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تقابل بدفرجام
قوای سه گانه
محمدرضا هویدا

با رد صالحیت شش وزیر از نه وزیر استیضاح شده ،و موضع گیری
ریاســت جمهوری ،تقابل حکومت و پارلمان رسما آغاز شده و در
روزهای اخیر با ادامه روند استیضاح به اوج می رسد .روز گذشته
ریاست جمهوری اعالم کرد که کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
از ســتره محکمۀ تقاضا بعمل آورده تا مسئلۀ استیضاح اعضای
کابینه را از جانب ولســی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی
افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور ،باالخص مشکالت مالی
ســال  1394و تعهدات که از جانب جامعــه بین المللی به حالت
تعلیق و یا لغو قرار داشــت ،به وضاحت تفســیر نموده از نتیجه
به مقام ریاســت جمهوری گزارش دهد .و تمــام اعضای کابینه،
الی فیصلۀ ســتره محکمه ،در پست های خویش با صالحیت ها و
مسوولیت های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور ،به وظایف
خویش ادامه دهند.
ارجاع چنین موضوعی در تاریخ سیاســی افغانستان بی پیشینه
نیست .پیش از این ،مجتبی پتنگ وزیر داخله وقت،در سال 2013
از سوی ولســی جرگه استیضاح و رد صالحیت شد .حامد کرزی،
رییس جمهوری به سلب صالحیت وزیر داخله واکنش نشان داد و
گفت که رای عدم اعتماد به یک وزیر باید «دالیل موجه» داشته
باشــد .او موضوع را به ستره محکمه فرستاد و پتنگ را به عنوان
سرپرســت وزارت داخله معرفی نمود .پیشتر از آن نیز در سال
 ،2007با استیضاح و رد صالحیت رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه
آن وقت ،رئیس جمهوری ،رد صالحیت رنگین دادفر ســپنتا را به
حیث وزیر خارجه به ستره محکمه افغانستان فرستاد و در نهایت
ستره محکمه یک رأی مشکوک را فسخ کرد و آقای سپنتا به کار
خود ادامه داد.
ریاست جمهوری با ارجاع موضوع به ستره محکمه ،دیوار دفاعی
محکمی در مقابل پارلمان ســاخته است .رای ستره محکمه از دو
حال خارج نیست .اول؛ ستره محکمه به نفع قوه اجرائیه و برعلیه
پارلمان رای خواهد داد .گذشــته موضوع آن چنان که گفته آمد،
نشان می دهد که ریاســت جمهوری از اینکه قوه قضائیه به نفع
قوه مجریه حکم خواهد کرد ،مطمین اســت .در غیر این صورت،
ریاست جمهوری به خاطر یک احتمال هرگز به قوه قضائیه رجوع
نمی کند .دوم؛ قوه قضائیه به نفع پارلمان رای داده و مهر تایید بر
سلب صالحیت وزرای رد شده خواهد زد .چنین امری با توجه به
حوادث گذشته و آنچه اکنون به نظر می رسد ،بسیار بعید است.
به هر صورت ،پارلمان در حال حاضر مجبور است ،روند استیضاح
وزرا را به پایان برســاند .اعضای پارلمان و دولت وارد یک دوئل
خطرناک شــده اند .این بازی ،بازی باخت – باخت است .حکومت
با اعــان ادامه کار وزرا بر خشــم وکالی پارلمان خواهد افزود.
وکالی پارلمان نیز خود را مجبور مــی دانند تا حکم (احتمالی)
ستره محکمه مبنی بر ادامه کار وزرای سلب صالحیت شده را غیر
قانونی بخوانند .در نتیجه وزرای سلب صالحیت شده به کارشان
ادامه خواهند داد ،در حالی که به نظر پارلمان کار آنها غیر قانونی
است .این روند هر سه قوه را درگیر خواهد کرد.
در ادامه این بــازی ،قوه مجریه نیز احتماال بــه اقدامات تالفی
جویانه ای دســت خواهد زد .پارلمان ماه ها اســت که با مشکل
عدم مشــروعیت مواجه است( .حتا شماری از نمایندگان پارلمان
که اکنون حضور دارند ،مدتی خروج شــان را از پارلمان به دلیل
پایان وقت قانونی کار پارلمان ،اعــام کرده بودند ).این موضوع
و موضوعات دیگر دســتاویزی برای ضربه زدن به سنگر پارلمان
است.
اما ،این مناقشه و جدال که بر سر مصرف نشدن بودجه انکشافی
وزارت خانه در گرفــت ،به بیراهه رفته و نــه تنها بحث بودجه
فراموش شده است ،بلکه با وارد شدن قوای سه گانه در یک جدال
بدفرجام ،ضربات ســنگینی بر اقتصاد کشــور وارد خواهد شد.
بیشترین ضرر به مردم و دولت افغانستان در کل وارد خواهد شد.
اقتصاد ضعیف و متکی به کمک های خارجی کشــور با مشکالت
بیشــتری روبرو خواهد شد ،چهره افغانستان که با فساد اداری و
نزاع های داخلی مکدر است بیشتر تخریب می گردد ،و روند کلی
کار دولت با مشکالت عملی مواجه خواهد شد .در مقابل ،نیروهای
مخالف پشت و پیش پرده با اغتنام از وضعیت به تشدید حمالت
مرئی و نامرئی خود خواهند افزود.
راه حل این بحران برگشــت به عقالنیت سیاسی ،اصل گفتگو و
ایجاد فضای گرم بحث و تبادل نظر و دوری از هر نوع تشنج است.

