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ناکارآمدی نهادهای
مبارزه با حوادث
محمدرضا هویدا
نزدیک به نیم قرن نابســامانی ،آشــوب و جنگ در افغانستان،
زیربناهای این کشور را خراب کرده است .پس از طالبان ،کشوری
نیمه ویرانه با مشــکالتی بی شــمار باقی مانــده بود .حکومتی
دموکراتیک که بر ویرانه های کشور بنا شده بود ،نیز پس از اولین
سالهای وجودش ،نشــانه های رفتن به سوی بیراهه را به نمایش
گذاشت ،و اقتصادی وابســته و حکومتی با اداراتی شدیدا فاسد،
امید هر نوع بازسازی و آبادانی از کشور را گرفت .آخرین روزهای
حکومت گذشته ،ناقوس های هشدار از ناامنی ،فقر ،جنگ ،فساد
اداری بیشتر و  ...به صدا در آمده بود.
برنامه ریزان اقتصادی و سیاســی و اجتماعی در این کشور ،هر
کدام بیشــتر به اولویت هایی پرداخته اند که برای خودشان و یا
سمت و جناح شان مهم بوده است .زیربناها همچنان ویرانه باقی
مانده است .برنامه های بی هدف ،بی سرانجام ،بی بازده در سراسر
کشــور با استفاده از پول های بادآورده کمک های جهانی به اجرا
در آمد ،اما این برنامه ها همچنان که از اول نیز هدفی نداشــتند
به جای نرســیدند و تغییری در زندگی مردم آورده نتوانستند.
برنامه هایی همچون همبســتگی ملی که میلیونها دالر به مصرف
رسانید ،به جای ساختن روستاها و امکانات روستایی ،در کارهای
بی هدفی پول به مصرف رسانیدند .صدها هزار دالر در پروژه هایی
به مصرف رســانیدند که نتیجه ای برای آن ها تعریف نشده بود و
در بســا موارد حتا به دامن زدن اختالفات میان مردم و روستاها
نقش داشته است.
افغانستان کشوری است که همواره در معرض حوادث طبیعی بوده
است و هر فصل ســال تهدیدی برای طبیعت و جان و مال مردم
افغانستان است .بهار و آب خیزی ها و سیل و طوفان جان مردم را
تهدید می کند ،تابستان با آفت های طبیعی ،زمستان با برفکوچ
ها و سرمای شدید.
دولت افغانســتان برای مبارزه با حوادث اداره ای مستقل داشت
که آن را تا سرحد وزارت نیز ارتقا داد اما هرگز این اداره و وزارت
برنامه ای برای مبارزه با حوادث افغانســتان که بتواند جوابگوی
مردم کشــور باشد ندشته و ندارد .به گمان اغلب این اداره حتا از
دسترسی به اطالعات کامل و دقیق از حوادث کشور ناتوان است و
توان پیش بینی دقیق آب و هوای کشور را برای چند هفته ندارد،
چه برسد به اینکه بتواند نقشه و راهکاری برای مبارزه با حوادث
داشته باشد.
ادارات محلی بی کفایت نیز در ادامه این سلســله سبب شده اند
تا وسعت تخریب های حوادث طبیعی به بیشترین حد آن برسد.
در روزهای اخیر که باران های شدید و سیالب های ویرانگر دهها
ولسوالی در کشــور را متضرر ساخته اســت ،میزان ناکارآمدی
ادارات محلی و همین طور ادارات مرکزی مبارزه با حوادث را می
توان تخمین زد .والیان و ولسوال ها در بالتکلیفی و ادارات مرکزی
نیز ســکوت اختیار کرده اند و حتا میزان دقیق خساره ها را نمی
توانند برآورد کنند.
در حالی که تهدیدها به باالترین حد خود رســیده است ،ادارات
دولتی نه تنها اقداماتی برای حفظ جان و مال مردم نداشــته اند
بلکه حتا در دادن هشــدارها به مردم نیز ناتــوان بوده اند .این
ادارات حد اقل می توانستند به مردم در مورد بروز سیالبها هشدار
بدهند ،تا مردم اقدامات پیشگیرانه ای اتخاذ کنند.
