چهارشنبه  16حمل 1396

2

April 05 ,2017

ــــــــــسرمقاله

ضروت نهادینه سازی فرهنگ
مکافات و مجازات
مهدی مدبر

وزارت دفاع ملی اعالن کرده اســت که وظیفه رئیس کشــف و
استخبارات این وزارت به دســتور رئیس جمهور به حالت تعلیق
در آمده است ،همچنان بنا به دستور وزیر دفاع ۹ ،تن از افسران
وزارت دفاع از وظایف شــان برکنار شــده و به سارنوالی معرفی
گردیده اند .این افراد متهم به غفلــت وظیفوی در هنگام حمله
بر شــفاخانه نظامی ســردار محمد داوود خان است .در حمله
تروریستی به شفاخانه ســردار محمد داوود خان  ۵۰نفر کشته و
نزدیک به  ۱۰۰تن زخمی شدند.
از حکومت وحدت ملی بخاطر عدم اجرای اصل مجازات و مکافات
همواره انتقاد شده اســت .تقریبا بعد از هر حمله انتحاری رسانه
ها و مردم افغانســتان از حکومت می خواستند تا کسانی را که
وظایف شــان را به درستی انجام نداده اند و غفلت وظیفوی کرده
اند ،مجازات نماید و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند .حمله
بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان نیز با انتقادات جدی
از سوی مردم ،رســانه ها و نمایندگان مجلس مواجه شد و حتی
مجلس نمایندگان در این ارتباط مســئولین نهادهای امنیتی را
استیضاح کرد.
امــا حکومت تا کنون کمتر به این انتقادات توجه کرده بود و اصل
مجازات و مکافات را در نظام رعایت کرده بود .این اولین بار است
که این تعداد از افسران وزارت دفاع و یک مقام ارشد آن ،به اتهام
غفلت وظیفوی و در پیوند به یک رویداد تروریســتی ،از وظایف
شان برکنار و به ســارنوالی معرفی می شوند .معرفی شدن این
افراد به سارنوالی نشــان می دهد که حکومت افغانستان مصمم
شده است که اصل مکافات و مجازات را در نهادهای امنیتی اجرا
کند.
اجرای اصل مکافات و مجازات در هر نظامی ضروری است .بدون
اجرای ایــن اصل ،غفلت وظیفوی و کارهــای فراقانونی افزایش
خواهــد یافت و نظم و انضباط در نظام حاکم نخواهد شــد .عدم
اجرای اصل مکافات و مجازات ،باعث افزایش فساد و سهل انگاری
در اجرای وظایف می گردد .در صورتیکه اصل مجازات و مکافات به
درستی از سوی حکومت اجرا گردد ،فساد در بخش های مختلف
دولتی کاهش خواهد یافت و غفلت وظیفوی و ســهل انگاری در
اجرای وظایف ،در همهی ادارات دولتی از بین خواهد رفت.
ســهلانگاری در اجرای وظایف یکی از مشکالت جدی در ادارات
دولتی است .بسیاری از مامورین دولتی وظایف شان را به درستی
و با جدیت انجام نمی دهند و مراجعین ادارات را روزها سرگردان
می کنند .همچنان سهلانگاری و جدی نبودن در اجرای وظایف،
باعث شده است که پیشــرفت چندانی در ادارات دولتی وجود
نداشته باشد و کارمندان ادارات خالقیت الزم را برای اجرای بهتر
وظایف ،به خرج ندهند.
غفلت وظیفوی و سهلانگاری در اجرای وظایف از سوی مامورین
دولتی ،دیگر برای مردم غیرقابل تحمل اســت .ســهل انگاری و
غفلت وظیفوی تمام کارمندان دولت به مردم و روند پیشــرفت
کشور آسیب می رســاند ،اما غفلت وظیفوی در نهادهای امنیتی
زیانبارتر اســت و آسیبهای جدی تری به مردم و دولت وارد می
کند .سهل انگاری نهادهای امنیتی باعث می شود که تروریستان
حمالت شان را به ســادگی انجام دهند و دهها شهروند و نیروی
امنیتی کشور را قربانی کنند.
از ســوی دیگر ،فرهنگ مجازات و مکافات باید در کشور نهادینه
گردد .نبود مســئولیت پذیری در سطوح مختلف ،یکی از چالش
های جدی فرهنگی در افغانستان اســت .بسیاری از شهروندان
مســئولیت اعمال شــان و پیامدهای آن را به عهده نمی گیرند،
بخصوص اگر این مســئولیت ،یک خطای جرمی باشد .اکثر مردم
تالش مــی کنند که از زیر بار پیامدهای اعمال ،مســئولیتها و
رفتارهای شــان فرار کنند و روند قانونــی را طی نکنند .این امر
نشان می دهد که فرهنگ مسئولیت پذیری و مکافات و مجازات
در کشــور ما وجود ندارد و ضرورت است که این فرهنگ بوجود
بیاید و مسئولیت پذیری در نهادهای دولتی و در بین شهروندان
افزایش یابد.
حکومت افغانســتان باید روند مکافات و مجازات مامورین دولتی
را ادامه دهد و از کســانیکه صادقانه در راستای تامین امنیت و
ترقی کشــور تالش می کنند قدردانی و ستایش کند و کسانی را
که وظایف شــان را به درستی انجام نمی دهند و سهلانگاری می
کنند ،مجازات کند.