تاملی بر روند استیضاح و سلب صالحیت وزیران کابینه
ضیا دانش/استاد دانشگاه ونویسنده
بر بنیاد مواد نود ویکم و نود دوم قانون
اساسی،ولســی جرگه افغانســتان می
تواند براساس پیشــنهاد بیست فیصد
کل اعضا،هریــک از وزرای کابینــه را
استیضاح نماید ودرصورت که توضیحات
ارایه شــده قناعت بخش نباشد،آنها را
استیضاح کند؛ اما،رای عدم اعتماد باید
صریح،مســتقیم و براساس دالیل موجه
باشد.
نظارت بر عملکرد حکومت بر بنیاد قانون
اساســی ،از مســئولیت ها و صالحیت
های مجلس نمایندگان اســت و نظارت
موثر ،شــفاف ،عادالنه ،منطقی و مبتنی
بر عقالنیت ،می توانــد منجر به بهبود
عملکرد ادارات ،حســابدهی ،شفافیت،
افزایــش موثریت و مثمریــت کارها در
نهادهــای دولتی گردد کــه نتیجه کلی
آن ،بهبود وضعیت کشور در بخش های
مختلف خواهد بود.
در این میان ،قانون اساسی همانگونه که
به نمایندگان صالحیت استیضاح و سلب
صالحیت وزرا را داده است ،برای رعایت
عدالت و انصاف نیز شــرطی گذاشــته
است که عبارت است «موجه»بودن علل
استیضاح.
از انجایکه موجه بودن ،یک شــرط عام
اســت ،می تواند با توجه به شــرایط و
محیط کاری ،ساختار سازمان و اختیارات
و عدم اختیــارات در مصرف منابع مالی
مقید گردد .بــه تعبیر دیگر؛ برای موجه
بودن دالیل و عوامل استیضاح وزرا ،باید
به عوامل چون امنیت ،ظرفیت و تخصص
ادارات ،اختیاری و یا عدم اختیاری بودن
بودجه،سیستم تدارکات و عامل زمان را
در نظر گرفت.
به نظر می رســد که موجه و یا ناموجه
بــودن تصمیــم پارلمان مبنــی بر رد
صالحیت از وزرای استیضاح شده را می
توان در دوبخش مورد سنجش قرار داد؛
شــرایط و عناصر کاری که موجه بودن و
یا ناموجه بودن دالیل استیضاح را محرز
می سازد و در نظر گرفتن پیامدهای این
چنیــن رویکردی کــه عقالنیت تصمیم