در حال حاضر نیز که میزان خســارات جانی و مالی مردم وسعت
بیشتری یافته اســت ،دولت و ادارات محلی باید تدابیری برای
جلوگیری از گســترش آســیب ها و همچنین جبران خسارات
رسیده به مردم باشند .در این میان خانواده ها زیادی هستند که
تمامی مال و دارای و بعضی نیز شماری از اعضای فامیل خود را از
دســت داده اند و شدیدا نیاز به کمک های فوری و جدی دولت و
سازمان های امدادرسان دارند.

نگرانی روز افزون از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور
بر بنیاد گزارش ها یونامــا یا دفتر هیأت
معاونت ســازمان ملل متحد در افغانستان
گزارش سه ماهه اول سال  ۲۰۱۶میالدی را
در مورد تلفات افراد غیرنظامی در کشــور
را منتشــر کرده و گفته است که این ارقام
ن دهنده افزایش بلند و دوامدار تلفات
نشا 
افــراد غیرنظامی میباشــد .این گزارش
یوناما از اول جنوری تا ســی و یکم مارچ
سال  ۲۰۱۶میالدی را شــامل می شود که
 ۱۹۴۳مورد تلفات افــراد غیرنظامی را در
خود ثبت کرده است .در این مدت  ۶۰۰نفر
غیرنظامی کشته و  ۱۳۴۳نفر دیگر زخمی
شــدهاند .هرچند بنابه گفته یوناما در نگاه
نخست این آمار نشــان دهنده  ۱۳درصد
کاهش در مرگ افراد غیرنظامی و  ۱۱درصد
افزایش در زخمی شدن افراد غیرنظامی را
نشان می دهد؛ اما به صورت کلی  ۲درصد
افزایش را در مقایسه با همین دوره زمانی
در سال گذشــت ه میالدی را به نمایش می
گذارد .دقت بر متن گزارش یاد شده نشان
ی های زمینی بیشترین رقم
می دهد درگیر 
تلفات افراد غیرنظامی را به خود اختصاص
داده است و به دنبال آن ،تلفات غیرنظامیان
را در اثر مواد انفجاری جای گذاریشــده،
حمالت پیچیــده انتحــاری و قتل های
هدفمند در پی داشته است.
نکته قابل توجه در این گزارش آنست که در
ســه ماهه اول سال  ۲۰۱۶میالدی مخالفین
مســلح دولت باعث  ۶۰درصد تلفات افراد
غیرنظامی گردیدهانــد و نیروهای طرفدار
دولت  ۱۹درصــد تلفات افراد غیرنظامی را
سبب شــدهاند .اضافه بر این ،جنگ های
بین طرف های متخاصم منجر به  ۱۶درصد
تلفات شده است که نمیتوان آنرا به یک
گروه خاص نسبت داد.
هم چنین در این گزارش اشاره شده است
که افزایش تلفــات افراد غیرنظامی بخاطر
حمالت هوایــی نیروهای هوایی حکومت و
نیروهای نظامی بینالمللی در سه ماهه اول
سال  ۲۰۱۶نگران کننده می باشد .چنانچه
در ایــن مدت زمانی ۲۷ ،مــورد تلفات در
نتیجه حمالت هوایی ثبت گردیده است که
 ۶کشته و  ۲۱زخمی را شامل میشود.
در همین حال رییس واحد حقوق بشر دفتر
یوناما در کابل نیز افزوده اســت که در سه
ماهه اول ســال  ۲۰۱۶میالدی ،تقریب ًا یک
ســوم تلفات افراد غیرنظامــی را کودکان
تشکیل میدهند .وی در این زمینه هشدار
می دهد که اگر جنــگ پیرامون مکاتب،
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میدان های بازی ،خانه هــا و کلینیک ها
ف های درگیر اســتفاده از
ادامه یابد و طر 
ح های انفجاری بهویژه هاوان و مواد
ســا 
منفجره جاسازیشــده در ایــن مناطق را
متوقف نسازند ،میزان تلفات غیرنظامیان،
به خصوص زنان و کودکان به شدت افزایش
خواهد یافت.
