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 ۰۹/۱۰/۲۰۲۲        دوکتور نوراحمد خالدی
 

 دولت، دموکراسی و اسالمگرایی در افغانستان
 سومقسمت 

 :اشکال گوناگون دموکراسی
چین به چه معناست؟ چه ( whole-process people's democracy1)دموکراسی همه جانبهٔ مردمی" "

پروسهٔ سهمگیری مردم را در تفاوتی با دموکراسی در غرب دارد؟ و این مفهوم چگونه عملی می شود؟ چین 
هایی میباشد  نامد که عبارتی مرموز برای غربی دموکراسی همه جانبهٔ مردمی" می"خود را تصامیم سطوح مختلف 

شد. با این حال، هنگامی که رئیس جمهور تواند دموکراتیک با کنند نظام سیاسی چین به هیچ وجه نمی که تصور می
شی جین پینگ احیای مجدد بزرگ چین را توضیح می دهد، از شش صفت امیدوارکننده استفاده می کند که یکی از 

داند که حزب و مردم چین  آنها دموکراتیک است. او دموکراسی را ارزش مشترک انسانی و یک اصل کلیدی می
آن استفاده کنند. نظریه پردازان حزب کمونیست چین، "دموکراسی همه جانبهٔ خواهند از  برای حل مشکالت می

 مردمی" را به عنوان یک دموکراسی زنجیره ای همه جانبه و کامل توصیف می کنند که شامل اجزای آتی میباشد:
 

 دموکراسی درعملکرد؛ .1
 دموکراسی در نتایج؛ .2
 دموکراسی در طرزالعمل؛  .3
 ؛ ودر ماهیتدموکراسی  .4
 ی مستقیم و غیر مستقیم.دموکراس .5

 

این در تئوری است، اما  آنها تاکید می کنند که دموکراسی مردمی و اراده دولت باهم در اتحاد قرار دارند. البته که
عمل چیست؟ فراخوان حزب عبارت است از گسترش مشارکت سیاسی منظم مردم، تقویت حمایت از حقوق بشر و 

م از حقوق و آزادی های گسترده مطابق با قانون. این جریان شامل حاکمیت قانون و تضمین برخورداری مرد
های )شوراهای( مردمی،  استفاده از حق رای دادن توسط مردم به منظورانتخاب دموکراتیک نمایندگان برای کنگره

 و اطمینان از اینکه مردم مطلع باشند، در کار شوراها مشارکت نمایند، نظریات خودرا بیان کنند و بر کار
شوراهای مردمی که هنوز تحت رهبری حزب هستند، نظارت نمایند. البته، دموکراسی در سیستمیکه تحت رهبری 

های همه پرسی، مانند نظرسنجی، برای تشخیص  حزب عمل میکند شامل دانستن افکار عمومی از طریق مکانیسم
جدید، فرآیندی است که حزب آن را "ادغام  های پیشنهادی کنند میباشد، مثالً در مورد سیاست اینکه مردم چه فکر می

نامد. بنابراین اگرچه در این سیستم انتخابات به معنای غربی آن وجود ندارد، اما تعامل خوبی برای  خرد مردم" می
  سهم دادن اقشار مختلف مردم در تصامیم و نظارت بر عملکرد ها موجود است.

ای جدید میباشد. این جریان شامل یک دوره زمانی برای دانستن مثال دیگر عبارت از معرفی نامزدان برای پست ه
 صادقانه و محرمانهٔ نظریات همکاران، زیردستان و همچنین از مافوقان در مورد نامزدان است.

کند و بر  جمهور شی در تقویت دموکراسی همه جانبهٔ مردمی، بر حمایت و بهبود سیستم کنگره خلق تأکید می رئیس
کند. عالوه بر این، گزارش های کاری رهبری حزب در  مؤثر قدرت نظارتی کنگرهٔ خلق تأکید میاعمال صحیح و 

کنگره حزب هر پنج سال یکبار و گزارش های کاری دولت در کنگره ملی خلق هر سال منعکس کننده مقدار 
های کاری  گزارش زیادی نظرات و پیشنهادات همه مقامات مربوطه، کارشناسان و حوزه های انتخابیه است. این

های مختلف، با نظرات مقامات و  کند، این اسناد محوری توسط تیم فقط آن چیزی نیست که رهبری ارشد مطرح می

                                                           
1 Dr. Robert Lawrence Kuhn, CGTN 25 Nov 2021 
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شوند. اسناد به طور مکرر در طی شش تا هشت ماه یا بیشتر بارها در گردش هستند.  کارشناسان متعدد تهیه می
در توسعه آزادی و دموکراسی  CPPCCی خلق چین رئیس جمهور شی بر نقش مهم کنفرانس مشورتی سیاس