گیری توجیه می نماید.
الف -مقیدات قانونی استیضاح:
برای موجه بودن قانونی اســتیضاح و در
نهایت ســلب صالحیت از وزرا ،الزم است
کــه موارد ذیل به دقت مــورد توجه قرار
گیرند:
 -1مشکالت زمانی(بررســی فعالیت ها،
تصمیــم گیری و برنامه ریــزی) :اکثریت
قریب بــه اتفــاق وزرای کابینه حکومت
وحدت ملی از اواسط سال  1394از پارلمان
افغانستان رای اعتماد گرفته و به کارشان
آغاز کردند؛ مســلما تکیه زدن به کرسی
مدیریت سازمان های کالن ،در مرحله اول
نیازمند شــناخت جامع ،تصمیم گیری و
سپس برنامه ریزی است و در مرحله سوم،
زمان برای اجرایــی فعالیت ها و برنامه ها
اختصاص داده می شود.
تشخیص ظرفیت ســازمانی ،منابع مالی،
برنامه های درحال اجرا ،برنامه های متوقف
شــده ،مفیدبودن و یا نبودن برنامه های
پیشین ،سنجش و دســته بندی اولویت
های جدید و تصمیم گیری در مورد ادامه
دادن و یا ندادن پــروژ ه های قبلی و ...از

الزم های موفقیت در پیشــبرد مدیریت
یک اداره اســت و این مهم ،نیازمند در
اختیار داشتن زمان کافی می باشد.
 -2مشــکالت ســازمانی :عدم ارتقایی
ظرفیت یکی از مشــکالت جدی فرا راه
فعالیت وزرامی باشــد؛ معموال ادارات و
نهادهای مختلف دولتی که از گذشــته به
ارث مانده است ،مبتال به ساختار ضعیف
اســت که توان انجام کارها را به شــکل
درســت ندارند و لذا اکثریت وزرا کابینه
کنونــی ناگزیرند بــا محدودیت ظرفیت
منابع بشری دســت و پنجه نرم کنند و
با یک اقلیت چنــد درصدی از کارکنان،
برنامه ها را اجرا نمایند.
 -3سیســتم تدارکات :سیستم تدارکات
در نهادهــا و ادارات مختلــف دولتــی
هنوزهم ،با مشــکالت عدیــده ازجمله
پچیدگی و زمان بری روبروست؛ بسیاری
از برنامه های طرح شده ،ناگزیرند زمانی
را بــه طی مراحــل از طریق سیســتم
تدارکات اختصاص بدهند که بدون تردید
در میزان مصرف بودجه های انکشافی اثر
گذار می باشد.

غیر اختیاری بــودن بودجه
-4
انکشافی :بخش قابل مالحظه ی از بودجه
های انکشــافی غیر اختیاری می باشــد
و وزرا در مصرف کــردن انها ناگزیر باید
نظریات و مالحظات تمویل کنندگان را در
نظرگرفته و در نهایت ،موافقت آنان جلب
نمایند.
امنیــت :امنیت از شــرایط
-5
اساســی و کلیدی کار و فعالیت است و
درصورت که امنیت تامین نباشد ،داشتن
انتظار موفقیت کاری ،چنــدان عادالنه
نیست .از ســوی دیگر ،در مصرف بودجه
های انکشــافی ،الزم اســت که توازن و
عدالت در انکشــاف یکســان دروالیات
کشور در نظر گرفته شود ،به همین دلیل،
تطبیق برنامه های انکشــافی در نقاط نا
امن،تاخیردر پی خواهد داشت.
ب-عقالنیت سیاسی ،بحران مدیریتی و
سلب صالحیت از وزراء:
باوجــود اینکــه نظارت ،اعمال فشــار
و کنتــرول ادارات دولتــی همانکــه از
صالحیت ها و مســولیت های قوه مقننه
می باشد،الزم است در شــرایط کنونی،