همانطور که از متن گزارش ها بدســت آمد
با تاســف مردم غیرنظامی بیشترین هزینه
تلفات را پرداخته اند؛ و در میان غیرنظامیان،
کودکان و زنان بیش از همه متحمل تلفات
و خســارات جبران ناپذیری گردیده اند.
در این باره باید یاد آورشــد که متاسفانه
افغانستان در طی چهار دهه گذشته میدان
نبردهای خونین میان مخالفان مسلح دولت
و نظامیــان افغان و خارجی بوده اســت.
اما آمار دقیق تلفــات غیرنظامیان در این
سال ها در دست نیســت.اما حال پرسش
اساسی این است که هدف عمده از کشتار
مردم غیرنظامی چیست؟ وقتی جان ده ها
کودک وزن و انســان های عادی که برای
خرید و انجام امور روز مره زندگی ،با انجام
عملیات های نظامی و انتحاری و نیز حمالت
کور گرفته می شــود کدام هدف نظامی و
حکومتی و یا موقعیت اســتراتژیکی آماج
قرار می گیرد؟ دیگر این که آیا جان انسان
ها تا بدین اندازه بی ارزش شــده است که
برای رســیدن به هرهدفی از وقوع چنین

کشــتارهایی نباید اباء داشت؟ به نظر می
رسد که چنین کشتارهای فجیعانه ای در
هیچ آیین و مســلکی جایز دانسته نشده
اســت .در این مورد به صراحت می توان
گفت آنانی که بنام اسالم و شریعت دست
بــه چنین کشــتارهای فجیعانه می زنند
هیچ درکی واقعی از اســام و آموزه های
آن نداشته و حتا آنان را می توان از دایره
انســانیت خارج دانست .با اندک نظری بر
نصوص و متون دینی می توان دریافت که
کشتار انســان های بی طرف به هیچ وجه
جایز دانسته نشده اســت ،در این مورد
بخصوص زمانها و مکانهایی وجود دارند
که از حرمت و قداســت برخوردارند .این
رویدادهای خونین ،نمادی از شدت و عمق
مسخشدگی چنان جریانها و اشخاص بی
هویتی است که بدروغ و به بهانۀ تأسیس
حکومت و خالفت اســامی  ،جان بندگان
خدا را هدف گرفته اند.
از جانــب دیگر همانطور کــه در گزارش
آمده است بخشــی از تلفات غیرنظامیان
به نیروهای امنیتی کشور بطور کل ارتباط
می گیرد .اصوال چنین اســت که حکومت
مسئولیت دارد که در ارتباط به حفظ جان
مردم نهایت تالش خــود را بکار گرفته و
روش های مناســب و مصئونیت بخشی را
روی دســت گیرد .اما این گزارش اشعار
می دارد که بخشی از تلفات غیرنظامیان

به نیروهــای داخلی و خارجــی ارتباط
می گیرد .حکومت براســاس مسئولیت
هــای قانونی خود باید بکوشــد که خانه
ها و افراد غیرنظامی هــدف قرار نگیرند
یا این که دشــمنان و مخالفین به مردم و
مناطق ملکی دســت نیابند .کوتاهی در
این امر عالوه بر ایــن که گریز یا کوتاهی
از مسئولیت شناخته می شود  ،در نهایت
موجب بدبینی مردم نسبت به حکومت و
نیروهای امنیتی خواهد گردید که به نفع
نظام سیاسی و کشــور نخواهد بود بلکه
دشمنان از آن بهره برداری منفی خواهند
کرد .هــم چنین آن بخــش از نیروهای
خارجی و بین المللی که هنوز باقی مانده
و درعملیات های نظامی شرکت دارند نیز
مسئولیت دارند که در مقابله با دشمنان و
نیز نحوه مبارزه با مخالفین اصول انسانی
و رعایت حفظ جان مــردم غیرنظامی را
در نظر داشــته باشند ،تا مردم غیرنظامی
هیچگونه آســیبی را متحمل نگردیده و
مناطق مسکونی نیز دچار خسارت و زیان
نگردد.
