
ریاســت عمومــی امنیــت ملــی با 
ــت  ــه اس ــی گفت ــر خبرنامه ی نش
ــان را  ــر از آدم ربای ــار نف ــه چه ک
از مربوطــات ناحیــه ســیزدهم 
ــد  ــل بازداشــت کرده ان ــهر کاب ش
ــن  ــگ ای ــز از چن ــر را نی و دو نف

ــد. گــروه نجــات داده ان
در ایــن خبرنامــه کــه دیــروز 
بــه نشــانی روزنامــۀ مانــدگار 
فرســتاده شــده، آمــده اســت کــه 
خیرمحمــد فرزنــد جــان محمــد 
ــد  ــین فرزن ــی  محمدحس و حاج
جان علــی توســط چهــار نفــر 
ــراد مســلح اختطــاف شــده  از اف
ــاه   ــک چ ــل ی ــد و در داخ بودن
در  کــه  می شــدند  نگــه داری 
ــۀ  ــای قطع ــات نیروه ــک عملی ی
خــاص ریاســت عمومــی امنیــت 
ملــی از چنــگ آنــان آزاد شــدند.
ــی  ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس
ــای  ــه نام ه ــان ب ــن آدم ربای از ای
اســحق فرزنــد قاســم علــی، 
ــد محمدجــان،  محمدآجــان فرزن
عبدالعلیــم فرزنــد محمدجــان 

فرزنــد حســین داد  مــوالداد  و 
ــون در  ــه اکن ــرده اســت ک ــام ب ن
ــه ســر  بازداشــت امنیــت ملــی ب

می برنــد.
ــل  ــک می ــراد ی ــن اف ــزد ای از ن
ــی،  ــر مرم ــینکوف و ۱۷ فی کالش
یــک جــوره پلیــت موتــر، دو 
ــل  ــدد قف ــج ع ــر و پن ــر زنجی مت

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ب
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
وزارت امــور داخلــه فهرســت 
نام هــای افــراد مخــل امنیــت، 

بــه  بی اعتنــا  و  قطاع الطریــق 
قانــون را در شــهر کابــل بــه 
تازه گــی نشــر کــرده اســت و از 
برخــورد جــدی پولیــس بــا ایــن 

افــراد هشــدار داده اســت.
مســووالن در ایــن وزارت گفتــه 
ــان را  ــاری مجرم ــه گرفت ــد ک ان
ــرده  ــاز ک ــن آغ ــای پایی از رده ه
ــاری  ــا گرفت ــد را ت ــن رون و ای
مجرمــان در ســطوح بلنــد ادامــه 

می دهنــد.
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حاکمیِت مـردمی

یـا حاکمیِت حاکمـانی

تأملی بر فاجعۀ 19 جدی 
در گرمـاگرِم صلح با طــالبان
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پروفیسور نظیف اهلل شهرانی:

قانون اساسی افغانستان برای »کی« ساخته شده است
نفـری  چهار  گروه  ملـی  امنیت 

را بازداشت کـرد آدم  ربایان 
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 ما باید بپرسیم که یک قانون اساسی انعکاس دهندۀ چیست؟ قانون اساسی در هر جامعه و کشوری که 
 باشد، انعکاس دهندۀ فرهنگ سیاسی همان کشور است. قانون اساسی امروز و هفت قانون اساسی
 دیگر که وجود داشت همواره برای »کی« ساخته شد. در حالی که از قانون اساسی مجاهدان و الیحۀ

رژیم طالبان یادآوری صورت نگرفت، ما 7 نه بلکۀ 9 قانون اساسی داریم

بیـانیۀ»وفـاق ملـی«
در پیوند به هفتۀ گرامی داشت از قانون اساسی افغانستان

افغانسـتان و پاکسـتان بایـد مشـکالت شـان را روی یـک میز 
گذاشـته و بـا یـک گفتمـان و دیالـوگ بی واسـطه، رو در رو 
بحـث کـرده و بـه راه حـل معقـول و مبتنـی بـر منافـع ملی هر 

دو کشـور برسـند

برنامـۀ وفـاق ملـی در آینـده بـه مـردم در محالت و روسـتاها 
قدرت و صالحیت خواهد داد تا حق انتخاب داشـته باشـند و 

بتوانند سرنوشـت شـان را خودشـان تعیین کنند

خواسـتم از جامعـۀ جهانـی و مـردم این اسـت تـا در انتخابات 
پیـش رو بگذارنـد مـردم خـود صاحـب قـدرت شـوند و بـه 
برنامـه رأی دهنـد. بـه گفتـۀ او: تنهـا برنامـۀ جامـع، کامـل و 
همه شـمول می تواند کشـور را نجـات بدهد، نه فـرد یا افراد

درانتخابات پیش رو  باید برنامه 
سرنوشت مردم را تعیین کند

احمدولی مسعود در سمینار »قانون اساسی و نیاز تغییر ساختار نظام سیاسی در افغانستان«:

به جای »کی« به »چی« فکر کنید
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ــتان،  ــی افغانس ــون اساس ــالگرد قان ــیدِن س ــرا رس ــا ف ــا ب ــن روزه ای
شــاهد برگــزاری نشســت های تحلیلــی در ایــن خصــوص از ســوی 
نهادهــای مختلــف در کشــور هســتیم. یک ونیــم دهــه پیــش، وقتــی 
قانــون اساســی افغانســتان در لویه جرگــه بــه تصویــب رســید، 
ــاالری،  ــِم مردم س ــرای تحکی ــردم ب ــان م ــی در می ــای فراوان امیده
تأمیــن عدالــِت سیاســی، اجتماعــی و مدنــی به وجــود آمــد؛ امــا طــِی 
ایــن ســال ها کــه از تصویــب قانــون اساســی می گــذرد، امیــد مــردم 

ــگ شــده اســت.  ــا بســیار کم رن ــن ارزش ه ــِم ای ــه تحکی ب
ــد،  ــرا می رس ــی ف ــون اساس ــل از قان ــۀ تجلی ــی هفت ــاله وقت همه س
ــتان از  ــر روز افغانس ــت، ه ــود وضعی ــای بهب ــه ج ــه ب ــم ک می بینی
ــی  ــرد. ارزیابی های ــه می گی ــتر فاصل ــی بیش ــون اساس ــای قان ارزش ه
ــی  ــی و بین الملل ــِت مل ــای باصالحی ــوی نهاده ــاله از س ــه همه س ک
ــورِت  ــه به ص ــد ک ــان می ده ــرد، نش ــورت می گی ــه ص ــن رابط در ای
ــرار  ــی ق ــورد بی احترام ــتان م ــی افغانس ــون اساس ــتناکی قان وحش
ــتان  ــۀ آزادِی افغانس ــال ۱395، خان ــود. در س ــض می ش ــه و نق گرفت
اعــالم کــرد کــه 92 مــورد قانــون اساســِی کشــور نقــض شــده اســت. 
در ســال دیگــر، گفتــه شــد کــه بــه جــز از یــک مــادۀ قانــون اساســی 
ــام  ــر تم ــود، دیگ ــور می ش ــِت کش ــن پایتخ ــه تعیی ــوط ب ــه مرب ک
ماده هــای قانــون اساســی نقــض شــده اســت. امســال نیــز در همیــن 
راســتا، نهادهــای مختلفــی در کشــور از قانــون اساســی گرامی داشــت 
کردنــد، امــا در کنــار آن بــه مــوارد زیــادی کــه قانــون اساســی مــورد 

ــتند.  ــاره داش ــز اش ــه نی ــرار گرفت ــی ق ــری و بی حرمت بی مه
ــای  ــه معن ــون اساســی در یــک کشــور نقــض می شــود، ب ــی قان وقت
ــورت  ــه ص ــردم توج ــوِق م ــه حق ــور ب ــه در آن کش ــت ک آن اس
نمی گیــرد. توجــه بــه قانــون اساســی، از مهم تریــن مولفه هــای 
یــک دولــِت مقتــدر و قدرتمنــد می توانــد باشــد کــه اقتــدار سیاســِی 
خــود را از مــردم می دانــد. امــا در افغانســتان عکــِس ایــن موضــوع 
ــز در  ــون اساســی نی ــا این کــه قان ــوده اســت. گوی همــواره صــادق ب
ــان از آن در راســتای  ــا تمامیت خواه ــوده ت ــن کشــور وســیله یی ب ای

ــد.  ــرداری کنن ــود بهره ب ــخصِی خ ــِع ش مناف
متأســفانه در کشــور مــا، قانــون اساســی از ســوی کســانی نقض شــده 
کــه مجــری و حافــِظ آن شــمرده می شــوند. بیشــترین نقــض قانــون 
ــورت  ــت ص ــه گانۀ دول ــای س ــوی نهاده ــور، از س ــی در کش اساس
ــای  ــه از نخســتین روزه ــی ک ــت وحــدت مل ــه اســت. حکوم گرفت
شــکل گیری خــود، اجــرای قانــون اساســی را از مکلفیت هــای 
ــین را  ــِت پیش ــا حکوم ــرد و حت ــالم ک ــود اع ــِی خ ــی و اساس اصل
ــه  ــود ب ــرار داد، خ ــاد ق ــورد انتق ــی م ــون اساس ــض قان ــل نق به دلی
ــود  ــد. از به وج ــدل ش ــی مب ــون اساس ــض قان ــِل نق ــن عام مهم تری
ــون  ــح قان ــه در نتیجــۀ نقــض صری ــن حکومــت شــروع ک ــدِن ای آم
اساســی و بی احترامــی بــه آراِی مــردم به وجــود آمــد تــا بــه امــروز 
ــا  ــه شــده، در تناقــض ب ــی کــه از ســوی ارگ گرفت ــِر تصمیم های اکث
قانــون اساســی کشــور قــرار داشــته اســت. همیــن حــاال بســیاری از 
ــوند  ــت اداره می ش ــراد سرپرس ــط اف ــور توس ــای کش وزارت خانه ه
ــاه  ــط دو م ــتی فق ــاد سرپرس ــی، معی ــون اساس ــاس قان ــر اس ــه ب ک
ــه  ــت ک ــت وزرا ماه هاس ــی از سرپرس ــا برخ ــت، ام ــده اس ــن ش تعیی
ــون  ــد و دم از اجــرای قان ــم داده ان ــا ل ــر کرســی های وزارت خانه ه ب

ــد.  ــی می زنن اساس
ــش بخواهــد انجــام می دهــد  ــِس حکومــت هــر کاری را کــه دل ریی
ــِن  ــا دیگــر قوانی ــون اساســی و ی ــه ترســی از نقــض قان ــدون آن ک ب
ــاِل  ــج س ــی، در پن ــای تقنین ــد. بیشــترین فرمان ه ــته باش کشــور داش
گذشــته از ســوی آقــای غنــی صادر شــده کــه عمــاًل عملــی فراقانونی 
شــمرده می شــود. انتخابــات در مغایــرت بــا قانــون اساســی برگــزار 
می شــود و هیــچ نهــادی نیســت کــه آن را پی گیــری کنــد. انتخابــات 
پارلمانــی مغایــر بــا نــِص قانــون اساســی، پــس از ســه ســال تأخیــر، 
ــالم  ــروز اع ــه ام ــا ب ــج آن ت ــا نتای ــد ام ــزار ش ــش برگ ــاه پی ــه م س
ــل  ــد در حم ــه می بای ــت جمهوری ک ــات ریاس ــت. انتخاب ــده اس نش
ــاه  ــی ســه م ــۀ غیرقانون ــه گون ــًا ب ــده برگــزار شــود، عجالت ســاِل آین
بــه تأخیــر افتــاده اســت. قــوۀ مقننــه کــه در همــۀ کشــورها نهــادی 
ــل  ــکن تبدی ــادی قانون ش ــه نه ــتان ب ــت، در افغانس ــاز اس قانون س
شــده اســت. بســیاری از نماینــده گاِن مجلــس حتــا آشــنایی اجمالــی 
ــد. عملکــرد و رفتارهــای شــخصِی برخــی  ــون اساســی ندارن ــا قان ب
از آن هــا، ُمفتضــح و مجرمانــه اســت. برخــی از آن هــا در موترهــای 
بــه  گاه  و  می کننــد  گشــت وگذار  مجــوز  بــدون  شیشه ســیاه 
ــار  ــادی انتظ ــردم ع ــد، آن گاه از م ــی می پردازن ــای غیرقانون فعالیت ه
دارنــد کــه قانــون اساســی را احتــرام بگذارنــد. در چنیــن وضعیتــی، 
می تــوان گفــت قانــون اساســی یی کــه از ســوی واضعــان و مجریــاِن 

ــردم و مملکــت می خــورد؟  ــه چــه دردِ م آن لحــاظ نشــود، ب
قانــون اساســی افغانســتان متأســفانه در یک ونیــم دهــۀ گذشــته مثــل 
ــت.  ــوده اس ــگل ب ــون جن ــون، قان ــدون قان ــای ب ــیاری از دهه ه بس
قانونــی کــه در ســایۀ آن، بــه مــردم ظلــم روا داشــته شــده و بــه حــق 
و حقوق شــان تجــاوز شــده اســت. در ســالگرد قانــون اساســی، بــه 
جــای تجلیــل از آن بایــد بــر مــزارِ آن شــمع افروخــت و گریســت. 

در سالگرد قانون اساسی 
باید بر مزارش شمع افـروخت

هجــده ســال پیــش از ایــن در چنیــن روزهایــی، 
در جریــان حملــۀ گســتردۀ طالبــان بــه ولســوالی 
ــش از 300  ــروه بی ــن گ ــان، ای ــت بامی ــگ والی یکاولن
تــن از باشــنده گاِن ایــن ولســوالی را کــه عمومــًا افــراد 
ملکــی و دهقان پیشــه بودنــد و در جنــگ نیــز ســهمی 
ــه  ــع ب ــِت فجی ــا حال ــه شــکِل جمعــی و ب نداشــتند، ب
ــع  ــه از ســوی مجام ــن فاجع ــه بســت. ای ــارِ گلول رگب
علیــه  جنایــت  از  روشــنی  مصــداِق  بین المللــی، 

ــد. ــح ش ــه و تقبی ــوان گرفت ــریت عن بش
ــتار ۱9  ــه کش ــدام ب ــد از اق ــای بع ــان در روزه طالب
ــنده گاِن  ــکونِی باش ــازل مس ــوزاندِن من ــه س ــدی، ب ج
یکاولنــگ دســت یازیــده و طــی ســه روز اکثــِر 
خانه هــای مســکونِی اطــراف بــازار نیــک )مرکــز 
ــرد  ــوای س ــیدند و در ه ــش کش ــه آت ــگ( را ب یکاولن
زمســتان ۱3۷9، زمینه ســاز آواره گــِی هــزاران خانــوادۀ 
قربانــی در نواحــی اطــراف یکاولنــگ شــدند. عده یــی 

از پیرمــردان و زنــان، درحالی کــه طالبــان ســرگرمِ 
دهشــت گری بودنــد، بعــد از ســه روز توانســتند پیکــر 
قربانیــان را از روی برف هــا و یخ بنــدان جــدا کــرده و 

بــه شــکِل جمعــی دفــن کننـــد. 

