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حوزه های انتخاباتی تک
کرسی؛ موانع و چالش ها
حفیظ اهلل زکی

طرح حوزه های انتخاباتی «تک کرسی» در انتخابات پارلمانی واکنش
ها و انتقادهای زیادی را تا کنون بر انگیخته است .دراین طرح والیت
های کشور را ،که در حال حاضر حوزه های واحد و چند نماینده ای به
شمار می آید ،به حوزه های کوچک و تک نماینده تقسیم خواهد کرد.
در انتخابات مهم این است که روند انتخابات با شفافیت همراه باشد
و عادالنه و آزاد برگزار شــود .هر قانونی که بتواند شفافیت بیشتر
انتخابات را تأمین کند و به عدالت نزدیک تر باشد و آرای واقعی مردم
را بازتاب دهد ،همان قانون مناسب تر خواهد بود .ایجاد حوزه های
تک کرسی اگر چه از برخی محاسن و مزایای نیز برخوردار می باشد؛
اما در طــرح و تدوین قوانین و بخصوص قانون انتخابات نباید صرف
مسأله انتخابات را در نظر گرفته شود .در تدوین قوانین و تعیین نظام
های انتخاباتی بایستی شرایط کلی کشور از لحاظ فرهنگی ،تاریخی،
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.
در طرح حوزه های انتخاباتی تک کرسی پیشاپیش چند اصل مسلم
گرفته می شود:
 -1مردم آن کشــور یک ملت به حساب بیاید و تفاوت های مذهبی،
نژادی ،زبانی و فرهنگی در چوکات حس مشــترک ملی قابل تحمل
گردد.
 -2اصل عدالت سیاسی ،حقوقی و اجتماعی در قوانین و رفتارهای
رسمی و عمومی مد نظر گرفته شود.
 -3آمار نفوس کشــور در کل و آمار حوزه های انتخاباتی به صورت
مشخص ،معلوم باشد.
 -4واحد های اداری بر مبنای اصل عدالت و رسیدگی بهتر و عادالنه
تر به نیازها و خواست های شهروندان به وجود آمده باشد.
 -5امنیت در سراسر کشور برقرار باشد و مردم بتوانند بدون ترس و
هراس در پای صندوق های رأی حاضر شوند.
 -6مردم در رأی دادن آزاد باشند و با اختیار و اراده به کاندید مورد
نظر خود رأی دهند.
چنانچه این شرایط فراهم نباشد ،سیستم تک کرسی ،آینده انتخابات
را با بحران های سخت ،دشوار و الینحل مواجه می سازد.
در افغانستان متأســفانه هیچ یک از شرایط فوق موجود نیست .نه
آمار جمعیت معلوم است و نه مرزبندی های اداری مشخص است و نه
حس مشترک ملی در میان توده ها نهادینه شده و نه امنیت و عدالت
تأمین شده است .از اینرو کوچک کردن حوزه های انتخاباتی لزوما با
چالش ها و دشواری های زیر منجر خواهد شد:
الف :فرض کنیــم که ما در افغانســتان  249نماینده داریم و 365
ولسوالی .بنابراین در انتخابات بر مبنای تک کرسی بودن حوزه ها،
باید ما کل جغرافیای افغانستان را به  249حوزه تقسیم بندی کنیم.
پس ناچاریم تعدادی از ولسوالی ها را که از جمعیت کمتر برخوردارند
در یک حوزه انتخاباتی ادغام نماییم .حال میکانیزم این تقسیم بندی
با توجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی افغانستان و حساسیت ها
و ناهمگرایی های که دراین زمینه وجود دارد ،چگونه باید پیش بینی
شود؟
ب :مهمتر از آن وقتی که نفوس حوزه ها مشخص نباشد ،تعیین حوزه
های انتخاباتی امکان پذیر نمی گردد.
ج :تعداد زیادی از مناطق و ولســوالی ها به صورت کامل تحت اداره
طالبان و ســایر گروه های هراس افگن قرار دارد و عمال انتخابات در
این مناطق و ولسوالی ها ممکن نیست .اگر در این مناطق انتخابات
شود ،بدون شــک برنده انتخابات طالبان و گروه های هراس افگن
خواهند بــود و در نتیجه در پارلمان آینده تعــدادی از نمایندگان
وابسته به گروه های طالبان و داعش راه خواهند یافت.
د :ســهم زنان ،کوچی ها و هندوها و سیکها در این طرح چگونه در
نظر گرفته می شود؟
ه :در بســیاری از محالت افغانستان زورمندان حکومت می کنند و
یا در اداره یک حزب سیاسی می باشند .در این طرح برنده اصلی و
حتمی انتخابات همان زورمندان خواهند بود .
و :مشــکل افزون تر تعیین حوزه های انتخاباتی در درون شهرها و
بخصوص پایتخت افغانستان اســت .این تقسیم بندی هم به دلیل
معلوم نبودن آمار جمعیت و هم به دالیل قومی و مذهبی نگران کننده
و پرچالش خواهد بود.
بنابراین به نظر می رســد که طرح ایجاد حوزه های تک کرســی با
شرایط و مقتضیات افغانستان سازگار نبوده و از نظر عملی و اجرایی
با موانع و دشواری های زیاد مواجه می باشد و بایستی مورد تجدید
نظر قرار گیرد.

