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کد جزا و تنگناهای نسبت فقه و قانون

ــــــــــسرمقاله

چالشهای فراروی انتخابات

پارلمانی و شوراهای ولسوالی
پس از انتخابات جنجالی سال  1393که منجر به تشکیل حکومت
وحدت ملی گردیــد ،تا کنون انتخابات پارلمانــی و نیز انتخابات
شوراهای ولسوالیها که باید در جوزای سال  1394برگزار میشد ،با
چالش عمده مواجه گردید .چالش در ابتدا تنها مربوط به اصالحات
انتخاباتی بود که بر اســاس توافق نامه سیاســی حکومت وحدت
ملی هر گونه انتخاباتــی باید پس از اصالحات در قانون انتخابات و
کمیسون های انتخاباتی برگزار شود .اکنون پس از انجام اصالحات
انتخاباتی ،به نظر میرسد که چالشهای جدیدی بروز کرده است.
کمیســونهای انتخاباتی پس از اصالحات ،بنا بود که ظرف ســه
ماه نخســت کاری خویش ،به چهار موضوع اساسی که زمینه ساز
برگزاری انتخابات است ،بپردازد و سرنوشت آنها را مشخص کند.
فعال سازی بخش های اداری کمیسون ها ،اعالم تقویم انتخاباتی،
تعین حوزه های انتخاباتی و تعیین تکلیف نحوه تهیه لیســت رای
دهندگان ،چهار موضوعی است که باید ظرف سه ماه پس از آغاز به
کار کمیشنران جدید ،تعیین تکلیف میشدند ولی تا کنون هیچیک
از این موارد نهایی نگردیده است.
مهمترین مشکلی که کمیســونهای انتخاباتی با آن مواجه شده
است ،عدم توفیق در امر گزینش روسای داراالنشای هر دو کمیسون
بوده است .تعیین رییس داراالنشا در کمیسون انتخابات با بن بست
مواجه شده و در کمیسون شــکایات انتخاباتی این تازه به اعالن
ســپرده شده است .به نظر میرسد تا زمانی که روسای داراالنشاها
تعیین نشوند ،فعال سازی بخشهای اداری و روند استخدام در دیگر
بخشهای هر دو کمیسون متوقف خواهد بود .لیست نامزدان برای
ریاست داراالنشــای کمیسون انتخابات گرچه به ریاست جمهوری
ارایه گردیده است ولی هنوز از سوی رییس جمهور هیچکدام حکم
تقرری نگرفته و هم چنان سرنوشت داراالنشای کمیسون انتخابات
در هاله ای از ابهام قرار دارد .بنابراین نخســتین چالش عدم فعال
سازی بخشهای اداری کمیسونهای انتخاباتی است.
دومین چالش عمده بر سر راه انتخابات ،اعالن تقویم انتخاباتی است
که هنوز ســخن از آن به میان نیامده است .هرچند گاهی از سوی
برخی از اعضای کمیســونهای انتخاباتی ،اواخر میزان سال 1396
خورشیدی زمان برگزاری انتخابات گفته شده است ولی واقعیت این
اســت که این امر مستلزم مقدمات بسیاری است که هنوز الینحل
باقی مانده است .تعیین تکلیف کارتهای رای دهی قبلی که گفته
میشود میلیون ها کارت رای دهی جعلی و تقلبی صادر شده است
و همچنین مشــکل در فراهمآوری بودجه برگــزاری انتخابات از
مهمترین پیش شرطهای تعیین تقویم انتخاباتی است که تا کنون
سرنوشت مشخص ندارند.
ســومین مشکل در راســتای برگزاری انتخابات سال آینده ،عدم
تعیین حوزه های انتخاباتی است .با مطرح شدن تک کرسی شدن
حوزه های انتخاباتی در سراسر کشور ،معضلی پیش روی کمیسون
های انتخاباتی به وجود آمد که تا کنون حل نگردیده است.
هرچند هفته قبل طرح کمیسون انتخابات در مورد تعیین حوزه های
انتخاباتی به کابینه دولت افغانســتان ارایه شده است ولی تا کنون
سرنوشت آن نا معلوم است و از سوی کابینه رد یا تصویب نگردیده
اســت .اگر واقعا حوزه تککرسی بر اســاس طرح اولیه کمیسون
انتخابات حداقل برای والیات دارای بیش از پنج کرســی در کابینه
تصویب شود ،مشکالت جدیدی در برگزاری انتخابات در این والیات
رخ خواهند داد.
چهارمین مشکل فراروی انتخابات پارلمانی ،نامعلوم بودن سرنوشت
کارتهای رایدهی سابق و عدم تصمیمگیری تا این لحظه در مورد
میکانیزم تهیه لیست رایدهندگان است .در این مورد بدون تردید
در ظــرف چند ماه آینده حکومت نمیتوانــد تذکره الکترونیکی
را توزیــع کند .بنابراین دولت باید یک بدیل مناســب و عاجل را
جایگزین تذکره الکترونیکی کند که تا کنون در این مورد نیز تصمیم
اتخاذ نگردیده است.
مشــکالت فوق عالوه بر مســایلی چون تامین امنیت انتخابات،
تامین بودجه برای انتخابات ،فقدان زیرساخت های اساسی اداری
برای برگزاری انتخابات و نبود سازوکارهای نظارتی قوی ،انتخابات
پارلمانی و شــوراهای ولسوالی را تا اواخر ســال جاری میالدی با
مشکل مواجه کرده است .حتی به باور برخی آگاهان احتمال میرود
که انتخابات برای ســال جاری میالدی برگزار نگردد .در حالی که
نمایندگان جامعه جهانی و نیز دولت افغانستان بر برگزاری انتخابات
تاکید دارند ،ولی احتمال میرود که انتخابات پارلمانی و شوراهای
ولسوالی برای یک سال دیگر نیز به تاخیر افتد.