هیچ قدرت رسمی ندارد، اما از قدرت اجتماعی فزاینده ای مانند  CPPCC مشورتی تاکید می کند. اگرچه
تخصص، نفوذ و فشار عمومی برخوردار است. سوال در این است که چرا جهان حزب کمونیست چین را اشتباه 

پارتی در سیستم های سیاسی   Party ایی است، زیرا کلمه انگلیسیفهمد؟ این امرتا حدی مشکل معن می
دموکراتیک به یک حزب سیاسی اشاره می کند که در انتخابات آزاد چند حزبی رقابت می کند، اما وقتی یک حزب 

ین به این اساس ا حاکم در مقابل چند حزب آزاد و باز رقابت نمی کند، آن نظام سیاسی دموکراتیک تلقی نمی شود.
پرتره سیستم چین را که بر یک اصل متفاوت استوار است، جایی که حزب سازمان حاکم است، نه یک حزب 
سیاسی رقیب اشتباهأ غیر دموکراتیک می خواند. در حالیکه حزب در عملکرد چینایی آن مشتمل بر یک نخبه 

دهد، اما وظیفه دارد از صد  درصد جمعیت را تشکیل می 7های جامعه است که کمتر از  اختصاصی از همه بخش
درصد جمعیت نمایندگی کند. بنابراین، حزب به عنوان سازمان حاکم، معادل یک حزب سیاسی حاکم به مفهوم 

های معین  های غربی احزاب سیاسی تنها گروه معینی از رای دهندگان را در دوره غربی آن نیست. در نظام
تری برای ارتقای  ، تعهد باالتر و گستردهCPCحزب کمونیست چین،  کنند. به همین دلیل، انتخاباتی نمایندگی می

این تعهدات شامل انجام اصالحات، تحکیم حاکمیت  .استانداردهای زندگی و رفاه شخصی همه شهروندان چینی دارد
قانون، شفافیت در اعمال دولت، مشارکت عمومی در حکومت، افزایش دموکراسی، و آزادی های مختلف از جمله 

 بیان و حقوق بشر است. اینها همه چلنج های واقعی هستند.  حق
 آیا چین واقعاً دموکراسی دارد؟

خاب تیس جمهور تازه انئشی جین پینگ رئیس جمهور چین و جو بایدن، ردر اولین دیدار و گفتگوی مجازی میان 
یس جمهور بایدن گفت، او به رئ جمهور شی درباره دموکراسی در چین صحبت کرد. شدهٔ ایاالت متحده، رئیس

دموکراسی با یک مدل یا شکل یکسان برای کشورهای سراسر جهان نمیتواند تولید انبوه شود. اینکه یک کشور 
دموکراتیک است یا نه، باید به مردم آن کشور واگذار شود که تصمیم بگیرند. نادیده گرفتن اشکالی از دموکراسی 

ست به خودی خود غیردموکراتیک است. اساساً، آنچه رئیس جمهور شی که با دموکراسی مورد عالقهٔ ما متفاوت ا
ها  گوید این است که چین شکل خاص خود را از دموکراسی دارد، دموکراسی در همه اشکال و اندازه در اینجا می

نکه فقط وجود دارد، و اینکه سایر کشورها، در این مورد ایاالت متحده، باید به آن احترام بگذارند و از ادعای ای
آیا  این موضوع سؤاالت بزرگی را ایجاد کرد.برای بسیاریها شکل آنها دموکراسی درست است خودداری کنند. 

ادعا چین واقعاً دموکراسی دارد؟ وقتی مردم چین نمی توانند به رئیس جمهور خود رای دهند، پس چگونه می توان 
کرد که چین دموکراسی دارد؟ بنابرآن، بهتر است سعی کرد سبک دموکراسی چین و نحوه عملکرد آن به زبان 

 ساده توضیح گردد.  
 :دموکراسی سبک چین

چنان جنبه هایی است که مبتنی بر انتخابات میباشد. در حالی که دموکراسی چین دارای جنبه های نمایندگی و هم
ین اعمال می شود به عنوان دموکراسی همه جانبهٔ مردمی یا دموکراسی مشورتی نامیده نوع دموکراسی که در چ

چیزی که بسیاری از مردم متوجه  تر است. می شود. اما اگر آن را فقط دموکراسی سبک چین بنامیم، احتماال آسان
، این کشور 1978نمی شوند این است که بالفاصله پس از شروع اصالحات و باز شدن در های چین در سال 

