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فقدان حکومتداری در اوج
نابسامانی های اجتماعی
حفیظ اهلل زکی
جنجال های انتخابات ریاســت جمهوری که منجر به تشــکیل
حکومت وحدت ملی گردید ،عالوه بر این که شــکاف های قومی
و سیاسی را بیشتر کرد ،مشــروعیت قانونی حکومت را نیز زیر
ســؤال برد .با آن هم مردم افغانستان به دلیل پرهیز از خشونت
های بیشتر در کشــور و به خاطر جلوگیری از سؤ استفاده های
گروه های هراس افگن ،حکومت وحدت ملــی را پذیرفتند و از
برنامه های آن اعالم حمایت کردند .حکومت؛ اما بایســتی برای
جبران عدم مشروعیت قانونی خود تالش می کرد ،تا مشروعیت
اجتماعی و مردمی خودش را باال ببرد.
تبعیض ،بی عدالتی و در نظر گرفته نشدن انکشاف متوازن ،فساد،
سیاست های مبهم و دو پهلو در برابر هراس افگنان ،فقر ،بیکاری
و خــأ های قانونی و صدها موضوع دیگر از پدیده هایی بودند که
اعتماد مردم را نســبت به دولتمردان کاهش داده و سبب دوری
مردم از حکومت شده بودند.
هردو کاندیدای ریاست جمهوری با آگاهی از خواستها و نیازهای
شهروندان کشــور به حل این معضالت وعده های واضح و جدی
داده بودند و به همین دلیل مردم امیدوار بودند که حکومت وحدت
ملی عزم جدی تری را نسبت به معضالت ملی از خود نشان دهد
و پالن های مشــخص و روشنی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و
افزایش زمینه های شغلی و کاریابی به مرحله اجرا بگذارد .با فساد
اداری مبارزه کرده و زمینه های حیف و میل سرمایه های ملی را
از بین ببرد.
متأسفانه چنین نشد .آرزوی مردم بازهم در منجالب فریب ،نیرنگ
و وعده های دروغ ،دفن شد و امیدواری های هرچند ناچیز مردم
به حکومت وحدت ملی در آتش خودخواهی ها ،منفعت طلبی ها،
باندبازی ها ،مانع تراشی ها و قوم پرستی ها خاکستر گردید.
حکومت وحدت ملی با آن که مؤفقیت هایی در سطح ملی کمایی
کرده و اعتماد نسبی جامعه جهانی را نسبت به امنیت و بازسازی
افغانســتان جلب کرده است ،اما سیاست های حکومت درعرصه
داخلی کمتر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.
امروزه مردم به شدت از تورم ،گرانی ،فقر و بیکاری رنج می برند.
مردم در وضعیت فعلی قادر نیســتند نیازهای اساسی خانواده را
از طریــق معاش و یا روزمزد کارگری خود به دســت آورند .این
معضل دیگر نه قابل کتمان اســت و نه قابل تحمل .هر انسان به
غذا ،پوشاک و مسکن و دسترسی به خدمات صحی ضرورت دارد
و این ضرورت ها در افغانستان از طریق پرداخت پول قابل تأمین
می باشــند؛ در حالی که افراد خانواده باهمه زحماتی که متقبل
می شــوند ،پول مورد نیاز خانواده را به دست آورده نمی توانند.
پس باید چه کنند؟ پاسخ به این پرسش ،ما را به شناخت سلسله
پدیده های هدایت می کند کــه زیربناهای روابط اجتماعی ما را
امروزه با خطر مواجه ساخته است.
امروز در مناسبات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ما بیشتر همین
پدیده های آسیب زا رخنه کرده و تار و پود روابط مسالمت آمیز
اجتماعی ما را از هم گسیخته اند .نابردباری ،گرایش به رفتارهای
افراطی ،شعارهای آرمانگرایانه و میل واقعی به تغییر بنیادی بدون
در نظرداشت عواقب و پیایندهای آن ،برایند مستقیم کارکردهای
خام و ناکام حکومت ملی در عرصه های داخلی است.
حکومت وحدت ملی متأسفانه در بیش از دوسال عمر خود پیش
از آن که به تدوین سیاســت ها و پالن های اقتصادی برای بیرون
رفــت از بحران بیکاری بپــردازد ،در درون خود باچانه زنی ها و
امتیازخواهی های شخصی ،گروهی و قومی درگیرشد.
در حال حاضر حکومت وحدت ملی با آن که در عرصه بین المللی
از اعتبار نســبی برخوردار گردیده؛ اما در بعد ملی با چالش ها و
ناکامی های زیادی روبرو می باشــد .حکومت فرصت کافی برای
حل مشکالت مردم داشت و دارد؛ اما رویکردهای منفعت جویانه و
سود محور مقامات حکومتی ،بهره وری از هرگونه فرصت های ملی
را برای حکومت ناممکن ساخته است .امروزه این مافیای ثروت و
قدرت است که سمت و سوی موتور حکومت افغانستان را تعیین
می کنند .چاره جویی از این حکومت تا زمانی که حلقات فاسد و
فاشیست در بدنه نظام فعال باشد ،بی فایده و عبث خواهدبود.