مالحظــات و مصلحت های عمومی در نظر
گرفته شود؛ زیرا:
سلب صالحیت از وزرای فعلی
-1
به معنایی تن دادن به پدیده سرپرستی از
یکســو و تاخیر انجام کارها از سوی دیگر
اســت؛ به این معنا که مدتی طول خواهد
کشــید تا افراد دیگری بــرای عضویت
در کابینه انتخاب و بــرای رای اعتماد به
پارلمان معرفی شوند که به صورت طبیعی،
زمانی به سرپرســتی و مدتی برای آگاه و
آشنا شــدن وزرای جدید با اداره ،سپری
می گردد که زیان های به کشور و سیستم
اداری وارد می سازد.
 -2تکرار دور باطــل عدم مصرف بودجه:
در صورت تکرار ســلب صالحیت ها،مدت
زمانی برای تعییــن وزرای جدید و برنامه
ریزی و تصمیم گیری آنان خواهد گذشت؛
به صورت طبیعی ایــن زمان باعث کندی
مصرف بودجه ســال جاری و حتی ممکن،
بودجه سال نود شش گردد که بازهم پایین
بودن مصرف بودجه انکشافی را تکرار می
سازد و یک دور باطل را در کشور خلق می
کند.
 -3رعایت عدالــت و انصاف در محاکمه:
الزم اســت برای جلوگیری از حق تلفی
و پرهیــز از محاکمــه ناعادالنه ،دالیل و
اسناد وزارت خانه به شکل دقیق و با صبر
و حوصله بررســی و مطالعــه گردد تا در
تطبیق قوانیــن ،عدالت و انصاف فراموش
نگردد.
از سوی دیگر ،شرایط کنونی کشور ایجاب
می کنــد که همــواره در تصمیم گیریها،
اتخاذ مواضع و عملکردهای هر ســه قوه
 بخصوص قوه مقننه کــه مظهر اراده وخواست مردم است -منافع و مصالح عموم
کشور باشد و این نکته محوری ایجاب می
کند که اصل میان ســه قوه ،درک شرایط
موجود ،همکاری مبتنی بر تعامل دوستانه
و همکاری متقابل باید باشد .دامن زدن به
هرگونه تنش و ایجــاد و خلق بحران های
جدید به معنــای تضعیف رکن دیگر دولت
اســت و این اقدام ،منجر به تضعیف کل
نظام و کشور می گردد.

آسیب شناسی فرهنگی
قسمت سوم و پایانی

در حالت احســاس بی قدرتی و ناتوانی،
فرد احساس می کند که قادر به تحت تأثیر
قــرار دادن محیط اجتماعی خود نیســت
که در توضیح اختــال درماندگی به این
موضوع و عوارض آن اشــاره شد .در حالت
احســاس پوچی و بیهودگی ،شخص تصور
می کند که برای رفتارهــا و باورهای خود
خطوط راهنمایی در اختیار ندارد .در واقع،
کسی که دچار پوچی شده ،انتظار چندانی
از رضایــت بخش بودن پیــش بینی های
رفتاری خود در آینــده ندارد .در وضعیت
بی معیاری ،فرد احســاس می کند که برای
رســیدن به هدف های ارزنده خود نیاز به
وسایل نامشروع دارد ،یا کنش هایی او را به
حوزه های هدف نزدیک می سازد که مورد