پیشرفت مراحل تدارکاتی برقرسانی به والیت بامیان
در جامعــه امــروزی برق جــزء کاالها
و نیازمندیهــای ضــروری به حســاب
میآید .پس از تغییر مســیر لین برق 500
کیلوولت وارداتی از ترکمنســتان به کابل
از دشت الوان پلخمری از مسیر بامیان به
مسیر سالنگ در ســال گذشته که باعث
اعتراضات گسترده گردید ،کمیسیونی از
طرف ریاســت جمهوری موظف گردید که
بر اساس اســناد و شواهد موجود یک بار
دیگر این دو مســیر را از لحاظ تخنیکی،
اقتصــادی ،میــزان پیشــرفت کارهای
تدارکاتی پروژه و استعجالیت برقرسانی
مورد مطالعه قرار دهد.
کمیسیون مذکور پس از چند روز جلسه و
بررسی اسناد موجود ،هرچند مسیر بامیان
را دارای مزیــت تشــخیص داد و دیدگاه
شرکت فیشنر را در این مورد تأیید نموده
اما به خاطر اینکه بحث داوطلبی و مراحل
تدارکاتی این پروژه از طریق سالنگ پیش
رفته بود و همچنین تأیید بانک انکشــاف
آسیایی مبنی بر تأمین بودجه این لین برق،
مسیر سالنگ را به دالیل فوق تأیید نمود.
پس از ارائه گزارش نتیجه کار کمیســیون
به ریاست جمهوری ،رئیس جمهور محترم
داکتر محمداشــرف غنی طی حکمی به
شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب دستور
داد که برای تأمیــن برق مناطق مرکزی و
بخصوص بامیان تدابیر الزم را اتخاذ نموده
و تا سال  1398برقرسانی به مرکز بامیان،
حداقل برای بیست هزار خانواده ،تکمیل
شــود .برای اینکه یکبار دیگر بخشــی
صریح از حکم رئیس جمهــور را در این
زمینه یادآور شده باشیم ،بخشی از آن در
اینجا آورده میشود.
متن حکم شــماره  628مورخ 1395/3/4
بدین شرح است:
« ...حکــم رئیــس جمهوری اســامی
افغانســتان در مورد منظوری فیصلههای
کمیســیون ملی بررسی مسیر لین انتقال
برق  500کیلوولت از پلخمری الی ارغندی.
به منظور تعهدات حکومت وحدت ملی در
راســتای تحقق عدالت و انکشاف متوازن
همۀ مناطق کشور ،تأمین شفافیت در طرح
و تطبیق پروژههای انکشــافی و فیصله
کمیسیون موظف ملی بررسی مسیر انتقال
لین بــرق  500کیلوولــت از پلخمری الی
ارغندی ،مراتب آتی منظور است:

