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 استیضاح وزرای همسو آری- نه!
اما سؤال اینجاست، زمانی که کابینه دولت همسو با حمایت حداکثری اهالی 
بهارستان روی کار آمده است، مگر می شود آنها را وادار به پاسخ گویی یا استیضاح 
کرد؟ یا حتی وقتی دو نماینده با حمایت کامل هیئت رئیســه برای پســت وزارت 
به ســایر نمایندگان پیشنهاد داده می شــود، مگر می توان آنها را به این سادگی از 
کرســی وزارت جدا کرد؟ از این رو، برخی نمایندگان موافق استیضاح تأکید دارند 
که چنین امری به دلیل همســویی سیاســی مجلس و دولت امکان پذیر نیست و 
حتی به فرض اینکه هیئت رئیسه استیضاح ها را اعالم وصول کند؛ استیضاح ها در 
صحن رأی نمی آورد. احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس در این باره 
تأکید دارد: «مجلس یازدهم نمی تواند اســتیضاحی را اعالم وصول کند و اگر هم 
این اتفاق بیفتد، اکثر نمایندگان از عزل شدن وزیر موردنظر جلوگیری خواهند کرد. 
یکپارچگی پررنگی بین مجلس و دولت وجود دارد این شــواهد و پیمان ها به ما 
می گوید که روند اســتیضاح در مجلس یازدهم از کارآمدی الزم برخوردار نیست 
و آنها نمی توانند وزیری را در این مجلس اســتیضاح کننــد». به واقع نمایندگان 
موافق اســتیضاح بر این باورند که مجلس یازدهم توان اســتیضاح وزرای دولت 
سیزدهم را ندارد و اگر قرار بر تغییر رویکرد اقتصادی در دولت باشد، این تغییر و 
اصالح کابینه نه از سوی مجلس یازدهم، بلکه از سوی شخص رئیس جمهوری 

خواهد بود.
   بایکوت استیضاح وزرا در هیئت رئیسه

مدتی است استیضاح وزرای اقتصادی دولت رئیسی به طور جدی مطرح است 
اما هیئت رئیســه مانع از اعالم وصول طرح اســتیضاح می شود و از این امر سر باز 
می زند. به حدی که به گفته ســیاهکلی، نماینده قزوین و عضو کمیســیون صنایع 
مجلس، اســفند ماه برخی نمایندگان موافق اســتیضاح در حال جمع آوری امضا 
برای نامه ای بودند که در آن به هیئت رئیســه تذکر بدهند که چرا استیضاح اعالم 
وصول نمی شود و در دستورکار قرار نمی گیرد؟ او ابراز تأسف کرد که هیئت رئیسه 
به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به موافقان استیضاح پاسخ نمی دهد که چرا 
اســتیضاح را اعالم وصول نمی کند؟ حاال هم با گذشــت بیش از یک ماه از ســال 
جدید، باز نه از اعالم وصول اســتیضاح وزیر صمت خبری اســت، نه از استیضاح 

وزرای کار، اقتصاد، راه و کشاورزی!
بــه همین دلیل جالل محمودزاده، دیگر نماینده موافق اســتیضاح برخی وزرا 
هم صراحتا هیئت رئیسه را به جانبداری از وزرا و اقدام خالف قانون متهم کرد. او 
هیئت رئیسه را متهم کرد که با بایکوت استیضاح وزرای اقتصادی دولت، استقالل 
مجلس را زیر ســؤال برده اســت. این در حالی اســت که وزرای اقتصادی دولت 
رئیســی در ۹ ماهی که از عمر فعالیتشــان می گذرد، به قولی در ضعف عملکرد 
از یکدیگر ســبقت می گیرند. محمــودزاده همچنین با بیان اینکه «هیئت رئیســه 
نمی تواند از نظر قانونی جلوی اســتیضاح وزرا را بگیرد» تأکید کرد: «وقتی تعداد 
امضا ها از ۱۰ نفر گذشــت، اســتیضاح باید اعالم وصول شود؛ امروز اگر استیضاح 
صورت نگیرد چند ماه دیگر این کار باید انجام شود و با وضعیتی که شاهد هستیم، 
به نظر من بیشــتر کابینه آقای رئیســی تا چند ماه آینده باید اســتیضاح شوند». او 
دلیل ممانعت آنها از اعالم وصول اســتیضاح وزرا را خود هیئت رئیســه دانست؛ 
چرا که آنها پیشــنهاددهنده این وزرا برای رأی آوری به مجلس بوده اند؛ به همین 

