شــاهد بسیاری
معضالت و آســیب های جدیــد برای این
انسان امیدوار به آینده خواهیم بود .آسیبی
که طی چندین دهه گذشته در بسیاری از
کشورها ،فرهنگ ها و تمدن ها آثار نگران
کننده خود را به جای گذاشته است ـ آثاری
که ناشی از تغییرات فرهنگی است.
فرهنگ عبــارت اســت از «مجموعه ای
از اعمال و رفتار اکتســابی و شیوه تفکر
فراگرفته شده ای که بین افراد یک جامعه
مشترک بوده ،اختصاص به آن دارد»  ...یکی
از رســالت های هر فرهنگ ،حفظ حقوق و
امنیت فرد در اجتماع است .موازین دینی
و اخالقی و نیز آداب و رسوم اجتماعی هر
جامعه ای نظامــی را پایه ریزی می کند که
افراد متعلق به آن جامعه در نظام فرهنگی
مربوط ،از کودکی نســبت به حدود و ثغور
اختیــارات و انتظــارات خویش در محیط
خانواده و در گــروه ،معرفت حاصل کرده،
خـــود به خود به گونــــه ای عمل می
کنند که محل و موقــع آنــان در جامعه
مراعـــات شده ،محفـــوظ می ماند.
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«تغییر فرهنگی فرایندی است که طی آن
اجزای مختلف یک فرهنگ با گذشت زمان
دگرگونی پیدا می کند .هرگونه دگرگونی
در اجزا و کلیت فرهنگ ،در سازمان های
اجتماعی تحوالتی را پدیــــد می آورد و
اگر شتاب این دگرگونی ها فزونی یابد ،می
تواند آسیب هایی را در پی داشته باشد».
بنا بر عقیده کاپــان و همکاران (،)1994
وقتی تغییرات فرهنگی حاد باشد و بر ساز
و کارهای انطباقی و حمایت های اجتماعی
افراد آن جامعه تسلط پیدا کند ،می تواند
فشار زیادی وارد نموده ،شوک فرهنگی ،
ایجاد کند.
شــوک فرهنگی با اضطراب ،افسردگی،
احســاس جدا شدن ،مســخ شخصیت و
مسخ واقعیت همراه است و با این عوارض
و عالئم مشخص است.
بر اســاس همین منبع ،شــوک فرهنگی
عبارت اســت از انتقال فرهنگی عمیق و
زمانی روی می دهد که شخص ناگهان وارد
فرهنگی متفاوت می شود ،یا وفاداری های
او بین دو فرهنگ تقسیم می گردد.
مسخ شخصیت عبارت است از «احساس
با ثبات و تکرار شونده گسستگی .انگار که
شخص یک مشاهده گر بیرونی فرایندهای
روانی یا بدنی خویش است (مث ً
ال ،احساس
این که شــخص در حال رؤیاست) .مسخ
شــخصیت ،ناراحتی قابل توجه بالینی به
وجــود آورده ،موجب تخریب در عملکرد
اجتماعی ،شغلی یا سایر زمینه های مهم
می گردد( .انجمن روان پزشــکی آمریکا،
 ،1994ص )178در مســخ واقعیت ،فرد
احساس می کند که مردم ،وقایع و محیط
تغییر کرده ،غیر واقعی به نظر می آیند.
موضوع تأثیــر و تأثرات فرهنگی به حدی

اهمیت پیدا کرده که اینک در طبقه بندی
اختالالت روانی ،مسئله فرهنگ پذیری ،به
عنوان یکی از حالت هایی که باید کانــون
توجــه بالینی قرار گیــــرد ،آورده می
شود .بر اســاس طبقه بندی روانی انجمن
روان پزشکی آمریکا ( )4.D.S.Mمسئله
فرهنگ پذیری را زمانی به کار می برند که
کانون توجه بالینی یک مســئله مربوط به
سازش با فرهنگی متفاوت است.
دوره های انتقال فرهنگی ،با رسوم متفاوت
و بی ثباتی تعیین نقش ،می تواند آســیب
پذیری شخص را نســبت به فشار زندگی
بیش تر کنــد و انتقال فرهنگی عمیق می
تواند ناراحتی شــدید به وجود آورد که
همان شوک فرهنگی است.
با نزدیک شــدن فرهنگ بــه یکدیگر،
تأثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نیز افزایش
می یابــد و به همان نســبت موضوعات
ســازگاری و انطباق نیز بیش تر می گردد.
زیرا« :کشفیات و اختراعات و دانش علمی
با تصــادعی هندسی پیش می رود و توده
مردم عمــــوم ًا منفعل و اسیر رفتـــار
کلیشــه ای خود نمی توانند با مشکالت و
معضالت مقابله کنند.
اگر بشــر نتواند هم چنــان که دانش او
محیط را تغییــر می دهد ،انطباقی نوین
و مبتکرانه با محیــط پیدا کند ،فرهنگ،
آسیب جدی خواهد دید و بهایی که بشر
به خاطر فقدان خالقیت خواهد پرداخت،
نه تنها نتیجه آن ناســازگاری های فردی
و آســیب های روانی گروهی است ،بلکه
فرهنگ خود را نیز از دست خواهد داد».
انســان در فرایند تغییر فرهنگی و اصوالً
هر نوع تغییری مجبور اســت به انطباق
هــا و ســازگاری های جدیــدی تن در