روی دیگر این وقایع خونین دست داشتن
سازمان های استخباراتی بیگانه است که از
طریق مخالفین مسلح و گروه ها و اشخاص
مسخ شده سعی دارند به هر قیمت ممکن
ناامنی و خشونت را در کشور دامن بزنند.
دشمنان صلح و ترقی افغانستان هرگز نمی

خواهند که مردم ما پس از ســال ها بحران
اینک روی خوش از زندگی خویش ببینند.
بنابراین بدون کم ترین تردید دست آلوده
سازمان های اســتخباراتی را می توان در
طرح ریزی و تحریک عملیات های خونین
و فاجعه بار بوســیله عناصر مسخ شده و
تروریست مشــاهده کرد .در این باره اداره
امنیت ملی کشور بایستی بکوشد که عوامل
بیگانه زمینه نفوذ و ضربه زدن به کشــور و
جامعه را بدست نیاورند .هرچند در گزارش
های که در روز های اخیر و نیز پیش از آن به
نشر رسیده است نشان می دهد که نیروهای
مربوط به امنیت ملی کشور توانسته توطئه
ها و برنامه های خطرناک و خونین مخالفین
مسلح را با قدرت و شهامت خنثی نمایند.
این فداکاری و درایت نیروهای امنیت ملی
و نیز فداکاری سایر نیروهای امنیتی کشور
قابل ستایش بوده و به دیده قدر نگریسته
می شود.
مسئله دیگر سکوت و بی تفاوتی کسانی و
نهادهایی است که وجهه و اعتبار سیاسی
و یــا دینی دارند امــا در اعتراض جدی و
قاطع به چنین اقدام های تروریســتی مهر
ســکوت برلب زده و حتا در مواردی سعی
در تبرئه تروریست ها و جنایتکاران دارند.
سازمان های بین المللی انسان دوستانه و
بشردوستانه مسئولیت دارند که با قاطعیت
و فریاد هرچه رســاتر از کشور ها و قدرت
های که از تروریســت هــا حمایت نموده
و آنان را کمــک می کنند وادار ســازند
که دســت از حمایت برداشــته و یا چهره
و فعالیت غیرانســانی آنان را برای مردم
منطقه و جهان افشا ســازند .مراجع بین
المللی بایســتی چنین مســایلی را که با
جان انسان ها در ارتباط می باشد بصورت
جدی و فوری در نشســت هــا و تصمیم
گیری هــای بین المللی مطرح ســاخته و
سازوکار مناسب وعملی را برای جلوگیری
از فعالیت تروریست ها و تلفات غیرنظامیان
روی دست گیرند .هم چنین در این ارتباط
حداقل انتظاری که از علمای جهان اسالم و
منطقه و کشور و نیز نهادهای حقوق بشری
جهان و کشــور و هم چنین حکومت وجود
دارد این است که با صراحت تمام و قاطعانه
و بصورت گسترده این کشتار ها را محکوم
ساخته و آن را مغایر با احکام و آموزه های
دین مبین اسالم اعالم دارند و افزون برآن
روش های جهت جلوگیــری از آن را روی
دست گیرند.
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این دو کمبود را بهآســانی میتوان برطرف
کــرد .سیاســتمداران نیرنگآمیزانــه
اضطرابهای ما را برمیانگیزند و ســپس
توهمهایی برای گریز از آن اضطرابها به ما
ارزانی میدارند.
