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پيشگفتار



: مشخصات عمده
. تافغانستان يک کشور چند قومی، چند زبانی، چند مذهبی و چند فرهنگی اس* 
تمام ارقام     (نفوس کشور و ترکيب قومی، زبانی، مذهبی و جنسی آن معلوم نيست * 

) سياسی-بر بنياد قومی   موجود درمنابع مختلف يا تخمينی است يا ساختۀ مقامات دولتی کشور 
قومی، زبانی، مذهبی، سمتی، بی امنی، بی        (مشکالت متعددی در کشور وجود دارد * 

)...    قانونی، بی اعتمادی، بيسوادی، بيکاری، بيخانگی و

مسئول کيست؟
)  جمهوری، متمرکز و فرد محور-شاهی (نظام های استبدادی * 
) واجب االحترام غيرمسئول(حکام دارای اختيارات گسترده، غيرانتخابی وغيرپاسخگو* 
) تسکين درد ها با دعا يا بدگوئی(مردم بی خبر و نا آگاه از حقوق و آزادی های خود * 
ضعيف، محدود و وابسته) سياسی و مدنی( رسانه ها و سازمان های * 
بی قانونی يا عدم حاکميت قانون * 
)  پژوهشی-نبود گفتمان های آزاد علمی( فرهنگ زور، تحميل، حذف و عدم تحمل *  
)و مقصر دانی خارجی ها؟” مالمت بازی”( مداخالت خارجی * 
  

)چرچيل(” اکثريت نادان و اقليت خائن“



ريشه يابی
) تشخيص (

 مشکالت کشور



      )  عناصر اساسی(ساختار جامعه 
رهبری کننده): نظام سياسی(نيروهای دولتی *      

 حکومت*               
 پارلمان*               
) دادگاه( قضا *               

کنترول کننده: نيروهای غيردولتی*          
 مردم     *               

 احزاب سياسی*               
 سازمان های مدنی*               
 رسانه ها*               

نقش نيروها
جامعه) خلبان، ناخدا(اننده  ر– حکومت *               
 مغز جامعه– پارلمان *               
 قلب جامعه– قضا *               
جامعه  ) بدن( هسته – مردم *               
 چشم و گوش جامعه– رسانه ها *               
 دست های جامعه– احزاب سياسی *               
 پا های جامعه– سازمان های مدنی *               

  !ماهيت جامعه را نشان دهد)  بطور نسبی(آسيب شناسی هر يک از اين نيروها ميتواند  



”  تعين کنندۀ ساختارنظام-قانون اساسی “): نظام سياسی(ساختار دولت 

)تفاوت نظام ها و معيارها( توافق عمومی بر سر تقسيم نظام ها وجود ندارد *    
) تمام تالشها درجهت تقرب به آن است(وجود ندارد )  بی عيب( نظام سياسی آيديال *  
:     صرفنظر از نام و شکل آنها( تمام نظام های سياسی از نقطۀ نظر ماهيت، سه نوع اند *  

):     امپراتوری، شاهی، جمهوری، امارت، خالفت وغيره
) رياستی، فرد محور يا ديکتاتوری(متمرکز  *         

 اختيارات گسترده*              
 غير پاسخگو*              
 اصل شايستگی ميتواند رعايت نشود*              

)پارلمانی، مردم محور يا دموکراتيک(غيرمتمرکز *          
 اختيارات محدود*              
 پاسخگو*              
 اصل شايستگی اکثرا رعايت ميشود*              

)نيمه متمرکز، نيمه رياستی يا ترکيبی(مخلوط *          
ند با درنظرداشت وزنۀ متمرکز يا غيرمتمرکز بطرف يکی از آنها تقرب ميک*              

مسير حرکت جامعه و ماهيت نظام سياسی
  !آنهاست) عملکرد(وابسته به نقش نيروهای محرکه و چگونگی مناسبات 



مناسبات جامعه
  

):شاخص های دموکراسی(مناسبات در بين عناصر اساسی يا نيروهای محرکۀ جامعه 

حقوق مداری*     
)...فردی، مذهبی، سياسی، فرهنگی، زبانی و( مردم ازحقوق و آزادی ها آگاهی*              
 حقوق و آزادی ها در قوانينتسجيل*              