مشکالت شهرنشینی و سخنان شیک رئیس جمهور
دیروز ،یکشــنبه ،رئیس جمهور غنی در
دومین کنفرانس ملی شــهرداران کشور
صحبــت نمود .او به عــدم عرضه خدمات
بنیــادی ،نبود برنامهریزی شــهری ،عدم
توجه به وضعیت اجتماعی شــهرها ،نبود
امنیت اجتماعی ،عدم ایجاد حس مالکیت
شهری و ضعف فرهنگ شهرنشینی نمود.
در بخش از صحبتهای خود در پاســخ به
شــهردار هرات مبنی بر ایجاد پلیس ویژه
به منظور جمعآوری به زور مالیات شــهری
گفت :اگر شما خدمات نداشته باشید ،مردم
چرا پول بدهد؟ مردم وقتی پول می دهند
که بیبیند پولشان برای بهبود زندگی شان
استفاده می شود و اگر بیبیند که پرداخت
مالیات نتیجــهای ندارد به حکومت مالیات
نمی دهند .ســخنان رئیس جمهور شیک
است .کمتر رئیس جمهور و حاکم سیاسی
افغانستان مثل غنی شیک حرف زده است.
اما ،شیک گویی ره به جایی نمی برد .مسئله
این است که سخنان شیک او تا چه اندازه
از مشکالت که مطرح نمود را حل می کند.
آیا مشکالت و چالشهای شهری با سخنان
شیک و مصاحبه با  21شــهردار قابل حل
اســت و یا اینکه ما نیازمنــد از بین بردن
ریشه مشکالت و پالســیهای شهری می
باشیم.
شهر نشینی یک پدیده مدرن است .حامل
ارزشها و باورهای متفاوت از روستا .شهر،
فرهنگ متفاوت به خود را دارد .دگرگونیها
و تغییرات شــهری بیش از آن که بر مبنای
تقدیر و تصمیمات شخصی و یک فرد پیش
رود بر مبنای پالســی و برنامههای عقالنی
و سنجیده شــده صورت می گیرد .با این
حال ،شهرنشــینی در افغانستان چندان
تفاوت با زندگی روســتایی ندارد .شهرها
به صورت جزیرههای با گســیل های قومی
تقسیم شــدهاند .گروههای قومی مرزها و
قلمروی خود را تعریف نموده است .اگر چه
این تعریف به صورت رســمی نیست اما ،به
صورت غیر رسمی وجود دارد .شهرنشینی
بیش از آن که منجر به همگرایی و همسویی
گروههای اجتماعی شــده باشد به عنوان

