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 ۰7/۰۰/۰۰1۲         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 تمدن!دول م در« نهضت عدم اطاعت مردم»مفهوم 
 

 امضاء را توافقنامه یا جمهور، رئیس جاللتمآباز زمانیکه در پورتال "افغان جرمن آنالین" نوشته ای را تحت عنوان "
فورمولبندی این ۀ نظر خواهی مشاهده نموده ایم، ، در دریچ"انداخت خواهند براه را اطاعت عدم نهضت مردم یا کنید

سال  7۷مان با آغاز جنگ اول جهانی و هم چنان با زسال اخیر، که در عین  1۰۰عنوان  و وقوع حوادث اقالً در 
چه بسی  بعد از آغاز جنگ دوم جهانی مطابقت می نماید، ممکن ذهن هر یک را سخت بخود مشغول ساخته باشد.

 در جهان ما "انقالبات"، " جهاد ها"، "شورش ها"، "کودتاها"، "تالش های کسب قدرت" و غیره بحرانات نیست که
تمام اعضای  جامعۀ بشری  البات دائمی"، ممکن برایبوقوع نپیوسته باشد. زندگی در یک "شورش دوامدار" و یا "انق

 خوش آیند، نباشد.
 

در برابر اوامر و قوانین "دولتی"، بیک امر و قدرت باالتر از  که از جانب دیگر از دیدگاه مذهبیون بطور نمونه، 
برداشت متفاوت هم  همه "مخلوقات" معتقد اند، به آن بعنوان امر خداوندی می نگرند. در هر یک از ادیان و مذاهب،

قانون" باید متضمن "امنیت" و رهبری  راه رشد و ترقی جامعۀ "مودرن"  بنظر می رسد. "دیموکراسی" و "حاکمیت
 و متمدن گردد.

 

 –با درنظرداشت، بحران قریب سی وشش سال اخیر در افغانستان و بخصوص وضعیت سیاسی  ،در لحظات اول
در کشورجنگ « احزاب و سازمانهای سیاسی»عین زمان تعدد بی سابقۀ م، در ۰۰۰1اجتماعی کشور، بعد از سال
صور ، ت«کمر شکسته»جوان و نوپای « دیموکراسی وارداتی»در « کمپاین انتخاباتی»زده و بحرانی از یکطرف و 

ی ب دیگر کشانید، تا حدی هم به نسبت«  دلسرد کنندۀ»سطحی معمول، اینجانب را هم تا حدی به مفکوره های نسبتاً 
کشور ما، باعث تأثر گردید، که بموقع نتوانستم، «  سیاسی»توجهی های محسوس، از جانب بعضی از صاحب قلمان 

 درین مورد چیزی بنویسم.
 

که  کا،یامر ۀمتحد االتیبا ا "شده پالن ستراتیژیک مشارکت" ه قابل تذکر است، اینست که موضوعآنچه قبل از هم
به اینطرف، از جانب مسوولین هشت سال رسماً از قریب "، حضور دوامدار داده شود ۀاجاز یکائیامر یقوا یبرا دیبا

، "ایاالت متحدۀ دولتی، رویدست بوده، موضوعی است که با مناسبات دولت افغانستان با یک دولت بزرگ جهان
ن مرحله، برای همه امر این پروسه تا بحال، به پایان نرسیده، بازهم، تا ای در واقعیت .ارتباط می گیردامریکا" 

محتوای فرضی و برای بعضی ها ممکن مرحلۀ "آرزو" از  دستاورد های "مثبت" مطرح باشد. نتایج "مثبت" و 
 "منفی" را آینده، نشان خواهد داد. تفاوت نظرها هم قابل درک است.