همچنین اصالحات دموکراتیک را با هدف ایجاد آرام آرام سیستم های دموکراتیک بر اساس خصوصیات منحصر 
به فرد تاریخی چین، جغرافیه، مشکالت جمعیتی و غیره آغاز کرد. کلید دموکراسی سبک چین این است که مردم 

لق چین می گویند، واحد پول را پول مردم می گویند، مهمترین چیز هستند. به همین دلیل است که به آن جمهوری خ
بانک مرکزی را بانک مردم می نامند و غیره. در این جا برای آسانی، چهار بخش اصلی دموکراسی سبک چین را 
که در آن مردم چین به طور منظم از حقوق دموکراتیک خود استفاده می کنند، برجسته می کنیم. این چهار بخش 

 شامل:
 لق؛کنگره خ .1
 همکاری چند حزبی؛ .2
 خودمختاری قومی منطقه ای؛ و  .3
 خودگردانی  .4

 در سطح جامعه هستند.
جایی است که نمایندگانی از همه اقشار، همه پیشینه های سیاسی و همه بخش ها برای  :کنگره های مردمی

ولتی در سراسر نمایندگی از اقشار خود در روند سیاسی انتخاب می شوند. این کنگره ها در بسیاری از سطوح د
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است که از اعضای احزاب مختلف سیاسی،  NPC کشور برگزار می شود که بزرگترین آن کنگره ملی خلق یا
نمایندگان سازمان های مختلف، اقلیت های قومی و سایر گروه ها برای یک دوره پنج ساله تشکیل شده است. در 

از سال  .چنین اداره امور دولتی شرکت می کننداینجا، نمایندگان در مشاوره سیاسی، نظارت دموکراتیک و هم
ها  های مختلف از همه اقشار جامعه به نمایندگی از آن گروه میلیون نفر از گروهها و اقلیت 2.5به اینطرف  2016

به اینطرف  2012اند. عالوه بر این، از هجدهمین کنگره ملی در سال  های مردمی انتخاب شده و اقشار درکنگره
 لیون پیشنهاد عمومی از طرف مردم ارائه شده است.می 3بیش از 

در چین وجود دارد که هشت آن به حزب حاکم  حزب سیاسی 9بسیاری ها نمی دانند که در حال حاضر در مجموع 
کمونیست چین وابسته نیستند، اما در کنار آنها در امور دولتی کار می کنند. بسیاری از اعضای هشت حزب سیاسی 

 های کنگره ملی خلق را بعهده دارند. همی مانند معاونتهای م دیگر پست
ً به این معنی  یکی دیگر از بخش :ای خودمختاری قومی منطقه های مهم دموکراسی سبک چینی است، که اساسا

های قومی، مانند سین کیانگ، خودمختاری تحت هدایت دولت  هایی از چین با تمرکز زیاد اقلیت است که در بخش
این به آنها اجازه می دهد تا از قدرت مستقل استفاده کنند و به امور خود رسیدگی کنند. چین دارای شود.  اعمال می

دهند که عبارتند از سین کیانگ، تبت،  ای را ارائه می پنج منطقه خودمختار است که خودمختاری قومی منطقه
 مغولستان داخلی، مغولستان، گوانگشی و مینگسا.

در سطح جامعه جایی است که چین بیشتر سیستم های انتخاباتی عمومی خود را در سطح  خودگردانیدر نهایت، 
توانند مستقیماً به نمایندگانی  ها شهروند شهری و روستایی می مردمی به کار می گیرد. این بدان معناست که میلیون

ترین سطح جامعه چین  نیادیکنند، رأی دهند. اصل خودٰگردانی به مردم درب که زندگی روزمره آنها را اداره می
گیریها، بحث در مورد سیاستها و مشارکت در نظارت دموکراتیک، سهم گرفته تا به  دهد در تصمیم اجازه می

کننده نیازها و خواسته های مردم باشد. در انتخابات روستاها و محالت که در سراسر چین  بهترین شکل منعکس
ت نموده از حق رای خود استفاده میکنند که بسیار بیشتر از اکثر درصد مردم مشارک 90انجام می شود بیش از 

 دموکراسی های غربی است. 
بنابراین، به طور خالصه، واقعاً هیچ راه درست یا نادرستی برای مشارکت در دموکراسی وجود ندارد، تا زمانی 

