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نقش آموزش و پرورش 

در تأمین صلحِ افغانستان

ژیـل دلـوز 
و نگـاهی متفـاوت به سینما

6 5

مجلـس سـنا در واکنـش بـه زنده سـوزاندن 
در  طالبـان  سـوی  از  ملکـی  فـرد  چنـد 
جوزجـان می گویـد کـه حکومـت بایـد بـه 
را  جنایـت  ایـن  عامـان  ممکـن  هرشـکل 

بازداشـت و بـه پنجـه قانـون بسـپارد.
نبیـه مصطفـی زاده نماینـدۀ مـردم جوزجـان 
در نشسـت دیـروز مجلـس سـنا گفـت کـه 
طالبـان مسـلح چنـدی پیـش 10 فـرد ملکی 

را در جوزجـان زنـده آتـش زده انـد.
در  طالبـان  کـه  افـزود  زاده  مصطفـی  بانـو 
بی حـد،  ظلمـی  جوزجـان  ولسـوالی   10
آدم کشـی و تخریـب خانه هـای مـردم را بـه 

انداخته انـد. راه 
بایـد  امنیتـی  نهادهـای  کـه  کـرد  تاکیـد  او 
بـرای  را  تصفیه یـی  گسـترده  عملیـات 
پاک سـازی طالبـان در جوزجـان راه انـدازی 
کنـد، در غیـر آن مـردم ایـن والیـت تـاب 

نمی آورنـد. را  گـروه  ایـن  ظلـم 
در همیـن حـال، محمـد علم ایزدیـار معاون 
اول مجلـس سـنا نیـز بـه آتـش زدن 10 فرد 
ملکی توسـط طالبان اشـاره کـرد و گفت که 
ایـن پدیـده در افغانسـتان جدیداً وارد شـده 
و خـاف تمامـی اصـول اسـامی و بشـری 

ست. ا

آقـای ایزدیـار تاکیـد کـرد کـه ایـن عمـل 
و  نـدارد  جـا  قاموسـی  هیـچ  در  طالبـان 
از  جلوگیـری  بـرای  افغانسـتان  حکومـت 
را  آن  عامـان  بایـد  پدیـده  ایـن  گسـترش 
قانـون  پنجـه  بـه  و  بازداشـت  شناسـایی، 
بسـپارد تـا بـه عنـوان جنایـت کار مجازات 

شـوند.
انارکلـی هنریـار دیگر عضو مجلس سـنا نیز 
گفـت کـه زنـده سـوختاندن 10 فـرد ملکی 
در جوزجـان کار غیرانسـانی اسـت و حتـی 
نسـبت دادن آن بـه حیـوان نیـز غیرمنطقـی 
اسـت؛ زیـرا حیوانـات هم بـا همجنس خود 

چنیـن کاری نمی کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه مسـووالن محلـی 
در جوزجـان چهـار روز پیـش تاییـد کردند 
کـه افراد وابسـته بـا طالبان 10 فـرد ملکی را 
در ولسـوالی درزاب ایـن والیـت زنده آتش 

اند. زده 
بـه گفتـۀ مسـووالن ایـن افـراد پـس از آن 
آتـش زده شـدند کـه از تـرس تـاراج اموال 
شـان شـبانه در دکان های خود می خوابیدند.
منابـع محلـی تاکیـد کـرده کـه ایـن افـراد 
جهـت تداویـی به شـفاخانه شـهر شـبرغان 

شـده اند. انتقـال 

ــون  ــي پوهنت ــتان امریکاي د افغانس

کالــه  درې  چــې  اســتادان  دوه 

کابلــه  لــه  طالبانــو  وړانــدې 

ــړي  ــې ک ــن خوش ــتويل وو، ن تښ

دي.

رسچینــې  یــوې  طالبانــو  د 

ــس  ــري اژان ــرس خ ــیټډ پ اسوش

تــه ویــي چــې دغــه یرغمــل 

شــوي اســتادان د جنــويب والیــت 

ــې  ــوالۍ ک ــار ولس ــه نوبه ــل پ زاب

دي. شــوي  خوشــې 

او  کېنــګ  کیــون  امریکایــی 

ــن  ــس ن ــي وېک ــرالیایی ټیموټ اس

او  ازاد شــوي  بنــده  لــه  ســهار 

د افغانســتان پــه جنــوب کــې د 

ــه  ــې پ ــي چ ــو وی ــو رسچین پولیس

هلیکوپټــر کــې لېــږدول شــوي 

دي.

طالبانــو  د  دې  لــه  وړانــدې 

ــې  ــي چ ــه وی ــرز ت ــو روېټ رسچین

انــس حقــاين او د حقــاين شــبکې 

ــې د  ــروان ک ــه پ ــړي پ ــور غ دوه ن

ــې  ــده خوش ــه بن ــت ل ــان دول افغ

ــېديل دي. ــه رس ــر ت ــوي او قط ش

د  کــې  حــال  همــدې  پــه 

پوهنتــون  افغانســتان-امریکايي 

ــو دوو  ــده د خپل ــه بن ــو ل د طالبان

اســتادانو د خوشــې کېــدو هرکلــی 

وکــړ.

ــه  ــوه اعالمی ــه ی ــون پ ــه پوهتن دغ

ښــکېلو  ټولــو  د  وايــي،  کــې 

خــواوو چــې د دغــو اســتادانو 

پــه خوشــې کولــو کــې یــې هڅــه 

کــړې، ســتاینه کــوي.

تېــره اوونۍ د ســې شــنبې پــه ورځ 

)نومــر ۱۲مــه( ولســمرش محمــد 

ارشف غنــي اعــالن وکــړ چــې 

افغانســتان-امریکايي پوهنتــون  د 

ــه  ــتادانو د ازادۍ پ ــو اس د دوو تن

بــدل کــې، لــه بګــرام زندانــه د 

انــس حقــاين پــه ګــډون د حقــاين 

شــبکې دوه نــور غــړي مــايل خــان 

ــړي. ــید ازاد ک او عبدالرش

ــر  ــل او لوګ ــه کاب ــۍ پ ــره اوون تې

د  وروســته  بریدونــو  لــه  کــې 

افغانســتان ولســمرشۍ ماڼــۍ د 

دغــو طالبانــو د خوشــې کېــدو 

د ځنډولــو خــر ورکــړ، خــو د 

ــرز  ــو روېټ ــو رسچین ــو ځین طالبان

خــري اژانــس تــه ویــي چــې 

ــه  ــه زندان ــرام ل ــان د بګ ــه طالب دغ

تــه  قطــر  او  شــوي  خوشــې 

دي. رســېديل 

تــر اوســه د افغانســتان دولــت 

ــتو  ــې مېش ــواد ک ــه هې ــه دغ او پ

امریکايــي ځواکونــو پــه دې اړه 

ــي. ــه دي وی ــه ن څ

د افغانستان-امریکايي پوهنتون استادان خوشې شول

طالبان ده تن را زنده در جوزجان آتش زدند
سناتوران:

 عامـالن این جنـایت بـازداشت شـوند

استفـادۀ سیاسی 
از نیـروهـای امنیتی ممنـوع!

کمیسیون از قانوِن انتخابات بی خبر است

خشونت و ماهیِت هرمنوتیکال امِر دینی

رهایـی دو استاد امـریکایی
 و معـادلۀ دشـواِر صلـح

انتخابــات  فعــًا  ترامــپ،  آقــای  بــرای 
ریاســت جمهوری 2020 دغدغه یــی بزرگ تــر از 
ــرا  ــا ف همــۀ دغدغه هــای باالســت. او می خواهــد ت
رســیدن موعــد انتخابــات، کارت هــاِی خوبــی بــرای 
ارایــه در کارزارهــای انتخاباتــی داشــته باشــد. بــا این 
حســاب، جنگ وصلــِح افغانســتان در صورتــی بــرای 
او ارزش دارد کــه به صــورِت یــک کارت بتوانــد 
ــه، در  ــا این هم ــد. ب ــتفاده کن ــات اس از آن در انتخاب
ــران  ــن و پاکســتان و ای ســوی دیگــر روســیه و چی
منتظرنــد کــه بــا زیــاد شــدِن هزینه هــای جنــگ در 
افغانســتان، امریــکا ناگزیرانــه بســاط خــود را از ایــن 

ــد... ــا اجــازه ده ــه آن ه ــد و ب کشــور برچین

در سومین روز روند غیرقانونی بازشماری آرا:

کمیسیون آلۀ دست 
حکومت شده و انتخابات را 
به بحران برده است



اسـتفاده از نیروهـای امنیتی علیه شـهروندان بی دفاع 
کشـور، نمونه یـی روشـن از اسـتبداد و خودکامه گی 
کـه  را  آنچـه  باشـد؛  می توانـد  فعلـی  نظـامِ  در 
شـهروندان افغانسـتان در دهـۀ شـصِت خورشـیدی 
پـس از کودتـای 7 ثـور شـاهد آن بودنـد و بدتریـن 
خاطـرات را از آن دوره تـا به حـال در حافظه دارند. 
در آن دوره که اسـتبداد محض بر کشـور حکمروایی 
می کـرد، نیروهـای امنیتـی عمًا برای جنـگ با مردم 
بـه کار می رفتنـد. در بسـیاری از شـهرهای کشـور، 
نخسـت مـردم علیـه برخـی تصمیم هـای حکومـِت 
و  مسـالمت آمیز  تظاهـراِت  بـه  دسـت  کودتایـی 
کامـًا حق طلبانـه زدنـد و می خواسـتند کـه از ایـن 
طریـق حکومـت را بـه اصـاِح امـور و تجدیـد نظر 
در برخـی مـوارد متقاعـد کننـد؛ اما سـران حکومِت 
کودتایی که از ایدیولوژی سرکوب و گلوله پیــروی 
می کردنـد، بـه جـای شـنیدن صـداِی مـردم آغـاز به 
کردنـد  تظاهرات کننـده گان  کشـتِن  و  دسـتگیری 
و در برخـی مـوارد نیـز بـا بیرحمـِی تمـام بـه روی 
تظاهرات کننـده گان بـه وسـیلۀ نیروهـای امنیتی آتش 
گشـودند. همـان بـود که مـردم دیگر به جای سـخن 
گفتـن و اعتـراض کـردن، بـه مقاومِت مسـلحانه در 
برابـِر حکومـت آغاز کردند و صفحـۀ جدیدی را در 

تاریـخ مبارزاِت افغانسـتان گشـودند. 
اگـر در همـان آغـاز کودتاچیـان خردمندانـه عمـل 
می کردنـد و بـه جای اسـتفاده از زور به صدای مردم 
گـوش می دادنـد، بدون شـک چنـان سرنوشـِت تلخ 
و عبرت آمـوزی از خـود بـه یـادگار نمی گذاشـتند. 
سـران حکومـِت کودتایـی پـس از این کـه مقاومـت 
مـردم در برابرشـان شـکِل نظام منـد به خـود گرفت، 
آغـاز بـه توجیه هـای بنی اسـراییلی کردنـد کـه گویا 
قدرت هـای بـزرِگ بـه زعم شـان امپریالیسـتی تاش 
دارنـد کـه در برابـر »انقـاب زنجیرشکن«شـان مانع 
ایجـاد کننـد؛ در حالـی کـه در اصـل عـدمِ عقانیت 
سیاسـِی خود سـران کودتا، باعث اغتشـاش و بیرون 
شـدِن اوضـاع از کنتـرول حکومـت شـد. در آغـاز 
حکومـت کودتایـی هفـت ثـور، نـه قـوای شـوروی 
بـود، نـه کمک های مالی کشـورهای غربـی و امریکا 
بـرای مجاهدیـن وجـود داشـت؛ تنها مردمـی عادی 
و بی دفـاع بودنـد کـه بـا نظـامِ به وجود آمده مشـکل 
داشـتند و می خواسـتند کـه اصاحاتـی در حکومت 
اعمـال شـود و جلـو خودسـری ها و خودکامه گی ها 
گرفتـه شـود. امـا سـراِن حکومـت بـه جای شـنیدن 
آواز مردم شـان، خـود را در مخمصـۀ بـزرِگ مداخله 
و تجـاوز شــوروی پیشـین قـرار دادنـد و جنگـی 
خانمان سـوز و ویران گـر را در کشـور آغـاز کردنـد. 
افغانسـتان  اسـت  دهـه  چهـار  کـه  شـد  آن  نتیجـه 
ویران گـر  و  خانمان سـوز  جنـگ  همـان  آتـش  در 
می سـوزد و هنـوز از آتـِش آن نجـات نیافتـه اسـت. 
حکومـِت تاریخ گذشـتۀ آقـای غنـی نیز دقیقـًا همان 
راهـی را مـی رود کـه قبـًا در افغانسـتان بـه وسـیلۀ 
کودتاچیـاِن هفـت ثـور آزمـوده شـده اسـت؛ یعنـی 

آقـای  مـردم.  برابـر  در  امنیتـی  نیروهـای  کشـاندن 
اعتراض هـای  کـردِن  خامـوش  بـرای  بارهـا  غنـی 
مردمـی، از نیــروهای امنیتـی اسـتفاده کـرده اسـت، 
آن هـم در برابـر کسـانی کـه بـدون جنگ افـزار بـه 
صـورِت مدنـی خواسـت های خـود را بـه حکومت 
گـوش زد می کردنـد. تظاهـرات کابـل کـه بـه خـون 
و آتـش کشـیده شـد، نتیجـۀ اسـتفاده از نیروهـای 
امنیتـی در برابـر مــردم بـود؛ نیروهایـی کـه بـرای 
دفـاع از تمامیـت ارضـی و ارزش هـای ملـی کشـور 
بـه وجود آمـده و اولویـِت آن ها مبارزه با تروریسـم 
و هراس افکنـی اسـت و پایـۀ مشـروعیِت آن هـا نیـز 
مبـارزه بـا گروه هایی سـت کـه عمـًا در پـی سـاقط 
کـردِن نظـام فعلـی انـد و در برابـر مـردم می جنگند. 
نیروهـای امنیتـی در کنـار مردم شـان بایـد از جان و 
مـاِل آن هـا حراسـت کنند، نـه این کـه خود بـه قاتِل 
آن هـا تبدیـل شـوند. آنچـه کـه در قنـدوز در برابـر 
اعتراض کننـده گان بـه بازشـماری آرا اتفــاق افتـاد، 
بدتریـن حرکتـی بـود کـه مقام هـای امنیتی کشـور و 
در رأِس آن هـا آقـای غنی انجام داده اسـت. این نوع 
حرکت هـا نـه تنهـا باعـث می شـود کـه گروه هـای 
تروریسـتی تقویـت شـوند، بـل اعتماد و بـاورِ مردم 
بـه نیــروهای ملی و دفاعی شـان نیز صدمـه می بیند.

