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اصالح نظام انتخاباتی تعهد ملی

ــــــــــسرمقاله

مقرره جدید؛
محدودیت های جدید
برای رسانه ها
رحیم حمیدی
بعد از سقوط امارت اســامی طالبان ،ما شاهد رشد رسانه های
تصویری ،صوتی و چاپی می باشیم .رشد و فعالیت آزادانه رسانه
ها یکی از دستاورد های مهم دوره پسا طالبان محسوب می شود.
در دوره مدرن رسانه ها نقش اساسی در نشر و گسترش اطالعات
و باال بردن سطح آگاهی مردم دارد .در مطالعات توسعه و نوسازی
میزان خوانــدن روزنامه ،گوش دادن به رادیو و دیدن تلویزیون و
رفتن به سینما از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود.
به دیگر سخن ،در جامعه ای که مردم روزنامه می خواند ،تلویزیون
می بیند ،رادیو گوش می دهد و به ســینما می رود ،توسعهیافته
است .میزان توسعه یافتگی به کیمیت مخاطبان و کیفیت رسانه
ها دارد.
تاریخ فعالیت رســانه ها به دوره حبیب اهلل خان بر می گردد .از
دوره حبیب اهلل خان تا کنون ما شــاهد فراز و نشیب در فعالیت
رسانه ها و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه ها از سوی حکومت
بوده ایم .در بیشتر ادوار تاریخی ،رسانه ها تریبون برای حکومت
بوده است .به دیگر ســخن ،رسانه ها صدای رسای حکومت بوده
است .تنها در دهه دموکراسی ما شاهد فعالیت آزادانه رسانه ها به
گونهای نسبی می باشیم .در دوره کمونیست ها ،رسانه ها محدود
شد و شدیدا از جانب نظام سیاســی سانسور می شد .حکومت
اجازه پخش و نشر برنامه های اسالمی و لیبرالی به رسانه ها نمی
داد .در دوره مجاهدین فعالیت رسانه ها کم شد .در دوره طالبان،
رسانه ها از فعالیت باز ماند .زیرا ،آن ها از مخالفین جدی رسانه ها
بود .امارت اســامی طالبان فعالیت رسانه ها را حرام می دانست.
دوره پســا طالبان آغاز جدید برای فعالیت رسانه ها بود .در این
دوره ،محدودیت ها برداشته شد.
درآمد عمده رسانه های چاپی ناشی از تبلیغات و فروش آن است.
این دو منبع اساســی و بنیادی برای رسانه های چاپی می باشد.
غیر از دو مجرای مذکور هیچ مجرای دیگری وجود ندارد .درآمد
ناشی از تبلیغات و فروش آن در بسا موارد نیازمندی مالی رسانه
ها را تأمین نمی کند .به همیــن خاطر ،ما در طول بیش از یک و
نیم دهه شاهد باز و بسته شدن رسانه های زیادی چاپی بوده ایم.
دلیل عمده بسته شدن رسانه های چاپی مشکالت مالی است.
در یک و نیم دهه گذشــته ،فرهنگ روزنامه خوانی به آن پیمانه
رشد نکرده است که فروش روزنامه ها موجب برآوردن نیازمندی
های مالی روزنامه ها ،هفته ها و ماهنامه ها گردد .شــاید فروش
روزنامه ها از هزار شــماره تنها به  100شــماره برسد .باقی آن به
صورت رایگان در نهاد هــای دولتی و خصوصی توزیع می گردد.
بنابراین ،درآمد رســانه های چاپی محدود به تبلیغات اســت .با
این وجود ،تبلیغات به آن پیمانه نیســت که بتواند تمام مصارف
و مخارج رســانه های چاپی را درآورد .تبلیغات تنها مخارج چاپ
رسانه ها را تأمین می کند .از این جهت ،مقرره جدید محدودیت
جدی بر فعالیت رســانه ها و به خصوص رسانه های چاپی ایجاد
می کند.
ارائه تضمین بانکی و پرداخــت حق االمتیاز جدا از اینکه موجب
بسته شدن بسیاری از رسانه های چاپی می گردد باعث می شود
که کســی روزنامه و هفته تأســیس نکند .این مقرره هم فرصت
تأســیس روزنامه جدید را از شــهروندان عادی می گیرد .تنها
سیاســتمداران و تجاران قادر به تأسیس روزنامه خواهد بود .این
مسئله یک نوع وابستگی تام و تمام به ایجاد می کند .نویسندگان
را وابسته به جیب سیاســتمداران ،تجاران و سرمایه داران می
سازد .زیرا ،مقرره جدید فرصت تأســیس روزنامه مستقل را از
بسیاری ها می گیرد .این مســئله پایان تلخ برای آزادی بیان در
رسانه های چاپی اســت .زیرا ،فرصت سخن گفتن را از بسیاری
ها می گیرد.
در پایان باید گفت که مقرره جدید نه تنها کمکی به تنظیم فعالیت
رسانه ها نمی کند بلکه موجب بستن بســیاری از رسانه ها می
شود.