حصر به فردی که آن مردم با که این دموکراسی توسط مردم و برای آنها طراحی شده باشد که بر اساس شرایط من
 1980آن مواجه هستند، خدمت می کند. شکل دموکراسی امروز چین بر اساس تغییرات و اصالحات مداوم از دهه 

المثل  یک ضرب .به اینطرف ادامه دارد و با سرعتی که برای چین مناسب است به تکامل خود ادامه خواهد داد
این یک راه عالی برای توصیف «. ها عبور کن ودخانه با احساس سنگاز ر»گوید  قدیمی چینی وجود دارد که می

 سازی است که همچنان در حال گسترش و رشد است.  رویکرد چین به دموکراسی
کنم  فکر می»گوید:  در مورد بحث های فکری که در چین در جریان است صحبت می کند. او می 2ویجی پراساد

داری را احیا کرده است؟ آیا چین سوسیالیست است؟ به نظر من این  این سؤال مطرح است که آیا چین سرمایه
سواالت اشتباه آمیز اند. ما معتقدیم تاریخ بشر از طریق یک سری از تضادهای دشوار بین آرزوهای مردم، روابط 

همچنان  .داجتماعی آنها، نیروهای تولیدی که آنها به ارث می برند، اتفاق می افتد. این چیزها در تنش خاصی هستن
سنت های موروثی وجود دارد که بر اساس ماتریالیسم تاریخی، اندوختهٔ بسیار غنی از درک چگونگی تغییر است. 
فقط به این دلیل که یک انقالب به وقوع پیوسطه به این معنی نیست که روز بعد آن کمونیسم ایجاد شده است. 

این عوامل درتقال اند. چگونه روند ساخت سوسیالیسم را  اقتصادی اینطوری کار نمی کنند. همه-تغییرات اجتماعی
آغاز کنیم؟ این یک فرآیند یا پروسه است، این یک رویداد نیست. انقالب هم یک رویداد و همچنان یک فرایند یا 
پروسه یا جریان است. اما ساختن سوسیالیسم یک فرآیند یا پروسه طوالنی است، و این یک روند بحث است زیرا 

 .باید آنها را تغییر دهید. شما محدودیت های خود را به ارث می برید که  هادهای گذشته را به ارث می بریدشما ن
منظورم این است که چرا این همه انقالب در کشورهای به اصطالح عقب مانده اقتصادی اتفاق می افتد؟ روسیه، 

ها در طول زمان، نه تنها در  ن، یک سری بحثچین، ویتنام، کیوبا. انسان باید مقداری صبر داشته باشد. در چی
تر چین، وجود داشته است. بیایید در مورد بحث کنیم که راه پیش  درون جنبش کمونیستی، بلکه در جامعه گسترده

نگاه کنید، آنها تجربیات بسیار متفاوتی هستند. بحثی در داخل  90رو چیست؟ اگر به تجربه چین و شوروی در دهه 
. برخی معتقدند بیایید نیروهای مولد را پیش ببریم تا در نهایت به سوسیالیسم منتقل شویم. این یک چین وجود داشت

راه مشروع برای فکر کردن در مورد مسائل است. شاید من با هر کاری که انجام می شود موافق نباشم، اما می 
مورد اینکه تا کجا پیش می رویم است؟ دانم که استدالل ها واقعی اند و در واقع، مثال چین یک بحث پایدار در 

طوریکه می بینید زیر رهبری شی جین پینگ هر لحظه تغییر و تنظیم )کالیبراسیون( مجدد وجود دارد. اکنون شاهد 

                                                           
2
 Vijay Prasad, Tricontinental. 
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شما نباید به این واقعیت که مردم چین  افزایش بیش از حد نابرابریها هستیم، بنابراین باید به فقرا توجه بیشتری شود.
هم سیاسی هستند بی عالقه باشید. در حزب کمونیست چین مباّحثه جریان دارد. این یک حزب بسیار  هم متفکر و

هایی مختلفی در آن موجود است که با هم بحث  ها و گروه ها نفر در آنجا حضور دارند و جناح بزرگ است. میلیون
مختلف در چین نوشت. او یک ( یک مقاله ای عالی در مورد مکاتب فکری  Chenin Fooچنین فو ) کنند. می

محقق ارشد در آکادمی علوم اجتماعی چین است، مؤسسه ای را در شانگهای اداره می کرد، مقاله ای درخشان 
اما  .هستند که با آنها موافقت ندارد نوشت و گفت که مکاتب فکری زیادی وجود دارد. حتی لیبرالهای جفرسونی