توسلی غرجستانی

 -1به منظور حفظ منافع علیای کشــور،
تأمین وحدت ملی و ثبات افغانستان پروژه
انتقال لین برق  220کیلوولت (دبل سرکت)
بــه ظریفت  300میگاوات برق از مســیر
دوشــی به مناطق مرکزی که توانمندی
تأمین برق تمامی والیات مرکزی را دارد،
به شرح ذیل اجرا گردد.
• اعمار شبکه لین انتقال برق  220کیلوولت
(دبل ســرکت) به ظرفیت  300میگاوات
از منطقۀ دوشــی الی مرکز بامیان ،شروع
پروژه ماه سرطان سال جاری و بهرهبرداری
آن در ماه قوس سال .1398
• اعمار ستیشــن بــرق در مرکز بامیان،
شروع پروژه ماه ســرطان سال جاری و
بهرهبرداری آن در ماه قوس .1398
• اعمار شــبکه توزیع بــرق در والیت
بامیان برای حداقل ( 20000بیست هزار)
خانواده ،شــروع پروژه ماه سرطان سال
جاری و بهرهبرداری آن در ماه قوس سال
.1398
• نهادهای ذیربط وظیفــه دارند تا طرح
شبکه انتقال برق به دیگر مناطق مرکزی
و ســایر والیات را الی  6ماه آینده غرض
تصویب به کابینه تقدیم نمایند».
پس از صدور حکم رئیس جمهور ،مطالعه
و سروی تخنیکی پروژه آغاز گردید و در

بودجه مالی وسط ســال  1395بخشی از
بودجه پروژه منطور گردید.
یافتهها نشان میدهد که حکومت وحدت
ملی به تعهدات خود که در قســمت سروی
و مطالعه تخنیکی و اقتصــادی این پروژه
داده بود ،عمل نموده و در زمان پیشبینی
شــده پروســیجر قانونی و تدارکاتی این
پروژه انجام شده است .روند پیشرفت کار
این پروژه توســط دفتر معاون دوم ریاست
جمهوری و دفتر معاون دوم ریاست اجرائیه
تعقیب شــده و میشــود .بخصوص استاد
دانش معاون دوم ریاست جمهوری بهصورت
دوامدار روند پیشــرفت پروژه را شــخصا
تعقیب نموده و حکومت را متعهد به تأمین
برق مناطق مرکزی از جمله بامیان میداند.
براســاس آخرین گزارش از اداره تدارکات
ملی پیشــرفت مراحــل تدارکاتی پروژه
برقرســانی به والیت بامیان در سه بخش
تبیین شده است:
الــف) پروژه احداث لیــن انتقال برق 220
کیلوولت از دوشــی تــا بامیان بــا نمبر
تشخصیه /1464-W/95/NPA/DABS
ICB؛ با قیمت تخمینــی  75میلیون دالر
در تاریخ  22قوس  1395به اداره تدارکات
ملی رسیده است .اعالن داوطلبی این پروژه
پس از بازنگری و دریافت نامه عدم اعتراض

تمویل کننده (بانک انکشــاف آسیایی)
در تاریــخ  6دلــو  1395از جانب اداره
تدارکات ملی در وبســایت اداره تداکات
ملی و روزنامه  Outlookنشــر گردیده
است .پروژه مذکور در تاریخ  7ثور 1396
آفرگشایی خواهد شد.
ب) پروژه سباستیشــن والیت بامیان و
توسعه سباستیشن ولسوالی دوشی با نمبر
تشخصیه /1467-W/95/NPA/DABS
ICB؛ با قیمــت تخمینی  20میلیون دالر.
اسناد این پروژه در تاریخ  22قوس 1395
بــه اداره کمیته تــدارکات ملی مواصلت
ورزیده است .مسوده شرطنامه در تاریخ
 28جدی  1395جهت تأیید نهایی به نهاد
تدارکاتی (شرکت برشنا) ارسال گردید و
پس از تأیید شــرطنامه در  18دلو 1395
دوباره به اداره تدارکات ملی رسیده است.
پروژه مذکور پس از عدم اعتراض تمویل
کننده (بانک انکشاف آسیایی) در تاریخ
 27دلــو  1395از طریــق اداره تدارکات
ملی در وبســایت ایــن اداره و روزنامه
 Outlookنشــر گردید .پروژه مذکور در
تاریخ  4ثور  1396آفرگشایی خواهد شد.
ج) شبکهسازی توزیع برق بامیان با نمبر
تشخصیه /1466-W/95/NPA/DABS
 ICBو با قیمت تخمینی  25میلیون دالر.