دلیل مانع از استیضاح آنها می شوند.
   حدنصاب امضای استیضاح، محل مناقشه مجلسی ها

اگر چه محمودزاده طبق آیین نامه داخلی، امضای ۱۰ نماینده را برای کلیدزدن 
طرح اســتیضاح هر وزیر کافی می داند اما محمدحســن آصفری، نماینده اراک در 
گفت وگو با «روزنامه شرق» مدعی شد که حدنصاب کلید زدن طرح استیضاح وزرا 
۶۰ امضاســت و به همین دلیل اســتیضاح هیچ وزیری حدنصاب الزم را ندارد که 
هیئت رئیســه آنها را اعالم وصول کند. نکته جالب اینجاست که تعداد امضا برای 
شــروع استیضاح وزرا به محل مناقشه بین نمایندگان بدل شده است و علی اصغر 
عنابســتانی، نماینده دیگر مجلس هم در گفت وگو با «روزنامه شرق» با رد ادعای 
آصفری، همان تعداد ۱۰ امضا را طبق آیین نامه برای کلیدزدن اســتیضاح هر وزیر 
کافی دانست. حاال سؤال اینجاست که آیا آیین نامه دراین باره صراحت دارد یا مثل 
موارد متعدد در این باره هم دارای ایراد است و برخوردهای سلیقه ای بر آن حاکم 
شده؟ پاســخ هر چه باشد، مهم این است که با وجود اذعان خود نمایندگان مبنی 
بر ایــرادات آیین نامه داخلی اما هیچ اراده ای در صحن علنی برای رأی به اصالح 

و تغییر آن وجود ندارد.

  حمایت قاطع آصفری از هیئت رئیسه مجلس
محمدحســن آصفری، نماینده اصولگــرای اراک، در گفت وگو با « شــرق» در 
توضیــح اینکه چرا هیئت رئیســه مجلس مانــع از اعالم وصول اســتیضاح وزرا 
می شــود، مدعی شــد: «طبق آیین نامه داخلی مجلس، اگر اســتیضاح وزیری به 
حدنصاب برسد، هیئت رئیســه موظف به اعالم وصول آن است. از آنجایی که هر 
اســتیضاح ۶۰ امضا می خواهد و هنوز هیچ یک از اســتیضاح ها به حدنصاب این 

تعداد نرسیده است، هیئت رئیسه هم آنها را اعالم وصول نمی کند».
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در عین حال استیضاح 
وزرای دولت رئیســی را بسیار زودهنگام توصیف کرد و افزود: «در این مدت کوتاه 
چند ماهه، هنوز ارزیابی درســتی از عملکرد وزرا وجود نــدارد و نیاز به گذر زمان 
است. بنابراین حتی زدن حرف استیضاح وزرا در این برهه زود است و باید فعال با 

تذکر و سؤال پیش رفت و به آنها فرصت داد».
نماینده اصولگرای همســو با دولت سیزدهم، در پاسخ به اینکه فکر نمی کنید 
بــه اندازه کافی در این مدت به وزرا تذکر داده شــده اســت و در این شــرایط بد 
اقتصادی که به مردم فشار آمده، باید با اقدامی جدی تر وزرا را متوجه شرایط کرد؟ 
گفت: «بخشــی از مشــکالت اقتصادی بر عهده دولت قبل اســت و دولت فعلی 
سهمی از آن ندارد. ما نیازمند زمان هستیم و نباید برای استیضاح یا تغییرات وزرا 
عجله کنیم؛ چرا که هنوز کمتر از ۶۰ درصد مدیران جابه جا شــده اند و باید به این 

