
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  
  افغانستان / کابل  -سليمی نعيم :از نوشته

 ٢٠١٩ اپريل ١٤

  

 پنھان ئیحکمروا تا عريان استبداد از
  قانون اسرار ۀپرد سرگذشت

١ 

 

  : فشرده بطور

 آوان از اند يکديگر ملزوم و الزم دو ھر که " دولت " و " قانون " داستان تا آيد می عمله ب سعی اندک رجستا درين"

 زمان از مالحظاتی ونه گھيچ بدون برھنه کشی بھره و استثمار از که استبداد و سرکوب ھای زارفا ۀمثاب به آنھا پيدايش

 پوشش با تاريخ در داریه سرماي نظام ظھور و پيدايش تا یالطوايف ملوک فيودالی ھای نظام و داری برده ھای ساختار

  ". گردد برجسته است نھفته استبداد کشنده زھر آن بطن در که قانون طالئی ظاھر به

  ..... بخوانيد بيشتر

*****  
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 شود می ديده يدآ می عمله ب تصحب روشنفکری حلقات ميان در اساسی قانون و قانون حاکميت ، قانون از وقتیً غالبا

 از ئیطال برق و زرق پر ًظاھرا تصور يک با لهأمس اساسی ماھيت در کاوش بدون آفاقی ئیگرا سطحی نوع يک که

 می عمل و داشته قرار اجتماعی ھای ساختار ۀھم مافوق که ازلی آسمانی آميز اسرار ۀپرد و چتر يک ۀمثاب به قانون

 در ھمه نادار و دارا و بينوا و توانا ، گدا و شاه و تابد می يکسان ھمگان باالی را دخو پوشش و حمايت نور گويا که کند

 ۀدھند بازتاب ًکامال که ،دارد سلطه آن موارد بيشترين در اند برخوردار حقوقی برابر و يکسان تساوی از آن پرتو

 ۀمثاب به قانون و برابری و ادیآز ، حقوق تساوی ديگر تعبار به . باشد می ، تخيلی و واقعبينانه غير بينش يکنوع

 ،گيرد صورت تقرب آنھا سویه ب چه ھر که مانند می سرابی و عنکبوت جال به ارزشھا اين ۀکنند پاسداری و حافظ

 و نموده عبور سوزن چون آن ظريف جال از بزرگ نايتکارانج و مجرمين الخرهاب و شوند می طوالنی بيشتر ھا فاصله

  . شوند می گرفته اسارت به آن بند در البنيه ضعيف و ناتوان ھای پشه

 ۀمتحد اياالت ، انگلستان در اساسی قوانين از استهبرخ بحرانات که اين است آوری ياد به الزم فوق تذکار بر عالوه

 حاکم حلقات پای پيش را متعددی ھای شوارید ، ھا کشور غيره و افغانستان الخرهاب ، برازيل ، پوليند ، اسپانيا ، امريکا

 در عمدی طوره ب اساسی قوانين خود و دولت آن حالت بيشترين در که دھد می قرار جامعه عادی مردم حتی و رتقد

 ھای هيدا ۀمثاب به قانون حاکميت و پارلمانی ھای دموکراسی که گردد می وانمود چنين و شده پوشانيده اسرار ۀپرد

  . نيست چنين که گردد می تصور ، باشد شده تنيده کائنات ملکوت در گويا که ناپذيری تغيير و جاودان

 انقالبات ظفر و فتح از است عبارت امر حقيقت در اساسی قوانين که اين شوم آور ياد دباي موضوع شدن روشن برای

 اقتصادی سيستم يک از ًمستقيما آنھا محتوای و اشکال که اند بوده تاريخ در فيودالی ۀکھن نظم برابر در داریه سرماي

 تضمينات نقش ما که نيست مفھوم بدين مطلبی چنين بيان ولی نمايد؛ می نشأت اقتصادی لحاظ از کاال يدتول بر مبتنی

 به کارفرمايان حاکميت بر غلبه جھت آنھا متحدين و زحمتکشان ساير و کارگر ۀطبق برای را اساسی قوانين از استهبرخ