اســناد پروژه متذکره در تاریخ  22قوس
 1395به اداره تدارکات ملی رسیده است.
پس از بررسی اســناد پروژه ،در تاریخ 28
جدی  1395جهــت تأیید به نهاد تدارکاتی
(شرکت برشنا) ارســال گردید و سپس در
تاریخ  9حوت  1395پس از تأیید شرطنامه
دوباره به اداره تدارکات ملی فرستاده شد.
پس از عدم اعتــراض تمویل کننده (بانک
انکشاف آسیایی) در تاریخ  15حوت 1395
از طریق اداره تدارکات ملی در وبســایت
ایــن اداره و روزنامه  Outlookمنتشــر
گردید .آفرگشایی این پروژه در  9ثور 1396
انجام خواهد شد.
باتوجه بــه توضیحات فوق در طی ســه
ســال آینده این پروژه در سه قسمت فوق
با هزینه تخمینی اولیــه  120میلیون دالر
آمریکایی ساخته و به بهرهبرداری خواهد
رســید که میتواند یــک گام مهم برای
انکشاف متوازن و تحقق عدالت اجتماعی
شمرده شــود .از رهبران حکومت وحدت
ملی بهخصوص معاون دوم ریاست جمهوری
و معاون دوم ریاست اجرائیه انتظار میرود
که بر روند پیشــرفت پروژههای انکشافی
بویژه سرکهای شــرق و غرب و شمال و
جنوب از جمله سرک گردن دیوال ،سرک
دوشی ـ بامیان ،سرک درهصوف ـ بامیان
و پروژه برقرسانی به بامیان را همچنانکه
تاکنون به دقــت تعقیب کردهاند در آینده
نیز تعقیب نموده و چالشهای احتمالی را
از طریق نهادهــا و ادارات مربوطه برطرف
سازند.
آنچه که در بخشــی از حکم رئیس جمهور
تحت عنوان پالن برقرســانی به ســایر
مناطق مرکزی و ســایر والیات آمده است
که «نهادهای ذیربــط وظیفه دارند تا طرح
شــبکه انتقال برق به دیگر مناطق مرکزی
و سایر والیات را الی شش ماه آینده غرض
تصویب به کابینه تقدیــم نمایند» تاکنون
سرنوشــت این فراز از حکم رئیس جمهور
برای مردم مشخص نیست که به چه میزان
در این بخش کار شده است و اگر انجام شده
به چه میزان بوده و چند درصد پیشــرفت
داشته است .بنابراین توقع مردم این است
که عالوه بر نظــارت و پیگیری پروژه لین
برق  220کیلوولت بامیان ،پالن برق رسانی
به سایر مناطق مرکزی نیز تعقیب شده و به
اطالع مردم رسانده شود.

تعلیم و تربیه در عصر جهانی شدن؛ چالشها و راهبردها
حبیب صبوری خسروشاهی

پس از آن دومیــن گردهمایی بین المللی
تفکر درباره آینده تعلیم و تربیه در دسامبر
 1981در پاریس تشکیل شد و به جمع بندی
و نتیجه گیری از کوشش های بهعمل آمده
پرداخت .اهم این نتایج عبارت بودند از:
 üاهمیت دادن به نقــش معلم و طوالنی
کردن مدت کارآمــوزی و بازآموزی تربیت
معلم؛
 üگســترش کمی و کیفــی تربیت معلم
متناسب با رشد و گسترش تعلیم و تربیه؛
 üتحول در برنامه های آموزشی ،محتوای
کتاب های درسی و اضافه شدن منابع دانش
و اطالعات از قبیــل :روزنامه ها ،کتابخانه
ها ،موزه ها ،فیلــم ،برنامه های رادیویی و