فقه و دشوارههای چالشهای آن
فقه اســامی با تمام شاخهها و مکاتب
فقهی که در درون خــود دارد ،دارای
مشترکاتی است که سرنوشت همه آنها
را به نحو واحدی رقم زده است .از این
نگاه مجموع مذاهب فقهی دارای نوعی
عقالنیت مشترکی اســت که مهمترین
ویژگی آن ابتنا بر متن و «نقل /روایت/
حدیث» اســت .این دشواره امروزه فقه
را رو در روی قوانین موضوعه قرار داده
است و همواره سبب مشکالتی میشود
که از پیش قابل پیش بینی اســت .اما
واقعا فقه چیســت که هنوز نمیتواند
خود را با شرایط به وجود آمده تطبیق
دهد و همواره باعــث جنجالهایی به
خصوص در زمینه امــر قانونگذاری در
کشورهای اسالمی میگردد؟
واژه فقه بر دانشی اطالع شده است که
به مطالعه شرعی عمل مکلف میپردازد.
از این منظر عمــل مکلف از پنج حالت
خارج نیســت :اباحه ،حرمت ،وجوب،
مستحب و مکروه .بنابراین مراد از فقه
مجموع احکام و قواعدی است که فعل
مکلف را بر اســاس ادله شرعی تنظیم
میکند .طبیعی است که عمل مکلف از
پنج حالت بیرون نیســت .فرایند کشف
و اســتدالل به دالیل شرعی در احکام
شرعی ،اجتهاد نامیده میشود .اجتهاد
نیز عبارت اســت از كشف حكم شرعى
با توجه به منابعى كه حجيت آن قطعى
باشد ،مثل قرآن ،سنت و عقل.
چالشهای فراروی فقه
الف) تقابل تاريخ و نص یا قانون و فقه
یکی از مهم ترین دشواره های اساسی
فقه اســامی این است که فقه همچنان
ایسات و مبتنی بر متن /نص است ولی
زندگی اجتماعی همواره در حال تغییر
و دگرگونی .به عبارت دیگر از آن جا که
زندگی عینی و انضمامی آدم ها مبتنی
بر فرایند تاریخ و تاریخی اســت ولی
احکام فقهی هم چنــان مبتنی بر متن

محمد هدایت  /قسمت دوم

و نص صاحبان شریعت .مشکل از آن جا
خلق می شود که زندگی با تمام تنوعات
و تغییرات خود باید بگذرد و در این گذار
روزمره همواره با مناطق خالی از نصوص
مواجه می گردد .هــم چنین باید در این
گونه موارد باید تدابیــر و راه حل هایی
سنجیده شــود که ناگزیر باید اسالمی و
شرعی باشد.
ب) تاخر فقه نسبت به قانون در مبادی
فقه به عنوان یک نظام دانایی در مجموعه
دانش های اســامی دچار تاخر زمانی در
مبادی استنباط اســت .به این مفهوم که
وقتی در فقه تمام دلمشــغولی در تدوین
قواعد و احکام فقهی ،حفظ ظاهر نصوص
باشد ،طبیعی اســت که اقتضائات زمانه

