
نگاهی به عملکرد مجلس 

طالبان، از دوحه تا تهران

این روزها مجلس شــورای اســامی ســرگرم 
بررسی الیحه بودجه ســال آینده است و از طرف 
دیگر بحث هایی هم درخصوص استیضاح برخی از 

وزرا از مجلس به گوش می رسد. 
 یکی از وظایف مهم مجلس و یکی از اختیاراتی 
که مجلس شــورای اســامی دارد بررسی لوایح 
بودجه ســنواتی اســت. تجربه ثابت کرده که در 
کل مجالس بــه دلیل ضعف کارشناســی و عدم 
صاحیــت تخصصی، توان چندانــی برای ورود به 
ارقام و اعداد بودجه وجود نداشــته و عما بررسی 
چندانی صورت نمی گیرد و کا مجلس در کشور ما 
سرگرم یکسری ضوابط و قواعد بودجه ای می شود 

که چندان اساسی نیست. 
در کل بحث منابع بودجــه و مصارف آن جزو 
بحث های مهم و کلیدی اســت که مجلس به این 
موضــوع به علــت ضعف در صاحیــت تخصصی، 
چندان ورود پیدا نمی کند و این مسئله به مجلس 
فعلی هم اختصاص ندارد و مشــکلی است که در 

تمام مجالس به نوعی وجود داشته است. 
انتظاراتی که از مجلس می رود این است که به 
ردیف های بودجه ورود کند و به ناعدالتی هایی که 
در تخصیص منابع بین مناطق مختلف وجود دارد 
پایان دهد. این یکی از مشکات لوایح بودجه است 
که بودجه کشور به شــکل عادالنه ای بین مناطق 
کشور تقسیم نمی شود و همین مسئله باعث شده 
است که سالها ما عناوینی را تحت عنوان »محروم« 

برای برخی از مناطق کشور داشته باشیم و ظاهرا 
قرار است که این مناطق همچنان به عنوان محروم 

باقی بمانند.
انتظار دیگری که از مجلس می رود این است که 
به صورت تخصصــی درخصوص الیحه بودجه کار 
کند و آن را متناسب با برنامه پنج ساله ای که برای 
اداره کشور تنظیم شده به تصویب برساند. بودجه، 
برشی از آن چشــم انداز پنج ساله ای باید باشد که 
مجلس آن را به تصویب می رســاند که متاســفانه 
زیاد کار کارشناسی روی این مورد انجام نمی شود. 
مســئله دیگر که این روزها جــای نگرانی دارد 
بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اســت. البته در کل 
اینکه قیمت ترجیحی برای ارز وجود نداشته باشد 
امر مطلوبی اســت و در یک اقتصاد ســالم قطعا 
چنیــن موضوعی وجود ندارد اما همه می دانیم که 
اقتصاد ما در یک شــرایط تحریمی اســت و تورم 
بسیار باالیی در کشــور وجود دارد که بسیاری از 
اقشار جامعه نمی توانند مایحتاج اساسی را تامین 
کنند و طبقات متوســط حقوق بگیــر، از کارمند 
گرفته تــا کارگر و همچنین اقشــار پایین جامعه 
بــرای تامین این مایحتاج در تنگناهای جدی قرار 
گرفته انــد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شــرایط 
فعلی می تواند خطرات بیشتری را برای آنها داشته 
باشــد. خبرهایی که می رســد حاکی از آن است 
کــه تا حدودی دولت توانســته مجلس را به کنار 
آمــدن با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی متقاعد کند و 
این موضوعی اســت که در دولت دنبال می شود و 
مجلس هم که در ابتدا مخالفت هایی داشت، اکنون 
ظاهرا با دولت همسو شده و این یکی از مشکاتی 

است که خبر چندان خوبی نخواهد بود.

در کنــار بحــث بودجه اخباری هــم در مورد 
استیضاح برخی از وزرای اقتصادی، وزیر بهداشت 
و... به گوش می رســد که اقدام بسیار عجوالنه ای 
است. از این لحاظ که اوال همین نمایندگان هنوز 
چندماهی نگذشــته که به ایــن وزرا رای اعتماد 
داده انــد و از طــرف دیگر هم مجلــس، مجلس 
یکدستی است و با این کار انتخاب های خود را زیر 
سوال می برد. اگر در این مجلس اقلیت و اکثریتی 
وجود داشــت یا جریان هــا و جناح های مختلفی 
حضور داشــتند این بحث استیضاح تعجب برانگیز 
نبود، اما در مجلس یکدســتی که از وزرا حمایت 
کرده بود و اکنون به این زودی حمایت خود را پس 
می گیرد، چنین حرکت های احساسی، پشتوانه کار 
کارشناســی و تصمیمات مبتنی بر عقانیت را زیر 

سوال می برد.
البتــه در ارتباط با اصل اســتیضاح باید گفت 
که حق نمایندگان مجلس اســت، اما این کار باید 
منطقی داشــته باشــد که منطق این کار هم این 
است که باید مدتی زمان بگذرد. ضمن این که در 
شــرایطی که مجلس دارای تعدد سایق باشد این 
استیضاح معنا پیدا می کند اما این مجلس یکدست 
که تعدد سلیقه در آن وجود ندارد، تصمیمی را که 
خودشان چندماه پیش گرفته اند زیر سوال می برند 
و نشان می دهد نمایندگان از تصمیم خود پشیمان 
شده اند! این کار منطقی به نظر نمی رسد و عملکرد 
نمایندگان هم زیر سوال می رود و به نظر نمی رسد 
که این اقدام نمایندگان بتواند افکار عمومی را قانع 