 البتـه آقـای غنـی قصـداً می خواهد که همـان تجربۀ 
کودتاچیـاِن هفت ثور را در افغانسـتان برای رسـیدِن 
صـورِت  بـه  او  کنــد.  تکـرار  قـدرت  بـه  دوبـاره 
تعمـدی نیروهـای امنیتـی را در برابـِر مـردم قـرار 
می دهـد تـا مـردم از نیروهـای امنیتی فاصلـه بگیرند 
و در جبهـۀ مخالـف بـا آن هـا ایسـتاد شـوند. تقابـِل 
نیروهـای امنیتـی و مـردم کـه می توانـد بـه فاجعۀ به 
بزرگـی چـون کودتـای هفت ثـور منجر شـود، برای 
آقـای غنـی بـه عنـوان آِب حیـات تلقـی می شـود. 
او از ایـن طریـق می توانـد نیروهـای امنیتـی را در 
خدمـِت اهـداِف تمامیت خواهانـۀ خـود قـرار دهـد. 
امـا آقـای غنـی فراموش کـرده اسـت که افغانسـتان 
دیگـر در دهـۀ شـصت نیسـت که بتـوان نیــروهای 
امنیتـی را بـه جنـِگ مـردم برد. آن سـال ها کـه مردم 
بی خبـر از همـه جـا و همـه چیـز فکـر می کردنـد 
ارگ تعیین کننـدۀ همـه چیـز اسـت و حتـا می توانـد 
در مـورد زنده گـی و مرگ شـان هـم تصمیـم بگیرد، 
به تاریخ سـپرده شـده اسـت. هجده سـاِل گذشـته و 
بیسـت سـال مبارزه با رژیم هـای مختلـف کودتایی، 
درس هـای زیادی بـه مردم و نیروهای امنیتی کشـور 
امنیتـی  نیروهـای  و  مـردم  حـاال  اسـت.  آموزانـده 
می داننـد کـه بایـد در کـدام جبهـه باشـند و از کی ها 

در برابـر چـه پاسـداری کنند. 
اگـر آقای غنـی بخواهد بار دیگر نیروهـای امنیتی را 
علیـه مـردم اسـتفاده کند، چنانچـه گفته می شـود که 
او در یـک نشسـِت خـودی بـه چنین موردی اشـاره 
داشـته، ایـن بـار عمـًا بـه سرنوشـِت کودتاچیـاِن 
هفـت ثـور و به ویـژه حفیـظ اهلل امیـن که آقـای غنی 

از او الگوبـرداری می کنـد،  دچـار خواهد شـد.
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سـرانجام دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـِی افغانسـتان رها شـدند و 
نیروهـای بین المللـی روز گذشـته آن ها را از طالبان در ولسـوالی 

نوبهـارِ والیـت زابل تحویـل گرفتند.
ایـن خبـر از بُعد انسـانی، مسـرت بخش اسـت. مسـلم اسـت که 
سـه سال اسارِت دو شـهرونِد غربی و زیسـِت ناگزیرانۀ آن ها در 
سـایۀ حضـور طالبـان، تا چه انـدازه جانـکاه و طاقت فرسـا بوده 
اسـت؛ آن هـم اسـارت توسـط گروهی که انسـان ها را بر اسـاِس 
اندیشـۀ خشـِک خـود بـه دو گـروه کافـر و مؤمـن تقسـیم کرده 
و خـوِن اولـی را به راحتـی مبـاح شـمرده بـر زمین می ریـزد. اما 
آنچـه کـه نمی تـوان نسـبت بـه آن خوش بیـن بـود، تأثیـر مثبِت 
رهایـِی ایـن دو اسـتاد در معادلۀ دشـوارِ صلِح افغانسـتان اسـت.

قابـل تذکر اسـت کـه حکومـت افغانسـتان چندی پیش سـه تن 
از خطرناک تریـن اعضـای گـروه طالبـان را کـه انـس حقانی نیز 
شـامِل آن هـا بـود، از زندان آزاد کـرد تا ضمن زمینه سـازی برای 
رهایـِی ایـن دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی، مقدمـۀ گفت وگـوی 
مسـتقیِم صلـح با طالبـان را فراهـم آورد. اکنون انتظـارِ حکومت 
این اسـت کـه پروسـۀ صلـح بـه نقطۀ عطفـی برسـد کـه دلخواهِ 
کابـل می باشـد: گفت وگـوی رو در رو میـان حکومـت و طالبان.
امـا بایـد گفـت کـه متأسـفانه صلـِح افغانسـتان چنـان پیچیده و 
متـورم شـده کـه تبادلـۀ این اسـتادان و انـس حقانـی در آن یک 
نقطـۀ بسـیار کوچـک بـه حسـاب می آیـد. ایـن رهایی هـا فقـط 
می توانـد بهانه یـی مناسـب بـه آغاز دوبـارۀ گفت وگوهـاِی صلح 
باشـد؛ آن هـم برای جانـِب امریکا که سیاسـت خارجـی اش میان 
ارزش های لیبرالیسـتی و منافع امپریالیسـتی رقصان اسـت. افزون 
بـر ایـن، آنچـه که حکومـِت کنونـی نیـز از گفت وگوی مسـقیم 
بـا طالبـان می طلبـد، بهانـه و محملـی بـرای ادامـۀ بقـاِی خود و 
تضمیـِن فصل هـاِی ناتمامی سـت کـه می بایـد تمـام شـوند. این 
رویکـرد توهم آلـود، بیشـتر بـه شـخِص آقـای غنـی برمی گـردد 
کـه خـود را کارگـزارِ حال و آیندۀ افغانسـتان گمان کرده و بیــم 
دارد کـه آینـده گان بـا رهـا کـردِن طرح هـاِی او به راه هـای غلط 

بروند. 
واقعیـت این اسـت کـه صلـح افغانسـتان بـه یـک معادلۀ دشـوار 
تبدیـل شـده؛ معادله یی کـه از نظِر امریـکا اگر قابِل حل نیسـت، 
بایـد بـا آن بـازی کـرد. این کـه دونالـد ترامـپ بـا یـک توییت، 
گفت وگوهـاِی طوالنـِی آقـای خلیـل زاد را به  دلیـل کشته شـدن 
یـک سـرباز امریکایـی متوقـف کـرد و این کـه حـاال بـا رهایـی 
دو اسـتاد دانشـگاه امریکایـی به نظـر می رسـد ایـن گفت وگوهـا 

دوبـاره آغـاز می شـوند، نوعـی بـازی بـا رونـد صلح اسـت. 
مسـلمًا کشـته شـدِن یـک سـرباز امریکایـی نمی توانسـت دلیـل 
توقـِف زحمـاِت نُه ماهـۀ آقـای خلیـل زاد باشـد. امریـکا طی آن 
مـدت، ضمـن آن کـه توانسـت بـر پیچیده گـی مسـالۀ طالبـان و 
بازیگـراِن تـازۀ ایـن میـدان وقـوِف بیشـتر حاصـل کند، بـه این 
نکتـه پی برد کـه نمی توانـد در معامله یی به نامِ صلح، افغانسـتان 
را بـه کامِ رقبایـی رهــا سـازد کـه کنتـرِل آن هـا یکـی از دالیـِل 
اصلـِی عاقه منـدی امریـکا بـه ایـن کشـور اسـت. تحلیل گـراِن 
مسـایل بین الملـل همـواره تذکـر داده انـد کـه امریکایی هـا ابـداً 
بـه دنبال تـرِک جغرافیای اسـتراتژیِک افغانسـتان نیسـتند و بیش 
از هـر دلیـل و قرینـۀ ذهنی یـی، اسـتحکاماِت پایگاه هـای نظامِی 
امریـکا در افغانسـتان بیان گـِر ایـن نکتـه می باشـد. بـه عبـارت 
دیگـر، امریـکا در بهتریـن حالـت، خواهـان کاهـش هزینه هـای 
خـود در افغانسـتان و تمرکـز روِی برنامه هـای راهبـردی خـود 
در قـارۀ آسیاسـت. ایـن تمرکـز ُمـرادف اسـت با کنترل روسـیه،  
چیـن، پاکسـتان و ایـران؛ و افغانسـتان نیـز مهم تریـن پایـگاه در 

این مسـیر بـرآورد می شـود.
امـا بـرای آقای ترامـپ، فعـًا انتخابات ریاسـت جمهوری 2020 
دغدغه یـی بزرگ تـر از همـۀ دغدغه هـای باالسـت. او می خواهد 
تـا فرا رسـیدن موعد انتخابـات، کارت هاِی خوبی بـرای ارایه در 
کارزارهـای انتخاباتی داشـته باشـد. با این حسـاب، جنگ وصلِح 
افغانسـتان در صورتـی بـرای او ارزش دارد کـه به صـورِت یـک 
کارت بتوانـد از آن در انتخابـات اسـتفاده کنـد. بـا این همـه، در 
سـوی دیگـر روسـیه و چیـن و پاکسـتان و ایـران منتظرنـد کـه 
بـا زیاد شـدِن هزینه های جنـگ در افغانسـتان، امریـکا ناگزیرانه 
بسـاط خـود را از ایـن کشـور برچیند و بـه آن ها اجـازه دهد که 
اوضـاع افغانسـتان را در قالِب ابتکاراِت منطقه یـی مدیریت کنند. 
در این میان، مصمم ترین کشـور، روسـیه محسـوب می شـود که 
می خواهـد افغانسـتان را بـه عنواِن همسـایۀ خارج نزدیـک، یا در 
مـدارِ اوراسـیایِی خـود عیار سـازد و یا هـم این کـه آن را به یک 

محـدودۀ حایـل میـان برنامه های روسـی و غربی  بدل سـازد.
دشـواری معادلـۀ صلح همین اسـت و رهایی افـراد در این میان، 
نمی توانـد بـه رهایِی افغانسـتان از ایـن رقابت های بـزرگ منجر 

شود. 

رهایـی دو استاد امـریکایی
 و معـادلۀ دشـواِر صلـح

استفـادۀ سـیاسـی 
ع! هـای امنیتی ممنـو ز نیـرو ا

احمـد عمران

آقای غنی قصداً 
می خواهد که همان 

تجربۀ کودتاچیاِن هفت 
ثور را در افغانستان 

برای رسیدِن دوباره به 
قدرت تکرار کنـد. او به 
صورِت تعمدی نیروهای 

امنیتی را در برابِر مردم 
قرار می دهد تا مردم از 
نیروهای امنیتی فاصله 

بگیرند و در جبهۀ مخالف 
با آن ها ایستاد شوند. 
تقابِل نیروهای امنیتی 
و مردم که می تواند به 

فاجعۀ به بزرگی چون 
کودتای هفت ثور منجر 

شود، برای آقای غنی به 
عنوان آِب حیات تلقی 

می شود. او از این طریق 
می تواند نیروهای امنیتی 

را در خدمِت اهداِف 
تمامیت خواهانۀ خود 

قرار دهد. اما آقای غنی 
فراموش کرده است که 

افغانستان دیگر در دهۀ 
شصت نیست که بتوان 
نیـروهای امنیتی را به 

جنِگ مردم برد



نهادهای ناظر:

کمیسیون از قانوِن انتخابات بی خبر است
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نهادهـای ناظـر انتخاباتـی می گوینـد کـه قانـون انتخابـات، 
رأی هـای اسـتفاده شـدۀ خـارج زمـان معیـن روز رأی دهـی 

پـس از )8 صبـح – 5 شـام( را باطـل دانسـته اسـت. 
کمیسـیون  بـه  درملـوک  کمپنـی  نامـۀ  بـه  اشـاره  بـا  آنـان 
انتخابـات می گوینـد کـه چیـزی کـه در قانـون انتخابـات به 
صورت روشـن بیان شـده اسـت، نیاز بـه نامه نـگاری ندارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه کمپنـی در ملـوک، در نامه یـی 14 
نوامبـر بـه کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان، فرسـتاده اسـت؛ 
نشـان می دهـد کـه 102 هـزار و 12 رأی خـارج از در دورۀ 
زمانـی در میـان ماه هـای جنـوری تـا نوامبـر سـال جـاری 

میادی اسـتفاده شـده اسـت.
در ایـن نامـه  همچنـان گفتـه شـده اسـت کـه ایـن آرا از 28 
جنـوری تـا 28 نوامبـر 201۹ اسـتفاده شـده اسـت؛ از ایـن 
میـان تنهـا ۶8 هـزار و 851 رأی آن در 28 سـپتامبر یا ششـم 
میـزان خـارج از زمـان معین رأی دهـی )8 صبـح - 5 دیگر( 

مـورد  اسـتعمال قـرار گرفته اسـت. 
آمـده  کـرده،  درز  بیـرون  بـه  کـه  نامـه  ایـن  از  بخـش  در 
اسـت: 2۳ هـزار و 1۹7 رأی، یـک روز پیـش از انتخابـات 
ریاسـت جمهوری و 8 هـزار و 7۶2 رأی یـک روز پـس از 
انتخابات اسـتعمال شـده اسـت. همچنـان 20۳ رأی، دو روز 
انتخابـات  انتخابـات و 2۹7 رأی دو روز بعـد از  پیـش از 

اسـتعمال شـده اسـت.
بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـۀ افغانسـتان، بـا اشـاره بـه این 
نامه نـگاری کمپنـی درملـوک، می گویـد کـه موقـف قانـون 
انتخابـات در رابطـه بـه رأی های بدون بایومتریک و اسـتفاده 
رأی پیـش از زمـان معیـن و پـس از آن روشـن اسـت و نیاز 

بـه نامه نگاری نـدارد.
عادالنـۀ  و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  سـخنگوی  رسـا،  سـمیرا 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  )فیفـا(  افغانسـتان 
می گویـد: وضعیـت به شـدت حسـاس اسـت، مـا در حالت 
بحرانـی قـرار داریـم و کمیسـیون انتخابـات از مسـیر اصلی 

خـود منحـرف شـده اسـت. 
کارشـیوۀ  و  قوانیـن  روی  کمیسـیون  می گویـد:  رسـا  بانـو 
انتخاباتـی قـدم می گـذارد و این نهـاد از چارچـوب تعریف 

شـده  خـود، منحرف شـده اسـت. 
او گفـت کـه نهادهـای ناظـر انتخاباتـی بـه اسـاس قوانین و 
کارشـیوه های انتخاباتـی حـق ابـراز نگرانی خـود را دارند و 
کمیسـیون انتخابـات موظـف بـه پاسـخ گویی در ایـن مـورد 

ست. ا
بانـو رسـا همچنـان آغـاز و متوقـف کـردن بازشـماری آرا 
توسـط کمیسـیون انتخابـات را نیـز چالـش دیگـری می داند 

کـه سـبب  شـد تـا نگرانی هـا و چالش های جـدی از طرف 
شـهروندان و همچنـان تکت هـای انتخاباتـی ابـراز شـود و 

برخـی از مراکـز انتخاباتـی در والیت  هـا مسـدود گـردد. 
سـخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانسـتان می گوید: 
تـا زمانـی کمیسـیون انتخابـات و دسـته  های انتخاباتـی بـه 
نکننـد،  انتخاباتـی عمـل  تعریـف شـد ه یی  قوانیـن  اسـاس 
چالش هـای انتخاباتـی همچنـان جریـان خواهد پیـدا کرد و 

نتیجـۀ مطلـوب بـه دسـت نخواهـد آمد.  
بانـو رسـا از شـرکای انتخاباتـی خواسـت تا در همـکاری با 
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی کـه بـه عنـوان »میانجی« هسـتند، 
اسـتفاده کننـد و راه حـل دقیـق را بـرای حـل چالش هـای 

موجـود بسـنجند.
از زمـان  انتخابـات رأی هـای خـارج  قانـون  او،  بـه گفتـۀ 
بـه  نیـاز  کار  ایـن  و  می دانـد  باطـل  ) 8صبـح - 5 شـام( 

انتخابـات  کمیسـیون  و  درملـوک  شـرکت  نامه نگاری هـای 
نـدارد. 

