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پارلمان و اصالحات
انتخاباتی
محمدرضا هویدا
ماه جوزای سال گذشته خورشیدی بود که فرمان تقنینی ریاست
جمهوری در مورد انتخابات به پارلمان فرســتاده و به بحث گرفت
شد ،اما نتیجه ای در پی نداشت و آن فرمان با اکثریت آرا رد شد.
دلیل روشن بود .پارلمان مدعی بود که ولسی جرگه حق ندارد در
آخرین سال کاری خود تغییری در قانون انتخابات بیاورد .نتیجه
اما این شد که ولسی جرگه یک سال دیگر به کار خود ادامه داد.
حاال امســال نیز ،بعد از یک سال از گذشت آن ماجرا ،باری دیگر
فرمان تقنینی ریاســت جمهوری در پارلمان به بحث گرفته شد
و موافقــان و مخالفان هر کدام یکدیگر را متهم ســاختند .و در
نهایت روز گذشته جنجال به حدی باال گرفت که ریاست پارلمان
از ادامه بحــث جلوگیری کرد و موضوع را به وقت دیگری موکول
کرد .با توجه به روحیه ای که در جلســات پارلمان حاکم است و
در این اواخر معموال بحث ها به شــدت و حدت تمام برگزار می
گردد و شــماری از وکال از این که هم قطاران شــان را به انواع و
اقسام گناهان و جرایم متهم بسازند ،هیچ ابایی ندارند ،باید انتظار
داشته باشــیم که بحث های داغ و تندی را در روزهای آینده در
پارلمان شاهد باشیم.
دولــت وحدت ملی از آغــاز روی کار آمدنــش متعهد به انجام
اصالحات در انتخابات بوده اســت .این تعهد بر می گردد به آنچه
در انتخابات ریاست جمهوری گذشــته اتفاق افتاد که نتیجه آن
حکومت وحدت ملی بــود .حکومت وحدت ملی باید اصالحات را
در تمامی زمینه های انتخابات به وجود بیاورد .این اصالحات نیز
باید از جایی شروع شود .در این میان پارلمان چه نقشی را در می
تواند ایفا کند؟ یکی از نقش های پارلمان می تواند این باشــد که
در مقابل دولت قرار بگیرد و همان گونه که در سال گذشته فرمان
تقنینی را رد کرد و یک ســال به کار خود ادامه داد .دیگر اینکه
پارلمان و حکومت در یک گفتگوی سازنده شرکت کنند و راه حل
نهایی برای اصالحات انتخابی بسنجند و در نهایت انتخابات برگزار
شود.
پارلمــان و دولت به خوبی می دانند که جامعه جهانی تا زمانی که
دولت و پارلمان به توافق نرسند و راه را برای انتخابات باز نکنند
به هیچ وجه حاضر به پرداختن هزینه های انتخابات نخواهند بود
و در عین حال پارلمان نیز مشــروعیت خود را برای کار بیش از
این ،از دســت داده اســت و در حال حاضر نیز کار پارلمان هیچ
جنبه قانونی نمی تواند داشته باشد .ادامه این وضعیت که پارلمان
با تمدیدهای خود خواسته مدت کار وکالی فعلی را تمدید نماید،
در مقابل افکار عمومی و قوانین قرار خواهند گرفت.
در سال گذشــته ظاهرا نظر پارلمان در مورد اصالحات انتخاباتی
و خصوصا در مورد اصالحات در مورد کمیســیون های انتخاباتی
گرفته نشــده بود در حالی که در سال روان بحث های فشرده ای
میان نمایندگان حکومت و پارلمان گزارش شده است .اصالحات
در نظام انتخاباتی افغانســتان به مرحله ای رسیده است که راه
برگشتی برای آن وجود ندارد .تجربه ای تلخ در کارنامه کمیسیون
های انتخابات و رسیدگی به شــکایات انتخاباتی افغانستان درج
شده است که نیاز به انتخابات را بیشتر کرده است.
پارلمان در ســالهای اخیر ثابت کرده که در موضوعات مهم نمی
تواند وحدت و همدلی خود را حفظ کند و به زودی به محلی برای
درگیری های لفظی مبدل می شود .پارلمان در وضعیت فعلی باید
به نقش سازنده خود در حل بحران های مختلف کشور بپردازد و
از تبدیل شدن به یک میدان مناظره و جنجال میان وکالی ملت
جلوگیری کند .مردم بی صبرانه منتظرند تا انتخابات پارلمانی را
شاهد باشند .وکالی پارلمان نباید به این خواست مردم بی توجه
باشــند و از پارلمان جایی برای نادیده گرفته شدن خواسته های
مردم استفاده کنند.

