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پارادوکس عمل
در پارلمان
محمدرضا هویدا

پارلمان ســرانجام با رد فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد
ساختار ،وظایف و صالحیتهای نهادهای انتخاباتی ،کار انتخابات
و اصالحات انتخاباتی را با چالش جدی مواجه ساخت و در حداقل
آن ،پروســه اصالحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات را با تاخیر
مواجه ساخت.
مخالفان این فرمان تقنینی به ماده هفتاد و نهم قانون اساســی
اســتناد کرده اند ،که رئیس جمهوری را در زمان ضرورت و فعال
نبودن پارلمان مجاز به صدور فرامین تقنینی می داند و باید این
فرمان ها ظرف سی روز به پارلمان مواصلت ورزد.
پارلمان در یک ســال اخیر در یک پارادوکس جدی کار و فعالیت
می کند .پارلمان که دوره قانونی اش به اتمام رســیده اســت و
فراتر از زمان قانون خود ادامه فعالیــت می دهد ،بر فرمان ها و
توافق هــا و تفاهم نامه ها ایراد می گیــرد و آنها را رد می کند.
مادۀ هشتاد و سوم قانون اساســی افغانستان حکم می کند که
«دورۀ کار ولســی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم ،بعد از
اعالن نتایج انتخابات به پایان می رســد و شورای جدید به کار
آغاز می کند ».در  30جوزای سال  1394رئیس جمهوری با صدور
یک اعالمیه دوره کاری ولســی جرگه را تمدید کرد و وکال بدون
مخالفتی جدی یک سال دیگر را کار کردند .حدود دو سال پیش
وکالی پارلمان با تصویب قانون مصونیت و حقوق وکال پس از دوره
خدمت ،عمال از تعهد به قانون اساســی خارج شدند و مواد قانون
اساسی را که هر گونه تعبیض میان شهروندان را ممنوع می شمارد
را نادیده گرفتند .براســاس قانون مصونیت و حقوق وکال پس از
دوره خدمت ،وکال پــس از دوره خدمت  25درصد معاش ماهانه
کنونی شان را از دولت دریافت خواهند کرد .دولت مکلف است تا
برای هر وکیل پس از دوره خدمت دو محافظ تعیین کند و معاش
آن ها را بپردازد.
در حال حاضر که کشور با بحران مشروعیت مواجه است ،برگزاری
انتخابات پارلمانی و اصالح نهادهای انتخاباتی یکی از اولویت های
افغانستان به حساب می آید .قوه مجریه بعد از یک انتخابات بدنام
بر اساس یک توافق میان تیم های پیشرو انتخابات به وجود آمد و
قوه مقننه نیز با گذشت یک سال از اتمام دوره کاری اش با فرمان
رئیس جمهوری ادامــه حیات می دهد .بدین جهت افکار عمومی
در افغانستان و جهان به پایان این وضعیت می اندیشند و اصالح
نهادهای انتخاباتی یک ضرورت غیر قابل انکار است.
آن گونه که مســئولین می گویند ،آنها اقداماتی را برای برگزاری
انتخابات در تفاهم با پارلمان روی دست گرفته اند ولی وکال با رد
فرمان تقنینی ریاســت جمهوری راهی را که می رفت تا هموارتر
شود و زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود را مسدود کردند.
البته باید یادآور شــد که اهمال ها و کوتاهی دولت در اقدام به
اصالح نظــام انتخاباتی قابل توجیه نیســت .اینکه دولت فرمان
تقنینی را که می بایست در سی روز بفرستد ،را در بیش از چهل
روز بعد به پارلمان فرستاده ،هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد.
اما هیچ یک از ایــن ها دلیلی بر تاخیر در برگزاری انتخابات نمی
شود.
هیــچ ضرورتی باالتر از خواســت و اراده مردم بــرای برگزاری
انتخابات وجود ندارد .انتخابات و اصالح نظام و نهادهای انتخاباتی
یک ضرورت انکار ناپذیر است .پارلمان به جای تقابل با قوه مجریه
و ریاست جمهوری به اصالح آن فرمان و برگزاری انتخابات تالش
ورزد .وکال با گذشــت یک سال از فعالیت قانونی شان ،بهتر است
به فکر یک رقابت دیگر و یک انتخابات دیگر باشــند .در غیر این
صورت مردم مطمینا در مورد وکال قضاوتی متفاوت خواهند کرد.
و البته ریاســت جمهوری نیز می تواند از طریق راه های دیگری
به اصالحــات انتخاباتی اقدام کند ،ولی بهترین راه همان تفاهم و
همکاری میان قوای مقننه و اجراییه است.

