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 Political سياسی

  
 داکتر ثنا نيکپی: نويسنده

  کارشناس در رشته حقوق و دولت
   ، تورنتو، کانادا٢٠٠٩پانزدھم نومبر 

 
  در افغانستان"  دولت جھانی"ۀشيوه ھای ادار

  )ی سازند، تا جھانی نشويمم" جھانی"ما را  (
  

  :به ادامه گذشته

  ايجاد نھاد ھای غير مدنی داخلی و خارجی: شيوه چھارم

. طرفدار رشد و تقويت نھاد ھای دولتی نبوده، آنھا در داخل دولت ، دولت ھای خود را می سازند" جامعه جھانی"

 از حقوق بشر را می زنند، دولتی را که در حاليکه الف دموکراسی، تشکيل دولت انتخابی و دفاع" جامعه جھانی"

نھادھا و انستيتوت ھای که با استفاده . خود شان می سازند تضعيف نموده از نھاد ھای غير مدنی حمايت می کنند

 از عقايد ، رواجھا و عنعنات مردم با شيوه ھای غير قانونی، غير ستندرد و غير ضروری برای مردم وءس

فعاليت ھای دولت و جامعه را مختل می کنند، حقوق و آزادی ھای مردم را تھديد و افغانستان تشکيل می شوند، 

قتی در ؤسيس نھاد ھای غيرمدنی به طور دايمی و مأت. روشنگری را سرکوب و از بنيادگرايی حمايت می نمايند

ه ھای نھاد ھای الزم ميدانم مھمترين نمون. افغانستان زياد است که برشمردن آنھا در اين مقال گنجايش ندارد

  :غيرمدنی را به گونه مثال معرفی نمايم

   :شورای علمای افغانستان. ١   

مھمترين مثال نھاد ھای جھنمی  که بر اساس معيار ھای غير مدنی و به ھمکاری مستقيم استخبارات خارجی ساخته 

 ملکی افغانستان ساخته شده ۀشده است، شورای علمای افغانستان است که تشکيالت ساختاری آن مطابق ساختار ادار

فعاليت ھای به شورای علمای افغانستان . و رده ھای آن مانند يک حزب متمرکز ايديولوژيک با ھم ارتباط دارند

ء  سياسی مانند تحريک مردم به تظاھرات، صدور فتوا عليه ژورناليستان آزاد و نويسنده ھای که آثار شان افشاًکامال

ات و رسانه ھا، حمايت از رييس جمھور و دادن صبغه دينی به رييس جمھور ، حمايت بی کننده باشد، تھديد مطبوع

فعاليت ھای ارتجاعی شورای علمای افغانستان را .  مشغول استمورد از فيصله ھای نا معقول حاکمان قدرت

ت که توسط يه پرويز کامبخش اسضميتوان با مثال ھای زياد بيان کرد که روشنترين آن تحريک دعوی جزايی ق

شورای واليتی شورای علمای واليت بلخ آغاز شد و تا صدور حکم اعدام از طرف محکمه ابتدايی و صدور حکم 

قضيه پرويز کامبخش نشان ميدھد که گرداننده . بيست سال حبس تنفيذی از طرف محکمه عالی افغانستان  دنبال شد
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را مشق و تمرين نمايند، آنھا نقش دولت " دولت جھانی"ھای اصلی پشت پرده و کسانی که می خواھند اداره جديد 

 برداشت شخصی من به صفت متخصص رشته حقوق و دولت از .را به تدريج به نھاد ھای دينی تعويض می نمايند

اين تعامالت مرموز و معلوم اينست که گرداننده دولت جھانی  می خواھند اداره دولت و جامعه را به دين و مذھب 

پس تضعيف نھاد .  سياسی ساختن دين است،ثرترين آله سرکوب و ايجاد سيستم دکتاتوریؤ زيرا م،واگزار شوند

ھای دولتی در افغانستان و تقويت نھاد ھای غير مدنی و غير دموکراتيک در اين کشور امر تصادفی نبوده، مطابق 

 که خود را اجاره دار حقوق پس افراطی گری محصول کار کسانی اند. پالن طرح شده و دوامدار عملی می گردد

  . ھستندھمانھاول آن ھم ؤبشر معرفی می کنند و جناياتی که در نتيجه اين بنيادگرايی انجام می شود، مس

 فعاليت شورای علمای افغانستان اينست که صبغت هللا مجددی در اولين انتخابات رياست جمھوری حامد مثال دوم