معادن افغانستان؛ دومین منبع درآمد گروههای شورشی
جنگ در افغانســتان چند الیه و پیچیده
شده است .پیچیدگی آن به پیوند جنگ با
معادن کشور و گروههای مافیایی در داخل
حکومت افغانستان اســت .این پیوستگی
تصوری از پایان جنگ را دشوار نموده است.
براساس گزارش گلوبال ویتنس(Global
 )witnessگروه طالبــان به خاطر رقابت
فرماندهان محلی بدخشــان به این والیت
حضور یافته اســت .اکنون این گروه سهم
 50درصدی از معــادن الجورد دارد .گروه
طالبان ،فرماندهان محلی منابع استخراج
شــده را از طریق پاکســتان به چین می
برد و به آنجا به فروش می رســاند .در این
گزارش پای افرادی زیادی دخیل اســت.
از بســم اهلل محمدی ،وزیر دفاع و داخله
پیشین ،تا زلمی مجددی نماینده بدخشان
در پارلمان تا فرماندهــان محلی .با وجود
آنکه گزارش تکان دهنده بود و پیوند عمیق
جنگ با معادن و گروههای مافیایی و افراد
درون حکومت را نشان می داد اما ،واکنش
حکومت نسبت به این گزارش تحقیقی سرد
بود .ســخنگوی وزارت داخلــه تنها گفت
این مســئله را مورد تحقیق قرار می دهد
امــا ،نهادهای دیگر همانند ارگ ریاســت
جمهوری و ریاســت اجرائیه هیچ واکنش
نسبت به این گزارش نشان ندادند.
زمانی اداره جیولوژی ایاالت متحده آمریکا
ارزش معــادن افغانســتان را اعالن نمود
این امیدواری به وجود آمد که افغانســتان
گزینه بدیل بــرای کمک های خارجی دارد
و در دراز مدت می تواند از وابستگی مالی
به کشــورهای بیرونی رهایــی یابد .حامد
کرزی ،رئیس جمهور افغانستان باری اعالن
نمود که ارزش معادن افغانســتان بیش از
آن چیزی اســت که اداره جیولوژی ایاالت
متحــده آمریکا اعالن نموده اســت .این
آغاز یک امیــدواری برای حکومت و مردم
افغانستان بود .در ســال های بعد سیگار،
بارزس ویــژه آمریکا در امور بازســازی
افغانستان اعالن نمود که معادن افغانستان
بارها اعالن داشت که از معادن افغانستان
گروههای شورشی ســود می برد .حکومت
افغانســتان اما ،این گزارشها و اخطارها

رحیم حمیدی

را جدی نگرفت .اکنون امــا ،پای مقامات
حکومت مرکزی در اســتخراج غیر قانونی
معادن افغانســتان به میان آمده است .به
دیگر ســخن ،پیوند مقامات با گروه طالبان
و دیگر گروه های شورشــی .امری که دوام
جنگ در افغانستان را یک امر حتمی نموده
است.
در این ســالها حکومت اما ،به جای تالش
برای قطــع کمکهای مالی گــروه های
شورشی تالش ورزید آنها تشویق نموده و
به پای میز مذاکره بکشاند .میلیونها دالر
از مجرای شــورای عالی صلح به گروههای
مخالف مســلح دولت به مصرف رسید اما،
دســتاوردی نداشــت .بارها گزارشهای
منتشر شــد که فرماندهان گروه طالبان و
دیگر گروه های شورشــی که به حکومت
پیوستهاند و سالح های کهنه خود را تحویل
حکومت نمودهاند و از حکومت پول هنگفت
دریافت نموده است دوباره به میدان جنگ
برگشتهاند اما ،این گزارش ها هیچ گاه مورد
توجه شورای عالی صلح و مقامات در ارگ
ریاســت جمهوری قرار نگرفت .حکومت
افغانســتان همچنان سیاست قبلی خود را
ادامه داد.