ایـن درحالـی اسـت کـه کمپنـی درملـوک در نامـۀ خـود به 
کمیسـیون انتخابـات اضافـه کـرده اسـت کـه ر أ ی  دهـی در 
برخـی والیت  هـای کشـور یـک روز پیـش و پـس از روز 
انتخابـات صـورت گرفتـه اسـت، امـا ایـن کمپنـی اشـاره 
نکـرده اسـت کـه ایـن رأی های بـه نفع کـدام تیـم انتخاباتی 

اسـتعمال شـده اسـت. 
شـرکای  از  آلمـان  کشـور  بـه  مربـوط  درملـوک  کمپنـی 
ابـزار  تخنیکـی  و مسـوولیت  اسـت  افغانسـتان  بین المللـی 
انگشـت نگاری  ماشـین های  از  انتخابـات  کمیسـیون  برقـی 
تـا دیوایس هـا و کارت هـای حافظـه را بـه دوش دارد. ایـن 
کمپنـی همچنـان در ایـن نامه اش گفته اسـت کـه 2۳ هزار و 
1۹7 رأی یـک روز قبـل از انتخابـات ریاسـت جمهوری و 8 

هـزار و 7۶2 رأی یـک روز پس از انتخابات اسـتعمال شـده 
اسـت. همچنـان 20۳ رأی دو روز قبـل از انتخابـات و 2۹7 

رأی دو روز بعـد از انتخابـات اسـتعمال شـده اسـت.
ایـن نامـه همچنـان افـزوده شـده اسـت کـه 1۳7 رأی در 
والیـت غزنـی در 18 سـپتامبر یـا 27 سـنبله، 25 رأی در 
والیـت قندهـار در 28 نوامبـر یـا 7 قـوس اسـتعمال شـده 
اسـت. عـاوه بر ایـن، درملوگ نوشـته اسـت کـه 2 هزار و 
51۶ رأی در والیـت دایکنـدی یـک روز قبـل از انتخابـات 

اسـتعمال شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه شـبکۀ نهادهـای ناظـر انتخاباتـی، 
رونـد بازشـماری آرا در والیت هـای کشـور پرشـس برانگیز 
بـه  انتخابـات  کمیسـیون  تـا  می کننـد  تأکیـد  و  می داننـد 
شـرکاری انتخاباتـی در این مورد پاسـخ قناعـت بخش ارایه 
کنـد. ایـن شـبکه در خبرنامـۀ گفتـه اسـت کـه در رابطـه به 
روند بازشـماری آرا سـازگاری نظر میان همۀ دسـتاندرکاران 
انتخاباتـی بـه ویـژه سـتادهای انتخاباتـی بـا کمیسـیون های 

انتخاباتـی بـه میـان نیایـد، بی گمـان بحـران زا خواهـد بود.
ایـن شـبکه همچنـان از کمیسـیون های انتخاباتـی خواسـته 
تـا در همـکاری تخنیکـی شـرکت پیمانکار درملـوک دربارۀ 
8255 محـل رایدهـی کـه قـرار اسـت بازشـماری شـوند، 

روشـنی بیانـدازد.
  QR Code همچنـان ابـن شـبکه در رابطـه بـه اسـتفاده از
والیـات،  در  رایدهـی  برگه هـای  بازشـماری  جریـان  در 
دربـارۀ تاریـخ و زمـان رایدهـی )7 صبـح - 5 بعـد از ظهـر 
( معلومـات خواسـته اسـت کـه آیـا تنها بـا معیار قـرار دادن 
همیـن کودهـای QR که در پشـت هر برگـۀ رایدهی نصب 
گردیـده اسـت میتوان مشـخصات رایدهنده گان را به دسـت 

آورد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن شـورای نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری اعـام کردنـد که بازشـمار ارا 
مـورد قبـول شـان نیسـت؛ همچنـان دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات  
وهمگرایـی بـه رهبـری عبـداهلل عبـداهلل اعـام کرده بـود که 

حـدود ۳00 هـزار رأی را قبـول نـدارد.
ایـن در حالـی اسـت که کمیسـیون مسـتقل انتخابـات اعام 
کـرده اسـت که روند تسـلیم گیـری )In Take( نتایج روند 
بازشـماری و تفتیـش را در دفتر مرکزی ایـن نهاد در حضور 
ناظریـن و مشـاهدین آغـاز کـرده ا سـت و از حملـۀ پانـزده 
والیـت کـه روند باز شـماری و تفتیـش در آن تکمیل گریده 
تـا اکنـون مـواد شـش والیـت بـه دفتـر مرکـزی مواصلـت 

نموده اسـت.

آغـاز مجـدد بازشـماری آرا امـروز وارد چهارمین روز شـد. 
ایـن رونـد در حـال حاضر در شـماری از والیت هـا متوقف 
اسـت و هـواداران دسـته های انتخابـات بـه اعضـای والیتی 
کمیسـیون انتخابات اجـازۀ بازشـماری را نمی دهند. همزمان 
بـا ایـن، مخالفـت بـا بازشـماری آرا و غیرقانونـی خوانـدن 
ایـن رونـد از سـوی نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، 
چهره هـای سیاسـی و اعضـای شـورای ملی نیز پابرجاسـت.
اعضـای مجلـس سـنا در نشسـت دیروزشـان گفتنـد کـه به 
دور دو رفتـن انتخابـات جفـا در حـق مـردم اسـت. آنـان 
می گوینـد که اگر کمیشـنران کمیسـیون انتخابات مشـکات 
سیاسـی پیش آمد بر سـر رونـد بازشـماری آرا را حل نکند، 

در حـق مـردم جفـا کرده اسـت.
گفـت  سـنا  مجلـس  نخسـت  معـاون  ایزدیـار،  محمدعلـم 
کـه خواسـت مجلـس سـنا، اعـام نتایـج انتخابـات برمبنای 

شـفافیت و رعایـت عدالـت و قانـون اسـت. آقـای ایزدیـار 
افـزود کـه نامـزدان و کمیشـنران بایـد در مشـوره باهم برای 
حـل جنجال هـای انتخاباتـی تـاش کـرده و راه حـل پیـدا 
کننـد تـا اعـام نتایـج بیشـتر از ایـن طوالنـی نشـود و مردم 
گـواه بـروز مشـکل دیگـر در کشـور نباشـند. بـه گفتـۀ او، 
کمیشـنران بایـد قناعـت نامـزدان انتخابات را فراهـم کنند تا 

از بـروز بحـران جلوگیـری شـود.
دیـروز  نشسـت  در  سـنا  مجلـس  عضـو  اکبـری،  گالـی 
بایـد  اعضـای کمیسـیون  و  انتخابـات  نامـزدان  کـه  گفـت 
از راه  پیـش آمـده را  باهـم گفت وگـو کننـد و مشـکات 
اگـر  کـه  افـزود  اکبـری  بانـو  کننـد.  حـل  مسـالمت آمیز 
انتخابـات بـه دور دوم بـرود، مـردم در آن اشـتراک نخواهند 
کـرد و ایـن کار بـرای حکومـت »خجالـت آور« خواهد بود.
کـه  می گویـد  مجلـس  دیگـر  عضـو  حسـینی  کامل بیـک 
احتمـال رفتـن انتخابـات بـه دور دوم وجـود دارد و برخـی 

اعضـای کمیسـیون از ایـن امر خبـر داده انـد؛ در صورتی که 
انتخابـات بـه دور دوم بـرود، در حق مردم جفا شـده اسـت. 
آقـای حسـینی بیـان کـرد کـه به دلیـل سـرما، هـم برگزاری 
انتخابـات دشـورا خواهـد بـود و هـم مـردم در آن شـرکت 
کمیسـیون  کمیشـنران  اگـر  کـه  افـزود  او  کـرد.  نخواهنـد 
انتخابـات نتیجـۀ ابتدایـی را زودتـر اعـام نکنـد، در واقـع 

قصـداً انتخابـات و کشـور را بـه بحـران بـرده اسـت.
انتخابـات  دسـتۀ  محقـق، عضـو  محمـد  حـال،  همیـن  در 
»ثبـات و همگرایـی« بـا بیـش از ۳0 تـن از اعضـای مجلس 
نماینـده گان بـه والیـت جوزجـان نـزد جنـرال دوسـتم رفته 
و در مـورد انتخابـات صحبـت و رأی زنـی کرده انـد. آقـای 
محقـق در ایـن دیـدار گفتـه کـه کمیسـیون انتخابـات »آلـۀ 
دسـت حکومت شـده و انتخابـات را به بحران برده اسـت«.
آقـای محقق مدعی شـد کـه دسـتگاه های بایومتریـک چهار 
مـاه پیـش از انتخابـات بـه دسـت »حکومـت« افتیـده بود و 

حافظه هـای آن رأی هـای غیرقانونی پُر شـده اسـت. او افزود 
کـه اکنـون تـاش می شـود ایـن رأی هـا مشـمول رأی هـای 
بـدون بایومتریـک وارد دسـتگاه مرکـزی اطاعـات شـود. 
بـه گفتـۀ محمدمحقـق، کمیسـیون انتخابـات وسـیلۀ دسـت 
حکومـت شـده و اوضـاع از کنتـرل کمیشـنران آن خـارج 

است. شـده 
در عیـن حـال، جنـرال عبدالرشـید دوسـتم، معاون نخسـت 
حکومـت وحدت ملی و عضو ارشـد دسـتۀ انتخابات »ثبات 
و همگرایـی« در ایـن نشسـت گفتـه اسـت کـه مسـوولیت 
دارد تـا از رأی »پـاک مـردم« خـود دفـاع کند. آقای دوسـتم 
محمداشـرف غنـی را مخاطـب قـرار داد و گفـت کـه رفتار 
و عملکـرد آقـای غنـی »نـه جوان مردانـه اسـت و نـه هم به 
افغانیـت و انسـانیت می ماند.« آقای دوسـتم به محمداشـرف 
غنـی هشـدار داد کـه »اشـتباهات داکتـر نجیـب« را تکـرار 
نکنـد. آقـای دوسـتم بـه محمداشـرف غنـی بیان کـرد: »من 
از کشـیدن سـاح بـاالی مـردم خیلـی نگـران هسـتم، اگـر 
عسـکرهایت بـار دیگـر بـه اعتـراض کننـده گان مـا قنـداق 
بزنـد و حملـه کنـد، ایـن را بدان کـه وضعیت تـو را بدتر از 

حالـت داکتـر نجیـب اهلل خواهیـم کرد«.
او در واکنـش به شـلیک نیروهـای امنیتی بـه روی معترضان 
در کنـدز گفـت: »سـاح کشـیدن بـه روی مـردم عاقبـت 
خـوب نـدارد، مـن وزیـر داخلـه، دفـاع و رییـس امنیـت 
ملـی را می شناسـم، ولـی آن هـا امـر حملـه بـاالی مـردم را 
نمی دهنـد؛ امـا رییـس جمهـور بعـد از ظهر یک رقم اسـت 
و شـب یـک رقـم دیگر او هم شـد رییس جمهور؟ سیاسـت 

نیسـت«. این 
همزمـان باایـن، اما کمیسـیون انتخابـات از شـمارش آرا 15 
والیـت خبـر می دهـد و می گویـد کـه از ایـن میـان، مـواد 
شـش والیت به کابل انتخابات داده شـده اسـت. کمیسـیون 
انتخابـات دیـروز اعـام کـرد که از میـان مواد شـش والیتی 
کـه بـه کابل رسـیده، اطاعـات چهار والیـت پایـان یافته و 

بـه دسـتگاه مرکـزی انتقال داده شـده اسـت.

در سومین روز روند غیرقانونی بازشماری آرا:
کمیسیون آلۀ دست حکومت شده و انتخابات را به بحران برده است

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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2.  در صورتی کـه دیـن داران در رابطـه بـا آموزه های 
بـاِب  در  انحصارگرایانـه  رویکردهـای  دینی شـان 
حقیقـت را در پیـش بگیرنـد، افـزون بـر این کـه باِب 
حیـات  زمینـۀ  می بندنـد،  را  دیگـران  بـا  گفت وگـو 
روبـه رو  دشـواری  بـا  نیـز  را  متمدنانـه  اجتماعـِی 
و  یکسـویه  قرائت هـای  کـه  دشـواری یی  می کننـد؛ 
تمامیت خواهانـه را برای پرداختن به مسـایل اساسـی 
گزینه هـای  مناسـِب  فرصت هـای  و  می کنـد  تلقـی 
منطقـی بـرای مواجهـه بـا چالش هـای جزم اندیشـی 

می انـگارد. نادیـده  را 
۳.  در تعییـن نسـبت میـان امـر دینی با خشـونت، ما 
بـه جـای این که گوهـر امِر دینـی را تجربـه نماییم، با 
تجلیـات و ظهـوراِت آن روبـه رو هسـتیم، گوهـر امِر 
دینـی هیـچ گاه بـه  صـورِت باواسـطه و مسـتقیم بـا 
پدیده  هـا و از جملـه جوامـع نسـبت برقـرار نمی کند. 
بـه همین دلیل اسـت کـه دین در بسـترهای اجتماعی 
متفـاوت و مقاطـع زمانـی مختلـف تجلیـات متفاوت 
و گوناگـون بـه خـود می گیـرد و در اَشـکال متفاوت 
آشـکار می شـود. ایـن امر نشـان می دهد کـه ظواهر و 
تجلیـاِت امـِر دینی، به خصـوص  در تعیین نسـبِت آن 
بـا پدیده  هـای اجتماعـی از قبیل خشـونت، اهمیِت به  
مراتـب بیشـتر از سـایر جنبه هـای امـِر دینـی دارد. از 
همیـن بابـت با توجـه به تغییـراِت تجلیـات امر دینی 
در بسـترهای اجتماعـی و تاریخـی مختلـف، نسـبت 
دیـن بـا خشـونت نیـز در هـر  دوره از نـو بازنگـری  

شـده و سـامان می  یابد. 
توجیـه خشـونت بـا تأییـد آموزه هـای دینـی در یک 
این کـه  نفـی آن در دورۀ دیگـر، علی رغـم  دوره، و 
نشـانۀ ماهیـِت پارادوکسـیکال امـِر دینـی اسـت، امـا 
مهم تریـن جنبـه همانـا تأثیـِر تغییـِر شـرایط تاریخی، 
اجتماعـی و فرهنگـی بر امـِر دینی و ظهـوراِت متنوع 
آن می باشـد. بـر ایـن اسـاس، به جـای تعیین نسـبِت 

مطلـق بـا امـر دینـی، بهتر اسـت  امـِر دینـی را در هر 
نظـر  در  ویـژه  و  متفـاوت  به  صـورِت  زمانـی   دورۀ 

بگیریـم و نسـبِت آن را بـا خشـونت تبییـن نماییـم.
  خطـر از آنجـا ناشـی می شـود که در جوامع انسـانی 
ماهیِت سـیال ادیان نادیده گرفته شـده و مغفول واقع  
گردیـده اسـت، در واقـع نپذیرفتن قرائت هـای متنوع 
از دیـن و اصـرار بـر ابدی کـردن نوعی بـازی زبانی، 
توهـِم »حقیقـِت برتـِر مـن« را به وجـود مـی آورد. 
ایـن امـر توقعـاِت تمامیت  خواهانـه در میـان پیـروان 
ادیـان را بیشـتر نمـوده و زمینـۀ تعمیـق جزم اندیشـی 
را نیـز وسـعت بخشـیده اسـت. خشـونتی کـه اکنون 
در جوامـع مختلـف مشـاهده می شـود، همه ناشـی از 
وضعـی اسـت که پیـروان ادیان نـگاه تمامیت خواهانه 
بـه آموزه  هـای دینـی و اراده برای بسـتِن عرصۀ بازی 

تمایزهـا دارند. 