برای برگزاری انتخابات باید فراتر از تاالر مجلس فکر شود
عبدالرحمن فهیمی
امیدواری ها یکی از پس از دیگری ،تبدیل
فرمان تقنینی
به نا امیدی می شود .دومین
ِ
ریاســت جمهوری ،در پیوند به ســاختار،
وظایــف و صالحیت های ســازمان های
سوی مجلس نمایندگان رد شد.
انتخاباتی از
ِ
چند روز قبل ،ریاســت جمهوری از توجه
روی مسایل مهم انتخاباتی سخن زده
جدی ِ
بررسی وضعیت،
بود؛ وزارت امور داخله به
ِ
شناسایی تهدیدها و فرصت های امنیتی و
گزارش آن ،و وزارت مالیه به پیگیری وجو ِه
مالی انتخابات مکلف شــده بودند .تحلیل
ِ
بر این بود که فرمــان تقنینی انتخاباتی از
سوی مجلس نمایندگان تصویب می گردد
ِ
قانونی برگــزاری انتخابات
و زمینــه های
ِ
پارلمانی هموار می شــود .ماه هاســت که
اعضای کنونی مجلــس نمایندگان با پایان
یافتن دورهی نمایندگی ،همچنان در کرسی
ِ
های مجلس لَنگر انداخته اند.
برگزار نشــدن به موقع انتخابات پارلمانی
وضعیت را پیشــاپیش پیچیده کرده است.
این انتخابات بایستی بر اساس مفاد مادهی
«هشتاد دوم قانون اساسی» برگزار می شد
و افراد جدید که بــه تازگی از جانب مردم
رای گرفته بودند ،به کرســی ها نشسته و
رای و نظر می دادند .اما ،متاســفانه چنین
نشد .در طول چند ســال گذشته ،رییس
جمهور و وزیر سرپرســت را تجربه کرده
بودیم ،اما پارلمان سرپرســت را نه ،که این
ســوی
مورد آخری را هم تجربه کردیم .از
ِ
دیگر ،روح نظام سیاســی به عنوان نظام
دمکراتیک و فضایی شکنندهیسیاسی که
برگزاری هرچه سریع انتخابات
جریان دارد،
ِ
پارلمانی را می طلبد و به عنوان مسئلهای
مهم مطرح می کند .در وضعیت که پایه های
مشــروعیت حقوقی و سیاسی ـ اجتماعی
حکومت وحدت ملی لرزان شده و برخی از
جریان های سیاسی بحث حکومت موقت را
مطرح می کنند و نیز به علت نا کارآمدی ها
دامنهای اعتراض های مردمی هر روز دامن
می گستراند ،موجودیت پارلمان سرپرست
کسان بر کرسی های مجلس
و لنگر انداختن
ِ
که در حقیقت نمایندگان مردم نیســتند،
وضعیت را بیش از پیش پیچیده می کند.

پس پرســش این اســت که بــا توجه به
حساســیت و اهمیت اصالحات و برگزاری
انتخابات پارلمانی و درک اعضای مجلس از
وضعیت سیاسی ،چرا بازهم فرمان تقنینی
ریاست جمهوری عبور نمی کند؟.
جهت این که پاسخ این پرسش را دریافته
باشیم ،ناگزیر بر طرح دو بحث خواهیم بود:
اول) نگرانی هــای اعضای مجلس ،مباحث
حقوقی و قانونی نیست .اگر به حکم قانون
اساسی توجه شود ،تعدیل قانون انتخابات
نمی تواند در دورهی اخیر تقنینی در دستور
کار شوری قرار گیرد .از سوی دیگر ،دوران
نمایندگی اعضای کنونی به پایان رسیده و
آن ها در حقیقت نمایندگان مردم نیستند.
بنابراین ،اگر بحث ،چالش ها و مشــکالت
حقوقی و قانونی می بود ،نمایندگان مجلس
در همان آغاز راه ،بحث تمدید کار شــوری
را نپذیرفتــه و بر حکومت اعمال فشــار
می کردند تا انتخابات برگزار شــود .یعنی
اکنون همه؛ هم حکومت و هم شــوری در
جزیرهی فرا قانونیت گام می نهند .حکومت
وحدت ملی با دَور زدن مفاد قانون اساسی
تشکیل شــد و اکنون حاکم است و اعضای
کنونی شوری نیز با این که دیگر نمایندهی