در کنار تــاش ها برای کشــاندن گروه
طالبان اما ،ما بیشــترین تالش خود را به
کار بستیم تا پاکستان را متهم به حمایت
از گروه های شورشی در افغانستان نمایم.
همه این هــا یک نوع گریز از واقعیت بود.
گریز از مجراهای تمویــل کننده داخلی
نیازمندی گــروه طالبان و دیگر گروههای
شورشــی .گروه طالبان  40درصد مصارف
و نیاز مالی خود را از کشت و قاچاق مواد
مخدر تأمین می کند اما ،حکومت کمترین
تــاش را برای مبارزه با کشــت و قاچاق
مواد مخدر نمودند .بیشــترین تالش برای
مبارزه با کشــت و قاچاق مــواد مخدر از
سوی حکومت بریتانیا در افغانستان انجام
شد اما ،بعد از خروج نیروهای بین المللی
از افغانســتان و پایان مأموریت رزمی ناتو
در افغانســتان حکومت توجهی به کشت
و قاچاق مواد مخدر به آن پیمانه که الزم
بود ،ننمود.
وقتی گروه طالبان منابع مالی شان تأمین
باشد بدون شک برای بازگشت به قدرت می
جنگد .هر گروه دیگر به جای گروه طالبان
باشــد به جنگ ادامه می دهد .بنابراین،
اولویت اساسی و بنیادی حکومت نه صلح

با گروههای شورشی است بلکه قطع کمک
های مالی این گروه و فلج نمودن این گروه
است .مبارزه جدی با کشت و قاچاق مواد
مخدر و کنترل معادن افغانستان می تواند
ضربه سهمگین بر گروه طالبان وارد نماید.
این کار عملی و شدنی است.
مواد مخدر از افغانستان به پاکستان ،ایران،
کشورهای آسیایی میانه و از این کشورها
به دوبی و  ...انتقال می یابد .افغانستان می
تواند از طریق دپلماسی فعال با کشورهای
مذکور مانع قاچاق مواد مخدر شــود .این
کشورها با همکاری هم می تواند از مرزهای
خود بیشتر مراقبت نماید و عبور کاروان و
محموله های مواد مخدر جلوگیری نماید.
در عین حال ،حکومت با اســتفاده از قوه
قهریه می تواند مانع کشت و قاچاق مواد
مخدر در والیان کشــور شود .ایجاد قطعه
خاص مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر
و انتقال بودجه شــورای عالی صلح به این
قطعه مــی تواند کمک بزرگی در مبارزه با
کشت و قاچاق مواد مخدر شود.
در وضعیت کنونی حکومت افغانســتان
ممکن توانایی و قدرت کنترل معادن کشور
را نداشته باشد اما ،توانایی آن را دارد که