ھدف از پخش اين مزرخرفات . مين انتخابات برای کرزی استخاره ميکردخواند و در دو" خليفه مسلمين"کرزی را 

می گفتند و شاھان مستبد را تقديس " سايۀ خدا"تازه نگھداشتن تلقين ھای کھنه است که مال ھای جاسوس پادشاه را 

 انجام می نمودند تا از اعتراض درامان باشند و ھرچه که بخواھند در پوشش اين تقديس ھای مضحک و خنده آور

  .بدھند

 سياسی بودن و وابسته بودن شورای علمای افغانستان اينست که موالنا فضل ھادی شينواری باوجوديکه مثال ديگر 

بياييد اين موضوع را از ديد عميقتر . قاضی القضات افغانستان ھم بود، با طالبان مذاکرات مخفی را رھبری ميکرد

مشترک شان که طالبان و القاعده است، می جنگند و ھرکدام " شمند"ببينيم، در کشوريکه چھل کشور دنيا با 

اگر قاضی شينواری از طرف ھمين خارجی . سربازان شان را از دست ميدھند که از طرف طالبان کشته می شوند

. ھا وظيفه نمی داشت، چطور جسارت ميکرد که با قاتلين فرزندان آنھا رابطه داشته باشد و با آنھا مالقات نمايد

خارجی ھا به افراد عادی . واضح است که اين وظيفه مھم به کسی داده می شود که اعتماد زياد به وی داشته باشند

اگر شخصيت بلندپايه دينی و قاضی . اين کار فقط وظيفه وابسته به استخبارات خارجی است. اين اعتماد را ندارند

 حاکميت ملی کشور است، به چه حالت ءعدالت که جزمين أله تأالقضات يک کشور گويا مستقل چنين باشد، پس مس

 غير دولتی و غير مدنی بوده و نمی تواند وظايف ً و ھم قضای افغانستان نھاد کامالءقرار دارد؟ پس ھم شورای علما

  .دولتی خود را در قبال مردم افغانستان انجام بدھند

   :کميسيون مستقل ملی صلح افغانستان . ٢

 مخالفت با جنگ ايجاد گرديده و فعاليت ھای خود را از آزاد کردن افغان ھای زندانی از زندان اين نھاد در ظاھر با

 غير مدنی است که بخش ھای ديگر ًھای خارجی و پيشبرد مذاکرات با مخالفين اعالن نموده و در حقيقت نھاد کامال

  . نجام ميدھد ا،نيازمندی قوای خارجی را که از حيطه فعاليت نھاد ھای نظامی خارج است

در " جامعه جھانی"قتی و فوق العاده که با اصول دولت و دولت سازی رابطه ندارد، از جانب ؤ      نھاد ھای م

مين صلح، استفاده نامعقول از أافغانستان به خاطر رسيدن به اھداف نظامی و تکتيکی ايجاد ميگردند که زير پوشش ت

جرگه صلح "د بھره برداری قرار می گيرند که يکی ھم تشکيل سيس شده و مورأعنعنات و باور ھای مردم  ت

  . ميان افغانستان و پاکستان است" منطقوی

يا دقيقتر بگوييم گدی بازيگر مافيای مواد مخدر و " جامعه جھانی"   دولت افغانستان که بدون شک دست آويز 

ی غير مدنی و غير ضروريی را ايجاد می کمپنی ھای تيل است، عملکرد اين دولت، بيگانه از مردم بوده و نھادھا

نمايد که نه تنھا با ضرورت ھای روزمره مردم افغانستان مطابقت ندارد، بلکه پاسخگوی منافع مافيای جھانی می 

تفتيش عقايد يکی از وظايف مھم دولت . يکی از ننگين ترين نمونه ھای اين نھاد ھا کميسيون تفتيش عقايد است. باشد
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مثال ھای برجسته آن مشاوران امور دينی . که ازطرف نھاد ھای غير مدنی خارجی تحميل ميگرددافغانستان است 

  . رييس جمھور، کميسيون بررسی رسانه ھا، شورای علمای افغانستان ميباشد

انگيزيسيون يا تفتش عقايد در قرن چھاردھم ميالدی از طرف . اين نھاد ھا وظايف تفتيش عقايد را پيش می برند 

 :مثال.  تطبيق آن بعد از ھفت قرن در افغانستان زمينه سازی ميگرددًا ھا در اروپا پيش برده می شد که دقيقاکليس