تغییر مدیران سرعت ببخشیم، بعد نوبت به بازخواست وزرا برسد».
نماینــده اراک در مجلس یازدهم بــا تأکید بر اینکه «مخالف اســتیضاح وزرا 
هستم»، ادامه داد: «باید حداقل به وزرا یک سال زمان بدهیم بعد عملکرد آنها را 
ارزیابی کنیم. این اولین بودجه ای است که دولت جدید به مجلس ارائه داده است 
و فقط دو هفته از ابالغ آن می گذرد. باید صبر کنیم تا بودجه بعد از ابالغ در جای 
خودش بنشــیند بعد توقع حل مشکالت جامعه را از دولت و وزرا داشته باشیم و 

بخواهیم آنها را به دلیل ضعف عملکرد استیضاح کنیم».
   ید طوالی هیئت رئیسه در زیر  پا گذاشتن قانون! 

برخالف آصفری، علی اصغر عنابســتانی، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، 
هیچ جانبداری ای از هیئت رئیسه ندارد و تخلف آنها را در این باره محرز می داند. او 
معتقد است انجام خالف قانون، روال هیئت  رئیسه مجلس شده است. این نماینده 
دور یازدهم مجلس به «شــرق» گفت: «هیئت رئیسه در اعمال نظرات خودش و 

ترجیح نظراتش بر نظر نمایندگان و زیر پا گذاشتن آیین نامه ید طوالیی دارد».
او در ادامه انتقادات خود به هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: «متأسفانه برخالف 
آنچه دوســتانمان در هیئت رئیســه قســم یاد کرده اند، در موارد متعددی طی دو 

سالی که از عمر مجلس می گذرد، آیین نامه را رعایت نمی کنند».
عنابســتانی تأکیــد کرد: «هیئت رئیســه مجلس یازدهم ظاهــرا کال تمایلی به 
استیضاح وزرا ندارد و این عدم تمایل فقط مربوط به وزرای دولت فعلی نیست و 
در مدتی که از دولت روحانی مانده بود، بارها خواســتار استیضاح وزیر نفت بودم 
و ۵۰ امضا برای استیضاح زنگنه جمع کردم، اما بر خالف آیین نامه، هیئت رئیسه و 

مشخصا آقای قالیباف همان موقع هم استیضاح را اعالم وصول نکرد».
این نماینده اصولگرای منتقد هیئت رئیســه درباره دلیل عدم اعالم وصول این 
طرح توضیح داد: «دلیل عدم اعالم وصول استیضاح ها را باید از خود هیئت رئیسه 
بپرســید،  اما آنچه مسلم اســت، این است که این اقدامشــان خالف قانون است. 
اشــکاالتی در آیین نامه مجلس وجود دارد که اجازه می دهد هیئت رئیسه خالف 

آیین نامه عمل کند و ما هم نمی توانیم برخورد ویژه ای با آنها داشته باشیم».
   نمایندگان معترض طرح استیضاح هیئت  رئیسه را کلید بزنند

عنابســتانی تنها راه برخورد نمایندگان با تخلفات هیئت رئیسه را که به زعم او 
کم هم نیست، آوردن طرح «اســتیضاح هیئت رئیسه» به صحن علنی دانست. او 
تأکیــد کرد: «اما از آنجایی که این اقدام نمایندگان ممکن اســت برای  آنها تبعات 

