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اندیشـه ورزی در جهان اسالم 
چالش ها و فرصت ها

دمـوکراسی مشـارکتی 
به جـای دمـوکـراسِی اکثـریتی

4

قطعیــه  بــه  پیونــد  در  نماینــده گان  برخــی 
)صــورت حســاب مصــارف دولــت( ســال مالــی 
1397 خواســتار اســتجواب رییــس جمهــور 

ــدند. ــی ش غن
ــروز خــود  ــده گان در نشســت دی ــس نماین مجل
همایــون قیومــی سرپرســت وزارت مالیــه و 
ــت جمهوری  ــش ریاس ــی تفتی ــس ادارۀ عال ریی
 97 ســال  قطعیــه  گــزارش  بــه  پیونــد  در 
اســتجواب کــرده بــود؛ امــا آنــان بــه جــای خــود 

ــد. ــتاده بودن ــن ادارات را فرس ــان ای معین
نماینــده گان مجلــس بــا حضــور معینــان ادارات 
ــاالر  ــل ت ــخ گویی در داخ ــرای پاس ــده ب ــاد ش ی

مجلــس موافقــت نکردنــد.
ــا انتقــاد  میررحمــان رحمانــی رییــس مجلــس ب
ــن  ــش از ای ــه پی ــت ک ــی گف ــون قیوم از همای
ــم  ــی ه ــود؛ ول ــران ب ــب وزی ــپورت در جی پاس

اکنــون »تکــت طیــارۀ« آنــان نیــز در جیب شــان 
اســت و هــر وقتــی  کــه اســتجواب شــوند، فــوراً 

ــد. ــفر می کنن ــور س ــارج از کش ــه خ ب
ــد  ــس تاکی ــده گان مجل ــود، نماین ــن وج ــا ای ب
بودجــه  و  مالــی  کمیســیون  کــه  کردنــد 
پیشــنهادات مشــخص خــود را بــرای چگونگــی 
ــه  ــه ارای ــزارش قطعی ــا گ ــس ب ــورد مجل برخ

ــد. کن
عظیــم محســنی رییــس کمیســیون مالــی و 
بودجــۀ مجلــس نیــز بــا ارایــۀ بخشــی از 
گــزارش قطعیــه گفــت کــه عمده تریــن تخطــی 
ــه  ــی ب ــارد افغان ــال 1.720 میلی ــمت انتق در قس
کــد 91 و انتقــال نزدیــک بــه 3 میلیــارد افغانــی 
امنیــت ملــی  اوپراتیفــی ریاســت  بــه کــد 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
مصــارف   91 کــد  از  ملــی  بودجــۀ  در 

ــن  ــت اجرایــی تامی ــت جمهوری و ریاس ریاس
. د می شــو

آقــای محســنی گفــت کــه ارگ هیچ گونــه 
اســنادی در زمینــۀ اضافــه مصرفــی ارایــه نکرده؛ 
امــا ریاســت حکومــت وحــدت ملــی بــا ارایــه 
اســنادی گفتــه کــه حــدود 300 میلیــون افغانــی 
در جریــان ســال 97 از ایــن کــد مصــرف کــرده 

اســت.
بــه گفتــۀ او، از آنجایــی کــه وزارت مالیه توســط 
رییس جمهــور  و  می شــود  اداره  سرپرســت 
صالحیــت تعدیــل بودجــه ملــی را نــدارد؛ ولــی 
آقــای غنــی ایــن کار را از طریــق صــدور غیــر 
ــورد  ــد م ــه بای ــام داده ک ــن انج ــی فرامی قانون

ــرار دهــد. ــرس ق بازپ
ــت  ــی نیس ــول کم ــه پ ــر این ک ــد ب ــا تاکی او ب
ــن  ــه در ای ــزود ک ــده، اف ــل ش ــف و می ــه حی ک
خصــوص بایــد یــک کمیســیون ویــژه متشــکل 
از یــک یــک عضــو 18 کمیســیون مجلــس 
تشــکیل شــود و ایــن تخطــی رییس جمهــور را 

ــد. ــی کن بررس
تاکیــد  نیــز  نماینــده گان دیگــر  از  شــماری 
داشــتند کــه رییــس جمهــور بــا ایــن کار خــود 
ــق  ــد مطاب ــده و بای ــی ش ــت مل ــب خیان مرتکی
ــس  ــه مجل ــی ب ــون اساس ــرف قان ــاده 69 ط م
ــده گان  ــماری از نماین ــی ش ــود؛ ول ــار ش احض
دیگــر بــا احضــار رییس جمهــور مخالفــت 

ــد. کردن
رحیــم علی یــار یــک عضــو مخالــف اســتیضاح 
رییــس حکومــت گفــت: »در ایــن مــورد تطبیــق 
ــدارد؛  ــت ن ــی موضوعی ــون اساس ــاده 69 قان م
زیــرا ایــن مــاده قانــون گفتــه کــه رییــس 
ــه 6 ــه صفح ــا...               ادام ــور تنه جمه

اعضای مجلس:
محـمداشـرف غنـی استجـواب شـود

معتـرضـان در تخـار و فـاریاب 
خـواهان عـدالت شـدند

2

اعتــراض هــواداران دســتۀ انتخابــات »ثبــات و همگرایــی« از روز جمعــه بــه این ســو 
ــنده گان  ــن از باش ــزاران ت ــن، ه ــش از ای ــان دارد. پی ــور جری ــمال کش ــای ش در والیت ه
والیــت بغــان و ســمنگان بــه جاده هــای مرکــز ایــن والیت هــا برآمدنــد و خواســتار »عــدم 
مداخلــۀ حکومــت در کار کمیســیون انتخابــات« و »توقــف تصمیــم غیرقانونــی« کمیشــنران 

کمیســیون انتخابــات شــدند.

 شــورای نامــزدان ریاســت جمهوری تــداوم حکومــت وحــدت ملــی را پــس از اول جــوزا 
ــوب و  ــت داری خ ــای حکوم ــا هنجاره ــدی ب ــل ج ــی و در تقاب ــون اساس ــادة ۶۱ قان ــاف م خ
ــه ثبــات ملــی تأکیــد کــرد، همچنــان  ــر ترتیبــاِت معطــوف ب مصلحــت ملــی معرفــی نمــود و ب
همزمــان بــودِن نامــزدی ریاســت جمهــوری بــا رهبــری مقــام عالــی دولتــی پــس از ختــم دورة  
ــازی را یکســره دچــار اختــال جــدی می کنــد و  قانونــی پنــج ســالۀ زمــام داری کــه قواعــد ب

ــود ــل نم ــاز تحلی ــز مشکل س ــازد را نی ــه می س ــران مواج ــا بح ــور را ب کش

طرح شکل گیری حکومت مشارکت ملی انتخابات محور

شـورای نامـزدان:

»حکـومتمشـارکتملـیانتخـاباتمحـور«
گـزینۀنجـاتافغـانستاناست
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گزارش هــای غیررســمی می رســانند کــه پرداخــِت معــاش 
ــق  ــه تعوی ــی ب ــیاری از اداراِت دولت ــت در بس ــداِن دول کارمن
ــس از  ــال پ ــر س ــه ه ــت ک ــق درحالی س ــن تعوی ــاده و ای افت
ــال  ــاه س ــن م ــوان آخری ــه عن ــاه قوس)ب ــاِش م ــت مع پرداخ
ــب  ــا تصوی ــاه ـ ت ــدِت دو م ــرای م ــی(، پرداخــت معــاش ب مال
ــا ایــن حســاب،  ــاد. ب ــه تعویــق می افت بودجــۀ ســاِل جدیــد ـ ب
ایــن احتمــال وجــود دارد کهامســال بخــِش بزرگــی از کارمنــدان 
ــزان،  ــی )می ــای خزان ــاِش ماه ه ــوز مع ــه تاهن ــی ک اداراِت دولت
عقــرب و قــوس( را دریافــت نکرده انــد، تــا پایــان ســاِل جــاری 
ــا نیازمنــدی منتظــِر معــاش بماننــد. وزارت داخلــه  ــا یــک دنی ب
ایــن ادارات دولتــِی  و زیرمجموعه هــای اداری آن،از شــمارِ 
ــه  ــا این ک ــوند. ام ــوب می ش ــاش محس ــراِن مع ــا بح ــه ب مواج
ــوادِث  ــیاری از ح ــل بس ــت، مث ــی چیس ــن بی معاش ــِل ای دلی
ــدارد  ــود ن ــی وج ــِی دولتی ی ــع عال ــاد و مرج ــچ نه ــر هی دیگ
ــن رو  ــد. از همی ــه ده ــش ارای ــمی و قناعت بخ ــِخ رس ــه پاس ک
ــش ها را  ــل پرس ــن قبی ــِخ ای ــه پاس ــز این ک ــت ج ــی نیس چاره ی

بدهنــد.  روزنامه نــگاران و تحلیل گــران 
بی معاشــی در اداراِت دولتــی پیونــد وثیقــی بــا انتخابــات 
ــۀ فســادآلود  ــه گون ــه ب ــزان دارد ک ریاســت جمهوری  ششــم می
ــران  ــه بح ــز ب ــِج آن نی ــالم نتای ــد و اع ــزار ش ــه برگ و ناعادالن
کشــیده اســت. در اینجــا بــه بحــراِن انتخاباتــی کاری نداریــم و 
ــادآلودِ آن توســط حکومتی ســت  ــزاری فس ــه برگ ــا ب ــِز م تمرک
انتخابــات  پیــروزی در  آزمنــِد  کــه یــک طرفِانتخاباتــی و 
محســوب می شــود. برگــزاری فســادآلودِ انتخابــات ششــم 
ــه شــورای  ــددی دارد ک ــاِی متع ــاد و جنبه ه ــزان، مســلمًا ابع می
نامــزدان ریاســت جمهوری قبــل و بعــد از انتخابــات همــۀ آن هــا 
را توضیــح داده اســت؛ امــا در ایــن ســتون تأکیــِد مــا بــر فســاد 
ــات هم آغــوش شــد  ــا انتخاب ــی اســت کــه ب ــی و اقتصادی ی مال
ــان  ــه ارمغـ ــی را ب ــود نقدینه گ ــا کمب ــی ی ــِل بی معاش و معض
آورد. بــه ایــن ترتیــب کــه: دو نامــزد حکومتــِی انتخابــات ششــم 
ــان و  ــای انتخاباتی ش ــنگیِن کارزاره ــارِف س ــۀ مص ــزان، هم می
ــت  ــۀ دول ــا هزین ــع آورِی رای را ب ــبکه های جم ــدازی ش راه ان
و دارایــِی عمومــی پیــش بردنــد. مســلمًا در ایــن تــاراِج 
ــر  ــش )داکت ــریِک قدرت ــه ش ــبت ب ــی نس ــای غن ــی، آق انتخابات
ــدرت و  ــه تناســِب برخــورداری از ق ــود و ب ــداهلل( پیشــتاز ب عب
نفــوذ بیشتر،توانســت بســیار بیشــتر از رقیــِب حکومتــی اش پــول 

حیف ومیــل کنــد.
ــر کودهــای خــاص بودجه یــی، توانســت  آقــای غنــی عــالوه ب
میلیون هــا دالــر را از طریــق وزارت مالیــه در کمپاین هــای 
ســنگیِن انتخاباتــی اش در سرتاســر افغانســتان بــه مصــرف 
ــه ایــن واقعیــِت تلــخ اشــاره  برســاند. »کمپاین هــاِی ســنگین« ب
دارد کــه آقــای غنــی اراده کــرده بــود کــه باقــدرِت پــول، آرای 
مــردم را بخــرد و بــه گونــۀ مثــال، حتــا در پنجشــیر نیــز بتوانــد 
بیشــتر از رقیــِب حکومتــی اش رای کمایــی کنــد. این کــه غنــی 
ــول نتوانســت رای به دســت آورد، جــای خوشحالی ســت؛  ــا پ ب
ــطه های  ــه دالالِن رای و واس ــن اســت ک ــاک ای ــۀ دردن ــا نکت ام
جلب وجــذِب مــردم، هرکــدام بــه انــدازۀ زورشــان پــوِل 
ــی،  ــای غن ــِغ آق ــا چی ــد و نه تنه ــب زدن ــه جی ــال را ب بیت الم

ــد. ــردم افغانســتان را برآوردن ــاِن م بلکــه فغ
استخوان ســوزِ  ســرماِی  و  دولــت  کارمنــداِن  بی معاشــی 
ــدِن  ــول خالی ش ــرما، محص ــِل س ــاز فص ــان در آغ خانه های ش
خزانــۀ دولــت از پــوِل نقد توســط حکومــِت مدعــی در انتخاباِت 
ــِت تاریخ گذشــته، بیت المــال  ــن حکوم ــزان اســت. ای ششــِم می
ــِل کارش  ــرد و حاص ــات ک ــل در کارِ انتخاب ــدای قلب ودغ را ف
ــده  ــی در ادارات دولتی«ش ــی و بی معاش ــران انتخابات ــز »بح نی
اســت. این کــه سرپرســت وزارت مالیــه آقــای قیومــی در برابــر 
فســادها و اتهاماتــی کــه بــر او و ادارۀ تحــِت امــرش وارد اســت، 
ــه هــر فســاد و  ــِل عمــدۀ آن این اســت ک پاســخ گو نیســت؛ دلی
اختــالِس کالنــی کــه در وزارت مالیــه رخ داده، ســویۀ انتخاباتــی 

ــت. ــته اس ــرف غنی نشس ــاب اش ــِه آن جن ــته و منتهی الی داش
بحــران انتخاباتــی در یک ســو، بی معاشــی در ادارات دولتــی در 
ســوِی دیگــر و آینــدۀ تاریــک در راه!... مــردم افغانســتان بایــد 
ــدرت  ــر و غاصــِب ق ــِت اختالس گ ــد، از حکوم ــم بگیرن تصمی
بازخواســت کننــد و بــرای آینـــده طــرِح نــو بریزنــد. حکومــِت 
ــم  ــر بازه ــدرت، اگ ــود در ق ــِی موج ــب سیاس ــی و ترکی کنون

ادامــه یابــد، آینــدۀ تیــره و تــار حتمــی خواهــد بــود. 
حکومــت بــا فســاد و تقلــب، انتخابــات را بــه بحــران کشــید و 
بیت المــال را خالــی کــرد. نبایــد چنیــن حکومتــی یــک  بارِدیگــر 
خــود را بــر مــردم تحمیــل کنـــد. بحــران موجــود، فرصتی ســت 
ــرای  ــو ب ــن طرحــی ن ــو ریخت ــا حکومت ــرای تسویه حســاب ب ب

آینــده.

انتخـاباِتفاسـد
وبیمعـاشیدرادارات

نتیجـۀ  و  صلـح  گفت وگوهـای  این کـه  در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در افغانسـتان هـر 
دو بـه بُن بسـت انجامیده اند، کسـی شـک کرده 
نمی توانـد. نـه گفت وگوهـای صلـح امریـکا با 
طالبـان پـس از نُه ماه در قطر به نتیجه رسـید و 
نه اشـرف غنی به عنوان غاصِب قدرت سیاسـی 
موفـق شـد که مالکیـِت آن را در اختیـار بگیرد. 
انتخابـات نیـز به سرنوشـِت صلح گرفتار شـده 
اسـت. با آن کـه کمیسـیون انتخابات زیر فشـار 
رأس  در  کـه  »دولت سـاز«  انتخاباتـی  دسـتۀ 
قـدرت سیاسـی در کشـور قـرار دارد، هشـدار 
می دهـد کـه بـدون درنظرداشـِت اعتراض های 
بـه  نسـبت  مـردم  و  انتخاباتـی  دسـته های 
را  نسـبی  یـا  و  اولیـه  نتایـج  آرا،  بازشـماری 
اسـت  معلـوم  ولـی  اعـالم می کنـد؛  بـه زودی 
کـه سـردرگمی و بی کفایتـِی مدیریتـی سراسـر 
کمیسـیون را همچـون موریانـه از درون خورده 
و دیگـر توانـی برای مدیریـِت انتخابات برایش 
انتخابـات  کمیسـیون  اسـت.  نگذاشـته  باقـی 
حتـا اگـر موفـق شـود که بـا فشـارهای دسـتۀ 
»دولت سـاز« نتیجـۀ انتخابـات را اعـالم کنـد، 
خـود را به دردسـِر کالنـی مواجـه خواهد کرد 
کـه بحـراِن ناشـی از آن را هیـچ کسـی مهـار 

کـرده نمی توانـد. 
و  انتخابـات  کمیسـیون  مدیـران  گاهـی  حـاال 
قـوۀ  کاربـرد  از  انتخاباتـی،  دسـتۀ  سـران  یـا 
سـخن  اعتراض کننـده گان  برابـر  در  قهریـه 
می گوینـد و متأسـفانه یـک عـده از سیاسـیوِن 
ناعاقبت اندیـش هـم از چنیـن طرحـی حمایت 
نیروهـای  صـورت  هیـچ  بـه  امـا  کرده انـد؛ 
ماشـه  بـه  مردم شـان دسـت  برابـر  در  امنیتـی 
نخواهنـد بـرد و سـران حکومـت نیـز به خوبی 
از پیامدهـای چنیـن اقدامـی آگاهـی دارند. اگر 
بـا کشـتِن یک عده می شـد کـه انتخابـات را به 
نفـِع خـود تغییـر داد، بـدون تردیـد تا بـه حال 
آقـای غنـی صدهـا تـن را بـه گلوله می بسـت. 
اشـرف غنی می دانـد که بـه گلوله بسـتن مردم، 
او را بـه سرنوشـِت سـران حـزب دموکراتیـک 
خلـق دچـار می کنـد کـه چهل سـال پیـش در 
برابـر مـردم  از گلولـه و تـوپ اسـتفاده کردنـد 
و بحرانـی را در کشـور رقـم زدنـد کـه تـا بـه 
امروز کسـی گره کـورِ آن را باز کرده نتوانسـته 