دست ميگيرد، شورای واليتی سمنگان و ه شورای علمای بلخ  ابتکار تحريک دعوی جزايی پرويز کامبخش را ب

ايت می کند، مشاوران امور دينی رييس واليت ھمجوار با صدور اعالميه رسمی از فيصله شورای علمای بلخ حم

 افغانستان ھم ءجمھور، رييس جمھور را در محاصره قرار ميدھد، تا از رھايی کامبخش جلوگيری کنند و قضا

، ءدر نتيجه ھيج تفاوتی ميان شورای علما.  را تاييد و مجلس سنای پارلمان آنرا تقبيح می کندءفتوای شورای علما

اين نھادھا بر اصول غيرمدنی متکی .  جمھور، مجلس سنا و قضای افغانستان وجود نداردمشاوران امور دينی رييس

  .  بوده و وابسته به دولت و مردم افغانستان نيستند

سسات خيريه و سازمان ھای بين المللی به ؤ     تبارز نھاد ھای غير مدنی ھمچنان در چوکات دين و مذھب ، م

تا آنجا می رسد که سازمان ملل متحد ھم غير مدنی می شود و کای " ه جھانیجامع"رسوايی . صراحت ديده می شود

سازمان بزرگ جھانی آنقدر کوچک می شود که با قانون قبيله . آيده نمايده ملل متحد در تقلب انتخابات سھم می گيرد

  . عمل می نمايد

در دوره ھای اول . ن ھمه آگاه اند و زندان ھای قوای خارجی در افغانستا"زندان ھای شخصی" موجوديتاز .  ٣  

له زندان ھای شخصی اتباع امريکا و شکنجه مردم در اين زندان ھا حاد شد که حتی أو دوم حکومت کرزی مس

نام ه گرچه در رسانه ھا اين زندان ھا ب. خاطر داشتن زندان شخصی مجازات شدنده و ھمکارانش ب" جانتين ادمار"

 ءتبليغات باور ندارم و آنرا کار نھاد ھای غيرمدنی خارجی ميدانم که بعد از افشاشخصی تبليغ شد، ولی من به اين 

بخش فارسی سايت صدای امريکا می . خاطر فريب ذھنيت عامه جھان آنھا را زندانھای شخصی خواندنده شدن ب

ف شدگان از جمله مامورين اردوي اياالت متحده در افغانستان ، اعتراف کرده اند که حفاظت يکي از توقي" :نويسد
دوش گرفته اند که اکنون به اتھام داشتن زندان شخصي ، براي محاکمه در کابل ميباشد اما ه  را بیسه امريکائي

مامورين امريکائي اين مطلب را تکذيب نمودند که اين امريکائيان با اردو کار ميکرد نطاق ائتالف امروز پنجشنبه 
لفعل معرفي شده است احيث يک دھشت افگن به تنطاق قرار ميگيرد که بخاطري تحت اسه گفت که اين امريکائي ب

روز چھار شنبه در ه واشنگتن ھرگونه ارتباط با اين سه امريکايي را که مظنون ھستند رد ميکند جانثن ادما ب
در محکمه کابل گفت که دو ھمکار او آماده ھستند اسناد و شواھدي را نشان بدھند که با وزارت دفاع امريکا 

روز پنجم ماه جوالي به اين اتھام توقيف کرده اند که چند افغان ه تماس بوده اند مامورين افغان اين اشخاص را ب
  ١."صورت غير قانوني حبس نموده و به ظن دھشت افگني تحت تحقيق نيز قرار داده انده را ب
ن نيست، چطور می وانستان مصخواننده عزيز شما قضاوت کنيد، يک خارجی که خود در کشوری مانند افغ    

تواند شھروندان کشور ميزبانش را دستگير و در زندان ھای گويا شخصی شکنجه کند ، اگر از پشتيبانی مالی، 

  نظامی يک قدرت بزرگ برخوردار نباشد؟

  . در افغانستان انجام شده است"جامعه جھانی"ھر صورت اين وحشت در چوکات و حضور ه ب

  . می خواسته که اداره و عملکرد نھاد ھای جبری اش را در افغانستان امتحان کند" یجامعه جھان" بدون شک 

  

  و حمايت در ظلمت و بنيادگرايی " دينی"تقويت حاکميت : شيوه پنجم
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ی با عقايد و باور ھای اکه در اين فقره مورد بحث ميباشد، دين و مذھب سياسی بوده وھيچ رابطه " مذھبی"و"دين"