    

قانون مداری*          
حاکميت قانون*              

   قوانينکميت و کيفيت             * 
    

مردم مداری*          
 کرسی هاانتخابی بودن*              
 مقام هاپاسخگو بودن*              

    

)رسانه ها...  سياسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، نظارتی،:  غيردولتی (نهاد مداری*          
 نهاد هاکميت و کيفيت*              

طبيق استچنين مناسباتی فقط در ساختار نظام های غيرمتمرکز و کثرت گرا قابل ت
!که از شفافيت، علنيت و نظارت کافی برخوردار اند



راه های حل مشکالت



  عرصه های تغيير

)  اقليت خائن (----------------------):    قابل تغيير در کوتاه مدت(ساختار دولتی *  
) منبع ساختار نظام و تمام قوانين و مناسبات جامعه (قانون اساسی*      
)  منبع تمرکز قدرت(نظام رياستی *      

)  دارای اختيارات گسترده و غيرپاسخگو(رئيس جمهور               * 
) غيرانتخابی و غيرپاسخگو(واليان               * 

             

) اکثريت نادان (---------):   روشنگری و سرمايه گذاری درازمدت(ساختار غيردولتی * 
)  نا آگاه و بی تفاوت ( مردم*      
) ضعيف و غيرفراگير (احزاب سياسی*      
) ضعيف و غيرمستقل ( نهاد های مدنی*      
  )ضعيف و وابسته ( رسانه ها*      

” اقليت خائن“راه های جلوگيری از نفوذ و آسيب رسانی 
)  اصول و معيارها( قوانين     *
) شايسته ساالری( انتخابات     *
 اختيارات محدود و پاسخگوئی *    
 امن سازی سيستم*    

)هشداردهنده ها( ناظرين *                
) بروز خطر(” کم ترين آسيب “*                

! ، اختيارات گسترده و عدم پاسخگوئی افراد است”خطر بزرگ“



: اهداف عمده* 
تغيير رئيس جمهور*            
  ) بر بنياد نظام غيرمتمرکز و مناسبات دموکراتيک( تغيير قانون اساسی *            
  برقراری نظام غيرمتمرکز*            

)اختيارات محدود و پاسخگو(  صدارتی - پارلمانی*                   
)افزايش نقش مردم(  واليان انتخابی و پاسخگو *                   

       

:شيوه های تحقق اهداف* 
  نظامی*           

) خونبار و وحشتناک( جنگ *                   
) خونبار و وحشتناک( کودتا *                   

سياسی*           
)  احتمال خونريزی؟؟؟-”  بهارعربی “ -نقش مردم  ( تظاهرات*                    
) !!!  پيروزی- اتحاد اپوزيسيون -نقش رهبران  (انتخابات*                    

انتخابات يگانه وسيلۀ مشروع تغيير نظام ها و تعين نمايندگان،
!  و چگونگی برگزاری آن نشان دهندۀ ماهيت نظام حاکم در آن کشور است



2014انتخابات 
)سال سرنوشت ساز(



): مشروع و دموکراتيک(معيارهای انتخابات سالم * 
 کميسيون های واقعا مستقل*          
 تطبيق قوانين*          
 اشتراک مردم*          
) علنيت( شفافيت *          
 عدم تقلب*          

: جناح های عمده در انتخابات آينده* 
)ادامۀ وضع موجود( جناح کرزی*           

... جنگ و خونريزی، فساد و بيکاری، مواد مخدر و*                
توسط مردم  ) تيم کرزی( اميدواری زياد برای عدم پذيرش *                

) برنامه های گوناگون (جناح اپوزيسيون*           
) ”خطر بزرگ“ درمان موقتی بدون رفع  (”افراد“نظام رياستی و تغيير *                 
)درمان دايمی( صدارتی و واليان انتخابی -پارلمانی: تغيير نظام رياستی*                 

) از طريق لويه جرگه يا حالت اضطرار(تشويش های جدی برای عدم برگزاری انتخابات 
!و يا برگزاری يک انتخابات غيرسالم وجود دارد