   وقتـی پذیرفتـه نمی شـود کـه ادیـان ماهیـِت سـیال 
و  تاریخـی  شـرایِط  بـا  متناسـب  و  باشـند،  داشـته 
اجتماعـی ـ  فرهنگـی صورت بندی هـای متفـاوت بـه 
خـود بگیرنـد، توجیـه خشـونت امکان  پذیر می شـود. 
از همیـن رهگـذر اسـت کـه تمامیتخواهـی ناشـی از 
خوانـش یگانه، همواره بـرای درهم آمیـزی دین داری 
و خشـونت در جهـِت تصفیه هـای ایدیولوژیکـی و 

فرقه یـی نقـش ایفـا نمـوده اسـت.
دارد.  مختلفـی  الیه  هـای  دینـی  امـِر   .4
اسـت.  آن  آموزه  هـای  دینـی،  امـِر  الیـۀ  مهم تریـن 
آموزه  هـای دینـی حتـا اگـر مدعـی ُکل حقیقـِت امـِر 
دینی نباشـد، بخش مهمـی از آن را نماینده گی می کند 
و تـا حـِد زیـادی چگونه گـی و ابعـاد امِر دینـی را بر 
مـا آشـکار می نمایـد. بنابراین، برای تعیین نسـبِت امر 
ِدینـی بـا پدیده  هـای اجتماعی، یکـی از بهترین راه  ها، 
مراجعـه بـه آموزه  های دینی اسـت. آموزه  هـای دینی، 
در هـر حالـت، بـرای توصیـف و تبییـن امـِر دینـی  
سـامان یافتـه انـد، لـذا نمی تـوان مدعی دین شناسـی 
شـد، مگـر این کـه بـه آموزه  هـا و تعالیـم آن دیـن، به 
 عنـوان مرجـع و منبـع اصلِی فهـم دیـن مراجعه کرده 

. شیم با
فهـم آموزه هـا امـا به سـاده گی صـورت نمی پذیـرد، 
آموزه هـای دینـی ماننـِد هـر  رخـدادِ اجتماعـی دیگر، 
دارای جنبه هـا و ابعـاد متعـدد اسـت. فهم ایـن الیه ها 
و ابعـاد، بـه متد هـا و تکنیک هـای خاصی نیـاز دارد؛ 
روش هایـی کـه مسـتلزم مجموعه یـی از آموز ش های 
انسـانی  علـوم  قالـِب  در  روشـمند  تخصصـی 
ماهیـِت  سـاده،  بیـان  بـه  دینـی،  آموزه  هـای  اسـت. 
هرمنوتیـکال و تفسـیری دارد، ایـن ویژه گـی باعـث 
می شـود کـه فهـم آموزه  هـای دینـی نیـز به سـاده گی 
امکان پذیـر نباشـد. در قرائـِت یکتاانـگار، معمـوالً از 
جنبه  هـای هرمنوتیـکال و تأویلـی آموزه  هـای دینـی 
خوانـش  و  قرائـت  ایـن رو  از  و  می شـود  غفلـت 
ایـن  می گیـرد.  شـکل  آموزه  هـا  از  تمامیت خواهانـه 
در حالـی اسـت کـه آموزه های دینـی در مقـام آموزۀ 
بنیادیـن، محمل هـای زیادی بـا خـود دارد و بنابراین، 
تفسـیر و خوانـش واحـدی از آن امکان  پذیـر نیسـت. 
بی توجهـی بـه ایـن نکتـه همـان مشـکلی اسـت کـه 
امـروزه سرنوشـِت گفتـارِ مسـلط دینـی در کشـورها 
بـه بحـران گسـترده انجامیـده اسـت. روی آوردن بـه 
آموزه هـای دینـی، پیشـاپیش مسـتلزم پذیـرش امکان 
آمـوزۀ  یـک  از  متکثـر  خوانش هـای  و  قرائت هـا 
دینـی اسـت و ایـن همـان نکتـۀ بنیادینی سـت کـه 
و  دیـن  از  سـنتی  و  یکتاانـگار  خوانش هـای  میـان 
خوانش هـای  عقانـی و معاصـر بـرای »مهـارِ کـردن 
ایجـاد  فاصلـه   )181  :1۳80 شایشـرت،  بیـزاری«) 

می کنـد.
5.  یکدسـتی و انسـجام در سرشـِت آموزه  های دینی 
نیـز دیده نمی  شـود. در بسـیاری از ادیـان، آموزه  های 
پارادوکسـیکال زیـاد  بـه چشـم می خورند. بـه تناوب 
فرصت هـا و شـرایِط تاریخی که پیـش می آید، برخی 
برخـی دیگـر مغفـول  برجسـته و  آموزه  هـا  ایـن  از 
واقـع می  شـوند. در واقـع، به  رغـم تأکیـد ادیـان بـر 
همه جانبه  نگـری و طـرح روایت هـای کان، درک و 
فهـم پیروان آن هـا هیچ گاه به صـورت جامع و فراگیر 
از  پیـروان  از آموزه  هـای دینـی صـورت نمی گیـرد. 
بـاِب داشـتِن عایـق و منافع بشـری، همواره بخشـی 
از تعلیمـات و آموزه   هـا را بـر بخش دیگـر ارجحیت 
و اولویـت می  دهنـد و ایـن امر در شـکل گیری نوعی 
از خوانـش و تفسـیِر متفـاوت از آموزه  هـای دینـی 
نقـش اساسـی دارد. بـه لحاظ درون  دینـی، هیچ مِاک 
و معیـاری نیـز وجـود نـدارد تـا بـر  بنـای آن بتـوان  
اصالـت و برتـرِی یک مجموعـه از آموزه  را بر سـایر 
آموزه  هـا اثبـات کـرد. از ایـن لحـاظ، انتظـار این کـه 
ادیـان لزومـًا پیـروان خویـش را در مسـیِر واحـدی 
هدایـت کننـد یـا رفتـار و کردارهـای واحـدی را در 
آن هـا بر انگیزاننـد، واقع بینانـه نیسـت. بـرای رفع این 
مشـکل، توقـع از ادیان، بایسـتی زیباشناسـانه، پویا و 
معطوِف »تحول پذیری و نسـبیِت مصلحت«)ریسـونی 

و بـاروت،  1۳85: 17۶( باشـد. 
۶.   بـرای مهـارِ خشـونت، در میـاِن پیـروان ادیـان، 
یـا  جدیـد   خوانش هـای  و  قرائت هـا  بـه  شـاید 
از  خشـونت گریز،  قدیمـی  خوانش  هـای  بازخوانـی 
قبیـل خوانش  های عرفانی یا فلسـفی ضرورت  باشـد؛ 
امـا ایـن مشـکل را می تـوان بـا پاییـن آوردِن توقعات 
از آموزه  هـای دینـی و خوانش هـای مرتبـط بـا آن  نیز 
حـل کـرد. مسـالۀ اصلـی از ایـن لحـاظ آن اسـت که 
پیـرواِن ادیـان باید بـه جـای انتظـارات مطلق گرایانه، 
توقعـاِت نسـبی از خوانش هـای تفسـیری خویـش از 

آموزه  هـای دینـی داشـته باشـند.

       متناسـب نمـودِن توقعـات بـا نیازهـای زمان هم 
امـکان طـرح گزینه هـای متفـاوت را تسـهیل می کنـد 
و نیـز بـه پیـروان ادیـان مجـال می دهد کـه از تاِش 
یکسان سازی«)کاسـتلز،  بـرای  هویـت  »برسـاختن 
1۳80: ۳0 ( فاصلـه بگیرنـد، تـا بـا گـذار از توهـم 
»همـه یـا هیچ« فرصتـی را برای »نقد گذشـته«)یثربی، 
 :200۶ ,Gadamer ( »ترکیـِب افق هـا« )1۳87: 28

۳05(و دگراندیشـی مهیـا نماینـد.

نتیــجه 
  بحـِث حاضـر نشـان دهندۀ ایـن واقعیـت اسـت که 
کارکـردِ ادیان در رابطه با خشـونت یکسـویه نیسـت. 
ادیـان گاه مشـروعیت  بخِش خشـونت  ها و گاه منافـی 
آن هـا بوده انـد. بـه همیـن جهـت توصیه می شـود که 
بـرای تحلیـل متـون و آموزه  های دینی و تسـانخ آن ها 
با خشـونت می  بایسـت بـه سـراغ زمانـه و زمینه  های 
مناسـباِت  تحلیـل  از  و  رفـت  آن هـا  بـه  مربـوط 
تجربه هـای دینـی و اسـتراتیژی های خشـونت غافـل 

  . نشد
   خشـونت بـا وجـودِ این کـه بـا روایـِت بازگشـِت 
بـه گذشـته در کسـوِت امـِر دینـی در جوامـع نمایان 
شـده اسـت، امـا ایـن مسـأله موجـب نمی شـود کـه 
قومـی،  نـژادی،  سیاسـی،  هولنـاِک  خشـونت  های 
جنسـیتی و ایدیولوژی هـای غیردینـی نادیـده گرفتـه 
شـوند. بـه همیـن جهـت نمی تـوان در قالـِب روایِت 
کان از رابطـۀ قطعـی خشـونت و دیـن و همچنـان 
»خشـونت نـاب دینـی« سـخن بـه میـان آورد؛ زیـرا 
در جهـان اجتماعـی همـه  چیـز انسـانی، اجتماعـی 
و مرکـب اسـت. آموزه  هـای خشـونت آمیز نیـز اگـر 
تأییـد اجتماعـی نیابنـد و بسـتری بـرای رشـد پیـدا 

می  شـوند. منسـوخ  نکننـد، 
   رابطـۀ دیـن بـا خشـونت قبـل از این کـه سراسـر 
و  جامعه شـناختی  جنبه هـای  از  باشـد،  الهیاتـی 
جیوپولیتیـک نیـز برخـوردار اسـت. به همیـن جهت 
خشـونت های سیاسـی موجـود بـا رنگ وبـوی دینـی 
از  در کشـورهای گوناگـون، محصـول مجموعه یـی 
عوامـل داخلـی و خارجـی اسـت. ایـن امـر بـه مـا 
خشـونت  دینـی  انگیزه  هـای  میـان  کـه  می آموزانـد 
باشـیم.  قایـل  تفـاوت  مذهبـی  مشروعیت  بخشـی  و 
ایـن  ظهـورِ  در  کـه:  بدهیـم  تشـخیص  همچنـان 
یـا  بوده  انـد  مؤثـر  دینـی  آموزه هـای  خشـونت ها، 
مشروعیت بخشـی  بـرای  دیـن  بـه  توسل جسـتن 
بـه آن هـا؟؛ تشـخیصی کـه نشـان می دهـد کارکـردِ 
نیـز  و  خشـونت  بـه  مشروعیت بخشـی  هـم  دیـن 

می توانـد.  بـوده  آن  از  مشـروعیت  زدایی 
    از نظـِر مـا آموزه هـای دینـی همـواره در بسـتِر 
اجتماعـی و تاریخـی از نـو صورت  بنـدی می شـوند، 
بـه همیـن جهـت صورت بنـدی  تاریخـی و اجتماعی 
مسـأله را مهـم می شـماریم و تحلیل های مـان را در 

همیـن چارچـوب در نظـر می گیریـم. 
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توجیه خشونت با تأیید 
آموزه های دینی در یک 

دوره، و نفی آن در دورة 
دیگر، علی رغم این که نشانۀ 
ماهیِت پارادوکسیکال امِر 
دینی است، اما مهم ترین 
جنبه همانا تأثیِر تغییِر 

شرایط تاریخی، اجتماعی 
و فرهنگی بر امِر دینی و 

ظهوراِت متنوع آن می باشد. 
بر این اساس، به جای تعیین 

نسبِت مطلق با امر دینی، 
بهتر است  امِر دینی را در 
هر  دورة زمانی به  صورِت 
متفاوت و ویژه در نظر 

بگیریم و نسبِت آن را با 
خشونت تبیین نماییم

سید حسین اشراق
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ــی همچــون  ــا پدیده های ــک، فالش فــوروارد و عــدم تابعیــت از روایت هــای خطــی و آشــوب ها و گسســت های خــود و ب ــا فرآیندهــا و تکنیک هــای مختلفــی همچــون فالش ب ــدرن ب ــار ســینمای ُم بســیاری از آث
ــه از  ــان ک ــوژه اند و چن ــن س ــازوکارهای ذه ــی س ــینمایی جمله گ ــم س ــوز، مفاهی ــار دل ــد. در آث ــر بکش ــه تصوی ــه را ب ــود اندیش ــد خ ــینما می توان ــه س ــد ک ــت می کنن ــا و... ثاب ــا، تصویر-یادآوری ه ــر- حافظه ه تصوی
برداشــِت وی از تصویــر و تلقــی جهــان و ســوژه بــه مثابــۀ تصویــر برمی آیــد، جهــان، ســینمایی عظیــم اســت کــه از الگــوی کالســیک بازنمایــی فراتــر رفتــه و تصویــر واقعیــت را بــه واقعیــِت تصویــر بــدل می کنــد. 

ســینما تصاویــری را خلــق می کنــد کــه دیگــر روگرفــِت برخــی موجــودات نیســتند و بنابرایــن بــا خلــق تجربیاتــی جدیــد بــرای حیــات، واقعیــت را بــه فراســوی هســتی خویــش می کشــاند

مهـرداد پارسا
    ژیـل دلـوز در دو کتـاب برجسـته اش، 1: 
»تصویـر- حرکت و سـینما« 2: »تصویر- زمان، 
سـینما« به وضـوح بـه ارتبـاط خـاِص فلسـفه و 
سـینما پرداختـه و امـکان ایجاد نگاهی فلسـفی 
بـه سـینما و در نهایـت، برداشـتی سـینمایی از 
جهـان را فراهـم مـی آورد. مفاهیم بی شـمار این 
کتاب هـا، فراتـر از داللت هـای صرفًا سـینمایی، 
بـه خود جهان اشـاره دارند و گویـای چیزهایی 
دربـارۀ خـود حیات و سـیر بی پایـان امکان هاِی 
آننـد. از ایـن حیـث، رویکـرد دلـوز مخالفتـی 
رادیـکال بـا انـواع گوناگـون »نظریـه فیلـم«، با 
نقدهـای سراسـر تکرار و عاری از تفاوت شـان، 
قابلیتـی  تحقـق  بـرای  تـاش  درعـوض،  و 
بنیادیـن اسـت: قابلیـت سـینما بـرای پیشـبرد 
فلسـفه و حیـات. آنچه دلـوز را وا می دارد تا در 
انتهـای کتـاب دوم سـینما، دو پرسـِش »فلسـفه 
هم معنـا  را  چیسـت؟«  »سـینما  و  چیسـت؟« 
بدانـد، تفـاوت سـینما با سـایر هنرهـا و فرض 
آن بـه عنـوان ُفرمـی نـاب از تفکـر اسـت کـه 
)در  حرکـت«  »تصویـر-  به واسـطۀ  می توانـد 
)در  زمـان«  »تصویـر-  و  کاسـیک(  سـینمای 
سـینمای ُمـدرن( مـا را بـا حقیقـِت حرکـت و 
زمـان مواجـه کـرده و به نظـرگاه همـواره ثابت 
و منجمـد سـوژه، شـوکی وارد کنـد. همچنیـن، 
سـینما مسـتقل از هر نوع پیش فرض و اشـکال، 
ماتقـدم تفکـر بـوده و بـر اسـاِس تعریـف دلوز 
از فلسـفه بـه »خلـق مفاهیـم تـازه«، می توانـد 
آفریننـدۀ ایده هـا و تصاویـری بدیـع باشـد. هم 
فیلم سـازان بـزرگ سـینما )کـه البته بـرای دلوز 
جمـع معدودی هسـتند و از این حیـث، دیدگاه 
و  بیننـده گان  هـم  و  نخبه گراسـت(،  اساسـًا  او 
بـه  دسـت  خاقانـه  اثـری  برابـر  در  منتقـدان 
تأمـل می زننـد و بـرای ایـن کار نیـازی بـه یک 
فلسـفه یا الگـوی فکری پیشـینی و مفروض که 
»کلیشـۀ تفسـیر« را به وجـود مـی آورد، ندارند. 
بـه اعتقاد دلوز، فیلسـوفان بـزرگ و کارگردانان 
برجسـته هـر دو درگیِر اعمالـی خاقانه اند و به 
همیـن دلیـل اسـت که بایـد طبقه بندی نشـانه ها 
در سـینما را از سـوی دلوز بیشـتر نوعی »تاریخ 
یعنـی  تاریخـی«؛  »تاریـخ  تـا  بدانیـم  طبیعـی« 
اشـکال  زیست شـناختی  طبقه بنـدی  »نوعـی 
زنـده« کـه هر یـک می تواننـد رد تازه یـی را در 
سـیر همـواره سـطحی )در برابر عمقـی( حیات 