به حاکميتی که از اراده مردم ناشی نمی گردد و وظايف آن " مذھب"و " دين"کشاندن پای .  نداردمردم افغانستان

خاطر اجرای پالن و اھداف نظامی ، اقتصادی و ستراتيژيک کشور ھای خارج باشد، بدون شک جز ه فقط جنگ ب

خاطر اجرای اھداف ه  بدين يا مذھبی که.  نمی تواند چيزی ديگری باشد،ابزاری برای اجرای اھداف ذکر شده

تقويت " جامعه جھانی". نظامی و سياسی در حاکميت سياسی قرار بگيرد، ديگر دين نبوده ، ابزاری بيش نيست

" دينی"خاطر زيربنای حاکميت مزدور ه را به مثابه شيوه کار و حمايت از بنيادگرايی دينی ب" روحانيون"حاکميت 

  .در عملکرد دايمی شان در نظر می گيرند

   زمانيکه روند کنونی سياست جھانی را مورد غور قرار ميدھم، مخلوط نمودن دين و سياست را يکی از مھمترين 

 که آزمايشات آن در "دکتاتوری جھانی"يا به افاده دقيقتر " دولت جھانی. "تصور می کنم" دولت جھانی"اھداف 

 ۀ ھای مدنی می کنند و از اين ابزار به مثابه وسيلرا جاگزين نھاد" دين و مذھب"زادگاھم افغانستان جريان دارد، 

طراحان اين سياست به اين . نيرومند اداره اقتصاد، رھبری جامعه و مسايل سياسی و نظامی کار خواھد گرفت

باورند که می توانند دکتاتوری شان را توسط دين و مذھب سياسی باالی جامعه و اقتصاد کشور ھا مستقر و مخالفين 

قضايای . يشان را با استفاده از تکفير سرکوب نمايند، چيزيکه ھمين اکنون در افغانستان تجربه می شودو ديگراند

فتاب ، محاکمه غوث زلمی، مجازات و قتل ژورناليستان آپرويز کامبخش، محقق نسب، ميرحسين مھدوی و ماھنامه 

شيوه کار . ده از دين و مذھب انجام می شودو نويسنده ھای آزاد چه طرف رژيم و چه از جانب طالبان ھردو با استفا

زيرا . طالبان و رژيم کابل در اين راستا با ھم  طوری در توافق قرار دارند که گويا از يک دست اداره می شود

ھدف ھردو بی ثباتی و بی امنی، ايجاد فضای وحشت و اختناق، تقويه بنيادگرايی بوده و قربانی کار ھردو ھم 

  . مردم افغانستان می باشديکسيت که عبارت از

  

  تداوم جنگ و بی ثباتی: شيوه ششم

"  دين"نام ه مين صلح در افغانستان است که در کشور ھای غربی بأت" جامعه جھانی" "ۀاعالن شد"يکی از وظايف 

Mission”" تقلب ً استعمال کلمات دين و صلح ھم عميقادر   .در برابر مردم افغانستان تبليغ می شود" جامعه جھانی

 .عکس را ميدھده افاده ب" جامعه جھانی"شده و مفھوم آنھا در عملکرد 

به جنگ تداوم می بخشد و ھرگاه زمينه ھای جنگ و بی ثباتی در . در افغانستان جنگ می آفريند" جامعه جھانی"

جنگ و بی ثباتی زمينه ھای نو را برای دوام " جامعه جھانی"اثر قربانی ھای جبران ناپذير مردود و ناچل گردند، 

  . وجود می آورده ب

. از داليل مھم تداوم جنگ در افغانستان استقرار قدرت جنگ ساالران و جلوگيری از يک حکومت ملکی می باشد

قتی و ؤگرچه انتخابات تقلبی و گروھبندی ھای م. ريخته شد و تا حال برقرار است" بن"طرح اين حکومت در 

به منظور تقلب " جامعه جھانی"ی خنده آور اختالفات حکومت افغانستان و اختالفات درونی حکومت و درامه ھا

دموکراسی و شکار اذھان عامه افغانستان و جھان صورت می گيرد، ولی حکومت افغانستان در اساس، از اصول و 

  .خارج نشده است" بن"چوکات طرح 

  اگر .ميت مردم از حاکميت ملی شان است   عامل اساسی جنگ و تروريزم در افغانستان و جھان به باور من محرو