فراموش می شــود .در حالــی که در
قانون و قانونگــذاری تنها چیزی که مد
نظر اســت ،احتیاجات و الزامات زندگی
روزمره و تنظیم امور زندگی مردم است.
ج) عدم تناسب غایات فقه و قانون
از آن جــا کــه فقه به عنــوان عصاره
دانش های اســامی و تنهــا راه تنظیم
حیات فردی انســان است ،هدف از آن
سعادتمندی انســان به عنوان یک فرد
اســت .به عبارت دیگر غایت اصلی در
فقه تربیت انســان خداجو و مســلمان
است و چندان کاری به حیات اجتماعی
انســان ها ندارد .هر چند در سال های
اخیر خواســته اند برای فقه نوعی غایت
اجتماعی نیز در نظر بگیرند ولی تا کنون

این معضل بر اساس یک تحقیق و توافق
علمــی حل نگردیده اســت .به عبارت
دیگر غایــت اصلی فقــه در حقیقت
تطبیق احکام خداوند در زندگی انسان
هــا و در جامعه اســت .در حالی که در
قانون و قانونگذاری هیچ کسی در البالی
نصوص به دنبــال اهداف الهی نمی رود.
بلکه هدف اصلی در قانون گذاری تنظیم
روابط اجتماعی انسان ها و برقراری نظم
در جامعه است.
د) تفاوت ماهوی میان منابع فقه و قانون
مهم ترین منابع در فقه اسالمی به روایت
اهل تشــیع ،قرآن ،سنت ،عقل و اجماع
اســت و به ورایت اهل سنت (احناف)،
قرآن ،ســنت متواتره،اجمــاع ،گفتار

صحابه ،قیاس ،استحسان ،عرف ،مصالح
مرسله ،اســتصحاب و ....است .اما منابع
در قانون و قانونگذاری ،قانون اساســی،
قوانین عادی ،عرف ،رویه قضایی ،نظریه
حقوقدانان و فرامین رییس دولت است.
اگر هیچ داوری در مورد منابع فقه نکنیم
و آن ها را به حال خود واگذاریم ،باز هم
این مشکل حل نخواهد شد و ما می بینیم
که چقــدر از این زاویه فقــه و قانون با
همدیگر دور هستند .فقه و قانون از این
نگاه نه تنها از همدیگر دور هستند بلکه
هیچ نســبتی نمی تواننــد از نگاه منابع
قانون گذاری با همدیگر داشته باشند.
ه) تفاوت از لحاظ قلمرو و ضمانت اجرا
میان فقه و قانون عــاوه بر تفاوت های
ذاتی میان آن ها ،تفاوت شکلی و صوری
بسیاری نیز هســت .از نظر ضمانت اجرا،
فقه هیچ ضمانت اجرایی ندارد .بلکه تنها
ضمانت اجرای آن خوف از آینده و الزامات
قواعد اولیه شرعی اســت .در حالی که
ضمانت اجرای قانون و مواد قانونی دولت
ها هســتند .هم چنین از لحاظ قلمرو نیز
محل تحقق و تطبیــق قوانین موضوعه،
جغرافیای یک کشــور است در حالی که
قلمرو تحقق و تطبیق احکام فقهی بسی
بزرگتر اســت و هیچ ربطی به جغرافیای
یک کشور خاص ندارد .تمام مجتهدینی
که امروز دست به اجتهاد می زنند ،هرگز
در فکر این نیست که این حکم فقهی در
کجا تطبیق خواهد شد.
اکنون که یــک بار دیگر به مناســبت
تعدیل و تصویب کد جــزا یک بار دیگر
بحث نســبت فقه و قانون و در یک سطح
کالن تر ،نسبت میان شــریعت و قانون
مطرح گردیده اســت ،جا دارد که فضای
مناسب برای این گفتگو به وجود آید .در
این نوشــته چالش ها و تنگناهای موجود
میان فقه و قانون به صورت مختصر بیان
شده است .امید می رود که راه حل های
این مشکالت نیز از طریق راه اندازی یک
گفتگوی سازنده مطرح گردد.

بررسی اقتصادی زعفران به عنوان جایگزین تریاک
علی نقی سلطانی

« امنیــت غذایی» و « توســعه پایدار »
برای همه کشــور ها از اهمیت ویژه ای
برخوردار بوده و رســیدن به انکشــاف
اقتصادی و توســعه پایدار هدف اساسی
یــک جامعه و یک کشــور را تشــکیل
میدهد .هر کشــور در تالش است تا به
رشد و توســعه اقتصادی برسد و راه را
برای تامین رفاه اجتماعی باز سازد.
یکی از عوامل تعیین کننده و کلیدی در
رســیدن به این اهداف توسعه کشاورزی
است .برخورداری از محصوالت کشاورزی
دارای مزیت تولیدی و صادراتی به منظور
برقراری یک جریان بــا ثبات در فرایند
رشد و توسعه میباشد .توسعه صادرات
محصوالت کشــاورزی موجب شکوفائی
بخش کشاورزی میگردد که به نوبه خود
زیر بنای توسعه اقتصادی میباشد.
از آنجاییکــه زراعت تهــداب اقتصاد
افغانســتان را تشــکیل می دهد ،باید
به آن به عنوان یکی از ارکان اساســی
توسعه توجه خاص صورت گیرد .از طرف