 . ست ا
اما در این میان، طرح شـورای نامزدان ریاسـت 
جمهـوری کـه ایجـاد »حکومـت مشـارکتی« را 

بـر پایۀ »دموکراسـی تفاهمی« پیشـنهاد می کند، 
انتخابـات  بُن بسـِت  از  بیرون رفـت  راه  هـم 
می تـوان بـه شـمار آورد و هـم راه بیرون رفـت 
از بُن بسـت گفت وگوهـای صلـح. ایـن طـرح 
نه تنهـا در شـرایط فعلـی کشـور را از بحـران 
زمینـۀ  بـل  می دهـد،  نجـات  انتخاباتـی  کالِن 
انتخابـاِت سراسـری و گسـترده را بـدون تقلب 
بـا گروه هـای  تفاهـم  ایجـاد  و  و جعـل کاری 
مخالف فراهم می سـازد. افغانسـتان در شـرایط 
فعلـی بـا هـر دوی ایـن مشـکل روبه روسـت. 
نـه در بحـث صلـح پیشـرفتی داشـته و نـه هم 
انتخابـات موفـق شـده اسـت کـه  در عرصـۀ 

رضایـت عمومـی را حاصـل کنـد.  
 انتخاباتـی کـه سـطح مشـارکِت رای دهنده گان 
در آن کمتـر از دو میلیـون تن باشـد که حداقل 
دسـته های  سـوی  از  آن  راِی  سـه صدهزار 
معتـرض تقلبی گفته می شـود، چه مشـروعیتی 
را بـرای حکومـت آینـده بـه بـار مـی آورد؟ آیا 
پیـروزی  از  دم  کـه  انتخاباتـی  دسـته های  آن 
مسـأله  از  جنبـه  ایـن  بـه  حداقـل  می زننـد، 
را  هم وغم شـان  تمـام  یـا  و  کرده انـد  توجـه 
بـه دسـت گرفتـِن قـدرت سیاسـی فـرا گرفتـه 
اسـت؟ آیـا می داننـد کـه در پنج سـاِل گذشـته 
چـه مصیبت هایی را بـه مردم این کشـور هدیه 
داده انـد؟ آیـا بـا خود حسـاب کرده انـد که اگر 
وضـع بـه همین منـوال ادامـه پیدا کنـد، چقدر 

دیگـر مـا بایـد متحمـل قربانی شـویم؟  
بـدون شـک برای سـراِن قدرت چنین مسـایلی 
اهمیـت نـدارد. آن ها به فکر قـدرت و امکاناتی 
انـد کـه از طریـِق آن بـه دسـت می آورنـد و 
مصیبـت و دردِ مردم برای شـان پشـیزی اهمیت 
کـه  را  مـادری  درد  غنـی  آقـای  آیـا  نـدارد. 
فرزندش را در سـنگر دفاع از کشـور از دسـت 
می دهـد، می دانـد؟ آیـا سـران حکومـت رنجی 
را کـه مـردمِ گرسـنه و پابرهنه می کشـند، حس 
یـاد  بـرای عوام فریبـی  آقـای غنـی  می کننـد؟ 
گرفتـه کـه لباس هـای نامتوازن و چرک بپوشـد 
و در زمسـتان از چپلی پیشـاوری اسـتفاده کند، 
امـا آیـا موتـری را کـه پشـت سـرش ایسـتاده 
اسـت هم می دانـد کـه چقـدر ارزش دارد؟ آیا 
خبـر نـدارد که مـردم می داننـد چقدر پـول در 
بانک هـای خارجـی بـه حسـابش ریخته شـده 
مـردم  از  دردی  عوام فریبی هـا  ایـن  اسـت؟... 
پاسـخ گو  حکومتـی  مـردم  نمی کنـد.  دوا  را 
و بـا کفایـت می خواهنـد کـه بتوانـد در امـر 

کشـورداری از خـود ابتکار عمل داشـته باشـد. 
از جانـب دیگـر، در هجـده سـال گذشـته در 
بـه  مـردم  اکثریتـی«  »دموکراسـی  موجودیـت 
کـدام آرزوهـای خود نایل شـدند؟ آیـا بهترین 
نسـخه بـرای بیرون رفـت از وضعیـت بحرانـی 
کشـور، »دموکراسـی مشـارکتی« کـه شـورای 
پیشـنهاد  را  آن  جمهـوری  ریاسـت  نامـزدان 
حضـور  از  کـه  دموکراسـی یی  نیسـت؟  داده، 
و  سیاسـی  جریان هـای  تمـام  مشـارکت  و 
دسـته های انتخاباتـی بـه وجـود آیـد و بتوانـد 

ممثـِل ارادۀ ُکل مـردم افغانسـتان باشـد؟ 
بیرون رفـِت  راه  یگانـه  کـه  نظـر می رسـد  بـه 
دایمـی از معضل جنگ و مشـکالت انتخاباتی، 
طرحـی اسـت کـه شـورای نامـزدان ریاسـت 
جمهـوری ارایـه کرده انـد. ایـن طرح بـر مبنای 
واقعیت هـای جامعـۀ افغانسـتان تدویـن شـده 
و بـدون شـک می توانـد بـرای حل مشـکالت 
نسـخه های دقیـق و سـنجیده شـده بپیچـد. در 
غیـر ایـن صورت، بحـران انتخابـات و ابهام در 
گفت وگوهـاِی صلـح از مـردم همچنـان قربانی 
خواهـد گرفـت و وضع کشـور روز بـه روز به 

سـوی وخامـِت بیشـتر خواهـد رفت.

دمـوکراسی مشـارکتی 
یتی کثـر ی دمـوکـراسِی ا به جـا

احمـد عمـران

طرح شورای نامزدان 
ریاست جمهوری که ایجاد 
»حکومت مشارکتی« 
را بر پایۀ »دموکراسی 
تفاهمی« پیشنهاد می کند، 
هم راه بیرون رفت 
از بُن بسِت انتخابات 
می توان به شمار آورد 
و هم راه بیرون رفت از 
بُن بست گفت وگوهای 
صلح. این طرح نه تنها در 
شرایط فعلی کشور را 
از بحران کاِن انتخاباتی 
نجات می دهد، بل زمینۀ 
انتخاباِت سراسری و 
گسترده را بدون تقلب و 
جعل کاری و ایجاد تفاهم 
با گروه های مخالف فراهم 
می سازد. افغانستان در 
شرایط فعلی با هر دوِی 
این مشکل روبه روست. 
نه در بحِث صلح پیشرفتی 
داشته و نه هم در عرصۀ 
انتخابات موفق شده است 
که رضایت عمومی را 
حاصل کند
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ابوبکر صدیق 

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
انتخاباتـی کـه  بحـران  از  به خاطـر جلوگیـری 
کـه دامن گیـر مـردم  شـده اسـت، »حکومـت 
مشـارکت ملـی انتخابـات محـور« را پیشـنهاد 
کـرد. اعضـای این شـورا دیـروز  دوشـنبه  11 
قـوس در یـک نشسـت مشـترک بـا ارایـه این 
طـرح، اظهـار داشـتند کـه کمیسـیون انتخابات، 
انتخابـات سـال 1398 را دفـن کـرده اسـت و 
نامـزدان  شـورای  بـرای  آن  از  برآمـده  نتیجـۀ 
نیسـت؛  پذیـرش  قابـل  افغانسـتان  مـردم  و 
بنابرایـن جهـت جلوگیـری از بحرانـی شـدن 
آینـده و فروپاشـی شـیرازۀ سیاسـی کشـور این 
شـورا طـرح ایجـاد »حکومـت مشـارکت ملـی 

انتخابـات محـور« را ارایـه داده اسـت. 
انتخابـات  نامـزدان  مسـعود،  احمدولـی 
نامـزدان  شـورای  عضـو  و  ریاسـت جمهوری 
در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه طـرح »حکومت 
مشـارکت ملـی انتخابـات محـور«، گفـت کـه 
مـا دو مـاه انتظـار کشـیدیم، امـا موضـع اخیـر 
کمیسـیون انتخابـات، نشـان داد کـه انتخابـات 

سـال 1398 را دفـن کـرده اسـت. 
آقـای مسـعود گفـت  کـه پیـش از برگـزاری 
جلوگیـری  بـرای  بدیـل  طرح هـای  انتخابـات 
از بحرانـی شـدنی انتخابـات ارایـه دادیـم، امـا 
حکومـت و کمیسـیون انتخابـات بـه طرح ها و 
پیشـنهادهای مـا توجـه نکردند و امـروز بحران 

دامن گیـر همـه شـده اسـت. 
آقـای مسـعود با اشـاره به طرح و پیشـنهادهای 
گذشـته افـزود: مـا گفتیـم تحـت قیـادت ایـن 
حکومـت رفتـن بـه انتخابـات ممکـن نیسـت؛ 
انتخابـات  برگـزاری  بـه  ارادۀ  زیـرا حکومـت 
شـفاف و بی طرفانـه نـدارد و دلیـل این کـه مـا 
ایـن رونـد را تحریـم نکردیـم ایـن بـود کـه 
گسسـتی در روند دموکراسـی ایجـاد نگردد، ما 
انتخابـات را تحریـم نکردیـم؛ وگرنـه انتخابات 
کـه برگزارشـده بـه هیـچ عنـوان عادالنـه نبود؛ 
یـک تیـم تمـام امکانـات دولتـی را در اختیـار 
نداشـتند  تیم هـای دیگـر چیـزی  امـا  داشـت، 
و امـروز یـک تیـم کمیسـیون انتخابـات را در 
اختیـار دارد و  ایـن نهاد تـالش می کند با پایین 
و  بـاال کـردن و ارقـام و آمـار رأی دهنـده گان، 
تیـم مشـخص را به صـورت تقلبی بـه پیروزی 
برسـاند، امـا بـه هیچ صـورت نتیجـۀ برآمده از 
انتخابـات پُـر از تقلـب و تخلف مـورد پذیرش 

شـورای نامـزدان و مردم افغانسـتان نیسـت. 
او گفـت: در حالـی کـه کمیسـیون انتخابـات 
از مسـیر اصلـی اش منحـرف شـده اسـت، مـا 
تدبیـری را پیـش  گرفته ایـم و تـالش می کنیم با 
ارایـه طرح »حکومت مشـارکت ملـی انتخابات 
محـور« نگذاریـم افغانسـتان یک بـار دیگـر بـه 
دامـن  دشـمن سـقوط کنـد و بحـران ناشـی از 
انتخابـات سـبب دو پارچه گـی و بدبختی  مردم 

شود.  افغانسـتان 
ایـن عضو شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـور تأکید کـرد که بدون تشـکیل حکومت 
مشـارکتی کـه تمام طرف هـا و مردم افغانسـتان 
در قـدرت و تصمیم گیری هـا شـریک باشـند، 
هیـچ گزینـۀ نمی توانـد از بحرانـی کـه در آینده 
پیش بیـن اسـت، جلوگیـری کنـد؛ زیـرا اعـالم 
نتیجـۀ انتخابـات بـه هیـچ عنـوان مـورد قبـول 

نامـزدان و مردم افغانسـتان نیسـت. 
بـه بـاور او، دولـت وحـدت ملی در طـول پنج 
سـال نتوانسـت یک اجماع ملـی را در رابطه به 
رونـد گفت وگوهـای صلـح و حکومـت داری  
ملـی  مشـارکت  حکومـت  امـا  کننـد،  ایجـاد 
انتخابـات محـور حکومت عدالت، شـفافیت و 

تحقـق اهـداف ملـی و مردمی اسـت.
بـه گفتۀ او، کمیسـیون انتخابات تـالش می کند 
تـا تیـم مرتبـط به خـود را پیـروز اعـالم کند و 
در صـورت کـه ایـن طـرح تقلبـی قابـل اجـرا 

نباشـد، انتخابـات را بـه دور دو می برنـد، امـا 
هـر دوی ایـن گزینه هـا مـورد قبـول شـورای 

نیسـت.  نامزدان 
او گفـت کـه نتیجـۀ ایـن انتخابـات بایـد ملغـا 
اعالم گـردد، حکومت مشـارکت ملی انتخابات 
بـا  مجـدد  انتخابـات  و  گـردد  ایجـاد  محـور 
تفاهـم تکت هـای انتخاباتـی و مکانیسـم جدید 

شـود.  برگزاری 
او گفـت کـه حکومت وحـدت ملی نتوانسـت 
در پنـج سـال یـک نظـام انتخاباتـی منظـم را 
ایجـاد کنـد و به رغـم آن نفاق، انقطـاع، بحران 

و دامن گیـر مـردم گردیـد. 
حکومـت  چارچـوِب  در  مسـعود،  بـاور  بـه 
زمینـۀ  محـور،  انتخابـات  ملـی  مشـارکت 
می گـردد  فراهـم  مجـدد  انتخابـات  برگـزاری 
جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  پهلـوی  در  و 
انتخابـات شـورای والیتـی و ولسـوالی ها نیـز 
برگـزار می گـردد، بـه رغم آن ایـن حکومت که 
تمـام طرف هـای در آن شـریک هسـتند، رونـد 
گفت وگوهـای صلـح مدیریـت خواهـد کرد و 
ایجـاد اجمـاع ملـی در محـور ایـن حکومـت 

ممکـن اسـت. 
آقـای مسـعود بـا اشـاره بـه تنش هـای موجود 
در 18 سـال اخیـر در افغانسـتان می گویـد کـه 
انتخابـات  افغانسـتان  قومـی  کثیـر  کشـور  در 
بـاال  از  دموکراسـی  و  نمی دهـد  نتیجـۀ   1+50
بـه پاییـن نیـز کارایـی نـدارد و  ایـن کشـور 
نیـاز بـه دموکراسـی تفاهمـی دارد و حکومـت 
مشـارکتی دارد و طـرح »حکومـت مشـارکت 
ملـی انتخابـات محور« نیـز به اسـاس مطالعات 
و بـا اسـتفاده از رویکردهـای انتخابات تفاهمی 

اسـت. گردیده  ارایـه 
او گفـت کـه طالبـان با این حکومـت گفت وگو 
نمی کنـد و مـردم از دسـت ایـن حاکمـان بـه 
فغـان رسـیده اسـت؛ بنـا بر ایـن بایـد رویکرد 
و  کنـد  تغییـر  افغانسـتان  در  نظـام  سـاختار 
ایـن تنهـا در محـور حکومـت مشـارکت ملـی 

انتخابـات محـور ممکـن اسـت. 
او گفـت کـه تمرکز قـدرت و قرار داشـتن یک 
فـرد در رأس، افغانسـتان بـه عدالـت اجتماعی 
نمی رسـد و بایـد تمرکز زدایی قـدرت صورت 
ایـن  در  قـدرت   بـودن  فـردی  زیـرا  بگیـرد؛ 
و  اسـتبداد  بـه  و  اسـت  نـداده  نتیجـۀ  کشـور 

انحصـار گرایـده اسـت. 

مزایـای حکومـت مشـارکت ملـی انتخابات 
ر محو

در ایـن نشسـت شـهاب حکیمـی، عضـو دیگر 
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری، 
ملـی  مشـارکت  حکومـت  ایجـاد  کـه  گفـت 
نجـات  بـرای  طرحـی  محـور،  انتخابـات 
افغانسـتان از بحـران فعلـی و گـذار بـرای یک 

آینـدۀ بهتـر اسـت. 
حکومـت  کـه  صورتـی  در  کـه  گفـت  او 
مشـارکت ملـی انتخابـات محـور ایجـاد گردد، 
ایـن حکومـت رونـد مذاکـرات صلح بـا گروه 
زمینـه  و  کـرد  خواهـد  مدیریـت  را  طالبـان 
برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف و بی طرفانـه 

می کنـد.  فراهـم  را 
مزایـای  بـه  رابطـه  در  کـه  حکیمـی  آقـای 
محـور  انتخابـات  ملـی  مشـارکت  حکومـت 
صحبـت می کـرد، گفـت: در حال حاضـر تمام 
فعالیت هـای اقتصـادی متوقـف اسـت، اقتصـاد 
در حالـت رکـود قـرار دارد و نظـم اجتماعـی 
دچـار آشـفته گی اسـت، اما بـا ایجـاد حکومت 
چرخـۀ  محـور،  انتخابـات  ملـی  مشـارکت 
اقتصـادی بـه فعالیـت در خواهـد آمـد و نظـم 
اجتماعـی دوبـاره در حالـت عادی بـر می گردد 
داده  پایـان  کامه گی هـا  خـود  بـه  همچنـان  و 

می شـود. 
ایـن عضو شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری با اشـاره بـه بحران کنونـی انتخابات 
گفـت: در نظـام فعلی یک فـرد در رأس قدرت 
قـرار دارد و خـود را در یـک صنـدوق )ارگ 
پوشـیده بـا دیوارهـای بتونـی- سـمنتی( پنهان 
کـرده اسـت، امـا در حکومـت مشـارکت ملـی 
انتخابـات محـور، حکومت در خدمـت مردم و 

پاسـخ در برابـر مردم اسـت. 
او گفـت که کمیسـیون انتخابات بـا طرف واقع 
شـدن در این روند انتخابات را دفن کرد اسـت، 
امـا تالش شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری 
ایـن  اسـت کـه یـک نظـام روی کار آیـد کـه 
همـۀ مـردم افغانسـتان در تصمیم گیری های آن 

شـریک و دخیل باشـند. 
همچنـان، عنایت اهلل حفیظ عضو دیگر شـورای 
نامـزدان در ایـن نشسـت تیم هـای دولتـی بـه 
نقـض قانـون انتخابـات متهم کـرده و افزود که 
دو تیـم از امکانات دولتی در انتخابات اسـتفاده 

کرده انـد. 
شـدن  بحرانـی  بـه  اشـاره  بـا  حفیـظ  آقـای 

انتخابـات افـزود کـه دولـت زمینـه برگـزاری 
یـک انتخابـات شـفاف فراهـم نکـرد و عدالت 
انتخاباتـی بـه هیـچ عنـوان در این رونـد تأمین 