می بود، شايد تروريست " کشور  آزاد و دموکرات عربستان سعودی"اسامه بن الدن صدراعظم يا رييس پارلمان 
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نام ه اگر افغانستان را به محيط جرمی، محل جنگ و نفرت تبديل نمی کردند، شايد مال عمر ب. نمی بود

قت يک دولت وسيع البنياد که ھمه ؤ بعد از سقوط طالبان و ختم دوره اداره ماگر. ظھور نمی کرد" اميرالمونين"

  . ی برای جنگ موجود نبوداساکنان افغانستان در آن سھيم می بود، تشکيل می شد، حاال ھيج زمينه 

 را له تدوام جنگ در افغانستان از طرف جامعه جھانی تازه نيست، من مفکوره ھای خودأ   نظريات من در باره مس

تقسيم جديد جھان به قاره ھای صلح و "ی زير عنوان ا سال قبل با نشر مقاله ١١له مھم سياسی أدر مورد اين مس

بان را با ل سال قبل زمانيکه امريکا رژيم طا١١.  با خواننده ھای گرامی در ميان گذاشته بودم "جنگ دايمی

ود تا زمينه ھای حضور شان را در افغانستان آماده و تخلف حقوق بشر تشويق می نم" جامعه جھانی"ناسازگاری با 

ديگر كشور ھاى  ازطــــرف ":  کند، من ضمن بررسی حضور بعدی امريکا را با اين جمالت توضيح کرده بودم
منافع اقتصادى .  خام ضرورت دارند  جھان كه ذخاير مادى و انرژيكى آ نھا رو به اختتام است ، به مواد ۀپيشرفت

عى آنھـــا دست نــاخورده باقى مــانده يكــه ذخاير طب ور آنھا رامجبور ميسازد ، تابــــه كشورھاى كشورھاى مذك
اگر در سابق این كار را با روابط اقتصادى و تجارت انجام   . اند ، حاكميت شان را قايم نمايند

ساله افغانستان يكى از بارز  جنگ بيست ۀادام. را شعله ور مٮسازند ميدادند، اكنون در كشورھاى مذكور جنگ 
نيستند،  اروپايی ھـــا و امـــرٮكايی ھــــا كه طـــرفـــدار جنگ در قــــاره ھاى شــــان   . آن مى باشدھای ترين مثال 

 ساختند، ولى  و نظامى خاموش جنگ خونين يوگوسالوى سابق را به استفاده از صدھا شيوه و اسلوب ديپلوماتيكى 
 جـــديد در جنگ ۀ  انن فلسف به اساس. رفته اندگ رى جـــديد را در آسيا و افريقــــا در نظــر تجربه اين تئو

   ٢."شود افغانستــــان ابعــــاد تازه داده مى شود و مصرف جنگى آن پرداخته مى 

  :ھمچنان در مقاله ديگری نوشته بودم

کشور ھای نفت خيز و سرشار از ذخاير . دافغانستان کشوريست که موقعيت سوق الجيشی خارق العاده دار"
آذربايجان، گرجستان و (، کشور ھای قفقاز ) تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان(طبيعی آسيای ميانه 

توجه جدی کشور ھای ) چيچين، ينگوش ، داغستان و غيره(، قزاقستان و جمھوريت ھای روسيه ) ارمنستان
قله ھای شامخ ھندوکش ، پامير ، بابا و سليمان نقاط مھم و . ... موده اندنلب خود جه انکشاف يافته جھان را ب

قابل يادآوريست که ھند و پاکستان خالف ميل . جا کردن راکت ھای امريکايی بازی خواھند کرده عمده را در جاب
ايران نير . دکشور ھای انحصارگر انرژی اتومی به دستيابی آن اقدام کرده اند که به گوشمالی ضرورت دارن

موضوع پالن دورمدت ابرقدرت به ازينرو افغانستان . ھمسرحد افغانستان است سابقه خوبی با ابرقدرت ھا ندارد
انستان  برای افغان ھا نه، بلکه به مقاصدی ديگری در نظر گرفته شده غپس اف. . ھای دنيا مبدل گرديده است

  ٣"است
جامعه "زيرا پالن ھای مرموز و معلوم . کار برده می شوده ابه ابزار ب    پس جنگ و بی ثباتی در افغانستان به مث