وجه فاجعه بارِ کشتار یکاولنگ
ــا  ــدی ت ــتار ۱9 ج ــار کش ــک و فاجعه ب ــه تراژی وج
ــی  ــت. عده ی ــده اس ــه نش ــدی گرفت ــاد ج ــون زی کن
رخــدادی  یکاولنــگ  کشــتار  کــه  می کننــد  فکــر 
ــان در  ــه طالب ــی ک ــایر قضایای ــۀ س ــه پیمان ــت ب اس
شــده اند.  مرتکــب  کشــور  مختلــِف  بخش هــای 
ــادی  ــزاب جه ــا اح ــان ب ــه طالب ــود ک ــاس می ش احس
در مخاصمــه بــوده و جنگجویــاِن مخالــِف خــود را در 
ســاحات مختلــِف کشــور ســرکوب می کــرده و رخــداد 

ــا  ــت رخداده ــن دس ــری از ای ــۀ دیگ ــگ نمون یکاولن
یکاولنــگ  کشــتار  این کــه:  واقعیــت  امــا  اســت. 
تفــاوِت جــدی بــا قضایایــی دارد کــه طالبــان یــا ســایر 
گروه هــای درگیــر در نواحــی مختلــِف کشــور مرتکــب 
ــان کشــتار یکاولنــگ غیرنظامــی  شــده اند. تمــام قربانی
بودنــد، در جنــگ دخالتــی نداشــتند و بدتریــن شــرایط 
ــودن و بلکــه  ــد. ملکــی ب زنده گــی را ســپری می کردن
ــان کشــتار یکاولنــگ،  ــودِن قربانی ــر ب ــان کار و فقی دهق
ــه  ــن حادث ــِز ای ــه فاجعه آمی ــه وج ــت ک شاخصه یی س
را درحالــی کــه بــه شــکلی از اشــکال پوشــیده مانــده 
یــا پوشــیده نگــه داشــته شــده، روشــن نمــوده و بــه آن 

ویژه گــِی خــاص می بخشــد.
گــروه طالبــان همــواره مدعــی شــده کــه غیرنظامیــان 
را در جنــگ هــدف قــرار نــداده و نمی دهــد. بــا 
آن کــه خــالِف ایــن ادعــا همیشــه ثابــت شــده 
ــاِت  اســت، امــا طالبــان ســعی کــرده مســوولیت حادث
تروریســتی یی کــه بخــش زیــادی از قربانیــاِن آن 

ــن  ــا ای ــد. ب ــده نگیرن ــه عه ــتند را ب ــان هس غیرنظامی
حــال امــا کشــتار یکاولنــگ کــه قربانیــاِن آن را عمومــًا 
ــی داد  ــکیل م ــان  تش ــًا دهق ــراد عمدت ــان و اف غیرنظامی
ــان  ــز درجمــع آن قربانی ــان و کــودکان نی ــًا زن و عالوت
ــع  ــک کشــتارِ فجی شــامل می شــدند، لکــۀ ننگــی از ی
ــن  ــر جبی ــریت ب ــه بش ــت علی ــه و جنای و بی رحمان

ــد.  ــد ش ــاک نخواه ــز پ ــه هرگ ــت ک ــان اس طالب

روند صلح و جایگاه قربانیاِن جنگ
هــم اکنــون گرماگــرمِ رونــد صلــح اســت و حکومــت 
ــان  ــاد و حامی ــن نه ــای ای ــه تالش ه ــت ک ــی اس مدع
ــش  ــان و حامیان ــا طالب ــی ب ــی اش در چانه زن بین  الملل
ــا چنــدی بعــد صلــح خواهــد آمــد.  ــاده و ت ــر افت مؤث
ــتان  ــردم افغانس ــر از م ــی موث ــه نماینده گ ــی ک درحال

به ویــژه قربانیــان جنــگ در ایــن رونــد صــورت 
و  افغانســتان  مــردم  گســتردۀ  اقشــار  نمی گیــرد؛ 
ــده گان  ــه بازمان ــری از جمل ــای بش ــان جنایت ه قربانی
شــهدای ۱9 یکاولنــگ، از سرنوشــِت مبهمــی کــه 
درانتظارشــان اســت، به شــدت نگــران انــد. ایــن 
ــزان  ــه می ــه چ ــت ب ــه حکوم ــند ک ــان می پرس قربانی
ــیت  ــش حساس ــدۀ اتباع ــوق تضییع ش ــه حق ــبت ب نس
دارد و در برابــر طالبــان قــرار اســت از آن هــا حفاظــت 
ــورت  ــان ص ــا طالب ــی ب ــه صلح ــد؟ در صورتی ک کن
گیــرد، بــر قضایــای جنایــت علیــه بشــریت کــه 
ــروه مرتکــب شــده اند، ســرپوش  ــن گ ــان ای جنگجوی
گذاشــته می شــود؟... ســواالتی از ایــن دســت، در 
کــه  می طلبــد  حکومــت،  توجــه  بــذل  صــورِت 
ــوند. ــهیم ش ــح س ــراِت صل ــگ در مذاک ــاِن جن قربانی

کشتار یکاولنگ، فاجعۀ فراموش شده
فاجعــۀ یکاولنــگ هرچنــد در اوایــل بازتــاب گســتردۀ 
ــِی  ــازمان های بین الملل ــت، س ــی داش ــی و بین الملل مل
مدافــع حقــوق بشــر مدتــی پــس از وقــوع فاجعــۀ ۱9 
جــدی در یکاولنــگ حضــور یافتــه و بــه مستندســازی 
ایــن رخــداد تراژیــک پرداختنــد. مدت هــا پــس 
نیــز  افغانســتان  بشــر  حقــوق  کمیســیون  آن،  از 
ــا  ــا ب ــت، ام ــت گرف ــابهی را روی دس ــای مش اقدام ه
ــه  ــن توج ــه کمتری ــی ک ــد درحال ــی چن ــت مدت گذش
بــه بازمانــده گان قربانیــان ۱9 جــدی صــورت نگرفتــه 
ــی و  ــع داخل ــاد شــده از ســوی مجام ــود، رخــداد ی ب

ــد. ــپرده ش ــی س ــاِق فراموش ــه ت ــی ب بین الملل
بــا آن کــه در اوایــل تشــکیل حکومــت پــس از 
ــم  ــور حاک ــبی در کش ــش نس ــان، آرام ــقوط طالب س
ــرازیر  ــز س ــی نی ــتردۀ بین الملل ــات گس ــود و امکان ب
شــده بــود، بازمانــده گان کشــتار یکاولنــگ مــورد 
ــای  ــت و نهاده ــِی حکوم ــه اختصاص ــن توج کمتری
ــی کــه در شــرایط  ــد و درحال ــرار نگرفتن بین المللــی ق
دادخواهی شــان  بــه  می گذراندنــد،  زنده گــی  بــد 
ادامــه دادنــد. اکنــون کــه هجــده ســال از ایــن حادثــه 
ــه ســن  ــاِن ۱9 جــدی ب ــم قربانی ــال یتی گذشــته و اطف
ــاتر  ــا رس ــی آن ه ــدای دادخواه ــیده اند، ص ــوغ رس بل
ــال  ــد س ــا در چن ــده گان تنه ــن بازمان ــت. ای ــده اس ش
در  را  دادخواهی شــان  کــه  آن شــده اند  بــر  اخیــر 
پایتخــت ادامــه داده و از مجــرای رســانه ها توجــه 
ــده گان  ــه بازمان ــی را ب ــای بین الملل ــت و نهاده حکوم
ــگ  ــدی یکاولن ــک ۱9 ج ــداد تراژی ــدۀ رخ فراموش ش

ــد. ــب نماین جل

دریغ از دادخواهی
ــتار  ــه کش ــت ک ــی اس ــر مدع ــوق بش ــیون حق کمیس
ــت و  ــریت اس ــه بش ــت علی ــگ، جنای ــی یکاولن جمع
ایــن کمیســیون گــزارش مستندسازی شــدۀ خــود را در 
ایــن پیونــد تهیــه و بــه حکومــت تســلیم کــرده اســت. 
ــان  ــد کــه آن ــراف می کنن ــا اعت مســؤوالن کمیســیون ام
بــه گونــۀ بایســته در ایــن پیونــد دادخواهــی نکــرده و 
ــه رخــداد ۱9 جــدی  ــد ب ــا گــزارِش خــود در پیون حت
را بــه دلیــل تصویــب قانــون عفــو عمومــی در پارلمــان 
ــا آن کــه می پذیــرد کــه  ــد. ایــن نهــاد ب منتشــر نکرده ان
ــا  ــود، ام ــریت ب ــه بش ــت علی ــگ جنای ــتار یکاولن کش
ــداد  ــن رخ ــه ای ــد ب ــه در پیون ــرد ک ــختی می پذی به س
ــتقیم و  ــالن مس ــود و عام ــی ش ــت دادخواه می بایس

غیرمســتقیِم آن نیــز مــورد پیگــرد قــرار گیرنــد.

عصر مصالحه و جایگاه جنایت کاران و قربانیان
ــاِن جنــگ و فراموشــِی قضایــای  ــه قربانی بی توجهــی ب
ــه بشــریت، شــاخصه یی از چرخــش دور  ــت علی جنای
ــع  ــًا جوام ــه بعض ــت ک ــونت اس ــگ و خش ــِل جن باط
جوامعــی،  چنیــن  در  می شــوند.  ســردچار  بــدان 
ــده و  ــپرده ش ــی س ــاِق فراموش ــه ت ــگ ب ــان جن قربانی
بدیــل آنــان، جنایــت کاران مــورد توجــه و تفقــد 
ــده  ــدید ش ــح تش ــث صل ــون بح ــد. اکن ــرار می گیرن ق
اســت، طرف هــا کمــر بســته اند کــه توافقــی در 
ــم  ــه خت ــه ب ــود ک ــل ش ــا حاص ــن تالش ه ــۀ ای نتیج
ــر  ــا کمت ــف ام ــای مختل ــردد. طرف ه ــگ منجــر گ جن
ــاِن جنــگ ســخن  از تأمیــن عدالــت و دلجویــی قربانی
ــح را  ــاِت صل ــداری توافق ــه پای ــری ک ــد، ام می گوین

ــرد. ــد ک ــه رو خواه ــه روب ــا لطم ــدیداً ب ش

تأملی بر فاجعۀ 19 جدی 
در گرمـاگرِم صــلح با طــالبان
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تیـم وفـاق ملـی از »هفتـۀ قانـون اساسـی« گرامی داشـت 
کـرد. محفلـی بـه همین مناسـبت زیر نـام قانون اساسـی و 
نیـاز بـه تغییر نظام سیاسـی در افغانسـتان در دفتـر مرکزی 
وفـاق ملـی برگـزار شـده بـود کـه در آن شـمار زیـادی 
از اسـتادان دانشـگاه، حقوق دانـان، دانشـجویان و فعـاالن 

مدنـی و سیاسـی حضـور داشـتند.
ایـن نشسـت بـه منظـور بررسـی و جسـتجوی راه هـای 
افغانسـتان بـر گـزار  تعدیـل و تغییـر نظـام سیاسـی، در 
گردیـده بـود و در آن مشـکالتی که قانون اساسـی کشـور 

دارد مـورد سـنجش و ارزیابـی قـرار گرفـت.
احمدولـی مسـعود، نامـزدِ تیـم وفـاق ملـی در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری بـه غیرمتمرکزسـازی نظـام تأکید می کند 
و می گویـد قانـون اساسـی بـه گونه یی تنظیم شـده اسـت 
کـه تمـام صالحیت هـای ادارۀ یـک مملکـت را به دسـت 

یـک فـرد می دهد.
آقـای مسـعود کـه روز پنجشـنبه، 20 جـدی در سـمینارِ 
قانـون اساسـی و نیـاز تغییـر نظـام سیاسـی کـه از سـوی 
تیـم وفـاق ملـی برگـزار شـده بـود، صحبـت می کـرد، از 
مـردم خواسـت تـا به نامـزدی رأی دهنـد که برنامه داشـته 
باشـد و آنـان بتواننـد مطالبـات شـان را در برنامه هـای آن 

ببینند. نامـزد 
نامـزد تیـم وفـاق ملـی همچنـان پیشـنهاد کـرد کـه بـرای 
رسـیدن بـه توافق صلح، افغانسـتان و پاکسـتان مشـکالت 
شـان را روی یـک میـز بگذارنـد و بـا »گفتمـان و دیالوگ 
بی واسـطه«، رو در رو بحـث کننـد و بـه راه حـل معقول و 

مبتنـی بـر منافـع ملـی هر دو کشـور برسـند.
ناقضاِن اصلی قانون اساسی کی ها اند؟

رهبـر تیـم وفـاق ملـی در ایـن نشسـت گفـت که مشـکل 
عمـدۀ افغانسـتان، تطبیـق نشـدن قانـون اساسـی و نقـض 

مکـرر آن از سـوی بلندپایـه گان حکومـت اسـت.
بـه گفتـۀ او: »نخسـتین و بزرگتریـن ناقضان قانون اساسـی 
افغانسـتان، مجریـان نهادهـای تطبیـق کننـدۀ ایـن قانـون 
انـد. وقتـی اساسـی ترین قانـون یـک کشـور نقـض شـود، 
پایه هـای نظـام و سـاختار دولـت در آن متزلـزل می شـود. 
مجریـان حکومـت همیشـه از بزرگتریـن ناقضـان قانـون 
اساسـی بـوده انـد و بـه همین سـبب، نهـاد دولـت در این 

کشـور همیشـه ضعیـف عمـل کرده اسـت«.
ایـن نامـزد ریاسـت جمهوری همچنـان می گویـد کـه 
فرهنگ سیاسـی افغانسـتان »منـوط، محـدود و مربوط« 
بـه شـخص یـا »کـی« شـده اسـت. احمدولی مسـعود 
می افزایـد کـه چارچـوب قانـون طـوری تنظیـم شـده 
اسـت کـه همـان »کـی« و یـا شـخص خـاص تمـام 

صالحیت هـا را »قبضـه« کنـد.
او بـه ضـرورِت تقسـیم قـدرت و صالحیـت تأکیـد کـرد 
و اظهـار داشـت کـه فـرد بـه تنهایـی نمی توانـد عقـل ُکل 
باشـد و بـه همین سـبب، نیاز اسـت تا صالحیـت به جمع 
سـپرده شـود تـا بـه صـورت جمعـی در مـواردِ اساسـی 

شـود. تصمیم گیـری 
آقـای مسـعود می گوید کـه چارچوب قانون طـوری تنظیم 
شـده اسـت که پاسـخ گویی وجود ندارد و همیشـه متهمان 
و مجرمـان کوچک را شناسـایی و مجازات کرده اسـت، نه 
ناقضـان اصلـی قانـون را. او اضافه کـرد: مجریان حکومت 
کـه همیشـه و به صـورت تکـراری مـادرِ قوانیـن را نقض 
می کننـد، همیشـه از چشـم قانـون پنهـان بـوده و یـا قصداً 

اند. پنهان شـده 

رهبـر تیـم وفـاق ملـی در ادامـۀ سـخنانش اظهار داشـت: 
قانون منـد  را  دولتـی  و  سیاسـی  سـاختار  نتوانیـم  وقتـی 
نتوانیـم بـه جـای »کـی«، »کی هـا« را در  نیـز  بسـازیم و 
محـور یک برنامه بسـیج بسـازیم، نمی نوانیـم قانون مداری 

نهادینـه بسـازیم. پاسـخ گویی را  و 
احمدولـی مسـعود بـا اشـاره بـر جاگزینـِی »چه« بـه جای 
»کـی« همچنـان تأکیـد کـرد کـه »کـی« یـک فـرد اسـت 
افغانسـتان  پیچیـدۀ  و  فـراوان  مسـایل  بـه  نمی توانـد  و 
رسـیده گی کنـد، بنـًآ بایـد روی »چه« یـا برنامـه و »کی ها« 
یعنـی مجموعه یـی از افراد تمرکز شـود تا کار دسـته جمعی 

صـورت گیـرد و نتیجـۀ مطلـوب بـه دسـت آید.
ایـن نامـزد ریاسـت جمهوری در ادامـۀ سـخنانش گفـت: 
خواسـتم از جامعـۀ جهانـی و مـردم ایـن اسـت تا در 
انتخابـات پیش رو بگذارنـد مردم خـود صاحب قدرت 
شـوند و بـه برنامـه رأی دهند. بـه گفتۀ او: تنهـا برنامۀ 
جامـع، کامـل و همه شـمول می توانـد کشـور را نجات 

بدهـد، نه فـرد یـا افراد.
ادامـۀ  در  ریاسـت جمهوری  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
سـخنانش بـا اشـاره بـه مشـکالت حکومت وحـدت ملی 
گفـت کـه دور زدن توافق نامـۀ ایجـاد حکومـت وحـدت 
ملـی یکـی از دالیـل روز افزون شـدن چالش ها در کشـور 

ست. ا
مردم باید به برنامه رأی بدهند

آینـده  سـال  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  ایـن 
در  تـا  خواسـت  مـردم  از  سـخنانش  از  بخشـی   در 
انتخابـات بـه برنامـه رأی دهنـد. او افـزود: »در انتخابـات 
ریاسـت جمهوری بـه مـن رأی ندهیـد، بـه برنامه رأی 
بدهیـد. بـه تکـت و نامـزدی که برنامه داشـته باشـد و 
شـما بتوانید مطالبـات تان را در آن ببینیـد، رأی دهید«.
به گفتۀ او: »فسـاد در افغانسـتان سـاختاری اسـت. ساختار 
بیـرون  آن  دل  از  فسـاد  کـه  اسـت  گونه یـی  بـه  نظـام 
می شـود. مثـاًل وقتـی رییس جمهـور وزیـر بی کفایتـی را 
بـه وزارت می گمـارد و آن وزیـر از خـود ناشایسـته گی 
نشـان می دهـد، ایـن وزیـر اسـت کـه بایـد پاسـخ بگوید، 
تخصـص  عـدم  و  بی کفایتی هـا  کـه  رییس جمهـوری  نـه 

و توانایـی آن وزیـر را نادیـده گرفتـه و بـه او مسـوولیت 
سـنگین وزارت را سـپرده اسـت«.