سنگینی داشته باشد، از این کار سر باز می زنند».
این عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس در ادامه توضیحاتــش گفت: «طبق 
قانون وقتی ۱۰ تا ۱۵ نماینده طرح استیضاحی را امضا کردند، حتی در صورتی که 
در اقلیت مطلق باشــند،  هیئت رئیسه موظف است طرح آنها را اعالم وصول کند 
تا به صحن بیاید. اما هیئت رئیســه فکر می کند آنها اقلیت هستند و نمی توانند به 
هیئت رئیســه فشار بیاورند، به همین دلیل موضع شخصی و بعضا سیاسی نسبت 

به درخواست آنها می گیرد و از مدار قانون خارج می شود».
او تأکید کرد: «این ایراد آیین نامه داخلی اســت که باید اصالح شود. از آنجایی 
که اصالح آیین نامه نیاز به رأی دو ســوم نمایندگان دارد، همیشــه با این مشــکل 
مواجه هســتیم؛ یعنی همه نمایندگان معترف هستند که آیین نامه اشکال دارد و 

باید اصالح شود، اما زمان رأی گیری در صحن، به آن رأی نمی دهند».
این نماینده دور یازدهم مجلس با بیان اینکه مخالف اســتیضاح است، در عین 
حال اعالم وصول طرح اســتیضاح وزرا از ســوی هیئت رئیســه را حق نمایندگان 
دانســت و گفت وزرا هم باید در این باره با مجلس همراهی داشته باشند تا ضعف 

برطرف شود.
او اضافه کرد: «اما برخی وزرا اصل تفکیک قوا را اشــتباه گرفته اند و معتقدند 
چون مسئولیت هر یک از قوا جداست، پس به کسی پاسخ گو نیستند؛ در حالی که 
نظارت از وظایف ذاتی مجلس است و وقتی به وزیری رأی اعتماد می دهد، باید بر 
او نظارت داشته باشــد. بااین حال، برخی وزرا زیر بار نظارت مجلس نمی روند، در 

صورتی که طبق قانون این حق مردم و مجلس است».
   تالش برای جداشدن از تبعات عملکرد دولت

اگرچــه به نظر برخی نمایندگان گذشــت ۹ ماه از عمر دولت ســیزدهم زمان 
زیادی نیســت و معتقد به دادن فرصت بیشــتر به وزرا هستند، اما نمایندگانی که 
شــاهد ضعف وزرا و نادیده گرفتن شــعارهای انتخاباتی دولت هستند و مشت را 
نشــانه خروار می داننــد، نمی خواهند مردم در زمان انتخابــات گناه دولت را پای 
آنها بنویســند. اگرچه چه بخواهند و چه نخواهند این مجلس سرنوشــت خود را 
با دولت ســیزدهم گره زده اســت؛ یعنی در صورت عدم تحقق شعارهای دولت، 
آنها نیز در انتخابات آتی گرفتار می شــوند؛ پس هرچنــد زودهنگام، با راه  انداختن 
پروسه استیضاح وزرای دولت همسو و کشیدن خط و نشان، به فکر جداسازی آینده 

سیاسی خود نزد افکار عمومی هستند، شاید در انتخابات آینده ناکام نمانند.

پای امضای استیضاح ماندن، مانع از لوث شدن این ابزار نظارتی است

«شرق» از تالش برخی نمایندگان اصولگرای مجلس برای استیضاح وزرا 
و ممانعت هیئت رئیسه از پذیرش آن گزارش می دهد 

