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مردم و بن بست اصالحات
نظام انتخاباتی
حفیظ اهلل زکی
وضعیت کشــور را اگر بر معیار قانون و قانون گرایی به سنجش
بگیریم می بینیــم که قانون در باالترین ســطح و در مهمترین
مســایل ملی آشکارا نقض شده اســت .حکومت وحدت ملی بر
مبنای قانون اساسی به وجود نیامده است .پارلمان به صورت غیر
قانونی کار می کنند .پس قوانینی را که به تصویب می رســاند،
غیر قانونی است .شوراهای ولسوالی تشکیل نشده است و ...وقتی
قوانین از ســوی کسانی که ناظر بر حسن اجرای قوانین و پاسدار
قانون در این کشور است ،نادیده گرفته شود ،اتنظار قانون پذیری
از دیگران خطا و جهالت محض به حساب می آید .این یک واقعیت
است که مردم صدها سال را در بي قانوني زيسته و قانون به معناي
واقعي کلمه يا وجود نداشــته و يا ناعادالنه و تبعيض آميز بوده
است .قانوني که که دســت تعدادي را تا انجام بزرگترين جنايت
ها و خيانت هاي ملي باز گذاشــته و چنبره فعاليت عده اي ديگر
را حتا از محدوده آزادي هاي شــخصي و خانوادگي نيز تنگ تر
کرده بود.
رفتارهاي فراقانوني و يا قانون شــکنانه بــه قدري زياد بوده که
حيثيــت و وجهه قانون به عنوان يک ســند مهم و مورد احترام
عموم شهروندان کشور ،آسيب ديده و از منظر اجتماعي اهميت
خود را از دست داده بود.
پانزده سال اســت که در پرتو قانون اساسي جديد مي خواهيم
قانون را مســاويانه و برابر بر همه اعضاي جامعه تطبيق نماييم؛
پانزده سال اســت که مي خواهيم همه شهروندان در برابر قانون
مساوي و برابر باشــند و پانزده سال است که تالش مي کنيمدر
ســايه يک نظام نســبت ًا عادالنه و دموکراتيک رفتارهاي خود را
قانونمند سازيم.
طبيعي اســت که مدت مزبور براي تغيير در هنجارها و رفتارهاي
اجتماعي کافي نيســت و اين امر نيازمند يک استراتژي دوامدار
و اصالح طلبانه اي اســت که بايد با عزم و اراده عمومي تقويت و
نهادينه گردد.
بنا بر اين به سادگي مي توانيم نتيجه بگيريم که رسوبات فرهنگ
سياسي گذشــته در فضاي نا مطمئن و ناپايدار سياسي نه تنها از
بين نرفته که بن مايه هاي آن تــا اعماق اليه هاي جامعه نفوذ و
رسوخ کرده و کارکرد همه شبکه هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار
داده است .از اينرو گفته مي توانيم که نگراني هاي موجود در مورد
پروسه انتخابات جدي است و چنانچه پيشاپيش تدابير احتياطي و
نظارتي الزم در نظر گرفته نشود ،ممکن است کل پروسه از لحاظ
قانوني زير سوال برود.
پروســه هاي دموکراتيک و رونــد قانونمندســازي جامعه در
افغانستان به دليل جديد بودن و مواجه بودن با خطرات و چالش
هاي گوناگون سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ،بسيار آسيب پذير و
شکننده مي باشــد ،و به همين دليل بايد نهايت دقت ،احتياط و
ظرافت سياســي و اجتماعي به کار گرفته شود ،تا شيشه اعتماد
مردم نسبت به دولت و کميســيون هاي مسؤول درز بر ندارد و
اگرنــه ترميم آن عالوه بر هزينه هاي ســنگين مالي ،مدت هاي
طوالني ديگر ما را به عقب بر خواهد گرداند.
غليظ بودن مسايلي چون قوم گرايي ،سمت گرايي و گروه گرايي
و غلبه منافع شــخصي بر منافع عمومي و گستره فساد در همه
ادارات دولتي  ،انــواع تقلب ،دخالت ها و دســت اندازي ها را
درپروسه انتخابات قطعي مي سازد.