 

افغانستان از "لویه رئیس جمهور برای عقد این قرارداد "مطروحه"،  خبر رسید کهچند ماه قبل جالب است، وقتی 
جرگۀ مشورتی" دعوت بعمل می آورد، بودند کسانی هم که این اقدام را "غیر قانونی" تبلیغ می نمودند. با تدویر "لویه 

شامل بوده اند، که از نگاه "پروتوکولی"،  ود آنکه، بعضی از آنها، در محافل معتبرجرگه" مخالفت داشتند، با وج
برای عقد توافق را فرستاده شده است. وقتی "لویه جرگۀ مشورتی"، "مشورۀ مثبت"  عنوانی آنها نیز« دعوتنامه»

 م،ه ولین دولتی بوده است، تعداد معینکه "مشوره" برای رئیس جمهور و مسؤمطروحه، بتصویب رسانید، در حالی
 . را بزبان آوردندط رئیس جمهور ستو ،فوری امضاء قرارداد تهیه شده تقاضای

 

ر قانونی" "غیطوریکه قبالً نیز تذکر رفته است، هم شامل بوده اند، که "تدویر لویه جرگۀ مشورتی" را  در جمله کسانی
وقتی تأکید بر آنرا ممکن بنفع مواضع سیاسی "فردی" و یا "گروپی" خویش ارزیابی نموده  ،می دانستند، اما بعداً 

ن مورد "موضعگیری های" مختلف وجود دارد. هر یرفتند. دریذ"تصویب مشورتی" را بعنوان "امریۀ حتمی" پ باشند،
در اختیار رئیس جمهور  باز هم کس حق دارد، نظر خود را "ارائه" کند. اما صالحیت "امضاء" بر حسب قانون،

است. بناًء خیلی روشن نیست که چگونه، همچو صالحیت، با "بی اطاعتی مردم" یا با  "بی اطاعتی مدنی"   ارتباط  
 داده می شود.
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یکی از عوامل ایکه در کندی کار تحریری این چند سطر، اثر داشته است، سؤالی مطرح بوده است، تا در قدم اول، 
روشن گردد. اینرا هم نباید  از نظر دورداشته باشیم که "بحران طوالنی"  «نهضت عدم اطاعت مردم»تعریف این اصطالح 

ر تجارب، تصورات و نظرات سیاسی ما، عاری ازاثر خاص بوده وهمچنان موجودت مهاجرین هموطن ما، در سراسر دنیا، ب
نمی تواند. اظهارهمچواصطالح بقسم "التماتم" یا "ضرب االجل" در برابر یک "نظام حاکم"، بخصوص در شرایط "بحران"، 

یم، ن مفهوم را بدانیک تصور "معقول" بنظر نمی رسد. بناًء کوشش بعمل آمده است، تا در قدم اول، خود تا حدی ریشۀ تأریخی ای
نخست بپذیریم  که با چه معنی و مفهوم آنرا قبول می کنیم، بعد با هموطنان خود، برداشت مناسب را در میان گذاریم. با توجه 

از دید اینجانب، عنوان مطلب نسبتاً طویل، در حقیقت « شیطان در تفصیل نهفته است.»به ضرب المثل معروفی که می گویند:
یم متنوع، حالت بغرنجی را بوجود آورده است. روی محتوا و مفهوم قسمت اول جمله، که جنبۀ درخواست را با ترکیب مفاه

 داراست، حرفی وجود ندارد، اما در مورد قسمت دوم جمله می توان زیاد بحث نمود.
 

، در جوامع فرهنگی مختلف، که درگذشته عمدتاً، عقاید "مذهبی" «نهضت عدم اطاعت مردم»مفهوم نباید از نظر دور داشت، که 
و درک از قانون و کرامت و حق "اولیۀ" انسان نیزنقش بیشتر داشته است، بتدریج با پیشرفت علم تخنیک و ارتقای سطح تعلیمی 

اطاعتی مدنی" شمرده می و تغییر کیفی درین جوامع، تا حدی هم بحیث یک عمل در مطابقت با  رویه های " مدنی" یا "بی 
 شود. 