آقـای مسـعود می گویـد کـه در مـدت نزدیک به پنج سـال 
را  افغانسـتان  اجتماعـی  و  سیاسـی  فضـای  گذشـته، 
بی اعتبـاری، بی اعتمـادی و افتراق هـای قومـی و زبانـی پُـر 

کـرد و سـبب شـد مـردم افغانسـتان را تـرک بگوینـد.
رییـس تیـم وفاق ملـی به ضـرورِت تنظیِم »افقی« سـاختار 
نظـام در قانـون اساسـی اشـاره کـرد و گفـت کـه »معمای 
خونیـن قـدرت« را بایـد بـا تغییـرات سـاختار قـدرت و 
غیرمتمرکزسـازی قـدرت حـل کـرد تـا نیروهـای مختلف 

بـه نـزاع و کشـمکش بـرای تصاحـب قـدرت نپردازند.
او از تالش هـا بـرای حفظ نظام ریاسـتی به هـدِف انحصار 
قـدرت خبـر داد و گفـت کـه پایبنـدی بـه حفـظ چنیـن 
نظامـی، افغانسـتان را بـه سـرمنزل مقصـود نمی بـرد، زیـرا 
نزدیـک بـه ۱8 سـال اسـت که این نظـام تجربه می شـود و 

نمی دهـد. نتیجه یـی 
وفاق ملی؛ تکِت با برنامه

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
همچنـان می گویـد کـه تکـت انتخابـات او دارای برنامـه 
از  پـس  برنامـه،  ایـن  از طـرِح  بخشـی  بربنیـاد  و  اسـت 
پیـروزی، بـا دعـوت لویـه جرگـه، ریاسـت اجرایـی را به 

صـدارت تبدیـل خواهـد شـد.
او ایـن طـرح را بـرای افقی سـاختِن قـدرت و غیرمتمرکز 
سـاختن نظـام بسـنده نمی دانـد و می گوید کـه برنامۀ وفاق 
ملـی در آینـده بـه مـردم در محـالت و روسـتاها قدرت و 
صالحیـت خواهـد داد تـا حـق انتخـاب داشـته باشـند و 

بتواننـد سرنوشـت شـان را خودشـان تعییـن کنند.
احمدولـی مسـعود افـزود: چگونه گـی و کارشـیوۀ عملـی 
سـاختن ایـن کار، در طـرح و برنامـۀ تیـم وفـاق ملی درج 

اسـت و در آینـده بـا مـردم شـریک خواهد شـد.
رییـس تیـم وفـاق ملی گفـت که تـالِش بیش از ۱0 سـاِل 
جریـان سیاسـی آجنـدای ملـی و بـه دنبـال آن، تیـم وفاق 
ملـی این بوده اسـت تـا میان نخبـه گان افغانسـتان گفتمانی 
ایجـاد گـردد و بـا تأکیـد روی مشـترکات، اعتمادسـازی 
صـورت گیـرد تـا بـرای افغانسـتان به یـک دیـدگاه واحد 

برسیم.
آقـای مسـعود بیـان داشـت کـه تیـم وفاق ملـی نقشـۀ راه 
دارد و در پـی بـه دسـت آوردن قـدرت اجرایـی اسـت تـا 
برنامه هـا و فکـِر آجنـدای ملـی و وفـاق ملـی عملیاتـی 
شـود. او به این باور اسـت که نویسـنده گان، روشـنفکران، 
جوانان و اسـتادان دانشـگاه کشـور تنها امید آیندۀ سیاسـی 

هستند. افغانسـتان 
صالحیت هـای رهبـری حکومـت وحـدت ملـی محـدود 

د شو
رهبـر تیـم وفـاق ملـی بـه این بـاور اسـت که پـس از اول 
جـوزای سـال ۱398، وظیفـۀ حکومـت وحدت ملـی تمام 
اسـت و پـس از اول جـوزا، بایـد صالحیت هـای رییـس 

حکومـت و رییـس اجرایـی حکومـت محدود شـود.
احمدولـی مسـعود می گویـد کـه بایـد بـه جـای رییـس 
حکومـت، شـخص بی طـرف دیگـری گماشـته شـود تـا 
کـه  می گویـد  او  باشـد.  داشـته  اسـتمرار  همچنـان  نظـام 
نگـران اسـتفادۀ سـوء از خـالی قـدرِت بعـد از اول جـوزا 
اسـت و ایـن مسـأله را از بهـر مهندسـی نشـدن انتخابـات 

می کنـد. مطـرح  نیـز  ریاسـت جمهوری 
آقـای مسـعود اظهـار مـی دارد کـه اصالحـاِت انتخاباتـی 
بسـیار  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  از  پیـش 
بـا اهمیـت و جـدی اسـت. بـه گفتـۀ او: تیـم وفـاق ملـی 
شـخصیت هایی از سراسـر کشـور را باخـود دارد و هـدف 
تغییـرات  و  سـاله   ۱۷ بن بسـت  شکسـت  شـان  اساسـی 

اساسـی در افغانسـتان اسـت.
آقـای مسـعود می گویـد: »در اول جوزا سـال ۱۳۹۸ عمر 
حکومـت بـه پایـان مـی رسـد. مسـووالن حکومت در 
تقـالی ادامـۀ حکومـت تـا زمـان برگـزاری انتخابـات 
اسـت؛ مـا در صورتـی به ادامـۀ چندماه عمـر حکومت 
رییس جمهـور  صالحیت هـای  تـا  می کنیـم  توافـق 
محـدود گـردد در غیـر ایـن صـورت از خـالی قدرت 
بـرای مهندسـی انتخابـات سواسـتفاده صـورت خواهد 

. گرفت«
ایـن در حالی اسـت که به تازه گی مسـووالن در کمیسـیون 
نظـارت بـر تطبیـق قانون اساسـی نیز گفته اند کـه دوام کار 
حکومـت وحـدت ملـی بعـد از اول جـوزای سـال آینـده 

غیرقانونـی و نقـض قانون اساسـی می باشـد.

اول باید با خود صلح کرد
احمدولـی مسـعود، رهبـر تیـم وفـاق ملـی در بخشـی از 
سـخنانش اظهـار داشـت که بـرای پایـان جنگ و رسـیدن 
بـه صلـح و مذاکـره با مخالفـان دولت، نیاز اسـت تا قشـر 
سیاسـی و دولتـی افغانسـتان بیـن هـم بـه صلـح برسـند و 

کنند. توافـق 
او افـزود کـه بـرای رسـیدن بـه صلح نیـاز اسـت انتخابات 
شـفاف و عادالنـه برگـزار شـود، یـک حکومـت مشـروع 
روی کار بیایـد و ایـن حکومـت ملـی و مشـروع از موضع 

قـدرت وراد مذاکره شـود.
رهبـر تیـم وفاق ملـی می گوید کـه حکومت وحـدت ملی 
حتـا در گفت وگوهـای صلـح بـه حاشـیه کشـانده شـده و 
تصمیـِم صلـح و جنـگ افغانسـتان را کشـورهای خارجـی 
و در بیـرون از ایـن کشـور می گیرنـد. مسـعود می افزایـد 
کـه امریـکا و جامعـۀ جهانـی در تالش انـد تـا از »دو بد«، 
»یـک خوب« بسـازد؛ امـا »از دو بد، یک خـوب؟« »امکان 

ندارد«.
آقـای مسـعود بـه ایـن بـاور اسـت کـه حکومـت وحدت 
ملـی در برابـر طالبـان موضـع ضعیـف دارد و بـه همیـن 
سـبب، طالبـان حاضـر نیسـتند با ایـن حکومـت گفت وگو 

و مذاکـره کننـد.
ایـن نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری پیشـنهاد می کند که 
افغانسـتان و پاکسـتان باید مشکالت شـان را روی یک میز 
گذاشـته و بـا یک گفتمـان و دیالوگ بی واسـطه، رو در رو 
بحـث کـرده و بـه راه حـل معقـول و مبتنـی بـر منافـع ملی 

هر دو کشـور برسند.
در عین حال، پروفیسـور نظیف اهلل شـهرانی اسـتاد دانشگاه 
اندیانـا در نشسـت گرامی داشـت از هفتـۀ قانونـی اساسـی 
روی چالـش هـای قدرتـدر تاریخ افغانسـتان صحبت کرده 

و بـه راه حل هـای آن پرداخـت.
بـه گفتـۀ اسـتاد شـهرانی، افغانسـتان نیازمند عبـور از افراد 
بـه برنامه هـا اسـت و ضـرورت اسـت تـا آینـدۀ سیاسـی 

افغانسـتان را برنامـه رقـم بزنـد.
اساسـی  قانـون  افغانسـتان  در  شـهرانی:  آقـای  گفتـۀ  بـه 
همیشـه بـرای »کـی« سـاخته شـده نـه بـرای »چـی«. او 
گفـت: هـر شـخص که بـر اریکـه قـدرت تکیـه زده برای 
خودش قانون اساسـی سـاخته اسـت، نـه برای افغانسـتان؛ 
فـرد محوری بـرای افغانسـتان بحران  زا بوده و کشـور را به 

بی راهـه بـرده اسـت.
دکتر محمدقاسـم الیاسـی حقوق دان و اسـتاد دانشـگاه اما 
در ایـن نشسـت گفـت کـه بـرای تغییـر نظـام سیاسـی در 
قانـون اساسـی مشـکل نـدارد، اما تطبیـق این قانـون باعث 

مشـکالت شـده است.
کـه  بـود  آزاد  گفت وگوهـای  نشسـت  ایـن  دوم  بخـش 
اشـتراک کننـده گان دیدگاه هـای خود را پیرامون مشـکالت 

و ظرفیـت قانـون اساسـی افغانسـتان بیـان کردنـد.
بخشـی از سـخنرانی های این نشسـت را در همین شـمارۀ 
مانـدگار بخوانیـد و بخـش دوم آن در شـماره های بعـدی 

به نشـر می رسـد.
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احمدولی مسعود:

به جای »کی« به »چی« فکر کنید
کند تعیین  ا  ر مردم  برنامه سرنوشت  باید  پیش رو  نتخابات  ا در 

روح اهلل بهزاد

ACKU



گفتـار دوم
نظریه های فرهنگی ـ روان شـناختی در توسـعۀ 

سیاسی
در بـاب توسـعۀ سیاسـی، نظریـاِت گوناگون بـا ابعاد 
و عاملیـت عناصـِر متفـاوت ارایـه شـده اسـت کـه از 
جملـه نظریـات فرهنگـی ـ روان شـناختی بـوده کـه 
سـه  بـه  روان شـناختی  ـ  فرهنگـی  نظریـات  ریشـۀ 
گرایـش فکـرِی مهـم در پارادیـم علـوم اجتماعی بعد 
مکتـب  آن،  اولیـن  می رسـد.  جهانـی  دومِ  از جنـگ 
فرهنـگ و شـخصیت )۱930م( اسـت کـه بـه ارتبـاط 
فـرد بـا محیـط فرهنگـی ـ اجتماعـی آن بـا تأکیـد بر 
بـا شـکل بندی  آن  پویایـی شـخصیتی و چگونه گـی 
تحـوالت فرهنگـی در جوامـع غیرغربـی می پـردازد. 
ملـی  خصلت هـای  قالـب  در  مسـایل  ایـن  بعدهـا 
در  و  شـد  طـرح  مـدرن  ملت هـای  شـاخصه های  و 
تحلیل هـای ملت هـای مـدرن بـه کار بـرده می شـود.

)هانتینگتـون و واینـر، ۱392: 32۷(
ایـن نظریه هـا بـه نوسـازِی فرد نقـش مهم قایـل بوده 
و محیط فرهنگی را عامل مسـتقل و سیاسـت را متغیِر 
وابسـته می داننـد. نماینـدۀ مهـِم ایـن خـط، دیـدگاه 
در  مطالعاتـش  و  پروتسـتانی  اخـالق  در  ماکس وبـر 
انـواع کنش فـردی و اثـراِت آن بر فرایند شـکل گیری 
بدیـن   .)4۱4  :۱389 اسـت)چیلکوت،  سـرمایه داری 
اسـاس، نظریـات مک کلنـد و تحلیل های لوسـین پای 
پژوهـش  و  می شـود  محسـوب  اول  رویکـرد  جـزِو 
نظریه هـای  مهم تریـن  جـزو   )۱950( دانیل لرنـر 
سـوم  رویکـرد  وفـِق  توسـعه  بـاب  در  فرهنگـی 
 .)329  :۱392 واینـر،  و  اسـت)هانتینگتون  محسـوب 

بـه  آن هـا  خصوصیـاِت  ذکـر  بـا  را  انسـان ها  لرنـر 
سـه دسـته تقسـیم می کنـد: سـنتی، در حـال گـذار و 
ُمــدرن. انسـان های سـنتی از دیـد لرنـر، انسـان هایی 
انـد کـه عالقه یی به امـور اجتماعـی نداشـته، گرایش 
منطقه یـی و محلـی و باالخـره آن جهانی دارنـد. ُمدرن 
بـه انسـان هایی گفتـه می شـود کـه در امـور اجتماعِی 
فکـِر  طـرز  بـوده،  مشـارکت جو  و  فعـال  زنده گـی 
همدلـی،  خالصـه  به طـور  و  این جهانـی  عقالنـی، 
تحـرک و مشـارکِت بـاال دارنـد و واکنـش در برابـر 
تغییـر،  توانایـی  و  ظرفیـت  موقعیت هـا،  و  وقایـع 
مسـوولیت پذیری، کسـب منزلت هـای جدیـد، تحرک 
روانـی و اجتماعـی، از مهم تریـن ویژه گی هـای ایـن 
 :۱39۱ می شـود)موثقی،  محسـوب  انسـان ها  دسـته 
۱98(. پژوهـش دربـارۀ تجـدد فـردی بـه  عنـوان یک 
و  سیاسـی  توسـعۀ  مالزمـۀ  و  روان شـناختی  متغیـر 
اجتماعـی، فراگردهـای تحـول فـردی را بـا تغییـرات 
اجتماعـی پیونـد می زنـد و بـه  عبارتی دیگـر، طوری  
نویـن  تجربیـات  می کنـد،  بیـان  عزیـزی  بنـو  کـه 
فـردی منجـر بـه رفتارهـای سـودبخش برای توسـعۀ 
واینـر،  و  می گردد)هانتینگتـون  اجتماعـی  و  سیاسـی 
قالـب،  ایـن  در  را  مطالعـه  ۱392: 33۱(. گویاتریـن 
اجتماعـی  »جنبه هـای  عنـوان  بـه  اینکلـس  الکـس 
در  مـک  اسـت.  داده  انجـام  نوسـازی«  فرهنگـی  و 
بحـث چگونه گـی رسـیدن بـه توسـعه و رهایـی از 
کشـورهای  نوسـازی  مسـوولیت  عقب مانده گـی، 
عقب مانـده را بـه  دوش مـردم داخلـی می گـذارد و 
بـرای رهایـی از عقب مانده گـی ایـن کشـورها معتقـد 
بـه مطالعـه شـیوۀ کارفرمایـی و سـرمایه گذاری روی 

عوامل انسـانی است)ی. سـو،۱390 : 46(. مک اضافه 
می کنـد راه نوسـازی و دگرگونی، نهفتـه در میل مردم 
و مدیـران اجتمـاع بـرای تحقـق توسـعه اسـت. یعنی 
بایـد گروهـی از مـردم در کشـورهای جهـان سـومی 
»انگیـزۀ پیشـرفت« کـه تحقق عینـی آن را در کار مفید 
و بهبـود کار و خالقیـت می دانـد، پـرورش یابنـد و با 
اولویـت بـه منافـع همه گانـی، رفـاه عمومـی به حیـث 
فضیلـت اجتماعـی به  سـوی نظـم جدید پیـش بروند 
تـا زمینـه بـرای توسـعۀ فراگیر مسـاعد گـردد. بهترین 
حالـت و وضـع ایـده آل پیشـرفت، زمانـی اسـت کـه 
فـرد فراتـر از همـه بـه  دنبال بهبـود وضعیـت فعلی و 
سـعی در بهتریـن نـوع انجـام وظیفه توأم بـا خالقیت 
باشـد. ریشـه های انگیـزۀ پیشـرفت را مـک کلنـد بـه 
در  را  آن هـا  نقـش  و  می دهـد  قـرار  والدیـن   دوش 
ارزنـده  فرزنـدان  جامعه پذیـری  و  کـردن  اجتماعـی 
بیـان می کند)ی.سـو، ۱390: 48(. پـس برای نوسـازی 
روان شناسـی  الزمه هـای  بـا  مشـخصی  گروهایـی 
تلقـی مـدرن )غیرسـنتی و  به خصـوص  آیـد،  پدیـد 
غیرشـخصی( نسـبت بـه مفاهیمـی مثـل کار، ثـروت، 
خطرپذیـری، سـرمایه گذاری، پس انداز، عدم اسـراف، 
تولیـد و انضباط و محاسـبۀ عقالنـی و در نهایت تغییر 
نظـام اجتماعـی به وجـود آیـد تـا جامعـه در مسـیر 

قـرار گیرد.  توسـعه 
نـگاه  قالـب  در  آلمونـد  دیگـر،  مطالعـۀ  یـک  در 
کارکردگـرای ـ سـاختاری بر نوگرایـی فرهنگی تأکید 
کـرده و بـرای نوگرایی دیـد سـاختاری- کارکردگرای 
انسـان محور بـا شـاخصه های ذیـل را دارد: »فرد نوگرا 
دارای  اسـت،  مشـارکت کننده  و  مطلـع  شـهروندی 
اعتمـاد بـه نفـس در روابـط خـود بـا منابـع سـنتی، 
به خصـوص در مواقـع تصمیم گیری در امور شـخصی 
خـود مسـتقل عمـل می کنـد، بـرای پذیـرش ایده ها و 
تجربیـاِت نـو آمـاده اسـت، دارای ذهن بـاز و منعطف 
می باشد«)سـیف زاده، ۱392: ۷9(. لرنـر و اسـمیت و 
اینکلـس ایـن مسـایل را شـامل آمـوزش، ارتباطـات، 
رفتـن از دهـات به شهر)شهری شـدن(، صنعتی شـدن، 
نظـام سیاسـی کارآمـد و بروکراسـی مفیـد می داننـد. 