دوسویی در همسویی
معصومه معظمی: برخی بر این باورند که قدرت یکدست آفت است. صحت این حرفشان هم زمانی نمود پیدا می کند که کشور به آن دچار شود. البته وقتی ۲۲۰ 
نماینده اصولگرای مجلس یازدهم طی نامه ای از سیدابراهیم رئیسی خواستند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود، چنین باوری نداشتند. حتی وقتی ۲۵۰ 
نماینده از ســایر رقبای انتخاباتی او که البته پوششی خوانده می شدند، خواستند به نفع رئیسی کنار بروند هم تصور نمی کردند این یکدستی قدرت به این زودی 
وبال گردنشان شود؛ چراکه مجلس یازدهم آبروی خود را به این اقدام سیاسی گره زد و حاال گریزی از آن ندارد. اتفاقی که از منظر سیاسی میمون و مبارک نبود اما 
آن زمان ترجیح دادند دولت و مجلسی همسو داشته باشند، شاید به یمن این یکدستی همه مشکالت پشت کوه قاف برود و کام اصولگرایان که بعد از سه دوره 
دوری از قدرت، حاال نوبت به آنها رسیده شیرین شود. اما این شادمانی دیری نپایید که مجلسی ها متوجه شوند آرزو با واقعیت تفاوت چشمگیری دارد و کسی 
برایشان در عرصه بین الملل فرش قرمز پهن نکرده و منتظرشان نیست. مجلس یازدهمی ها روزهای اول بعد از انتخابات ریاست جمهوری اشتیاق عجیبی داشتند 
و خود را در این پیروزی دخیل می دانستند و با رأی باالیی به وزرای دولت رئیسی اعتماد کردند. حتی دو کرسی کابینه، سهم این حمایت حداکثری شان شد. اما 
چیزی نگذشت که متوجه شدند برای کشورداری فقط هم فکری سیاسی کافی نیست و وزرا باید تخصص الزم را داشته باشند تا بتوانند جوابگوی مطالبات جامعه 
باشــند و آبروی دولت و مجلس موسوم به انقالبی را حفظ کنند. به همین دلیل با باالگرفتن مشکالت اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افزایش افسارگسیخته نرخ 
مسکن و بازار خودرو و ارز و ... موج تذکر و سؤال روی سر وزرای مورد وثوق بهارستان نشینان سرازیر شد. اما وقتی بی توجهی وزرا را نسبت به بعد نظارتی مجلس 
دیدند و در جلسات کمیسیون ها برای پاسخ گویی حاضر نشدند، استیضاح را راه چاره ای برای پاسخ گو کردنشان دیدند؛ بنابراین استیضاح وزیر کار، راه، اقتصاد، 
صمت، کشاورزی و بهداشت را کلید زدند که البته استیضاح سه وزیر کار، اقتصاد و صمت بیش از دیگران جدی شد. دامنه انتقادات به وزرای فوق تا جایی فراگیر 

شد که حتی کارکنان این وزارتخانه ها هم با تجمع های اعتراضی مقابل محل کار خود، خواستار استیضاح آنها شدند.

همان طور که در قانون اساسی تکلیف شده است، قانون گذاری و نظارت بر 
اجرای آن و عملکرد مسئوالن اجرائی، دو حوزه کاری مجلس شورای اسالمی 
است. نمایندگان موظف هستند در راستای وظایف خود به عنوان وکالی ملت 

و سوگند نمایندگی شان، به این دو وظیفه بدون اغماض ورود کنند.
در همین راســتا، سؤال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص از مجموعه های 
دولتی، ابزار هــای نظارتی نمایندگان بوده و مجلس برای ایفای نقش نظارتی 
خود از آنها بهره می برد و اســتفاده از آن حق طبیعی مجلس اســت؛ چراکه 

منجر به تقویت شأن و جایگاه نمایندگی می شود.
در این میان، آنچه حائز اهمیت ویژه اســت و به تقویت شأن مجلس منجر 
می شود، استفاده به موقع و بجا از این ابزارهاست. در همین راستا نیز مجلس 
یازدهم همان طور که در کارنامه ۲۲ ماهه خود نشان داده است، هیچ اغماضی 
در این مســیر ندارد و در بازه زمانی مشــابه شــاید در طرح و تعدد استفاده از 

ابزارهای نظارتی مذکور در میان ادوار بهارستان نیز رکورددار هست.