 

چنین عکس العمل ها را در طول "تأریخ"، بعضاً اعتراض کنندگان، "شعوری" انجام داده اند، بدین معنی که همچو"تخلف" از 
"قانون" را مرتکب می شده اند، با تصور و نیات بر اینکه، بدون استعمال "زور"عملی گردد. مکرراً بعبارت دیگرتأکید بعمل 

، از جانب "عامل" بطور شعوری، در پیش گرفته می شود و بر طبق قانون معتبر، «بی اطاعتی مدنی»د، که در تحت نام می آی
مطمئن می باشد که  به جزا محکوم می گردد. اما در رابطه با موضوع تحت بحث فعلی که نویسنده در عنوان طوالنی، با خط 

د، تا انسان با "بی اطاعتی" و آنهم، اینکه چنان "بی اطاعتی" چگونه اجراآت سرخ نوشته است، کدام "صراحت" قانونی وجود دار
خواهد داشت و در ضدیت با کدام مادۀ قانونی خواهد بود؟. در چنین عمل اگر اشتراک کمیت بزرگ هم در میان باشد، تجارب 

ام جامعه، در همه حاالت وجود داشته پیش بینی نا شده، برای تم« خطرات»نشان داده است، که متأسفانه، تضمین جلوگیری از
 نمی تواند. 

 

ممکن شناخته شده است، که بنام "بی اطاعتی مدنی" یاد می « دیموکراسی»چنان حقوق و اقدامات "اعتراض آمیز" در چوکات 
تحمل شناخته  گردد. اما همه اقدامات بخاطر جلوگیری از یک حالت و یا قانون ایست که از دید آنها، غیر عادالنه و غیر قابل

شده باشد. هر گاه قبول خطر، از طریق "تحریک" دیگران، آنهم کمیت کثیر در نظر باشد، موضوعی است، جدا گانه، که درین 
 مطلب گنجایش بررسی دقیق علمی، دیده نمی شود. 

 

« تشکل»، «درتق»، در پهلوی تطبیق «حاکمیت های سیاسی»از همان آغاز زندگی اجتماعی انسان ها، بخصوص با ایجاد 
وغیره حرکات منظم و غیر منظم کتلوی، در برابر فشارهای باالئی، بوجود آمده، در طی قرون با تفاوت «  مقاومت ها»های 

های عمیق "سیستم های حقوقی" و "مدنی" نیز ایجاد و رشد نموده است. صرفنظر از تفصیل در جهان امروز ده ها و صدها 
نیز تعریف شده می تواند، زیرا با چنین اعمال، اکثراً « بی اطاعتی»یع همه وهمه نوعی از و غیره وقا« انقالب»و « قیام»

بطور نا گهانی و هم مخفی، بهدف لغو نظم و قانون قبلی بوقوع پیوسته و می پیوندد. اما هدف  نویسنده را تشریح این موضوع 
ریف این اصطالح، از دید صاحبنظران، بشمول صاحبنظران تشکیل، نمی دهد. قبل ازینکه راجع به عنوان نظر داده شود، به تع

 "غربی" مختصراً نظر می اندازیم:
 

"بی اطاعتی متمدن یا مدنی"، با ریشۀ زبانی "التینی" در حقیقت، جز فرهنگ "سیاسی" اتباع  شهری" یک دولت است، که 
ثابۀ یک نوعی از "سهمگیری سیاسی" نیزشناخته بعبارت دیگر، از آن بعنوان "قشر متوسط" جامعه نیز یاد می کنند، یعنی بم

 شده، که ریشه های  آنرا در جامعۀ قدیمی )"انتیک"( یافته اند.
 

بر طبق دالیل "سمبولیک"، "وجدان" و "ضمیر" انسانی، بشمول عقاید "مذهبی"، بطور شعوری به تخلف مشخص از "اوامر" 
عۀ دولتی صورت می گیرد و یا صوت گرفته است. چنین انسان ها می یا  قانون، یعنی علیه "نورم های حقوقی"، از جانب تب

وضعیت غیر حقوقی" را مانع گردیده، »خواهند از طریق عمل خویش، "بی اطاعتی مدنی" را مرتکب شوند، بهدف اینکه یک 
و  ا یا اوامر یک دولتبرین اساس بر "حق اخالقی" این چنین سهمگیری، تأکید بعمل می آید. "باید هم چنان قوانین، مکلفیت ه