در انتخابات ریاســت جمهوری بدنام ترین انتخابات دنیا را به نام
خود رقم زدیم .وســعت تقلب به حدی بود که صحت و سالمت
انتخابات را زیر ســؤال برد و اختالفات اجتماعی را به اوج رساند.
کمیســیون های انتخاباتی که می باید از سالمت و عادالنه بودن
انتخابات برای مردم اطمینان می دادند؛ از ســوی مردم متهم به
جعل ،تقلب و جانبداری از یکی از کاندیدا گردید.
به این خاطر در توافقنامه سیاســی حکومــت ،روی اصالحات
انتخاباتی به عنوان تضمین سالمت انتخابات آینده ،تأکید صورت
گرفت .اما این اصالحات مدتی اســت که با بن بست مواجه شده
اســت .پارلمان فرامین تقنینی رییس جمهور را رد کرده و به این
ترتیب راه اصالحات را در عمل بسته اســت .آیا فرمان تقنینی
جدید رییس جمهور این بار معجزه خواهد کرد و از این بن بست
عبور خواهد داد؟

ما و طالبان؛ نقش حکومت در قدرتمند شدن گروه طالبان
در شــش ماه نخست ســال 5100 ،2016
غیرنظامی در افغانســتان کشته شدهاند.
گروه طالبان از مــاه جنوری تا آخر ماه می
 2016موفق به گسترش قلمرو خود شدهاند.
براســاس گزارش ســیگار و نیروهای ناتو
در افغانســتان؛ حکومت افغانستان در ماه
جنوری بر  70در خاک این کشــور کنترل
داشتند اما در اواخر ماه می  2016افغانستان
تنها بــر  65.5درصد خاک افغانســتان
کنترل خود را حفظ نموده است .دو رویداد
ســهمگین در کابل اتفاق افتاد .رویداد اول
انفجار در اجتمــاع تظاهراتکنندگان در
چوک دهمزنگ کابل بود که بر اثر آن بیش
از  80نفر کشــته و صدها نفر زخمی شدند.
رویداد دیگر ،حمله بــر هوتل نورت گیت
بود .همه این فاکت ها نشانگر این است که
هم گروه طالبان و هم داعش در افغانستان
قدرتمندتر شــدهاند و تهدید جدی برای
امنیت این کشور به حساب می آید.
با وخیم تر شــدن اوضاع امنیتی در کشور
ایاالت متحده آمریــکا تصمیم گرفت که
تعدادی از سربازانش را در افغانستان حفظ
کند و در عین حال ،صالحیت رزمی نیز به
این سربازان داده شــده است .کمکهای
نظامی و مالی کشــورهای عضــو ناتو به
افغانســتان یکی دیگر از مواردی است که
نشان می دهد که جامعه جهانی افغانستان
را تنها نمی گــذارد .اما ،بــا وجود ادامه
کمک ها و حضــور نیروهای بین المللی در
افغانستان وضعیت شکننده است.
گروه طالبان قدرتمند شــده اســت .یکی
از دالیل قدرتمند شــدن گــروه طالبان
نوع برخورد حکومــت مرکزی با این گروه
بوده اســت .از سال  1389که شورای عالی
صلح ایجاد شد سیاســت ما در قبال این
گروه تغییر نمود .ما به جای ســرکوب این
گروه همواره تالش نمودیــم تا آنها را به
میز مذاکره بکشــانیم .با وجود اینکه آنها
خواســت حکومت را مبنی بــر مذاکره و
گفتگــو رد نمودند امــا ،حکومت تغییری
در سیاســت خود به وجود نیاورد .بسیاری
از زندانیان این گــروه را از زندان ها آزاد
نمودند .برای بسیاری از سران گروه طالبان
اجازه سفر را دادند .این سیاست بدون شک

رحیم حمیدی

نشان از موضع ضعف حکومت افغانستان در
قبال این گروه بــود .ایاالت متحده آمریکا
و بســیاری از کشــورهای کمک کننده به
افغانســتان به نوعی از سیاست حکومت
حمایت و اســتقبال نمود .امــا ،نتیجه آن
سیاستها را امروز شــاهدیم .حکومت با
آزاد سازی زندانیان طالبان صفوف جنگی
آنها را تقویت بخشــید و به بســیاری از
نیروهای این گروه روحیه داد .اجازه ســفر
یافتن سران گروه طالبان موجب آن شد تا
این گروه بتواند به شکل آزادانه با حامیان
گذشــته خود ارتباط برقرار نموده و یکبار
دیگر ،زمینه های کمک مالی و نظامی آنها
را فراهم کند.