لیبرال ها نیزوجود دارند. او می گوید، در چین، بله، همه این افراد و نیلیبرال های جفرسونی چه کسانی هستند؟ 
وجود دارند. مائوئیست ها وجود دارند، زیرا مباحثهٔ عمومی درمیان است. و نکته طنز اینجاست که روشنفکران 

یشود در چین اما بازهم گفته م .چینی به شما می گویند که ما بحث هایی داریم و طیفی از نظرات مختلف وجود دارد
آزادی بیان وجود ندارد. من متوجه نشدم بچه ها منظورم این است که یا آزادی بیان وجود ندارد یا وقتی چیناییها در 

 ناظره می کنند آزادی بیان محسوب نمیگردد؟"نشریات خود م
 :جدال ترقی و ارتجاع در افغانستان

. آنچه در وار میسوزدگحوادث بس نا نتیجهٔ بی ثباتی سیاسی در تراژیدیافغانستان در نزدیک به نیم قرن است که 
محراق این تراژیدی ملی قرار دارد عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی افغانستان از تمدن و صنعت معاصر است. 

سبات در شرایطیکه نزدیک به هفتاد فیصد نفوس افغانستان در دهات زندگی نموده متکی به اقتصاد زراعتی و منا
روستائی اند، نیم قرن بی ثباتی سیاسی، جنگ، بیسوادی و کم سوادی، و استیالی مرتجعین بدوی باالی نفوس 
دهاتی، این خالی تمدنی را عمیقتر ساخته زمینه رشد عناصر افراطی مذهبی ضد ترقی و حاکمیت آنها را در دهات 

مردم تمام اقوام و زبانهای افغانستان و بخصوص ده نشینان فراهم نموده است. قربانیان ادامهٔ این تراژیدی نیم قرنه، 
مناطق پشتون نشین کشور در همسایگی پاکستان بوده اند. با به قدرت رسیدن مجدد افراطیون بدوی و متحجر 
طالبان، این حقیقت برای همه آشکار شد که در مجموع مضمون اصلی این کشمکش نیم قرنه در افغانستان مبارزه 

 ک میان ترقی و ارتجاع بوده است. ایدیولوژی
تقلیل موضوع محوری بی ثباتی سیاسی افغانستان از عامل اصلی مبارزه میان ترقی و ارتجاع به کشمکش 
مغرضانهٔ نادرست تاریخی قومی پشتون و تاجیک توسط عناصر ضد ملی افغانستان یک حامی با نفوذ و قدرتمندی 

درست و ضد ملی را به عنوان دلیل اصلی قیام طالبان در میان حامیان بین در وجود پاکستان یافت و این برداشت نا
المللی دولت جمهوری اسالمی اشاعه نمود که در نتیجهٔ آن پروسهٔ انکشاف سالم دولت سازی، دموکراسی و 
مطبوعات ملی مسول در کشور صدمه دیده به تضعیف دولت منجر شده یکی از عوامل سقوط دولت جمهوری را 

م ساخت. متاسفانه این نوع برداشت هنوزهم در میان طیفی از فعاالن گروه مقاومت ضد طالبان اشاعه داشته فراه
مانع عمده در جهت ایجاد یک اتحاد ملی مترقی ضد افراطیت و بدویت طالبانی محسوب میگردد. باید دانست که 

میتوان همزمان با مخالفت با ارزشهای امر نجات افغانستان از هیوالی افراطیت مذهبی و بدویت طالبانی را ن
 ناموسی ملت افغانستان بشمول نام کشور و ملیت شناخته شدهٔ جهانی "افغان" ادامه داد. 
سقوط  2021اگست سال  15طوریکه میدانیم بعد از بیست سال اقتدار دولت جمهوری اسالمی افغانستان به تاریخ 

 دولت امارت اسالمی خودرا بر قرار کردند.کرد و تحریک طالبان افغانستان برای بار دوم 
باوجود مشکالت و نارساییهای زیادی که در ادارهٔ دولت جمهوری موجود بود، مردم افغانستان امیدهای زیادی به 
یک آیندهٔ درخشان، و یک افغانستان پیشرفته، دموکرات و متمدن در چوکات دولت جمهوری اسالمی و قانون 

 داشتند. 2004اساسی سال 
همچنان با وجود فساد گسترده، و ایجاد شگافهای اجتماعی در نتیجهٔ اعمال سیاستهای قومپرستانه توسط یکتعداد 
فعالین سیاسی، دست، آوردهای بیست سالهٔ دولت جمهوری اسالمی در زمینه های تضمین حقوق اساسی مردم، 