با کشــورهای همانند چین و پاکســتان و
دیگر کشورهای همسایه وارد گفتگو شود
که مواد اســتخراج شده غیر قانونی معادن
افغانســتان را نخرد .وقتی مواد استخراج
شده معدن الجورد به چین می رود و چین
آن را خریداری می کند حکومت افغانستان
می تواند در این زمینه با حکومت چین وارد
گفتگو شود .در وضعیت کنونی اگر حکومت
قادر به کنترل نیست اما ،این مجرا بر روی
حکومت باز اســت تا از ایــن طریق مانع
استخراج معادن گردد .در واقع ،بستن بازار
فروش معادن کشور در بازارهای کشور های
دیگر یکی از راههای مبارزه با استخراج غیر
قانونی است.
ما به جای صرف انرژی و وقت خود روی اتهام
بستن به پاکستان و گفتگو با گروه طالبان
بهتر آن است که تالش نمایم که مجراهای
مالی گروه های شورشی را قطع نمایم .اگر
اتهام بستن بیش از یک دهه کارساز نبوده
است و شــورای عالی صلح نیز نتیجه ای از
تالش هایش نگرفته است بدون شک مبارزه
با کشت و قاچاق مواد مخدر و کنترل معادن
کشور می تواند نتیجه خوبی داشته باشد.
بدون شــک ،تأثیری بر وضعیت جنگ در
کشــور خواهد داشت .گروه طالبان و دیگر
گروه های شورشی ضعیف خواهد شد .آنها
قادر به خرید تسلیحات جنگی نخواهد بود.
کشورهای همسایه نیز با توجه به مشکالت
مالی و اقتصادی که گریبانگیر شــان است
قادر به تأمیــن تمام نیازمندی های جنگی
گروه های شورشــی در افغانستان نخواهد
بود .بنابرایــن ،معقولترین گزینه از میان
برداشتن پیوند گروه های شورشی با گروه
های مافیا ،مواد مخدر و معادن افغانســتان
اســت .ما اگر به این باور باشیم که با وفور
منابع مالی برای گروه های شورشی سیاست
آشتی و صلح خواهی ما جواب خواهد داد،
اشتباه تاریخی را مرتکب خواهیم شد .تنها
راه پایان جنگ در افغانســتان قطع کمک
های مالی از منابع داخلی است .این مسئله
بدون شک ،اگر صلح در پی نخواهد داشت
به تضعیف گروه های شورشی منجر خواهد
شد.

جامعه مدنی یا جامعهتودهای
عثمان عباسی/قسمت اول

جامعه مدنی  ،مفهوم تازه ای اســت که
در قرون اخیر در غرب مطرح شــده و در
جامعه ما نیز به تازگی عنوان شده است.
در بین مطرح کننــدگان جامعه مدنی ،
مانند دیگر مفاهیم حوزه علوم انســانی ،
وفاق  ،همسانی و سازگاری کلی دیده نمی
شود ،از مارکس به بعد معیارهای مختلفی
برای جامعه مدنی ارائه شده است .در واقع
مفهوم جامعه مدنی در گذار جامعه سنتی
به جامعه مدرن و متجدد متولد شده است.
مظاهر اولیه و نطفههای جامعهی مدنی در
درون فئودالیته و قرون وســطی در اروپا
وجود داشت.
سابقهی پیدایش جامعهی مدنی به پیدایش
حق اجتماع و انجمن کردن باز میگردد که
تحقق آن از دیگر حقوق بنیادی به نسبت
دشوارتر بوده است .در جامعهی فئودالی