با شــکل گیری حکومت وحدت ملی اما،
سیاســت قبلی ادامه یافــت .تالشهای
زیادی به منظور متقاعد کردن پاکستان در
همکاری با مسائل امنیتی افغانستان صورت
گرفت اما ،در نهایت منتج به شکست شد.
پاکستان نه ســران گروه طالبان را به میز
مذاکره کشــاند و نه رهبران این گروه را از
پاکســتان اخراج نمود .حکومت افغانستان
اما ،همچنان سیاست دو پهلو در قبال گروه
طالبان را ادامه داد .رئیس جمهور غنی ،در

سخنرانی خود در پارلمان کشور برخی از
گروه طالبان را دشــمن مردم و حکومت
افغانســتان خواند .او به صورت مشخص
به شــبکه حقانی اشــاره نمود .سخنان
رئیس جمهور به خوبی نشان می دهد که
او همچنان به صــورت ابهام آمیز با گروه
طالبان برخورد می کند و همچنان چشــم
امیدی به پیوســتن این گروه به حکومت
افغانســتان دارد .نتیجه آن ســردرگمی
در میدان جنگ اســت .نیروهای امنیتی
کشــور در مواجه با گروه طالبان تصمیم
قاطع گرفته نمی توانــد .زیرا ،برای آنها
گروه طالبان هم دوست است و دشمن .این
مســئله جنگ را برای نیروهای امنیتی با
دشواری زیاد مواجه نموده است .بنابراین،
از دالیل اساسی و بنیادی قدرتمند شدن
گروه طالبان سیاست حکومت در قبال این
گروه است.
ما همواره پاکســتان را متهم نمودهایم که
این کشور تروریســتان را به تروریست
خوب و بد تقســیم می نکند .واقعیت امر
این است که ما نیز برای سال های متمادی
چنین کاری را نمودهایم .ما نیز القاعده یک
تروریســت بد بوده است اما ،گروه طالبان

در یک مقطــع زمانی بد و در مقطع زمانی
دیگر خوب بوده اســت .در حالی که هیچ
تفاوت بنیادی میان گروه طالبان و شبکه
القاعده و یا دیگر گروههای تروریســتی
وجود ندارد .اگر شبکه القاعده غیرنظامیان
را می کشد گروه طالبان نیز چنین کاری را
نموده است و می کند .این نشان می دهد
که تفاوت اساسی میان حکومت افغانستان
و حکومت پاکستان وجود ندارد .هر دو به
گونهای میان تروریسم خوب و بد تفکیک
قائل است .خطاب قرار دادن گروه طالبان
با نامهای مخالف مســلح دولت ،مخالف
سیاســی حکومت و یا برادران ناراضی در
واقع نشان از تفکیک قائل شدن حکومت
در میان گروه های تروریســتی اســت.
در واقع ،مخالف سیاســی خواندن گروه
طالبان منجر به مشــروعیت بخشیدن به
این گروه و قبول کردن بسیاری از فعالیت
های این گروه می باشد .کاری که حکومت
افغانستان بدون محاسبه نتایج آن انجام
داده است.