، تحصیالت عالی، ایجاد بنیادهای دولتی، تضمین آزادیهای اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیه، بهبود صحت عامه
خطوط مواصالتی، تسهیالت مخابراتی، اطالعات و فرهنگ، انکشاف سیستم بانکداری، انکشاف تجارت خارجی، 

 افزایش عواید داخلی، قانونگذاری، ترانسپورت هوایی، تبارز جامعهٔ مدنی و غیره زمینه ها قابل مالحظه اند.
بر انفاذ شریعت مطابق تفسیر متحجر و بدوی و انفاذ عنعنات نابرابر و عقب ماندٔه  اما پیروزی طالبان با تکیه

 روستایی بر جوامع شهری امروزی این امید ها را به خاک یکسان نمود.
ماه گذشته اوضاع اقتصادی کشور بشدت و به سرعت رو به وخامت گذاشته  12بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 

حدات، بسته شدن بانکها، عدم موجودیت پول نقد در بانکها، منجمد شدن ذخایر پولی د است. با بسته شدن سر
افغانستان بانک در بانکهای خارجی و بخصوص امریکا، وضع تعذیرات بین المللی در مقابل دولت امارت اسالمی، 

وقف صادرات منجمد شدن کمکهای ملیارد دالری شامل صندوق اعمار مجدد افغانستان توسط بانک جهانی، ت
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وواردات کشور و در نتیجه تقلیل عواید گمرکی، مسدود شدن ادارات و دستگاههای تولیدی و خدماتی و جلوگیری 
از کار زنان در خارج از منزل، خشکسالی، ماشین اقتصادی کشور از چرخش باز مانده است. بلند رفتن میزان 

تزاقی شده خطر فقر سراسری نیمی از مردم کشور را انفالسیون سبب افزایش قیمتها و بخصوص قیمتهای مواد ار
میلیون نفر دارای  14میلیون کودک در خطر گرسنگی هستند و  10بر اساس گزارش سازمان ملل، تهدید مینماید. 

 مشکالت جدی در زمینه امنیت غذایی هستند که این معادل یک سوم نفوس افغانستان است.
ماندن و نجات خانواده های خود از خطر فقر قرار دارند، بی اعتنائی و در این شرایط که مردم در تالش زنده 

تعرض طالبان باالی حقوق اساسی بشری مردم، حقوق زنان، حقوق مدنی، تعلیم و تربیه و شیوهٔ حکومتداری 
 انحصارگرانهٔ وخامت اوضاع کشور را بیشتر نموده است.

ادی و رفع مشکالت زندگی مردم را وابسته به مشیت الهی متاسفانه مقامات امارت اسالمی طالبان مشکالت اقتص
دانسته امارت اسالمی را در این مورد از مسولیت مبرا میدانند! این نوع برداشت در امر بهبود اوضاع امیدوار 

 کننده نبوده است.
ز عدول نکرده تجربهٔ دوازده ماه گذشته نشان داد که طالبان از مواضع و افکار افراطی بیست سال قبل خود هرگ

توجه به حقوق زنان و حقوق جامعه در ابعاد مختلف زندگی یکی از مطالبی است که در نزد گروه طالبان تنها اند. 
در محدودهٔ شریعت مطابق تفسیر اسالف اسالم مطرح است. عنصر عقالنیت و شرایط تغییر یافته زمان را طالبان 

مطابق به اصول حاکم در جوامع اسالف اسالم زندگی کنند. قراردادقبول ندارند. مطابق تفکر طالبانی مردم باید 
های اجتماعی مانند قانون اساسی و سائر قوانین مدنی که متضمن حقوق اساسی و مساویانهٔ مردم، مسولیتهای دولت 

اساس  به همین .در ضمانت این حقوق، نقش مردم به عنوان بستر و شریک دولت، از بنیاد، نزد طالبان منتفی است
 طالبان به موجودیت یک قانون اساسی برای ادارهٔ دولت اهمیتی قائل نیستند.