رحیم حمیدی

یک فاکتور واگرایانه عمل نموده است .اگر
چه ریشــه آن به دوران جنگهای داخلی
بر می گردد امــا ،در دوران جدید ،آن الگو
و روند به قوت خود ادامــه یافت .در تمام
شهرهای افغانســتان که گروههای مختلف
قومی زندگی می کند مرزهای مشخص خود
را دارد .کابل ،هرات ،مزار ،قندهار از جمله
نمونههای عینی آن است .ظاهرا ،حکومت
غنی نیز برنامه و پالنی در این زمینه ندارد.
شهرنشــینی از آن جهــت واگرایی میان
گروههــای قومی را زیاد نموده اســت که
شهرنشــینی با تقســیم بندی شــهر بر
مبنای گروههای قومــی فرصت رفتارهای
و سیاســتها و برنامه های تبعیض آمیز را
برای حکومت و حاکمان سیاسی فراهم می
کند .حاکمان سیاسی برای جلب حمایت از
سیاستهای تبعیض آمیز خود با یک گروه
اجتماعی وارد تعامل می شــود .این گونه،
تضاد و واگرایی میــان گروههای قومی و
اجتماعی تشدید می یابد.
جدا از مســئله قومی شــدن شهرنشینی
در افغانستان مســئله مهم دیگر فساد در
ادارات دولتی و به خصوص در شــاروالیها
است .براساس سخنان رئیس جمهور غنی
هفتاد درصد شهر کابل بدون برنامه ریزی

شهری توسعه یافته اســت و این مسئله
باعث عدم گسترش فرهنگ شهرنشینی
و ایجاد حس مالکیت شــهری شده است.
توسعه شهر کابل بدون برنامهریزی و پالن
شــهری چطوری ممکن گردیده است .چه
عاملی باعث شده است که کابل بدون پالن
و برنامه گســترش یابد .آیا نهادی به نام
شاروالی وجود نداشته است با برنامهریزی
نماید و از گســترش بی رویه شــهریار
جلوگیری نماید .ریشــه این مشــکالت
وجود فساد گســترده در تار و پود اداره
شاروالی کابل است .فساد باعث شده است
که برنامه و پالن برای شــهر کابل و دیگر
شهرهای کشور تدوین و اجرا نگردد .فساد
باعث شده است که ساخت و ساز بی رویه
صورت گیرد.
فســاد گســترده اما ،فرصــت تعامل و
معاملههای کالن میان شاروالی و مافیایی
زمین را نیز فراهم نموده است .زمینهای
زیادی غضب شده اســت .شاروالیها اما،
هیچ اقدام در این زمینه ننموده اســت.
هیچ برنامه و هماهنگی میان شــاروالی با
نهادهای امنیتی بــه منظور باز پسگیری
زمین از مافیاها وجود نداشــته اســت و
ندارد .بنابراین ،ریشه بسیاری از مشکالت

شهری به فساد در شاروالیها بر می گردد.
اکنون ســخن این است که رئیس جمهور
برای حل مشکالت شهری چه تدابیر برای
مبارزه با فساد در شاروالیها نموده است.
رئیس جمهور تا چه اندازه بر سیاستهای
شــاروالیها نظارت دارد .چنــد ماه بعد
کارکرد شــاروالیها ارزیابی می شود .چه
سیستمی برای باال بردن کارآیی شاروالی
روی دست دارد .شاروالهای که متهم به
فساد است پرونده شــان به کجا رسیده
است؟
براساس قانون اساســی کشور شاروالها
باید در یک انتخاب آزاد ،عادالنه و شفاف
از ســوی مردم انتخاب شود .این در حالی
است که تا هنوز شاروال ها را شخص رئیس
جمهور انتخاب می شود .مسئله مصاحبه
رو در رو با  21فرد شایسته و انتخاب شان
به عنوان شاروال شــهرها نیست .مسئله
این اســت که چه کاری بــرای برگزاری
انتخابات صورت گرفته اســت .مســئله
این اســت که رئیس جمهور تا چه میزان
در برگزاری انتخابات متعهد اســت و چه
اقدامات برای این مهم انجام داده اســت.
صحبت با  21فرد و انتخاب آنها به عنوان
شــاروال کاری نیکویی است اما ،معضل و