 کارتون روز

 ،جامعهی مدنی کم و بیش محدودی وجود
داشــت .پراکندگی قدرت ،حقوق مالکین،
مصونیت وامتیازات اشرافیت زمیندار ،وجود
شهرهای خودمختار و جز آن زمینهی وجود
چنین جامعهی مدنی ضعیفی را تشــکیل
میداد .مدرنیته و تجدد مناسبات فرهنگی
 ،سیاسی  ،اقتصادی و اجتماعی خاص خود
را به همراه آورد که یکی از آنها جامعه مدنی
است  ،به عبارتی دقیق تر جامعه مدنی پس
از مســئله «دولت مطلقه » در غرب مطرح
شد.
دولت مطلقــه تمام عرصه هــای زندگی
شــهروندان خود را تحت سلطه می گرفت
و امکانات نامحدودی را در اختیار داشــت.
اندیشه برپایی جامعه مدنی برای حفظ کیان
فردی و حل نشــدن آحاد جامعه در آنچه
دولت پسندیده است شکل گرفت.
جامعه مدنی حــوزه ای از روابط اجتماعی
است که فارغ از دخالت قدرت دولت است
 ،وگونه ای از فرهنگ  ،اجتماع  ،سیاســت
ورزی و اقتصاد است که فارغ از سلطه دولت
باشد .مجموعه نهادها ،موسسات  ،انجمنها،
تشکلهای غیردولتی و مدنی و به بیان دیگر
عرصه زندگی فردی و اجتماعی مستقل از
دولت  ،جامعه مدنی را تشکیل میدهد.
بنابراین اندیشــه جامعه مدنی برای مبارزه
با حکومت مطلقه  ،مقاومت در برابر سلطه
گری ها ،تمامت خواهی ها و زیاده طلبیهای
دولتمردان تاســیس شده است .با این همه
جامعه مدنی ،دولتی در برابر دولت نیست.
بلکه واسطه ای اســت بین فرد و دولت.به
طوری که که افراد جامعه آزادانه و مختارانه
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در آن متشکل می شوند تا کمربند ایمنی
باشــند برای حفاظت از حقوق شهروندی
در برابر درازدســتی هــای دولت  ،برای
محدودیت دولت و نظارت بر عملکرد آن.
▪ در این مجال به ده ویژگی از ویژگیهای
جامعه مدنی اشاره میشود:
 ) ۱اهیمت فــردی و محفوظ ماندن هویت
فردی  ،آحاد جامعه خود را پیدا میکنند،
و وجودی نیستند که دولت به آنها ماهیت
بدهد ،بلکه خــود را باور می کنند ،توان و
قدرت خود را به ســامان می آورند .مردم
دیگر توده بی شــکلی نیستند که با قالب
دولت به شــکل دل خواه آن درآیند ،ذره
هایی نیستند که با مغناطیس دولت سو و
جهت پیدا کنند ،پس رکن اول جامعه مدنی
حفظ منزلت فرد است و ممانعت از انحالل
آن در دولت.
 )۲مدینه با عضویت افراد تشکیل می شود.
شهروندان مستقل برای رسیدن به مصالح
و منافع مشترک به شــکل خودجوش و
اختیــاری در نهادهای مســتقل از دولت
متشکل می شــوند .جامعه مدنی از طریق
نهادهای صنفی  ،انجمنهای محلی  ،تشکلها
و احزاب اهداف خود را به پیش می برد.
در جامعه مدنی با نهادینه شدن فعالیتهای
اجتماعی همبستگی ملی به شدت رشد می
کند .درواقع این تشکلهای خودجوش برای
حفظ آن هویت مســتقل است .نهادهایی
که در آن دولت نماینــده ندارد ،و بودجه
آنها توسط دولت تامین نمی شود .اصناف
مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی  ،فرهنگی
 ،هنری  ،ورزشی  ،علمی و اجتماعی تشکل

های خاص خود را تشکیل می دهند .بدون
تشکلهای خودجوش جامعه مدنی  ،محقق
نمی شود.
 )۳فرهنگ جامعــه مدنی مبتنی بر تعقل
و خردورزی اســت .ارتباط شهروندان با
یکدیگر از طریق گفتگو و اقناع اســت .با
مفتوح بودن حوزه کالمی و عمل عقالنی و
تفاهمی جایی برای خشــونت و اعمال زور
باقی نمی ماند .تمسک به زور و بکارگیری
خشونت نشانه خروج از جامعه مدنی است.
با صرف حضور در یک جامعه شرط مدنیت
حاصل نمی شود.
اولین شرط مدنیت و متمدن بودن این است
که دیگران را که چون تو نمی اندیشــند
تحمل کنی  ،برای آشــنایی با نظر آنها با
ایشان گفتگو کنی و با منطق و برهان با آنها
رفتار نمایی .جامعه ای که روابط ساکنان آن
بر زور استوار است و خشونت روش غالب
تعامل فرهنگی و اجتماعی است  ،از ضوابط
جامعه مدنی فاصله دارد.
 )۴خردورزی انسانی همنشین تکثر است.
اختالف عقیده و ســلیقه و روش زندگی
در جامعه مدنی امــری طبیعی و پذیرفته
شده است .جامعه مدنی پذیرفته است که
همگان یکسان نمی اندیشند و در جامعه
باید گروه های مختلف فکری و اعتقادات
متفاوت و سبکهای گونا گون زندگی وجود
داشته باشــد .آنها که به دنبال جامعه تک
صدایی  ،افکار کلیشه ای و بخش نامه ای
و نظرهــای تک بعدی و ســبکهای قالبی
هستند ،دشــمنان جامعه مدنی هستند.
ممکن است در جامعه ای یک اندیشه  ،یک