نشـده بـود. 
بـه گفتـۀ او، یک تیم مشـخص والـی، قومندان 
و زورمنـد را بـه طـرف خـود کشـانده بـود  و 
هـر آنچـه در اختبـار داشـتند در انتخابـات بـه 
کار بردنـد، امـا با آنهـم نتوانسـتند رأی مردم را 
بـه دسـت بیاورند و دسـت به تقلبات سـازمان 

زدند.  یافتـه 
کمیسـیون  کـه  کـرد  تصریـح  حفیـظ  آقـای 
نتیجـۀ  اعـالم  تقویـم  مرتبـه  دو  انتخابـات 

اسـت.  کـرده  نقـض  را  انتخابـات 
آقـای حفیـظ گفت کـه کمیسـیون اعـالم کرده 
بـود که سـه میلیـون تـن در انتخابات اشـتراک 
کـرده اسـت و اکنـون ایـن آمـار بـه 1 میلیـون 
600 هـزار تن کاهش یافته اسـت، یـک میلیون 
رأی دیگر چه  شـده اسـت؟ اگر کمیسـیون این 
رأی هـا را مفقـود کرده اسـَت، خیانت اسـت و 
بایـد بـه جـزای اعمال شـان برسـند و اگـر این 
رأی تقلبـی اسـت باید افـراد متقلـب را معرفی 

 . کنند
او نیـز گفت که کمیسـیون انتخابات افغانسـتان 
را بـه بحـران رهنمـو می کند و ایجـاد حکومت 
مشـارکت ملـی انتخابـات محـور در وضعیـت 

کنونـی تنهـا راه حـل این چالش اسـت. 
مردم ستوه آمده اند

مـراد علی مـراد، معاون دسـتۀ انتخابـات امنیت 
و عدالـت در ایـن نشسـت گفت کـه تکت های 
دولتـی تمایل بـه برگـزاری انتخابات نداشـتند، 
امـا برگـزاری انتخابـات ما به طرف بحـران تباه 

کننـده پیـش  می برد. 
در  راه پیمایی هـا  بـه  اشـاره  بـا  مـراد  آقـای 
والیت هـا و مرکـز گفـت کـه گفـت کـه ایـن 
صـدای مـردم به خاطـر به قـدرت رسـیدن یک 
فـرد نیسـت، بلکـه بـرای نجـات افغانسـتان و 

اسـت.  دموکراسـی 
بـه  دهن کنجـی  کـه  کـرد  تأکیـد  مـراد  آقـای 
راه پیمایـی مـردم گویـا کم اسـت یـا زیـاد، راه 
حـل نیسـت، بایـد دولت بـرای شـنیدن صدای 
مـردم گـوش خـود را بـاز کنـد؛ زیرا هر کسـی 
کـه جـاده میایـد، دلیـل بـه بی کفایـت دولت و 
مشـکالتی اسـت کـه پاسـخ می خواهـد؛ نـه به 

تمسـخر گرفتـن حرکت هـای مدنـی باشـد. 
او گفـت کـه مـردم از دسـت ایـن حکومـت 

فاسـد و خودکامـه بـه سـتوه آمده اسـت و این 
تیم هـای حکومتـی برنـدۀ انتخابـات نیسـتند و 
نتیجـۀ انتخابـات به هـر عنوانی که باشـد مورد 

قبـول مردم افغانسـتان نیسـت.
در عیـن حـال، محمـد حکیـم تورسـن، عضـو 
دیگـر شـورای نامـزدان در این نشسـت، گفت 
کـه بـوی گنـد حکومـت وحـدت ملـی همـۀ 
مردم را دیوانه سـاخته اسـت، او تیـم غنی را به 
عـوام فریبـی و متهم کرد و گفـت: در حکومت 
مشـارت ملـی انتخابـات محـور اعضای دسـتۀ 
انتخاباتـی هـردو تیـم جـای نخواهند داشـت. 

بـه گفتۀ او، حکومت مشـارکت ملـی انتخابات 
در  مجـدد  انتخابـات  رونـد  رهبـری  محـور، 
رونـد  همچنـان،  و  گرفـت  خواهـد  دسـت 
مدیریـت  و  طالبـان  بـا  صلـح  گفت وگوهـای 

خواهـد کـرد. 
غـالم فـاروق نجرابی عضـو نامـزدان انتخابات 
انتخابـات  کمیسـیون  جمهـوری،  ریاسـت 
متهـم کـرد و گفـت کـه  بـودن  نامسـتقل  بـه 
تیـم  یـک  خدمـت  در  انتخابـات  کمیسـیون 

دارد.  قـرار  مشـخص 
آقـا نجرابـی افـزود کـه بـاال گرفتـن تنش هـای 
نتیجـۀ انتخابات »خط سـفید تجزیه افغانسـتان« 

را رقـم خواهد زد. 
دیگـر  عضـو  بیـژن،  بشـیر  حـال،  همیـن  در 
شـورای نامـزدان گفـت که حکومت مشـارکت 
ملـی انتخابـات محور در شـرایط کنونـی گزینه 

بهتـر بـرای نجـات افغانسـتان اسـت.  
آقـای بیـژن افـزود کـه در شـرایط کنونـی هیچ 
گزینـه بدیـل وجـود نـدارد، این طرح بـرای به 
قـدرت رسـیدن مـا نیسـت، امـا هـر کسـی بـه 
لجاجـت در برابـر ایـن طـرح قـرار بگیـرد، بـه 

عنـوان خاییـن ملـی قلـم داد خواهد شـد. 
حکومـت  ریاسـت  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
طـرف  از  شـده  ارایـه  طـرح  ملـی،  وحـدت 
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری، 
)حکومـت مشـارکت ملی انتخابـات محور( آن 

را خـالف قانونـی اساسـی خوانـده اسـت. 
صدیـق صدیقـی، سـخنگوی غنی، در حسـاب 
»حکومـت  طـرح  بـه  واکنـش  در  توییتـرش 
مشـارکت ملـی انتخابـات محور«، گفـت که در 
ایـن روزهـا برخـی از شـوراها طـرح حکومت 
پیشـنهاد  را  انتخابـات محـور  ملـی  مشـارکت 
اساسـی  قانـون  کـه خـالف صریـح  کرده انـد 

دانسـته اسـت. 

شورای نامزدان:

»حکومت مشارکت ملی انتخابات محور« گزینۀ نجات افغانستان است
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اندیشـه تالشـی بـرای حـِل مسـأله و رفتـن از پرسشـی بـه پرسـِش دیگـر 
اسـت. ظرفیـِت اندیشـه ورزی، از مهم تریـن اسـتعدادهایی کـه در بشـر نهفته 
می باشـد، ظرفیـِت اندیشـه ورزی و تفکـر اسـت. »می اندیشـم پـس هسـتم« 
ِ دکارت نیـز ناظـر بـر همیـن مسـأله اسـت. جنبه یـی کـه الزمـۀ آن آزادی 
اسـت، بـه جهـِت این کـه آزادی در اندیشـه ورزی، شـرط جهش هـای بزرگ 
از  انسـان ها می شـود؛ ولـی  پارادایم هـا در تحـوالت فکـری  و جابه جایـی 
آن جایـی کـه دنیـا محـل تضـاد و تزاحـم اسـت، تحقق ایـن مزیـت همواره 
بـا مزاحمت  هـا و موانـع روبـه رو بـوده و ماجراهایـی را از پی داشـته  اسـت.

    بـرای اندیشـه ورزی در جهـان اسـالم با وجـود این کـه رهنمودهایی ماننِد 
ایـن حدیـث کـه: »اگر مجتهـد در اجتهـادش به حق رسـید دو پـاداش دارد، 
و اگـر بـه خطـا رفـت یـک پـاداش«، یا توصیـه بـر رابطـۀ دیالکتیکـی »متن 
و مصلحـت« و برجسـته بـودن حجـت مصلحـت وجـود دارد؛ امـا بـا وجودِ 
آن هـا از عواملـی می تـوان نـام بـرد کـه فضیلـِت اندیشـه ورزی را بـا چالش 

روبـه رو کرده انـد. 
اگـر از عوامـِل بازدارنـدۀ »تجربـۀ تفکـر« در جهـان اسـالم یـادآوری نماییم،  

به صـورِت عمـده بـر سـه عامـل می توان انگشـت گذاشـت:
نخست، عدم میل به تغییر جهان.

دوم، زیـر سـؤال رفتـن مشـروعیِت حکومت هـا و توسـل آن هـا بـه عالمـان 
ینی. د

 سوم، سرخورده گی حاصل از شکست در برابِر مهاجمان. 
  عوامـِل یـاد شـده در وضـع اندیشـگی - فرهنگـی جهـان اسـالم تأثیرگذار 
بـوده و طبعـًا موجـب شـده اند که رشـد علـوم، اعـم از طبیعی و انسـانی آن، 
متوقـف شـود؛ بـه گونه یـی کـه از قـرن ششـم بـه این سـو، نـه فقط شـاهد 

رشـد نیسـتیم بلکـه می تـوان گفـت نوعـی انحطـاط را تجربـه می کنیم. 
  اولیـن چیـزی کـه تمـدن اسـالمی را دچـار انحطـاط نمـود، کمرنگ شـدِن 
اشـتیاق بـرای تغییـِر جهـاِن بیـرون بـود. سـنتی بـودِن جوامع اسـالمی و منع 
شـدن از تفکـر؛ وجـوه مشـترِک همۀ آن ها را تشـکیل مـی داد، یعنـی بیش از 
آن کـه بـه تغییِر جهان بیـرون )ابژکتیو( بیندیشـند، خواهان تغییـِر جهان درون 
)سـوبژکیتو( گردیدنـد.  در قـرون اولیه تحولی که در تاریخ فرهنگ اسـالمی 
رخ داده بـود، اسـتثنا اسـت. در آن وضعیـت، تسـامح بـا ملـل دیگـر موجِب 
عـدول از متـن و«دیالـوگ میان فرهنگـی« گردیـد و زمینه هـای رشـد علـوم 

تجربـی و گفتمان هـای فلسـفی را فراهـم نمود.
   عامـل دوم نیـز قابـل تأمـل اسـت؛ به هـر پیمانه یـی که تعـدد مراکز قدرت 
در جهـان اسـالم بیشـتر شـد، بـه همـان میـزان مشـروعیِت آن هـا در اذهـان 
مـردم در برابـِر پرسـش قـرار گرفـت. بحـث مشـروعیت در افـکار عمومـی 
نیازمنـِد کاربسـت های ضـروری خـودش بـود؛ حکومت هـا بـرای پُـر کردن 
ایـن خالء، راه اسـالمی جلـوه دادن خود را در پیش گرفتنـد و برای این کار، 

هـر حکومتـی می بایسـت درباریانـی می داشـت - کـه برخـی از آن هـا همان 
عالمـان دینـی بودنـد - تـا از طریـِق عالمـان دینـی بتواننـد بـه حکومت هـا 
اقبـاِل  مـوردِ  تجربـی  دانشـمندان علـوم  از همیـن رو  بخشـند.  مشـروعیت 
دربارهـا نبودنـد، چون آن هـا نمی توانسـتند کاری در جهِت تحکیـم پایه های 

حاکمیـت آن هـا انجـام دهند. 
عامـل سـوم نیـز هماننـد دو عامـِل دیگـر دارای اهمیت اسـت. بعـد از حملۀ 
مغـوالن و تیمـور، نوعی روحیۀ سـرخورده گی و شکسـت در وجدان جمعی 
مسـلمانان جای گیـر شـد و ایـن تصـور در اذهـان آن هـا قـوت گرفـت که با 
قضـا و قـدر نمی تـوان سـتیز کـرد و هیـچ کوششـی نمی تواند وضـع موجود 
را تغییـر دهـد. وقتـی این روحیه در مردمـی پدید آید، آن هـا روحیۀ رمانتیک 

پیـدا می کننـد و در مسـیِر تقدیرگرایـی قـرار می گیرند.
نکتـۀ دیگـری نیـز وجـود دارد و آن این کـه گویا رشـد علـوم غیردینـی - یا 
غیرنقلی - نیز در یک سـطح نیسـتند. چرا پس از رکود  در جوامع اسـالمی، 
فلسـفه توانسـت بـا وجـودِ سـتیزه جویی های بی دریـغ علیـه خـودش، نفس 
بکشـد و هماننـِد علـوم تجربی یک سـره دچار توقف نشـود؟ یکـی از دالیل 
عمـدۀ ایـن امـر، همـان چیـزی اسـت کـه فیلسـوفان علـم گفته انـد؛ علـوم 
تجربـی بـا گفتمان هـای فلسـفی یک تفـاوت عمده دارنـد: ضابطـۀ اصلی در 
علـوم فلسـفی »بنشـین و بیندیـش« و در علـوم تجربـی »بـرو و ببین« اسـت. 

هـر وقـت شـما نشسـتید و اندیشـیدید، وارد حـوزۀ فلسـفه شـده اید، هرگاه 
رفتیـد و دیدیـد، بـه حـوزۀ علوم تجربـی داخل شـده اید. 

  امـا بـا وجـود موانـع یـاد شـده، چالش هـای دیگـر را نیـز می توان نـام برد 
و آن ایـن اسـت کـه اگـر تفکـر در قالـِب خاصی که توسـط دیِن یـک یعنی 
متـون مقـدس، یـا دیِن دو یعنـی مجموع شـروح و تبیین هایی کـه عالمان در 
طـول تاریـخ از متـون مقـدس دینی عرضـه کرده انـد و یا حتا دین سـه یعنی 
دیـن به صورتـی کـه در عالـم واقـع و در مقـام عمـل تحقق پیدا کرده اسـت، 
محصـور بمانـد، رشـد نمی کند، وقتـی فرآورده هـای فکری نتواننـد از حد و 
مـرزی فراتـر رونـد، در واقـع خـودِ فرایندهای فکـری نیز تعطیل می شـوند. 
  چالـش دیگـر،  تکـرار و دوام آمـوزۀ »معرفـۀ النفـس انفـع المعـارف » بود. 
در سـایۀ ایـن آمـوزه جهیـدن از درون بـه بیـرون جـدی گرفته نشـد و زمینۀ 

شـکوفایی جرأِت دانسـتن و پرسـیدن بوجـود نیامد.
  در جهـان اسـالم رویارویـی دو مکتـب کالمـی اشـعری و معتزلـی تأثیرات 
سـنگیِن شـان را بـر حیـات فرهنگـی در جهان اسـالم انداخته اسـت. جریان 
معتزلـه و گرایـش های فلسـفی با وجـود موانع توانسـته اند که باب اندیشـه 
ورزی را  گشـوده نگهدارنـد و بـا تقریـر هـای خـرد گرایانـه زمینۀ پرسـش 

هـای جدیـد در زمانه هـای متفـاوت را به وجـود آورند.
  یکـی از نشـانه های حضـور نومعتزلـه و وفـاداری به خردورزی فلسـفی در 
دوران جدیـد، روآوردِن اندیشـمندان بـه ابزارِ معاصِر نقـد، طرح کالم جدید، 
نواندیشـی و رقـم زدن عنـواِن »پسـا« اسـت. اسـتقبال از نظریه هـای جدیـد 
فلسـفی، تیوری هـای مـورد اعتنـا در علـوم انسـانی، هرمنوتیـک، مطالعـات 
فلسـفی زبـان و زیبایی شناسـی نویـن، زمینه هـای تحـول روایت هـا را رقـم 

زده و حتـا جـرأت شکسـتن تابوهـای فکـری را به وجـود آورد. 
در دوران معاصـر تـالش هـای ارجمنـدی در شـبه قـارۀ هنـد، حـوزۀ عرب، 
ایـران، ترکیـه، آفریقـا و غیـره بوجـود آمـده اسـت، تـالش هایـی کـه نـص 
گرایـی و سـنت زده گی را چلنـج می کنـد و قرائت هـای متنـوع از حقیقـت را 
دامـن زده انـد. در ایـن زمینـه اندیشـمندان زیـادی را می تـوان نام بـرد، اما از 
این که امروز به اندیشـمند تونسـی راشـد غنوشـی اختصاص یافتـه، در مورد 

ایشـان کمی صحبـت خواهیـم کرد.
   راشـد غنوشـی، نظریه پـردازِ شناخته  شـده و رهبـر حـزب نهضـت تونـس 
اسـت. او در اوایـل دهـۀ شـصت میـالدی بـه اسـالم سیاسـی رو آورد و بـه 
خوش بینـی بـه انقـالب ایـران و نزدیکـی بـا اخوان المسـلمین مصـر معروف 

ست.  ا
   ایشـان از اندیشـمندان نسـل جدیـد و نوگـرای اخوانـی بـه شـمار می رود 
کـه سـودای تجـدد در سـر دارد و در اندیشـه هاي نسـل اول جنبـش اخـوان 
تجدیـد نظرهـاي اساسـي به وجـود آورده اسـت. او برداشـت هاي تندروانه و 

انعطاف ناپذیـر از اسـالم را نمي پذیـرد و بـراي مسـلمانان، به جـای حکومت 
اسـالمی از اولویـِت تشـکیل حکومـت دموکراتیک سـخن می گوید.

   حـزب نهضـت آقـای غنوشـی در اولین انتخابـات دمکراتیـک تونس برای 
مجلـس مؤسسـان در 2011، 37 درصـد رأی آورد و در حکومـت اتئالفـی 

پـس از انقـالب سـهم عمده یـی را برعهـده گرفت. 
  اما نگرانی  ناشـی از اسـالم  سیاسـی در تونس که چندین دهه حکومت  های 
سـکوالر را تجربـه کـرده بـود، زمانـی جـدی شـد کـه منتقدیـن چپ گـرای 
دولـت شـکری بلعیـد و محمـد براهمـی بـه قتـل رسـیدند و خیزش هـای 
سـال های  2013 و 2014 را به وجـود آورده و منجـر بـه بحـران جدیـدی در 

گردید.  تونـس 
   النهضـه، برخـالف رسـم معمول در کشـورهای منطقـه، داوطلبانه از قدرت 
کنـار رفـت و اجـازه داد انتخابات جدیدی برگزار شـود کـه در آن 27 درصد 
رأی آورد و جزیـی از حکومـت ائتالفـی بـه رهبری حزب ندای تونس شـد.