کند.
* نماینده پیشین مجلس 
و عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری

هفته گذشته »مولوی صاحب امیر خان متقی« 
وزیر خارجه طالبــان در راس یک هیات بلند پایه 
از مقامات سیاسی و اقتصادی افغانستان به تهران 
ســفر کرد و در کنار دیدار با آقایان »حسین امیر 
عبداللهیان« وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران و 
»حسن کاظمی قمی« نماینده ویزه رئیس جمهور 
در امور افغانستان و مذاکرات دو جانبه فی ما بین 
دو کشور ایران و افغانستان در زمینه های سیاسی 
و اقتصــادی، با دو تن از مخالفــان طالبان که در 
تهران بودند دیدار و گفتگو داشتند و به جای ناسزا 
گفتــن به مخالفان داخلی خود و دندان تیز کردن 
و اسلحه کشــیدن، از آنان خواستند به افغانستان 
باز گردند تــا بتوانند در صلح و صفا زندگی کنند. 
نتیجه گفت وگو هر چه بود و هر چه خواهد شــد 
و آیا اســماعیل خان و احمد مسعود به افغانستان 
طالبانی باز خواهند گشــت یا نه، آنچه از اهمیت 
باالئی برخوردار اســت نفس گفتگو است که نشان 

از انعطاف پذیری طالبان و مخالفانشان دارد.

دیدار با »اسماعیل خان« والی پیشین هرات که 
شــخصی سالخورده است و گرمی و سردی روزگار 
را چشیده و از نخســتین روز حاکمیت طالبان بر 
افغانستان، کشورش را ترک کرد و در ایران ساکن 
شــد و »احمد مسعود« جوانی که نام و نشان را از 
پدرش که معروف به »شــیر دره پنجشیر« است 
به ارث بــرده و بعد از اســتقرار حاکمیت طالبان 
مقاومت مسلحانه در زادگاهش »دره پنجشیر« را 
کلید زد و در روزهای نخســتین حاکمیت طالبان 
مدعی بود بــا مقاومت می تواند حکومت طالبان را 
سرنگون کند، فتح بابی است برای کاهش تنش ها 

در کشور پر تنش افغانستان .
 ایــن دیدار و گفت وگو روی دیگر ســکه دیدار 
و مذاکره مقامات طالبــان با مقامات آمریکائی در 
دوحه پایتخت  کشور قطر است که از زمان »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور ســابق آمریکا شروع شد و 
در دوره »جو بایــدن« رئیس جمهور فعلی آمریکا 
ادامــه پیدا کرد و منجر به خــروج  آمریکائی ها و 
کشــورهای ائتافی و نیروهای ناتو از افغانستان و 

حاکمیت طالبان بر این کشور شد.
نگاهی اجمالی به آنچه کــه در دوحه و تهران 
اتفاق افتاد نشــان از این دارد که طالبان علی رغم 

این کــه برخی تصور می کننــد نیروهائی متحجر 
و خشونت گرا هســتند و زبان گفتگویشان از لوله 
تفنگ در می آید حداقل موقعیت شناس هستند و 
بــرای حفظ قدرت و جایگاهشــان به اصل گفتگو 
معتقدند و برای  پیشــبرد افکار و اهدافشان بسته 
عمل نمی کنند و شــعار زده نیستند و به عبارتی 
عملگرا هستند و حاضر به مذاکره حتی با دشمنان 

و مخالفانشان می باشند. 
موقعیــت شناســی از این نظر کــه به خوبی 
تشخیص می دهند برای مذاکره با آمریکائی ها باید 
دوحه را انتخاب کننــد و برای مذاکره با مخالفان 

داخلیشان باید به تهران سفر کنند.
اگــر طالبان بتواننــد از شــدت مخالفت های 
اســماعیل خان و احمد مســعود بکاهند یک گام 
 اساســی در اســتحکام حاکمیتشــان برداشته اند
  و اگــر ایــن دو رهبــر را همــراه ســازند گام
 بزرگتر خواهند برداشــت و اگــر هیچکدام از دو 
مــورد فوق تحقق پیدا نکند حداقل در تاریخ ثبت 
خواهد شد با این که در قدرت بودند با مخالفانشان 
نشستند و مذاکره کردند و قطعا هر مذاکره ای در 
یــک زمانی به بار خواهد نشســت و نتیجه مثبت 

خواهد داد. 
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استعفای مدیرعامل جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تکذیب شد

رئیس سابق صداوسیما، پتروشیمی  را 
رها نمی کند!
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عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم مداخات اقناعی و 
اجباری برای واکسیناسیون کرونا، گفت: از جمعیت ۶۷ میلیون نفری که انتظار 
داشتیم واکسن تزریق کنند، حدود ۶۰ میلیون نفر برای دز اول واکسینه شدند، 

ولی سرعت موارد جدید تزریق بسیار کاهش یافته است

عامل پرتاب ســنگ به ســوی خودروهای عبوری در بزرگراه ها از سوی پلیس 
دستگیر شد؛ فردی که منجر به مرگ دو تن شده، چندین نفر را نیز زخمی کرده و 
موجب وحشت و احساس ناامنی برای هزاران راننده دیگر شده بود. فرمانده انتظامی 

صفحه7تهران بزرگ جزئیات دستگیری این فرد را تشریح کرده است. صفحه4