مردم گفته نمی شــوند ،بازهم هستند و
ادعــای نمایندگی دارند .بــه هرحال ،رد
فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد
اصالحات انتخاباتی انگیــزهی حقوقی و
قانونی ندارد.
دوم) به نظر می رســد که بــازی فراتر از
مجلــس و روابط قوا می باشــد .برخی از
نماینــدگان و حتی اکثریــت نمایندگان
مجلس ،روی این نکتــه توافق نظر دارند
که در مورد شکســت اصالحات انتخاباتی
نباید توپ در میدان پارلمان بماند و افکار
عمومی در برابر مجلس جهت یابد .یعنی،
این گونه وانمود شــود که ارادهی جدی
جهت اعمال اصالحــات انتخاباتی وجود
داشــت و فرمان تقنینی هم صادر شده و
به مجلس پیشکش شد ،اما مجلس روند را
مختل کــرد .بنابراین با این که نمایندگان
مجلس چنین بحث را مــی دانند و بر آن
واقف هســتند باز هم فرمان رد شــد و
این نشــان دهندهی این اســت که بازی
فراتر از حد معمول روابط قوا می باشــد.
از این رهگذر ،ریاست جمهوری به عوض
برگزاری جلسه و نشست های آن چنانی
با نماینــدگان مجلس در ارگ که به هدف

جلب نظر آن ها صورت مــی گیرد ،بهتر
است سراغ جریان ها و بازیگران سیاسی
برود که نمایندگان مجلس از آن آدرس ها
مدیریت و رهبری می شوند.
بــا این که با یــک ابراز نظــر جان کری
وزیر خارجهی ایــاالت متحدهی آمریکا
مبنی بــر دوام کار حکومت ،اعتراض های
سیاسی فروکش کرد .اما به نظر می رسد
که اعتراض های سیاسی دنبال می شود.
اگر مدتی را بازیگران سیاســی خاموش و
نسبتا ســاکت بودند ،ممکن به این علت
بوده کــه جامعهی جهانــی را فاقد اراده
جهت برگزاری و تمویــل مالی برگزاری
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری می
دیدند .پس ممکن است که اکنون وضعیت
را طوری دیگر تحلیل کنند .دو ســه روز
پیش ،نمایندهی حزب اسالمی در تشریح
موافقت نامه سیاســی حزباش با دولت
گفت که موافقت نامهی ما با نظام جمهوری
اسالمی اســت نه حکومت وحدت ملی.
ممکن است حکومت وحدت ملی پنج ماه
بعد نباشد .این سخن قابل تامل و در خور
شان است .شاید نمایندهی حزب اسالمی
چنین ســخن را فقط در راستای دفاع از

موافقت نامه سیاسی حزباش گفته باشد،
اما ،به یک سری تالش های اشاره دارد که
در صدد پایان حکومت وحدت ملی هستند.
نیروهای سیاسی که در این راستا تالش می
کاری حکومت وحدت ملی را
کنند ،دورهی
ِ
دو ساله معرفی می کنند و آیندهی سیاسی
حکومت را به برآیند لویه جرگه حوالت می
دهند .یعنی با برگــزاری لویه جرگه ،مردم
مشــخص خواهد کرد که حکومت وحدت
ملی به کارش ادامه دهد یا حکومت موقت
تشــکیل شــود .حکومت وحدت ملی آن
طور که عالیم و نشــانه ها واضح می کند
عالقهی به برگزاری لویه جرگه ندارد .یعنی
بحث تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام از
ریاستی به پارلمانی یا دست کم ایجاد پست
صدراعظم اجرایی همــه در تاقچهی کنار
گذاشته می شود تا گرد و خاک بخورد.
بنابراین ،به نظر می رســد کــه رد فرمان
تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصالحات
انتخاباتی توســط اعضای مجلس ،از این
آدرس و این بازی ناشــی می شــود .بهتر
است که ریاســت جمهوری نخ باریکی را
که در دســت دارد ،در صحن تاالر یا دفتر
رییس مجلس یا فراکســیون های پارلمانی
توقف نکند ،بلکه مبــدأ آن نخ را بیابد .به
خواست ها و نظریه های آن ها در اول گوش
داده بعد وارد گفت و گو و مذاکره شــود.
شــرایط و وضعیت کنونی کشــور به هیچ
صورت حکومت موقت و دســت به دست
شــدن قدرت را بر نمی تابد .از یک سو با
موافقت نامه سیاسی حزب اسالمی و دولت
و قدرت گرفتن برخی از عناصر سیاسی در
ارگ ریاست جمهوری ،رقابت ها و خصومت
های شدید سیاسی در شمال ایجاد شده و
از سوی دیگر با نادیده گرفتن شدن صدای
جریان های سیاسی بیرون از حکومت ،آن
ها به واکنش وادار شده اند.
به هرحال ،جهت عبور دادن فرمان تقنینی
ریاست جمهوری در مورد انتخابات ،نباید به
صحن تاالر ،دفتر رییس و فراکسیون های
مجلس توقف کرد .بلکه باید به آدرس های
اصلی و مرکز فرماندهــی مراجعه کرده و
گفت و گو کرد.