)سـیف زاده، ۱392: 90( 

گفتار سوم
جریان های مذهبی ـ سیاسی و فرهنگی ـ 

مذهبی در افغانستان 
در  پژوهـش  ایـن  تاریخـی،  و  مکانـی  لحـاظ  بـه 
افغانسـتان بـا تکیه بـر تجـارب تاریخـی دورۀ معاصر 
آن صـورت گرفتـه اسـت، که در ایـن میـان در تاریخ 
معاصـر افغانسـتان بـا توجه بـه نقش دیـن و نهادهای 
دینـی می تـوان از دو نـوع جریـاِن بـزرگ مذهبـی نام 

 . د  بر
الف. جریان های مذهبی ـ سیاسی

۱. اسـالم گرایان: ایـن نهضت بزرگ فکری- سیاسـی 
از اواخـر قـرن نُزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم در مقابل 
ایدیولوژی هـای  و  مدرنیتـه  سـکوالری،  جریانـات 
گفتمـان  آمـد.  به وجـود  اسـالمی  جوامـع  در  غربـی 
اسـالم  سیاسـی، گفتمانی اسـت کـه معانی خـود را از 
مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی مبـارزه با غـرب گرفته 
اسـت و سـوژه و ابژۀ گفتمان اسالم سیاسـی، در واقع 
از دل همیـن روابـط نابرابـر غـرب و اسـالم بیـرون 
آمـده اسـت. اسـالم گرایی )گفتمـان اسـالم سیاسـی( 
بـار ایدیولوژیکـی داشـته و ایـن گرایش بر بازگشـت 
بازسـازی  اسـالمی،  حکومـت  تشـکیل  اسـالم،  بـه 
جامعـه بر اسـاس اصـول اسـالمی را به حیـث راه حل 
بحـران جوامع اسـالمی بیـان می کند)ابراهیمی، ۱392: 
۱48(. بـا آن کـه ایـن گرایـش در تقابـل بـا ارزش های 
غربـی، به خصـوص در دورۀ رقابت هـای ایدیولوژیک 
به حیـث یـک گفتمان جـدا و متکی بر معرفت شناسـی 
ایـن  امـا  و روش شناسـی ویـژۀ خـود سـر بـرآورد، 
گرایـش خـالِف دیگر گروه هـا و جریان های اسـالمی 
غـرب  دسـت آوردهای  و  ارزش هـا  کامـِل  نفـی  بـر 
و  بنیادگرایـان  برخـالف  بلکـه  نداشـته  فشـاری  پـا 
سـنت گرایان، مدرنیتـه را به طـور کامـل نفـی نمی کند؛ 
بلکـه می کوشـد اسـالم را بـا جامعـۀ مـدرن سـازگار 
بـه  توجـه  بـا   .)۱49  :۱392 دهد)ابراهیمـی،  نشـان 
سیاسـی  اسـالم  تاریخـی  ریشـۀ  و  تاریخـی  سـیر 
اصالح گرایـان  و  مصلحـان  بـا  کـه  )اسـالم گرایی( 
اسـالم رابطـۀ ناگسسـتنی دارد، با ورود به قرن بیسـتم 
تغییـرات بسـیاری بر آن وارد شـد. اگـر در طول عصر 
اسـتعمار بـر مبـارزه، اسـتقالل و آزادی سـرزمین های 
اسـالم تأکیـد داشـت، دیگـر در قـرن بیسـتم نکاتـی 
دیگـری در محـراق توجـِه مروجیـن و طالیـه داران 
گفتمـان اسـالم سیاسـی قـرار گرفـت. گفتمان اسـالم 
سیاسـی قـرن بیسـتمی، در چارچوب دیـن، معتقد بود 
کـه دیـن مجموعـۀ منسـجمی را تشـکیل می دهـد که 
می توانـد مبنایـی بـرای تدبیر امـور فـردی و اجتماعی 
افـراد باشـد. همچنیـن، طرحـی بـرای زنده گی اسـت 
و همان گونـه که لیبرالیسـم، کمونیسـم و ناسیونالیسـم 
می توانـد مبنـای نظـم اجتماعـی قـرار گیـرد، اسـالم 
ایـن قابلیـت را دارد کـه بـه برنامه یـی بـرای زنده گـی 
اجتماعـی و سیاسـی تبدیل شـود. )ابراهیمـی، ۱392: 

 )۱۷۷
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2.   ارایـۀ آمـار و واقعیت هـای تکان دهنـده: یک روِش سـاده 
و قدرتمنـد بـرای جلـب توجـه مخاطبـان ایـن اسـت کـه آمـار 
موضـوع  ایـن  کنیـم.  ارایـه  را  تکان دهنده یـی  واقعیت هـای  و 
به خصـوص زمانی بیشـترین اثربخشـی را دارد کـه غافل گیرکننده 
یـا برخـالِف انتظـار باشـد. نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه ایـن آمار 
بایـد بـه موضـوع سـخنرانی مرتبـط باشـد و صرفًا جهـت جلب 
توجـه و تفریـح نباشـد. مطمئنـًا بایـد از اعـداد معتبـر و منابـع 
معتبـر اسـتفاده کـرد. این شـیوۀ آغـاز سـخن در ایجـاد ارتباط با 
مخاطـب، بسـیار مؤثر اسـت و ذهـن را تکان می دهـد و در واقع 
نوعـی تکنیـِک شـوک اسـت. وقتـی انسـان مسـایل غیرمترقبه یی 
را مطـرح می کنـد، توجـه مخاطـب بـه حرف هـای دیگـرش هم 
جلـب می شـود. شـروع قدرتمندی داشـته باشـید و بـا ارایۀ یک 
سـخنرانی بی نظیـر، سـکوی پـرِش خـود را سـاخته و در نتیجـه 

زمینـۀ ارتقـا شـغلی خـود را فراهـم کنید.
۳. ارایـۀ تضمیـن یـا ادعـاِی جسـورانه: یـک قـول یـا ادعاِی 
جسـورانه در ابتـدای سـخنرانی، حتمـًا توجـه مخاطبـان را جلب 
می کنـد. یکـی از دوسـتانم در یکـی از سـخنرانی هایش در جمع 
دانشـجویاِن یکـی از دانشـگاه های خـوب کابـل اعالم کـرد: اگر 
دانشـجویی روزی 5سـاعت وقـت بگذارد و همـۀ آن تمرین های 
سـاده ولـی مهمـی را کـه می گویـم انجام دهـد، تضمیـن می کنم 
کـه بعـد از یـک سـال بـدون سـرمایه حداقـل ماهـی 2000 دالر 
درآمـد داشـته باشـد و اگـر به چنیـن درآمـدی دسـت نیافت، او 
را با همان دسـتمزد 2000 دالر با روزی 5 سـاعت کار اسـتخدام 
می کنم.)البتـه دوسـت مـن چندین برابـر آن درآمـد داشـت.( این 
باعـث توجـه زیـاد مخاطبـان به سـخنران گردیـد. اگر مـا هم به 
عنـوان سـخنران، قـول یـا تضمینـی را بـه مخاطبان بدهیـم، قطعًا 
آن هـا هـم بـا انگیزه و نشـاط بیشـتری به ما گـوش می کننـد. اما 

ایـن قول هـا بایـد دارای چند شـرط باشـند:
اول: قول های ما منطقی و قابل  باور باشند؛

دوم: به آن ها عمل کنیم؛
سوم: قوِل ما سودی برای مخاطب داشته باشد.

4. بـا یـک نقـل قول از افراد مشـهور شـروع کنید: در کشـور 
مـا افغانسـتان، نقـل قـول از بـزرگان بسـیار بـه صحبـِت گوینده 
اعتبـار می بخشـد، بـه خصـوص نقـل قـول از بـزرگان دینـی در 
حکـم دلیـل و برهـان نیـز بـه کار مـی رود و نقـل قـول از مفاخر 
سـرزمین مـا مثل موالنا و... بسـیار اعتباربخش اسـت. سـخنراناِن 
موفـق همیشـه مثـل نقـل و نبـات از ایـن نقـل قول هـا در جیب 
دارنـد. ایـن نقـل قول هـا بسـیار سـخنرانی را پُربرکـت کـرده و 

مزیـت رقابتـِی بعضی از سـخنرانان شـده اسـت.
در استفاده از نقل قول ها چند نکته را باید رعایت کنیم:

اول: اطمینـان حاصـل کنیـم کـه نقل قول هـای ما معتبـر، مربوط 
بـه موضـوع و مناسـب برای حضار اسـت.

دوم: بـه حضـار بگوییـد کـه نقـل قـول از چه کسـی اسـت. اگر 
نمی دانیـد ایـن را هـم بگویید.

سـوم: حرفـی کـه از خودتـان نیسـت را از قـول خودتـان بیـان 
نکنیـد چـون ممکن اسـت مخاطبـان متوجـه این موضوع شـوند 

و در نتیجـه سـخنران همـۀ اعتبـار خـود را از دسـت بدهـد.
چهـارم: نقـل قول هـا هرچـه کوتاه تـر و بدیع تـر باشـند، بهتـر 

. ست ا
پنجـم: سـعی شـود نقـل قول هـا فقـط از یک دسـته از بـزرگان 
نباشـند، بـه گونۀ مثال: فقط شـاعران گذشـته مثل موالنـا نه بلکه 
از کلیـۀ بـزرگان نقـل قـول گـردد، از بـزرگان دینـِی خودمـان تا 
فالسـفۀ غربـی، از اندیشـمندان خودمـان تـا اندیشـمندان غربی، 

چـه در گذشـته و چـه در زمـان حال. 
ششـم: زیـاد هـم از نقـل قـول اسـتفاده نکنیـد. بـا توجـه بـه 
متفـاوت  قول هـا می توانـد  نقـل  تعـداد  موقعیت هـای مختلـف 
باشـد؛ امـا بـرای یـک سـخنرانی معمولـِی حـدوداً 20 دقیقه یـی، 

گفتـِن 2 تـا 3 نقـل قـول عـادی و طبیعـی اسـت.  

رسول خان امین /بخش بیســت وپنجـم

بخش ششـم

عبدالهدی اشرفی  خراسانی
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ــاب  ــک کت ــا ی ــا ب ــه تنه ــتند ک ــنده ها هس ــی نویس برخ
جاودانــه می شــوند. ایتالــو اســووو )۱928-۱86۱( بــا 
شــاهکارش »وجــدان زنــو« یکــی از ایــن نویســنده ها 
ــی کــه پــس از انتشــار، مــورد ســتایِش جیمــز  اســت. کتاب
جویــس قــرار گرفــت و طــی ســال های بعــد، مــورد 
ســتایِش منتقــدان و نشــریات بســیار. جیمــز وود آن را 
»تفســیری جدیــد و فوق العــاده از یــک کتــاِب اصیــل 
و خارق العــاده« توصیــف می کنــد و آنــدره تریــو آن را 
ــط  ــال دارد فق ــرن احتم ــک ق ــول ی ــه در ط ــاهکاری ک »ش
پنــج یــا شــش اثــر مثــِل آن خلــق شــود.« تایمــز »وجــدان 
زنــو« را یکــی از مهم تریــن رمان هــای کمیــِک قــرن 
ایتالیایــی  رمان نویــِس  مهم تریــن  را  اســووو  و  بیســتم 
ــر از  ــاهکاری پُ ــک آن را »ش ــد و نیوزپابلی ــی می کن معرف
حقیقــت انســانی« و بوســتون گلوب »شــاهکاری تمامــًا 
ــی  ــه زنده گ ــت ب ــی اس ــد، نگاه ــه می خوانی ــدرن«. آن چ ُم
ــو« کــه  ــو اســووو و شــاهکارش »وجــدان زن ــۀ ایتال و زمان
اولین بــار در ۱363 بــا ترجمــۀ مرتضــی کالنتریــان از 

ــود.  ــده ب ــر ش ــر آگاه منتش ــوی نش س
اتــوره اشــمیتز، تاجــر  ایتالــو اســووو اســم مســتعارِ 
ثروتمنــدی اســت کــه به عنــوان یــک اتریشــی-آلمانی 
درس خوانــد امــا در تریســته زنده گــی می کــرد و بــه 
ایتالیایــی می نوشــت. ســال ۱90۷ بــود کــه بــه معلــِم 
ــی را در  ــد ماه ــال چن ــر س ــرد. ه ــاز ک ــاس نی ــان احس زب
ــد )شــرکتش شــعبه یی آن جــا داشــت(  انگلســتان می گذران
و از این کــه می دیــد انگلیســی اش تــا ایــن حــد بــد اســت، 
در عــذاب بــود. پیشــنهاد دوســتانش، جیمــز جویــس )کــه 
هنــوز بــا آن جیمــز جویــس بــزرگ فاصلــه داشــت( 
ــود و  ــده ب ــته آم ــه تریس ــش ب ــال پی ــازه دو س ــه ت ــود ک ب
ــس  ــود. جوی ــی ب ــان انگلیس ــس زب ــدش از راه تدری درآم
ــِت  ــای ثاب ــه پ ــود ک ــده ب ــر و ژولی ــاله، فقی بیست وپنج س
ــرد.  ــرض می ک ــم ق ــاره اش را ه ــول اج ــود و پ ــا ب میکده ه
هنــوز کتابــی منتشــر نکــرده بــود امــا بــه خــود مطمیــن بود 
ــه اســت. اشــمیتز از آن ســو اواســط  ــرد نابغ و گمــان می ک
دهــۀ  چهــل زنده گــی اش بــود و بــا این کــه بــورژوای 
ــش های  ــگ و پوش ــرکت رن ــهامدار ش ــود و س ــی ب متمول
ــا  ــش ب ــِر ازدواج ــۀ س ــه را از صدق ــود، این هم ــی ب دریای
دختــر کارخانــه دار داشــت. پیــش از آن کارمنــد بانــک بــود. 
آدمــی بــود خوش مشــرب و زرنــگ امــا منفعــل و افتـــاده. 
اشــمیتز  بــه  زمــان درس خواندن شــان، جویــس  طــی 
ــیقی  ــای »موس ــت. چرک نویس ه ــنده اس ــه نویس ــت ک گف
مجلســی« را نشــانش داد کــه چیــزی بــه انتشــارش نمانــده 
بــود و بعــد چنــد داســتاِن کوتــاه از مجموعــۀ  »دوبلینی هــا« 
ــم  ــمیتز ه ــه اش ــد ک ــور ش ــد. این ط ــا بخوان ــه او داد ت ب
ــات  ــی ادبی ــی از اهال ــرد یک جورهای ــراف ک ــره اعت باالخ
ــو اســووو دو  ــا اســم مســتعار ایتال ــل، ب اســت. ســال ها قب
رمــان نوشــته بــود )کــه بعدهــا بــا اســامی انگلیســی »یــک 
ــر می شــود« ترجمــه  ــگام کــه مــردی پی زنده گــی« و »آن هن
و منتشــر شــدند و اشــمیتز گفتــه بــود بــا این کــه کتاب هــا 
ــۀ شــخصی منتشــر  ــا هزین ــر ب ــد )آخ ــز خاصــی نبودن چی
ــر کســی روی شــان یادداشــتی نوشــته  ــد و کمت شــده بودن
ــک  ــد و ی ــت کنن ــس محب ــینیور جوی ــاید س ــا ش ــود( ام ب
یــک نسخۀ شــان را قبــول کننــد و بخواننــد. وقتــی جویــس 
ــمیتز  ــت اش ــت، گف ــان برگش ــرای کالِس درس بعدی ش ب
ــه  ــه او ناعادالن ــی ب ــت و بی توجه ــی اس ــنده یی عال نویس
بــوده و این کــه حتــا ریالیســت های بــزرگ فرانســوی هــم 
نمی توانســتند بــرای بعضــی پاراگراف هــای »آن هنــگام 
کــه مــردی پیــر می شــود« شــبیهی بیاورنــد و بعــد جویــس 
چنــد پاراگــراف مدنظــرش را بــرای کارخانــه دار مدهــوش 

ــد. ــر خوان از ب
آن روز از درِس گرامــر خبــری نبــود. اشــمیتز ســفرۀ  دلش را 
بــرای جویــس گشــود و برایــش از ســختی های کار ادبــی، 
ــد،  ــام ش ــه تم ــان ک ــت. وقت ش ــش گف ــا و یأس های امیده
ــًا  ــت و تقریب ــک را نداش ــرد نی ــن م ــدن از ای ــدا ش دِل ج
ــس  ــرای جوی ــدم زد و ب ــا او ق ــه را ب ــا خان ــام راه ت تم
حرافــی کــرد. بــا این حــال ســتایش جویــس، مشــوق 
ــن  ــت دومی ــد از شکس ــش از آن، بع ــال پی ــد. ده س او نش
ــی  ــه یک ــار ک ــا یک ب ــتن را زده بود)حت ــد نوش ــش، قی رمان
از آشــنایان تجــاری اش پرســیده بــود راســت اســت کــه او 
ــرادرش آدولفــو  ــه، ب ــود ن ــه ب دو رمــان منتشــر کــرده، گفت
اســت کــه کتــاب نوشــته(. ســال ۱9۱5 جویــس از تریســته 
رفــت بــه زوریــخ و بعــد هــم بــه پاریــس امــا ایــن دو مــرد 
ــان  ــمس همچن ــتال های کریس ــردِن کارت پس ــا ردوبدل ک ب
ارتباط شــان را حفــظ کردنــد. اشــمیتز چیــزی منتشــر 

ــت. ــال ها گذش ــرد. س نک
بعــد جنــگ جهانــی اول شــروع شــد. تریســته در موقعیــِت 
ــش- ــوری اتری ــی از امپرات ــته بخش ــود. تریس ــی ب عجیب
ــود و  ــی ب ــی ایتالیای ــر تاریخ ــا از نظ ــود، ام ــتان ب مجارس
پُــر بــود از هــواداراِن بازگردانــدن تمامــی بخش هــای 
کــه  ایتالیایــی  قومیت هــای  ایتالیــا،  بــه  ایتالیایی زبــان 
ــد.  ــس بگیرن ــده را بازپ ــرزمین های جداش ــتند س می خواس
ــن هواخواهــان دوآتشــه در  در آغــاز جنــگ بســیاری از ای
خانــوادۀ اشــمیتز بــه ایتالیــا رفتنــد. خانــه اش کــه ســابقًا پـُـر 
ــد. در  ــی مان ــکاران، خال ــواده و خدمت ــود از اعضــای خان ب
همــان زمــان، اولیــای امــور اتریشی-مجارســتانی کارخانــۀ  
ــچ  ــا بی هی ــرش لیوی ــمیتز و همس ــتند. اش ــش را بس رنگ
کــه  بــود  این جــا  و  بودنــد  شــده  خانه نشــین  کاری 