  . بگيريم ناديده ، ھمکاری و تعاون بر مبتنی ۀجامع اعمار و اجتماعی عدالت به يازيدن دست منظور

  

  ؟ چيست اساسی قانون

 . گردد می اداره مردم گیزند آن حسب که اند دساتيری و مقررات مجموعه از عبارت اساسی قانون کل صورته ب

 و ھا پرزه ميان ديگررابطه جانب از و يکطرف از را ملی ھای دولت و شھروندان ميان ميان روابط اساسی قوانين

  . نمايد می تنظيم ، را دولتی ماشين مختلف یزااج

 حرف کنند تنظيم را خود گیزند و نمايند عمل انسانی جوامع و ھا دولت چگونه که اين بر مبنی دساتيری و مقررات

 که نچهآ ولی . باشد می برخوردار بشر تاريخ در ساله ٥٠٠٠ ۀسابق ازيک کم دست مقررات چنين ؛ نيست یا تازه

 منظور بيشتر يدآ می ميان به آن از ناشی اساسی حقوق و اساسی قانون از سخن وقتی که اين است اھميت حايز امروز

 ليبرال ھای پرنسيپ و ھا ديدگاه ترين اساسی و ترين وسيع از است عبارت سياست اھل و حقوقدانان و اکادميک ۀجامع

 نامه ب که شود می معين و تعريف قانونی ھای ميکانيزم توسط که است عدالت و مساوات بر مبتنی منصفانه ظاھر به

  . گردد می مسمی قانون حاکميت

 فعاليت خبازه اين ؛ نمايد می پيدا استناد آن باالی دولت که ماند می حقوقی خبازه يک به امر حقيقت در اساسی قانون

 ما اساسی انونق محتوای از تر درست درک برای . دھد می جھت و سوق را آن و ساخته محدود را دولتی ماشين ھای

 يا و خبازه اين چرا و آمده وجوده ب چگونه دولت که بدانيم و باشيم داشته دولت نامه ب یا پديده از روشنی شناخت دباي

  ؟ نمايد می پيدا وجودی ضرورت آن نگھداشت برای قانونی ۀشبک
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 آوان از اند ديگر يک ملزوم و الزم ھردو که " دولت " و " قانون " داستان تا يدآ می عمله ب سعی اندک جستار درين

 زمان از ملحوظاتی گونه ھيچ بدون برھنه کشی بھره و استثمار از که استبداد و سرکوب ھای افزار ۀمثاب به آنھا پيدايش

 پوشش با تاريخ در داریه سرماي نظام ظھور و پيدايش تا الطوايفی ملوک فيودالی ھای نظام و داری برده ھای ساختار

  . گردد جسته بر ،است نھفته استبداد ۀکشند زھر آن بطن در که قانون ئیطال ظاھر به

 دوران طوالنی ھای گذشته در قانون نامه ب سياسی حقوقی ۀپديد يا و نماد چنين که گيريم می کاوش به را مطلب اين حال

 )١٨٢٠/١٨٩٥( انگلس فريدريک قوله ب و است گرفته بر در را سال ھزاران که تاريخ ماقبل ھای فرھنگ پائينی ھای

 مالکيت ، خانواده أمنش "نام زير ماندگارش کتاب در که مارکس کارل نزديک ياور و ھمکار و المانی فيلسوف

 به که اين از قبل و ؛؟خير يا و داشت وجود ،داند می بشر تاريخ" گیشيرخوار " ۀمرحل را نآ " دولت و خصوصی

  . باشيم داشته قانون و دولت مورد در را اندکی اشارات تا افتد می الزم بپردازيم مسأله بيشتر تاريخی ھای ريشه

 سالحی يک تحليل آخرين در دولت . ندارد وجود پديده ھردو اين مورد در پنھانی رازی و رمز گونه ھيچ من نظر به

 شان نامخالف زدن عقب اقل ال يا و سرکوب برای طبقاتی ۀمبارز در که جامعه يک در قدرت حاکم ۀطبق دسته ب است