خانه ای در همین سرک جایی که سربازان
امریکایی کشــته شــدند جلسه ای برای
طرح حمله به کنــدز ترتیب داده بودند .و
 14ســرباز از نیروهای ویژه امریکایی وارد
این محل شدند سریع متوجه شدند که به
سرک بن بســتی برخورده اند در واقع به
دام افتاده بودند ،از چندین خانه به طرف
آنها آتش گشــوده شد .آقای احمد جاوید
ســلیم اضافه می کند اگر طالبان به گفته
بزرگان روســتا در این محل وجود ندارد
چرا ما اینقدر تلفات می دهیم دوســرباز
از نیروهای ویژه امریکا و ســه ســرباز از
نیروهای ویژه افغان کشــته شدند و هفت
تن هم از افغان و نیروهای امریکایی زخمی
شدند .طبق گفته ساکنان محل و سربازانی
که زخمی ها را بیرون می کشــیدند و به
تعقیب فرماندهان طالب بودند ســربازان
امریکایی در دام افتــاده و کمک هوایی
درخواســت کردند و این حمله از ساعت
ده شــب تا پنج صبح دوام کرد .جایی که
ســربازان امریکایی کشته شدند سه خانه
ویران شــد اما به خانه های اطراف هیچ
آسیبی نرســید .مقامات نظامی افغانستان
گفت حمله باالی دو خانه از فرماندهان به
نام های مــا ضیاء الرحمن متقی که طراح
حمله به کندز بود و مــا ضمیر از همکار
ایشان صورت گرفت .جنرال دولت وزیری
ســخنگوی نظامیان افغان می گوید چهار
نفــر از اعضای فامیل مال ضمیر و هفت نفر
از اعضای فامیل مال متقی کشته شدند که
همگی غیر نظامی بودند .در یک کنفرانس
خبری ،ســرتیپ ژنرال چارلز اچ کلیولند،
ســخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان،
گفت این خیلی واضح است که ما کوشش
مان را می کنیم که از سربازانی که جانشان
را برای محافظــت مردم کندز به خطر می
اندازند دفاع کنیم .هارون چخانســوری
سخنگوی دفتر رییس جمهور اشرف غنی
می گوید دشمن از خانه های غیر نظامیان
در بزکندهاری به عنوان ســپر اســتفاده
می کنند آنها به فکــر اعضای فامیل آنها
نیســتند و نتیجه شهید شــدن زنان و
کودکان هست.

دهد که بــا توجه به تفــاوت های فردی
افراد و میزان تحمل متفاوت اشــخاص در
برابر فشارهای ناشــی از تغییر ،اختالالت
انطباقی و ســازگاری ،از عوارض شناخته
شده ناتوانی در انطباق است .گفته شد که
یکی از پیامدهای مســئله فرهنگ پذیری
اضطراب اســت .اختاللی که یکی از شایع
ترین اختالالت بشــر در قرن بیستم بوده،
هنوز هــم ادامه دارد« .بنا بر عقیده فروید،
اضطراب ،بهایی است که بشر کنونی برای
تمدن می پردازد».
به دلیل این که تغییر فرهنگی ،ســازگاری
های جدید را می طلبد ،اضطراب منتشر یا
تعمیم یافته در افراد نیز افزایش می یابد».
ویژگی عمده این اختالل (اضطراب تعمیم
یافته) ترس از آینده اســت .این ترس بی
اساس بوده ،به موضوع معینی مربوط نمی
شود
عدم انطباق فرد با دگرگونی های ســریع
و تغییرات فرهنگــی ناپایدار عصر کنونی،
آشفتگی های دیگری از نیز در پی خواهد
داشت.
بنا بر عقیده ستوده ( ،)1376برخی از این
آشفتگی ها و نابسامانی ها عبارت اند از:
1ـ گســیختگی فرهنگی 2ـ بی اعتمادی
3ـ از خود بیگانگی .
الف ـ گسیختگی فرهنگی:
گسیختگی فرهنگی یعنی اشکال در نحوه
انتقال تجربه ها از گذشته به حال .از ویژگی
های این گسیختـــگی آسیب دیــــدن
فرایند انتقـــــال ســنت هــا ،دانش و
تجربیات یک نسل به نسل دیگر و ایجــاد
بی هویتی در نسل های بعدی است  ...در اثر
این دگرگونی ها ،سنت ها و آداب و رسوم
رو به سستی می گذارد ،بی آن که فرهنگ
سنتی تثبیت یا فرهنگ جدید کام ً
ال جذب
شــده باشــد .در نتیجه روند مذکور ،بی
ریشــگی ها و جانیافتدگی ها ،دامن زده
شده ،مردم کشــورهای در حال توسعه در
ارتباط با شیوه های زیستی بی اعتماد و از
خود بیگانه می شوند( .همان منبع)
ب ـ بی اعتمادی:
بی اعتمادی پدیده ای روان شناختی است
که فرد اطمینان به خود را از دست میدهد
و به ناتوانی خــود اذعان دارد( .منبع قبل)
در این مســیر ،اختالل جدی دیگری تحت
عنوان درماندگی آموخته شده مطرح است.
درماندگی آموخته شده زمانی بروز می کند
که فرد در شــرایط خاص تحت فشار قرار
گیرد و بر فشـــار و شرایط موجود کنترل
نداشته باشد ....معادل های درمـــاندگی
آموختــه شده عبارت اند از :بی میلی برای
انجام هر عملی برای کسب تقویت یا گریز
از تنبیه ،منفعل بودن به طور کلی ،گوشــه
گیری ،ترس ،افسردگی و پذیرا بودن هر آن
چه اتفاق می افتد.
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