در پی بروز بحــران انتخاباتی آخرین دور
انتخابات ریاســت جمهوری در کشــور،
اصالحات اساسی در نظام انتخاباتی کشور به
یک ضرورت انکارناپذیر و ملی بدل گردید.
این ضرورت و اهمیت در راستای مصالح و
منافع ملی تان بدانجا قابل توجه و جدی بود
که یکی از مواد اصلی در امضای تفاهمنامه
سیاســی برای ایجاد حکومت وحدت ملی
عنوان گردید  .اما متاسفانه از هنگام ایجاد
حکومت وحدت ملی تاکنــون این بند از
توافق نامه سیاسی همانند بسیاری از بخش
های دیگر آن یا به فراموشــی سپرده شده
است و یا این که به آن اهمیت و توجه جدی
داده نمی شــود .چنین رویکردی نسبت به
مسئله اصالحات اساسی در نظام انتخاباتی
کشــور این گمانه را در اذهان مردم تقویت
بخشــید که حکومت وحدت ملی درباره
اولویت هــای ملی عزم و اراده جدی ندارد.
حداقل یکی از مواردی که ســبب گردید
این گمانه قوت یابد این اســت که مطابق
قانون اساسی کشور دوره کنونی نمایندگان
فعلی در پارلمان به پایان رســیده است و
انتظار جدی وجود داشت که حکومت ملی
برای نشان دادن عزم و اراده قاطع خود در
اولویت بخشیدن به مسایل ملی و بخصوص
مسئله نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات
پارلمانــی آمادگی هــای الزم و وفوری را
روی دســت می گرفت .اما شاهد هستیم
که نه تنها چنین اتفاقی نیافتاد بلکه اکنون
نگرانی از آن وجود دارد که مسئله اصالح
نظام انتخاباتی همانند بحــران انتخاباتی
دوران انتخابات ریاست جمهوری هم چنان
در بن بست باقی بماند.
واقعیت امر این اســت که انتظار مردم این
بود که انجــام و تعهــد در اصالحاتی در
نظــام انتخاباتی به منظــور تامین منافع
ملی و در نظر داشــت مصالح علیای کشور
هرچه فوری تر عملی مــی گردید .یعنی
این که حکومت وحدت ملی در کنار دیگر
مســایل که در جای خود از اهمیت باالیی
بر خوردار اند ،بازســازی عمیق و اساسی
را در نظام انتخاباتی کشــور در دستور کار
خود قرار می دادند .حکومت بایستی برای
تحقق چنین امری عالوه بر انجام اصالح در
قوانین و ســاختار نظام انتخاباتی مقدمات
و تمهیدات آن را در زمینه اجرایی شــدن
نیز روی دســت می گرفت .یعنی در تامین
امنیت ،سرشــماری و توزیــع تذکره های
ط های عمده
الکترونیک که از پیششــر 
برگزاری انتخابات ســالم و شفاف به شمار
می روند اقدام های فوری و قاطعی را روی

شکور

دست می گرفت.
با توجه به فشار افکار عمومی و بلند شدن
صــدای اعتراض های مردمــی و نهادهای
سیاســی و مدنــی در ارتباط بــا انجام
اصالحات نظام انتخاباتــی و تعللی که در
آن باره صورت گرفته اســت چندی پیش
ت جمهوری ،اظهار داشت
سخنگوی ریاســ 
که حکومت تالش دارد که در مشــوره با
اقشــار و نهادهای مختلف ،راهی حقوقی
انتخاباتی کشــور
برای ادامۀ اصالح نظام
ِ
پیدا نماید .وی در ادامه افزوده اســت که
حکومــت در همین قســمت ،فعالیتها و
صحبتها را با تمام اقشا ِر مختلف در داخل
بیرون حکومت شــروع کرده تا یک راه
و
ِ
منطقی ،عملی و حقوقی را پیـــدا کند و
ِ
خواست
اساس
اصـــاح نظام انتخاباتی بر
ِ
مردم افغانستان صورت بگیرد و برای آغاز
دوبارۀ روند اصالحات انتخاباتی ،راه حقوقی
بهزودی پیدا شود .این اظهارات سخنگوی
رئیس جمهوری تعجب بســیاری از آگاهان
سیاســی را برانگیخته اســت .زیرا چنین
اظهاراتی این مسئله را بازتاب می بخشد که
گویا حکومت وحدت ملی تاکنون از مسئله
انجام اصالحات انتخاباتی بی خبر بوده و پی