سیاســتهای کنونی حکومت افغانستان
و جامعه جهانی به نوعــی تمایل به ادامه
جنگ در افغانســتان دارد .یک و نیم دهه

گذشته نشــان می دهد که جنگ نتیجهای
در بر ندارد .ما نمی توانیــم با ابزار نظامی
صرف پیروز میدان شــویم .اما این بدین
معنی نیست که ما اهمیت کمتر به ابزارهای
نظامی قائل شــویم .قدرت نظامی اهمیت
فوق العاده در تأمین امنیت دارد اما ،جنگ
افغانســتان نیازمند مبارزه فرهنگی وسیع
نیز می باشد .ما در تأمین امنیت همان قدر
که نیازمند سرکوب شورشیان و تروریستان
هســتیم به همان انــدازه نیازمند تغییر
ذهنیت شهروندان و از بین بردن زمینههای
اجتماعی رشــد تروریسم و بنیادگرایی در
کشــور نیز می باشیم .نمونههای آن روشن
و واضح است .در هیچ مناطق هزارهنشین
گروه طالبان و هر گــروه بنیادگرای دیگر
فرصت حضور و فعالیــت را نمی یابد .این
بدون شــک ،نتیجه افزایش سطح آگاهی
آنان اســت .در مقابل ،اعضــای تحریک
طالبان پاکســتانی ،اعضای جنبش اسالمی
ازبکســتان به راحتی در میان پشتونها و
ازبیکها نفوذ نموده و فعالیت خود را آغاز
می کند.
اما مبارزه فرهنگی نبایــد به معنی ایجاد
مدارس جدید از سوی حکومت و کشورهای
اســامی منطقه درک گردد .ایجاد مدارس
دینی چه از ســوی حکومت و چه از سوی
کشورهای اســامی به مثابه تداوم و ریشه
دواندن عمیق بنیادگرایی در کشور است .ما
نیازمند مکاتب و مدارس دولتی می باشیم
که در متون درســی آن کمتر به مســائل
اسالمی پرداخته و یا به صورت تنقیح شده
مسائل اسالمی را ارائه نماید .ساخت مدارس
دینی در وضعیت که زمینههای اجتماعی و
فرهنگی برای رشد بنیادگرایی فراهم است
خطری جدی برای امنیت کشور است.
در پایان این نوشــتار باید گفت که رویداد
ها و گزارشها بیانگر قدرتمند شدن گروه
طالبان و داعش در کشــور است .با وجود
اینکه سربازان خارجی دوشا دوش سربازان
کشــور در میدان جنگ می جنگد اما ،ما
ضرورت بــه مبارزه فرهنگــی نیز داریم.
در عین حال ،سیاســت ما نباید منجر به
قدرتمند شدن بیشتر گروههای تروریستی
در کشور گردد.

آیا تذکره الکترونیکی توزیع خواهد شد؟
مهدی مدبر
این روزها مســئله تذکــره الکترونیکی
دوباره ســر زبان ها افتاده است .از قرار
معلوم ریاســت اجرائیه برای حل معضل
تذکره الکترونیکی طرحش را به ریاست
جمهوری ارســال کرده است و طرح هم
مورد پســند رئیس جمهور قرار گرفته
اســت و رئیس جمهور موافقتش را اعالن
کرده است.
هرچنــد که هنوز از جزئیــات این طرح
معلوماتی در دســترس نیســت ،ولی بر
اساس مصاحبه یکی از سخنگویان ریاست
اجرائیه با تلویزیون آشنا ،قرار بر این شده
است که به هر شهروند کشور دوتا کارت
هویت داده شود .در کنار تذکره برای هر
شهروند افغانســتان یک کارت دیگر نیز
داده می شــود که تمام مشخصات فرد از

 کارتون روز
جمله میلیت و قومیت در این کارت ذکر می
گردد.
سخنگوی ریاســت اجرائیه گفته است که
این طرح قانون ثبت احوال نفوس را تغییر
نمی دهد و  9میلیــون کارت که قبال چاپ
شده است از بین نمی رود و همچنان تمویل
کنندگان این طرح را پذیرفته است .جاوید
فیصل در مصاحبه اش با تلویزیون آشــنا
گفته اســت که تنها بر سر مسئله ی زمان
توزیع و یا اجرایی شــدن این طرح هنوز
موافقت وجود ندارد و برســر سایر مسائل
توافق بین ریاست اجرائیه و ریاست جمهور
صورت گرفته است .گفته می شود در تذکره
های اصلی مسئله ی قوم و مذهب ذکر نمی
گردد و در کارت جداگانه که طرح ریاست
اجرائیه است ،این موضوعات ذکر می گردد.