مشــکل همچنان باقی است .اینکه رئیس
جمهور در دومین کنفرانس ملی شهرداران
سخنی از انتخابات شــاروالی به میان نمی
آورد نشان می دهد که هیچ انگیزه و اراده
برای برگزاری انتخابات ندارد.
اولویتهای اساســی ما در وضعیت کنونی
تالش به منظور برگزار نمــودن انتخابات
شاروالی است .مبارزه با فساد است .فسادی
که ریشه بسیاری از مشکالت در شهرهاست.
آوردن سیســتم در اداره شــاروالی است
تا این سیســتم کارکرد اداره را باال ببرد و
ســطح نظارت و ارزیابی را بیشــتر نماید.
سیســتم که به عنوان عامل کنترل کننده
بر رفتارهای کارگزاران شاروالی عمل نماید.
اولویت ما جابجایــی جمعیت از گروههای
مختلف اجتماعی از یک نقطه شهر به نقطه
دیگر شهر است تا همه از خدمات یکسان
بهره ببــرد و در نهایت ،واگرایی جای خود
را به همگرایی بدهد .بدون اینها ســخن
گفتن از ارائه خدمات بی معنی است .بدون
وجود سیستم ،محو فساد شاروالیها حتی
قادر به جمعآوری زبالههای شــهر نخواهد
بود چه رســد به نظارت و کنترل بر ساخت
و سازها و ارائه پالنها و برنامههای شهری.
رابطــه مافیای زمین با شــاروالیها بدون
وجود سیســتم ادامه خواهد یافت و مافیا
زمینهای بیشــتری را غضب خواهد نمود.
ساخت و ســازها به شکل خودسرانه ادامه
خواهد یافت.
بنابراین ،ســخنان شــیک رئیس جمهور
گرهی از مشــکالت شــهری نمی گشاید.
فرهنگ شهرنشینی گســترش نمی یابد.
حس مالکیت شهری نیز ایجاد نمی گردد.
امنیــت اجتماعی در شــهرها تأمین نمی
شود .ما ضرورت جدی به ارائه سیستم در
شــاروالیها داریم تا این سیستم کارکرد
شاروالی را باال ببرد و نظارت را بیشتر نماید
و از این طریق فساد کاهش یابد .اولویت ما
برگزاری انتخابات شاروالی است .انتخابات
که منجر به انتخاب شــاروالی گردد که در
عین حالی که به رئیس جمهور پاســخگو
است به مردم نیز پاسخگو باشد.

فرهنگ شهرنشینی و چالش های آن
مهدی مدبر

دیروز دومین کنفرانس ملی شهردارهای
کشــور در کابل برگــزار گردید .رئیس
جمهور غنی در این کنفرانس حکومت را
در عرصه ی ارائه ی خدمات شهری ناکام
خوانده و گفت که نظــام ناکام حکومت
داری شهری مردم را آزار می دهد.
رئیس جمهور غنــی گفت که عدم توجه
به نکته های اساســی در حکومت داری
شــهری از دالیل اصلــی ناکامی در این
زمینه اســت .در این کنفرانس شهردار
والیت هرات به رئیس جمهور پیشــنهاد
کرد کــه پولیس ویــژه ی تحت فرمان
شهردارها برای اخذ مالیات از مردم ایجاد
شــود ،اما رئیس جمهور در پاسخ گفت«:
اگر شما خدمات نداشته باشید ،مردم چرا
پول بدهنــد؟» رئیس جمهور غنی اضافه
کرد «:پاســخگویی دو طرفه است ،مردم
وقتی پول میدهند که ببیند پول شــان
برای بهبود زندگی شان استفاده میشود