آنچه اخیرا درباره زمزمه اســتیضاح برخــی وزرا و عمدتا وزرای اقتصادی 
دولت ســیزدهم خبرســاز شــده اســت، نه بــه رویکــرد مجلــس بلکه به 

گمانه زنی های خبری مرتبط می شود.
شــرایط ویژه و دشوار اقتصادی کشور و رشد تورم و افزایش قیمت ها، فشار 
بی ســابقه ای را بر مردم، به ویژه طبقه کم درآمد و فرودســت جامعه، تحمیل 
کرده اســت. رســیدگی به ایــن اوضاع و بررســی چرایی عدم بهبــود اوضاع 
اقتصــادی آن طور کــه انتظار می رفت، محــل توجه همه نمایندگان اســت. 
نمایندگان موظف هستند کاســتی ها، سستی ها و انفعال های صورت گرفته در 

این روند را مورد توجه و پیگیری قرار دهند.
نکته ای که در بحث اســتیضاح وزرا موضوعیــت دارد و از جانب اکثریت 
مجلس محل اعتناســت، در نظر گرفتن شــرایط کشور و مشکالت تحمیلی به 
حوزه اقتصادی از یک ســو و توجه بــه تالش های دولت برای رفع و مقابله با 
این شرایط تحمیلی، به ویژه در این حوزه از سوی دیگر است. در کنار این توجه 

ویژه، اگر کاستی و انفعالی محرز شود، مجلس اغماضی در رسیدگی موضوع 
با وزرای مربوطه نخواهد داشت و حتی آن را وظیفه خود برای تقویت دولت 

می داند.
نکتــه دیگری کــه در بحث اســتیضاح حائــز اهمیت اســت، همراهی و 
همدلــی طراحان و امضاکنندگان اســتیضاح وزرا و پــای کار ماندن آنها برای 
بازخواســت کردن وزرای مربوطه است تا خدایی ناکرده این اهرم نظارتی لوث 

و تضعیف نشود.
اســتیضاح وزرا را نه رویکردی منفی بلکه ابزاری برای واکاوی مشکالت و 
پاسخ گو کردن بیشتر وزرا می دانم؛ بااین حال، نباید شتاب زده و با کارنامه ناکافی 
به واســطه محدودیت زمان مسئولیت از ناحیه وزرا اقدام کنیم. معتقدم برای 
رســیدگی به کارنامه وزیران باید فرصت تحقق ایده ها و برنامه های اجرائی به 

دولتمردان داده شود تا عیار عملکردی ایشان محک زده شود.
نکتــه دیگر اینکــه در کنار بحث نظارتــی و اســتفاده از اهرم های نظارتی 

مجلــس، تقویت نقــش قانون گذاری مجلس شــورای اســالمی و ممانعت 
از قانون گذاری هایــی که اخیرا از ســوی برخی نهادها صــورت می گیرد نیز از 

دغدغه های هیئت رئیسه در مجلس یازدهم است.
همان طــور که در قانون اساســی تأکید شــده ، قانون گــذاری حق مجلس 
شــورای اســالمی و بر عهده وکالی مردم اســت. بنابراین در معدود مواردی 
که برخــی نهادها بی اعتنا به این مهم عالقه بــه قانون گذاری دارند، مجلس 
و به صورت ویژه هیئت رئیســه گالیه مند است؛ چون این موضوع را تداخل در 
حوزه اختیارات مجلس شورای اســالمی می داند و معتقد است استمرار این 

روند، منجر به خدشه دار شدن شأن مجلس شورای اسالمی می شود.
هیئت رئیســه مجلس یازدهم به نمایندگی از وکالی ملت برای بازگرداندن 
مجلس به رأس امور دغدغه ویژه دارد و برای ممانعت از برخی موازی کاری ها 
که جز تضعیف جایگاه نمایندگی و شأن خانه ملت حاصلی ندارند، به صورت 

جدی چاره اندیشی می کند.