به اولویت و اهمیت داشــتن آن نبرده اند.
حال آنکه روی کار آمدن حکومت وحدت
ملی خود براساس توافقنامه سیاسی در پی
بروز بحران انتخاباتی بوده و مسئله اصالح
نظام انتخاباتی یکی از تعهدات اساســی
حکومت وحدت ملی و رهبران سیاســی
حکومت شمرده شده است.
هر چند جزئیات چگونگی انجام اصالحات
انتخاباتی کار و مســئولیت کسانی است
که در امر سیاســی و حقوقــی آگاهی و
تجربه دارند و حکومت باید از مســیر و
بکار گیری چنین اعضا و آگاهانی بایستی
مسئله اصالح نظام انتخاباتی را پی گیرد،
اما آنچه در اینجا می تــوان بر آن تاکید
ورزید این اســت که بیتوجهی رهبران
حکومت وحدت ملی در آوردن اصالحات
انتخاباتی موجب وارد شــدن انتقاد ها و
نارضایتی های گســترده را بدنبال خواهد
داشــت ،مردم انتظار دارند که به جهت
حساسیت وضعیت سیاسی جامعه و دوره
خطیری که اکنون کشور در آن قرار گرفته
است رهبران حکومت وحدت ملی هرچه
فوری تر و ســریعتر از آوردن اصالحات
تعلل نکنند و اختالفات سیاسی و سلیقه

ایشــان را در مورد مسایل ملی از جمله
مســئله ملی اصالحات نظــام انتخاباتی
را کنار بگذارند .به باور فعاالن سیاســی
اصالح نظــام انتخاباتی کشــور از موارد
مهم توافق نامه سیاسی رهبران حکومت
وحدت ملی بشــمار می رود که متاسفانه
تاکنون رهبران وحدت ملی تاکنون نسبت
به اصالحات انتخاباتی بیتوجهی نشــان
داده اند .چنانچه سخنگوی رئیس جمهور
چنــد روز پیش طی نشســت خبری این
اطمینان را به مردم داد که حکومت وحدت
ملی در انجام مســئولیت خود برای ایجاد
اصالح در نظــام انتخاباتی متعهد خواهد
بود ،سخنگوی حکومت وحدت ملی تاکید
ورزید هر چند کــه فرمان تقنینی رئیس
جمهوری این کشــور در رابطه با اصالح
قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان
رد شده اســت ،اما حکومت به تعهدی که
برای اصالح نظام انتخاباتی این کشور داده،
عمل خواهد کرد .اما مسئله در اینجاست
که تاکنــون برای چندمین بار ســران و
مسئولین حکومت وحدت ملی در راستای
تعهد خود به مسایل ملی و حل چالش های
کشــور به مردم تعهد خود را اعالم داشته