کنند.  ایجـاد 

دلـوز در بحـث از هستی شناسـی صیـرورت، با 
ایـن پرسـش بنیادیـن مواجه اسـت کـه چگونه 
می تـوان بـه حرکـت و دیرنـد که معنـای اصیل 
زمان اسـت، مسـتقل از هـر چیزی، و بـه ظهور 
نـاب و مطلـق آن هـا اندیشـید. دلـوز در کتـاب 
اوِل سـینما بـا مبنا قـرار دادن مفاهیم برگسـونی 
اسـتدالل می کنـد کـه مـا هیـچ گاه نمی توانیم در 
امر روزمره شـاهد حرکِت محض باشـیم. با این 
همـه، سـینما بـا نمایـش جریان و سـیر حرکت 
در ابعـاد گسـترده و متفـاوت، و با سـه تصویر- 
حرکـت یعنی »تصویر- ادراک«، »تصویر-کنش« 
و »تصویـر- تأثیـر« درک درسـتی از حرکـت به 
دسـت می دهـد: معنایـی از حرکـت بـه واسـطۀ 
حرکـت دوربینـی کـه ابژه هـای متحـرِک دیگـر 
را دنبـال می کنـد. برگسـون تحـرک تصویـر- 
حرکـت را ترفند دسـتگاهی مکانیکی دانسـته و 
سـینما را با اتهـام »توهم سـینماتوگرافیک« طرد 
سـرهم  تنهـا  سـینماتوگراف  تصویـر  می کنـد: 
سـاخت صـرف تصاویر منقطع عکاسـی اسـت 
کـه حرکـت بـه نحـوی مصنوعـی بـه آن اضافه 
شـده اسـت و این گونـه جریـان پویـای حرکت 
را کـه تنها شـهود ابـزار درِک آن اسـت، با عقل 
مقابـل،  در  می کنـد.  منجمـد  و  ثبـت  دکارتـی 
دلـوز حرکـت تصویر را بـه علتـی مکانیکی که 
از خـارج تحمیل شـده باشـد نسـبت نمی دهد، 
بلکـه بـا قایل شـدن بـه تمایـز پدیدارشـناختی 
میـان ادراک طبیعـی و ادراک سـینماتوگرافیک 
آن را ذاتـی تصویـر سـینمایی می دانـد. بـه ایـن 
طریـق، سـینما واجـد همـان امکانـی اسـت که 
برگسـون ادراک روزمـره را فاقد آن می دانسـت. 
سـینما بازنمایـی یـا روگرفتـی از روگرفت یک 
ایـده نیسـت، بلکـه رویـدادی شـهودی اسـت 
کـه از امـر مفـروض بالفعـل گـذر کـرده و بـه 
سـوی ایـدۀ تصویـر مـی رود و درنتیجـه بـه هر 
آن چیـزی بـدل می شـود کـه می توانـد باشـد: 
بـه ایـن معنـا، هـر اثـر خاقانه یـی می توانـد بر 
امکان هـای سـینما و نیز حیـات بیفزاید. سـینما 
می بینـد، امـا نـه جهانـی از چیزها را کـه متمایز 
و بـرش خـورده باشـد. سـینما حرکـت تصویر 
شـده یی را می بینـد کـه از طریـق آن جهان های 

ادراک شـده امـکان حضـور می یابنـد. 
بـه  سـینما  دوم  کتـاب  دیگـر،  از سـوی       
ایـدۀ زمـان و تأماتـی عمیقـًا فلسـفی در آثـار 
سـینمایی اختصـاص می یابـد. سـینما از طریـق 
را  زمان-مـکان  از  قطعه یـی  زمـان  تصویـر- 

تصویـر می کنـد که در ُکل گشـوده دیرنـد فراتر 
تـا  انسـانی  سـوژۀ  محـدود  قاب بندی هـای  از 
بی نهایـت ادامـه می یابـد. سـینمای مـدرن، آثار 
و...،  برسـون  گـدار،  رنـه،  چـون  فیلم سـازانی 
زمـان  مسـتقیم  تصویـر  ظهـور  بـرای  فضایـی 
در  آنچـه  حرکـت.  از  مسـتقل  زمانـی  اسـت: 
سـینمای ُمـدرن اهمیـت می یابد، حرکتـی که از 
ابژه هـای متحـرک اسـتنباط شـده نیسـت، بلکه 
زمـان بـه مثابـۀ قـدرت امـر بالقـوه اسـت. در 
این جـا ادراک از فعلیـت ابژکتیـو و عینـِی خـود 
خـارج شـده و به امـکان خویش بدل می شـود. 
جایـی کـه ماهیـت هـر چیـز به ذاتـی دایمـًا در 
حـال تغییـر بـدل می شـود کـه خـودِ از پیـش 
نـدارد: تصویـر مسـتقیمی  مفـروض و معینـی 
از زمـان در قالـب صیـرورت نـاب و بالقوه گـی 
نظم هـای  در  زمـان چالشـی  تصویـر-  مطلـق. 
فعلیـت یافتـۀ رویدادهای زمانی با هدف دسـت 
یافتـن به قـدرت بالقوۀ جریان زمان اسـت و از 
ایـن حیـث، بالقـوه بـودن آن نشـان می دهد که 
زمـان چیزی نیسـت جز کشـیده گی گذشـته در 
زمـان حـال به سـوی آینده. زمـان از نظـر دلوز 
امـری نیسـت که دروِن ما باشـد، بلکـه ما و ُکل 
جهـان و اندیشـۀمان در دیرنـد بـه سـر می بریم 
و بنابرایـن جهـان چیزی نیسـت جـز انقباض ها 

و انبسـاط های کل گشـوده دیرنـد. 
بسـیاری از آثـار سـینمای ُمـدرن بـا فرآیندهـا 
و تکنیک هـای مختلفـی همچـون فـاش بـک، 
فـاش فـوروارد و عـدم تابعیـت از روایت های 
و  خـود  گسسـت های  و  آشـوب ها  و  خطـی 
هـا،  تصویر-حافظـه  همچـون  پدیده هایـی  بـا 
کـه  می کننـد  ثابـت  و...  تصویر-یادآوری هـا 
سـینما می توانـد خـود اندیشـه را بـه تصویـر 
سـینمایی  مفاهیـم  دلـوز،  آثـار  در  بکشـد. 
و  انـد  سـوژه  ذهـن  سـازوکارهای  جمله گـی 
چنـان کـه از برداشـِت وی از تصویـر و تلقـی 
برمی آیـد،  تصویـر  مثابـۀ  بـه  سـوژه  و  جهـان 
جهـان، سـینمایی عظیـم اسـت کـه از الگـوی 
تصویـر  و  رفتـه  فراتـر  بازنمایـی  کاسـیک 
واقعیـت را بـه واقعیـت تصویـر بـدل می کنـد. 
سـینما تصاویـری را خلـق می کنـد کـه دیگـر 
روگرفـت برخـی موجـودات نیسـتند و بنابراین 
بـا خلق تجربیاتـی جدید برای حیـات، واقعیت 
را بـه فراسـوی هسـتی خویـش می کشـاند: بـا 
سـینما جهـان به تصویر خـود بدل می شـود، نه 

آنکـه تصویـر بـه جهـان بـدل شـود.

ژیـل دلـوز 
 سینماو نگـاهی متفـاوت به

شعری از محمدرضا زارع

عشق 
مرد 

سنگدل 

انتقام دیگران را تو گرفتی نازنین
حال و روزم را میان جوی تنهایی ببین

 
یادم آمد دختری با گریه می گفت عاشقم

من به او با خنده گفتم: عشق؟ این جا؟ در زمین؟
 

دیگری شالی برایم بافت با صدها اُمید
دادم آن شاِل کذایی را به مردی خوشه چین

 
آن یکی دست مرا بوسید و بر چشمش نهاد

دست خود را پس کشیدم با غرور و کبر و کین
 

دیگری شعری برایم گفت با طعم غزل
گفتم این ایراد دارد، بیت پنجم را ببین!

 
راندم از خود هرکه را از عشق پیشم حرف زد

لیلی و عذرا و شیرین، مریم و یاس و مهین
 

وای بر وقتی که مرد سنگدل عاشق شود
عشق نه! یک انتقام از سوی رب العالمین

 
ناله و فریاد عشقم در تو تأثیری نداشت

انتقام دیگران را تو گرفتی آفرین!

پینوشت:
»در شگفتم از آنکه دستش را می بوسم سیلی به صورتم می زند، و آنکه سیلی به صورتش می زنم پای مرا می بوسد.« )موریس مترلینگ(
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بخش سوم و پایانیدکتر ذبیح اهلل اسدی

جایگاه آموزش و پرورش در افغانستان
  در فرهنـگ آموزشـی افغانسـتان هـم ظرفیت هـای بـرای 
معرض هـا  برخـی  وهـم  دارد  وجـود  صلـح  آمـوزش 
بـرای القـای خشـونت در میـان مـردم. در ایـن کشـور بـه 
معنـای واقعـی شـهروندان دموکراتیـک و مدنـی نداریـم، 
از  سـفید،  یـا  و  می بیننـد  یاسـیاه  را  همـه جهـان  این جـا 
سـنت گرایان و بنیادگرایـان مذهبـی گرفتـه تـا گروه هـای 
بـه ظاهـر روشـنفکر،  لیبـرال و سوسیالیسـت، همـه و همه 
اهـل انحصـار و تک رایـی انـد. بـه همیـن دلیل تنهـا مرجع 
و  مکاتـب  کثرت گـرا  انسـانی  باورهـای  نشـر  و  پخـش 
دانشـگاه ها اسـت. امـا سیسـتم درسـی دانشـگاه ها و مراکز 
آموزشـی افغانسـان متأسـفانه هنـوز هم بسـیار عقـب مانده 
و قدیمـی اسـت. حتـا در برخـی مضامیـن دینـی و مذهبی 
دانشـگاه های افغانسـتان بـه دانشـجویان خشـونت ترویـج 

می شـود تـا صلـح و همزیسـتی.
آمـوزش صلـح و برنامـۀ درسـی صلـح، در واقـع  آموزش 
زیسـتن در شـرایط امـکان صلح اسـت. وقتـی فرصت های 
یادگیـری و  مسـایل دسترسـی بـه منابـع دانش بـه صورت 
برابـر برای همه شـهروندان توزیع می شـود، انتظـار می رود 
کـه آمـوزش بـه صلح و همبسـتگی پایـدار کمک کنـد؛  اما 
اگـر کسـانی و گروه هایـی اجتماعـی بـه دالیـل مذهبـی، 
زبانـی، ایدئولوژیـک، قومی، سیاسـی و پایـگاه اجتماعی از 
جریـان فرصت هـای یادگیری  حذف می شـوند و یا جذب 
ایـن غریت سـازی، حاشیه سـازی  اتفـاق می افتـد،  متمایـز 

خصومت هـا  و  کدورت هـا  بیگانگی هـا،  انـواع  منشـأ 
می شـود و بـه فرهنـگ صلـح لطمـه می زنـد. 

آمـوزش و پـرورش از طریـق بـه کارگیـری یـک سـری 
اقدامـات می توانـد گام هایـی در جهـت نیـل بـه صلـح در 
افغانسـتان بـردارد کـه در اینجـا بـه گوشـۀ آنها می پـردازم: 
  در زمینـۀ آمـوزش هیـچ چیـز نمی تواند جانشـین نظام 
آموزش رسـمی شـود، اگرچه آموزش از طریق رسـانه های 
گروهـی، شـبکه های اجتماعـی و آموزش والدیـن نیز موثر 

خواهـد بود.
  غیـر ایدئولوژیـک شـدن مضامیـن درسـی دانشـگاه ها، 
میـان  در  را  تنوع پذیـری  و  همگرایـی  حـس  می توانـد 
آفـات  از  یکـی  چـون  آورد.  به وجـود  دانشـجویان 
و  بـه خـودی  را  انسـان ها  کـه  اسـت  ایـن  ایدئولوژی هـا 

می کنـد. تقسـیم  غیرخـودی 
  بورسـیه های تحصیلـی و سـمینارهای علمی و فرهنگی 
بـه  دانشـجویان  آشـنایی  زمینه سـاز  دیگـر  کشـورهای  در 
فرهنگ هـا و ملیت هـای دیگـری جهان می شـود که مسـلمًا 
درب گفتمـان صلـح و ثبـات را بـروی آنهـا و از طریق آنها 

بـه خانواده هـای آنهـا بـاز می کند.  
  تقریبـًا در همـه جـای دنیـا ملی گرایـی، قوم گرایـی و 
ایدئولـوژی سیاسـی از طریـق جایـگاه خاصـی کـه به ملت 
داده می شـود، نمایـان می شـود. در برنامـۀ درسـی بسـیاری 
از کشـورها بـا توجـه به سـاختار نظام سیاسـی و خصومت 
آن بـا برخـی دول خارجی تصویـر بدی از فرهنـگ و نظام 

ارزشـی جوامـع دیگـر ارایـه می شـود. چنیـن اطاعاتـی به 
انتقـال و تـداوم تصـورات قالبـی،  پیش داوری هـا و خطاهـا 
که مانعی بر سـر راه صلح و همزیسـتی مسـالمت آمیز است 
کمـک می کنـد. طرح هایـی بـه دانش آمـوزان و دانشـجویان 
القـا می شـود کـه پایه های انتخاب های سیاسـی آن هـا را در 

می سـازد. آینده 
  یادگیـری چگونـه زیسـتن در کنـار دیگـران مسـتلزم 
و  دانـش  آداب و رسـوم،  تاریـخ،  از  افـراد  توسـعه درک 

اسـت. یکدیگـر  معنـوی  ارزش هـای 
  مکتـب و دانشـگاه بایـد الگـوی کارهـای دموکراتیـک 
باشـد. تاریـخ و فلسـفه نقـش مهمـی در اجـرای ایـن مهم 
دارد. فلسـفه بـا شـکل دادن دیدگاه هـای مـورد نیـاز بـرای 
کاربسـت دموکراسـی و تاریـخ بـه جهـت نقـش آن در باال 
بـردن سـطح آگاهـی از رونـد تحـوالت وطنـی و جهانی و 
ایـن  کـه هویـت جمعـی یک ملـت یـا ملت هـای گوناگون 

چگونـه شـکل گرفته اسـت.
  تشـویق دانش آمـوزان به انجام کارهـای گروهی همراه 
یکدیگـر و بـه همـراه معلـم و آشـنایی آنهـا بـا مهارت های 

ارتباطـی و صلح خواهی.