دوشنبه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۵

یـادداشـت

افغانستان امروز و مصالح ملی ایرانیان

در یادداشت هفته گذشته تأکید شد مواجهه کشورمان با تحوالت افغانستان در 
دوره جدید، نیازمند راهبردی دانش پایه و جامع اســت. این مهم نیازمند نهادهای 
پژوهشی و مطالعاتی سامان یافته و نیز ملزم بودن ساختار تصمیم گیری بر استفاده 
از نظرات کارشناسان و مطالعات و پژوهش های موجود است. متأسفانه در این باره 
کشــور نمره قبولی دریافت نمی کند؛ چرا که طراحی سیاســت بــرای مواجهه با 
مسائل افغانستان، همچون بسیاری از مسائل مزمن داخلی و خارجی در کشور، نه 
تحت تأثیر بنیان های دانشــی و علمی مبتنی بر مصالح عمومی، بلکه تحت تأثیر 
تصمیمات اداری از ســوی محدودی از سازمان ها اتخاذ می شود و ارزیابی دقیقی 
از نتایج این دســت از سیاســت ها نیز صورت نمی گیــرد و به این ترتیب به صورت 

معمول بر حجم مسائل کشور افزوده می شود.
امروز طالبان بر افغانســتان مسلط شده اســت؛ بدون آنکه ساختار حقوقی و 
قانونی برآمده از آرای عمومی مردم افغانســتان در این باره نقشی ایفا کرده باشد. 
حتی نهادهای ســنتی همچون لویی جرگه یا شورای علما نیز در طراحی سیاست 
طالب ها تا به امــروز ایفاگر نقش نبوده اند؛ یعنی طالب ها پاســخ گوی هیچ نهاد 
ناظری نیســتند و سیاست های آنها از ســوی نهادی مشورتی یا قانونی، طراحی و 
ســپس ارزیابی نمی شــود. اگرچه روحانیون حاکم بر افغانستان تأکید کرده اند در 
اداره افغانســتان به صورت موقت قانون اساسی ظاهرشاه را مالک قرار می دهند، 
اما میزان پایبندی به این قانون اساســی نیز در ابهام قرار دارد. گاه نیز در مســائل 
روزمره به قانون اساسی دوره حامد کرزی ارجاع می دهند. طلبه های افغانستانی 
از زمان به دست گرفتن قدرت، با تنگ نظری اجازه حضور را از سایر گروه ها، طوایف 
و مذاهب در ســاختار قدرت ســلب کرده اند. ســاختار طالبان اگرچــه تحت تأثیر 
تفســیری حنفی و ســلفی و دیوبندی از دین اســالم قرار دارد، اما نباید از حضور 
عناصر قدرتمند قومی و طایفه ای یعنی پشتون گرایی در این ساختار نیز غافل بود. 
پشــتونوالی برآمده از این رویکرد طایفه ای و قومی اســت که در سده های گذشته 
منعی برای حضور دیگر اقوام و طوایف در ســاختار سیاســی ایجاد کرده اســت. 
کمااینکه مال هیبت اهللا یا اشــرف غنی یا کرزی همگی برآمده از ساختاری است که 
به پشتونوالی معروف است که به دیگران اجازه حضور در هرم قدرت را نمی دهد. 
در دوره چند ماهه به قدرت رســیدن طالب ها، از ســویی نســبت به زبان فارسی 
محدودیت هایی اعمال شــده و از دیگر سو نمادهای تاریخی مردم افغانستان که 
نســبتی عمیق با جهــان ایرانی دارد، یعنی نوروز نیز از تقویم طالبان حذف شــده 
اســت. در این باره حکومت سرپرست چندان جدی اقدام کرده که حتی روز دهقان 
در روز دوم مــاه حمــل برابر با فروردین  را از تقویم حذف و به روز پنجم ماه حمل 
منتقل کردند تا امکانی برای برپایی جشــن نــوروز باقی نماند. روحانیون حاکم در 
اقدامی دیگر، بدون آنکه واکنشــی در ایــران برانگیزاند، تقویم یزدگردی-جاللی و 
یزدگردی را تغییر و تقویم قمری را جانشــین کردند. این اقدام طالبان در مبارزه با 
تاجیکان و دیگر گروه های زبانی و فرهنگی و تاریخ افغانســتان بازتاب چندانی در 