قسمت دوم

 کارتون روز

تلویزیونی ،تئاتر ،رایانه و میکرو الکترونیک
و.»...
همه اقدامات به عمل آمده ســبب پیوند
آشــکارتر و ضروری تر تعلیم و تربیه با
جامعه ،اقتصاد ،علــم و فناوری ،فرهنگ،
و نیز بــا دنیای خارج از مرزها ،گردید تا با
جهت گیری صحیح به سوی استعدادهای
فردی سازگاریهای بیشــتری پیدا کند.
در نتیجه در برنامه هــای آموزش علوم،
در کشورهای پیشــرفته تا دگرگونی های
علمی بیشــتری توصیف و به کار گرفته
شدند.
رســانه های گروهی و ارتباطات جمعی نیز
به مســائل تعلیم و تربیــه پرداختند و به
تدریج در خدمت رشد اقتصادی و اجتماعی
درآمدند؛ در واقع نوعی آموزش غیر مدرسه
ای هم به وجود آمد.
با این همه ،تحوالت و تغییرات در هر یک
از زمینه های یادشــده خالی از اشــکال
نبود .تحوالت به قدری ســریع بودند که
اشکاالت و گرفتاری های حساب نشده به
وجود آوردند .گرفتاری هایی که هر یک از
آنها نیازمند اقدام های همهجانبه دیگری
شــد تا از یک سو زندگی در کره خاکی را
از خطرات بزرگ و گمراه کننده برهاند ،و
از سوی دیگر هویت های فرهنگی ملل و
جوامع را محفوظ نــگاه دارد .مجموع این
چالش ها و مشــکالت زیر عنوان «مسائل
جهانی» مطرح هستند.
در سال  1991که به سال اندیشه ها ،نظریه
پردازی ها و ترغیب ها معروف اســت ،سه
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کتاب اثرگذار منتشر شــد که بر تحوالت
جهانی تعلیم و تربیه تأثیر جدی گذاشــت.
در این ســال الکســاندر کینگ (نخستین
رییس باشگاه رم) و برتراند اشنایدر (دبیرکل
باشگاه رم و عضو آکادمی جهانی هنر و علم)
کتابی تحت عنوان «نخستین انقالب جهانی»
در دو بخش تنظیم و منتشر کردند که بخش
اول ،شــرح کاملی از مشکالت و معضالت
جامعه بشــری در عصر حاضر و بخش دوم،
بیان راه حل هایی اســت که برای رفع این
مشکالت آورده اند .نویسندگان بر این باورند
که «جهان بد اداره می شود و کشورها از آن
بدتر» .آنها برای اثبات این ســوء مدیریت
دالیل متعددی را برمی شمارند از جمله:
• حکومت ها در برابر تغییر ایستادگی کرده
و از خالقیت پرهیز مــی نمایند .درحالیکه
بدون تغییر ،نــوآوری و خالقیت نمی توان
بحران های کنونی را پشت سر گذاشت؛
• بیشترحکومت ها به مسائلی توجه دارند
که متعلق به امروز است نه آینده؛ در نتیجه
از پرداختن به امور اساسی و بنیادین غافل
می مانند؛
• الزامــات جهان امروز ایجــاب می کند تا
افرادی با این صفات در رأس امور قرار گیرند:
توان نوآوری و انطباق بــا نوآوری ،برخورد
اخالقــی و عادالنه با مســائل و توان باالی
یادگیری.
آنها سپس ارتقای توانایی حکومت را منوط
به ترکیب ســه عامل دیگر می دانند که به
مثابه اهرم هایی عمــل کرده و اداره امور را
ممکن می سازند:

• تعلیم و تربیه به معنای امروزی آن؛
• بهره گیری از علوم و فناوری های جدید؛
• استفاده مناسب از رسانه های همگانی.
تعلیم و تربیه نوین به معنای یادگرفتن در
زندگی و از زندگــی ،و نیز فهمیدن جهان
درحال تغییری است که در آن زندگی می
کنیم.
تعلیم و تربیه یعنی یادگیری یادگیری .بر
اساس این اصل ،نظام های آموزشی باید از
بن متحول شوند.
بهره گیری از علــوم و فناوری های جدید
یعنی یاری جستن از آنها برای رویارویی با
مهمترین چالش هایی که در آینده گریبان
گیر بشریت می شوند.
کینگ و اشــنایدر پس از تشریح سه اهرم
اداره جامعه ،راه حــل های زیر را ارائه می
دهند:
سازگاری با تغییر؛ درک نقش تعلیم و تربیه؛
تغییر در شیوه یادگیری؛ مبارزه با مشکالت
تعلیم و تربیه؛ توجه به اهداف تعلیم و تربیه
نوین؛ بها دادن به نقش معلم؛ انتخاب شیوه
های بهتر در برنامــه ریزی تعلیم و تربیه؛
توجه به انگیزه ها و ارزش ها و ارج نهادن
به ارزش های اخالقی و معنوی.
یادگرفتن و یادگیری کلید باال بردن کیفیت
منابع انسانی است .این کلید وقتی به کار
می آید که آموزش ،مجموعه ای از فرایندها
تلقی شود .فرایندهایی که نه تنها مهارت
های حرفه ای را شکل می دهند ،بلکه فرد
را قادر می سازند تا اســتعدادهای بالقوه
خویش را برای مشــارکت هوشــمندانه و

پذیرش مسؤولیت و احترام به بشریت شکوفا
کند.
نظام آموزشی دستخوش سه معضل است که
باید با آنها مبــارزه کنیم :فراوانی اطالعات،
واپس گرایی و عدم تناسب.
بر خالف گذشته تعلیم و تربیه امروز و آینده
به معنای فرایند دائمی یادگیری توســط هر
انسان و هر جامعه است .یکی از اهداف تازه
تعلیم و تربیه یادگیری تغییر اســت .کسب
دانش ،پرورش هوش ،استعداد ،شناخت خود
و آگاهی از موهبت ها و استعدادهای خویش،
به کار انداختن قوای ذهنی خالق و پر تخیل،
غلبه بر انگیزه های نامطلوب و ویرانگر ،ایفای
نقش مسؤوالنه و ...از جمله هدف های تعلیم
و تربیه نوین است.
در دومین کتابی که حاوی  54مقاله در مورد
تعلیم و تربیه نوین توســط شعبه اروپایی
مؤسسه مطالعات قرن  21مستقر در سوئد
منتشرشد ،آمده است:
 )1اهمیت دادن به کارهای جمعی و گروهی
که توسط افراد بومی انجام میپذیرند؛
پشــتیبانی وســیع مالی از طریق
)2
نهادهــای مختلف که می تواند اســتمرار
تأمین مالی را تضمین کند؛
 )3جلب مشارکت وسیع که بتواند معرف
نقطه نظرات همه گروه ها باشد؛
 )4دربرگیــری تمامی بخش های کلیدی
و توجه ویژه به روابط بین آنها که در آینده
نقش مهمی خواهند داشت؛
 )5مطالعه چشــم اندازهای درازمدت به
جای توجه به مسائل کوتاه مدت؛
 )6مطالعه روابط متقابل بین کشــورهای
جهان در همه زمینه ها؛
 )7بررســی راهبردهــای پایدار از نظر
اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی؛
 )8بررسی و مطالعه مقوله های اخالقی،
فلســفی و سیاسی و ارزشــیابی کفایت
نهادهای ملی برای پرداختن به آنها؛
 )9شــفاف کردن هــدف های تحقیق و
برگزیدن شیوه های مناسب علمی؛
 )10بررســی چگونگی کاربست نتایج به
دست آمده از تحقیقات به ترتیبی که توجه
عموم را برانگیزاند و به بهبود سیاستگذاری
ها و اقدامات عملی منجر شود.
و موضوعــات دیگری از قبیــل :هدایت
اجتماعی ،تغییرات محیط سیاسی ،الگوهای
اقتصادی وابسته به هم ،تقاضاهای اجتماعی
در کشــورهای در حال توســعه ،تغییر در
فرهنگ ،محیط زیست و فناوری .عالوه بر
اینها به اندیشه های چاره-جویانه برخی از
کشــورها در رابطه با مسائل فوق اشاره می
کند که نشاندهنده ضرورت توجه به تعلیم
و تربیه نوین است.
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