حکومت و بنبست در آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی
اصالح نظام انتخاباتی جزؤ مهمترین مواد
اصلی توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت
وحدت ملی میان اشرفغنی ،رئیس جمهور
و عبداهلل عبــداهلل ،رئیــس اجرائیه بود.
نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت
ملی گذشته اســت اما ،تا کنون حکومت
موفق به آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی
کشور نشده اســت .حکومت وحدت ملی
برای آوردن اصالحــات در نظام انتخاباتی
فرمــان تقنینی صادر کــرد .فرمانی که از
ســوی مجلس نمایندگان رد شد .حکومت
فرمان تقنینی را به مجلس ســنا فرستاد و
این مجلس فرمــان تقنینی رئیس جمهور
را تصویب نمود .این اختالف ســبب شد تا
بر اســاس مواد قانون اساسی کمیسیون
مشترک از دو مجلس تشــکیل گردد .در
روزهای گذشته ،کمیسیون مشترک از دو
مجلس تشکیل شــد و دیروز نیز ،نشست
مشــترک این کمیســیون برگزار شد اما،
نتیجهای در بر نداشــت .اکنون سرنوشت
اصالحات در نظام انتخاباتی چه می شود؟
آیا حکومــت قادر به برگــزاری انتخابات
شورای ملی و شورای ولسوالی خواهد بود؟
در توافقنامه سیاســی در تشکیل حکومت
وحدت ملی برگزاری انتخابات شورای ملی
و شورای ولسوالی منوط به آوردن اصالحات
در نظام انتخاباتی کشــور شده بود .معنای
ضمنی این مســئله این است که تا زمانی
که حکومت در نظــام انتخاباتی اصالحات
نیاورد ،انتخابات شــورای ملی و شــورای
ولسوالی برگزار نمی شود .به لحاظ قانونی،
دوره کاری شــورای ملی تمام شده است.
اکنون مجلس نمایندگان خارج از چارچوب
قانون اساســی به کار شان ادامه می دهد.
این مسئله مشــروعیت قانونی این مجلس
را زیر سوال برده اســت .در عین حال ،بر
اساس قانون اساسی ،این شورا در سال آخر
دوره کاری خود صالحیت آوردن اصالحات
در قانون و نظام انتخاباتی کشــور را ندارد.
اکنون که دوره قانونی این شــورا به پایان
رسیده است مســئله از بنیاد منتفی است.
به دیگر سخن ،شورای ملی صالحیت تغییر
در نظام انتخاباتی و قانون انتخابات را ندارد.
این مسئله نشانگر به بن رسیدن حکومت
در امر آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی
کشور است .هیچ راهی قانونی برای حکومت