اشــمیتز قولــش را زیــر پــا 
ــه  ــگ ک ــه نوشــتن. جن ــرد ب ــاره شــروع ک گذاشــت و دوب
تمــام شــد، نوشــتن را متوقــف نکــرد و در ســال ۱922 بــا 
انرژی یــی توفنــده )درحالی کــه بســیار ســیگار می کشــید و 
حتــا بــرای غذاخــوردن هــم بــه زور پاییــن می آمــد( رمــان 
ــدش  ــال بع ــو« س ــدان زن ــرد؛ »وج ــام ک ــدش را تم جدی
منتشــر شــد، این بــار هــم بــا هزینــۀ شــخصی و بــه همــان 

ــد. ــار ش ــینیانش دچ ــت پیش سرنوش
بــرگ  و  شــد  وحشــتناکی  نااُمیــدی  دچــار  اشــمیتز 
ــرای معلــم انگلیســی  آخــرش را هــم رو کــرد. کتــاب را ب
ــی  ــرد متفاوت ــس حــاال دیگــر م ــتاد. جوی قدیمــی اش فرس
بــود، هنرمنــدی بــود معــروف )»اولیــس« ســال ۱922 
منتشــر شــده بــود(. در جــواب برایــش نوشــت کــه اشــمیتز 
می بایســت »وجــدان زنــو« را طبــق توصیــۀ او بــرای فــورد 
مادوکــس فــورد و تی.اس.الیــوت در لنــدن، گیلبــرت 
ــس بفرســتد  ــو در پاری ــری الرب ــورک و وال ســلدز در نیوی
کــه فهرســتی بــود از داوران ادبــی بنــامِ آن روزگار. اشــمیتز 
ــدف  ــه ه ــش ب ــا از تیرهای ــرد و دوت ــل ک ــۀ  او عم ــه گفت ب
خــورد. او دو ســالی معــروف شــد امــا حتــا در ایتالیــا هــم 
شــهرتش متزلــزل بــود. طبــق گفتــۀ اســووو، جویــس اغلب 
می گفتــه یــک رمان نویــس تنهــا یــک داســتان دروِن خــود 
دارد؛ اگــر بیشــتر بنویســد، تکــرار همــان کتــاب اســت بــا 
ــد  ــدازۀ  اســووو نمی توان ــه ان ــاوت. هیچ کــس ب ــی متف کوک
ــو«  ــا اســوووِی »وجــدان زن ــد. ام ــت کن ــه را ثاب ــن نظری ای
اســوووی متفاوتــی اســت. هرگــز نخواهیــم دانســت در آن 
ــه  ــا ب ــد و پ ــرون آم ــه اســووو از ریالیســم بی ســال هایی ک
مدرنیســم گذاشــت، چــه بــر ســرش آمــد. شــاید فقــط پــای 
ــا پــای پذیــرش خــود در میــان بــود و شــاید  سن وســال ی
هــم مســالۀ جنــگ بــود. امــا یکــی از عوامــل تأثیرگــذار را 
می شناســیم )کــه اگــر علــت هــم نباشــد، محــرک بــوده( و 
ــِت طــی جنــگ،  آن فرویــد اســت. طــی آن ســال های بطال

ــا  ــد؛ حت ــد ش ــی عالقه من ــد وین ــن خردمن ــه ای ــووو ب اس
ــر  تالشــی بــرای ترجمــۀ  آثــارش کــرد. بعضــی منتقــدان ب
ــدی اســت  ــی فروی ــو« کتاب ــه »وجــدان زن ــد ک ــن باورن ای
کــه بــه چشــم اســووو، همان طــور کــه بــه چشــم روان کاو، 
قهرمــان داســتان یعنــی زنــو، »بیمــار« اســت و قــوۀ 
اســتداللش وهم آلــود اســت و تنهــا اگــر بتوانــد بــا دالیــل 
ــود.  ــان  ش ــد درم ــود، می توان ــارش مواجــه ش ــتین رفت راس
ــدی  ــن کم ــا ای ــورد ب ــی در برخ ــه کس ــت ک ــخت اس س
ــد  ــد تصــور کن ــو« بتوان ــوش »زن ــراژدی خام ــه و ت نومیدان
ــان  ــد درم ــا می توانن ــته ی ــت«ی داش ــا »عل ــک از اینه هیچ ی
ــبیه  ــه ش ــتند بلک ــاری نیس ــبیه بیم ــه ش ــون ک ــوند. چ ش
ــرد  ــان می ک ــووو گم ــر. اس ــبیه هن ــد و ش ــه زنده گی ان ب
ــد  ــی ارزش و ناکارآم ــان ب ــک درم ــوان ی ــه  عن روان کاوی ب
اســت)خود فروید بــرادرزن دیوانــه اش برونــو را روان کاوی 
کــرده بــود و او دو ســال بعــد، دیوانه تــر از قبــل، دســت از 
پــا درازتــر برگشــت(. آن چــه در فرویــد توجــه او را جلــب 
ــی،  ــه عقل ــود: توجی ــی ب ــازوکار دفاع ــه  س ــرد، نظری می ک

ــود. ــه خ ــۀ  توجی ــن زرادخان ــام ای ــی، تم جابه جای
فرویــد بیــش از این کــه ایده هــای اســووو را تصدیــق 
ــان داد.  ــگارش رم ــرای ن ــی ب ــلوب متفاوت ــه او اس ــد، ب کن
ــورت  ــه ص ــش را ب ــی قهرمان ــل روان ــووو مراح ــاًل اس قب
سوم شــخص نوشــته بــود. امیلیــو چنیــن حــس کــرد 
ــی  ــول و تفصیل ــا ط ــرد، و گاه ب ــس ک ــان ح ــو چن و امیلی
ــن  ــر به جــای مشــاهدۀ  ذه ــد اگ ــا چــه می ش ــالل آور. ام م
ــکار، فلج شــدن اراده،  ــرون )شــناوری اش در اف مــدرن از بی
ــی(،  ــوط زمان ــات خط ــده، اغتشاش ــای درهم گوری انگیزه ه
درون  از  می توانســت  رمان نویــس  اگــر  می شــد  چــه 
ــودش  ــتان خ ــوْد داس ــان، خ ــد قهرم ــازه ده ــد، اج بنویس
ــه  ــن وفاداران ــای ممک ــا ج ــه ت ــی ک ــد، به گونه ی را بگوی
وضعیــِت روان را بازبتابانــد؟ بــه بیانــی دیگــر، چــه می شــود 
ــف  ــه را توصی ــوارۀ  ُگرب ــه گه ــای این ک ــان، به ج ــر رم اگ

کنــد، گهــوارۀ  گربــه »بشــود«؟ و این گونــه بــود کــه رمــان 
ُمدرنیســتی در ایتالیــا بــه دنیــا آمــد. ترتیــب وقایــع زمانــی 
از بیــن رفــت. همان طــور کــه در کارهــای جویــس و 
ــود.   ــه کــرده ب پروســت، گذشــتۀ خــود را در »حــال« مچال
ــردی اســت در طــول  ــال م ــه  نظــر ژورن ــو« ب »وجــدان زن
ــده  ــته ش ــرش نوش ــۀ  تحلیلگ ــه گفت ــه ب دورۀ  روان کاوی ک
ــارش را  ــا بیم ــرده ت ــرش ک ــر منتش ــن تحلیلگ ــد همی و بع
شــرمنده کنــد تــا انتقــام نابــود کــردن خــود )توقــف دورۀ  
ــو پنــج داســتان  درمــان از ســمت زنــو( را از او بگیــرد. زن
آخریــن  داســتان  می کنــد:  تعریــف  را  به هم وابســته 
ــدرش،  ــرگ پ ــتان م ــیگار، داس ــرک س ــرای ت ــش ب تالش
داســتان ازدواجــش، داســتان محبوبــش و داســتان شــراکت 
ــِی  ــکل روای ــش. ش ــا باجناق ــش ب ــه فنای ــوم ب کاری محک
ــتان ها  ــن داس ــک ای ــت. تک ت ــرده اس ــاده و بی پ ــو س زن
را ُرک و بی پــرده می گویــد. امــا بــا پیش رفتــن رمــان، 
ــود.  ــده می ش ــو پیچی ــاِت زن ــای احساس ــم پا به پ ــتان ه داس
ــج  ــا او را فل ــن پیچیده گی ه ــود، ای ــل می ش ــو وارد عم زن
نمی کننــد، امــا تــا آخریــن فصــل کتــاب مــدام نســبت بــه 
معنــا و درســتی اعمالــش شــک می کنــد، و در ایــن فصــل 
ــد و  ــه روان کاوی اش می بین ــی ب ــا نگاه ــه ب ــت ک ــر اس آخ
ــر روان کاوش  ــان دکت ــه قصــد درم ــود ک ــتگیرش می ش دس
رو بــه بیراهــه دارد و آن ایماژهــا و خاطراتــی کــه روانــکاو 
ــه  ــتند ک ــی هس ــرد، درســت همان های ــد از او بگی می خواه

ــد. ــو عزیزترین ان ــرای زن ب
کــه  همان طــور  چــون  اســت،  ســخت  اعتراف کــردن 
ــه  ــوب همیش ــراف مکت ــد: »اعت ــم می گوی ــو ه ــود زن خ
دروغیــن اســت« امــا رمانــی کــه شــکل اعتــراف بــه خــود 
ــت  ــی اس ــط کاف ــد، فق ــی باش ــت حقیق ــرد نمی بایس می گی
ــر دو  ــن ه ــو ای ــد و کالمِ زن ــا باش ــده و فریب مجذوب کنن
ــد چــه  ــه بگوی ــی او ســاده اند: ک اســت. انگیزه هــای اعتراف
ــارۀ   ــی درب ــش چیزهــای خوب ــاده و چــرا. اعمال ــی افت اتفاق
ــاز، حســود،  ــگ، هوس ب ــد. او پُرنیرن ــا نمی گوی ــه م ــو ب زن
بی فکــر و تنبــل اســت و به ســاده گی حواســش پــرت 
ــب  ــی اغل ــان بزرگ ــن گناه ــت چنی ــا در حقیق می شــود. ام
ــتانی  ــه داس ــت چراک ــه اس ــا پذیرفت ــمِت خواننده ه از س
جالب توجــه را می ســازد. زنــو صــادق و دســت ودلباز 
اســت. بــه نظــر کــه راســت می گویــد، دســت کم بــا 
ــه  ــم ک ــت، گیری ــادق اس ــه ص ــده ک ــا خوانن ــودش و ب خ
ــتانش را  ــه دوس ــد. گرچ ــن نباش ــتانش چنی ــا زن و دوس ب
می گویــد،  را  خوب شــان  همیشــه  تقریبــًا  می فریبــد، 
ــد  ــان ب ــه هم زم ــک راوی )ک ــتی یی در ی ــن گشاده دس چنی

ــت. ــذاب اس ــد( ج ــودش را می گوی خ
ایــن پنــج داســتان پیچ وخم هــای شــگفت انگیزی هــم 
ــتان  ــت. داس ــان اس ــش بهترین ش ــتان ازدواج ــد. داس دارن
ــۀ  یکــی  ــه خان ــا ســرزدِن او ب این طــور شــروع می شــود: ب
از تجــار مــورد عالقــه اش و بعــد می بینــد او چهــار دختــر 
ــه اول اســم هــر چهارتای شــان »A« اســت و همــه  دارد ک
ــا یکــی  بــه زیبایــی شــهره اند. بــا خــودش عهــد می کنــد ب
ــود  ــوم می ش ــا معل ــد ام ــا ازدواج کن ــراِن زیب ــن دخت از ای
یکی شــان زیــادی جــوان اســت؛ آن یکــی چشــمش چــپ 
ــال شــغل اســت و  ــه  جــای شــوهر، دنب اســت؛ آن یکــی ب
ــی اســت  ــر اســت و همان ــه از همــه مطلوب ت ــی ک چهارم
ــت  ــدارد. در نهای ــو را ن ــازد، تحمــِل زن ــه او دل می ب ــه ب ک
بــا همــان خواهــری ازدواج می کنــد کــه بــه خــودش قــول 
ــه  ــض این ک ــه مح ــرود و ب ــراغش ن ــز س ــود هرگ داده ب
باهــم نامــزد می کننــد، احســاس خوشــبختی غیرمنتظره یــی 
ــد،  ــی دارن ــیار رضایت بخش ــد. ازدواج بس ــراغش می آی س
ــرش در  ــا همس ــز را ب ــه او همه چی ــن رو ک ــل از ای حداق
ــلمًا  ــاد دارد. مس ــه او اعتم ــم ب ــذارد و زن ه ــان می گ می
ــب  ــک ازدواج عجی ــن ی ــدرن، ای ــتانداردهای ُم ــا اس ــه ب ک
ــان،  ــن رم ــای ای ــی ازدواج ه ــا باق ــا در مقایســه ب اســت ام
ــه اســت و این طــور اســت  دارای دوســتی و عشــق دوطرف
کــه خواننــدۀ  کتــاب حــس می کنــد اگــر آگوســتا، زن زنــو 
ــده  ــس خوانن ــد، پ ــودداری کن ــاوت او خ ــد از قض می توان

ــد.  ــن کن ــد چنی ــم می توان ه
ــم آدم  ــه ه ــت ک ــن اس ــو ای ــِت زن ــل جذابی ــر عل از دیگ
خوبــی  مشــاهده گِر  هــم  و  غیرموثــر  بگویی ونگویــی 
اســت. بیشــتر از هــر چیــز، در مشــاهدۀ  ضدونقیــض رفتــار 
آدمــی، چــه رفتــار خــودش و چــه دیگــران خــوب عمــل 
ــه کســی  ــد ب ــتان از او می خواهن ــک  جــای داس ــد. ی می کن
کمــک کنــد کــه می دانــد کمکــی بــه کارش نمی آیــد 
چــون آدمــی اســت کــه نمی خواهــد مســوولیت روابطــش 
ــودم،  ــر ب ــر آرام ت ــد: »اگ ــو می گوی ــرد. و زن ــده بگی را برعه
ــی  ــن وظیفه ی ــام چنی ــودم در انج ــی خ ــش از بی کفایت برای
ــا اگــر  ــم، ام کــه داشــت برعهــدۀ  مــن می گذاشــت می گفت
ــن می شــد، تمــام عواطــف فراموش نشــدنی آن لحظــه  چنی
ــر  ــان تحت تأثی ــه چن ــد ک ــور ش ــردم. این ط ــود می ک را ناب
قــرار گرفتــه بــودم کــه دیگــر درکــی از بی کفایتــی خــودم 
آدم  هیــچ  می کــردم  احســاس  لحظــه  آن  در  نداشــتم. 
ــغول کاری  ــه مش ــو همیش ــدارد.« زن ــود ن ــی وج بی کفایت
ــًا  ــا خودویرانگــر اســت، صرف بی منطــق، دن کیشــوتی و حت
بــه ایــن خاطــر کــه از عظمــت احساســاِت دخیــل در ایــن 

جریان هــا لــذت می بــرد.