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

و اگر ببیند که پول می رود و نتیجه اش را
نمیبینند ،به شما پول نمی دهند».
شهرهای افغانســتان با مشکالت زیادی
روبرو است .ساکنان این شهرها همواره از
از عدم ارائه خدمات شهری شاکی بوده اند
و از حکومت انتقاد کرده اند که در قسمت
توســعه ی خدمات شهری تالش نمی کند.
رئیس جمهور غنــی نیز در صحبت هایش
ناکامی در ارائه خدمات شــهری را یکی از
دالیل نا رضایتی مردم دانست و نپرداختن
مالیات از ســوی بعضی از شهروندان را نیز
با مسئله عدم ارائه خدمات شهری مرتبط
دانست.
به باور رئیس جمهور غنی مردم افغانستان
فکر نمی کنند که مالک شــهرهای شان
هســتند ،آنها فقط فکر می کنند که مالک
خانه های شان هســتند .به همین خاطر
در راســتای توسعه ی شــهری همکاری
نمی کنند .عــدم عرضه ی خدمات بنیادی
شــهری ،نبود برنامه ریزی شــهری ،عدم
توجه به وضعیت اجتماعی شــهرها ،ضعف
فرهنگ شهرنشینی ،نبود امنیت اجتماعی
و عدم ایجاد حس مالکیت شهری از چالش
ها و مشــکالتی اســت که به باور رئیس
جمهور غنی ،شــهرهای افغانستان با آنها
روبرو است.
روی آوردن به زندگی شهری در افغانستان،
بعد از سقوط حکومت طالبان ،افزایش بی
سابقه یافت .اکثر مردم خانه و زندگی شان
را در والیت ها و ولســوالی ها رها کرده و
به شــهرها به امید یک زندگی بهتر روی
آوردند .اکثر کســانی که از روســتاها به
شهرها روی آوردند ،در حومه های شهرها
مسکن گزین شدند و تالش کردند که برای
خود شان سرپناه بسازند.
روی آوردن روستانیشــنان به شــهرها و
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همچنان بازگشت بســیاری از مهاجرین
از کشــورهای دیگر به افغانستان ،باعث
شــد که تجارت زمین رونق خوبی بگیرد.
روستانشــینان و مهاجرانی که در حومه
های شهر مسکن گزینه شده بودند ،خانه
و زمین نداشتند و در تالش این بودند که
بتوانند خانه ی از آن خود داشــته باشند.
تاجران زمین نیز با استفاده از این وضعیت
تالش کردند که شــهرک هــای کوچک،
ارزان و غیر استندرد بسازند و به مهاجران
و کسانی که تازه به شهرها روی آورده اند
بفروشند.
اکثر این شهرک ها ،بدون در نظر گرفتن
معیارهای شــهری ساخته شــده اند و
اکنون باعث ایجاد بســیاری از مشکالت
شهرنشینی شده اســت .چنانچه رئیس
جمهور غنی نیز در ســخنان دیروز خود
گفت که  70درصد شهر کابل بدون برنامه
ریزی شــهری توســعه یافته است و این
باعث شده است که فرهنگ شهرنیشنی
گســترش نیابد و حس مالکیت شــهری
بوجود نیاید.
شــهرداری های افغانســتان هیچ وقت
نتوانسته اســت که ساخت و ساز شهرک
هــای غیرمعیاری را متوقف ســازد و یا
اینکه تالش ورزند تا این شهرک ها مطابق
معیارهای شهری ساخته شــود .ناکامی
در مدیریت ســاخت و ساز شهرک ها ،نه
تنها باعث شــده است که امروز شهرهای
افغانستان با مشکالت زیادی مواجه باشد،
بلکه باعث شده اســت که سرمایه و پول
گزافی در یک مســیر نادرســت مصرف
گردد .یکی از دالیلی که شــهرداری های
افغانستان مانع ساخت و ساز شهرک های
غیر معیاری نشده است ،موجودیت فساد
در این ادرات بوده است .فساد باعث شده

است که آنها به مافیای زمین اجازه بدهند
که شــهرک های غیر معیاری بسازند و یا
نقشــه های غیر معیاری طرح کنند و به
مردم بفروشند.
یکی دیگــر از مشــکالت شــهرهای
افغانستان ،توســعه ی نامتوازن شهرها
است .توســعه ی نامتوازن شهرها ،باعث
شده است که نظم شــهری بهم بخورد و
شــهر ،زیبایی و یکرنگی خود را از دست
بدهد .بطور نمونه اگر به شــهر کابل نگاه
بیندازیم ،بعضی قســمت های شهر کابل
از کمتریــن خدمات شــهری برخوردار
هستند .در شــهر کابل ،خدماتی همانند
کانالیزاسیون ســازی ،سرک سازی ،آب
رســانی و برق ،هیچگاه به صورت متوازن
انجام نشده است و این سیاست نادرست
شهرداری کابل ،باعث شده است که نظم
شهری در کابل بهم بخورد و بعضی قسمت
های از شهر کابل ،از توسعه باز بماند و در
نتیجه شهر کابل از نظم و زیبایی یکسان
برخوردار نباشد.
ارائه ی خدمات شهری یکسان و توسعه ی
متوازن شهر ،یکی از ضرورت های اساسی
ایجاد نظم شــهری است .بدون توسعه ی
متوازن و ارائه ی خدمات شهری یکسان،
نظم شــهری بوجود نمی آید و هیچ گاه
فرهنگ شهرنشینی رشــد نخواهد کرد.
حکومت افغانستان برای توسعه ی شهرها
و رشد فرهنگ شهرنشینی ،باید توسعه ی
متوازن شهرها را بصورت جدی در برنامه
هایش بگنجاند ،تا موفق بــه ایجاد نظم
دیسپلین شهری گردد.
آوردن اصالحات در شهرداری ها و مبارزه
با فســاد در این ادارات ،از نیازهای جدی
حکومت افغانستان برای گسترش فرهنگ
شهرنشینی و توســعه ی منظم و برنامه