طرح توسعه کشت زعفران و رهایی از اقتصاد جنگی
رحیم حمیدی

بعــد از فروپاشــی نظام کمونیســتی،
افغانستان وارد هرج و مرج شد .منازعه
خونین میــان گروههای مختلف به خاطر
تصاحب قدرت شکل گرفت .منازعه های
دامنهدار منجر به شــکل گیری اقتصاد
جنگی در کشور شــد .تریاک به عنوان
مهمترین محصــول اقتصاد جنگی وارد
کشور شــد .قبل از آن ،تریاک در کشور
همســایه جنوبی ما پاکستان کشت می
شــد .منازعهها دوامدار و پردامنه اما،
فرصت مناصب برای تمام گروهها فراهم
کرد تا با کشــت تریاک بخش از مصارف
و مخــارج خود را از ایــن طریق تأمین
نماید .از آن زمان تا کنون کشت تریاک

 کارتون روز

در افغانستان همواره افزایش یافته است و
اکنون افغانستان از جمله کشورهای است
که نود درصد مواد مخدر دنیا را تولید می
کند.
با روی کار آمدن امارت اســامی طالبان
کشــت تریاک افزایش چشمگیر یافت .در
اولین ســال حضور این گروه اما ،کشــت
تریاک ممنوع شــد .اما بعــد ها تریاک
یگانهتریــن محصول اقتصــاد پردرآمد
برای این گروه محســوب شود و این گروه
ممنوعیت کشت تریاک از میان برداشت.
این گروه از کشــت تریاک در افغانستان
عشــر دریافت می کــرد .در عین حال،
همکاری جدی با قاچاقچیان مواد مخدر در
داخل و خارج از کشور نیز داشت .در واقع،
گروه طالبان فرصت مناصب برای گسترش
کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور فراهم
کرد .این گروه به این خاطر کشــت تریاک
را مجاز می دانست که کشت آن برای این
گروه درآمد در پی داشت .مطالعات که در
این زمینه انجام شده است نشان می دهد
که گروه طالبان  40درصد نیازمندی خود را
از کشت و قاچاق مواد مخدر به دست می
آورد .به دیگر سخن ،کشت و قاچاق مواد
مخدر اولین و مهمترین منبع درآمد گروه
طالبان محسوب می شود.
با حمله ایاالت متحده آمریکا به افغانستان
مبارزه با کشــت و قاچاق مــواد مخدر از
ســوی جامعه جهانــی و حکومت مرکزی
افغانستان شروع شد اما ،مبارزات حکومت
و جامعــه جهانی نتیجــه ملموس در پی
نداشــت .حکومت افغانســتان و جامعه

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

جهانی طرح های مختلــف را به منظور
کاهش کشــت تریاک اجرا نمودند و اما،
هیچ طرحی موفق به کاهش کشت تریاک
در افغانستان نشد .گزینههای بدیل برای
کشت تریاک نیز از سوی کشورها مطرح
شد .یکی از مهمترین گزینه زعفران بود.
چندین سال طرح کشت زعفران از سوی
حکومت روی دســت بود .از آغاز کشت
تریاک تا کنون افغانستان قادر شده است
 3.5تُن در سال تولید کند .با وجود تالش
ها اما ،زعفران نتوانست جایگزین تریاک
شود.
اکنون حکومت افغانستان طرح ملی پنچ
ساله توســعه زعفران را در شورای عالی
اقتصادی افغانســتان به تصویب رسانده
است که براســاس این طرح بناست که
میزان تولید زعفران در کشور از  3.5تُن
در سال به  14تن افزایش یابد .از آنجایی
که قیمــت زعفران در بــازار جهانی باال
است این محصول می تواند گزینه خوب
و مناصب برای کشــت تریاک محسوب
شود .اکنون هر کیلو زعفران در بدل 120
هزار افغانی فروخته می شــود .زعفران
کشور اکنون به برخی کشورهای عربی و
آلمان صادر می شود .براساس خبرنامهای
ریاســت جمهوری چین و امارت متحده
عربی عالقمند ایجــاد بازار برای زعفران
افغانستان در کشورشان می باشد.
زمانی که زعفــران به عنوان گزینه بدیل
کشت تریاک مطرح شد در والیت هرات
برای اولین زعفران کشــت شد .کیفیت
زعفران هــرات بهتر از زعفران کشــور