جامعه "ۀ تداوم جنگ در افغانستان يکی از شيوه ھای ادار. نمی تواند بدون جنگ و بی ثباتی تطبيق گردد" جھانی

 در آمدن صلح در افغانستان وقتی ممکن و عملی است که در سياست جھانی تغييرات وارد شود،. است" جھانی

  .غير آن اميد صلح در افغانستان عملی به نظر نمی رسد

  

  انحصار نھادھای کليدی در دولت، جامعه و ساحات مھم زندگی اجتماعی: شيوه ھفتم

می نامد، رسانه ھا ، حقوق بشر و سيستم قضايی ھر کشور را تحت " جامعه جھانی"    نيروی مرموزی که خود را 

  .جمله پارلمان ھر کشور را در کنترول قسمی قرارميدھد تی منتصرف کامل و بعضی نھاد ھای دول
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. اين تجربه اش را که نھاد ھای دولتی کشور ھا را اداره کند، در افغانستان عملی کرده است" جامعه جھانی"

 بلکه بعضی از نھاد ھای دولتی را از  صورت کل زير نظر دارد،ه  نه تنھا دولت افغانستان را ب”جامعه جھانی“

را در عملکرد آن با " دولت جھانی"اين خصوصيت . اره دولت بريده و سروری خود را بر آنھا تحميل می نمايداد

  :نمونه ھای نھاد ھای انحصاری  در افغانستان مرور می کنيم

  :سيستم قضايی افغانستان .  ١

 که "کاری و قضای نابکارحکومت "نام ه ی با من طرح مشرح را در باره سياست قضايی افغانستان با نشر مقاله 

 در ده ھا سايت کاپی و نشر ً دوھفته نامه زرنگار در تورنتوی کانادا نشر و بعدا٢٠٠۵در يکی از شماره ھای سال 

به مشوره  گرداننده ھای » دکتاتوری منتخب« حکومت ": شد، بيان کرده بودم که در بخشی از اين مقاله آمده است
دگرايان وابسته به استخبارات خارجی نگھميدارند، تا در صورت مناقشه با  را در انحصار بنياءخارجی، قضا

وجود خواھد آمد از اين آله تھديد استفاده نمايند و قضايا را به نفع منافع خارجی و ه اپوزيسيون که در پارلمان ب
ت را در تضاد و اين دورانديشی خطرناک ارگان ھای دول. مخالف نماينده ھای ملت و مخالفين حکومت حل نمايند

مناقشات دايمی نگھداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگيز ساخته و استعداد کاری اش را از بين می 
از اين رو . ت انجام بدھندطور درسه يعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزيسيون نمی توانند کار شان را ب. برد

فرصتی برای حکومت پيدا می شود که تقصيرش را به گردن اپوزيسيون انداخته و بيکارگی اش را به ھمکاری 
رسانه ھای جمعی وابسته داخلی و رسانه ھای نيرومند خارجی مخفی نمايد و به اين ترتيب در اتنخابات آينده نيز 

 اسالم سياسی که اسامه بن الدن ، مال عمر . تقويه اسالم سياسی ميسر استاين پالن فقط در. حق و برنده باشده ب
، تروريزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرين تحليل تفگنداران طالبی و جانيان جنگی ميراث 

داده می  آنھا در سيستم قضايی  باالی مردم تحميل ميگردد و مساعی به خرچ ءآنست ، باز ھم موجوديت و بقا
در حقيقت گرگان درنده ايکه رمه . جا نماينده جاب» دموکراسی«شود که با بی حيايی تمام آنھا را در پوشش زرين 

  ۴". را تار و مار نموده اند ، اين بار به صفت چوپان عرض وجود می نمايند
امد کرزی در وقت    فيصله ھای محکمه عالی افغانستان در باره تمديد غير قانونی وقت رياست جمھوری ح

انتخابات، احيای کرسی ھای وزرای که از طرف پارلمان سلب اعتماد شده بودند و محاکمه غيرعادالنه پرويز 

 ءکامبخش وابستگی سيستم قضايی افغانستان را نشان ميدھد که فقط فرمايشات قدرت ھای داخلی و خارجی را اجرا

  .می نمايد

گرداننده . است" دولت جھانی" جھانی و کشوری از شيوه ھای کاری  نھاد ھای حقوق بشر در سطحانحصار.  ٢

حقوق بشر گويا " مستقل"نام کميسيون ه ناميده در ھر کشور نھادی ب" جامعه جھانی"ھای دولت جھانی که خود را 