توزیع تذکره های الکترونیکی در گذشته به
دلیل اعتراض ها به ثبت معلومات شهروندان
در این تذکره ها و همچنان ثبت نشــدن
کلمه افغان در تذکره الکترونیکی و بعضی
از مشــکالت تخنیکی ،متوقف شده بود و
چندین تن از کارمندان ریاســت عمومی
تذکره الکترونیکی از کار برکنار شده بودند
و مدت ها بود که هیچ خبری درباره پروسه
کاری تذکره الکترونیکی منتشــر نمی شد
و اکنون ریاســت اجرائیه یکبار دیگر این
مسئله را بر سر زبانها آورده است.
توزیع تذکره الکترونیکی برای شهروندان
کشــور یکی از وعده هــای جدی رئیس
جمهور غنی و رئیــس اجرائیه بود و یکی
از اهداف اصلی حکومــت وحدت ملی .اما
اختالف ها بر ســر درج بعضی از اســم ها
در این تذکره ها ،پروســه ی کاری تذکره
الکترونیکی را با مشکل مواجه ساخت و به
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تعویق انداخته شد.
هنوز ریاست جمهوری درباره طرح ریاست
اجرائیه ابراز نظر نکرده است .معلوم نیست
آیا واقعا ریاست جمهوری با طرح ریاست
اجرائیه موافق است یا خیر .تمام آن چیزی
که در دســترس است ادعای های ریاست
اجرائیه است که گفته است طرح با موافقت
رئیس جمهور مواجه شده است.
اگر واقعا رئیس جمهور با طرح ریاســت
اجرائیه موافقت کرده باشد ،می شود گفت
بخشی از مشــکل تذکره الکترونیکی حل
خواهد شــد و راه ها برای توزیع تذکره
های الکترونیکی به شــهروندان کشــور
هموارتــر خواهد گردید ،امــا اگر رئیس
جمهور موافقت نکرده باشــد و اختالفات
درون حکومتی باعث شــود که این طرح
مورد تایید قرار نگیــرد ،باید قبول کرد
که حکومت وحدت ملی نمی تواند تذکره
های الکترونیکــی را در طول دوره کاری
اش توزیع کند و در آن صورت سرنوشت
بســیاری از پروســه های که بستگی به
توزیع تذکره هــای الکترونیکی دارد ،با
ابهام مواجه خواهد بود.
اما چند مشــکل دیگرنیــز در این طرح
وجود دارد .اولین مشــکل طرح ،مشکل
مالی آن است .افغانستان همواره از کمبود
بودجه رنج برده است ،یا حد اقل مقامات
حکومتی همواره اینگونه بهانه آورده اند.
درباره تذکره الکترونیکی نیز بودجه یکی
از جدی ترین مشــکالت این پروسه بوده
است و ده ها تن از کارمندان اداره تذکره
الکترونیکی بخاطر مشــکل بودجه از کار
برکنار شدند ،حاال این اندازه بودجه از کجا
شده اســت که قرار است دو برابر کارت و

تذکره چاپ شود و توزیع گردد؟
سخنگوی ریاســت اجرائیه گفته است که
تمویل کنندگان این پروسه نیز طرح آنها
را قبول کرده است و احتماال پول مصارف
چاپ کارت دوم را نیز می پردازند ،حاال اگر
کسی عقل سالم داشته باشد و بپرسد که
چه ضرورت دارد که شما دوتا کارت بخاطر
درج هویت یک نفر چاپ کنید و بودجه را
اضافی مصرف کنید چــه می گویید؟ اگر
تمام مشــخصات یک نفر را در یک کارت
درج کنید کار خیلی بهتری نخواهد بود؟
چرا باید بودجه ی که بــرای چاپ کارت
دوم مصرف می شــود ،به یک پروسه ی
انکشافی و یا عمرانی اختصاص داده نمی
شــود که یک مشکل را از یک جای دیگر
کشور حل کند و بهبود در وضعیت کشور
سریعتر رونما گردد؟
آنچه که روشن اســت این است که هیچ
طــرح بدون بودجه و مصــرف نمی تواند
اجرایی شــود .حکومت وحــدت ملی دو
سال است که از کمبود بودجه در رابطه به
تذکره الکترونیکی حرف زده است و روند
توزیع تذکره ها را به تعویق انداخته است،
اما حاضر نشــد که چند تا اصالح کوچک
در تذکره ها بیــاورد تا قناعت تمام مردم
افغانســتان را فراهم کند .اما حاال حاضر
اســت که دو برابر هزینه پرداخت کند و
معلومات اضافــی هرکس را در یک کارت
جداگانه درج کند.