* مترجم و منتقد 
مد و مه/ شنبه ۳ آذر/ قوس ۱۳۹7

شاهکاری ُپر از حقیقِت انسانی

اشــمیتز دچــار نااُمیــدی وحشــتناکی شــد و 
بــرای  را  کتــاب  کــرد.  رو  هــم  را  آخــرش  بــرگ 

معلــم انگلیســی قدیمــی اش فرســتاد. جویــس حــاال دیگــر مــرد 
متفاوتــی بــود، هنرمنــدی بــود معــروف )»اولیــس« ســال 1922 منتشــر 

شــده بــود(. در جــواب برایــش نوشــت کــه اشــمیتز می بایســت »وجــدان زنــو« را 
طبــق توصیــۀ او بــرای فــورد مادوکــس فــورد و تی.اس.الیــوت در لنــدن، گیلبــرت ســلدز 

در نیویــورک و والــری الربــو در پاریــس بفرســتد کــه فهرســتی بــود از داوران ادبــی بنــاِم آن روزگار. 
ــه هــدف خــورد. او دو ســالی معــروف شــد  ــا از تیرهایــش ب ــۀ  او عمــل کــرد و دوت ــه گفت اشــمیتز ب
ــه یــک  ــب می گفت ــۀ اســووو، جویــس اغل ــق گفت ــود. طب ــزل ب ــا هــم شــهرتش متزل ــا در ایتالی ــا حت ام
رمان نویــس تنهــا یــک داســتان دروِن خــود دارد؛ اگــر بیشــتر بنویســد، تکــرار همــان کتــاب اســت بــا 

ــد. ــت کن ــه را ثاب ــن نظری ــد ای ــووو نمی توان ــدازۀ  اس ــه ان ــس ب ــاوت. هیچ ک ــی متف کوک
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ــرای  ــی ب ــاق مل ــم وف ــه تی ــتی ک ــاره: در نشس اش
روز  بــه  اساســی  قانــون  هفتــۀ  از  گرامی داشــت 
ــود، شــماری  ــۀ گذشــته برگــزار کــرده ب پنجشــنبۀ هفت
از پژوهشــگران، اســتادان دانشــگاه و حقوق دانــان 
ــد. پروفیســور دکتــر نظیــف اهلل شــهرانی  صحبــت کردن
ــای گســترده یی  ــه پژوهش ه ــا ک اســتاد دانشــگاه اندیان
ــران  ــی و حکومت گ ــام سیاس ــای نظ ــون چالش ه پیرام
ــز یکــی از ســخنرانان  ــتان انجــام داده اســت نی افغانس
ایــن نشســت بــود. روزنامــۀ مانــدگار ســخنرانی 
ــک  ــه این ــرده ک ــاده ک ــن پی ــه مت ــهرانی را ب ــتاد ش اس

نیــد. می خوا
ــی  ــاق مل ــم وف ــه تی ــی فکــری و اندیشــه یی را ک گردهمای
کــه برگــزار شــده بــه منظــور حــل مشــکالتی اســت کــه از 

بــدو تاریــخ ایجــاد قانــون در ۱40  ســال گذشــته اســت.
دوره های بحران اعتماد

ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــاظ سیاس ــا از لح ــن دوره ه ای
ــۀ  ــن مشــکالت در جامع ــوده اســت. ای دارای مشــکالتی ب

ــت. ــرده اس ــاد ک ــاد را ایج ــران اعتم ــا بح م
هــر کســی کــه در رأس قــدرت قــرار داشــته/دارند، مــردم 
ــه  ــادی در جامع ــدن بی اعتم ــان آم ــه می ــان را مســوول ب آن
می داننــد. یــک ســری مســایل عمــده اســت کــه ســبب ایــن 

شــده اند.  چالش هــا 
ــه  ــت رفت ــا از دس ــس م ــه نف ــاد ب ــال ها اعتم ــن س ــی ای ط
ــا  ــرای م ــد»ج« ب ــه خداون ــی را ک ــا امکانات ــت و حت اس
ارزانــی کــرده، درســت اســتفاده کــرده نتوانســتیم. همیشــه 
ــه  ــوردی ک ــد. م ــا نیای ــر م ــر س ــی ب ــم اتفاق ــراس داری ه
ــت،  ــواده، حکوم ــان خان ــاد را در می ــن اعتم ــد ای می توان
ــارۀ ایــن اعتمــاد  اقــوام و احــزاب ایجــاد کنــد احیــای دوب

اســت. 
مســألۀ دوم کــه از طــرف آقــای احمدولــی مســعود، رییــس 
ــا  ــد فردمحــوری و حت ــاره ش ــه آن اش ــی ب ــاق مل ــم وف تی
مردســاالری اســت، مــوردی کــه در جوامــع مترقــی ماننــد 
غــرب حداقــل در امریــکا وجــود نــدارد. در امریــکا مســألۀ 
ــران  ــبب رهب ــن س ــه همی ــدارد و ب ــود ن ــوری وج فردمح
ــه بحــران  ــد کشــور را ب ــپ نمی توانن ــد ترام مشــکل زا مانن
ــود دارد  ــی وج ــا و برنامه های ــون نهاده ــد؛ چ ــوق دهن س
ــش زا در  ــرد چال ــوان ف ــه عن ــد ترامــپ ب ــدرت دونال کــه ق

امریــکا را مهــار کنــد. 
مــا بایــد برنامه یــی را روی دســت گیریــم تــا از مردســاالری 
و فردمحــوری کــه بــاالی نصفــی از پیکــر جامعــه )بانــوان( 
تأثیــر منفــی گذاشــته اســت، جلوگیــری شــود.  ایــن  
ــد در  ــا بای ــت، م ــدنی نیس ــل ش ــرف ح ــا ح ــکالت ب مش
ــته  ــزی داش ــا برنامه ری ــن چالش ه ــار ای ــرای مه ــل ب عم

ــیم.  باش
ــی« می گــردد،  ــان آمــدن »زورگوی ــه می ــی ســبب ب فردگرای
هــر فــردی کــه زور – قــدرت بیشــتر داشــت، هــر عملــی 
ــما   ــرد  ش ــرد ف ــه را ف ــن تجرب ــه ای ــد ک ــام می ده را انج

ــد.  داری
سیاسی سازی هویت ها

ایــن  در  هویت هــا  سیاسی ســازی  ســوم،  مســألۀ 
ــوام -  ــخن از اق ــات س ــتر موضوع ــت، در بیش ــور اس کش
ــوام-  ــیم بندی اق ــاس تقس ــر اس ــی ها ب ــیم بندی کرس تقس
ــکالتی  ــوع از مش ــن موض ــت. ای ــی اس ــای دولت در نهاده
اســت کــه در ۱۷  ســال گذشــته بــه یــک بحــران در کشــور 
تبدیــل گردیــده اســت. همــواره زمانــی کــه بحــث قــدرت 
ــود. چــرا و  ــوم ایجــاد می ش ــردد، موضــوع ق ــرح می گ مط
ــد  ــا تأکی ــوام و هویت ه ــه روی اق ــی اســت ک چــه ضرورت
ــیم  ــی باش ــالش راه کارهای ــد در ت ــا بای ــرد. م ــورت بگی ص
ــه  ــی ک ــم. در حال ــا بکاهی ــدن هویت ه ــی ش ــه از سیاس ک
در جوامــع دیگــر ایــن موضــوع مطــرح نیســت کــه چنــد 
ــد؛  ــور دارن ــه حض ــی و کابین ــوم در کرس ــدام ق ــن از ک ت
ــی ها و  ــانی در کرس ــا کس ــه آی ــت ک ــرح اس ــن مط ــا ای ام
ــد  ــان کار می کنن ــۀ مردم ش ــرای هم ــد ب ــه حضوردارن کابین
ــوم  ــرای ق ــز ب ــراد متمرک ــن اف ــر کار ای ــد. اگ ــا نمی کنن ی
خودشــان باشــد، بــه جــای کاهــش مشــکالت آن را 
ــک  ــه در ی ــن اســت، کســی ک ــم ای ــد. مه ــش می دهن افزای
ــۀ  ــرای هم ــًا ب ــرد وجدان ــرار می گی ــی ق ــف حکومت موق

ــخصی.  ــۀ مش ــوم و قبیل ــرای ق ــه ب ــد، ن ــردم کار کن م
ــاالری،  ــواری، قوم س ــط و خویش خ ــارم، رواب ــألۀ چه مس
رشــوت خوری و فســاد اداری در جامعــۀ ماســت کــه بایــد 
را ه حلــی بــرای ایــن چالش هــا روی دســت گرفتــه شــود. 

ایــن موضــوع در صــدر جامعــۀ مــا قــرار دارد. 
مشکِل قانون اساسی

بحــث امــروز کــه در هفتــۀ تجلیــل از قانــون اساســی قــرار 
ــیم  ــد بپرس ــا بای ــون اساســی اســت. م ــم، مشــکل قان داری
چیســت؟  انعکاس دهنــدۀ  اساســی  قانــون  یــک  کــه 
ــد،  ــه باش ــوری ک ــه و کش ــر جامع ــی در ه ــون اساس قان
ــت.  ــور اس ــان کش ــی هم ــگ سیاس ــدۀ فرهن انعکاس دهن
ــر  ــی دیگ ــون اساس ــت قان ــروز و هف ــی ام ــون اساس قان
کــه وجــود داشــت همــواره بــرای »کــی« ســاخته شــد. در 

ــم  ــۀ رژی ــدان و الیح ــی مجاه ــون اساس ــه از قان ــی ک حال
ــۀ 9  ــه بلک ــا ۷ ن ــت، م ــورت نگرف ــادآوری ص ــان ی طالب
ــی«  ــرای »چ ــن ب ــن قوانی ــام ای ــم، تم ــی داری ــون اساس قان
ــی  ــر کس ــت. ه ــده اس ــاخته ش ــی« س ــرای »ک ــه ب ــه بلک ن
ــون  ــک قان ــود ی ــرای خ ــت، ب ــرار داش ــدرت ق در رأس ق
اساســی ســاخت تــا قــدرت و خواســته های خــود را 
ــای  ــن ارزش ه ــه ای ــد ک ــا کن ــد و ادع ــون بگنجان در قان
ــن ارزش هــای کشــور  ــی کــه ای ــا اســت. در حال کشــور م
ــی کــه  ــا زمان ــود ت ــراد ب ــع اف ــه بلکــه ارزش هــای و مناف ن
قانــون اساســی بــرای افــراد ســاخته می شــود نبایــد 
توقــع بیــرون رفتــن از بحــران را داشــته باشــیم. بنابرایــن، 
ــته  ــی داش ــن اساس ــری در قوانی ــه ژرف نگ ــت ک ــاز اس نی
باشــیم، به ویــژه قانــون اساســی یی کــه در ســال 2004 
ــن اساســی دو  ــون و ســایر قوانی ــن قان ــد. ای توشــیح گردی
ــه  ــراد و اشــخاص ک ــب اف ــوق و وجای ــد، حق بخــش دارن
ــی از  ــت، یک ــورت گرف ــی ص ــع بین الملل ــد جوام ــا تأکی ب

ــظ  ــرای حف ــت، ب ــی اس ــون اساس ــای قان ــن بخش ه بهتری
ایــن بخــش از قانــون اساســی بایــد در مذاکــره بــا طالبــان 
ــرد؛ امــا مشــکل اساســی در نظــام  ــز تأکیــد صــورت گی نی
اداری قانــون اساســی اســت، قانــون اساســی بــرای مــا حــق 
انتخــاب فــردی را می دهــد کــه او »تولــواک« یــا »اختیــار دار 
تــام« اســت. کلمــۀ تولــواک را بــرای اولین بــار شــاه امــان اهلل 
خــان بــرای خــود اطــالق کــرد، یعنــی به جــای واژۀ 
ــوز  ــواک تاهن ــد. تول ــاب می ش ــواک خط ــد تول ــاه بای پادش
 »SAVERNTY« هــم در زبــان مــا وجــود دارد. تولــواک
ــرار داشــته  ــراد در دســت او ق ــب اف همــه حقــوق و وجای
ــه،  ــای کابین ــام اعض ــد تم ــواک باش ــه تول ــی ک ــد. کس باش
ــرر  ــش را مق ــس و ارت ــده پولی ــوال ها، فرمان ــا، ولس والی ه
ــد  ــار می توانی ــه انتظ ــی چ ــن قانون ــن، از چنی ــد. بنابرای کن

ــید؟ ــته باش داش
فرهنِگ سیاسی حاکم در افغانستان 

ــان ۱40  ــه در جری ــور ک ــم در کش ــی حاک ــگ  سیاس فرهن
ــت  ــن اس ــار رک ــت، دارای چه ــده اس ــان آم ــه می ــال ب س
ــرار  ــورد بررســی ق ــن چهــار رکــن  م ــی کــه ای ــا زمان و ت
ــران  ــن بح ــان ای ــرای پای ــی را ب ــوان را ه حل ــرد، نمی ت نگی
ــی  ــا تولواک ــگ سیاســی م ــن فرهن ــن رک ــرد. اولی ایجــاد ک
ــه  ــطح جامع ــر س ــلطنتی؛ در ه ــتم س ــی سیس ــت یعن اس
ــواک  ــود را تول ــیده خ ــدرت رس ــه ق ــه ب ــردی ک ــر ف و ه
ــود دارد.  ــز وج ــواده نی ــطح خان ــت، در س ــرده اس ــر ک فک
ــطح  ــه در س ــت ک ــی اس ــت تولواک ــاالری در حقیق مردس
خانــواده از ایــن شــگرد کار می گیریــم، بــه کــودکان، 

زن، بســته گان و فرزنــدان خــود حــق تصمیم گیــری را 
ــۀ  ــی در جامع ــگ سیاس ــی فرهن ــس تولواک ــم. پ نمی دهی
افغانســتان اســت کــه تنهــا بــه یکــی کــه در بلندترین مســند 
قــدرت نشســته اســت اطــالق نمی گــردد، بلکــه در ســطح 
عمــوم جامعــه اســت. مــا در جامعه یــی زنده گــی می کنیــم 
ــه در رأس  ــت ک ــردی اس ــاخته یی ف ــون س ــه در آن قان ک
قــدرت قــرار دارد. فــردی کــه قدرت منــد و تولــواک بــود، 
ــع او  ــون تاب ــت، قان ــون نیس ــع قان ــازد. او تاب ــون می س قان
ــواک )فــردی  اســت؛ یعنــی قانــون قدرت منــد نیســت، تول
قانــون را می ســازد( قدرت منــد اســت. رونــد حاکــم، تبعــه 
ــتند  ــانی هس ــان کس ــت. حاکم ــرده اس ــاد ک ــت ایج و رعی
کــه در رأس قــدرت قــرار دارنــد، امــا ســایر مــردم تبعــه و 
رعیــت انــد کــه نمی تواننــد حــق و حقــوق داشــته باشــند؛ 
ــن،  ــت. بنابرای ــواک اس ــت تول ــق در دس ــام ح ــرا تم زی
ــگ سیاســی شــده  ــوِن فردمحــوری ســبب ایجــاد فرهن قان
ــتفاده از زر و زور  ــور ا س ــگ فردمح ــول فرهن ــت. اص اس

ــرل  ــر کنت ــد زی ــه نمی توانن ــانی را ک ــان کس و زن، حاکم
ــی  ــد نامزدان ــد، مانن ــه می گیرن ــه کرای ــد را ب ــود بیاورن خ
ــوان  ــه عن ــرادی را ب ــتند، اف ــد هس ــات قدرت من در انتخاب
معــاون در تکــت انتخاباتــی خــود می گیرنــد. وقتــی زر کار 
ــظ  ــرای حف ــع ب ــی مواق ــد. برخ ــرد از زور کار می گیرن نک

ــد.  ــوذ زن می گیرن ــا نف ــوام ب ــان از اق قدرت ش
ــت.  ــل اس ــا کاب ــدرت در ارگ ی ــت ق ــألۀ دوم محوری مس
بــه افــراد بیــرون از ایــن محــدوده توجــه صــورت 
نمی گیــرد و هیچ کســی در غم شــان نیســت. رکــن دوم 
ــت.  ــوری اس ــاالری و خویش خ ــتان قوم س ــألۀ  افغانس مس
ــا در  ــت و حت ــن اس ــاد پایی ــطح اعتم ــا س ــۀ م در جامع
ــی  ــن، وقت ــود دارد. بنابرای ــورد وج ــن م ــواده ای ــان خان می
کســی کــه در رأس قــرار می گیــرد بــدون اطرافیــان و 
خویشــاوندان خــود بــاالی کســی دیگــر اعتمــاد نمی کنــد. 
اگــر قــوم خــود بــه اســاس زبــان یــا مذهــب تعریــف شــده 
باشــد بــه آنــان اتــکا می کنــد. ایــن موضــوع ســبب ایجــاد 
ــه  ــا ب ــرای تولواک ه ــوت خوری ب ــردد و رش ــاد می گ فس
ــدک  ــاش ان ــدان مع ــرای کارمن ــد. ب ــتفاده می کنن ــزار اس اب
می دهنــد، آنــان مجبــور انــد رشــوت بگیرنــد و تولــواک از 

ــد.  ــزاری کن ــتفاده اب ــان اس آن
ــوم پشــتون در  ــی ق ــن منظــور موضــوع ملیت گرای ــه همی ب
جامعــه بــروز کــرده اســت. وقتــی بحــث از واژۀ »افغــان« و 
»افغانســتانی« بــه میــان می آیــد بــه اســتفاده ابــزاری از قــوم 
توســط تولواک هــا ربــط دارد کــه بــرای مســتحکم ســاختن 
احساســات قومــی بــه نفــع خودشــان اســتفاده کرده انــد.  از 

ــوء  ــان س ــا قدرت ش ــرای بق ــان ب ــاک قوم ش ــات پ احساس
ــند.  ــرده باش ــی ک ــان خدمت ــه قوم ش ــه ب ــه این ک ــد ن کردن

قــوم پشــتون ایــن واقعیــت را درک کــرده اســت. 
استفادۀ ابزاری از دین

ــن  ــزاری از دی ــتفادۀ اب ــی اس ــگ سیاس ــوم فرهن ــن  س رک
ــا کمونیســت ها  ــا حت ــام گروه ه ــدس اســالم اســت. تم مق
از اســالم بــه ضــد اســالم اســتفاده کردنــد. در شــعار تمــام 
ــا اســالم  ــا ب احــزاب سیاســی واژۀ اســالم وجــود دارد؛ ام
گفتــن مــا چیــزی را اســالمی ســاخته نمی توانیــم. مــا بایــد 
ســنت »قرآن خوانــی« خــود را بــه ســنت »قرآن دانــی« 
ــرآن را  ــا ق ــم، ام ــاد می خوانی ــرآن زی ــا ق ــم. م ــر کنی تغیی
ــی  ــالمی - دین ــای اس ــه ارزش ه ــی ک ــا زمان ــم. ت نمی دانی
ــای  ــم از آموزه ه ــم نمی توانی ــت درک نکنی ــود را درس خ
اســالمی بــه درســتی اســتفاده کنیــم. وقتــی چپتــر یــا جزوی 
ــوان،  ــه بخ ــد ک ــد می گویی ــجویان می دهی ــرای دانش را ب
هــدف از خوانــدن دانســتن اســت. بنــًا چــه کســی بــا آیات 
قرآن کریــم چنیــن برخــورد کــرده اســت. در حالــی کــه در 
ــرد؛  ــورت می گی ــالش ص ــرآن ت ــتن ق ــرای دانس ــرب ب غ
ــرد.   ــورت نمی گی ــوردی ص ــن برخ ــتان چنی ــا در افغانس ام
ــم، کســانی  ــر دهی ــگ سیاســی را تغیی ــن فرهن ــد ای ــا بای م
ــته اند  ــرار داش ــدرت ق ــته در ق ــال گذش ــل س ــه در چه ک
ــران را  ــد. دیگ ــزاری کرده ان ــتفاده اب ــالم اس ــدرت اس از ق
کافــر گفتــن و در برابــر آنــان احساســات عجیبــی داشــتند 
ــوده کــه مــا خارجــی را همیــش  یــک نتیجــه اش همیــن ب
ــه  ــد ک ــانی ان ــا کس ــزد م ــم و خارجــی ن ــر می گویی را کاف
بــه اصطــالح همــراه در مقابلــه باشــیم و همــکاری نکنیــم و 
اگــر ضــرورت بــه همــکاری آنهــا می بــود اســتفادۀ مثبــت 