یا از کدام واحد، در یک  ساختار وترکیب دولتی اعالم گردیده باشد. با اعتراض "سمبولیک"، باید برای جلوگیری از یک بی 
 ..." )ویکیپدیا(عدالتی و یا عمل غیر حق، نفوذ بر افکار عامه حاصل گردد  
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 Henry Davidتوریو" )  این طرح"،  "هینری داویددر همین منبع تذکر رفته است، که در جمله "پدران مودرن 

Thoreau)، چند گاندی"  "موهنداس کرم(iMohandas Karamchand Gandh( "و"مارتین لوتر کینگ ) Martin

Luther King, Jr. ،) نادسیک صفحۀ "نمونه" از اولین ا درین منبع شناخته می شوند. نویسندهبطور نمونه 
 Resistance to Civil تحت عنوان "مقاومت در برابر حکومت مدنی" ) که به چاپ می رساند، چاپی،"توریو"

Government, 1۴۲۱نا فرمانی مدنی" م بعنوان1۴۱۱بعد از  نشر شده است، (م" ( Civil Disobedience ) گردیده است. یاد 
یاد می شود، وجود داشته، اتباع "آگاه" در مواقع « جرأت مدنی»اصطالح دیگری هم که بنام  در جوامع "غربی"،

 برای جلوگیری از "ظلم" و "بی عدالتی" و "زور گوئی" ، در صورت عدم موجودیت پولیس در آن لحظه،"حساس"
د. در غیر آن، ننشان می دهاز جانب خود،  "زور گویان"  طرفمظلوم از و یا انسان های در برابر انسان  احتمالی،

 تطبیق قانون را وظیفۀ "ارگان های دولتی" می دانند، که قانون چنان وظایف را بدوش آنها سپرده است.
 

ازگذشتۀ حیات بشرجلب میگردد، که در « بی اطاعتی مدنی»از  نمونه ط توجه خوانندگان محترم، به چنددرین راب 
جهان "غرب" از آن تکراراً تذکر بعمل می آید. البته وقوع حوادث بفاصله های زمانی زیاد، یاد شده است. بطور مثال 

ال "نو تولد "هیبری" یا پیروان "دین یهودی" را در افسانه های "مذهبی" می گویند که زمانی "فرعون" امر قتل اطف
. این یک نمونه ازیک عقیدۀ دیگر بوده است که ندازین امر پیروی ننموده ا یا چندین قابله صادر نمود. یک "قابله"

، با قبول همه خطرات در برابر زندگی دانسته اند، باال تر از امر "فرعون" آنانامر خدای واحد خود را که بعقیدۀ 
هینری ". مثال دیگر را از عکس العمل، ند. اطفال نو تولد را بقتل نرسانیده اندخود، این امر "فرعون" را نپذیرفته ا

، یادمی کنند که بعنوان "اعتراض" علیه "جنگ بر ضد مکسیکو" و مخالفت با "حفظ نظام بردگی"، توریو"  داوید
ه است. این اقدام خود را با "نا فرمانی مدنی" و یا "بی اطاعتی از"پرداخت مالیه" به دولت وقت امریکا، امتناع ورزید

 مدنی" ارتباط داده است.
 

یا سرکشی در برابر اوامر دولتی، در دول  «...اطاعت عدم نهضت... » یاصرفنظر از تفصیل، "نا فرمانی مدنی" 
ل معین دولتی نیز"می باشد.)تفصیمتمدن، "فقط در چوکات یک وحدت دولتی عملی شده می تواند." که تابع "نورم های 

 درینجا، نمی گنجد.(
 

موضوع ایکه در حال حاضر باعث براه افتادن مباحثات و مناقشات مختلف در بین هموطنان ما گردیده است، به 
همگان معلوم است. جای تعجب است که چنین یک موضوع، که تا اکنون مراجع دولتی  و شخص رئیس جمهور آنرا، 

ه است، یعنی امضاء و توشیح نگردیده است، چگونه درنوشتۀ نویسنده، باچنین مفهوم ارتباط داده می "نهائی" نساخت
 شود.

 
 پایان
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