اند ولی متاسفانه در بستر عملی و اجرایی
این تعهدات تاکنون اقدام های بسیار اندک
و در مواردی جز ادعا چیــزی فراتر از آن
مشاهده نشده است .حال نیز انتظار جدی
برده می شــود که رهبران حکومت وحدت
ملی بجای امید بخشــیدن واهی و یا دادن
وعده های خوب ،ســعی کنند که آن را در
عمــل و عرصه اجراآت بصــورت عینی و
ملموس نشــان دهند .این مســئله سبب
خواهد شــد که زمینه اعتماد میان مردم و
حکومت وحدت ملی تقویت یافته و هرگونه
شائبه و بد گمانی نسبت به برنامه ها و وعده
های رهبران و مســئوالن حکومت وحدت
ملی از بین برود.
بنابراین اینــک همانطور که نهادهای مدنی
و سیاســی در اعالم موضع و دیدگاه های
شــان درباره تحقق اصالح نظام انتخاباتی
ابراز داشــته اند واقعیت آنست که حکومت
در آوردن اصالحات در حوزه نظام انتخاباتی
ت هایی جدی مواجه شده
کشور با بن بســ 
است .خالی قانونی جایگاه کمیته گزینش،
عناد ورزی مســئووالن اعضــای بلند پایه
کمیســیون های انتخاباتی و اعالن تاریخ
برگزاری انتخابات پارلمانــی در  ۲۴میزان
ســال  ۱۳۹۵از ســوی آنان ،و اختالف نظر
جدی میان رئیس جمهور و ریاست اجراییه
در مورد اصالح نظام انتخاباتی ،کوک شدن
سازناســازگاری مجلس نمایندگان و ...روند
آوردن تغییر و اصالحات در نظام و نهادهای
ِ
انتخاباتــی را با چالش هــای عمده روبرو
ساخته اســت .از جانب دیگر ،متاسفانه در
حکومت نیز برای اصالح نظــام انتخاباتی
و برگزاری انتخابــات پارلمانی آینده با در
نظرداشــت محدودیت زمانی ،عزم و اراده
قاطع مشاهده نمی شود و....همه این موارد
با توجه به وضعیت ناخوشــایند سیاسی و
اجتماعی و امنیتی کشور نگرانی ها را بیش
از پیش شدت و گســتر ش بخشیده است.
بنابراین برای رفع این نگرانی ها و چالش ها
از آنجایی که موضوع اصالح نظام انتخاباتی
یک موضوع ملی و سنگ بنای حل بسیاری
از چالش ها محسوب می گردد ،انتظار برده
می شــود که همه نیروهای سیاسی و مدنی
و بخصوص رهبران حکومت وحدت ملی به
مســئله اصالح نظام انتخاباتی بعنوان یک
موضوع ملی نگریســته و در آن رابطه یک
تعهد و مسئولیت ملی را بدوش دارند .آنان
بایستی سعی ورزند که این مسئولیت و تعهد
ملی را به شایســتگی به انجام رسانند و در
غیر این صورت قضاوت تاریخ و مردم بسیار
تلخ و ناخوشایند و عتاب آمیز خواهد بود.

انسانها را بکشید ،ولی میراث آنها را نابود نکنید
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دربند  4این قرارداد بینالمللی ،هر یک از
کشــورهای عضو متعهد شدند که به اموال
فرهنگی دیگر کشــورها عضــو قرارداد،
درســت بهاندازۀ اموال فرهنگی سرزمین
خود احترام بگذارد و در صورت بروز جنگ
مســلحانه از هرگونه اقدام دســتگاههای
اجرایی یا برخوردهــای فوری که منجر به

کارتون روز

کارتون روز

نابودی یا تخریب این اموال شود ،جلوگیری
کنند و از هرگونه عمل خشونتآمیز نسبت
به این آثــار ممانعت به عملآورند .در طول
زمان بهخصوص در اکتبر  2003مجموعهای
از قراردادهــا در خصــوص نابودی میراث
فرهنگی در سطح بینالمللی به این منشور
اضافه شد.
فرانسوا اوالند در هفتادمین اجالس عمومی
یونســکو در نوامبر  ،2011باهدف اجرایی
کردن مهمترین بخشهــای این قرارداد،
«حــق پناهندگی آثار هنــری» را مطرح
کرد .این طرح را کــه ژان لوک مارتینز در
خالل «پنجاه پیشــنهاد برای محافظت از
آثار تاریخی» ارائه داد ،درخور تحســین
اســت :تغییر کاربری موزههای فرانسه به
پناهگاههایی برای بــه امانت گرفتن اموال
فرهنگی خارجی در معــرض خطر .مطرح
کردن این مسئله در اوج بحران مهاجران،
بعضی از ناظران مســائل سیاسی را آشفته
کرد .این افراد انتقاد خود را به این پیشنهاد
اینگونه اعالم کردند :خطر این اســت که
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کشور فرانسه بیشتر از اینکه حامی حقوق
بشر باشد ،خود را مادر آثار هنری بداند و
طبق توصیۀ رئیس موزۀ لوور ،به هنرمندان
و متخصصان آثار هنری و تاریخی سوری
و عراقــی «گذرنامۀ نبــوغ» بدهد تا فرد
خارجی و خانوادهاش به مدت  4سال حق
اقامت در فرانسه را به دست آورند.
از آغاز جنگ ســوریه ،کشــور فرانسه،
مجوز ورود  10هزار پناهجوی سوری را به
کشــور خود داده است .این رقم در مقابل
 4میلیــون پناهندۀ ســوری در جهان،
مثل قطره اســت در مقابل دریا .بر اساس
آمار و ارقــام اداره حمایت از پناهندگان
و افراد بدون ملیت ،در ســال  2015پنج
هزار و دویســت درخواســت پناهندگی
موردپذیرش قرارگرفته اســت .آیا نباید
در گفتمان «حــق پناهندگی آثار هنری»
اشارهای هم به انسانهای پناهنده میشد؟
ژان فرانســوا دوبُس (Jean-François
 ،)Dubostمســئول طرح افــراد بدون
ملیت ســازمان عفو بینالملل در پاسخ