   یکـی از نخسـتین اقدامـاِت آقـای غنوشـی پـس از برگشـت بـه تونـس، 
مفهـوم »خالفـت« و یکه تـازی در عرصۀ قـدرت را نپذیرفـت و در این زمینه 
بـا اندیشـه های حزب التحریـر کـه خواهان تشـکیل خالفت اسـالمی اسـت، 
بـه مخالفـت برخاسـت. او طی سـخنرانی مهمش در مدرسـۀ اقتصـاد و علوم 
سیاسـی لنـدن، بـر جدایـی دیـن از سیاسـت تأکیـد ورزیـد. بـه باور ایشـان، 
اسـالم بـا دموکراسـی، حقـوق بشـر و آزادی فـردی در تضـاد نیسـت و یک 
مسـلمان برخـالف بـاورِ رایـج در جهـان می توانـد »دموکـرات« نیـز باشـد. 

ایشـان بـا صراحـت گفتـه است: کسـی را بـا زنجیـر بـه بهشـت نمی  برند.
رویکـرد آقـای غنوشـی بـه دموکراسـی در تضـاد بـا آموزه هـای سـید قطب 
اسـت. قطـب در کتـاِب معروفـش »نشـانه های راه«، به این باور بـود که اصل 
»شـورا« در آیـات مکـی قـرآن و قبـل از تشـکیل حکومت اسـالمی در مدینه 
ذکـر شـده اسـت. از آن  جـا کـه چارچـوب حکومـت اسـالمی هنـوز مطرح 
نبـوده، نمی تـوان آن  را بـه رویکـردی در قبـال نحـوۀ حکومـت داری به ویژه 
حکومـت انتخابـی بـه گونه یی کـه در جهان امـروزی رایج اسـت، تعبیر کرد. 
ابواالعلی مودودی نیز در کتاِب اندیشـۀ سیاسـی اسـالم، وقتی از دموکراسـی 
سـخن می گویـد، مـرادش »تئو-دمکراسـی« )دمکراسـی الهی( بـرای گزینش 

»امیر« اسـت. 
   آقـای غنوشـی برخـالف آن دو بـه ایـن باور اسـت که اسـالم تابـع قرائت 
خاصـی نیسـت؛ مسـلمان  ها اجـازه دارنـد بـر طبـق اصـل اجتهـاد در قبـال 

سـاختارِ حکومـت تصمیـم بگیرند.
    بـه بـاور آقـای غنوشـی، هـر کسـی در اسـالم خـود مسـؤوِل اعمالش در 
نـزد خداونـد اسـت و می توانـد بـه گونۀ مسـتقیم بـا او ارتبـاط برقـرار کند، 
پیامـش را درک نمایـد و در جهـت تحقـق آن تالش نماید. از دید ایشـان در 
یـک کشـور اسـالمی، پارلمـان می توانـد نقـش مرجع ِ اجتهـاد را بـازی  کند 
و در پرتـو آموزه هـای دینـی بـه امـوری بپـردازد که عینیـت امـروزی دارند. 
تحمیلـی  سـکوالریزمِ  در  اعتقـادی«  »خـالء  آن کـه  بـا  غنوشـی  آقـای     
حکومت هـای قبلـی را یکـی از عوامـل رشـد افراط گرایی در بیـن جوان های 
تونسـی و رو آوردن بـه داعـش می پنـدارد، تصویـری کـه او از حکومـت 
اسـالمی بـه پیش می کشـد فرِق چندانـی با سـکوالریزم ندارد. از نظر ایشـان 
»اجمـاع« و »رفـاه اقتصـادی« پایه هـای حکومـت را بایسـتی تشـکیل بدهند.
    ایشـان چالش هـای سیاسـی- اعتقـادی در جهـان اسـالم و نبـود مسـیِر 
مشـخص در این بـاره را ناشـی از جریانـی می دانـد کـه در تعیین سرنوشـِت 
آن در چنـد دهـۀ اخیر، به ویژه پس از اسـتقالل کشـورهای خاورمیانه، سـهم 
داشـته  اند. و آن افراطی گـری اسـت کـه پاسـخ را در خشـونت و محاربـه 
می  بینـد. از نمونه هـای بـارز ایـن جریـان از دید او داعـش، القاعـده، طالبان، 
جبهـۀ النصـره و سـایر گروه هـای افراطی هسـتند کـه افراد آن آگاهـی اندکی 
از پیچیده گی هـای فلسـفی دیـن اسـالم دارنـد و عمدتـًا در مراجـع معتبـر 

اسـالمی تحصیـل نکرده  انـد.
هنـگام تبعیـد در لنـدن خبرنـگاری از آقـای غنوشـی می پرسـد که اگـر مردم 
یـک نامزدِ کمونیسـت را بـه رهبری تونـس انتخاب کنند، واکنـش او چگونه 
خواهـد بـود، گفتـه اسـت کـه »آن را خواهد پذیرفـت« و تنها تـالش خواهد 
کـرد کـه رأی مـردم را در انتخابـاِت بعدی بـه طرف حزب خـود جلب کند. 
نیـاز دارد، پـس در  بـه آزادی و عقـل  از نظـرِ  آقـای غنوشـی، عبـادت    
اسـالم نبایـد نگـران آزادی باشـیم بلکه بایـد نگـران خودکامه گی و اسـتبداد 
باشـیم. تفـاوت میـان جامعـۀ پیشـرفته  و جامعـۀ عقب مانـده  آن اسـت کـه 
اولـی از توانمندی هـای افـراد اسـتفاده می کنـد و دومـی هـر نـوع انگیـزه و 
ابـداع را می میرانـد. جوامـع اسـالمی بایـد بـدون توجـه بـه عقیـدۀ افـراد از 
توانمندی هـای آنـان اسـتقبال کننـد، در واقـع آزادی مثبـت و منفـی هـر دو 
را جـدی بگیرنـد، مـا بـه هـر دو نیـازِ جـدی داریـم، بـه قـول ایزایـا برلین: 
»آزادی از« محدودیت هـا، و »آزادی در« انتخـاِب فرصت هـا هـر دو اهمیـت 

دارند.  حیاتـی 
     او افـزون بـر رویکردهـای سیاسـی، از لحـاظ تفکـر نیـز تغییـِر جـدی را 
تجربـه کـرده اسـت، بـه گونه یـی کـه خـط ارتبـاط فکـری اش را بـا فضـل 
الرحمـن ملـک و تیـوری دوحرکتـی ایشـان و متفکـر نواندیـش اندونیزیایی 
نـور خالـص مجیـد نزدیک کرده اسـت. غنوشـی بـه تعبیری ایـن گفتۀ مجید 
را مـورد تأییـد قـرار می دهـد که گفته اسـت: اسـالم بلی، اما احزاب سیاسـی 

نه!.  اسـالمی 
   آقـای غنوشـی چهـرۀ  مطرحـی در میان اندیشـه ورزان کنونی جهان اسـالم 
اسـت که کارش را از کنشـگری سیاسـی آغاز کرد و پس از تجربه در عرصۀ 
سیاسـت، ارزش هایـی چـون دموکراسـی، حقـوق بشـر و آزادی فـردی را به 
عنـوان بدیلـی در برابـِر جهـادِ فرامـرزی و سـاختارِ اسـتبدادی، بـه جوامـع 

اسـالمی پیشـنهاد می کند. 
    ایشـان بـا توجـه بـه نیازهـای جدیـد جهـان اسـالم در جهـت جابه جایی 
پارادایـم خویـش از اسـالم سیاسـی بـه اسـالم رهـا از کشـش های یکسـویۀ 
سیاسـی، گام مهمـی برداشـته اسـت؛ گامی کـه هم در تونس و هـم در خارج 

از تونـس می توانـد فرصتـی بـرای تغییر فراهـم آورد.  
  آقای غنوشـی با برداشـتن گام جسـورانه اش در رابطه با نه گفتن به ترکیِب 
امـِر قدسـی با خشـونت، موجـِب قدردانی اسـت. ایشـان را روشـن فکران و 
دانشـگاهیان افغانسـتان می شناسـند و شخصیت شـان را گرامـی می دارند. جا 
دارد از انسـتیتوت مطالعـات اسـتراتژیک افغانسـتان سـپاس گزاری نماییم که 
جایـزۀ ابن سـینا یکـی از مشـعل داران بزرگ روشن اندیشـی در حـوزۀ تمدنی 
مـا را بـرای جنـاب ایشـان مناسـب دانسـته اند. مـن به نوبـۀ خود ایـن جایزۀ 
ارزشـمند را بـه جناب غنوشـی که بر حق سـزاوار اسـت، مبارکبـاد می گویم. 

اندیشـه ورزی 
در جهان اسالم 
چالشهاوفرصتها

متن سخنرانی استاد سیدحسین اشراق در مراسم اهدای جایزة بین المللی صلح ابن سینا از طرف 
مؤسسۀ مطالعات استراتژیک افغانستان به راشد الغنوشی چهرة تأثیرگذار تونسی در کابل   
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واژۀ تیــوری )نظریــه( از واژۀ یونانــی theoria گرفتــه 
شــده و بــه معنــای بینــش و جهان بیـــنی اســت. 
بنابرایــن نظریــۀ ادبــی یعنــی بینــش و جهان بینــی 
ادبــی. نظریــۀ ادبــی دربــارۀ طبیعــت و چیســـتی ادبیات 
ــات اســت  ــزی ادبی ــه چــه چی ــد، این ک ســخن می گوی

ــت.  ــات نیس ــزی ادبی ــه چی و چ
ــی  ــد ادب ــرداز، منتق ــک )۱۹۹۵ـ ۱۹۰۳( نظریه پ ــه ول رن
و پژوهش گــر آلمانــی چک تبــار ادبیــات تطبیقــی، 
ــاوت  ــدن متف ــخ تم ــات از تاری ــه ادبی ــد اســت ک معتق
ــزرگ«  ــای ب ــه »کتاب ه ــات را ب ــم ادبی ــت. می توانی اس
از  نظــر  کنیــم؛ کتاب هایــی کــه صــرف  منحصــر 
موضوع شــان، بــه ســبب »بیــان یــا شــکل ادبــی« 
در خــور توجه انــد. در این جــا معیـــار داوری یــا 
ــا ارزش  ــت، ی ــی اس ــه تنهای ــناختی ب ارزش زیبایی ش
ــت. ــی اس ــاز کل عقالن ــا امتی ــوأم ب ــناختی ت زیبایی ش
در میــان اشــعار غنایــی، نمایــش و قصــه، آثــار بــزرگ 
ــایر  ــوند. س ــده می ش ــناختی برگزی ــای زیبایی ش ــر مبن ب
ــا  ــار بــه ســبب شــهرت یــا ارزش عقالنــی همــراه ب آث
ارزش زیبایی شــناختی، بــه معنایــی محـــدود، انتخــاب 
ــبک،  ــار س ــن آث ــدۀ ای ــای برگزی ــد: خصلت ه می گردن
ــن  ــب اســت. ای ــۀ مطال ــی ارای ــدرت کل ســاختمان و ق
ــات و  ــردن ادبی ــز ک ــرای متمای ــۀ معمــول ب ــک طریق ی
ــۀ  ــات، ترجم ــۀ ادبی ــت )نظری ــن از آن اس ــخن گفت س
ضیــاء موحــد و پرویــز مهاجــر، ،۱۳۷۳ ص ۱۰(. از نظــر 
ــان  ــاوت زب ــات، تف ــر ادبی ــا غی ــات ب ــرق ادبی ــک ف ول
ــان علمــی هم چــون ریاضیــات و علــوم  ــا زب ادبیــات ب
ــاب،  ــن کت ــوم همی ــل س ــک در فص ــت. ول ــی اس فن
ــه  ــت ک ــد اس ــردازد و معتق ــات می پ ــرد ادبی ــه کارک ب
ــه  ــر اساســی نیافت ــان تغیی ــی آن در طــول زم ــب کل قال
ــه  ــودمندی« خالص ــذت« و »س ــود آن را در »ل و می ش

ــان، ص ۲۱( ــرد. )هم ک
بدیــن ترتیــب می تــوان گفــت کــه نظریــۀ ادبــی یعنــی 
ادبیــات  مطالعــۀ اصــول و مقوله هــا و مالک هــای 
ــاس  ــر اس ــی ب ــار ادب ــی آث ــی ارزیاب ــی، یعن ــد ادب و نق
ــر را  ــک هن ــه ول ــته. آن گاه ک ــن رش ــی ای ــول علم اص
ــد و از  ــرح می کن ــناختی مط ــی یی زیباش ــوان ش ــه عن ب
ــی  ــغ و لذت طلب ــم و تبلی ــت تعلی ــرد آن در خدم کارب

ــون، ص ۱۰( ــه مضم ــل ب ــد. )نق دوری می جوی
ــی در  ــت ول ــی اس ــرداز ادب ــک نظریه پ ــک، ی ــه ول رن
ــوان  ــت عن ــود تح ــدی خ ــت جل ــِم هش ــاب عظی کت
»تاریــخ نقــد جدیــد« کــه بــه مطالعــۀ نظام منــد و 
ادبــی می پــردازد، منتقــد  نقــد  دقیــق مکتب هــای 
ادبــی اســت. در حالــی کــه نظریــۀ ادبــی بــا ماهیــت و 
کارکــرد ادبیــات ســروکار دارد، نقــد ادبــی بــه تفســیر و 
ــن  ــه هــر حــال چــه بی ــردازد. ب ــادار می پ خوانــش معن
ــه آن  ــویم و چ ــل ش ــاوت قای ــی تف ــد ادب ــه و نق نظری
دو را متــرادف در نظــر بگیریــم، ایــن دو مقولــه از هــم 
جداناپذیــر اســتند. از منظــر برخــی از متفکــران، نظریــۀ 
ادبــی همــان نقــد نظــری اســت، یــا بــه عبــارت دیگــر، 
ــف  ــای مختل ــه در مکتب ه ــت ک ــی اس ــان مباحث هم
ــردی، کاربســِت  ــی مطــرح اســت و نقــد کارب نقــد ادب
ایــن نظــرات در آثــار ادبــی اســت. ذکــر ایــن نکتــه در 
ــردی  ــد کارب ــچ نق ــه هی ــت ک ــروری اس ــا ض همین ج
ــر  ــد امکان پذی ــری نق ــی نظ ــا مبان ــنایی ب ــدون آش ب
نیســت. اصــوالً یکــی از مشــکالت نقــد ادبــی در میــان 
مــا نیــز همیــن اســت. منتقــدی کــه هنــوز بــا نظریه هــا 
و مبانــی اساســی و علمــی نقــد آشــنا نیســت، تصمیــم 
ــد و  ــد بنویس ــی نق ــار ادب ــورد آث ــه در م ــرد ک می گی
سرســختانه هــم بــر آرای خــود اصــرار مــی ورزد. 
ــزد  ــی در ن ــد ادب ــود نق ــه می ش ــه گفت ــت ک این جاس
پارســی زبان ها خــوب شــناخته نشــده اســت؛ یــا 
مــدح و ســتایش اســت و یــا مذمــت و ایــراد گرفتــن. 
ــد  ــدا می کن ــوم پی ــا و مفه ــردی آن گاه معن ــد کارب نق
ــی  ــد خاص ــب نق ــی مکت ــول علم ــاس اص ــر اس ــه ب ک
ــد.  ــد باش ــد و نظام من ــد و داللت من ــه باش ــکل گرفت ش
برخــی می گوینــد فایــدۀ نظریــه چیســت، یــا خوانــدن 
نظریــه کســل کننده و گیج کننــده اســت. الزم اســت 
ــی  ــچ عملــی خال ــه توجــه نشــود کــه هی ــن نکت ــه ای ب
ــا  ــن نظریه ه ــه ای ــی ب ــا برخ ــت، منته ــه نیس از نظری
آگاه انــد و برخــی نــاآگاه. برخــی بــا ایــن نظریه هــا بــه 
صــورت کامــل و دقیــق آشــنا هســتند و عده یــی از دور 
ــاس  ــر اس ــی ب ــد و قضاوت های ــش دارن ــر آت ــتی ب دس
ــه  ــد ک ــۀ خــود می کنن ــا ناآگاهان ــه ی ــای آگاهان نظریه ه
چــون کامــل و منســجم نیســت، راه بــه جایــی نمی بــرد 
ــذا  ــد. ل ــوش می انجام ــت و مغش ــیر نادرس ــه تفاس و ب
بــرای نقــد کاربــردی داللت منــد خاصــی، ناگزیــر 
بایســتی ابتــدا بــا شــالودۀ نظــری آن آشــنا شــد. 
ــا را  ــا م ــه نظریه ه ــکا ب ــدون ات ــردی ب روش هــای کارب
بــه ســرمنزل مقصــود کــه همانــا تفســیر و نقــد علمــی 

باشــد، نمی رســاند.