ریزی شده ی شهرها است .مدیریت ناسالم
این ادارات باعث شــده است که توسعه ی
شــهری بصورت درســت صورت نگیرد و
برای ساخت و سازها و ایجاد شهرک های
خصوصی ،برنامه و طرح معیاری و استندرد
وجود نداشته باشد و این ساخت و سازها،
همچنان بصورت خودسر و غیرمعیاری در
بخش های مختلف از کشــور ،ادامه داشته
باشد.
ســخنان رئیس جمهور غنی در کنفرانس
ملی شهردارها و اعتراف به ناکامی حکومت
افغانســتان در عرضه ی خدمات شهری،
یکی از دالیل مدیریت ضعیف شــهرداری
های افغانستان است .سخنان رئیس جمهور
در این کنفرانس امیدوار کننده و دقیق بود
و بسیاری از مشــکالت شهری افغانستان
بیان شــد ،اما رئیس جمهور برای گسترش
فرهنگ شهرنشــینی و توسعه ی قانونمند
شهرهای افغانستان ،باید تالش ورزد تا در
این زمینه ،مطابق قانون اساسی کشور عمل
کند و انتخابات شهردارها را برگزار نماید و
از انتصاب آنها پرهیز کند .رئیس جمهور در
ســخنان خود گفته است که با  21شهردار
مصاحبه رو در رو داشــته است و در مورد
انتخابات شهرداری ها سکوت کرده است؛
چیزی که در قانون اساســی کشور تصریح
شده است.
در ســالهای گذشــته انتصاب شهردار ها
همواره بر اســاس تعلقات سیاسی انجام
شده اســت و این باعث شــده است که
شهردارها به مردم پاسخ گو نباشند ،بلکه
به کســانی که آنها را منصــوب کرده اند
پاســخ بگویند .این کار خود زمینه را برای
فساد مهیا ساخته است و نقش مردم را در
توســعه ی فرهنگ شهرنیشنی و همچنان
حس مالکیت شهری ،کمرنگ کرده است.
برگزاری انتخابات شهرداری ،حد اقل ترین
نتیجه اش این اســت که مردم را در قبال
شهرها و محل زندگی شــان حساس می
کند و حس مالکیت شهری را نیز برای آنها
بوجود می آورد؛ چیزی که طبق گفته های
رئیس جمهــور ،در حال حاضر وجود ندارد
و باعث شــده است که روند توسعه شهرها
و گسترش فرهنگ شهرنشینی با مشکالت
زیادی مواجه گردد.
حکومت افغانستان برای توسعه ی شهرهای
کشــور ،عالوه بر اینکه باید تالش ورزد تا
شــهرداری ها از مدیریت سالم و قانونمند
برخوردار گردد و توسعه به صورت متوازن
انجام شــود ،باید تالش نماید تا فرهنگ
شهرنشــینی را نیز تبلیغ کند؛ چیزی به
ندرت از سوی رســانه ها و شهرداری های
افغانستان انجام شده است .تبلیغ فرهنگ
شهرنشــینی و آگاهی دهی در این زمینه،
می تواند به رشد نظم و فرهنگ شهرنیشنی
کمک بکند.
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