ــتیم. ــه می توانس گرفت
اسالم سیاسی

 مشــکل عمــدۀ دیگــر مــا ایــن اســت کــه اســالم را سیاســی 
ــلمان  ــد آن مس ــه 9/99 در ص ــوری ک ــاخته ایم در کش س
باشــد چــه ضــرورت اســت کــه در ماده هــای قانــون 
اساســی اش گفتــه شــود کــه اســالم دیــن مــا اســت، وقتــی 
ــا  ــد م ــده باش ــته ش ــی نگاش ــن اساس ــالم در قوانی ــه اس ک
ــی،  ــالمِ ترک ــی اس ــم یعن ــه کرده ای ــه پارچ ــالم را پارچ اس
ــی و...  ــالمِ اندونیزیای ــی، اس ــالمِ ایران ــعودی، اس ــالمِ س اس
ــر از ایــن قوانیــن اســت و سیاســت  در واقــع، اســالم فرات
اســالم باالتــر از مســایل سیاســی کشــور هــا اســت، چــرا 
مــا نمی گذاریــم کــه دیــن مــا همــان دیــن اســالم اســت کــه 
خداونــد بــرای تمامــی مخلوقــات فرســتاده و ما بــه آن ارج 
بگذاریــم تــا ســالم بایــد ملــی نشــود، اســالم بایــد قومــی 
نشــود، حتــا در مســایل سیاســی مــا ادعــا اســت کــه فالنــی 
قــوم خــوب نیســت فالنــی قــوم مســلمان بهتــر اســت ایــن 
ــد  ــا بای ــا، م ــن م ــد؟ از سیاســی ســاختن دی از کجــا می آی
ــر  ــا باالت ــن م ــود، دی ــی ش ــه سیاس ــم ک ــن را نگذاری دی
ــر  ــود را محکم ت ــان خ ــد ایم ــا بای ــت م ــت اس از سیاس

ــم. نگــه داری کنی
ــم  ــن کــه اســالم، اســالم، اســالم می گویی مســألۀ دیگــر ای
شــما در عمــل کــدام یــک از کســانی کــه تلــواک هســتند یا 
در مقام هــای تولواکــی قــرار دارنــد، کــدام ارزش اســالمی 
ــیار  ــرق بس ــک ف ــن ی ــد؟ ای ــرده ان ــاده ک ــل پی را در عم
بــزرگ در ارزش هــای اســالمی و اعمــال مســلمانان در ایــن 
ــی از  ــرن ۱9 یک ــه در ق ــت ک ــی اس ــت. قصه ی ــور اس کش
ــود، یکــی  ــه ب ــه فرانســه رفت ــر ب ــم ازه شــیوخ بســیار مه
ــود از  ــود و پــس آمــده ب دو ســال آنجــا زنده گــی کــرده ب
ــت در  ــدی؟ گف ــه دی ــه در فرانســه چ ــد ک ــوال کردن او س
فرانســه بســیار مســلمان دیــدم، امــا اســالم در آنجــا نبــود؛ 
وقتــی کــه در مصــر آمــدم ایــن جــا اســالم دیــده می شــود 

امــا مســلمان وجــود نــدارد. 
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   متأسفانه افغانستاِن امروز به سبب نقض پی هم قانون اساسی و سایر قانون های نافذه از سوی دولت، در میان چند کشوری قرار
 دارد که از لحاظ آلوده  بودن به فساد اداری در صدر قرار دارند. استمرار نقض قانون از سوی دولت، شهروندان را نیز به نحو

 نگران کننده یی قانون گریز کرده است. شهروندان زمانی به قانون گرایی عادت می کنند که اطمینان یابند حاکمان خود به رعایت قانون
 وفادار اند. استمرار قانون گریزی های بی حدوحصر دولت و به تبع آن افزایش بی سابقۀ فساد، بر اقتصاد کشور آسیب های جدی وارد

کرده است

مقدمه
ــی در  ــاخصه های اصل ــی از ش ــون یک ــت قان حاکمی
حقــوق اساســی اداری کشورهاســت. از اثرهــای مهــم 
ــاره  ــا اش ــن نکته ه ــه ای ــوان ب ــون می ت ــت قان حاکمی

کــرد:
- الزمی بودن اجرای قانون،

- استوار بودن کارهای عمومی بر بنیاد قانون،
- انجام کارهای اداری بر اساس قانون،

ــی  ــهروندان، وقت ــا ش ــد ب ــون در پیون ــت قان حاکمی
ــه:  ــد ک ــدا می کن ــا پی معن

- شهروندان از قانون پیروی کنند، 
- همۀ افراد جامعه به قانون تمکین کنند.

بــر پایــۀ آنچــه گفتــه شــد، یکــی از وجه هــای 
عمــدۀ تمایــز میــان حکومــت »خــوب« و »بــد« 
میــزان وفــاداری دولت هــا بــه حاکمیــت قانــون 
اســت. توســعۀ اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی هــر 
کشــوری، بســتگی بــه حاکمیــت »خــوب« دارد؛ 
حاکمیــت خوبــی  کــه ریشــۀ آن را بایــد در حاکمیــت 
قانــون جســتجو کــرد. در واقــع، زیربنــای رابطــه بیــن 
ــد  ــون در پیون ــت قان ــا حاکمی ــهروند ب ــت و ش دول
مســتقیم قــرار دارد. در هــر کشــوری، هــم شــهروندان 
و ســازمان ها و هــم حکومــت بایــد رفتارهــای خــود 
ــد. در  ــم کنن ــی تنظی ــای حقوق ــای اصل ه ــر مبن را ب
ــدا  ــق پی ــکان تحق ــون ام ــت قان ــه حاکمی ــی ک صورت
کنــد، هیــچ فــردی و گروهــی باالتــر از قانــون قــرار 

نمی گیــرد. 

ــه کــه توســعه یافتگی در هــر  ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ب
زمینه یــی بــا توســعه یافتگی اقتصــادی در پیونــد 
اســت،  می تــوان دریافــت کــه حاکمیــت قانــون 
چقــدر بــرای شــگوفایی اقتصــادی می توانــد اثرگــذار 
نشــان  بین المللــی  نهادهــای  بررســی های  باشــد. 
ــاز  ــن پیش نی ــون، مهمتری ــت قان ــه حاکمی ــد ک می ده
ــی در  ــروز کارای ــه و ب ــت عادالن ــق رقاب ــرای تحق ب

ــت. ــاد اس اقتص
ــون،  ــت قان ــف حاکمی ــان، ضع ــاور کارشناس ــه  ب ب
نــه تنهــا نابودکننــدۀ انگیزه هــای اقتصــادی، بــل 
ســرمایۀ  نقش آفرینــی  و  حضــور  دفع کننــدۀ 
 اجتماعــی اســت. در ادبیــات اقتصــادی مــدرن، وجــود 
ــی از  ــوان یک ــکا، به عن ــل ات ــی قاب ــرمایۀ اجتماع س
مهمتریــن پیش شــرط های توســعۀ پایــدار مطــرح 
ــون، از  ــن، نقــض حاکمیــت قان ــر ای اســت. عــالوه ب
ــک  ــود. بان ــناخته می ش ــاد ش ــدۀ فس ــای عم عامل ه
ــش شــفافیت را  ــون و افزای ــت قان جهانــی، حاکمی
سیســتماتیک  فســاد  از  گریــز  بــاِل  دو  به عنــوان 

کرده اســت. معرفــی 

ــی از  ــدت مل ــت وح ــرم آور حکوم ــۀ ش کارنام
قانون گریــزی منظــر 

متاســفانه افغانســتاِن امــروز بــه ســبب نقــض پی هــم 
قانــون اساســی و ســایر قانون-هــای نافــذه از ســوی 

ــه از  ــرار دارد ک ــوری ق ــد کش ــان چن ــت، در می دول
لحــاظ آلــوده  بــودن بــه فســاد اداری در صــدر قــرار 
ــت،  ــوی دول ــون از س ــض قان ــتمرار نق ــد. اس دارن
نگران کننده یــی  نحــو  بــه  نیــز  را  شــهروندان 
قانون گریــز کــرده اســت. شــهروندان زمانــی بــه 
قانون گرایــی عــادت می کننــد تــا اطمینــان یابنــد 
ــد.  ــادار ان ــون وف ــه رعایــت قان کــه حاکمــان خــود ب
اســتمرار قانون گریزی هــای بی حدوحصــر دولــت 
ــر اقتصــاد  ــش بی ســابقۀ فســاد، ب ــع آن افزای ــه تب و ب
کشــور آســیب های جــدی وارد کــرده اســت. نقــض 
ــر  ــی ب ــر و مبتن ــِت براب ــۀ رقاب ــون، زمین ــم قان پی ه
کارایــی، مشــارکت اقتصــادی و ســرمایه گذاری در 
کشــور را بــه شــدت زیان منــد کــرده و افزایــش 

ــت.  ــار آورده اس ــه ب ــر را ب ــاک فق هولن
ــرف  ــی محمداش ــعارهای اصل ــی از ش ــه یک ــا آن ک ب
ــان  ــی در زم ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی غن
ــا  ــود؛ ام ــون ب ــت قان ــی، حاکمی ــای انتخابات مبارزه ه
ــار  ــه انتظ ــه او چنان ک ــود ک ــده می ش ــغ دی ــا دری ب
می رفــت بــه  ایــن شــعار وفــادار نمانــده، بــا گذشــت 
هــر روز گــواه نقــض مکــرر و ســازمان یافتۀ قانــون از 
ــتیم. بی مناســبت  ــی اس ــت وحــدت مل ســوی حکوم
نیســت کــه در این جــا بــرای اثبــات ایــن ادعــا، 
حکومــت  قانون گریزی هــای  از  نمونه هایــی  بــه 

ــم:   ــی بپردازی ــدت مل وح
موقــع  بــه  برگــزاری  از  حکومــت  خــودداری  ـ 

پارلمانــی. انتخابــات 
انتخابــات  برگــزاری  از  حکومــت  خــودداری  ـ 

والیتــی. شــوراهای 
انتخابــات  برگــزاری  از  حکومــت  خــودداری  ـ 

ولســوالی ها. شــوراهای 
ـ تأخیــر ســه ماهه در اعــالن برگــزاری انتخابــات 

.۱398 ســال  ریاســت جمهوری 
ــتان در  ــی سرپرس ــدت قانون ــتر از م ــتن بیش ـ گماش
ــی. ــی دولت ــمت های عال ــن وزارت و س رأس چندی

ـ اِعمال فشار بر کمیسیون های انتخاباتی.
ـ تدوین نکردن خطوط اساسی سیاست کشور.

ـ تدوین نکــردن طــرح قانــون بــرای شــماری از 
موردهــای پیشــبینی  شــده در قانــون اساســی.

ـ رعایت نکــردن محدودیت هــای زمانــی پیشــبینی  
ــون. ــیح قان ــون اساســی، در توش شــده در قان

ــ ایجاد بعضی اداره ها برخالف قانون اساسی.  

ــور:  ــون در کش ــت قان ــف حاکمی ــای ضع پیامده
ــت  ــه حاکمی ــی ب ــدت مل ــت وح ــی حکوم بی توجه
ــای  ــه ج ــردم ب ــه م ــت ک ــده اس ــبب ش ــون، س قان
حکومــت قانــون، بــا حکومــت فــرد رو بــه رو 
بــا  طبیعــی،  به صــورت  فــرد  باشــند. حکومــت 
ــر  ــون ب ــد نامیم ــن رون ــت. ای ــراه اس ــتبداد هم اس
ــه شــدت آســیب  پیکــر دموکراســی جــوان کشــور ب
عملکردهــای  ویرانگــر  پیامدهــای  از  اســت.  زده 
قانون گریزانــۀ حکومــت وحــدت ملــی، می تــوان 

ــرد:  ــاره ک ــر اش ــای زی ــه نکته ه ب
- فرد محوری به جای قانون محوری،

- انحصارگرایی به جای رقابت گرایی در اقتصاد،
- رشد روز افزوان نابرابری،

ــه  ــاص ب ــروه خ ــرد و گ ــت ف ــردن منفع ــاظ ک - لح
ــی، ــت عموم ــوض منفع ع

- افزایش فاصله بین دولت و شهروند،
- افزایش فقر و بیکاری،

- اختالل در روند توسعه،
ــورهای  ــدر کش ــتان در ص ــام افغانس ــن ن - قرارگرفت

ــه فســاد.  ــوده ب آل

بــه  حکومــت  قانون شــکنی های  هــرگاه  نتیجــه: 
کــه  نیســت  بعیــد  یابــد،  اســتمرار  همین گونــه 
ــلب  ــهروند و س ــت و ش ــان دول ــه می ــش فاصل افزای
اعتمــاد عمومــی از مســوالن، حکومــت را ورشکســته 
ــود.  ــام ش ــی نظ ــبب فروپاش ــت، س ــد و در نهای کن
بنابرایــن، از حکومــت می خواهیــم کــه بــا درک 
ــۀ  ــه عملکردهــای قانونگریزان مســوولیت های ملــی، ب
خــود تجدیــد نظــر کنــد و بــا پرهیــز از نقــض آشــکار 
و پیهــم قانــون، راه را بــر شــگوفایی اقتصــادی و 

ــد.  ــوار کن ــی هم ــت عموم ــود وضعی بهب

بــه  ملــی  وفــاق  جریــان  پیشــنهادهای 
قانــون منظورحاکمیــت 

جریــان وفــاق ملــی بــا توجــه بــه منفعت هــای 
عمومــی و درک وجیبــۀ ملــی خــود، بــه منظــور 
تحکیــم حاکمیــت قانــون در کشــور پیشــنهاد می کنــد:
ــای  ــون اساســی و مورده ــض قان ــم نق ـ انتشــار منظ
عمــدۀ نقــض ســایر قانون هــای نافــذه از ســوی 
افــراد و ســازمان  ها بــه شــمول ریاســت جمهوری 
توســط کمیســیون نظــارت بــر تطبیــق قانــون اساســی.
ــازمان های  ــۀ س ــه و غیرجانبداران ــیده گی عادالن ـ رس
ــون از  ــض قان ــای نق ــه پرونده ه ــی ب ــی و قضای عدل

ــه.  ــای عالیرتب ــوی مقام ه س
ــلیقه و  ــال س ــت جمهوری از اِعم ــودداری ریاس ـ خ

ــی. ــی و قضای ــازمان های عدل ــر س ــار ب ــال فش اِعم
ــه  ــر حکومــت ب ـ نظــارت مســوالنۀ شــورای ملــی ب

ــی. ــه قانون گرای ــت ب ــن حکوم ــور تمکی منظ
عقــد  در  انحصارگرایــی  از  حکومــت  پرهیــز  ـ 
ــدن  ــل رقابتی ش ــر اص ــه ب ــادی ک ــای اقتص قرارداده

اســت. زده  ســرمایه گذاری  آســیب 
ــیون  ــلیقه در کمیس ــال س ــت از اِعم ــز حکوم ـ پرهی
ــتگی در  ــل شایس ــه اص ــات اداری ک ــتقل اصالح مس
ــدت  ــه ش ــی را ب ــات ملک ــان خدم ــتخدام کارکن اس

ــت. ــرده اس ــه دار ک خدش
ـ خــودداری حکومــت از اخــالل در حــق دسترســی 

بــه اطالعــات.
دفتر رسانه های وفاق ملی
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شاکر حیات

حاکمیِت مردمی
 یا حاکمیِت حاکمانی

ــوده و گاهــی در  ــزد کلیســا ب ــت ن ــل، گاهــی حاکمی ــا قب قرن ه
ــِر  ــدرِت برت ــا هــر دو مرجــع نتوانســتند ق قبضــۀ پادشــاهان، ام
حکومتــی را بــه نفــع مــردم اســتفاده کننــد. بعــد از انقــالب کبیــر 
ــت را  ــردم حاکمی ــته م ــکا، آهسته آهس ــتقالل امری ــه و اس فرانس
ــرای ســایر  ــی شــد ب ــر الگوی ــن ام ــه ای از آِن خــود ســاختند ک
ــدِن  ــم ش ــی حاک ــه معن ــی ب ــت مردم ــا. حاکمی ــل و دولت ه مل
ــه  ــه ب ــی ک ــت و دولت های ــان اس ــِت خودش ــر سرنوش ــردم ب م
ــر بنیــاد آن مکلــف انــد کــه بــه  ایــن اصــل باورمنــد هســتند، ب
ــد و  ــک گوین ــردم لبی ــِی م ــا غیرمنطق ــی و حت ــات منطق مطالب
ــه  ــردم ب ــه م ــازند ک ــا س ــوی مهی ــه نح ــی را ب ــۀ نماینده گ زمین
ــود را  ــده گاِن خ ــد نماین ــه بتوانن ــن وج ــان ترین و عادالنه تری آس
ــش  ــده گاِن خوی ــق نماین ــت را از طری ــا حاکمی ــد ت انتخــاب کنن