راجر مانی-کیرله و روانشناسی تبلیغات
تا این اندازه بســیار کلی است .برای آنکه
به شــالودهی مسئله برســیم خوب است
به بینشهایی از روانــکاو بریتانیایی راجر

 کارتون روز

مانی-کیرله نگاهــی بیفکنیم .مانی-کیرله
در دههی  ۱۹۲۰انگلستان را او در آن زمان
دکترایش در فلسفه را در دانشگاه کمبریج
میگذراند ترک کرد و چهار سال در وین به
سر برد تا در حالی که پژوهش فلسفیاش را
زیر نظر موریس شلیک ،سرکردهی حلقهی
وین ،دنبال میکرد ،روانکاوی را هم با فروید
تجربه کند .طی این دوره ،او از آلمان دیدن
کرد و به یک گردهمایی که هیتلر و گوئبلز
در آن سخنرانی داشتند رفت .این رویداد
تأثیری ژرف بر او نهاد.
مانی-کیرله در نوشــتاری در سال  ۱۹۴۱با
«روانشناسی تبلیغات» توصیف روشنی
نام
ِ
ِ
از آن گردهمایــی به دســت میدهد .او
مینویسد:
تأثیرگذاری خاصی نداشتند.
«سخنرانیها
ِ
اما ازدحام جمعیت فراموشنشدنی بود .به
نظر میرسید مردم فردیتشان را بهتدریج
از دست داده و به هیوالیی نهچندان باهوش
ولی بســیار قدرتمند تبدیل میشــدند،
هیوالیی که کام ً
ال در کنترل ســخنران بود
و سخنران احساسات او را به چنان آسانی
برمیانگیخــت و تغییر مــیداد که گویی
نوتهای یک اُرگ غولپیکر بودند».
برای ده دقیقه دربارهی رنجهایی شنیدیم
که آلمان از زمان جنگ کشیده بود .به نظر
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میرســید هیوال از یک سور ترحمجویی
لذت میبرد .ســپس برای ده دقیقهی بعد
یهودیان و سوســیال-دمکراتها بانیان
آن رنجها شــمرده شــدند و شدیدترین
فحاشــیها علیه آنها انجام شــد .ترحم
جای خود را به تنفر داد؛ و هیوال در شرف
نسلکشــی بود .اما آهنگ بار دیگر تغییر
کــرد؛ و این بار بــرای ده دقیقه دربارهی
رشد جذب نازی شنیدیم و اینکه چگونه
به قدرتی چیره تبدیل شــده است .هیوال
نســبت به اندازهاش خودآگاه شد و باور
به همهتوانیاش او را سرمســت کرده بود
 .هیتلــر در پایان شــورانگیزانه همهی
آلمانها را به اتحاد فراخواند.
مشاهدهی هیتلر و گوئبلز حین سخنرانی
مانی-کیرلــه را به این ایده رســاند که
تبلیغات سیاســی وقتی اثرگذار است که
تبلیغگران مخاطبانشان را متقاعد کنند
که نیاز دارند از سرنوشتی شوم رهایی یابند.
برانگیختن احساس بیچارگی
نخستن گام
ِ
است این احساس که آینده تاریک است
و اینکه آنها در این باره تقصیرکاراند .گام
بعدی این اســت که مخاطبان را متقاعد
کرده از جانب دشمنان قدرتمند خارجی و
دشمنان خیانتکار داخلی تهدید میشوند
پارانویایی ترس و تنفر
و از این راه حــس
ِ

را در آنهــا پدید آورد .همینکه آنها کام ً
ال
در احساس بیپناهی غوطهور شدند و به
وابستگی کودکانه رسیدند ،تبلیغگر
سطح
ِ
چیرهدست خود یا هدفاش را راه راست
و درست بهســوی رهایی مینمایاند« :او
پرتوان اســت و باید از آنها محافظت کند.
او وجدان آنها ســت؛ و هرچــه او بگوید
بیچونوچرا درست است».