 چھار اقل ال افالطون ؛ نمود تلقی مارکسيستیً صرفا نبايد را یا نظريه چنين ابداع و تعلق ؛ گيرد می قرار استفاده وردم

 از بعد دموکراسی " : است داده بازتاب " جمھوريت " نامه ب آثارش از يکی در را مطلب اين ميالد از قبل سال صد

 را ديگری قسمت ؛ رسانند می ھالکت به را ) دشمنان ( نھاآ از بعضی ؛ گيرد می فزونی آنھا دشمنان بر ءفقرا پيروزی

 ينادر و ؛ گذارند می ميان در جمعيت بقيه با را ھا مکلفيت و سياسی دفاتر که است آن از بعد فقط و نمايند می تبعيد

 ويکی ارفالعم ةداير ( " گردند می نيتعي قرعه اساس بر ًغالبا عامه دفاتر و ھا کرسی ) منتقد – دموکراسی ( ِرژيم

  .) Plato , Republic viii , 557 a ؛ پيديا

 حکومتی ساختار در ديکتاتوری برخورد يکنوع از وی که شود می ديده ؛ بکنيم دقت باال در افالطون ھای شارها به اگر

 به ویمسا ديگر جانب از ولی ، بوده کننده سرکوب يکسو از که دوگانه کرکتر دارای که دموکراسی چوکات در دولتی /

 مورد در برخورد نوع اين بودن انتقالی و بودن عبوری از برخورد درين او ھمچنان و کند می اشاره نيست استبداد

 از يکتن که بود لحاظ ھمين به . وردآ می ميانه ب سخن مشخص زمانی چوکات تذکار بدون موقت طوره ب ديکتاتوری

 مارکس کارل افکارسياسی و تاريخ مورد در فراوانی آثار دارای که "دريپر ھال" نامه ب ئیامريکا سوسياليست نفعاال

 ، ماھوار بازنگری ۀمطبع منتشر " نينل تا مارکس از ، پرولتاريا ديکتاوری " نام زير درکتابش را مطلب اين باشد می

 در ديکتاتوری ۀکلم " : نويسد می چنين انگلس و مارکس نزد پرولتاريا ديکتاتوری کتاب اول چپتر در ، ١٩٨٧ سال

 که شود می آغاز باستان روم جمھوری dictatura به ريفرنسی يک با ) غيره وDictature,Diktatur ( زبانھا امیتم

 عالمت و اثر و يافت تداوم قرن سه از بيشتر برای که باشد می اساسی قانون از مھمی نماد يک به اشاره آن از منظور

 شھروندان توسط قدرت اضطراری تمرين برای را مينهز نماد اين. گذاشتی جاه ب سياسی افکار تمامی باالی را خود

 از حفاظت آن از منظور ؛ نمود می مھيا ، ماه شش آن حالت بيشترين با محدود و موقت زمان مدت يک برای معتمد

 دشمنان برابر در جمھوريت از دفاع در است سپری نماد اين که شد می درک چنين ؛ بود جمھوريت در موجود وضعيت

 به شايد را آنھا امروز ما که بود عناصری برابر در تمرينی چنين توجيه واقعيت در ؛ داخلی روپاشیف يا و خارجی

 ديکتاتوری سزار ژوليوس که اين تا بود ثرؤم و کارا زمانی الی اقل ال روشی چنين . نمائيم می متھم " ديکتاتوری"

  برداشت ميان از آن امروزی مفھوم به دوامدار و نامحدود ديکتاتوری اعالن با را روم جمھوريت

[1] ( The Roman dictatura:14-16.) .  
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 state of محاصره حالت يا و ( martial Law مارشال مقررات وضع نماد از عبارت روم ديکتاتوری مدرن قياس

siege( اساسی قانون حقوقی ساختار اساس بر : دارد خود با را رومی متمايز ۀخصيص سه ابزار اين . باشد می 

  . باشد می قوانين وضع مورد در ئیتوانا محدوديت دارای و است موقتی ؛ استبداد و کامگی خود نه - استواراست