به این ســؤال گفــت« :چارچوب قضایی
طرح پناهنــدگان هیچگونه ابهامی ندارد
و قراردادهای بینالمللــی آن را تضمین
کردهاند .شفافسازی و توضیح بیشتر در
این خصوص ضرورتی نداشت 97 .درصد
پناهجویان سوری که درخواست پناهندگی
دادهانــد ،حــق پناهندگــی را دریافت
کردهانــد .ولی باید گفت کــه در مقابل،
برنامههای قانونی برای راهنمایی و پیشبرد
این افراد یا وجود ندارد یا تعدادشان بسیار
اندک است ».چنانچه طرح مربوط به آثار
هنــری و تاریخی به مدد پیشــنهادهای
فرانسوا اوالند اجرایی شــود ،این آثار از
امتیاز بیشتری نسبت به افراد انسانی بهره
میبرند.
باستانشناسان و متخصصان آثار تاریخی
نباید بهطور کامل به احساسات کموبیش
پرشــور مردم جهان در خصوص مناطق
تاریخــی تهدید شــده اعتمــاد کنند.
رســانههای عمومی به همــان اندازه که
انزجار شــدید خود را از تعرض به منطقۀ

تاریخی پالمیرا اعــام کردهاند ،به همان
اندازه درباره تاراج پیوســتۀ شهر باستانی
افامیا ( )Apaméeدر لفافه سخن میگویند.
بهطور حتم ،عملی کردن راهحلهای مناسب
از همهچیز دشــوارتر است .درست قبل از
قرارداد الهه ،در جریان جنگ جهانی دوم،
واحدهای متخصص ارتش آمریکا ،حامیان
آثار تاریخی که کمی بیشــتر از  300مرد
و زن بودند ،مأموریت خــود را حفاظت از
میراثهای جهانی مورد تهدید و جستجوی
شاهکارهای تاراج شده توسط رایش سوم
در اروپــا قراردادند .امــروزه محافظان و
دانشــگاهیان کمی به جبهۀ جنگ سوریه
فرســتاده میشــوند ،جایی که باستان
شناسان محلی بهسختی تالش میکنند از
میراث فرهنگــی و تاریخی در معرض خطر
اســت ،محافظت کنند ،افرادی مثل خالد
االسد ( ،)Khaled Al-Asaadمدیر سابق
منطقۀ تاریخی پالمیرا که در تاریخ  18اوت
 2015توسط نیروهای داعش کشته شد.
بنابراین انســانها بر روی این یادگارهای
باارزش اســت کــه هویت ملــی خود را
ســاختهاند و نه صرفــ ًا روی نمادینترین
آنهــا .مارتــن مکینســون (Martin
 ،)Makinsonباستانشــناس میگوید:
«انسانها نمیتوانند از آثار ملی خود چشم
بپوشند .سوریه دوباره ساخته نخواهد شد
مگر بهواسطۀ میراثی که همه در آن سهیم
هستند .در غیر این صورت ،این خطر وجود
دارد که به دولتهای کوچکی تجزیه شود».
تعداد سازمانهای انســان دوستانهای که
بهندرت به اهداف خود میرســند ،بسیار
زیاد اســت .گیلهم راویــه (Guilhem
 ،)Ravierمســئول واحــد حفاظــت از
افراد غیرنظامی صلیب ســرخ خاطرنشان
میکند« :ما نگهبانان حقوق بشــر هستیم
و موظفیم که از آنها مراقبت کنیم .جسم
خاکی انسانها فانی است و نابودی میراث
فرهنگی آنهــا توازن جوامــع را از بین
میبرد ».در دوره جنگ و آشــوب ،هنر هم
خاصیت آسیبپذیری پیدا میکنند .برتراند
دورلئاک در پایان بهطور خالصه میگوید:
«جهان بهخودیخود و بدون مردمش جای
زندگی نیست».
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