پایانی
صلـح  افغانسـتان  جغرافیایـی  در  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
پدیده یـی اسـت که بـرای شـهروندان آن به رؤیایی شـیرین 
و دسـت نیافتنی بدل شـده اسـت. سـرزمینی کـه نزدیک به 
نیـم قـرن تجربـۀ ناآرامـی در تاریـخ خود ثبت کرده اسـت، 
بـا توجـه بـه همیـن نکتـه، آمـوزش و پـرورش در تأمیـن 
صلـح نقـش محـوری دارد. فعالیت هایـی صلح خواهانه یـی 
کـه در افغانسـتان شـده اسـت نشـان می دهـد کـه کمتـر به 
این سـو )آمـوزش و پـرورش( توجـه صورت گرفته اسـت. 
در حالـی کـه بـرای دسـتیابی به یک صلـح پایـدار، در کنار 
عوامـل متعـدد داخلـی و خارجـی، بحـث آمـوزش صلـح 
نیـز از جایـگاه و یژه یـی برخـوردار اسـت و بـدون نهادینه 
کـردن صلـح از دوران کودکـی و سـپس ادامـۀ ایـن رونـد 
بـه  تـا نوجوانـی و جوانـی و دوران دانشـگاه، نمی تـوان 
یـک جامعـۀ آرام و عـاری از خشـونت دسـت یافـت. ایـن 
نکتـه تقریبـًا امـر مـورد قبـول اسـت، بـرای اینکـه احتمال 

بـروز جنـگ کاهـش می یابـد و افـراد از گروه هـا و طبقات 
مختلـف جامعه، با یکدیگر احسـاس یکدلی داشـته باشـند، 
می بایسـت درک متقابـل افـراد توسـعه یابـد، برای رسـیدن 
بـه ایـن هـدف، نظـام آموزشـی افغانسـتان بایـد در جهـت 
تحقـق شـرایط صلح آمیـز و انسـانی گام بـر دارد. یعنی اگر 
گذرگاه اصلی صلح ذهن و  اندیشـۀ انسـان ها باشـد، راهی 
نـدارد بـدون اینکـه نظـام آموزشـی افغانسـتان دموکراتیک 
و توسـعه یافتـه باشـد. بـرای اینکـه نظـام آموزشـی مـدرن 
باشـد، در گام نخسـت الزمـۀ آن مـدرن شـدن و در عیـن 
حـال دموکراتیـک شـدن حکومـت و دولت در یـک جامعه 
طـرف دار  مردم سـاالر،  و  دموکـرات  دولت هـای  اسـت. 
سـاختارهای دموکرات انـد و دولت هـای غیـر مردم سـاالر، 
عکـس آن. بدیـن لحاظ برای اینکه ما در افغانسـتان شـاهد 
صلـح پایـدار باشـیم، بایـد همه سـاختارها مـدرن و مردمی 

شـود، از حکومـت گرفتـه تا سـاختارهای آموزشـی. 
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نقش آموزش 
و پرورش در تأمین صلِح 

افغانستان

شـورای نامـزدان... 
شـورا را ناشـنیده گرفتنـد، کـه انتخابـات تحت شـعاع حکومت 
غیرقانونـی و بـا اشـتراک تیم هـای حکومتـی بـا ویژه گـی ذکـر 

شـده بـه تاریـخ ۶ میـزان 1۳۹8 برگـزار گردید. 
-  متأسـفانه، تمامـی نگرانی هایی که شـورای نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهوری طـی کنفرانس های متعـدد از نتیجـۀ انتخابات 
۶ میـزان 1۳۹8 بیـرون داده بود؛ به حقیقت پیوسـت و ما شـاهد 
اشـتراِک کمتـر از یک ونیم میلیون رای دهنـده از بیش از ۹ میلیون 
ثبت نـام شـونده  و بیـش از 1۶ میلیـون واجـد شـرایِط رای دهـی 
بودیـم. امـا نگرانی هـای جدی یـی کـه پیـش از انتخابـات، بـا 
وجـودِ سیسـتم بایومتریک، از سوءاسـتفادۀ بعضـی از تکت های 
انتخاباتـی و تقلبات سیسـتماتیک در انتخابـاِت اخیر اذهان مردم 
افغانسـتان را مغشـوش سـاخت و شـورای نامـزدان انتخابـات 
ریاسـت جمهوری نگرانی هایـی پیرامون آن داشـت؛ متأسـفانه ما 
شـاهد یکـی از افتضاحـات انتخاباتـِی دیگـر و تقلبات گسـتردۀ 
میلیونـی و به مراتـب سـازمان یافته تر از انتخابـات 2014 بودیـم. 

حـدود یک میلیـون رای تقلبـی سـازمان یافته جـدا گردیـد؛ امـا 
هنوز هم با گذشـت بیشـتر از 50 روز کاری، کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات ظرفیـت جداسـازی کامِل آرای سـفید و سـیاه را پیدا 
نکـرده اسـت. در آخرین گـزارش، کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
افغانسـتان برخـاف طرزالعمـل و صاحیت هـای قانونـِی خـود 
بـه بیـش از 1۳7 هـزار رایـی کـه از سـوی شـرکت درمالـوگ 
»قرنطیـن« شـده بـود، اعتبـار داد. و همچنـان به 7۹ هـزارو 84۳ 
راِی خـارج از وقـت نیـز اعتبـار بخشـید. حـال آنکه، بر اسـاس 
بایومتریـک شـده« کـه در  تنهـا »رای  قانونـی،  صاحیت هـای 
»زمـان معیـن«ِ اعـام شـده مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد، 

دارد.  اعتبار 
انتخابـات  بـا گزارش هـای غیرقانونـی کمیسـیون  -  هم زمـان 
افغانسـتان، مبنـی بـر اعتباربخشـی قسـمتی از آرای مشـکوک، 
کـه  دارد  ادعـا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
در صـورت باطـل نشـدن ۳00 هـزار رای »ناپـاک«، 1۳7 هـزار 
و ۶۳0 رای »قرنطیـن شـده«، تکمیـل نشـدن رونـد تصفیـه و 
مشـخص نشـدن »سـقف واقعـی« آرا؛ اجـازۀ بازشـماری آرای 
محل هـای مشـکوک را را نخواهنـد داد. ایـن درحالی سـت کـه 

شـورای نامزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری و نهادهای ناظر و 
مرتبـط، بر شـفافیت این پروسـه تأکیـد و از ظرافت هـای قانونِی 
مسـتقل  کمیسـیون  امـا  می کننـد.  حمایـت  انتخابـات  پروسـۀ 
انتخابـات، بـدون این کـه پاسـخ روشـنی بـه نگرانـی شـورای 
نامـزدان و شـهروندان افغانسـتان بدهـد، یک جانبـه و خـارج از 

طرزالعمل هـای ایـن کمیسـیون اقـدام می کنـد. 
جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  شـورای  ضمنـًا    -
غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  مداخـاِت  از  عمیـق  نگرانی هـای 
حکومـت در امـور انتخاباتـی، از جملـه: شکسـتن قفـل مرکـز 
ذخیـرۀ آ را یـا »دیتاسـنتر« دارنـد. از سـویی هم اعتـراِف موردی 
خانـم شـینکی کروخیـل و بعضـی از چهره هـای دیگـر، موجی 
ایجـاد  را  پیچیده گی هـا  و  بی اعتمادی هـا  و  نگرانی هـا  از 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری  نامـزدان  کـرده اسـت. شـورای 
هشـدارنامه یی عنوانـی یوناما )UNAMA( ارسـال داشـت که 
بایـد یوناما از چینل های اعتراف شـده توسـط یک تـن از اعضای 
تیـم دولت سـاز وضاحـت دهـد. یونامـا در پاسـخ بـه توییـت 
احمدولـی مسـعود؛ یکـی از اعضـای برجسـتۀ شـورای نامزدان 
بی طرفـی  از  کـه  اسـت  گفتـه  ریاسـت جمهـوری،  انتخابـات 

یونامـا در انتخابـات افغانسـتان اطمینـان می دهـد. یونامـا اظهـار 
داشـته اسـت که از یک پروسـۀ بـاز و نهادهای مسـتقل حمایت 
نگرانی هـای شـورای  بـه  پاسـخ  در  همچنـان  یونامـا  می کنـد. 
  UNAMAنامـزدان گفته اسـت که: »هرکسـی کـه می گوید بـا

چینـل دارد، اشـتباه می کنـد.« 
بدون شـک که مداخلۀ یوناما و یا سـایر نهادها در مسـایل ملی؛ 
از جملـه پروسـۀ انتخابـات افغانسـتان، از نگرانی هـای جـدی 
شـهروندان افغانسـتان اسـت. امـا پاسـخ یونامـا بـه نگرانی های 
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان، یکی از 
دالیلـی اسـت کـه جایـگاه و صابـِت ایـن شـورا را بـه عنـوان 
شـفافیت محوری  و  مردم سـاالری  قانون گرایـی،  معتبـر  مرجـع 

نشـان می دهـد. 
 )CPC(بنابراین، شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری
از  بعضـی  معاونیـِن  و  انتخاباتـی  تکـت   10 از  متشـکل  کـه 
تکت هـای غیرعضو می باشـد؛ یکـی از مهم ترین ائتاف هاسـت 
کـه تـا امروز بـرای حمایت از قانـون و دفاع از مردم سـاالری در 

افغانسـتان ایجاد شـده اسـت.  
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فقـدان فقـه اساسـی از طرف دیگـر، تلقی مسـلمانان را از 
سـنت پیامبـر اکـرم )ص( نیـز متأثر کـرد. عملکـرد پیامبر 
گرامـی اسـام )ص( کـه غالبـًا بـه صـورت متواتـر نقـل 
گردیـده اسـت )مانند شـکل ادای نمـاز و روزه( در درجۀ 
دوم اهمیـت قـرار گرفـت و سـخنان وی با وجـود که این 
وضعیـت )غلبـۀ تواتر( را نداشـت در درجۀ نخسـت تلقی 
قـرار گرفـت. شـاید دلیـل سـادۀ آن ایـن بـود که سـخنان 
وی بـه ایـن دلیـل اهمیت بیشـتر می یابد که کلمـات آن از 
شـخص رسـول گرامی اسـت در حالی که عملکرد رسول 
گرامـی از طریـق کلمـات راوی نقل گردیده اسـت. به هر 
دلیلـی کـه بـود عملکرد )سـنت فعلـی( وی نمایان گر یک 
مدیریـت موفـق در جامعـه بـود و غالبـًا جنبـۀ سیاسـی و 
اجتماعی داشـت تـا سـخنان منقـول از او )ص(. مدیریت 
جامعـۀ اسـامی عصر مدنی نشـانۀ واضحـی از ظهور یک 
دولـت بـا رهبـری سـازمان یافتۀ سیاسـی می باشـد کـه در 
آن تصامیـم بـه صـورت شـورایی و بـا احتـرام بـه نظریـه 
)منافقیـن(  داخلـی  معارضـان  می گـردد،  اتخـاذ  مخالـف 
مـورد قلـع و قمع قـرار نمی گیرد و همیشـه مورد مشـوره 
قـرار می گیرنـد، هیـچ ضـرب و شـتمی بـه دلیـل تـرک 
امثالهـم صـورت  و  نمـاز و روزه  ماننـد  عبـادی  شـعایر 
نگرفتـه اسـت، عمـًا تعامـل مدنی و تجـاری بـا یهودیان 
و سـایرین جریـان دارد و... در حالـی کـه سـخنان منقـول 
اندیشـه ها را در  افـکار و  تنـوع  از  او نشـانۀ کمتـری  از 
یـک جامعـۀ اسـامی اجـازه می دهـد و تأکید بیشـتری بر 
اطاعـت بی چـون و چـرا از امیـر صورت می گیـرد )گرچه 
ظالـم هـم باشـد( و نقـل قول هـای مبنی بـر کافر بـودن یا 
شـدن تارک نمـاز و مرتکبین فحشـا و همین گونه دسـتور 

بـه قتـل مخالفین سیاسـی و.... وجـود دارد. 
نظام هـای  مشـروعیت دهی  می توانسـت  اساسـی  فقـه 
سیاسـی را در جهـان اسـام بـه دوش بکشـد و فقـدان 
آن ایـن وظیفـه را از دسـترس فقـه خـارج نمـود و محلی 
سـاخت. امـروز هـر دولتـی در جهـان اسـام می توانـد به 
گونه یـی مشـروعیت شـرعی بـرای خود دسـت و پـا کند 
و مخالفـان هـر نظـام سیاسـی نیـز می تواننـد مشـروعیت 
شـرعی آن نظـام را زیـر سـوال ببرنـد و علیـه آن جهـاد 
در  وضعیتـی  چنیـن  کـه  حالـی  در  کننـد.  پـا  و  دسـت 
موضـوع فقـه خانـواده، فقـه مدنـی و جـزا حاکم نیسـت. 
در یـک کام عـدم شـکل گیری تیوری حقوق اساسـی در 
شـریعت اسـامی رابطـۀ مـردم و نهـاد حاکـم را یک طرفه 
سـاخت و بـه گونه یـی کـه تمـام سـاختارهای به دسـت 
داده شـده در اندیشـۀ سیاسـی اسـام )چه خافـت و چه 
انـواع دیگـر( گـروگان فـرد محـوری باقـی مانـد و وجهۀ 

اسـتبدادی بـه خـود گرفت. 
 

فقه سیاست مداران تا فقه سیاسی 
بنـا بر طبیعت اندیشـۀ شـخص محورانه در تفکر سیاسـی 
بیشـتر  احـکام سیاسـی  یـا همـان  فقـه سیاسـی  اسـام، 
تبییـن  تـا  اسـت  بـوده  سیاسـت مدار  شـخص  توصیـف 
شـکل گیری یـک نهـاد سیاسـی. همان گونـه که گفته شـد، 
فقـه سیاسـی متأثـر از نبود یـک تعریف شـرعی از حقوق 
اساسـی شـکل گرفتـه اسـت. اندیشـمندان مسـلمان چـه 
در قدیـم و چـه در تاریـخ معاصر نتوانسـته انـد محوریت 
شـخص حاکـم را در فقـه سیاسـی بـه محوریـت نهـاد 
حکومت کننـده عبـور دهـد. بـا توجـه بـه ایـن وضعیـت 
معمـوالً نگاه اندیشـمندان مسـلمان بـه نهادگرایـی معاصر 
واکنشـی بـوده اسـت و همیشـه در صـدد توجیـه شـرعی 
اقدامـات و نهـاد های سیاسـی برآمده اند تـا تیوریزه کردن 
شـرعی نهادهـای سیاسـی به جـای شـخص سیاسـت مدار. 
در جهـان اهـل سـنت کـه اکثریـت مسـلمانان را تشـکیل 
می دهـد و حاکمیـت سیاسـی نیز پایه هـای انتخابـی دارد، 
کمتریـن توجهـی بـه بـاز تیوریـزه کـردن حقوق اساسـی 
افـراد در یـک نظـام سیاسـی صـورت گرفته اسـت و این 
بـه سـه دلیل بوده اسـت: یک، کشـورهای عربی بـه عنوان 
متـن تفکـر اسـامی، غالبـًا خـود گرفتـار حکومت هـای 
موروثـی خـود کامه می باشـند کـه اجـازه نمی دهند حقوق 
اساسـی افـراد به صـورت شـرعی تیوریزه شـود و در قدم 
بعـدی، مـردم آنها را مـورد بازخواسـت قرار دهنـد و این 
حکومت هـای خودکامـه تحـت هـر عنوانـی )چه شـاهی 
و چـه جمهـوری( کـه بـوده اسـت معمـوالً از طـرف یک 
مجموعـه خـود سـاختۀ روحانـی نیـز مشـروعیت کسـب 

می کننـد.
دو، گروه هـا و سـازمان های اسـامی اهـل سـنت تحـت 
تأثیـر کام و گفتمـان جبری گرایانـه و فقه سیاسـت مداران 
قدیـم، خـود گـروگان اسـبتداد تیوریـک باقـی مانده انـد. 
تفسـیری را کـه حزب التحریر، اخوان المسـلمین، جماعت 
اسـامی  حکومـت  از  آن  امثـال  گروه هـای  و  اسـامی 
به دسـت می دهـد چیـزی جـز یـک سـاختار اقتدارگرایانه 
و شـخص محـور نمی باشـد و سـخت تـاش می کنند که 
نشـان دهنـد در اسـام بهترین شـخص در رأس حکومت 
قـرار می گیـرد تـا عدالتـی شـبیه خلیفـه دوم را بـه اجـرا 
بگـذارد، ولـی در عمـل چیـزی بهتـر از البغـدادی و مـا 

درآمـدی بر فقـه اسـاسی
مقدمه یی بر حقوق اساسی در نظام شرعی اسالم

عمـر گیرشـان نمی آیـد. ایـن افـراد نیـز ذاتًا افـراد بدی 
نبوده انـد و نمی باشـند، ولـی بـه دلیل نبود یک سـاختار 
یـا تیـوری پلـورال و نهادمحـور تبدیـل می گردنـد بـه 
چوپان هـای خـوب و بـد بـرای مـردم یـا گوسـفندان. 
برخـی از اندیشـمندان مربـوط بـه جریان های اسـامی 
ماننـد غنوشـی در تاش این بوده اسـت که نشـان دهد 
حقـوق و آزادی های عمومی در اسـام نیـز وجود دارد 
کـه بدون شـک بهتر از هـر دین و آئینـی دیگری وجود 
دارد، امـا از اینکـه تیوریزه نشـده اسـت و هیـچ بابی از 
ابـواب فقـه را به خـود اختصاص نداده اسـت، در عمل 
مسـلمانان محروم تریـن افـرادی روی زمیـن از حقـوق 