دین  ،یک فرهنگ  ،یک ســلیقه طرفداران
بیشتری داشته باشد ،اما با این همه «کثرت
» ســنگ بنای جامعه مدنی است .آن هم
کثرت در تمامی عرصه ها.
 )۵در جامعه متکثر ،پیشــرفت با پذیرش
رقابت صورت می گیرد .رقابت برای رسیدن
و تحصیل قــدرت سیاســی  ،اقتصادی و
فرهنگی امری الزم است .رقابت شهروندان
در چهارچوب قانون مقبــول نه تنها امری
مباح بلکه مستحسن اســت .راز پویایی و
بالندگی جامعه مدنــی در همین رقابتهای
قانونی اســت .رقابت برای بدست گرفتن
قدرت نه تنها زشــت و خالف نیست  ،بلکه
عین تمدن و مدنیت است .در جامعه ای که
در تمامی سطوح برای رسیدن به هریک از
مناصب اجتماعی رقابت به رسمیت شناخته
نشــده  ،و در عوض حقوق ویژه و امتیازات
خاص برای افراد یا گروههایی پذیرفته شده
و موقعیتهایی فارغ از رقابت سالم اجتماعی
نصیب افراد می شــود ،چنین جامعه ای ،
جامعه مدنی نیست.
 )۶جامعه مدنی با گــذار از جامعه طبیعی
شکل می گیرد .مدنیت به این معنا مبتنی بر
گذار از وضع طبیعی به وضع قراردادی است.
جامعه مدنی برپایه قرارداد اجتماعی(قرارداد
میان شــهروندان آزاد) محقق می شود..
قراردادهای اجتماعی که مبتنی بر رضایت
همگانی است .قانون چیزی جز تبلور همین
قراردادهای اجتماعی نیســت .رابطه میان
جامعه مدنی و دولت نیــز مبتنی بر نوعی
قرارداد اجتماعی یا قانون اســت .بدون پی
بردن به منزلت قانــون جامعه  ،مدنی نمی
شود.
 )۷رعایت حقوق و آزادی های شهروندان در
همه شرایط مهمترین رکن قانون در جامعه
مدنی اســت .با پذیرش قانون  ،فرد عضو
جامعه مدنی  ،شهروند محسوب می شود .در
جامعه ای که مبتنی بر تکثر و رقابت است
 ،ســبب نظم گردن نهادن همگان به قانون
است.
واضح اســت که مراد صورت ظاهری قانون
نیســت  ،بلکه قانونی اســت که حقوق و
آزادی های شهروندان را به رسمیت شناخته
باشــد ،قانونی که حداقلی از حقوق را برای
همه آحاد جامعه فارغ از عقیده و مذهب و
جنس و نژاد و زبان و ملیت پذیرفته باشد.
در جامعه مدنی  ،قانون ضابطه و معیار بازی
اجتماعی است.
 )۸امــور جامعه مدنی با مشــارکت واقعی
شــهروندان در همه سطوح ســامان می
یابد .هیچ تصمیمــی در جامعه مدنی بدون
مشارکت شــهروندان اتخاذ نمی شود .این
اراده و سلیقه غالب شــهروندان است که
سرنوشت و جهت ســلوک جامعه مدنی را
رقم می زند.
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