فرض کنید در یک کشــور خارجی از یک
شهروند افغانســتان بر عالوه پاسپورت
تذکره خواسته شــود و یا اینکه ضرورت
شود تذکره اش ،حاال شــخص باید کدام
یــک از کارت هایش را نشــان دهد که

طرف مقابــل بپذیرد؛ اولی یــا دومی؟آیا
طرف مشکوک نمی شــود که چرا این فرد
دوتا تذکره تابعیت دارد؟ در صورتیکه این
طرح پذیرفته و اجرایی گردد ،یکی دیگر از
معجزات حکومت وحدت ملی خواهد بود و
یکبار دیگر بودجه و هزینه ملت را در یک
روند کامال بیهوده به مصرف خواهند رساند.
مردم افغانستان بارها از حکومت خواسته
اند که پروژه های انکشــافی و توســعوی
راه اندازی کنند تا از ســوی روند توسعه و
انکشاف کشــور رو به رشد باشد و از سوی
دیگر زمینه کارآفرینی برای شــهروندان
کشور فراهم گردد و آنها مجبور نشوند که
تن به مهاجرت های غیرقانونی بدهند ،اما
حکومت همواره گفته است که برای ایجاد
چنین پروژه هــای بودجه در اختیار ندارد،
اما حاال دیده می شــود که آنها برای یک
طرح غیر معقول ،می توانند بودجه و تمویل
کننده پیدا کنند و بــه راحتی از گفتگو بر
ســر مرحله اجرایی این طرح حرف بزنند.
این گونه کارها نشان می دهد که حکومت
واقعا صادقانه نمی خواهد پاســخ پرسش
های شهروندان کشور را بدهد و هرکدام از
دو شریک قدرت تالش دارند تا یک پروسه
ملی را بنام خود رقم بزنند و در ســایه آن
تبلیغات سیاسی شان را بکنند.
توزیــع تذکره هــای الکترونیکی یکی از
ضرورت های اساسی کشور است ،رهبران
حکومت وحدت ملی بر اســاس وعده های
شان به مردم افغانستان در هنگام کمپاین
های انتخاباتی و بر اساس توافق نامه ایجاد
حکومت وحدت ملی مسئول هستند که این
پروسه را اجرا کنند تا زمینه برای برگزاری
انتخابات شــفاف و همچنان حکومت داری
الکترونیکــی فراهم گردد .اما مســئولین
حکومت وحدت ملــی بجای اینکه به اصل
قضیــه بپردازند ،به حاشــیه ها توجه می
کنند .هیچ لزومی ندارد که یک شــهروند
دوتا کارت تابعیت داشــته باشد ،فکر نمی
کنم چنین رسمی در هیچ جای دنیا وجود
داشته باشــد .بجای آن بیایید هویت های
متنوع قومــی و مذهبــی را بپذیرید و از
ذهنیت قشری گری دوری جویید و هویت
هر شهروند را مطابق با تاریخ و ریشه های
نســلی اش در تذکره هویتش ذکر کنید،
کاری که نه هزینه دارد و نه هم ورق اضافی
الزم دارد.
حکومت وحدت ملی باید بــه منافع ملی
و همچنان به همدلــی و یکپارچگی مردم
افغانستان متعهد باشد و پروسه های ملی
را با عقالنیت و بــا توجه به مصرف بودجه
ملی به پیش ببرد تا هم روند اجرایی کار ها
با کندی مواجه نگردد و هم بودجه ی ملی
بیجا مصرف نگردد.
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