رحیم حمیدی

باقی نمانده است .اگر قانون اساسی را معیار
قرار دهیم مجلس نمایندگان صالحیت قبول
و یا رد اصالحات در نظام انتخاباتی را ندارد.
بدون آوردن اصالحــات در نظام انتخاباتی
حکومت نیــز قادر به برگــزاری انتخابات
شورای ملی نیست .این بن بست است که
حکومت در آن گیر کرده اســت .مســئله
اما ،به همین جــا ختم نمی گردد .حکومت
در برگزاری انتخابات نیازمند حمایت مالی
جامعه جهانی است .جامعه جهانی نیز کمک
مالی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات
منوط به آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی
نموده است.
از طرف دیگر ،در توافقنامه سیاسی میان دو
تیم انتخاباتی برگزاری لوی جرگه به منظور
مشخص نمودن جایگاه ریاست اجرائیه نیز
پیشبینی شــده بود .برگزاری لوی جرگه
قانون اساســی نیز امکان پذیر نیســت.
زیرا ،براساس قانون اساسی کشور اعضای
شــورای ملی بخشــی مهم از اعضای لوی
جرگه قانون اساســی را تشکیل می دهد.
در صورت که پارلمان مشــروعیت قانونی
نداشته باشد ،لوی جرگه قانون اساسی نیز

مشروعیت نخواهد داشت .همه این مسائل
نامشروع بودن ســاختار حکومت کنونی
را تداوم بخشیده اســت .حکومت برای
برگزاری انتخابات و خارج کردن حکومت
از نامشــروعیت دو راه بیشتر در پیش رو
ندارد.
اول؛ راه اول این اســت که رئیس جمهور
غنی و عبداهلل عبداهلل توافقنامه سیاسی
تشــکیل حکومت وحدت ملــی را زیر
پا بگــذارد و آوردن اصالحــات در نظام
انتخاباتی را به تعویــق بیاندازد .به دیگر
سخن ،انتخابات شورای ملی بدون آوردن
اصالحات در نظام انتخاباتی برگزار شــود.
بر فرض زیرپا گذاشــتن مواد توافقنامه
سیاســی تشــکیل حکومت وحدت ملی
حکومــت نیازمند راضی کــردن جامعه
جهانی بــرای تأمین بودجــه انتخابات
پارلمانی و شورای ولسوالی نیز می باشد.
زیرا ،جامعه جهانی نیز ،در فقدان اصالحات
در نظام انتخاباتــی در برگزاری انتخابات
شورای ملی سهم مالی نخواهد گرفت .از
این جهت ،حکومت در عین حالی که بخش
از توافقنامه سیاسی را به حالت تعلیق در

می آورد جامعه جهانی را نیز متقاعد سازد
که بدون اصالحــات در نظام انتخاباتی به
انتخابات شــورای ملی و شورای ولسوالی
کمک مالی نماید.
دوم؛ راه دوم زیــر پــا گذاشــتن قانون
اساسی اســت .تا این جای کار ،حکومت
قانون اساســی را زیر پا نموده است .زیرا،
قانون اساســی به صراحت بیان می دارد
که شورای ملی در ســال آخر صالحیت
آوردن اصالحات در قانون انتخابات و نظام
انتخاباتی را نــدارد .حکومت بی توجه به
حکم صریح قانون اساسی فرمان تقنینی
در امر آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی
را به شورای ملی فرستاده است .اکنون که
فرمان تقنینی از سوی مجلس نمایندگان
رد شده است و کمیسیون مشترک نیز به
نتیجه نرســیده است .حکومت راهی جزء
گزینه اول ندارد .این گزینه برای حکومت
و دموکراســی و نظام انتخاباتی کشور پر
هزینه است .زیرا ،در دموکراسیها قانون
اساســی یکی از مهمترین اصول و معیار
رفتارها و کنشهای افراد و کارگزاران نظام
است .آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی

آن را غیر مشــروع می ســازد .قانون که
مشروعیت قانونی اساسی نداشته باشد نمی
تواند مبنای عملکرد و رفتار کارگزاران نظام
و کمیسیون مستقل انتخابات قرار گیرد و
به رفتارها و کنشهای این نهاد و کارگزاران
آن مشروعیت بخشد.
به زودی تعطیالت تابســتانی پارلمان نیز
شروع می شود .با رفتن اعضای شورای ملی
به تعطیالت تابســتانی راه دوم نیز بر روی
حکومت وحدت ملی بسته می شود .زیرا،
در فقدان رأی اعضای پارلمان حکومت نمی
تواند فرمان تقنینی را اجرایی نماید .زیرا،
فرمان در زمان کار شورای ملی صادر شده
است و شورای ملی آن را رد نموده است.
اکنون که کمیسیون مشترک بر روی فرمان
تقنینی به نتیجه نرسیده است راهی دیگر
به لحاظ قانونی باز است و آن رأی دو ثلث
اعضای مجلس نمایندگان است .حکومت با
البی گری خود می تواند اعضای شورای ملی
را متقاعد ســازد که به فرمان تقنینی رأی
دهد .با این حال ،رأی گرفتن فرمان تقنینی
در واقع زیر پا گذاشتن قانون اساسی کشور
است.
به نظر نگارنده ،گزینه اول کم هزینهتر برای
حکومت است .با به تعلیق در آوردن بخش
از مواد توافقنامه سیاسی حکومت می تواند
جامعه جهانی را متقاعد ســازد و انتخابات
را برگزار نماید .بعــد از برگزاری انتخابات
و تشــکیل پارلمان جدید می تواند یکبار
دیگر ،مواد به تعلیــق در آمده توافقنامه
سیاسی تشــکیل حکومت وحدت ملی را
دوبــاره ســر کار آورد و اجرایی نماید .در
غیر آن ،برفرض رأی گرفتن فرمان تقنینی
رئیس جمهور از ســوی مجلس نمایندگان،
قانون انتخابات مشروعیت نخواهد داشت.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شد که
حکومــت در آوردن اصالحــات در نظام
انتخاباتی با بن بســت مواجه گشته است.
برداشــتن این بن بســت به شــکل که
مشروعیت قانونی داشته باشد امکان پذیر
نیســت .تنها راه به تعلیق در آوردن بخش
از مفاد توافقنامه سیاسی و متقاعد نمودن
جامعه جهانــی برای کمــک در برگزاری
انتخابات شــورای ملی و شورای ولسوالی
می باشد .جدا از این مسئله هیچ راه قانونی
وجود ندارد.

اعتیاد زنان؛ عوامل و پیامدهای آن
مهدی مدبر

در روزهای گذشــته وزیر مبارزه با مواد
مخدر گفته است که از مجموع سه و نیم
میلیون معتاد افغانســتان 850 ،هزار تن
آنها را زنان تشکیل می دهد .وزیر مبارزه
با مواد مخدر همچنان گفته است که 110
هزار کودک نیز معتاد به مواد مخدر است.
افغانستان یکی از کشــورهای است که
چندین ســال پیاپی به عنوان بزرگترین
تولید کننده مواد مخدر شــناخته شده
است .تولید مواد مخدر و دسترسی آسان
بــه آن ،یکی از عوامل عمده ی اعتیاد در
افغانستان به شمار می رود .اما این برای
اولین بار است که ارقام رسمی از معتادان
در کشور و بخصوص زنان معتاد ارائه می
شود.