مزیــت دیگــِر آشــنایی بــا نظریه هــای ادبــی ایــن 
اســت کــه همــواره نظریــه ســواالِت جدیــدی را مطــرح 
چالــش  بــه  را  مــا  قبلــِی  برداشــت های  می کنــد، 
ــه  ــی دارد. نظری ــر وا م ــه تفک ــد را ب ــاند و منتق می کش
ــر  ــته ایم، زی ــی پنداش ــه بدیه ــایلی را ک ــیاری از مس بس
ســوال می بــرد. خاصیــت نظریــه، ایجــاد شــک و 

ــت. ــی اس ــن ادب ــا از مت ــنتِی م ــم س ــد در فه تردی
ــور  ــد ط ــا می آموزن ــه م ــه ب ــتند ک ــا هس ــن نظریه ه ای
ــه کاوش  ــم و ب ــگاه کنی ــی ن ــون ادب ــه مت ــری ب دیگ
زوایــای جدیــدی در آن بپردازیــم. ایــن رونــدی اســت 
کــه در دانشــگاه های معتبــر دنیـــا رایــج اســت. بــر روی 
ــته شــده  ــراوان نوش ــد ف ــای شکســپیر، نق نمایش نامه ه
اســت و هنــوز هــم شکسپیرشناســان دنیــا مشــغول نقــد 
ــا  ــزرِگ دنی ــس ب ــن نمایش نامه نوی ــار ای ــِل آث و تحلی
هســتند. چگونــه اســت کــه ایــن همــه مطلــب نوشــته 
ــر  ــت؟... ه ــراری نیس ــم تک ــک ه ــچ ی ــود و هی می ش
ــپیر  ــار شکس ــر آث ــدی ب ــر جدی ــه و منظ ــدی دریچ نق
ــه خاطــر نظریه هــای  ــن نیســت مگــر ب ــاید. ای می گشـ
ــان را در  ــیرهای بی پای ــکان تفس ــه ام ــی ک ــد ادب جدی

ــد. ــرار می ده ــن ق ــده گان و منتقدی ــار خوانن اختی
ــد اســت  ــن توجــه دارد و معتق ــه مت ــط ب ــی فق نظریه ی
ــف و  ــه مؤل ــدون توجــه ب ــن و ب ــه مت بایســتی فقــط ب
ــا  ــارت ب ــر پرداخــت. ب ــگارِش اث ــان ن ــخ و زم ــا تاری ی
اعــالم مــرِگ مؤلــف اعــالم می کنــد کــه متــن مســتقل 
را  اطالعــات الزم  می توانــد  تنهایــی  بــه  و  اســت 
بــرای تفســیر آن در اختیــار خواننــده قــرار دهــد. ایــن 
ــه دارد و  ــن توج ــِق مت ــدن دقی ــه خوان ــط ب ــه فق نظری
بــرای انجــام یــا کاربســت آن، فقــط بــه یــک فرهنــگ 
لغــِت جامــع و خــوب نیـــاز داریــم. ایــن همــان نظریــۀ 
ــو« دهــۀ ۱۹۲۰ اســت کــه حــال  ــه اصطــالح »نقــد ن ب
ــه  ــی ک ــد عده ی ــت، هرچن ــده اس ــی ش ــر قدیم دیگ
به تازه گــی بــا آن آشــنا شــده اند هنــوز آن را »نــو« 

می پندارنــد. نظریــۀ دیگــری اصــرار دارد کــه بــه نیــت 
ــه مخاطــب  ــۀ دیگــری ب ــر پــی ببــرد و نظری ــِف اث مؤل
یــا خواننــده می پــردازد. نظریــه معطــوف بــه خواننــده 
بــر ایــن بــاور اســت کــه خواننــده معنــا را می آفرینــد. 
پیش انگاشــت، باورهــا و اعتقــادات، چارچــوب ذهنــی، 
ــده  ــیر خوانن ــم و تفس ــده در فه ــکان خوانن ــان و م زم
ــد:  ــزر می گوی ــه آی ــت ک ــذارد. در این جاس ــر می گ اث
»وظیفــۀ منتقــد آن نیســت کــه متــن را بــه مثابــۀ یــک 
ــراِت آن  ــه بررســی اث شــیء تبییــن کنــد، بلکــه بایــد ب
بــر خواننــده بپــردازد. )راهنمــای نظریــۀ ادبــی معاصــر، 

ــر، ص ۷۸( ــاس مخب ــۀ عب ســلدن، ترجم
هــر  نظریه یــی،  چنیــن  منظــر  از  اســت  بدیهــی 
ــن، روش  ــای مت ــه معن ــرای دســت یابی ب ــی ب خواننده ی

متفاوتــی دارد.
ادبــی،  نقــد  نظریه هــای  جدیدتریــن  از  یکــی 
و   ۱۹۸۰ دهه هــای  در  کــه  نویــن،  تاریخ گرایــی 
۱۹۹۰ شــکل گرفــت، متــن را از منظــر دیگــری مــورد 
بررســی قــرار می دهــد. از دیــدگاه ایــن نظریــه، تاریــخ 
ــه  ــت ک ــن اس ــتند. روش ــر هس ــتان تفکیک ناپذی و داس
ــرا  ــت؛ زی ــو« اس ــد ن ــِل »نق ــۀ مقاب ــه، نقط ــن نظری ای

ــِی  ــۀ فرهنگ ــن را جــدا از زمین ــا تفســیر مت ــش ی خوان
آن ممکــن نمی دانــد. بــه عقیــدۀ ایــن منتقدیــن »بــرای 
آن کــه بتوانیــم تفســیر معتبــری از یــک متــن ادبــی ارایــه 
ــم، بایســتی نخســت از دل مشــغولی های اجتماعــی  کنی
ــایر  ــر و س ــده در اث ــی ارایه ش ــف و دوران تاریخ مؤل
ــم.«  ــی یابی ــن آگاه ــهود در مت ــی مش ــر فرهنگ عناص
)درآمــدی بــر نظریه هــا و روش هــای نقــد ادبــی، 

ــرد، ص ۲۴۸( ــی ف ــۀ عابدین ــلر، ترجم برس
ــد،  ــاز ش ــۀ ۱۹۶۰ در فرانســه آغ ــه در ده ــت ک بینامتنی
ــن مطلــب  ــارت« ای ــن دارد. »ب ــه مت ــدگاه دیگــری ب دی
را در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »نظریــۀ متــن« مطــرح مــی 

کنــد:
ــته های  ــا و نوش ــدی از گفته ه ــت جدی ــی، باف ــر متن ه
ــن،  ــای آهنگی ــد و الگوه ــا، قواع ــت. رمزه ــین اس پیش
وارد  غیــره  و  اجتماعــی  زبان هــای  از  بخش هایــی 
متــن می شــوند و در آن مجــدداً توزیــع می شــوند؛ 
زیــرا زبــان همــواره مقــدم بــر متــن و حــول آن اســت. 
)بــه نقــل از پیــش درآمــدی بــر مطالعــۀ نظریــۀ ادبــی، 

ــوی، ص ۱۶۳ـ۱۶۲( ــۀ دهن ــتر، ترجم وبس
بحــث نظریــه و نقــد ادبــی پایانــی نــدارد. نکتــۀ قابــل 
توجــه آن اســت کــه بــدون نظریــه، هیــچ نقــد مســتدل 
ــه همیــن دلیــل اســت  و نظام منــدی میســر نیســت و ب
بین المللــی  معتبــر  دانشــگاه های  می بینیـــم  کــه 
ــه تأســیس گروه هــای نظریــه  سال هاســت کــه اقــدام ب
ــی اســت کــه در  ــد و ایــن در حال ــی کرده ان و نقــد ادب
ــده  ــول مان ــی مغف ــد ادب ــه و نق ــا نظری ــگاه های م دانش
اســت. یــا درســی در ایــن زمینــه ارایــه نمی شــود و یــا 
اگــر می شــود، آن قــدر محــدود اســت کــه حداکثــر بــه 

ــد. ــی می رس ــو« قدیم ــد ن »نق
و  ارشــد  کارشناســی  پایان نامه هــای  از  بســیاری 
دکتــرای ادبیــات مــا یــا اصــاًل شــالودۀ نظــری ندارنــد، 
ــق و  ــدن دقی ــنتی خوان ــای س ــاس نظریه ه ــر اس ــا ب ی

تحلیــل مفاهیــم و مضامیــن اســتوار اســت؛ روشــی کــه 
ــی دارد.  ــته گان وام ــای گذش ــرار گفته ه ــه تک ــا را ب م
ــای  ــا نظریه ه ــنایی ب ــن، آش ــازه گفت ــخن ت ــۀ س الزم

ــی اســت. ــد ادب نق

منابع
ــای  ــا و روش ه ــر نظریه ه ــدی ب ــز، درآم ــلر، چارل برس
نقــد ادبــی، ترجمــۀ مصطفــی عابدینــی فــرد، ویراســتار: 

حســین پاینــده، تهــران: انتشــارات نیلوفــر، ۱۳۸۶
ــۀ  ــد و ســون، راهنمــای نظری ــر وی ــان، پیت ســلدن، رام
تهــران:  مخبــر،  عبــاس  ترجمــۀ  معاصــر،  ادبــی 

انتشــارات طــرح نــو، چــاپ ســوم، ۱۳۸۴
ــه  ــۀ نظری ــر مطالع ــدی ب ــش درآم ــر، پی ــتر، راج وبس
ادبــی، ترجمــۀ الهــه دهنــوی، ویراســتار: حســین 

پاینــده، تهــران: نشــر روزنــگار، ۱۳۸۲
ــۀ  ــات، ترجم ــۀ ادبی ــه و آوســتن وارن، نظری ــک، رن ول
ــارات  ــران: انتش ــر، ته ــز مهاج ــد و پروی ــاء موح ضی

ــو، ۱۳۷۳. ــر ن ــه های عصـ اندیش

ت 
ســ

ی ا
ــد

ون
ن ر

ایــ
م. 

زیــ
دا

پر
ن ب

ر آ
 د

دی
دیــ

 ج
ای

ایــ
زو

ش 
کاو

ه 
 بــ

م و
نیــ

ه ک
گا

 نــ
ــی

دب
ن ا

ــو
مت

ه 
 بــ

ری
گــ

دی
ور 

طــ
د 

زنــ
مو

ی آ
ا م

 مــ
ــه

ه ب
 کــ

ند
ســت

 ه
هــا

یه 
ظر

ن ن
ایــ

ــا 
دنی

ِن 
ســا

شنا
یر

سپ
شک

م 
هــ

وز 
هنــ

 و 
ت

ســ
ه ا

ــد
ش

ه 
شــت

نو
ن 

وا
را

فــ
د 

نقــ
ر، 

پی
ســ

شک
ی 

هــا
مه 

ش نا
مای

ی ن
رو

ــر 
. ب

ت
ســ

ج ا
ایــ

ا ر
یـــ

دن
ــر 

تب
مع

ی 
ها

گاه 
شــ

دان
در 

ه 
کــ

ی 
ار

ــر
تک

م 
هــ

ک 
 یــ

ــچ
هی

 و 
ود

شــ
می 

ه 
شــت

نو
ب 

طلــ
ه م

مــ
ن ه

 ای
ــه

ت ک
ســ

ه ا
ونــ

چگ
د. 

تن
ســ

 ه
یــا

دن
ِگ 

زر
 بــ

س
ویــ

ه ن
نام

ش 
مای

ن ن
ایــ

ار 
آثــ

ِل 
لیــ

تح
 و 

ــد
نق

ل 
غو

شــ
م

ی 
ها

یر
ســ

تف
ن 

کا
امــ

ه 
 کــ

ــی
دب

د ا
دیــ

 ج
ای

هــ
یه 

ظر
ر ن

طــ
خا

ه 
 بــ

ــر
مگ

ت 
ســ

 نی
ــن

 ای
د.

ــای
شـ

ی گ
ر م

پی
ســ

شک
ار 

آثــ
ــر 

ی ب
ــد

دی
 ج

ــر
نظ

و م
ه 

چــ
ری

 د
دی

نقــ
ــر 

 ه
...

ت؟
ســ

نی
ــد

ده
می 

ار 
ــر

ن ق
دیــ

تق
من

 و 
ان

ه گ
ــد

انن
خو

ار 
یــ

خت
ر ا

 د
را

ن 
یــا

ی پا
ب

سخِن تازه گفتن
نیازمند آشنایی
 با نظریه های 
نقد ادبی است

نی
وا

یر
ش

نو
ا ا

ض
ی ر

عل



سال l11 شمارۀ مسلسل l2624  سه شنبه 12 قوس/ آذر l1398 5 ربیع الثانی l1441 3 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

افغانسـتان از دیـر زمان اسـت کـه بحران های دامنـه داری را 
تجربـه می نمایـد. طـی پنـج سـال اخیر مـوج ایـن بحران ها 
همـۀ ابعـاد و شـئون زنده گـی مـردم مـا را زیـر سـایه قرار 
بـه دو  همیـن سـال همـۀ چشـم ها  داده اسـت. در آغـازِ 
فرصـت و دو پروسـۀ ملـی، »صلـح« و »انتخابـات« دوختـه 
شـده بـود تا کشـور از طریـق یکـی از این فرصت هـا برای 
رهایـی از وضعیـِت موجـود بـه وضعیـت مطلـوب گـذار 
نمایـد. متأسـفانه بنا بـر کمبود یک دولـِت کارآمد و زعامِت 
ملـی پاسـخ گو، هـردو فرصت بـه دو کابوس مبـدل گردید، 
نـه از شـدِت جنگ  کم  شـد و نه هـم از بن بسـت انتخابات 
عبـور کردیـم و چه بسـا که بحران، سـیِر مضاعـف به خود 

گرفت.
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  آدرس  از  آغـاز  همـان  از 
و  نشسـت ها  ابالغیه هـا،  طـی  ریاسـت جمهوری 
خـالء  کـه  نمودیـم  اعـالم  رسـمًا  متعـدد  کنفرانس هـای 
سیاسـی پـس از اول جـوزای 1398 یعنـی پایـان قانونـی 
دورۀ پنـج سـالۀ حکومـت وحـدت ملی در کشـور مخاطره 

می باشـد. آمیـز 
  بارهـا ابـالغ کردیـم کـه در ایـن مرحلۀ حسـاس تاریخی، 
بـرای بازگشـت به دموکراسـی، رعایـت ارزش هـای قانون 
اساسـی و حفـظ کیـان نظـام جمهوری اسـالمی در کشـور 
تحکیـم  بـرای  نیـز  ملـی«   »مصلحـت  می کنـد  اقتضـأ 

مردم سـاالری جـدی گرفتـه شـود.
بنابرایـن شـورای نامزدان ریاسـت جمهوری تداوم حکومت 
وحـدت ملـی را پـس از اول جـوزا خـالف مـادۀ 61 قانون 
اساسـی و در تقابـل جـدی بـا هنجارهـای حکومـت داری 
ترتیبـاِت  بـر  و  نمـود  معرفـی  ملـی  مصلحـت  و  خـوب 
معطـوف بـه ثبات ملـی تأکید کـرد، همچنان همزمـان بودِن 
نامـزدی ریاسـت جمهـوری بـا رهبـری مقـام عالـی دولتی 
پـس از ختـم دورۀ  قانونـی پنج سـالۀ زمام داری کـه قواعد 
بـازی را یکسـره دچـار اختـالل جـدی می کند و کشـور را 
بـا بحـران مواجه می سـازد را نیز مشکل سـاز تحلیـل نمود، 

چنانچـه همانگونه شـد.
ریاسـت  نامـزدان  شـورای  فـوق،  حقایـق  بـه  توجـه  بـا 
جمهـوری طـرح سرپرسـتی حکومـت در چارچـوب نظام 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان تـا ختـم انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری ششـم میزان و اعـالم نتایج نهایی آن را پیشـنهاد 
نمـود. کاپـی کامـل طـرح سرپرسـتی حکومـت از آدرس 
شـورای نامـزدان ریاسـت جمهـوری بـه تاریـخ 21 ثور 98 
بـه مطبوعـات، مراجـع ذیدخـل داخلـی و خارجی گسـیل 
گردیـده اسـت. پـس از آن نیز اقدامات دیگر را سـِر دسـت  
گرفته شـد، آخرین هشـداریه بـه تاریخ 23 سـنبله دقیقًا 12 
روز پیـش از برگـزاری انتخابـات تحـِت عنـوان »ضرورت 
تأخیـر انتخابـات« ارایـه  گردیـد و بـه منظـور سـامان دهی 
بهتـر انتخابات مسـألۀ تعویـق آن مطرح گردیـد. اما رهبری 
حکومـت وحدت ملـی، کمیسـیون های انتخابـات، یوناما و 
جامعـۀ جهانـی، نگرانی هـا، پیشـنهادات و مواضع شـورای 
نامـزدان ریاسـت جمهوری را ناشـنیده گرفتنـد و انتخابات 
را بـدون اجمـاع نظـِر کاندیـدا هـا در ششـم میـزان برگزار 

نمودند.
  آنچـه از اول جـوزا تـا ششـم میزان یعنی طـی مدت چهار 
مـاه در کشـور اتفـاق افتـاد، همـه عوامـل و دالیـل اصلـی 
بحران هـای بالقـوه انـد کـه پـس از انتخابـات تـا بـه امروز 
بـه بحران هـای بالفعـل و بحـران انتخاباتـی موجـود مبـدل 
گردیدنـد، رونـِد مخاطـره آمیـزی کـه مـردم را بـه شـدت 
نگران سـاخته، مشـروعیت انتخابات و دولـت برآمده از آن 

را در برابـِر پرسـش قـرار داده اسـت.
تقلبـات  انتشـارِ  و  شـدن  افشـا  بـا  روز  هـر  گذشـت  بـا 
سیسـتماتیک صدهـا هـزار رأی و در یـک قلـم ابطـال رقم 
بـزرگ یـک میلیـون و یک صـد هـزار رأی یعنـی نزدیـک 
کمیسـیون،  طـرف  از  شـده  اعـالم  آرای  کل  مناصفـۀ  بـه 
پایین تریـن سـطح مشـارکت مـردم در انتخابـات ) حـدود 

و  شـک  حکومـت،  مقامـات  مسـتمر  مداخـالت   ،)  %10
تردیدهـا، صف آرایی هـا، بـی اعتمادی هـا و پیچیده گی هـا 
را نسـبت بـه هـر زمـان دیگـر بیشـتر سـاخت، انتخابات از 
رونـد طبیعی معیـارِ رأی مردم بیرون گردید، سرنوشـت اش 
بـه تصامیـم سیاسـی و خـارج از افغانسـتان گره خـورد. در 
صورتـی کـه یک جانبه و بـدون معیارهای پذیرفته شـده نیز 
نتایـِج آن اعـالن گـردد بجـز  از صحه گذاشـتن بـه تقلبات 
و بحرانزایـی مضاعـف حاصـل دیگـری از دنبـال نخواهـد 