طالبان "اختالط زن و مرد" را در جامعه جایز ندانسته به اصل جدایی زنان از مردان )اپارتاید جنسیتی( معتقد اند. 
ی، سیاسی و اقتصادی افغانستان بر همین اساس در دوازده ماه گذشته طالبان به تجرید کامل زنان از زندگی اجتماع

این جدایی را در مکاتب ثانوی، پوهنتونها و موسسات تعلیمات عالی، ادارات و مراکز کار عملی   اقدام کرده اند.
 .کرده مطابق فیصله های طالبان زنان و مردان در اوقات متفاوت به تحصیل و کار می پردازند

طالبان دختران و زنان کشور را از حق تعلیم و کار محروم کرده اند. دختران کشور برای یکسال از نعمت تعلیمات 
ثانوی محروم شدند. این بزرگترین جنایت در مقابل آینده ملت افغانستان محسوب میگردد و به تنهایی هرگونه 

 .مشروعیت حکومت کردن رااز طالبان سلب میکند
طرآن موجود است که محدودیت های وضع شده باالی حقوق انسانی و مدنی مردم وبخصوص با گذشت زمان خ

باالی اناث بیشتر و شدید تر گردیده اصل جدایی زنان از مردان، یا به عبارهٔ اپرتاید جنسیتی، در زیر حاکمیت 
  .طالبان در افغانستان به روش زندگی روزمره مبدل گردد

ر احکام شریعت اسالمی دارد و نه با ارزشهای فرهنگی عنعنوی افغانی سازگاراست این برداشت طالبان نه ریشه د
بلکه ناشی از اثرات مخرب تعلیمات مدارس بدوی پاکستانی و بخصوص نقش مدارس حقانیهٔ پاکستانی به مثابه 

 مرجع باورهای ایدیولوژیک طالبان میباشد.
در زیر حاکمیت دوازده ماهٔ طالبان، در حالیکه مردم از خلع مفسدین، جنگساالران و تیکه داران قومی از قدرت 
استقبال میکنند، اما اقدامات الزم از جانب طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر متشکل از افراد متعلق به اقوام و 

ائی و نفاق میان اقوام کشور که در طول چهل سال گذشته جد .گروههای مذهبی و زبانی مختلف بعمل نه آمده است
توسط سیاستهای قومگرایانه تبلیغ شده بود زخمهای عمیقی در کشور بجا گذاشته است اما طالبان برای ملت سازی 

 .و تحکیم وحدت ملی هیچ اقدامی نکرده اند
ر کشورهای اسالمی مطابقت ندارد. شیوه های حکومتداری طالبان نیز با نیازمندیهای عصر ما و شیوه های سائ

دولتها در عصر امروز شامل سه قوهٔ مستقل اجرائیه، مقننه و قضائیه میباشند. موجودیت این سه قوه بطور مستقل 
سبب ایجاد زمینه های سهمگیری مردم در دولت شده و عدالت اجتماعی را برقرار نموده از دیکتاتوری جلوگیری 

سه قوهٔ متشکله مستقل دولتی عقیده ندارند بلکه بشکل دیکتاتوری حکومت میکنند و طالبان به موجودیت  .میکند
  .خواهند کرد

طالبان حق حکومتداری و سیاست را منحصر به گروه خود دانسته هیچگونه گروه سیاسی و حزب مخالف را 
اد و به انتخابات، پارلمان و حق برسمیت نشناخته و اجازهٔ فعالیت نداده اند و در آینده هم اجازهٔ فعالیت نخواهند د

 .مردم در تعیین رهبران دولت عقیده ندارند
تجربهٔ یکساله حکومتداری طالبان تایید میکند که روش حکومتداری آنها بر اساس تعبیر تحت اللفظی احکام 

اخیر  شریعت، کامالٔ مخالف ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی شهری در قرن بیست و یکم میباشد. در سالهای
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حتی عربستان سعودی تطبیق تحت اللفظی احکام شریعت را کنار گذاشته به ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی 
 شهری در قرن بیست و یکم و قوانین مدنی رو آورده است.

طالبان منبع مشروعیت خودرا بیعت علمای دینی میدانند در حالیکه مطابق عنعنات افغانی منبع مشروعیت دولتها 
 .م شورای ملی و فیصله های لویه جرگه میباشدتصامی

اند. در حالی که حکومت طالبان شریعت را مبنای  طالبان نه از قوانین گذشته پیروی کرده و نه قوانین جدیدی ساخته
 .قانونی اعمال خود تعریف کرده اند توضیح و تفسیر مورد نظر طالبان از شریعت مشخص نیست

مجتهدین و اِمامان دارای  شریعت اسالمی توسط صلیبع اامنسنت محمدی به مثابه  احکام قرآن مجید وبرداشت از 
که بدون موجود نیست اجماع واحد مدون در این زمینه تا حال  .متفاوت استمشخص صالحیت اجتهاد در موارد 

ارد و نه برای تدوین قوانین اسالمی در حاکمیت طالب، مرجع مشروع متداول وجود ند یت یک چنین اجماعوجودم
در در نتیجه به آن متعهد است. ساختار های موجود حاکمیت طالب نه مشروع و نه تعریف شده أند.  انطالب گروه