ایران نداشت.
توجه جدی طالبان به مســئال سیاسی و نوع مواجهه با همسایگان نیز در این 
چند ماه به قدرت رسیدن شایان توجه و تحلیل است. مسائل مرزی با ایران که به 
درگیری محدودی نیز در دهم آذر ۱۴۰۰ بدل شد، یا جریان بازداشت حجت االسالم 
یارمحمد رحمتی از آن جمله است. رئیس دفتر مرکز فرهنگی تبیان در کابل که با 
حضور در مقابل سفارت ایران، به تظاهرات اعتراضی مقابل سفارت ایران واکنش 
نشــان داد و سپس پخش یک فیلم اعتراف گونه از نام برده که از حمله کنندگان به 
سفارت ایران پوزش می خواســت با روش آشنای اعتراف گیری تلویزیونی، سرعت 
عمل طالب ها در مدیریت فضای سیاسی و فرهنگی افغانستان طبق سیاست های 

این گروه و فرقه را نمایان می کند.
همچنین کشور افغانستان از نظر شــاخص سواد در جهان جزء رتبه های آخر است. 
حدود ۴۳ درصد مردم افغانســتان باسواد و بیش از ۵۷ درصد بی سواد هستند و برآورد 
می شــود حدود ۷۰ درصد زنان افغانســتانی بی سواد هســتند. میلیون ها کودک نیز در 
افغانستان از تحصیل محروم اند. نسبت بی سوادی در روستاهای افغانستان بسیار باالتر 
از شهرهاست. ضعف نظام آموزشی و نبود امکانات آموزشی و معلم نیز موجب شده تا 
نسبت درخور توجهی از افراد باسواد و دارای مدرک تحصیلی از خواندن و نوشتن ساده 
نیز محروم باشند. همچنین وجود هزاران مدرسه دینی در افغانستان با ده ها هزار طلبه 
(در حدود ۱۵ هزار نفر از این طالب را زنان تشکیل می دهند) از دیگر مختصات سیاسی و 
فرهنگی امروز افغانستان است. بخش مهمی از این مدارس دینی، مراکزی برای تعلیم 
بر اساس معیارهای مد نظر گروه های تندرو است که گرایش های تکفیری دارند. همچنین 
بیش از ۱۶۰ هزار مســجد و مرکز دینی در افغانستان فعالیت دارند که طالبان در بخش 
مهمی از آنها نفوذ دارد. در بخشــی از این مدارس نیز داعش نفوذ دارد. با چنین شرایط 
و زمینه هایی، به نظر می رسد در ماه ها و سال های آینده چالش های مرتبط با افغانستان 
بیش از پیش در ایران نمایان خواهد شــد و بیش از هر زمانی الزم است ایران نسبت به 
تحوالت افغانستان با آگاهی کامل و رصد تحوالت آن، سیاست هایش را تنظیم کند و بر 
همین اســاس به مسئوالن کشور پیشنهاد می شود مراکز مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با 
کشورهای همسایه از جمله افغانستان، تقویت و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق 
ضوابط قانونی، دولت و نهادهای مســئول در سیاســت خارجی نیز موظف شوند تا به 
صورت تعریف شده از نتایج مطالعات کارشناسی و تخصصی در این حوزه استفاده کنند 
و این در شرایطی ممکن است که مصالح ملی و عمومی در کانون توجهات دولتمردان 

در سیاست های داخلی و منطقه ای و جهانی باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم
محسن  پیرهادی
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