 کارتون روز

اعتیاد یک معضل اجتماعی است که با توجه
تجارت جهانی آن ،اکنون اکثر کشــورهای
جهان با آن دســت و پنجــه نرم می کند.
مردم افغانستان نیز سالها است که در کنار
سایر مشکالت ،از اعتیاد نیز رنج می برند،
اما حکومت افغانستان هنوز نتوانسته در امر
مبارزه با مواد مخدر و همچنان کاهش روی
آوردن به اعتیاد موفق شود.
تصور اکثر مردم در افغانســتان این هست
که اعتیــاد یک پدیده ی مردانه اســت،
بســیاری از مردم از حضور زنان در قلیان
خانه ها و سیگار کشــیدن آنها تعجب می
کنند چه رســد به اینکه فکر کنند آنها به
مواد مخدر معتاد هســتند .اما گزارش های
رسمی و واقعیت های عینی اجتماعی ،ثابت
می کند که این تصور درست نیست و اکنون
 850هزار زن در کشور به مواد مخدر معتاد
هستند.
فقر ،بیکاری و نا امنی از جمله عواملی روی
آوردن به مواد مخدر در افغانستان دانسته
شده اســت .عواملی که این روزها بیشتر
افغانها با آنها دست و پنجه نرم می کنند و
از پیامدهای ناشی از آنها رنج می برند .اما
روی آوردن زنان به اعتیاد بیشتر از اینکه
متاثر از فقر ،نا امنی و بیکاری باشد ،متاثر از
زندگی خانوادگی آنها است .زنان افغانستان
بیشتر اوقات خود را در خانه سپری می کند
و فعالیت های آنها محدود به چهار دیواری
خانه می شــود .در یک چنینی وضعیتی
وجود یک فرد معتــاد در خانواده ،احتمال
روی آوری زنان به اعتیــاد را افزایش می
دهد و آنها را بصورت مســتقیم در معرض
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آلوده شدن به مواد مخدر و اعتیاد قرار می
دهند .تحقیقات اجتماعی نشان داده است
که زنانی که شوهران معتاد دارند ،بیشتر از
سایر زنان در معرض اعتیاد به مواد مخدر
قرار دارند.
مردان معتاد برای اینکه زنان شــان مانع
استفاده مواد مخدر توســط آنها نشود،
تــاش می کنند کــه زنان شــان را نیز
معتاد کنند ،این کار آنها باعث می شــود
که در خانه دیگر کســی آنها را سرزنش
و نصیحت نکند و مانعی برای اســتفاده
از مواد مخدر وجود نداشــته باشد .طبق
بعضی از گزارشهای تحقیقاتی ،بیشتر زنان
معتاد گفته اند اولین بار که مواد مخدر را
استفاده کرده اند ،این مواد توسط یکی از
اعضای خانواده تهیه شده است.
همچنان بیشتر مردان معتاد بخاطر اینکه
زنان شــان آنها را ترک نکنند ،تالش می
کنند که آنها را نیز معتاد بسازند .بسیاری
از مردان می دانند در صورتیکه زنان شان
به معتاد نبانشــد ،هر روز امکان دارد که
ادعای طالق بکند و از او جدا شــود ،بنا
بر این تالش مــی کنند که با معتاد کردن
زنان آنها را وابســته ی خود شان بسازند.
زیرا زنان معتاد توان مالی تهیه مواد مخدر
را ندارنــد و مجبور هســتند در این کار
از مردان کمــک بخواهند و این کار باعث
می شوند که آنها وابسته گردند و نتوانند
ادعای طالق و جدایی بکنند.
اما در کنار این ها عواملی دیگر نیز وجود
دارد که زنان بخاطر آنها به مواد مخدر روی
می آورند .بســیاری از زنان برای تسکین

دردهای جســمانی و کاهش فشــارهای
روحی و روانی از مواد مخدر استفاده می
کنند .در واقع آنها نمــی خواهند معتاد
شــوند ،تنها می خواهند فشارهای روحی
و روانی و دردهای جســمانی شان کاهش
یابد ،اما آهســته آهســته به مواد مخدر
معتاد می گردند؛ زیــرا تاثیر مواد مخدر
برای تســکین درد ،موقتی است و بعد از
آغاز درد فرد دوباره مجبور می شود که از
مواد مخدر استفاده کند.
اعتیاد نه تنها فرد و خانواده ای او را متاثر
می سازد بلکه جامعه را نیز متاثر ساخته
و باعث افزایش ناهنجاری های اجتماعی
می گردد .قتل ،ســرقت ،و ســایر جرایم
اجتماعی با اعتیاد رابطه ی مستقیم دارد
و افراد متعاد بیشتر مرتکب اینگونه جرایم
می شــوند .تجربه ی کشورهای درگیر با
این معضل اجتماعی ثابت کرده اســت که
عواقب ناگوار اعتیــاد زنان به مواد مخدر
بیشــتر از اعتیاد مردان است .وقتی یک
زن در یک خانواده دچار اعتیاد می شود،
خانواده بصورت مســتقیم متاثر می شود
و احتمال از هم پاشــیدن آن افزایش می
یابد .از سوی دیگر به دلیل حضور دایمی
زنان معتاد در خانه ،کودکان آنها نیز از این
وضعیت متاثر می شوند و امکان دارد آنها
توسط مادر به مواد مخدر معتاد گردند.
همچنان اعتیــاد زنان به مــواد مخدر،
مشــکالت عاطفی زیادی در خانواده به
بار می آورد .زنان معتاد به دلیل نداشــتن
شــرایط روحی متعادل ،نمی توانند رفتار
خود را با کودکان شــان کنترول کنند و