 کارتون روز
دیگر بســیار مهم است تا بذرهایی براي
کشت انتخاب شــوند که بیش ترین بهره
وری اقتصادي را دارا باشــند .در میان
محصــوالت مختلف تولیــدی در بخش
کشــاورزی ،زعفران و تریاک دو کاالی
اســت که ارزش اقتصادی فوق العاده ای
دارد و جــزء محصوالت خاص شــناخته
شده است.
نظر به تحقیقات سازمانهای بینالمللی،
افغانستان باال ترین تولید کننده تریاک
و صادركننــده اين محصــول در جهان
محســوب مي شــود و در مقابل تقریب ًا
پایین ترین تولیدکننده محصول زعفران
در جهان است .توليد و صادرات گسترده
محصول تریاک افغانســتان بدون هیچ
شــکی در بازار های جهانــی از اهمیت
خاصی برخودار اســت .امــا از زعفران
افغانــی به علت عدم برنــد معیاری ،در
بازارهاي جهاني تقريبــ ًا هيچ نامي در
اين زمينه شاید هم وجود نداشته باشد.
لذا برای از بین بردن تریاک و جایگزینی
این محصول ،نیازمند راهكارهايي الزم و
موثر در این زمینه است.
تردیدی نیست که امروزه اقتصاد کشور
افیونی شده و تریاک در محصول ناخالص
داخلی از جایگاه ویــژه ای برخودار می
باشــد .مطابق یافته های بدســت آمده
حاصل از تحقیقــات دفتر مبارزه با مواد
مخدر و جرم ســازمان ملــل با همکاري
دولت افغانســتان ،همه ســاله اقدام به
ارزیابی سطح اراضی زیر کشت خشخاش
و تولید تریاك در افغانســتان می نماید،
در ارزیابی های که این سازمان در سال
2010م داشته ،ســطح اراضی زیر کشت
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خشخاش در افغانســتان به ( 123000
هکتار) میرسد که مجموع ًا  6/1درصد از
مجموع اراضی کشاورزی در افغانستان
زیر کشت خشــخاش قرار دارد و طبق
برآورد های بعمل آمده ،دو سوم مجموع
کشت جهانی خشــخاش درافغانستان
صورت میگــرد .از آن زمــان تا کنون
تغییــر چندانی در اراضی زیر کشــت
خشخاش به وجود نیامده است.
از طرف دیگرکشــت خشخاش و تولید
تریاک در افغانســتان ارتباط منسجمی
با ناامنی دارد .بــه عبارت دیگر ،وجود
ناامنی و بی ثباتــی از مهمترین عوامل
اثرگذار در افزایش کشــت خشــخاش
و تولیــد تریــاك در مناطــق مختلف
افغانســتان به شمار می آیند .از این رو
شاهد هستیم که هلمند به عنوان ناآرام
ترین والیت افغانستان ،بیشترین سطح
اراضی زیر کشت خشخاش را داراست.
طبق آمارهاي رســمی ،بیش از نیمی (
 )% 53از مجموع کشــت خشخاش در
افغانســتان در والیت هلمند صورت می
گیرد .به طور کلــی ،والیت های جنوبی
و غربی افغانستان بعنوان نا آرم ترین و
پر خطر ترین والیت ها از سوي سازمان
ملل متحد طبقه بندي شده اند.
در نگاهی دیگر کشــت خشخاش از نظر
اقتصــادی در طوالنی مــدت نه به نفع
دولت و نه به نفع کشــاورزان می باشد،
زیرا تمام سود حاصل از فروش خشخاش
ســهم مافیای مواد مخدر و گروههای
تروریستی می شــود .به عالوه تولید و
پروسس مواد مخدر غیر قانونی و باعث
اعتیاد فرزندان کشــور میشود .بن ًا در