 الينفک دولت جھانیء تابعيت دوگانه دارد و در حقيقت جزًمربوط ھمان کشور است، ايجاد می نمايند که ظاھرا

پوشی صورت بگيرد و  اول اينکه از تخلفات دولت جھانی چشم. دناين کميسيونھا به دو منظور ايجاد می شو. است

دوم اينکه نھاد ھای حقوق بشر را چون ابزاری عليه ديگر انديشان، مخالفان و کسانيکه در مقابل پالن ھای دولت 

بشر گاھی با مداخله در امور داخلی خواسته است که به ھمچنان نھاد حقوق . جھانی قرار می گيرند، استفاده نمايند

 کميسيونھای حقوق بشر يک سلسله طرح ھايی را ٢٠٠۵ در جوالی :مثال. مثابه عنصر مھم دولت جھانی عمل نمايد

کميسيون حقوق بشر می خواست که در افغانستان . به نشر رسانيد که مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان بود

سيس نموده و به أختصاصی را که قضات خارجی در آن اکثريت باشد در خاک افغانستان و يا خارج از آن تمحکمه ا

" حقوق بشر"امپراتوری (له را در مقاله نشر شده ام تحت عنوان أمن اين مس. محاکمه ناقضان حقوق بشر بپردازد
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نسبتا بزرگتر از اين مقاله را بازنويس ۀ خاطر روشن کردن بھتر موضوع بريده  توضيح نمودم که ب)در افغانستان

  :سميمی کنم و غرض تفکيک آنرا به ستايل ايتايک می نو

سفارشی که . يافتم تا گزارش زمانيکه گزارش کميسيون نظارت بر حقوق بشر را خواندم ، آنرا سفارش" 
 بی ارزشی به ملت متن درشت اين شفارش. شود فرمايشات غرب بر کشور مستقل در قالب حقوق بشر بايد تحميل

وارد می کند و اجرای دستور خارجی را مقدم بر منافع و  آن به حاکميت ملی کشور صدمه» پيشنھادات«و 
آنجاييکه افغانستان سال ھا است به البراتوار خون، جنايت ، سياست و نظاميگری  از. خصوصيات ملی ميداند

آزمايشات شان   ھم از اين سرزمين دست بر نميدارند ومبدل گرديده بود ، ديده می شود که خارجی ھا باز خارجی
   .را ادامه ميدھند

اختصاصی نقش مستقيم اداره خارجی در امور قضايی ،  را در مورد تأسيس محکمه» حقوق بشر«سفارش 
صالحيت ھای حکومت و پارلمان افغانستان را که از سرحد حاکميت ملی  صالحيت ھای نامشروع و مداخله در

 کميسيون نظارت بر حقوق بشر در گزارش جوالی. مردود دانسته ، به بررسی آن می پردازم ند ،عبور می ک

کميسيون در  خود در چندين مورد پيشنھاد ھای شگفت آوری را مبنی بر افزايش صالحيت ھای اين 2005
اينک  . استطرحريزی نموده افغانستان پيشکش نموده که در حقيقت دولتی ديگری را باالی دولت افغانستان

  .نمايم پيشنھادات مذکور را در چند پراگراف بررسی می

حقوق بشر تغييرات زياد ) سفارش(گزارش: تجاوز بر حاکميت ملی در پيشنھادات کميسيون نظارت بر حقوق بشر
ظف می سازد که در ؤرئيس جمھور افغانستان را م له سچه سياسی و داخلی است فرمايش ميدھد وأرا که مس
ی که نقش کليدی را در يما پيشنھاد می نماييم که دولت و کشورھا.: (است در گزارش آمده. ن اقدام نمايداجرای آ
پيشنھاد می  ما. بازی می کنند روی تشکيل يک محکمه اختصاصی جھت محاکمه متخلفين گذشته کار کند افغانسان

اکثريت اعضای آن را قضات بين  کنيم که محکمه موصوف متشکل از قضات داخلی و بين المللی باشد طوريکه
نظر آيد که ه اگر چنان ب. عھده داشته باشده بين المللی ب المللی تشکيل دھد و رياست دادستانی آن را يک دادستان

و استقالل قضات ويا بيطرفی سياسی و مشکالت مربوط , مخالفت سياسی, معاذير امنيتی تشکيل دادگاه فوق بنابر
می نمايم که محکمه  ما پيشنھاد,  کارمندان محکمه در داخل افغانستان غير ممکن باشدمين امنيت شاھدان وأت به