 اضطراری ھای رژيم و زا بحران یھا حکومت برای مارشال مقررات ھای نماد از استفاده ۀزمين که شده ديده ھا بار

 می که اين يا و بوده دموکراتيک غير ملحوظ ھمين روی ھا نيادب و ھا نھاد اينگونه که اند مدعی ھا برخی . اند شده مھيا

 ( [2] گيرند قرار استفاده مورد دموکراتيک ضد گی کجراه و گی گمراه جھت دريک ديگری چيز ھر مانند توانند

Marshal Law , etc : 16-19 ( ...... " .  

 " عبارت وی ھمعصران و مارکس کارل برای که دھد می توضيح کتابش اول چپتر در سخن آغاز در دريپر ھال

 مارچ اوايل ۀمنشر ، " فرانسه در طبقاتی ۀمبارز " نامه ب ماندگارش اثر در را آن مارکس که " پرولتاريا ديکتاتوری

 ۀنکت " نويسد می جواب در او ؛ بوده قرار چه از است داشته ) ديکتاتوری ( عبارت اين به شاراتیا نآ در که  ١٩٥٠

 ھنوز ديکتاوری کھن ۀواژ ١٩ قرن اواسط در: است قرار بدين ساخت می مبھم و مشکلزای را اژهو اين تاريخ که کليدی

 خود ، استبداد به مترادف ديکتاوری ۀکلم مفھوم اين با و بود مروج متمادی قرون طی که نمود می حمل را ئیامعن ھمان

  . " شد نمی تلقی دموکراسی ضد جھت رد که اين ھمه از باالتر و نبود اوتوکراسی يا و قدرت مطلقيت ، کامگی

 تا باستان يونان از قانون پيدايش تکاملی سير جزؤم مرور و بررسی ھمچنان و الؤس اين به بيشتر پاسخ دريافت برای

 می سری " قانون " نامه ب افالطون از ديگری کتاب به ) ميالدی ١٨ – ١٧ قرون ( بورژوازی صنعتی انقالبات دوران

 فراوانی ھای کتاب و آثار که است آوری ياد به الزم . ستا يافته بازتاب چگونه اثر ين ادر مطلب اين که ببينيم تا زنيم

 سھولت زمينه در را ما کار که را انترنيتی ريفرنسی منابع از يکی من ولی ؛ ندآ امده درآمده تحرير ۀرشت به باره ين ادر

 IEP) Plato : The Laws / Internetپی ای آی فلسفی المعارف ةداير از عبارت که نمايم می استفاده بخشد می

Encyclopsdia of /laws-pla/edu.utm.iep.www://https( تر ساده تفسير با را افالطون " قانون" که باشد می 

 و تدوين را آن کمياب اثر اين ھای پاراگراف ھای دیبن شماره با اشاره با آن مباحث و ھا چپتر متواتر بندی سلسله با و

 آن در که دھد می تشکيل را افالطون ھای نوشته متون ترين طويل از يکی کتاب اين زيرا ، است ساخته خالصه

 ديگری ، آتن از نشان و نام بی يکی وخردمند سالمند مردان از تن سه ميان سياست ۀفلسف مورد در یا گسترده مباحثات

 به متعلق Crete کريت ۀجزير از آخری فرد الخرهاب و Megillus ميگيلس نامه ب Sparta سپارتا يا و پارتازشھراس

 شده جمع واقعيت در خردمند مرد سه اين . است خواندنی و دلچسپ بسيار که گردد می برگزار شرقی ۀمديتران در يونان

 تدوين و تيبتر يونان مناطق از يکی مگنيشيا Magnesia نامه ب کريت برای را جديدی ۀمستعمر اساسی قانون تا بودند

 آن شھروندان تمامی بتواند که تا باشد استوار ديکتاتوری ۀمستبدان و دموکراتيک اصول از اختالطی مبنای بر که نمايند

   . نگھدارد پاکدامن و عفيف ، خرسند را ديار

  ادامه دارد

 

  