«ترامپ ،ترامپ ،ترامپ ،ترامپ ،ترامپ»
اکنون ،در پرتو تحلیلــی که مانی-کیرله
به دست داد ،ســخنرانی دانلد ترامپ در
شــانزدهم جــون  ۲۰۱۵را مالحظه کنید
ســخنرانیای که در آن او خــود را برای
نامزدی جمهوریخواهان پیشــنهاد کرد.
ِ
س ترس و ناکامی را
او نخســت احســا 
برانگیخت .او به آهنگ بلند گفت «کشور
ما در دردسر بزرگی گرفتار آمده است .ما
دیگر پیروزی نداریم .پیشتر پیروزیهایی
داشتیم اما اکنون نداریم .آخرین باری که
مث ً
ال چین را در رابطهی تجاری شکســت
داریم کیبود؟ آنها ما را میکشند  .آنها به
ما میخندند ،به حماقتمان .و اکنون آنها
ما را در اقتصاد در هم میکوبند».
پس از آفریدن فضایــی تاریک به حالت
پارانویا میرسد و آمریکاییهای خوب را
قربانی بیگانگان غارتگر نشان میدهد.
ِ

وقتی مکزیــک مردمانش را بــه آمریکا
میفرســتد بهترینشــان را نمیفرستد .
مردمانی را میفرستد که مشکالت بسیاری
دارند و آن مشــکالت را برای ما میآورند.
آنها مواد مخدر میآورند .آنها جرم و جنایت
میآورند .آنها تجاوز جنســی میکنند  .از
جاهای دیگر هم میآید .از همهی کشورهای
آمریکای جنوبی و التین ،و احتماالً احتماالً
از خاورمیانه .اما مــا نمیدانیم .چون هیچ
محافظــی نداریم و نه هیــچ صالحیتی ،ما
نمیدانیم چه روی میدهد.
ســپس ،او که خبرهای بد آورده اســت
نوشدارویــش را رو میکنــد .نجــات
دستیافتنی اســت .خطرها دور خواهند
شد .مشکالت برطرف خواهند شد.
اکنون کشور ما نیاز به رهبری بزرگ دارد ،و
ما اکنون به رهبری بزرگ نیاز داریم .ما نیاز
به رهبری داریم که «هنر معامله» را نوشته
باشد .به رهبری نیاز داریم که بتواند شغلها
را به مــا برگرداند ،بتواند تولیــد را به ما
نظامی ما را به ما برگرداند،
برگرداند ،نیروی
ِ
از ســربازان ما محافظت کند .سربازان ما
به حال خود رها شــدهاند  .ما به کسی نیاز
داریم که ایاالت متحده را بیآبرویی نجات
دهد و آن را دوباره بزرگ گرداند.
پس از تکرار چندبارهی دو بخش نخســت
و کشــاندن مخاطبانش به شوری فزاینده
(فریاد «ما ترامپ را میخواهیم» و «ترامپ،
ترامپ ،ترامپ ،ترامپ ،ترامپ») ،او نتیجه
میگیرد «شوربختانه رؤیای آمریکایی مرده
است .اما اگر من رئیسجمهور منتخب شوم
آن را بزرگتر و بهتر و نیرومندتر از همیشه
باز خواهم گرداند ،و مــا دوباره آمریکا را
بزرگ خواهیم گرداند».
ضرورت مقاومت در برابر توهم
ترزبانی سیاسی
ِ
طی سال آینده ،سیلی از
ِ
ما آمریکاییها را فــرا خواهد گرفت .من
امیدوارم بینشهایی که ســقراط ،فروید ،و
مانی-کیرله ارائه کردند شما را یاری بخشد
بتوانیــد در برابر توهم سیاســی مقاومت
کنید ،خواستههای خود را مشخص کنید ،و
با تمیز و موشکافی گفتار سیاسی را مصرف
کنید؛ نهتنها گفتار آن سیاســتمدارانی که
قبولشــان ندارید ،بلکه همچنین ،شاید
مهمتر از همه ،گفتار سیاســتمدارانی که
همدردی شما را به
ترزبانی سیاسیشــان
ِ
ِ
خود جلب میکند.
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