اساسی شـان شـناخته می شـود.
جهـان  در  سـکوالر  دانشـمندان  و  نویسـنده گان  سـه، 
اسـام بـه وفـرت پیرامـون حقـوق اساسـی افـراد در 
بـه دو  امـا  نوشـته و گفته انـد،  اسـامی  یـک جامعـه 
اول  نمایـد:  مـا کمـک  بـرای بحـث  نمی توانـد  دلیـل 
اینکـه موضـوع بحـث مـا تیـوری فقـه اساسـی و یـا 
حقـوق اساسـی در شـریعت اسـامی اسـت نـه مطلـق 

بحـث از حقـوق اساسـی و معمـوالً نوشـته های اینهـا 
در یـک چارچـوب شـرعی شـکل نگرفتـه اسـت. دوم 
اینکـه بحـث و نوشـتۀ اینها نیـز غالبًا صورت واکنشـی 
و یـا دنبالـه روی داشـته اسـت تـا یـک بحـث مسـتقل 
شـرعی اسـامی. آنچـه در جهان تشـیع صـورت گرفته 
یـک بحـث دیگر اسـت بـه این دلیـل کـه ورای تیوری 
»والیـت مطلقـه فقیـه« در فقـه تشـیع چیزی به نـام فقه 
سیاسـی یـا مباحث سیاسـی وجود نـدارد جـز مواردی 
از توصیـف و تبییـن امامـت ائیمـه و بیـان آرمانی عدل 
و داد حضـرت مهـدی. تیـوری »والیـت مطلقـه فقیـه« 
کـه بـدون شـک حـاوی مشـخصات حقـوق اساسـی 
افـراد مبتنـی بـر فقـه شـیعه بـه صـورت انسـجام یافته 
می باشـد، هنـوز در سـایر جوامـع شـیعی بـه جـز ایران 
چنـدان اقبالـی برای قبـول و پذیرش قرار نگرفته اسـت 
چـه رسـد بـه جهـان اهـل سـنت و رابطـۀ دیگـران بـا 
جمهـوری اسـامی ایـران بیشـتر یـک پیـروی سیاسـی 
بـوده اسـت تـا توسـعه تیـوری »والیـت مطلقـه فقیه«. 
بنـا بـر آنچـه گفتـه آمـد بـه نظـر می رسـد کـه تیوریزه 

کـردن حقـوق اساسـی )فقه اساسـی( به ویـژه در جهان 
شـخص  موضوعیـت  نخسـت  قـدم  در  سـنت  اهـل 
تغییـر  نهادمحـوری  بـه  سیاسـی  فقـه  در  را  محـوری 
می دهـد و فقـه اسـامی را در مواجهـه بـا ارزش هـای 
نهادمحـور قـرار می دهد کـه ناگزیر این حقـوق )حقوق 
اساسـی( بـه صـورت شـرعی تیوریـزه می شـود و یـا 
اینکـه فقـه اسـامی از ادعـای پرداختن بـه موضوعات 

سیاسـی دسـت می کشـد. 

عمده ترین مطالب فقه اساسی 
اهمیـت  و  ارزش  بـر  مکـرر  صـورت  بـه  قرآن کریـم 
انتخـاب، آزادی عمـل، حـق مشـارکت و تعـاون، حـق 
صحـت، اندیشـه و تفکـر، حـق اعتراض و نقـد، آزادی 
بیـان و... پرداختـه اسـت و بـه صـورت آمـاری اگـر 
اساسـی  بـه حقـوق  قـرآن  پـردازش  گـردد،  محاسـبه 
افـراد کمتـر از بیـان مکلفیت هـای آنهـا نبـوده اسـت؛ 
)ص(  اکـرم  پیامبـر  اجتماعـی  اقدامـات  همین گونـه 
)اعـم از فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و...( بـه وضوح 

انتخابـی  و  ارگانیـک  جامعـۀ  یـک  تشـکل  نمایان گـر 
اسـت نـه یـک رونـد عمـودی و اسـتبدادی )حقـوق 
اسـام  حقوقـی  نظـام  توسـعه  تاریـخ  امـا  اعطایـی(. 
)شـریعت اسـامی( شـاهد شـکل گیری تیـوری حقوق 
افـراد در برابـر نهادهـا یا نظام های رسـمی نبوده اسـت 
و معموالً فقه اسـامی همیشـه از سیسـتم حقـوق افراد 
در برابـر یکدیگـر دم زده اسـت نـه از حقـوق افـراد در 
برابـر نهادهـای قـدرت )دولـت( و آنچـه در ایـن بـاب 
مطـرح اسـت تأکیـد بی حـد و حصـر بـر »اطاعـت«، 
»رعیـت«، »والیـت« و »تبعیـت« می باشـد که به شـدت 
ارزش هایـی چـون »شـورا«، »عدالت«، »مدنیـت«، »اراده 

و مشـیت« تحـت شـعاع آنهـا قـرار گرفتـه اسـت. 
بـه دیگـر سـخن، شـریعت اسـامی در آغـاز بـه هیـچ 
صـورت تـاب مباحثی چـون »تقابل دیـن و علم«، »دین 
و دولـت«، »دیـن و عـرف جامعه« و »دیـن و آزادی« را 
نداشـته اسـت و این مباحث معموالً در حوزۀ مسـیحی 
مربـوط می گـردد و غالبـًا در اروپـای عصر رنسـانس به 
میـان آمـد، ولـی بعد از اینکـه حقوق اساسـی )در قالب 
فقـه اساسـی( در نظـام شـرعی اسـام تیوریـزه نشـد، 
مباحثـی چـون »تقابـل عقـل و نقـل« و »رأی و نـص« 
بـه میـان آمـد کـه معمـوالً از نقـل و نـص در راسـتای 
محدودسـازی حقوق اساسـی افراد و یـا تحمیل دیدگاه 
نظام هـای اسـتبدادی در برابر عقل و رأی اسـتفاده شـد. 
سلسـله های امـوی، عباسـی و امثـال آن در طـول تاریخ 
بـرای دور زدن ظهـور منسـجم تیـوری حقوق اساسـی 
افـراد از تقویـه و توسـعه برداشت شـان از نـص و نقـل 

تحـت عنـوان نـص و نقـل بـه محکومیـت هـر گونـه 
تفکـر اعتراضی تحـت عنوان عقـل و رأی می پرداختند.
کاربـرد ابـزاری تقابـل عقـل و رأی تا آنجا داغ شـد که 
رفتـه رفتـه سـوال تقابـل دیـن و علـم، دیـن و دولـت 
و دیـن و عقـل در اسـام نیـز بـه میـان آمـد و تمـام 
تاریـخ اسـام زیـر سـوال رفـت.  ارزش هـای عرفـی 
مسـلمان  اندیشـمندان  کـه  بـود  بیسـت  قـرن  اواخـر 
ارزش هایـی چـون »آزادی هـای عمومـی«، »مشـارکت 
سیاسـی«، »تعـدد احـزاب«، »آزادی بیـان«، »حـق آزادی 
انتخـاب« و... را در حرکـت نمادیـن »بیداری اسـامی« 
بـه میـان کشـیدند و همـان هـم از جانـب جریان هـای 
بی مغـز ظاهرگـرا »بدعـت« در دیـن تلقـی گردید. )یک 
وقتـی در برخـی کشـورها در حمایت از مردم فلسـطین 
مظاهره هـای راه اندازی شـد و مفتی یکی از کشـورهای 
عربـی بـرای اینکه مظاهره صـورت نگیرد گفتـه بود که 

ایـن عمل-مظاهـره-  بدعـت اسـت(.
در نتیجـۀ آنچـه گفتـه شـد، عقانیـت اجتماعـی جهان 
کـه  رسـید  به جایـی  عـرب(  جهـان  )به ویـژه  اسـام 
دولت هـای سـر قـدرت و گروه هـای معـارض علیه آن 
هـر دو بـه یـک سـویه اسـتبدادی انـد و اسـتبداد فکـر 
از  کمتـر  حزب التحریـر  خافـت  )تیـوری  می کننـد. 
پادشـاهی های مطلقه شـیخ نشـین های خلیج اسـتبدادی 
نیسـت( بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن یکـی تحـت عنـوان 
»دفـاع از سـرزمین و وطـن« حقـوق اساسـی افـراد را 
بـه رسـمیت نمی شناسـد و آن یکـی می خواهـد تحـت 
عنـوان »دفـاع از دین« حقوق اساسـی افـراد را غیردینی 

دانسـته و منکـوب کنـد. مباحـث عمـدۀ فقـه اساسـی 
بسـان حقـوق اساسـی در سـه حـوزۀ عمده قابـل طرح 
اسـت: یـک، حقـوق اساسـی و بنیادین افـراد مانند حق 
کرامـت انسـانی، حـق حیات، حـق صحت، حـق تعلیم 
و... دو، حقـوق اساسـی افـراد در رابطه بـا مکلفیت های 
دولـت ماننـد حـق آزادی هـای عمومـی، فعالیت هـای 
اقتصـادی، حـق توسـعه فکـر و اندیشـه، آزادی سـفر و 
حضـر، حق توسـعه روابـط اجتماعـی و... سـه، حقوق 
در  فعال شـان  مشـارکت  بـا  رابطـه  در  افـراد  اساسـی 
مدیریـت سیاسـی و اجتماعـی مانند حـق انتخاب، حق 
اعتـراض، حـق آزادی بیـان، حـق فعالیت های سیاسـی، 
حق تشـکیل سـازمان ها و احزاب سیاسـی، حق مشـوره 

و رأی و...
بـا  متذکـره  حقـوق  کـه  گفـت  می تـوان  نهایـت،  در 
رویکـرد اخاقـی از همـان آغـاز مـورد بحـث بـوده و 
بـه دلیـل صراحـت قرآن کریـم به اساسـات ایـن حقوق 
و عملکـرد پیامبـر اکـرم )ص(، شـرح و بسـط کامـل 
داده شـده اسـت، ولـی با رویکـرد اساسـی آن )در برابر 
نهادهـای سیاسـی( چنـدان توجهـی بـه آنهـا صـورت 
نگرفتـه اسـت و گاهی هم اگـر مورد بحث قـرار گرفته 
بـه صـورت نمادیـن و در واکنـش بـا دسـت آوردهای 
غـرب در ایـن حوزه بوده اسـت. با این مقدمـه می توان 
پیشـنهاد کرد که بازسـازی مبادی »فقه اساسـی« در قدم 
نخسـت یـک ضـرورت در مباحـث »فقهـی اسـامی« 
بـوده و توسـعه آن می توانـد بـه بسـیاری از تناقضـات 

تیوریکـی در نظـام شـرعی اسـام پایـان دهد.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

قانون گرایـی بـه عنـوان کلید صلـح اجتماعی 
و بـه مثأبـه یـک موضوع چنـد بُعـدی، فراتر 
از برداشـت نهادهـای عدلی و قضایی اسـت. 
سـاختارهای محلی و والیتـی حکومت داری 
ماننـد جلسـات سـکتوری بـه گونه  یـی کـه 
توسـط سـند اسـتراتژیک انکشـاف ملـی در 
نظرگرفتـه شـده اسـت، از مبانـی حاکمیـت 
حقیقـت،  در  می شـوند.  محسـوب  قانـون 
امـر  بـه  بین الوزارتـی  و  همه  جانبـه  نـگاه 
حقیقـت  ایـن  برمبنـای  حکومـت داری، 
بایـد شـکل گیـرد کـه حقـوق انسـان تنهـا 
نیسـت؛  دادسـتانی  و  بـا محاکـم  رابطـه  در 
بلکـه اساسـی ترین حقـوق انسـان در رابطـه 
بـا کار روزانـۀ نهادهـای دولتـی اسـت. در 
همیـن پیونـد، بایـد از رویکردهای گسـتردۀ 
 سـکتوری کـه از جدیدتریـن دسـتاوردهای 
دنیـا  در  خـوب  حکومـت داری  علـوم 
شـیوه ها  ایـن  زیـرا  کـرد؛  اسـتقبال  اسـت، 
دولت مـداری  روش هـای  موفق  تریـن  از 
پیشـرفته و منسـجم در دنیای جدید شـمرده 

می  شـوند.
در جامعـۀ  سیاسـی ، قـدرت عریـان و زور، 
نیـروی ُسسـت، لـرزان و ناپایدار اسـت و از 
ثبـات و اسـتحکام الزم برخوردار نمی باشـد؛ 
بنابرایـن بایـد حکومت داری خـوب به ناچار 
پیونـد خود را بـا اعضای جامعـه محکم کند 
و بـه دل  هـا راه یابـد تـا بتوانـد بـرای خـود 
پایـگاه مردمـی کسـب نماید و نهادینه شـود. 
همیـن امـر باعث می  شـود تا قدرت سیاسـی 
به سـوی سـاختاری شـدن حرکـت نمایـد و 

خـود را مشـروع و بـر حـق جلـوه دهد. 
احتمـاالً پیش بینـی می گـردد کـه بـا تحقـق 
ممکـن  حکومـت داری  و  قانـون  حاکمیـت 
اسـت جلـو لغزش هـا، نـه دانـم کاری هـا و 
فـرار از مسـوولیت گرفتـه شـود و دریچه یی 
در مشـارکت اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی 

شـهروندان گشـوده گـردد. 
واژۀ حاکمیـت، اصطـاح التینـی اسـت کـه 
معنـا برتر بـودن را ارایه می کند. اندیشـمندان 
گوناگـون  صورت هـای  بـه  آن را  سیاسـی 
بـدن،  ژان  جملـه  از  انـد؛  کـرده  تعریـف 
آن را چنیـن تعریـف کـرده اسـت: »قـدرت 
برتـر بـدون محدودیـت قانونـی دولـت بـر 

اتبـاع.« و  شـهروندان 
از  یکـی  حاکمیـت  مفهـوم  کام،  یـک  در 
موضوعـات بسـیار حـاد در علـم سیاسـت 
اسـت. ایـن اهمیـت از آنجـا ناشـی می شـود 
کـه سیاسـت در یـک جامعـه زمانـی شـکل 
جامعـه  آن  در  برتـر  قـدرت  کـه  می گیـرد 
پدیـدار شـود و به بیانـی دیگر شـرط حیات 
سیاسـی  جریان هـای  وجـود  و  سیاسـی 
پیدایـش حاکمیت قانون اسـت. دول همواره 
سـعی دارنـد بـا اسـتناد بـه همیـن مفهـوم، 
و  اقتـدار  اِعمـال  بـرای  الزم  مشـروعیت 
انحصـار در عرصه های داخلـی و خارجی را 
کسـب نماینـد و پُرواضح اسـت کـه یکی از 
موضوعـات مبرم و بحـث برانگیز در حقوق، 
روابـط  و  اجتماعـی  علـوم  سیاسـی،  علـوم 
بین الملـل مفهـوم بومـی حاکمیـت قانـون و 
حکومـت داری اسـت و آشـنایی بـا این مهم 
رشـته ها،  ایـن  عاقه منـدان  بـرای  به ویـژه 

ضـروری بـه نظـر می رسـد. 
مفهـوم حاکمیـت، ماننـد بسـیاری از مفاهیم 
در  خـاص  طـور  بـه  و  انسـانی  علـوم  در 
سیاسـت، همـواره محـل بحث بوده اسـت و 
نویسـنده گان، اندیشـمندان فلسـفۀ سیاسی و 
حقوق دانـان تعاریـف متعـددی در این زمینه 