ها صورت ميگيرد، ” سيستم“ بسيار مهم است، اما بيشترين سرمايه گذاری بر سر ” افراد“نقش 
! باشند” کم ترين آسيب“دارای توانائی ” بد ترين افراد“ طوريکه حتی 



): تجارب گذشته( مشکالت عمده در انتخابات آينده * 
)در بدل پول، کرسی و وعده ها(  انشعاب در اپوزيسيون *         
)توسط اپوزيسيون( معرفی چند کانديد *         
)توسط تيم حاکم( تقلب در انتخابات *         

 مراکز خيالی*                    
 رای دهی مکرر*                    
 پرکاری صندوق ها*                    
 شمارش آرا*                    

) ؟( پشتيبانی خارجی ها *         

: راه های حل اساسی* 
)تسليم نشدن در برابر پول، کرسی و وعده ها (وحدت اپوزيسيون *         
)بر معيارهای شايستگی (معرفی کانديد واحد *         
جلوگيری از تقلب *        

)داخلی و خارجی(و ناظران ) کانديدان( نظارت نمايندگان *                   
 تثبيت تعداد رای دهندگان*                   
 شمار برگه های رای*                   
 شمارش آرا در محل*                   



:کانديد واحد)  شايستگی( معيارهای گزينش * 
) ...دانش، تجربۀ، صداقت و( شخصيت کانديد *           
) شخصيت معاونان، مشاوران و اطرافيان( تيم کاری کانديد *           
) وعده های دارای زمينۀ عملی و ضمانت اجرائيوی( برنامه انتخاباتی *           

:نکات برجسته در برنامۀ انتخاباتی کانديد واحد* 
 تغيير قانون اساسی*           
 صدارتی- ايجاد نظام پارلمانی*           
 واليان انتخابی*           
 شايسته ساالری*           
 حقوق شهروندی*           
 حاکميت قانون*           
 تفاهم با پاکستان*           
 سرشماری نفوس*           

)صدارتی و واليان انتخابی-پارلمانی(بدون انتخابات دموکراتيک و نظام غيرمتمرکز 
! وق شهروندی برداشتنميتوان گامی در جهت استقرار دولت ملی بر بنياد عدالت اجتماعی و حق



مداخالت پاکستان



):”جنگ سرد“محصول دوران (سياست حاکمان افغانستان * 
1947 رای مخالف برای شموليت پاکستان در ملل متحد در *          
1949 لغو معاهدات قبلی مرزی در *          
)؟” دشمن دايمی“: پاکستان( جنگ تبليغاتی *          
 اعالن سفربری *          
) ؟”غاصب خاکهای ما“( ادعای ارضی بر نيم پاکستان *          

 :عملکرد حاکمان افغانستان* 
)دالخور و بدون تاريخ: غيرت افغانی، تاريخ پنجهزارساله، پاکستان( الف و افسانه *          
 کمک به مخالفين دولت پاکستان*          

  ):ظاهرا دوستی و حسن همجواری(سياست حاکمان پاکستان * 
 :تشويش دربارۀ سياست حاکمان افغانستان*           

)ادعای ارضی (مرز ديورند*                      
) محاصرۀ پاکستان (نفوذ هند*                      
کمک به مخالفين دولت پاکستان*                      

:عملکرد حاکمان پاکستان*  
از طريق نفوذ             ( از بين بردن زيربناهای نظامی، اقتصادی و فرهنگی کشور *         

) ” طالبان“و ” احزاب جهادی“، ”ارگان های دولتی“              گسترده در 



: طالبان* 
درخدمت) نه نمايندۀ کدام قوم، دين يا ايديولوژی( مشتی عناصر اجير و مزدور*      

)  ...آی ايس آی و(  دستگاه های استخباراتی *                  
)... القاعده و( تروريزم بين المللی *                  
)داخلی و خارجی( مافيای اقتصادی *                  

           

:عالج طالبان* 
زمينه های داخلی*        

)سهم گيری طالبان در اداره و رهبریامکان ( انتخابی ساختن واليان *                  
  زمينه های خارجی*        