در بیشــتر اوقات با کودکان رفتار همراه با
خشونت دارند و یا اینکه به لت و کوب آنها
می پردازند.
همچنان اعتیاد باعث می شــود که زنان
بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار بگیرند.
زنان معتاد نســبت به مردان معتاد ،بیشتر
آسیب پذیر هســتند .امکان دارد آنها به
آسانی به تن فروشی روی آورند و یا اینکه
مورد تجاوز جنسی قرار گیرند .بسیاری از
زنان معتاد نیز پس از استفاده از مواد مخدر
دچار مشکالت صحی شده اند و بیماریهای
روانی همانند عصبانیت ،فراموشــی ،ترس،
ضعف و لرزش دست ها و بدن دامنگیر آنها
می شود.
از سوی دیگر فرهنگ حاکم به جامعه اعتیاد
زنان را یک موضوع غیر اخالقی در نظر می
گیرد نه یک بیماری .ایــن نگاه باعث می
شــود که به درمان زنان معتاد توجه نشود.
بسیاری از زنان معتاد در برابر اینگونه نگاه
تالش می کنند که اعتیــاد خود را پنهان
کنند و از از درمان آن اجتناب ورزند .اعتیاد
زنان در جامعه ی افغانستان هنوز به عنوان
یک تابو است .این مسئله باعث شده است
که کمتر از اعتیاد زنان حرف زده شود و به
درمان زنان معتاد توجه شود.
نبود مراکز درمانی ویژه ی زنان معتاد نیز از
مشکالت جدی زنان معتاد افغانستان است.
در نبود چنین مراکــزی ترک اعتیاد برای
آنها نیز مشــکل می گردد و آنها در خانه و
بدون مراقبت های صحی نمی توانند موفق
به ترک اعتیاد شــوند .ایجاد مراکز درمانی
ویژه ی معتادان زن می تواند به آنها کمک
بکند که به آسانی اســتفاده از مواد مخدر
را ترک بکنند و دوباره به زندگی ســالم باز
گردند.
یکی دیگر از عوامــل موثر در کاهش روی
آوری زنان به اعتیاد ،آگاهی دهی اســت.
بیشتر زنان افغانســتان از سواد و آگاهی
کافی برخــوردار نیســتند .آنها بصورت
مســتقل و به تنهایی نمی توانند در مورد
اضرار مواد مخدر کتــاب بخوانند و آگاهی
حاصل کنند .طرح برنامه موثر برای آگاهی
دهی از اضرار مواد مخدر به زنان و خانواده
ها ،می تواند در راستای کاهش روی آوردن
زنان به مواد مخدر ،موثر واقع شود.
وزارت مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای
ذیربط ،باید تالش ورزند که اعتیاد زنان را
به عنوان یک معضل اجتماعی و یک بیماری
برجسته بســازند و طرح ها و راهکارهای
عملی را برای کاهش روی آوری زنان به مواد
مخدر ارائه کنند ،تا پیامدهای اجتماعی آن
نیز کاهش یابد و از قرار گرفتن کودکان در
معرض اعتیاد نیز جلوگیری شود.
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