ارایـه کرده انـد.
لغت نامـۀ دهخـدا؛ حاکمیـت را عمـل حاکم 
و حـق حاکمیـت ملی را حقی دانسـته اسـت 
کـه سـازمان ملـل، برای هـر ملتی شـناخته و 
پذیرفتـه اسـت و بـه موجب آن بایـد ملت ها 
بـر سرنوشـت خـود مسـلط باشـند و هیـچ 
سرنوشـت  تعییـن  در  مداخلـه  حـق  ملتـی 

ملـت دیگر را نـدارد. 
سیاسـی  دانش نامـۀ  در  آشـوری  داریـوش 

در ایـن بـاب آورده اسـت کـه: »حاکمیـت  
کـه  دولـت  عالـی  قـدرت  فرمانروایـی،  بـا 
اسـت،  قانـون  کننـده  اجـرا  و  قانون گـذار 
نیسـت.« قانونـی  آن  از  باالتـر  و  می باشـد 
بین الملـل  حقـوق  اسـتاد  دومالبـر؛  کاره 
معتقـد اسـت: حاکمیـت یعنی ویژه گـی برتر 
قـدرت. برتـر از این جهت کـه چنین قدرتی 
هیچ گونـه قـدرت دیگـری را برتـر از خـود 
و یـا در رقابـت بـا خـود نمی پذیـرد. شـاید 
بتـوان مـوارد مذکـور را این گونـه جمع بندی 
کـرد کـه حاکمیت عبـارت اسـت از: قدرت 
برتـر و اراده یـی اسـت فوق اراده هـای دیگر. 
در واقـع هنگامـی کـه گفتـه می شـود: دولت 
حاکم اسـت؛ منظور این اسـت کـه در حوزۀ 
از  و  دارد  خودجـوش  نیـروی  اقتـدارش، 
نیـروی دیگـر پدیـد نمی آیـد و نیـز قـدرت 
دیگـری هـم وجـود نـدارد کـه بتوانـد با آن 

کند.  برابـری 
اگـر بخواهیـم نـگاه تاریخی به ایـن موضوع 
داشـته باشـیم بایـد به ایـن نکته توجـه کنیم 
کـه مسـأله حاکمیـت در قـرن شـانزدهم در 
واکنـش و دفـاع از حقـوق پادشـاه در مقابل 
قدرت هـای خـورد مثـل شـهزاده گان محلی، 
ـ شـکل  روم  مقـدس  امپراتـوری  و  کلیسـا 

فت. گر
نیـاز بـه شـکل گیری ایـن مهـم، معلـول نیاز 
و  مرکـزی  قـدرت  یـک  آمـدن  وجـود  بـه 
منسـجم در آن روزگار بـود. در سـال 157۶ 
میـادی ژان بئـودن حقـوق دان فرانسـوی به 
تشـریح نظریـه حاکمیـت پرداخـت و بـرای 
حـل اختـاف میـان کلیسـا و حاکمیت هـای 
محلـی راهکارهایـی را ارایـه کـرد. او معتقد 
بـود کـه وظیفه حاکمیت حفظ نظـم و اِعمال 
مـوارد مربوط بـه آن می باشـد. وی حاکمیت 

قـدرت  از  برتـر  باالتـر و  دارای قدرتـی  را 
قوانیـن می دانسـت. تئـوری موصـوف باعث 
تقویت قدرت سـلطنت شـد کـه البته الزم به 
یادآوری اسـت که شـکل غالـب حکومت تا 
آن مقطـع از تاریـخ، شـکل سـلطنتی بـود و 
قـدرت در وجـود فـرد که حاکم بـود، تجلی 

می یافـت.
ایـن وضـع تـا انقـاب کبیـر فرانسـه )قـرن 
هژدهـم میـادی( ادامـه یافـت. از آن هنگام 
بـود کـه تئـوری حاکمیت فـردی، جای خود 
را بـه حاکمیـت ملـی داد و دولـت ـ ملت ها 
بـه شـکل امـروزی واگـذار شـد کـه بدیـل 
مهمتریـن واحـد سیاسـی شـدند. اینجـا بود 
کـه قـدرت حاکمیـت )حکومـت داری( بـه 
مثأبـه حقی بـرای ملت به رسـمیت شـناخته 
شـد کـه ایـن مسـأله بـه طـور جـدی بـرای 
ژاک  ژان  و  الک  جـان  آرای  در  اولین بـار 

روسـو مطرح شـد. 
دارای  بایـد  خـوب  حکومـت داری 

جملـه: از  باشـد  ویژه گی هایـی 
•  اختیار وضع و اصاح قوانین. 

•  برخـورداری از قـدرت قانونـی در قلمـرو 
خویـش )قـدرت برتر(. 

جامعـۀ  قضایـی  و  سیاسـی  اسـتقال    •
 . سـی سیا

اِعمـال  عرصـه  دو  در  خـوب  حاکمیـت 
 : د می شـو

1-  عرصۀ داخلی.
2-  عرصۀ خارجی. 

بـر همیـن اسـاس دو نـوع حاکمیـت وجود 
دارد: یکـی داخلـی و دیگـری خارجـی. در 
حاکمیـت داخلی همـان اختیاراتی اسـت که 
دولـت بر شـهروندان خـود یا اتبـاع خارجی 
آن کشـور و یـا کشـتی ها در دریاهـای آزاد 

بـر  داخلـی  حاکمیـت  در  واقـع  در  دارد. 
آن  در  و  می شـود  تأکیـد  سـلطه  ویژه گـی 
اطاعـت اتباع توسـط نیـروی قهریـه حصول 

می شـود. 
 / دسـته  دو  بـه  خـود  داخلـی  حاکمیـت 
حاکمیـت سیاسـی و قضایـی قابـل تقسـیم 

اسـت:
برتـر  و  نهایـی  قـدرت  سیاسـی  حاکمیـت 
اسـت کـه در هـر جامعـه سیاسـی وجـود 
دارد؛ امـا حاکمیـت قضایی اشـاره بـه قدرتی 
کـه در نظـارت قضایـی نهفتـه اسـت، دارد و 
امـا حاکمیـت خارجـی کـه بـه آن حاکمیت 
دولتـی نیـز گفتـه می شـود. در ایـن نـوع از 

حاکمیـت تأکیـد بـر اسـتقال اسـت. 
برابـر، حـق رأی مسـاوی در  داشـتن حـق 
اعـام  حـق  داشـتن  بین الملـل،  زمینه هـای 
جنـگ و صلـح، آزادی در انتخـاب روابط یا 
عـدم روابـط با دیگر کشـورها و مـواردی از 
ایـن قبیل، همـه در حیطـۀ حاکمیت خارجی 
کـه نشـان دهندۀ اسـتقال یک کشـور اسـت 

ـ قـرار دارد. 
بنابرایـن بـا توجه به آنچـه در مورد حاکمیت 
داخلـی و خارجـی و تفاوت هـای آنهـا گفته 
شـد، ممالکـی می تواننـد حاکمیـت داخلـی 
داشـته باشـند و در عین حال، فاقد حاکمیت 
خارجـی نیز باشـند یعنـی در مسـایل داخلی 
بتواننـد سـلطۀ خـود را اِعمـال کننـد و لیکن 

از اسـتقال سیاسـی برخوردار نباشـند. 
یکـی  خـود  نیـز  فرانسـه  کبیـر  انقـاب 
و  قانـون  حاکمیـت  مفهـوم  بنیان  هـای  از 
مـی رود.  شـمار  بـه  خـوب  حکومـت داری 
ایـن انقاب در سـال 17۹1 میـادی تصریح 
کـرد که در فرانسـه اقتـداری فراتـر از قانون 
اینگونـه  آن را  می تـوان  کـه  نـدارد  وجـود 
بیـان کـرد: »قانـون، فـرد را در قبـال اعمـال 
خودسـرانه حمایـت می کند. پـس از انقاب، 
اعامیه یـی حقوق بشـر و شـهروند در سـال 
178۹ میـادی نیـز معیارهـای دولت حقوقی 

را تبییـن نمـود.«
نتیجـه  در  آمدیـم  نگاشـته  آنچـه  مـرور  بـا 
و  تصمیم گیـری  کـه  گفـت  می تـوان 
و  عقانـی  شـیوۀ  بـه  حکومت هـا  عمـل 
برمبنـای دالیـل قانونـی بـه معنـای واقعـی، 
اسـت.  قانـون  حاکمیـت  و  حکومـت داری 
حاکمیـت قانـون مفهومـی بسـیار مهم اسـت 
ارایـه  روشـنی  و  دقیـق  تعریـف  آن  از  کـه 
نشـده، اما برداشـت های بسـیاری از آن ارایه 

اسـت.  گردیـده 
ایـن اصـل یکـی از اصـول مهـم سیاسـی و 
حقوقـی اسـت کـه بشـر از دیـر بـاز در پـی 
تحقـق آن بـوده اسـت. گاهـی از ایـن اصـل 
برابـر  در  مسـاوات  و  برابـری  مفهـوم  بـه 
قانـون تعبیـر شـده و گاهـی هـم از آن بـه 
حکومـت قانون در مقایسـه بـا حکومت های 
اسـتفاده  پادشـاهی  و  مطلقـه  دیکتاتـوری، 
بـه  آن را  هـم  حاالتـی  در  و  اسـت  شـده 
اسـتمرار  داشـتن،  عمومیـت  ویژه گی هـای 
و صریـح و شـفاف بـودن قوانیـن توصیـف 

کردهانـد.
کـه  شـد  یـادآور  بایـد  هـم  را  نکتـه  ایـن 
تولـد،  محـض  بـه  حاکمیت هـا  از  بعضـی 
تـوأم و همـراه با مشـروعیت زاده نشـده اند؛ 
بلکـه پـس از طـی زمـان خـاص همـراه بـا 
کرسـی  بـه  را  سـخنش  خـود  قابلیت هـای 
نشـانده اسـت که اصطاحًا به فاصلـۀ زمانی 
از مشـروعیت«  ایـن دوران، مرحلـۀ »پیـش 

می شـود.  اطـاق 
از جملـه کسـانی کـه در ایـن دوران نقش به 
سـزا و موثـری دارنـد ـ روشـنفکران حقیقی 
شـناخت  بـا  اینـان  می باشـند.  جامعـه  آن 
و  توانایـی  ارزیابـی  و  موجـود  حاکمیـت 
معیارهـا و  بـه  بـا توجـه  لیاقـت حاکمیـت 
محک هـای مختلـف و سـرانجام انطبـاق آن 
بـا جامعـۀ خـود، قبولـی یـا عـدم پذیـرش 

کننـد.  تعییـن  می تواننـد  را  حاکمیـت 

شـورای نامـزدان
 از حمـایِت قـانون تا دفاع از مردم ساالری

عبدالقادر فقیـرزاده
پـس از آنکـه بـه  تاریـخ ۳0 جـدی 1۳۹7 مهلـت 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  ثبت نـامِ 
افغانسـتان بـا اشـتراک 18 نامـزد ریاسـت جمهوری 
ائتـاِف  رسـید؛  پایـان  بـه  انتخابـات  دورِ  ایـن 
گسـترده یی از نامزدان ریاسـت جمهوری با اشـتراک 
12 تکـت انتخاباتی، تحت عنوان »شـورای تشـریک 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  مسـاعی 
افغانسـتان«، در واکنـش بـه سوءاسـتفاده از امکانات 
وسـیع دولتـی توسـط دو تیـِم حکومتی )دولت سـاز 
بـه رهبـری محمـد اشـرف غنی و ثبات وهمگرایـی 
بـه رهبـری عبداهلل عبـداهلل( شـکل گرفت. شـورای 
بـدِو  از  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزدان 
شـکل گیری تـا امـروز برخـاِف دو تیـم حکومتـی، 
بـه مثابـۀ مرجعـی معتبـر در حمایـت از قانـون و 

اسـت:  کـرده  مردم سـاالری عمـل 
-  در یکـی از نخسـتین و بی سـابقه ترین اقدامـات 
و در راسـتای ایجـاد شـفافیت در پروسـۀ انتخابات، 
طـرح و میکانیـزم مؤثِر گزینش کمیشـنران و اعضای 
جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی توسـط این شـورا 
مطـرح و مـورد تأییـِد طرف هـا و شـرکای انتخاباتی 
قـرار گرفـت کـه در نتیجـه، کمیشـنران و اعضـای 
جدیـد کمیسـیون های انتخاباتـی از فیلتـر 18 نامـزد 
انتخابـات ریاسـت جمهوری گذشـتند و بـه تاریـخ 
کمیسـیون های  اعضـای  تمامـی   1۳۹7 حـوت   1۳
انتخاباتـی در حضورداشـِت محمـد اشـرف غنـی، 
رییـس حکومـت و عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی 

سـوگند یـاد کردند. 
-  از مهم تریـن اقدامـاِت شـورای نامـزدان انتخابات 
اساسـی  قانـون  از  حمایـت  در  ریاسـت جمهوری 
انتخاباتـی،  بحـران  از  جلوگیـری  و  افغانسـتان 
ایسـتاده گی در قبـال نقـِض قانـون اساسـی توسـط 
اول جـوزای  از  پـس  او  کارِ  ادامـۀ  و  غنـی  آقـای 
1۳۹8 هــ ش بـود. بر بنیـاد »مادۀ ۶1 قانون اساسـی 
افغانسـتان، وظیفـۀ رییس جمهـور در اول جـوزاِی 
و  می یابـد  پایـان  انتخابـات  از  بعـد  پنجـم  سـال 
انتخابـات بـه منظور تعییـن رییس جمهـورِ جدید در 
خـال مدت سـی الی شـصت روز قبـل از پایان کار 
رییس جمهـور برگـزار می شـود.« شـورای تشـریک 
مسـاعی نامـزداِن انتخابـات ریاسـت جمهوری طـی 
نشسـت خبـری ۳0 ثـور 1۳۹8 بـا حضـور سـران 
نهادهـای  اعضـای  سیاسـی،  احـزاب  از  شـماری 
کارِ  پایـان  بـر  دیـن؛  عالمـان  و  مدنـی  جامعـۀ 
ایجـاد  و  جـوزا  اول  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 
گزینه یـی  دو  طرحـی  بـا  حکومـت«  »سرپرسـتی 
تأکیـد ورزیـد. شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری، ادامـۀ کار سـراِن ایـن حکومـت را پـس 
از اول جـوزا، زمینه سـاز بی ثباتی سیاسـی در کشـور 
عنـوان کـرد. امـا رهبـری حکومـت وحـدت ملـی 
پـس از اول جـوزا نیـز بـه کار ادامه داده و ما شـاهد 
عـزل  جملـه:  از  متعـددی  بحران هـای  و  بی ثباتـی 
و نصب هـای کمپاینـی توسـط تیم هـای حکومتـی، 
اسـتفاده از امکانـات وسـیع دولتـی توسـط دو تیـم 
حکومتـی، برخوردهای سـلیقه یی و منفعت محور از 
قضایـا و مؤلفه هـای ملی توسـط تیم هـای حکومتی 
و ده هـا مـورد دیگر که سـبب بحران های سیاسـی-

اجتماعـی در کشـور گردیـد، بوده ایـم. 
- شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری، 
و  انتخابـات  آینـدۀ  از  نگرانی هـا  تمـام  وجـود  بـا 
در  دموکراتیـک  مؤلفه هـای  راه  فـرا  چالش هـای 
افغانسـتان، آخریـن هشـدارِ خـود را 12 روز قبل از 
انتخابـات تحت عنـوان »ضرورت تأخیـر انتخابات« 
بـه منظـور سـامان دهی بهتـر انتخابـات و رعایـت 
تمامـی  مسـاوی  امکانـات  بـا  رقابـت  قاعده هـای 
متأسـفانه  امـا  کـرد؛  اعـام  انتخاباتـی  تکت هـای 
و  انتخاباتـی  کمیسـیون های  افغانسـتان،  حکومـت 
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