داشت. 
بـا در نظرداشـت موقعیـت نهایـت بحرانـی افغانسـتان کـه 
بـا گذشـت هـر روز ابعـاد گسـترده تر بـه خـود می گیـرد، 
بـه خصـوص بن بسـت و بحـران انتخاباتـی موجـود، بدتـر 
شـدن وضعیـت امنیتـی و نیازمنـدی شـدید مردم بـه صلح 
و آشـفتگی وضعیـت اقتصـادی کشـور، شـورای نامـزدان 

بحـران  مهـار  بـرای  انتخابـات ریاسـت جمهـوری 1398 
انتخاباتـی، جلوگیـری از گسـترش بحـران در سـطح ملـی 
و پرداختـن بـه اولویت های کشـور طرح تشـکیل حکومت 
پیشـنهاد  سیاسـی  ائتـالف  مـدل  بـا  را  ملـی  مشـارکت 
می نمایـد، حکومتـی کـه براسـاس روحیۀ انتخابـات محور، 
فراگیـر و بـا مشـارکت عادالنـه و متـوازن همـۀ اطـراف و 

واقعیـت هـای اجتماعـی ایجـاد شـود.
مرحلـۀ  ایـن  در  حکومتـی  چنیـن  یـک   تشـکیل  منطـق   
حسـاس گـذار، اصـوالً بـر پایۀ اصـل ضرورت دموکراسـی 
تفاهمـی بـه جـای دموکراسـی اکثریتی نـاکام دو دهـۀ اخیر 
در افغانسـتان اسـتوار می باشـد. سیسـتم اکثریتـی در جامعۀ 
کثیراالقـوام افغانسـتان که همواره مسـبب انحصـار، تبعیض 
انتخابـات،  دورۀ  چهـار  تجربـۀ  بـا  گردیـده،  اسـتبداد  و 

بحـران زا تـر گردیـده و کشـور را قـدم بـه قـدم بـه لبـۀ 
سـقوط نزدیـک نمـوده اسـت. ابتدأ بـا تفاهم میـان نخبگان 
افغانسـتان در چارچـوب توافـق نامزدان ریاسـت جمهوری 
کـه در جایـگاه حقوقـی قرار دارنـد، می توان دموکراسـی و 
انتخابـات را از زوال قطعـی نجات داد، بحـران انتخاباتی را 
مهـار زد، مشـارکت ملـی را بر مبنای همبسـتگی ارزشـی و 
بـا ایجـاد تـوازن عادالنـۀ قـدرت تمثیـل نمـود و از بحران 

هـای گوناگـون جلوگیـری نمود.
گفتمـان  نیازمنـِد  عاجـل  گونـۀ  بـه  و  شـدیداً  افغانسـتان 
نخبـگان، ایجـاد مشـترکات سیاسـی، بینـش واحـد ملـی، 
اعتمـاد سـازی و حکومتـی بـا قاعـدۀ وسـیع و فراگیر ملی 
مـی باشـد، تـا از موضـع اقتـدار ملـی از یکسـو به مسـایل 
مهـم صلـح و جنگ بپردازد و از سـوی هم بـه تقویت نظام 
سـازی، تأمین امنیت سرتاسـری، احیای اعتمـاد اجتماعی و 

سـایر اولویـت هـای ملـی عطـف توجـه نماید.
اولویـت هـای کاری حکومت مشـارکت ملی بـه گونۀ ذیل 

می باشـند:
1.  مهـار بحـران انتخاباتـی، ثبـات سـازی و احیـای اعتماد 
و وحـدت ملـی در مقابـل تهدیداتـی کـه کشـور را بـه لبۀ 

سـقوط رسـانیده است.
2.  تحقـق مشـارکت ملـی در سـیما و سـاختارِ حکومت با 
در نظرداشـت معیارهـای منـدرج در مادۀ 72 قانون اساسـی 

کشور. 
3.   ایجـاد مدیریـت پروسـۀ صلـح بـا رویکـرد بـه فصـل 
جدیـد گفتمـان بیـن االفغانـی/ ملـی- مدنـی تا رسـیدن به 
یـک اجمـاع ملـی و دسـتیابی بـه صلـح سرتاسـری، پایدار 

و منصفانـه . 
4.  ایجـاد اجمـاع ملـی در جهـت توافـق بزرگ و دسـتیابی 

بـه صلح بـا نیروهـای طالبان.
5.  ایجـاد تغییـراِت بنیادیـن در نظـام انتخاباتـی افغانسـتان 
) آوردن اصالحـات عمیـق در سـاختار هـا، قوانیـن، لوایح، 
طرزالعمـل هـا، نوع گزینش کمیشـنران، تأمیـن امنیت برای 
برگـزاری انتخابـات سرتاسـری در کشـور مطابـق مـادۀ 50 

قانون اساسـی (.   
انتخابـات  برگـزاری  بـرای  مطمئـن  شـرایط  ایجـاد    .6
شـوراهای ولسـوالی هـا، محـالت، شـاروالی هـا، ریاسـت 

. جمهـوری 
7.  زمینـه سـازی هـای قابـل اعتماد بـرای انتقـال قدرت به 
یـک دولت برآمـده از انتخابات سراسـری، شـفاف، عادالنه 

دموکراتیک. و 
   افغانسـتان چنانچـه پیـش بینـی مـی نمودیـم وارد یـک 
سلسـله تحوالت کامـاًل جدید منطقـه ای و فرامنطقه ای که 
هیچگاهـی تجربـه نکـرده بودیم گردیده اسـت. در بحبوحۀ 
ایـن تحـوالت بزرگ که کشـور مـا در محـراق توجه جهان 
قـرار گرفتـه اسـت، قطعـًا بـه یـک تعریـف جدیـِد جایگاه 
و نقـش خـود در محیـط بیـن المللـی ضـرورت دارد. در 
ایـن نقـش جدیـد، از یکسـو کشـور مـا نباید میـدان جنگ 
و  ای  منطقـه  بازیگـران  اسـتراتیژیک  منافـع  کشـمکش  و 
بیـن المللـی شـود و از سـویی هـم چـون جریان بـازی در 
ایـن میـدان بـزرگ را نمـی تـوان نادیـده گرفـت، بنابرایـن 
دور اندیشـی اقتضـا مـی کنـد تـا بـر اسـاس موقعیـت مهم 
اسـتراتیژیک افغانسـتان جایگاه اش تعریف و نهادینه گردد. 
ازینرو و در این مرحلۀ حسـاس که افغانسـتان از چهارسـو 
مـورد تهـدات قـرار گرفتـه اسـت، مـا نیازمند توافـق روی 
باشـیم.  مـی  پاسـخگو  و  قاعـده  بـا  دولـت وسـیع،  یـک 
حکومتـی کـه بتواند بـا مشـارکِت واقعـی اقـوام و واقعیت 
هـای اجتماعـی در تصمیـم گیـری هـای کشـوری، اعتمـاد 
بـه  ملـی  اقتـدار  موضـع  از  نمایـد،  ایجـاد  را  اجتماعـی 
مشـکالت و تهدیـدات بپـردازد و از تبدیـل شـدن کشـور 
بـه میـدان جنـگ و کشـته شـدن فرزنـدان ایـن سـرزمین 
جلوگیـری نمایـد. بنابرایـن نیازمند یک فصـل کاماًل جدید 
همگرایـی و همفکـری هسـتیم. مـا نیازمنـد یـک تهـداب 
اساسـی و مسـتحکم ملـی مـی باشـیم  تـا در حافظـۀ ملـی 
نسـل جـوان و نسـل های آینـدۀ ما باقـی بمانیـم و آیندگان 
بتواننـد بـاالی میـراث مفیـد مان مسـیر بهروزی شـان را در 

بگیرند.  پیـش 

طرح شکل گیری حکومت مشارکت ملی انتخابات محور

ــات  ــات »ثب ــتۀ انتخاب ــواداران دس ــراض ه اعت
ــو در  ــه این س ــه ب ــی« از روز جمع و همگرای
دارد.  جریــان  کشــور  شــمال  والیت هــای 
پیــش از ایــن، هــزاران تــن از باشــنده گان 
والیــت بغــالن و ســمنگان بــه جاده هــای 
ــتار  ــد و خواس ــا برآمدن ــن والیت ه ــز ای مرک
ــیون  ــت در کار کمیس ــۀ حکوم ــدم مداخل »ع
انتخابــات« و »توقــف تصمیــم غیرقانونــی« 

ــدند. ــات ش ــیون انتخاب ــنران کمیس کمیش
باشــنده گان  از  شــماری  نیــز  دیــروز 
والیت هــای تخــار و فاریــاب بــه جاده هــا 
ــر  ــب« س ــه تقل ــرگ ب ــعار »م ــد و ش برآمدن
ــت  ــه خواهــان عدال ــد ک ــان می گفتن ــد. آن دادن
ــد  ــد ش ــن خواه ــی تأمی ــت زمان ــد و عدال ان
کــه بــه گفتــۀ آنــان، کمیســیون انتخابــات 
ــل  ــک را باط ــدون بایومتری ــزار رأی ب 300 ه
ــه  ــد ک ــی بودن ــان مدع ــد. معترض ــالم کن اع
ارگ در کارهــای کمیســیون انتخابــات مداخلــه 

. می کنــد
آنــان بــه کمیشــنران کمیســیون انتخابــات 
هشــدار دادنــد تــا در کار شــمارش آرا بی طرف 
ــد  ــدار دادن ــان هش ــان همچن ــند. معترض باش
کــه اگــر بــه خواست های شــان رســیده گی 
ــد  ــترده تر خواهن ــان را گس ــود، اعتراض ش نش
ســاخت و ارگ ریاســت جمهوری و کمیســیون 
انتخابــات مســوول عواقــب آن خواهــد بــود. به 
گفتــۀ آنــان، نتیجه یــی را کــه بــا تقلــب همــراه 

ــد پذیرفــت. باشــد را »هرگــز« نخواهن
ایــن تظاهــرات در  از  در ویدیوهایــی کــه 
ــان  ــده، همچن ــر ش ــی نش ــبکه های اجتماع ش
هشــدار  معترضــان  کــه  می شــود  دیــده 
در  شــفافیت  کــه  صورتــی  در  می دهنــد 
ــن نشــود، افغانســتان  ــد شــمارش آرا تأمی رون
ــرض  ــک معت ــت. ی ــد رف ــران خواه ــه بح ب
انتخابــات  کمیســیون  فاریــاب  والیــت  در 
ــد  ــور می کن ــردن کش ــران ک ــه بح ــم ب را مته
و می گویــد کــه بــه کمیشــنران کمیســیون 

انتخابــات اعتبــار نــدارد.
ــت ســمنگان  ــن معترضــان در والی پیــش از ای
پذیرفتــه  بودنــد در صــورت  داده  هشــدار 
ــی  ــای دولت ــان، اداره ه ــدن خواست های ش نش
در ایــن والیــت را بســته خواهنــد کــرد. 
ــد بازشــماری آرا  ــه رون ــد ک ــه بودن ــان گفت آن
ــی و در  ــات غیرقانون توســط کمیســیون انتخاب
ــا طرزالعمل هــای کمیســیون اســت  مغایــرت ب
و خواتــس آنــان »برگشــت کمیســیون به مســیر 

ــت. ــون« اس قان
بــا ایــن وجــود، مســووالن در کمیســیون 
ــد  ــه رون ــی ک ــا زمان ــد ت ــه ان ــات گفت انتخاب
ــده  ــی مان ــت باق ــت والی ــماری در هف بازش
ــی  ــۀ ابتدای ــد نتیج ــود، نمی توانن ــل نش تکمی
ــش  ــان در واکن ــد. آن ــالم کنن ــات را اع انتخاب
ثبــات  تیــم  هــواداران  اعتراض هــای  بــه 
و همگرایــی گفتــه انــد بــدون بازشــماری 
باطــل  را  آن  نمی تواننــد  مشــکوک،  آرای 

ــات  ــد. کمیشــنران کمیســیون انتخاب اعــالم کنن
همچنــان ادعاهــا در مــورد حمایت شــان از 
ــد  ــه ان ــم مشــخص را رد کــرده و گفت یــک تی

ــد. ــل می کن ــون عم ــا قان ــه بربنی ک
ــرد  ــی صــورت می گی ــن اعتراض هــا در حال ای
ــع  ــی مان ــات و همگرای ــم ثب ــواداران تی ــه ه ک
بازشــماری آرای در هفــت والیــت شــده انــد. 
رونــد شــمارش آرا در 27 والیــت تکمیــل 
ــیده  ــل رس ــه کاب ــز ب ــا نی ــج آن ه ــده و نتای ش
ــگ،  ــان نن ــن، حبیب الرحم ــش از ای ــت. پی اس
ــه  ــات گفت ــیون انتخاب ــۀ کمیس ــس دبیرخان ریی
اســت کــه بــاالی یــک گــزارش تحلیلــی 
از آرای ایــن هفــت والیــت جریــان دارد و 
ــپرده  ــیون س ــنران کمیس ــه کمیش ــج آن ب نتای
خواهــد شــد. آقــای ننــگ افــزوده اســت کــه 
کمیشــنران کمیســیون انتخابــات بــا توجــه 
ــون  ــه ایــن گــزارش تحلیلــی و براســاس قان ب
ــی  ــا ابتدای ــمی ی ــج قس ــالم نتای ــورد اع در م
ــزان  ــم می ــوری شش ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــت. ــد گرف ــم خواهن تصمی
ــماری آرا از  ــد بازش ــه رون ــت ک ــی اس گفتن
ــت  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــورای نام ــوی ش س
ــات و  ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــوری، نهاده جمه
ــده  ــی خوان ــی، غیرقانون ــای مدن برخــی نهاده
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــت. باوره ــده اس ش
کمیســیون انتخابــات ایــن رونــد را در مغابــرت 
ــرده  ــاز ک ــات آغ ــون انتخاب ــادۀ 19 قان ــا م ب
اســت و نتیجــۀ آن مشــروعیت نخواهد دشــت. 
آگاهــن هــم تأکیــد دارنــد کــه پافشــاری 
کمیســیون انتخابــات بــر ادامــۀ بازشــماری آرا 
ــد و  ــتر می کن ــی را بیش ــران انتخابات ــق بح عم
ــرد. ــد ک ــل خواه ــاز تقاب ــتان را وارد ف افغانس

محـمداشـرف غنـی...
ــت و  ــی، جنای ــم جنگ ــکاب جرای ــرایط ارت در ش
ــد  ــس بای ــتیضاح می شــود. مجل ــی اس ــت مل خیان
ــی  ــتانی معرف ــه دادس ــه ای را ب ــای بودج واحده

ــد.« کن
ــن دیگــر عضــو مجلــس هــم  گلحاین احمــد کمی
ــد،  ــاب نمی کن ــور ایج ــرایط کش ــه ش ــت ک گف
محمداشــرف غنــی از ســوی نماینــده گان مجلــس 

اســتیضاح شــود.
ــا در  ــک عضــو مجلــس ام ــر قاســمی ی ــی اکب عل
ــالف  ــور خ ــت: »رییس جمه ــوص گف ــن خص ای
ــی در بودجــه  ــارد افغان ــون حــدود شــش میلی قان
پاســخ گویی  آورده و هیچ گونــه  تعدیــل  ملــی 
ــت  ــود خیان ــن خ ــًا ای ــدارد؛ بن ــه ن ــم در زمین ه
ــون  ــاده 69 قان ــد م ــده گان بای ــی اســت و نماین مل

ــد.« ــق کنن ــی را تطبی اساس

آمــاده:  چنیــن  اساســی  قانــون   69 مــادۀ  در 
ــه  ــت و ولســي جرگ ــر مل ــور در براب »رییس جمه
مطابــق بــه احــکام ایــن مــادۀ مســئول مــي باشــد.
اتهــام علیــه رئیــس جمهــور بــه ارتــکاب جرایــم 
ضــد بشــري، خیانــت ملــي یــا جنایــت، از طــرف 
ــاضا  ــه تـقـ ــث کل اعضــاي ولســي جرگ ــک ثل ی
ــاضا از  ــن تـقـ ــه ای ــد. در صورتیک ــده مي توان ش
طــرف دو ثلــث کل آراي ولســي جرگــه تــــائید 
گــردد،  ولســي جرگــه در خــالل مــدت یــک مــاه 

ــد.« ــر مي نمای ــه را دای ــه جرگ لوی
ســر انجــام، میــر رحمــان رحمانــی رییــس 
مجلــس یــک هفتــه دیگــر بــه سرپرســت وزارت 
ــرای پاســخ گویی حاضــر  ــا ب ــه فرصــت داد ت مالی
ــس در  ــر آن مجل ــه در غی ــرد ک ــد ک ــود و تاکی ش
ــد  ــم خواه ــه 1397 تصمی ــزارش قطعی ــورد گ م

ــت. گرف

فـرمایش هـای غنـی...
 رسـمی دولت افغانسـتان شـدیداً خـالف عرف 

دیپلماتیـک و حسـن همجواری اسـت.
او تاکیـد کـرد: »در حالی  که طالبان در افغانسـتان 
وحشـت آفریـده و جنایـت می کننـد، میزبانی از 
آنـان بـه بهانـه بحـث روی صلـح و مهاجریـن 
در پایتخت هـای کشـورهای همسـایه و منطقـه 
پرسـش برانگیـز بـوده و فاز جدید جنـگ نیابتی 

در کشـور است.«
رییـس مجلـس بـه کمیسـیون روابـط بین المللی 
وظیفـه سـپرد تا مقام هـای وزارت خارجـه را در 

ایـن مـورد فـرا بخوانـد و ضمـن ابـالغ موضـع 
مجلـس از آنـان بخواهنـد رسـماً به کشـورهای 
همسـایه و منطقـه تذکر دهند کـه مالکیت اصلی 
گفت وگوهـای صلـح با دولت افغانسـتان اسـت.