 حل اختالفات با پاکستان*                  
)  نبود قدرت–جنگ ( نظامی *                            
) نبود اسناد–دادگاه ها ( حقوقی *                            
)   تفاهم–گفتگو (  سياسی *                            

ز انبوهدر پشت صحنۀ جنگ های امروزی دستگاه های استخباراتی قرار دارند که ا
! امکانات معلوماتی، لوژستيکی، تخنيکی و برنامه ريزی برخورداراند



)گفتگوهای دو جانبه، چند جانبه، ميانجی(حل سياسی 
  )ی حل آناحترام متقابل، اعتماد سازی، توافق بر سر مشکالت و برنامه ريزی برا(

 کوتاه مدت-------------):  ” دشمن دايمی“( بازنگری سياست پاکستان ستيزی * 
 تغيير فضای مسموم موجود   *        
)به عوض طالبان( مذاکره با پاکستان *        

)...مرزها، راه های ترانزيت، مداخالت و(  طرح خواست ها *               
) امضای قرارداد دوستی با تضمين جامعۀ بين المللی( حل مشکالت *               
                     

 درازمدت---------):  از ترکيه تا آسيای ميانه و هند(شورای همکاری منطقوی * 
)مانند اتحاديۀ اروپا( فرهنگی - ايجاد شورای اقتصادی*        
) ...رفع پاسپورت، ويزه و( گشودن مرزها *        
)...برق، گاز، تيل و( فرهنگی - گسترش روابط اقتصادی*        
 پيوند اقوامی که در درازنای زمان، تاريخ و فرهنگ مشترک داشته اند*        

خواهان تجزيۀ پاکستان اند،تا زمانيکه حاکمان افغانستان مرز ديورند را به رسميت نمی شناسند و 
بفرستد؟” دستۀ گل“آيا ميتوان توقع داشت که حاکمان پاکستان به عوض طالب، 



نتيجه گيری



حاکمان غيرانتخابی، غيرپاسخگو، دارای اختيارات      با  ( نظام رياستیوقانون اساسی * 
ريشۀ اصلی مشکالت داخلی و مداخالت خارجی در   )  سياست های نادرستو  گسترده 

.  کشور است که آنرا به پرتگاه نيستی کشانيده است

 صدارتی     -اصالح قانون اساسی، تغيير نظام رياستی به پارلمانی در کوتاه مدت، * 
ايجاد         ( گام های بزرگی است در جهت کاهش مشکالت داخلی واليان انتخابیو   

ات محدود و افزايش     مناسبات دموکراتيک؛ داشتن حاکمان انتخابی، پاسخگو و دارای اختيار
). عالج اقليت خائن) (  نقش مردم

 گام های قاطعی است در جهت قطع          تفاهم با پاکستانو انتخابی ساختن واليان* 
.   جنگ و کاهش مداخالت خارجی

 سرمايه گذاری برای بلند بردن سطح        و روشنگری  در درازمدت، کار دوامدار*
       وی   آگاهی مردم، فراگير سازی احزاب سياسی، مستقل سازی سازمان های مدن

ارگانهای دولتی و تامين مناسبات       ) نظارت( وسايلی است برای کنترول   رسانه ها
). عالج اکثريت نادان(  دموکراتيک 



 يگانه وسيلۀ مشروعی است برای تغيير نظام سياسی و      انتخابات دموکراتيک* 
. های مختلف) مقام(    تعين نمايندگان واقعی مردم در کرسی 

 بزرگترين تضمينی است برای معرفی کانديد واحد و وحدت رهبران اپوزيسيون* 
راری نظام   پيروزی اپوزيسيون در انتخابات سال آينده، اصالح قانون اساسی، برق

.  صدارتی و واليان انتخابی-  پارلمانی

 است که آيا با آموختن از   موضعگيری رهبران اپوزيسيون، بزرگترين تشويش* 
 و قدرت تيم    گذشته، متحد باقی مانده و پيروز ميشوند و يا بازهم در مقابل ثروت

گرديده و با سرنوشت مردم و کشور خود     تسليم )  پول، کرسی و وعده ها(  کرزی 
  بازی ميکنند؟
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