این شــرایط می توان با کشت زعفران
به عنوان جایگزینی برای خشخاش ،به
رشد پایدار اقتصادی کشاورزان ،مردم و
نیز اقتصاد ملی کمک کرد.
زعفران را با توجــه به اهمیت اقتصادی
بســیار باال و ارز آوری فــراوان ،می
توان به عنــوان یک محصــول کام ً
ال
اقتصــادی مورد تجزیــه و تحلیل قرار
داد و جایگزین کشــت تریاک کرد .از
آنجایــی که میــزان ارز آوری زعفران
معادل یک میلیون تن گندم می باشــد
یک فرصت اقتصادی به شــمار می آید.
گزارش ها و آمار های به دســت آمده
از منابع رســمی ،از جملــه دیپارتمنت
انکشــاف پایدار منطقه جنوب آســیا
در تحقیقــات ،زنجیره ارزش زراعتی با
اطالعات کافی نشان میدهد که زعفران
به عنوان یک بدیل پر منفعت جایگزین
کشت خشخاش شــده می تواند و این
محصول از حمایت قابل مالحظه دولت،
تمویل کنندگان و موسسات غیر دولتی
برخوردار می باشــد .حال آنچه مهم و
ضروری می باشد افزایش ارزش افزوده
این محصول جهت عرضه به بازار مصرف
است.
تولید جهانــی زعفران تخمینا در حدود
 200تن در سال می باشــد .بزرگترین
تولید کننده زعفران ایــران بوده و به
تعقیب آن اســپانیا میباشد .در  10سال
اخیر ایران در تولید زعفران رشد سریع
داشته است .در حالیکه تولیدات اسپانیا
کاهش یافته اســت .بنابر احصائیه اداره
 comtradeملل متحد ،ارزش مجموعی
صــادرات زعفــران  377میلیون دالر

امریکائی می باشــد که تقریبا  81فیصد
آن مربوط کشورهای آسپانیا و ایران می
باشد .ســایر صادر کنندگان شامل کشور
های ســویس ،فرانســه ،هالند ،ایاالت
متحده امریکا ،ایــاالت متحده عربی و
جاپان میباشند.
افغانســتان ،به دلیل اینکــه فقط 1500
کیلو گرام زعفران را در سال  2009تولید
نموده بود تا به حال به عنوان صادر کننده
کلیدی زعفران وارد صحنه نشــده است.
بنابر احصائیه هــای اداره comtrade
ملل متحــد ،ارزش صــادرات زعفران
افغانستان طی سال های  2006الی 2008
میالدی به  160000دالــر امریکائیی بالغ
میگردید که به کشور های وارد کننده از
جمله اســپانیا ( 81فیصد)  ،ایتالیا (15
فیصد) ،هندوســتان ( 2فیصد) و ایاالت
متحده آمریکا ( 2فیصد) صادر گردید.
اگر چند فعالیــت های حمایتی در زمینه
زعفران درجریان تولید ،پروسس و بسته
بندی ،توزیع و صادرات از سوی شورای
اجتماعی زعفــران کاران در حدی نبوده
اســت که بتواند نظام تولید و صادرات
این محصول را همزمان با توســعه سطح
زیر کشــت دگرگون کند و محصول در
یک نظام بــازار گرا تولید ،توزیع و صادر
گردد .اما تا جــای اقدامات اندکی مانند
تاسیس بعضی از شرکت های پروسس و
بســته بندی ،انجمن های زعفران کاران
درسطح والیت ها انجام شده است.
چون سیســتم تولید ،فصل رشد و تکثیر
زعفران با دیگر گیاهان متفاوت است از
اینرو در شرایط کنونی باید راهكارهايي
الزم و موثــر در این زمینه روی دســت
گرفته شــود تا از طریق زرع زعفران هم
مشــکالت اقتصادی مردم مرفوع گردد
و هم به عنوان یک کشــت جایگزین و
اشــتغالزا جای کشت کوکنار را بگیرد که
این راهكارها میتواند قرار زیل باشد:
• تدوين برنامه هــای كاهش هزينه هاي
توليد زعفران
• تدوين برنامه جامع بهبود جهت تولید
و عملکرد زعفران
• حمايت از صادرات زعفران
• تدويــن برنامه فــروش محصوالت با
كيفيت با بســته بندي هاي متفاوت در
بازارهاي مورد هدف
• مديريت خريد و صادرات زعفران هاي
توليدي توسط كشورهاي همسايه
• جلوگيري از قاچاق محصوالت توليدي
به خارج از كشور
لذا دولت ازجمله وزارت زراعت ،وزارت
مبارزه با مواد مخدر ،ریاســت اتاق های
تجارت افغانســتان و نهادها و موسسات
ملــی وبیــن المللی از کشــت و تولید
زعفــران در افغانســتان حمایت جدی
نمایند .تا باشــد روزی شــاهد گسترش
کشت ،بدیل مناســب ،تولید و صادرات
زعفران افغانستان باشیم.
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