ــد.  اعمــال کنن
بعــد از معاهــدۀ بـُـن و بــا توجــه بــه نظــام دموکراســی در مــادۀ 
چهــارم قانــون اساســی افغانســتان، حاکمیــت بــرای مــردم 
تعریــف و تســجیل شــد. اعطــای قــدرِت برتــر مایــۀ خوشــحالی 
ــرای شــهروندان افغانســتان می باشــد کــه در طــول  و مســرت ب
تاریــخ بــرای اولین بــار یــک امــر مهــم بــه مــردم واگــذار شــده 
اســت تــا جلــو اســتبداد حاکمــان گرفتــه شــود و منبعــد حاکمــان 
مــادوِن مردمــان باشــند. هرچنــد اعطــای چنیــن قــدرِت بــزرگ 
و ارزشــمند بــرای مــردم یــک امــر میمــون و پذیرفتنــی اســت، 
ولــی ماهیــت اعطــای قــدرت بــرای مــردم مشــکل دارد. از همین 
رو اگــر مــادۀ چهــارم قانــون اساســی بــه بررســی گرفتــه شــود، 
ــی می باشــد  ــی در افغانســتان منتف ــت مردم ــل حاکمی ــه دو دلی ب
ــر  ــت. به خاط ــردم اس ــِت م ــات و دوم خواس ــه اوِل آن انتخاب ک
ثبــوِت ایــن موضــوع هــر دو مــورد جداگانــه ارزیابــی می شــود:
ــردم اســت،  ــی کــه حاکمیــت از آن م ــات: در نظام های  ۱. انتخاب
نفــر  یــک  خواست های شــان  تحقــق  به خاطــر  شــهروندان 
را بــه عنــوان رییس جمهــور و یک تعــداد را بــه نــام وکالی 
ــی  ــی معن ــی زمان ــت مردم ــد. حاکمی ــاز انتخــاب می کنن قانون س
و  صدراعظــم  رییس جمهــور،  شــخص  کــه  می کنــد  پیــدا 
اعضــای پارلمــان واقعــًا نماینــده گان مــردم باشــند و بــر اســاس 
انتخابــات شــفاف، عادالنــه و آزاد گزینــش گردنــد. بنابرایــن، بــا 
ــات  ــوری، انتخاب ــات ریاســت جمه ــب در انتخاب ــه تقل توجــه ب
ــه  ــردم افغانســتان نتوانســتند ک ــر مکــرر آن، م ــی و تأخی پارلمان
ــردم  ــی م ــد؛ یعن ــاب کنن ــش را انتخ ــِی خوی ــده گان واقع نماین
نتوانســتند کــه حاکمیــِت خویــش را بــه نماینــده گان واقعــی خود 
انتقــال دهنــد کــه ایــن وضعیــت بیانگــِر عــدم حاکمیــت مــردم 

اســت.
 2. خواســت مردمــی: نیمــی از شــهرونداِن این ســرزمین همیشــه 
فغــان بــر تعدیــل قانــون اساســی، خواســت توزیــع تذکره هــای 
ــی... را  ــام انتخابات ــر نظ ــان و تغیی ــوب پارلم ــِی مص الکترونیک
ــه آن  ــد علی ــه نمی کن ــه توج ــا آن ک ــت ب ــی حکوم ــد، ول دارن
اقــدام مــی نمایــد. پــس اگــر حاکمیــت از مــردم اســت، حکومت 
ــر نظــام سیاســی...  ــردم و تغیی ــات م ــرش مطالب ــه پذی مکلــف ب
می باشــد. یعنــی حکومــت دو گزینــه دارد: یــا مطالبــات مــردم را 
بپذیــرد یــا مــادۀ چهــارم قانــون اساســی کــه بــر حاکمیــت مــردم 
تأکیــد دارد را تعدیــل نمــوده و حاکمیــت را حاکمانــی تعریــف 
بــدارد. پــس در نتیجــه، متأســفانه چنیــن اســتنباط می گــردد کــه 
طبــق مــادۀ چهــارم قانــون اساســی، ظاهــراً حاکمیــت از آن مــردم 
بــوده ولــی عمــاًل حاکمیــت متعلــق بــه حاکمــان اســت. در ایــن 
ــم  ــاه ظال ــیطرۀ پادش ــر س ــه زی ــد ک ــی می کن ــی فرق ــال، چ ح

ــتبد؟ ــور مس ــیطرۀ رییس جمه ــا تحــت س ــم و ی ــی کنی زنده گ

بیـانیۀ »وفـاق ملـی«
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ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب ــماری از حقوق دان ش
مشــکالت اندکــی در قانــون اساســی افغانســتان 
وجــود دارد، امــا مــورد اصلــی بی نتیجــه مانــدن 
ــون عــدم تطبیــق آن توســط کســانی  مــوارد ایــن قان

ــد. ــون را دارن ــرای قان ــوولیت اج ــه مس ک
دکتــر قاســم الیاســی حقــوق دان و اســتاد دانشــگاه کــه 
ــی  ــون اساس ــۀ قان ــت از هفت ــِت گرامی داش در نشس
ــت  ــر نظــام سیاســی در افغانســتان صحب ــاز تغیی و نی
می کــرد، گفــت: قانــون اساســی افغانســتان آن طــوری 
کــه گفتــه می شــود دچــار چالــش و مشــکالت 
نیســت، مــا بایــد بیــن حقیقــت و واقعیت هــای 

ــل شــویم. ــک قای موجــود تفکی
اســتاد الیاســی می گویــد: دولت مــردان افغانســتان 
هــم از اســالم، هــم از فرهنــگ، هــم از عنعنــات ملــی 
ــون اساســی و ســایر قوانیــن افغانســتان  و هــم از قان

اســتفادۀ ســوء کردنــد و می  کننــد.
آقــای الیاســی گفــت: ســوال اساســی ایــن اســت کــه 
ــا  ــود دارد، ی ــکل وج ــی مش ــوزۀ قانون یاب ــا در ح آی
ــذاری  ــوزۀ قانون گ ــا در ح ــگاری ی ــوزه قانون ن درح
ــود  ــکل وج ــدی، مش ــوزۀ قانون من ــم در ح ــا ه و ی

دارد؟
او اضافــه کــرد: آیــا افغانســتان در حــوزۀ قانون یابــی، 
محقــق و حقــوق دان نــدارد کــه بتواننــد بهتریــن قانون 
را از منابــع و نظام هــای خــوب دنیــا بــه دســت آورده 
بــه جامعــه تقدیــم کننــد، یــا در حــوزۀ قانون نــگاری 
مشــکل وجــود دارد و قانون نــگاران توان منــد در 
ــه  ــد ک ــه و ســایر نهادهــا حضــور ندارن وزارت عدلی
ــوق اداری  ــی و حق ــام سیاس ــگ و نظ ــر فرهن بیان گ

افغانســتان باشــد.
آیــا در حــوزۀ قانون گــذاری مشــکل وجــود دارد. آیــا 
ــد  ــته و توان من ــراد شایس ــده گان اف ــس نماین در مجل
ــذاری  ــون را قانون گ ــن قان ــا بهتری ــدارد ت ــور ن حض
ــدی  ــوزۀ قانون من ــکل در ح ــل مش ــا اص ــد و ی کنن

اســت؟
بــه گفتــۀ آقــای الیاســی: نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه 
ــه  ــتیم ک ــز هس ــام غیرمتمرک ــک نظ ــال ی ــه دنب ــا ب م
ایــن مــورد در قانــون اساســی وجــود دارد. در مــاده 
ــز  ــر متمرک ــام غی ــه نظ ــون اساســی ب ۱36 و ۱3۷ قان
اشــاره شــده اســت و مــاده ۱38، ۱39 و ۱40 تــا ۱42 

بــه نظــام غیرمتمرکــز اشــاره کــرده اســت.
ــاور آقــای الیاســی: در قانــون اساســی شــورای  ــه ب ب
والیتــی، شــورای ولســوالی و شــورای شــهر و 
شــهرداری تذکــر یافتــه اســت. پــس مشــکل در قانون 
ــدی و  ــی در قانون من ــکل اساس ــت، مش ــی نیس اساس

ــن اســت. ــی شــدن قوانی اجرای
او می گویــد: بــدون شــک قانــون اساســی مشــکالتی 
دارد کــه بایــد بررســی شــود و روی تعدیــل آن بحث 
صــورت گیــرد، امــا در بخــش نظــام غیرمتمرکــز هیچ 

مشــکلی دیــده نمی شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه خاطــر نشــان کــرد: نظــام 
افغانســتان »نظــام جمهــوری اســالمی« اســت کــه در 
ایــن جــا دو نظــام باهــم تلفیــق شــده اســت. یکــی 
ــودن آن اســت.  ــودن و دوم اســالمی ب ــک ب دموکراتی
ــن  ــه کــه دی ــون اساســی تذکــر یافت ــادۀ دوم قان در م
دولــت، دیــن اســالم اســت، چــون زمانــی کــه قانــون 
ــتند  ــد داش ــا تأکی ــد بعضی ه ــب می ش اساســی تصوی
کــه نظــام افغانســتان بایــد یــک نظــام ســکوالر باشــد.
وی همچنــان افــزود: در مــادۀ چهــار قانــون اساســی 
آمــده اســت کــه حاکمیــت از آن ملــت اســت و تمــام 

ــور  ــه ط ــد ارادۀ خــود را ب ــتان می توانن ــردم افغانس م
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بیــان کننــد و ملت افغانســتان 
ــد.  ــت افغانســتان را دارن ــه تابعی ــد ک ــم کســانی  ان ه
پــس مــادۀ چهــارم بــه دموکراتیــک بــودن و مــادۀ دوم 
بــه اســالمی بــودن اشــاره دارد بــه ایــن معنــا کــه نــه 
ــی  ــه دموکراس ــود و ن ــی ش ــی دموکراس ــالم قربان اس

قربانــی اســالم گــردد.
او گفــت: قانــون اساســی افغانســتان از قانــون ایــران 
و عربســتان ســعودی متفــاوت اســت، زیــرا در قانــون 
اساســی ایــران تذکــر یافتــه کــه تمــام قوانیــن از متــن 
آیــات و روایــات بیــرون شــود و در قانــون اساســی 
عربســتان آمــده کــه قانــون اساســی، قــرآن و روایــت 
ــالم  ــاًل اس ــم اص ــرب ه ــی غ ــون اساس ــت. قان اس
را نمی پذیــرد؛ امــا در قانــون اساســی افغانســتان 
ــی  ــه قانون ــه هیچ گون ــت ک ــده اس ــه آم ــادۀ س در م
برخــالف دیــن مبیــن اســالم بــوده نمی توانــد. 
نیامــده کــه از احــکام دیــن اســالم بیــرون می شــود، 
یعنــی کامــاًل هم آهنگــی را تأییــد نمی کنــد، امــا 
مخالفــت را هــم تأییــد نمی کنــد. هــدف ایــن اســت 
کــه هرگونــه قانونــی را کــه از ســایر قوانیــن خــوب 
گرفتــه می شــود، پذیرفتــه اســت، امــا مشــروط 

ــن اســالم نباشــد. ــن مبی براینکــه خــالف دی
او می گویــد: نظــام سیاســی افغانســتان از لحــاظ 
اداری، نظــام بســته و متمرکــز نیســت. نظــام فدرالــی 
ــه در  ــت ک ــز اس ــام غیرمتمرک ــل نظ ــت، ب ــم نیس ه

ــت. ــده اس ــح داده ش ــا ۱42 توضی ــادۀ ۱36 ت م
بــه بــاور او: مشــکل اصلــی در تطبیــق قوانیــن اســت 
و هــر کســی که در رأس قــدرت قــرار گرفــت، 
فرهنــگ خرافاتــی کــه از دیربــاز در جامعه افغانســتان 

ــد.  ــق می کن ــت را تطبی ــم اس حاک
او در ایــن نشســت گفــت: اکنــون شــورای ولســوالی 
وجــود نــدارد، زمانــی کــه شــورای ولســوالی نباشــد، 
ــوم  ــک س ــد ی ــرا بای ــکل دارد، زی ــنا مش ــس س مجل
ــد.  ــوالی باش ــورای ولس ــده گان ش ــای آن نماین اعض
شــورای شــهر و شــهرداری وجــود نــدارد، در حالــی 
ــد  ــهرداری تأکی ــورای ش ــه ش ــادۀ ۱49 ب ــه در م ک
ــی  ــون اساس ــکل در قان ــه مش ــت ک ــد گف ــده، بای ش

نیســت.
عمــر  آیــا  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  ســوال 
ــال،  ــا پنج س ــت ی ــال اس ــار س ــت جمهوری چه ریاس
هنــوز مفســرین حقــوق ایــن نکتــه را متوجــه نشــدند. 
ــت در  ــک دورۀ حکوم ــر ی ــه عم ــود ک ــه می ش گفت
پایــان اول جــوزای ســال پنجــم پایــان می یابــد.
دکتــر قاســم الیاســی می گویــد: اکنــون بایــد بــه ایــن 
ســوال پاســخ داد کــه آیــا عمــر یــک دورۀ حکومــت 
چهــار ســال اســت یــا پنج ســال کــه از دیــدگاه 

ــون چهــار ســال اســت.  قان
نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت کــه نظــام افغانســتان، 
نظــام ریاســتی نیســت، نظــام پارلمانــی هــم نیســت، 

بــل نظــام نیمــه ریاســتی اســت.

اســتا الیاســی می گویــد: در نظــام نیمــه ریاســتی 
ــام  ــت ع ــور صالحی ــی، رییس جمه ــه پارلمان و نیم
ــن و  ــیح قوانی ــا توش ــال آی ــور مث ــدارد، ط ــام ن و ت
ــای  ــه معن مقــررات پارلمــان توســط رییس جمهــور ب
قانون گــذاری اســت یــا بــه معنــای اجرایــی قوانیــن، 
اگــر رییس جمهــوری قوانیــن تصویــب شــده توســط 
ــاره، دو-  ــه دوب ــد، زمانی ک ــویح نکن ــس را تش مجل
ــل  ــون قاب ــن قان ــد، ای ــد کن ــس آن را تأیی ســوم مجل
ــای آن  ــق امض ــور ح ــر رییس جمه ــت و دیگ اجراس

ــدارد. را ن
ــکالت  ــر مش ــخنانش ب ــۀ س ــی در ادام ــای الیاس آق
ــل  ــرای ح ــت: ب ــرده گف ــد ک ــی تأکی ــون اساس قان
ــه  ــه س ــا اضاف ــد ب ــی بای ــون اساس ــکالت در قان مش
ــد،  ــته باش ــود داش ــز وج ــر نی ــوه دیگ ــک ق ــوه ی ق
ــوان  ــا دی ــون اساســی ی ــام شــورای قان ــه ن ــادی ب نه

ــی. ــون اساس ــی قان عال
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: کمیســیون مســتقل 
ــود دارد و  ــی وج ــون اساس ــق قان ــر تطبی ــارت ب نظ
ــه  ــن وظیف ــی ای ــون اساس ــادۀ ۱2۱ قان ــاس م براس
دادگاه عالــی اســت و تأکیــد شــده کــه تطبیــق 
بین المللــی  تقنینــی، معاهــدات  قوانیــن، فرامیــن 
قانــون  تفســیر  و  بین المللــی  کنوانســیون های  و 
ــت. ــتان اس ــی افغانس ــف دادگاه عال ــی از وظای اساس

او همچنــان گفــت: چــرا کمیســیون مســتقل انتخابات 
و کمیســیون شــکایات و کمیســیون نظــارت بــر 
ــام  ــادی به ن ــوان نه ــر عن ــی زی ــون اساس ــق قان تطبی
ــا  ــود ت ــع نمی ش ــی جم ــون اساس ــی قان ــوان عال دی

ــد. ــاد ُرخ نده ــه فس ــن هم ای
ــر افغانســتان شــورای  ــوق دان: اگ ــن حق ــۀ ای ــه گفت ب
ــا شــورای  ــون اساســی فرانســه ی ــد شــورای قان مانن
ــی  ــون اساس ــی قان ــوان عال ــا دی ــران و ی ــان ای نگهب
ــیون  ــه کمیس ــازی ب ــر نی ــد، دیگ ــته باش ــان داش آلم
ــق  ــات، کمیســیون شــکایات و کمیســیون تطبی انتخاب
بــر نظــارت قانــون اساســی نیســت و مــا گــواه ایــن 

ــود. ــم ب همــه فســاد نخواهی
قانــون اساســی فعلــی افغانســتان بــه عنــوان هفتمیــن 
ــال ۱382  ــدی س ــاه ج ــور در م ــی کش ــون اساس قان
تصویــب شــد. از آن روز بــه بعــد همــه ســال 
درج  قانــون  ایــن  از  پــاس داری  بــرای  هفته یــی 

ــت. ــده اس ــم ش تقوی
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