بـه گفتـۀ او، مشـارکت امریـکا در گفت وگوهای 
صلـح افغانسـتان بـه دلیـل حضـور نظامیـان این 
کشـور کـه یکـی از طرف هـای درگیـر جنـگ 
افغانسـتان  اسـت مشـکلی ندارد؛ اما هیچ یکی از 
کشـورهای دیگـر حق نـدارد در نبـود نمایندگان 
دولـت افغانسـتان از گروهـی میزبانـی کنـد کـه 
دست شـان به خون مردم افغانسـتان آلوده اسـت.

معتـرضـان در تخـار و فـاریاب 
خـواهان عـدالت شـدند

روح اهلل بهزاد
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سوم: چرا اسالم به دمکراسی نیاز دارد؟
پـس از اینکـه اسـالم گرایان مـورد ضربـات کوبنـده و پـی 
در پـی در دهه هـای اخیـر قـرار گرفتنـد بـه ایـن واقعیـت 
دسـت یافتند که دشـمن نخسـتین دعوت اسـالمی به طور 
عـام نظام هـای شـمولی انـد و بدتریـن نظام هـای شـمولی 
کار  روی  نظامـی  انقـالب  طریـق  از  کـه  انـد  نظام هایـی 
آمده انـد. بـه ایـن واقعیـت نیـز دسـت یافتنـد کـه دعـوت 
اسـالمی در سـایه نظام هـای دمکراتیـک غربـی بیشـتر از 
هـر نظـام دیگـری می توانـد بـال بکشـاید و آزادانـه پرواز 
کـرده و احسـاس امنیـت نمایـد. بـه همیـن لحـاظ، هرگاه 
اسـالم گرایان در سـرزمین های خـود در مضیقـه و تنگنـا 
قـرار می گرفتنـد اجتماعـات و مالقات هـا و کنفرانس هـای 
راه انـدازی  دمکراتیـک  غربـی  کشـورهای  در  را  خـود 
فشـار  آنهـا  بـر  حکومت های شـان  هـرگاه  و  می کردنـد 
وارد می کـرد، بـرای زنده گـی بـه کشـورهای غربـی پنـاه 
می بردنـد. بـرای اسـالم گرایان روشـن شـد کـه نظام هـای 
دعـوت  اعتمـاد  مـورد  و  بـزرگ  ضمانـت  دمکراتیـک 
اسـالمی در سـایۀ نظـام بین المللـی معاصـر بـه حسـاب 
می آینـد و اینـک تـالش می کننـد تـا پایه هـای دمکراسـی 
را در کشورهای شـان مسـتحکم سـازند و بـا ایـن کار تنها 
بـه مـردم خدمـت نمی کننـد بلکـه در حقیقت بـه حمایت 
دعـوت اسـالمی نیـز می پردازنـد. تمـام تالش هایـی را که 
دعوت گـران در طـول سـده گذشـته در زمینۀ آماده سـازی 
دعوت گـران و مجاهـدان انجـام دادنـد کـه از طریـق آنهـا 
دعـوت اسـالمی در شـهرها و دهکده ها گسـترش یافت و 
نهادهـای خیریـه اجتماعی و اقتصادی ایجاد شـد و دسـت 
بـه تولید فکـر و فرهنگ زدند کـه امروز کتابخانۀ اسـالمی 
مملـو از آن اسـت؛ اگـر ایـن همـه تالش ها در سـایه نظام 
دمکراتیـک صـورت می گرفـت هرگـز بـا فرمـان حاکـم و 
یـا قاضـی در اثـر تهمت هـای سـاختگی از بیـن نمی رفت، 
دعوت هـا  تمـام  از  دفـاع  مقـدم  خـط  دمکراسـی  پـس 
اندیشـه ها از جمله اسـالم اسـت، اگـر اسـالم گرایان معتقد 
انـد کـه حجت شـان قـوی و اندیشـۀ شـان غالـب اسـت 
و می تواننـد اندیشـه های دیگـر را بـا اسـتدالل و حجـت 
شکسـت دهنـد، پـس نیـازی نیسـت کـه از فرصـت دادن 
بـرای افـکار و اندیشـه های دیگـران بترسـند کمـا اینکـه 
خودشـان هـم خواهـان چنیـن فرصت هایـی هسـتند. علی 
ای حـال در داخـل نظـام بین المللـی موجـود جوالنگاهـی 
بـرای اسـالم کـه بتوانـد در آن بـه آزادی و امنیـت حرکت 
کنـد جـز در کشـورهای دمکراتیـک وجود نـدارد و قاعدۀ 
تمـام  آن  بـه  واجـب جـز  کـه  "آنچـه  می گویـد:  فقهـی 
نمی شـود، آن هـم واجـب اسـت". هرگاه حمایـت دعوت 
اسـالمی جـز از راه دمکراسـی از طـرق دیگـر امکان پذیـر 
نیسـت، پـس ایجـاد نظام هـای دمکراتیـک بـرای حمایـت 

دعـوت اسـالمی از واجبـات شـرعی مسـلمانان اسـت.
رسـیدن اسـالم گرایان بـه حکومـت از طریـق دمکراتیـک 
بایـد بر اسـاس نیـاز واقعی به دمکراسـی پایه گذاری شـود 
تـا از ایـن طریق بتـوان ملتـی دارای اقتصاد قـوی از طریق 
حکومـت خـوب و در سـایه نظـام دمکراتیـک به وجـود 
آورد کـه بـا چنیـن اهدافـی هیـچ انسـان عاقلـی در یـک 

کشـور مخالفـت نخواهد داشـت.
چهارم: نمونۀ پیشنهادی حکومت اسالمی

نمونـۀ  می توانیـم  آمدیـم  گفتـه  ۀنچـه  درنظرداشـت  بـا 
نظـام  چتـر  زیـر  در  اسـالم گرایان  حکومـت  پیشـنهادی 

کنیـم: بیـان  ذیـل  قـرار  را  موجـود  بین المللـی 
اول: نوع حکومت: 

اسـالم گرایان بـه نـوع حکومـت مـدرن پابنـد انـد به ویـژه 
برای شـان  بین المللـی  سیاسـی  حلقـات  در  کـه  آنانـی 
»کشـورهای اسـالمی« می گوینـد؛ کشـورهایی که عضویت 
ایـن حکومت هـا  دارنـد،  را  اسـالمی  کنفرانـس  سـازمان 
حکومـت معاصر و مـدرن بوده و دارای حاکمیت سیاسـی 
انـد و مظاهـر اسـالم و فرهنـگ اسـالمی بـر آنهـا حاکـم 
اسـت و حداقـل این مظاهـر و فرهنگ در وجود مسـاجد، 
ادای نمـاز، رعایـت اوقـاف، رخصتـی روز جمعـه، پابندی 
بـه روزۀ رمضان، احکام میراث شـرعی و احوال شـخصی، 
ختنـۀ پسـران و انجـام مراسـم کفـن و دفن امـوات مطابق 

مراسـم اسـالمی تجلـی می نمایـد.
بسـیاری از کشـورهای اسـالمی امـا بـه ایـن حداقـل اکتفا 
نکـرده بلکـه در قوانین اساسـی خـود تصریـح کرده اند که 
دیـن رسـمی دولـت، اسـالم اسـت و تعالیـم اسـالم منبـع 
ادارۀ  و  مسـاجد  رعایـت  اینکـه  کمـا  انـد  قانون گـذاری 
اوقـاف اسـالمی را از مسـوولیت های حکومـت می داننـد 
و در نصـاب تعلیمـی خـود مضامیـن دینـی را گنجانیده تا 
بدین وسـیله تعالیـم اسـالم را بـرای شـاگردان بیاموزاننـد، 
همچنـان دانش سـراهای اسـالمی را ایجـاد کـرده تـا بـه 
تربیـت و تعلیـم امامـان، واعظـان، علمـای دیـن و قاضیان 
شـرع بپردازنـد و برخـی از ایـن حکومت هـا قوانیـن مالی 
خـود را تعدیـل کرده و بـرای بانک ها و نهادهای اسـالمی، 
اسـتثمار بـدون ربـا را اجـازه داده انـد. بـا وجـود اینکـه 
حکومت هـای نوین اسـتوار بر اصـول سیکوالریسـتی اند، 
امـا بـرای دیـن اکثریـت جامعه کـه اسـالم اسـت اعتبار و 
ارج قایـل می باشـند بـه گونه یـی کـه تأثیـر و تغییـری بـر 

حقـوق و واجبـات شـهروندی نمی گـذارد.
در  اسـالم گرایان  حکومـت  نمونـه  اسـاس  همیـن  بـر 
حکومـت معاصـر بایـد از طبیعت حکومـت معاصر خارج 
حقـوق  زمینـۀ  در  را  آن  سیکوالریسـتی  اصـل  و  نشـود 
شـهروندی زیـر پـای نگـذارد و بـه هیـچ صورتـی سـعی 
بـرای تغییـر آن نکنـد، امـا الزم اسـت که حداقـل فرهنگ 
اسـالمی را در جامعـه بـه گونـۀ رسـمی پایه گـذاری کنـد.

دوم: نظام حکومت:
اسـالم گرایان پابنـد حکومـت دمکراتیـک انـد، حکومتـی 
کـه مـردم نماینـده گان خـود را از طریـق انتخابـات آزاد 
بـر می گزیننـد و اکثریـت منتخـب حکومـت را تشـکیل 
جامعـه  مختلـف  طیف هـای  از  اکثریـت  ایـن  می دهـد، 
نماینده گـی می کننـد نـه از گروه هـای قومـی و نـژادی و یا 
دینـی خاصی. حکومت هـم حقوق مخالفـان و آزادی های 
عمومـی ماننـد آزادی بیـان، عقیـده، آزادی گردهمایـی و 
آزادی رسـانه ها را حفـظ و پـاس داری می کنـد. کمـا اینکه 
حکومـت به نهادینه سـازی دولـت قانـون و نهادهای قانون 
اساسـی که حقوق شـهروندان و برابری را ضمانت کرده و 
احتـرام می گـذارد، می پـردازد و از اصل تفکیک قوای سـه 
گانـه محافظـت کـرده و قانـون اساسـی را مرجعیت اصلی 
بـرای حـل اختالفـات میان قوه های سـه گانه و یـا یکی از 
قوه هـا و میـان شـهروندان می دانـد. آنچـه الزم و ضروری 
اسـت ایـن اسـت کـه رسـیدن بـه قـدرت را اسـالم گرایان 
جـز از طریـق صندوق هـای رأی از راه های دیگـر نپذیرفته 

و مشـروع نپندارند.
سوم: فعالیت سیاسی:

صـورت  در  را  خـود  انتخاباتـی  برنامـۀ  اسـالم گرایان 
دسـت یابی بـه اکثریـت اعـالن می دارنـد و ایـن برنامه هـا 
حـاوی پروگرام هایـی بـرای توسـعه اقتصاد ملی و توسـعه 
سـرمایه بشـری و برآورده سـاختن نیازهای شـهروندان از 
راه هـای مختلـف بـوده کمـا اینکـه متضمـن پیشـنهاد آنها 
در تقویـت نهادهـای جامعـه مدنـی و نقـش آنهـا در اخـذ 
تصامیـم کالن می باشـد. در صـورت پیروزی اسـالم گرایان 
بایـد شـک و تردیدهـای دیگـران را در زمینـۀ احتـرام بـه 
اصل شـهروندی برطرف سـازند طوری که شـخصیت های 
بـا کفایـت را از طبقـۀ انـاث و پیـروان ادیـان و مذاهـب و 
نژادهـای دیگر در اجرای برنامه های خود شـریک سـازند. 
پُرواضـح اسـت کـه هـدف اسـالم گرایان از دسـت یابی به 
قـدرت عیـن هدفـی اسـت کـه دیگـر شـهروندان بـرای 
تحقـق آن کار می کننـد کـه آن عبـارت اسـت از توسـعه 
اقتصـادی و حاکمیـت خـوب و دمکراتیـک، بنابراین جای 

هیچ گونـه نگرانـی وجـود نـدارد. 
اسـالم گرایان در حکومـت معاصـر بـا سـاختارهای دولت 
تعامـل  دارد  تعـارض  اسـالم و شـریعت  مبـادی  بـا  کـه 
اردوگان -  تعبیـر  بـه   - اسـالم گرایان  بنابرایـن  می کننـد، 
مسـلمانانی انـد که حکومت سـیکوالر را رهبـری می کنند. 
اسـالم گرایان کسـانی نیسـتند کـه بخواهنـد سیکوالریسـم 
را ملغـا قـرار داده و اصـول اقتصـاد سـرمایه داری را لغـو 
کـرده و بـه اصـول اقتصـادی اسـالمی مبـدل سـازند و یـا 
سیاسـت پولـی را تغییـر دهنـد بـه گونه یـی کـه از تسـلط 
دالـر و یـورو و جنبـۀ اسـترلینی جلوگیـری و یـا آن را لغو 
کننـد کمـا اینکـه دسـتی هم بـه منابـع معرفتـی نمی زنند و 
کاری بـه نصـاب تعلیمـی و اکادمـی ندارند و گردشـگری 
بـه مفهـوم غربـی را منـع نمی کننـد. هنـر، فرهنـگ، تئاتـر، 
برنامه هـای اخالقـی  بـا  را کـه  آواز و غیـره  موسـیقی و 
ایـن  زیـرا  نمی دهنـد؛  قـرار  ممنـوع  دارد،  تعـارض  آنهـا 
فعالیت هـای محلـی نسـبت مسـتحکمی با نظـام بین المللی 
دارنـد، آنچـه کـه اسـالم گرایان می تواننـد انجـام دهند این 
اسـت کـه راه را بـرای ایجـاد نمونه هایـی بـاز می کننـد که 
بـا مبـادی اسـالم و شـریعت در مـوازات با ایـن فعالیت ها 
تعـارض نداشـته باشـد. اسـالم گرایان می تواننـد بانک ها و 
شـرکت های اسـتثماری و منابـع تمویـل غیـر ربـوی را در 
پهلـوی بانک هـای کالسـیک ایجـاد کننـد و می تواننـد در 
پهلـوی اسـکناس های بیگانـه از طـال و نقره برای پوشـش 
اسـکناس های محلـی اسـتفاده کننـد و می توانند بـا پابندی 
بـه نظـام معرفتـی موجـود به نقـد آن پرداختـه و عیب های 
آن را برمـال سـازند و بـه مراجعـه و تصحیـح آن دعـوت 
کننـد. چنانچـه می تواننـد گردشـگری خانواده گـی را بـه 
جـای گردشـگری سـبک غربی ایجـاد کننـد و فراوردهای 
فرهنگـی و هنـری دارای بُعـد ارزشـی و اخالقـی تقدیـم 
ایـران  کنـد.  رقابـت  موجـود  فراوردهـای  بـا  کـه  کننـد 
اسـالمی فیلم هـای سـینمایی یی سـاخته اسـت کـه دارای 
بُعـد ارزشـی و اخالقـی بـوده کـه جوایـز بین المللـی را از 
آن خـود کـرده در حالـی که کشـور مصر با آن همه سـابقه 
در عرصـۀ سـیمنا و فیلـم نتوانسـته اسـت بسـان سـینمای 
ایـران موفـق باشـد. امـا در خصـوص برنامه هـای اخالقی 
بیشـتر مـورد توجـه اسـالم گرایان اسـت، می تواننـد  کـه 
برنامه هـای اخالقـی را از طریـق نهادهای دعوت اسـالمی 
در چارچـوب جامعـۀ مدنـی روی دسـت گیرند. در سـایۀ 
ایـن نمونه از حکومت، الزم اسـت کـه از قدرت حکومت 
بـرای تحقـق دسـت آوردها بـرای اسـالم صـورت نگیـرد 
بلکـه اسـالم دسـت آوردهای خـود را از طریـق دعـوت و 
موعظـۀ نیکـو و قناعـت دادن مقابـل  تحقـق می بخشـد و 

نیـازی نـدارد کـه مطالـب خـود را مبـدل بـه قانون سـازد 
مگـر در حوزه هـای خیلـی محـدود، آن هـم حوزه هایـی 
کـه حکومـت معاصـر گنجایـش آن را دارد، هـر گاه نیازی 
بـود کـه مطلـب اسـالمی شـرعی را تبدیـل به قانـون کنند 
در چنیـن حالتـی نمی تواننـد از طریق اکثریـت پارلمانی به 
مأمـول خود برسـند بـرای اینکه وضعیت اقلیـت و اکثریت 
در پارلمان هـا بـا مـرور زمـان در تغییـر و تحـول اسـت 
و بـه محـض اینکـه اقلیـت بـه اکثریـت مبـدل گـردد در 
آن صـورت تصویبـات اکثریـت گذشـته را لغـو می کند، راه 
حـل ایـن اسـت کـه چنیـن امـوری را بـا توافـق کتله های 
بـزرگ پارلمانـی بـه تصویب برسـانند تا ایـن مطلب مورد 
پذیـرش سیاسـی واقع شـود تا در معـرض رد دیگران قرار 

. د نگیر
چهارم: سیاست خارجی

سیاسـت خارجـی دولـت در سـایه حکومت اسـالم گرایان 
بـه عهدنامه هـای بین المللـی پابنـد می باشـد و زیـر چتـر 
ملـل متحـد و سـازمان های وابسـته بـه ان کار می کنـد و 
پابنـد تصامیـم آن بـوده و همـواره بـرای اجـرای آن تالش 
می کنـد کمـا اینکـه دولت زیـر حاکمیـت اسـالم گرایان به 
سـابق  کـه حکومت هـای  موافقت نامه هایـی  و  معاهـدات 
پـای آن امضـا کـرده اند، احتـرام می گذارد تـا زمانی که آن 
موافقت نامه هـا ظالمانـه نباشـد و اگر چنین بـود از راه های 
قانـون بین المللـی بـرای تغییـر آن سـتم ها و بی عدالتی هـا 