 کارتون روز

تأیید جامعه نیست.
بــا توجه به تعریف بی معیــاری و عنایت
به این واقعیت که ویژگــی اصلی اختالل
شــخصیت ضد اجتماعی زیر پا گذاشتن
معیارهای اجتماعی اســت و مد نظر قرار
دادن این مــوارد که :الف) بی معیاری یکی
از ویژگی های از خودبیگانگی اســت .ب)
از خودبیگانگی ارتباط نزدیکی با مســخ
شخصیت و مســخ واقعیت دارد .ج) مسخ
شخصیت و مسخ واقعیت دو اختالل مشتق
از مســئله فرهنگ پذیری اند .د) اختالل
شــخصیت ضد اجتماعی به شدت سعادت
و ســامت جامعه را تهدید می کند؛ الزم
است در فرایند فرهنگ پذیری و تغییرات
فرهنگی از بعد آســیب شناسی روانی آن
تأمل و تعمق بیش تری کرد.
بر اســاس معیارهای طبقه بندی اختالالت
روانــی ( ، )4-DSMاختالل شــخصیت
اجتماعی عبارت اســت از :الگوی نافذ بی
اعتنایی به حقوق دیگران و زیر پا نهادن آن
که از  15ســالگی شروع و با سه تا (یا بیش
تر) از خصوصیــات زیر تظاهر می کند:
ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی،
فریبکاری برای نفع و لذت شخصی ،رفتار
تکانشی ،تحریک پذیری و پرخاشگری ،بی
احتیاطی نســبت به ایمنی خود و دیگران،
عدم احساس مســئولیت مستمر و فقدان
احساس پشیمانی و گناه.
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ویژگی چهــارم از خودبیگانگی ،انزوای
اجتماعی و جامعه گریزی است .این ویژگی
اشاره به حالتی دارد که فرد احساس می
کند با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه
شده است؛ یعنی شخص احساس تفرد می
کند و احســاس می کند با کسی یا جمعی
ارتباط ندارد .فردی که از خود بر می گردد
و از جامعه کناره می گیرد ،بدین معناست
که اعتقادی به شیوه کارکرد جامعه ،روابط
حاکم و هدف های خرد و کالن آن ندارد و
چون نمی تواند به طور فعال این هدف ها و
روابط را نفی کند ،با گوشه نشینی و منزوی
شدن ،خود را از گزند جامعه به حاشیه می
کشد و کناره گیری اختیار می کند.
گرچه ممکن اســت ارتباط مستقیمی بین
اختالالت فوق و موضوع تغییرات فرهنگی
وجود نداشته باشــد ،لیکن با عنایت به
این که بســیاری از اختالالت روانی تحت
نفــوذ عوامل فرهنگی قــرار دارند ،قابل
طرح است .نقش فرهنگ و جامعه در بروز
بیماری ها به اندازه اســت که اریک فرام،
بیماری انسان را ناشی از اجتماعی می داند
و معتقد است ،ســامت روان پیش از آن
که امری فردی باشد ،مسئله ای اجتماعی
است( .شولتس ،1362 ،ص )76هم چنین،
بنا بر عقیده داویدیــان اغلب اختالالت
روانی ،مخصوص ًا اختالالت شــخصیت و
اختالالت رفتــاری ،واکنش های عصبی،

به ویژه حــاالت اضطرابی ،ترس و حاالت
وسواســی ،هم چنین کردارهای جنسی،
تحت نفوذ عوامل فرهنگی قرار دارند.
بنابراین ،بــا توجه به آن چه بیان شــد
پیامد عناصــر و عوامل فرهنگی به عنوان
بخشــی از اختالالت شــخصیت دوری
گزین و اسکیزوئیدی به عنوان عوارض از
خودبیگانگی قابل دقت نظر است.
پنجمیــن ویژگی از ویژگــی های از خود
بیگانگی ،جدایی از خویشتن است .جدایی
از خویشتن ،به حالتی فردی گفته می شود
که شخص نسبت به احساس واقعی ،عالقه
ها و باورهایش بیگانه است و به طور کلی
نسبت به خود احساس بیگانگی می کند و
بدون آن که بداند ،به حیات خود ،بلکه به
تصویری از خود ادامه می دهد.
این ویژگی نیز شباهت بسیاری نزدیکی با
اختالل مسخ شخصیت دارد که از عوامل
فرهنگ پذیری و تغییرات فرهنگی است
و قبــ ً
ا توضیح داده شــد .دو پدیده بی
اعتمــادی و از خود بیگانگــی به عنوان
پیامدهــای روانی ـ اجتماعــی تغییرات
فرهنگی و ارتباط این دو پدیده با تحوالت
تکنولــوژی و نوآوری ،بــا موضوع تأخر
فرهنگی قابل تبیین است« .تأخر فرهنگی
زمانــی رخ می دهد کــه در اثر تحوالت
ســریع و شــتاب آلود اختراع ،نوآوری،
رشــد جمعیت یا پیدایی هر چیز متفاوت