همســایه ما ایران برآمد .بــا این حال،
حکومت مرکزی نتوانســت برای زعفران
افغانســتان بازاریابی نماید و برای فروش
آن بازارهای در کشورهای منطقه و جهان
ایجاد نتوانســت به همین خاطر ،زعفران
کشــور با بارکد ایران وارد کشــورهای
دیگر می شــد و بنام محصــول ایرانی
فروخته می شــد .ارگ ریاست جمهوری
ظاهرا این مشــکل را درک نموده است و
با انتشــار خبرنامهای گفته است که باید
روی بستههای زعفران افغانستان بارکد
نصب شــود .با توجه به کیفیت زعفران
افغانســتان اگر طرح های که در شورای
عالی اقتصادی کشور تصویب شده است
و به مرحله اجرا گذاشــته شــود بدون
شک ،افغانســتان جایگاه خود را در بازار
کشــورهای منطقه و جهــان در فروش
زعفران کسب می کند.
توسعه کشــت زعفران چند مزیت کالن
برای اقتصاد افغانســتان دارد و در عین
حــال تأثیر بزرگ بر وضعیــت امنیت و
سیاست افغانستان می گذارد.
تریاک محصول اقتصاد جنگی است و این
محصول اکنون به عنــوان پردرآمدترین
محصول اقتصادی کشــور به حساب می
آید .با ایــن حال ،از تریــاک گروههای
مختلــف زود می برد .گــروه طالبان به
عنوان یک گروه دهشت افکن و تروریست
بیشترین سود را از این محصول می برد.
همــان طور که در باال متذکر شــدم این
گروه  40درصد مصــارف و مخارج خود
را از راه کشــت و قاچاق مــواد مخدر به

دســت می آورد .یکی از دالیل دامنه دار
شدن جنگ حکومت با گروه طالبان وجود
همین محصوالت اقتصاد جنگی در کشور
اســت که فرصت تمویل و تجهیز را برای
گروه هــای مخالف مســلح دولت فراهم
می کند .جدا از گــروه طالبان ،گروه های
مافیایی نیز پیوند با کشــت و قاچاق مواد
مخدر در کشــور دارد .در واقع ،کشت و
قاچاق مواد مخدر منجر به فربه شدن بدنه
گروه های مافیایی در کشــور شده است.
گروه های مافیایــی در واقع هم از اقتصاد
رسمی کشور سود می برد و هم از اقتصاد
از غیرقانونی .به همین خاطر ،این گروه هم
با حکومت در ارتباط اســت و با گروه های
دهشت افکن و تروریست.
در این میان اما ،دهقانان کمترین ســود
ممکن از کشــت تریاک را مــی کند .با
توجه بــه اینکه زعفران بازار خوبی دارد و
درعین حال ،دهقانان با خیال آســوده می
تواند به کشت آن بپردازد به احتمال زیاد
با تبلیغات گســترده و فراهم کردن زمینه
و فرصت های کشــت زعفران و آموزش
دهقانان امکان آن وجود دارد که زعفران
در دراز مدت محصول بدیل برای کشــت
تریاک در افغانســتان شــود .با گسترش
کشت زعفران بدون شــک ،گروه طالبان
یکــی از مهمترین منبع مالــی خود را از
دست می دهد و درآمد این گروه ناشی از
کشت و قاچاق تریاک کاهش می یابد .این
مهم تواند بر سرنوشت جنگ در افغانستان
تأثیر بگذارد .به همیــن خاطر ،طرح ملی
توسعه کشت زعفران از اهمیت فوق العاده
برخوردار است .جدا از مسئله گروه طالبان
کشــت زعفران می تواند ضربه گروه های
مافیایی نیز باشد .زیرا ،بخش از درآمد این
گروه از راه کشــت و قاچاق مواد مخدر به
دست می آمد از میان می رود و یا کاهش
می یابد.
تصویب طرح ملی توســعه زعفران یکی
از مهمترین و اساســی اقدامات حکومت
وحدت ملی به شمار می آید .رسانهها باید
از تصویب این طرح پشتیبانی جدی نموده
و حکومت را با تبلیغات کشــت زعفران
همــکاری نماید .با این حال ،الزم اســت
که طرح مذکور به صورت جدی از ســوی
شــخص رئیس جمهور دنبال شود .زیرا،
فساد گســترده و نفوذ گروه های مافیایی
و حتی نفوذی های گــروه طالبان ممکن
است مانع اجرای این طرح گردد .به همین
خاطر ،رئیس جمهور باید شخصا این طرح
را دنبال نموده و از نهادهای مسئول اجرای
این طرح نظارت نماید.
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