دسـت به کار می شـود.
اسـالم گرایان در سـایه حکومت خـود توجـه زایدالوصفی 
بـه روابـط میـان کشـورهای اسـالمی داشـته و بـه آن ارج 
می گذارنـد و تـالش می کننـد تا بـه همـکاری و هماهنگی 
و تکامـل اقتصادی دسـت یافته و بسـان ملت هـای اروپایی 
مسـیحی کـه زیر چتـر اتحادیـه اروپا جمـع شـده اند، اینها 
نیـز زیـر چتـر کنفرانـس اسـالمی جمـع شـده تـا بتواننـد 

نقـش موثـری در تصامیـم بین المللی داشـته باشـند.
دولـت تحـت حاکمیـت اسـالم گرایان بـا وجـود اعتـراف 
بـه حاکمیـت دولت هـا دیگـر و عـدم مداخلـه در امـور 
داخلـی آنهـا، می توانـد در چارچـوب قوانیـن بین الملـل 
بـرای حمایـت از اقلیت هایـی کـه مـورد ظلـم و اجحـاف 
قـرار گرفتـه و حقوق انسـانی آنهـا پامال می گـردد، به ویژه 
بین المللـی  هیأت هـای  تشـویق  بـا  مسـلمان  اقلیت هـای 
و هماهنگـی بـا آنهـا نقـش موثـری در حمایـت و نجـات 
اقلیت هـا داشـته باشـند خواه در حـوزۀ کمک های انسـانی 
باشـد و یـا در حـوزۀ حمایـت از میـراث فرهنگـی و یـا 

دیگـر. حوزه هـای 
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بخش پنجم و پایانی 
نویسنده: دکتر اسماعیل الشطی

ترجمۀ: احمدذکی خاورنیا



چنـدی پیـش آقای سـیدطیب جـواد، سـفیر افغانسـتان در 
انگلسـتان از طـرف مجلـۀ  دیپلومـات ملقب بـه دیپلومات 

برتـر  آسیا-اوقیانوسـیه در سـال 2019 گردید.
سـیدطیب جـواد، جاویـد لودیـن، حکمـت خلیـل کرزی، 
از  تمنـا  فرامـرز  و  صیقـل  محمـود  دلیـل،  ثریـا  بانـو 
خارجـی  سیاسـت  و  دیپلوماسـی  دسـتگاه  بهترین هـای 
افغانسـتان اند که در نهادهای بین المللی نقش و مشـارکت 
سـازندۀ افغانسـتان را متبارز کرده و در جلب حمایت های 
جهانـی از پروسـۀ حکومـت داری، دولت سـازی و ایجـاد 

ثبـات نقـش فعـال ایفـا کرده انـد.
از  اسـتفاده  بـا  و البی گـری  اقنـاع  مذاکـره،  دیپلوماسـی، 
مجـاری مختلـف، بهترین ابـزار برای تطبیق بهینۀ سیاسـت 
خارجـی و تعامـل و تفاهـم معنـادار بـا منطقـه و جهـان 
کـه  توسـعه یافته  کمتـر  و  می باشـد. کشـورهای ضعیـف 
ظرفیـت و پشـتوانه های الزم قـدرت ملـی را ندارنـد، بـه 
تقویـت  و  دیپلوماسـی  مسلکی سـازی  و  ظرفیت سـازی 
در  شایسـته ترین ها  و  بهتریـن  گماشـتن  و  نـرم  قـدرت 
سـاختار- و  می کننـد  توجـه  دیپلوماتیـک  سـمت های 

کارگزار و مجری پالیسـی های سیاسـت خارجـی را از دید 
خطـوط، اهـداف و اسـتراتژی های رسـیدن بـه هـدف در 

قـرار می دهنـد. هم سـویی و هماهنگـی  
حلقه هـای سیاسـت خارجـی فراتر از یک بیانیه سیاسـی و 
تقسـیمات جغرافیایـی تبیـن تیوریک نگردیـد و چارچوب 
عملـی و تطبیقـی مسـتحکم نیافت و علی رغـم تالش های 
جسـته و گریختـۀ  منطقه یـی و جهانـی، افغانسـتان هنـوز 
اعتمـاد الزم شـرکای  منطقه یـی و جهانی اش را در مسـایل  
اسـتراتژیک جلـب نکـرده و این حکومت حـرف جالب و 
جدیـد بـرای طرح در مقیـاس منطقه یی و جلـب همکاری 
سـازندۀ کشـورهای منطقـه را نـدارد؛  اجمـاع منطقه یـی 
و جهانـی در مسـایل مهـم کشـوری آن گونـه کـه مطـرح 

می گـردد، شـکل نگرفته اسـت. 
یکـی از مسـایل مهم در بحـث سـاختار-کارگزار و مجری 
سیاسـت خارجـی وجـود افـراد شایسـته، متخصـص، بـا 
سیاسـی  نماینده گی هـای  رأس  در  خـالق  و  ظرفیـت 
بـرای  گفت وگوهـا  و  مذاکـرات  کـه  اسـت  افغانسـتان 
منافـع  از  ابعـاد مختلـف و حفاظـت  در  توسـعۀ روابـط 
اسـتثنای  بـه  بـه گونـۀ سـالم مدیریـت کننـد.  اتبـاع  را 
انگشت شـمار سـفیران موفـق و دارای کاریزمـا و جذابیت 
شـخصی و سیاسـی ماننـد آقـای جـواد، آقـای صیقـل که 
جایگاه افغانسـتان در سـطح بین المللی را ارتقا بخشـیدند، 
دیگر سـفرا غیرمسـلکی و ناآشـنا بـا دیپلوماسـی، اصول و 

می باشـند.  آن  معیارهـای 
هنـری کسـینجر، پـدر دیپلوماسـی معاصـر جهـان بـه این 
بـاور اسـت کـه هنـر دیپلوماسـی بیـرون آوردن فرصت ها 
از دل چالش هـا و بحران هـا اسـت. در حکومـت وحـدت 
ملـی افـرادی بـه حیـث سـفیر گماشـته شـدند کـه الفبای 

دیپلوماسـی، آداب و تشـریفات دیپلوماتیـک را نمی داننـد 
و چنـان افـرادی بـه عنوان سـفیر و معاون گماشـته شـدند 
کـه بـه جـای نماینده گـی از کشـور و پیش بـرد مقاصـد 
ظرفیت هـای  و  فرصت هـا  ایجـاد  و  خارجـی  سیاسـت 
بـا نهادهـای مختلـف کشـور  بـرای همـکاری و تعامـل 
میزبـان، مصـروف بازی هـای سیاسـی، سـلیقه یی، قومی و 
اسـتفاده جویی های مالـی در داخـل سـفارت ها می باشـند 
و عـدم آشـنایی بـا روندهـای کاری و چگونگـی اجراآت 
و  موضع گیری هـا  رفتارهـا،  بـروز  موجـب  هرازگاهـی 
گفتارهـای غیردیپلوماتیـک گردیده اسـت؛ عدم آشـنایی با 
اصول و معیارهای قبول شـدۀ دیپلوماتیک توسـط سـفیران 
غیرمسـلکی و بی تجربـه، بارهـا خبر سـاز شـده و ماجرای 
اخیـر احضـار و بدرفتـاری سـفیر افغانسـتان در پاکسـتان 
توسـط ادارۀ اسـتخباراتی آن کشـور که لزومًا اداره و مرجع 
احضـار سـفرا و نماینده هـای سیاسـی نمی باشـد، دال بـر 
عمق و پهنای افتضاح دیپلوماتیک افغانسـتان اسـت که هر 
روز از آن نمایش نامه ها سـاخته می شـود. سـفیر افغانسـتان 
در آذربایجـان بـه تمام بخش های آن سـفارت دسـتور داده 
تـا به زبـان پشـتو مکاتبـه نمایند و یکی از سـفرای سـابق  
افغانسـتان در کانـادا در بیوگرافـی خـود خیاطی را سـابقۀ 
کاری اش نوشـته بـود. در ایـران شـخصی بـه حیث سـفیر 

گماشـته شـده اسـت که او با حوزۀ تمدنی فارسـی  سـتیز 
تاریخـی دارد و ایـن سـتیزش را بارهـا علنـی و رسـانه یی 
سـاخته اسـت. پس از افتتاح سـفارت افغانسـتان در یونان، 
شـخصی کهـن سـال بـه حیث سـفیر گماشـته شـد کـه به 
سـختی تـوان راه رفتـن و شـنیدن را داشـت. نماینده گـی 
دایمـی افغانسـتان در ملل متحد در زمـان ماموریت محمود 
صیقـل بـه لحاظ حضـور در بحث هـای مهم سـازمان ملل 
متحـد، البی گـری موثـر در طـرح سیاسـت ها و مطالبـات 
جهانـی افغانسـتان و حضـور فعال در جلسـات ملل متحد 
دسـت آوردهای قابـل توجـه بـه جـا گذاشـت، اما بـا تقرر 
عادلـه راز کـه تجربـه و ظرفیت کاری الزم در دیپلوماسـی 
جهانـی را نـدارد، حضـور و نماینده گی افغانسـتان در ملل 
در ضعیف تریـن وضعیـت قرار دارد و در نشسـت امسـال 
مجمـع عمومـی ملـل متحـد نماینـدۀ افغانسـتان ضعیـف 
و فاقـد دیـدگاه ظاهـر شـد. تقـرر یـک جنـرال و نظامـی 
بـه حیـث سـفیر در امریـکا و اروپـا کـه نظم، اساسـات و  
سیسـتم کاری وجـود دارد و منافـع ملی به عنـوان خطوط 
برجسـته تعریـف شـده، سـفیران دانـش و تحلیـل کلـی و 
مجموعـی از مسـایل سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی  دارنـد، 
محـل سـوال نیسـت امـا در افغانسـتان تقـرر یـک جنرال، 
طبیـب و ورزشـکار  بـه حیـث سـفیر افتضـاح و رسـوایی 

سیاسـی و دیپلوماتیـک خلق می کنـد چنانچه بارهـا تکرار 
است.  شـده 

محمداشـرف غنـی، اقتصادمحـور شـدن سیاسـت خارجی 
و  سـفرا  امـا  داده،  قـرار  توجـه  محـور  را  افغانسـتان 
و  حاصـالت  فهرسـت  افغانسـتان،  سیاسـی  نماینده هـای 
تولیـدات کشـور متبـوع و مهمتریـن صـادرات و واردات 
کشـور میزبـان را نمی داننـد چـه رسـد بـه البی گـری و 

افغانسـتان.  صـادرات  بازاریابـی 
سـفرای افغانسـتان بـه جایـی که بـه منافـغ  کالن ملی کار 
گرایش هـای  و  احـزاب  بـه  البی گـری  مصـروف  کننـد، 
مسـوولیت  و   سـکان  سـپردن  می باشـند.  خـود  خـاص 
تطبیـق اهـداف سیاسـت خارجـی بـه  افـراد سـلیقه گرا، 
کم سـواد، بی اجراآت، پارتی بـاز و فاقد ابتکار، دیپلوماسـی 
افغانسـتان و جایـگاه این کشـور در مناسـبات منطقه یی  و 
جهانـی را به شـدت تضعیف کـرده و فرصت هـای زیادی 
را بـه چالـش مبـدل کـرده اسـت. معرفـی افـراد بـه حیث 
سـفیر و معـاون سـفیر بـدون سـوابق کاری و فهم مسـایل 
دیپلوماتیـک و اولویت هـای سیاسـی، اقتصـادی و امنیتـی 
افغانسـتان و انتظـار کار و بازاریابـی بـرای محصـوالت و 
صـادرات افغانسـتان نشـانۀ واضـح نگرش هـای سیاسـی، 
سـلیقه یی و غیرمسـلکی بـه دسـتگاه دیپلوماسـی کشـور 
محسـوب می شـود کـه چنیـن اقدامـات بـه صـورت روز 
افـزون صدمـۀ جـدی بـه دیپلوماسـی اعتبـار و کارایی آن 
و  کار  عالقه منـد  میزبـان  کشـورهای  و  می نمایـد  وارد 
مـراوده بـا سـفیران فاقـد دیـدگاه و کم تجربـه نمی باشـند. 
قـول معـروف اسـت کـه می گویند شـاه و فرمـان روا برای 
سـفیر و نماینـدۀ خـود همـه چیـز را می توانـد آمـاده کنـد 
امـا هـوش، اسـتعداد، آینده نگـری و ظرفیـت را نمی تواند 
بدهـد و آن در نتیجـۀ ممارسـت، تجربه و تالش به دسـت 

می آیـد.
در  شایسـته گرایی  و  اصالحـات  از  حـرف  روزهـا  ایـن 
وزارت خارجـۀ افغانسـتان زده می شـود و ظاهـراً برخـی 
اقدامـات بـه اصطـالح اصالحـی نیـز روی دسـت گرفتـه 
شـده اسـت، اما در سـطح باالیی و رهبری نماینده گی های 
سیاسـی و قنسـلی بـه لحـاظ ظرفیتـی و شایسـتگی توجه 
کافـی صـورت نگرفتـه و افـراد مـورد عالقۀ حلقۀ شـامل 
بـه  اعتنـا  کمتریـن  بـدون  سیاسـی   وفـاداری  و  قـدرت 
ظرفیـت و تجربۀشـان بـه حیـث سـفیر و معـاون سـفیر 
بـه  خارجـه  وزارت  فعلـی  رهبـری  می شـوند.  گماشـته 
دلیـل بی تجربـه بـودن و عـدم شـناخت الزم از کارکردها، 
قوانیـن، اولویت هـا و نیازهـای وزارت خارجـه نمی توانـد 
عامـل مثبـت تغییـر و اصـالح ادارۀ دیپلوماتیـک باشـد و 
تعریـف سـادۀ اصـالح درون سـازمانی حکـم می کنـد تـا 
از درون سیسـتم و سـازمان طـرح اصالحـی ریختـه شـود 
و رهبـری اصالحـات را  نیـز لزومًا افراد از درون سـازمان 

گردند. عهـده دار 
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سـامـانـی

یـک منبع در شـورای عالی صلـح می گوید ناجیه نوری  
کـه محمداشـرف  غنـی رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی فرمایش هـای برای نشسـت 
برلیـن دارد کـه ممکـن اسـت این نشسـت 
را نیـز ماننـد نشسـت بیجینگ با بن بسـت 

سـازد. مواجه 
ایـن منبـع که نمی خواهد نامـی از او در این 
گـزارش گرفته شـود، بـه روزنامـۀ ماندگار 
می گویـد: قـرار اسـت تـا چند هفتـه دیگر 
نشسـت برلیـن برگـزار شـود، امـا بـر سـر 
فهرسـت اشـتراک کننده گان ماننـد نشسـت 

بیجینـگ اختـالف نظر وجـود دارد.
ایـن منبع تاکیـد می کند که اگـر مالحظات 
غنـی در این نشسـت در نظر گرفته نشـود، 
ممکن اسـت که مشـکالتی در برگـزار این 

نشسـت به میـان آید.
ایـن درحالی  اسـت کـه گفته می شـود قرار 

اسـت تـا دو هفتـۀ دیگـر نشسـت برلین به 
هـدف گفت وگوهـا میان رهبـران حکومت 
و سـران طالب در شـهر برلین آلمان برگزار 

شود.
آلمـان ماننـد سـایر کشـورها نماینـده گان 
طالبـان را بـه حیـث یکـی از طرف هـای 

درگیـر بـه رسـمیت شـناخته اسـت.
حدود سـه ماه پیش در ماه فبـروری 2019، 
دولـت و وزارت امـور خارجـه آلمان سـند 
راهبـردی خـود جهـت حمایت از پروسـه 
صلـح در افغانسـتان را نشـر کردنـد. پـس 
از نشـر ایـن سـند، آلمـان رسـماً پیشـنهاد 
خـود جهـت برگـزاری دوبـاره کنفرانـس 
صلـح افغانسـتان در کشـور را مطـرح کرد. 
در حالـی کـه روسـیه و امریکا هر کـدام از 
کانال هـای جداگانـه مذاکراتـی را بـا دولت 
مرکـزی و نماینـده گان طالبـان در مسـکو 
و دوحـه آغـاز کـرده بودنـد، آلمـان نـگاه 
منتقدانـه ای به نحوه این مذاکرات داشـت.
آلمانی هـا معتقـد بودنـد کـه طالبـان را باید 

از طریـق فشـار نظامـی پـای میـز مذاکـره 
مذاکـرات  شکسـت  از  پـس  کشـاند. 
نماینـده گان امریـکا کـه قـرار بـود اواسـط 
مـاه اپریـل بـه میزبانـی دوحـه قطـر انجام 
شـود، آلمان پیشـنهاد خود مبنـی بر میزبانی 
کنفرانـس صلـح در خـاک خـود را به طور 

جدی تـری دنبـال کـرد.
مجلـس نماینـدگان کشـور امـا می گویـد 
کـه میزبانـی کشـورهای همسـایه از هیات 
طالبـان، افغانسـتان را وارد فاز جدید جنگ 

نیابتـی می سـازد.
مجلـس  رییـس  رحمانـی  رحمـان  میـر 
نمایندگان در نشسـت دیروز  مجلس تاکید 
کـرد که باید نقش کشـورهای همسـایه در 
رونـد صلح افغانسـتان واضح شـده و جلو 

مداخـالت سـوء آنـان گرفته شـود.
آقـای رحمانـی گفـت: سـفر هیـات طالبان 
به کشـورهای همسـایه و منطقه؛ میزبانی و 
رای زنـی مقام هـای ارشـد این  کشـورها در 
نبـود نماینـده گان...          ادامـه صفحـه 6

منبعی در شورای عالی صلح:
فـرمایش هـای غنـی نشسِت برلیـن را با بـن بست مـواجه می سـازد