ـ ســازش و انطباق اجتماعی دشوار شود و
در نتیجه هماهنگی و ســازش میان جنبه
های مختلف یک فرهنــگ از بین می رود
که این خود می تواند شرایط بروز بحران در
فرهنگ را فراهم سازد».
بنا بــر عقیده داویدیــان ( ،)1376هرگاه
یکی از عناصر نظــام فرهنگی به هر علت
تزلزل پیدا کند ،احســاس ناامنی به وجود
آمده ،آرامش خاطر مختلف می شود و هم
بستگی و وابســتگی بین فردی ،مخصوص ًا
در بین اعضای خانــواده که یکی از عناصر
مهم فرهنگ ایرانی اســت از بین می رود.
از همین روست که جدایی به هر عنوان که
باشد ،از شایع ترین علل اختالالت اضطرابی
در بیماران ایرانی است .وی اعتقاد دارد« :از
آن جا که فرهنگ ،در عین حال ،فرایندی
انطباقی اســت ،در مواقــع بحرانی ،همان
عناصر ،همچون اعتقادات مذهبی و اعتقاد
به تقدیر به کمک افراد شتافته ،زخم ها را
التیام می بخشند و تحمل مصائب را آسان
می سازند.
بنابراین ،در بحث نزدیکی فرهنگ ها ،این
موضوع که درمان بسیاری از اختالالت نیز
در درون همــان فرهنگ که بیماری زاییده
آن اســت ،امکان پذیر اســت ،بایستی به
عنوان یک عامل مهم در آســیب شناسی
تغییرات فرهنگی مــورد توجه قرار گیرد.
همان گونه که در بیمــاری جن ذاتی و آل
زدگی و بســیاری اختالالت دیگر ،درمان
های سنتی منبعث از همان فرهنگ ،کارآمد
است.
شکاف بین نسل ها
یکی دیگــر از معضالت امــروزه جوامع
انســانی ،مخصوص ًا جوامع در حال گذار،
مشکل شکــــاف بین نسل هاست .پدیده
ای که اختالالت فردی و اجتماعی فراوانی
به همراه آورده اســت .گرچه ،علل پدید
آمدن شــکاف بین نسل ها متعدد است که
بعدا ً به آن اشــاره خواهد شد ،اما یکی از
عوامل مهم این پدیده که ویژه جهان امروز،
مخصوص ًا پس از صنعتی شدن جوامع و نفوذ
صنعت و فرهنگ صنعتی در کشورهای در
حال توسعه اســت ،عامل نظام گسیختگی
است.
بنا بر عقیده تومــاس وازنیکی (به نقل از
ستوده) ،نظام گســیختگی عبارت است
از ضعف هنجارهــا در نظارت بر نقش ها و
رفتارهای افراد اجتماع .این تعریف بر نقش
ها و رفتارهای افــراد اجتماع .این تعریف
مشــابه تعریف دورکیم اســت که اعتقاد
دارد هــرگاه نظارتی که جامعه بر رفتارها و
هنجارها دارد ضعیف یا حذف شود حالت بی
هنجاری به وجود خواهد آمد.
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