حال حاضر طالبان قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی را قبول ندارند در حالیکه سایر قوانین نافذه در کشور از 
  .اند سرنوشت مانده ون قرار داشته و بیو در گرو این قان  همین قانون اساسی سرچشمه گرفته

با تعیینات روز افزون مالها به عنوان قاضیها در محاکم، سیستم مسلکی مستقل قضایی کشور که با مشکالت زیادی 
مصوبهٔ پارلمان تنظیم شده بود، در خطر سقوط به یک نظام حقوقی در بیست سال گذشته، با حاکمیت قوانین مدنی 

 غیر مسلکی و نابرابر قرون وسطایی قرار دارد.
قابل یادآوری است که در طول بیست سال گذشته طالبان هیچ سندی، اعالمیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، 

از دوازده ماه حاکمیت مجدد دولت امارت اکنون بعد  .اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکرده بودند
اسالمی باز هم طالبان هیچ سندی، اعالمیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود 

 .منتشر نکرده اند
اقتصادی و اجتماعی را اعالم نکرد و -مولوی هیبت هللا، امیرالمومنین طالبان، در بیانیهٔ خود کدام خط مشی سیاسی

از تدوین هیچگونه قانون اساسی در آینده نیز وعده نداد. او گفت که که قوانین الهی )طبق تفسیر طالبان( باالی 
 قوانین مدنی ارجحیت دارند. طالبان به حاکمیت قوانین مدنی تدوین شده توسط ملت ُهیچ تعهدی ندارند.

و هیچ تعهدی برای کسب مشروعیت از طالبان مشروعیت حکومتداری خودرا از بیعت علمای دین کسب میکنند 
ملت افغانستان از طریق یک لویه جرگهٔ عنعنوی ملت و یا انتخابات و همه پرسی مطابق تعامل کشورهای غربی 

 ندارند.
با گذشت بیش از یکسال از ایجاد مجدد امارت اسالمی، حکومت طالبان هنوز مشروعیت ملی و بین المللی کسب 

یشود جنگ در کشور ختم شده است اما طالبان با مردم افغانستان به کدام توافق صلح نکرده است. دوازده ماه م
نرسیده اند. مردم افغانستان در زیر سایهٔ تفنگ طالبان زیرعنوان دولت "امارت اسالمی افغانستان" در صلح زندگی 

رکیب و ارزشهای دولت نمیکنند زیرا شرط اساسی استقرار صلح پایدار رسیدن به یک توافق ملی باالی شکل، ت
آیندهٔ افغانستان در چوکات یک قانون اساسی است که باید توسط یک لویه جرگهٔ قانون اساسی توسط ملت افغانستان 
تصویب گردد. طالبان تاکنون در این مورد هیچ اقدامی نکرده اند و هیچ نشانهٔ هم موجود نیست که در مورد کسب 

 کدام طرحی داشته باشند.  مشروعیت ملی برای ادامهٔ دولت خود
بعد از دوازده ماه حکومتداری هیچ کشوری، بشمول هیچ کشور اسالمی، دولت طالبان را برسمیت نشناخته اند. 
همچنان که بیست سال قبل "حقوق زنان" مانع برسمیت شناختن رژیم آنها از جانب جامعهٔ جهانی بود، امروز 

ی رژیم آنها از طرف جامعهٔ جهانی است. عالوه بر رعایت حقوق همچنان "حقوق زنان" مانع اصلی شناخت رسم
اساسی مردم و بخصوص حقوق زنان برای تحصیل و کار؛ ایجاد یک دولت همه شمول و جلوگیری از گروههای 
تروریستی در استفاده از خاک افغانستان برای حمله و نفوذ به سایر کشورها شرایطی اند که جامعهٔ جهانی برای 

سمی در مقابل طالبان قرار داده اند. کشته شدن ایمان الظواهری در کابل توسط امریکاییان ثابت نمود که شناخت ر
افغانستان هنوزهم النهٔ تروریستان بین المللی است و خطر تروریزم از افغانستان برای منطقه و جهان منتفی نشده 

 است.
میت دوبارهٔ افراطیت مذهبی و بدویت و سرکوب مظاهر با توجه به این حقایق اوضاع جاری کشور که در واقع حاک

تمدن امروزی و ترقی خواهی در کشور است موجب نگرانی عمیق بوده تداوم وضع موجود برای آیندهٔ ملت و 
 کشور افغانستان غیر قابل پذیرش میباشد. 
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