  ).در بيرون از کشور برپا شود

 حکومت افغانستان و پارلمان آن پا گذاشته و به امريکا صالحيت ميدھد که در تشکيل ؟ جمله اول اين پيشنھاد ، بر

کشورھای که که نقش   نام برده نشده و نام آنرا به دولت وگرچه از امريکا. کار شوده محکمه اختصاصی؟ دست ب
. نقش کليدی را در افغانستان امريکا دارد واضح است. کليدی را در افغانسان بازی می کنند، تعويض نموده است

اين پيشنھاد گستاخانه مداخله . جديد يعنی محکمه اختصاصی است تشکيل ارگان» گزارش«موضوع جالب در اين 
ھيچ قاضی خارجی . بی احترامی آشکار به حاکميت ملی و استقالل افغانستان می باشد در امور داخلی ،مستقيم 

مجری حقوق  ويژه ارگان ھای کهه تشکيل ارگان ھای دولتی ، ب. ندارد که بر سرنوشت مردم ما حکم براند حق
مقامات معتبر و با صالحيت داخلی  اساسی باشند ، مطابق قانون اساسی و رعايت احترام به سنن پسنديده از جانب

قضاوت کشور افغانی ، ايرانی يا عربی بر سرنوشت اتباع آن  آيا امريکا اجازه ميدھد که قاضی.  ميکرددءاجرا
له أافغانستان شايستگی قضاوت و اعاده عدالت را ندارد ، رويھمرفته اين مس  کنونیءکند؟ واضح است قضا

  . به آن تماس خواھيم گرفتًيش جديد است که بعدادورمدت و دايمی بوده، آزما موضوع
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افغانستان ، از عاليم  اکثريت قضات خارجی بر قضات افغانی در محکمه پيشنھادی و ايجاد آن در خارج از طرح
جالب اينکه چنين يک طرح عميق سياسی و . بيند است که اياالت متحده امريکا خواب آن را می) حکومت جھانی(

 تحقق چنين طرحی ًصورت ميگيرد ، در حاليکه منطقا) حقوق بشر کميسيون نظارت بر(ب استعماری از جان
  .باشد ازاستخبارات امريکا بايد

صالحيت رسيدگی علنی به اتھامات مطرح  کميسيون انتخابات افغانستان بايد: (آمده است» گزارش«در جای دگر 
ته باشد تا کميسيون بتواند به اتھامات مطرح شده عليه آينده داش شده عليه کانديد ھا را در دوره ھای انتخابات

 و جنايت عليه بشريت و, قوانين جنگی, گذشته و تخطی ھای جدی از موازين حقوق بشر کانديد ھا درجنايات

 .)رسيدگی نمايد ھمچنان نقض قوانين انتخاباتی و واجد شرايط بودن کانديد ھا برای نامزدی در انتخابات

سياست در افغانستان نگرانی دارد ، تا بر حقوق   ميدھد که کميسيون مذکور بيشتر بر قدرت واين پيشنھاد نشان
افغانستان افراد وابسته اند ، انتقال صالحيت به کميسيون انتخابات عمل  گرچه در شرايط کنونی که قضات. بشر

سازد و   را با ھم مخلوط میزيرا عدالت و سياست. ولی اين کار خالف اصول و موازين حقوقی است مترقی است ،
صالحيت ھا را در ارگان ھای  موجب اتالف حقوق سياسی نامزد ھا و ھواداران آنھا گرديده و اختالل وظايف و

   .وجود می آورده دولت ب
، به سلسله پيشنھاداتش ، بر صالحيت ھای پارلمان و حکومت افغانستان مداخله  کميسيون نظارت بر حقوق بشر

جنايت عليه  ,دولت به افراديکه به ارتکاب جرايم جنگی: (صادر و پيشنھاد می نمايد که )  نھی وامر» (نموده
نبايد . عمومی ويا بخشش نمايد و نقض ساير قوانين بين المللی متھم اند نبايد اعالم ھيچگونه عفو, بشريت

  .) ھيچگونه استثنايی برای کارمندان دولتی قايل شد
برگزاری رفراندم يا جرگه  غانستان در آينده، ابتکار عظيم ملی را به عھده گرفته ، باحکومت يا پارلمان اف ھرگاه

و ناتو حق » کميسيون حقوق بشر«حکومت ،  عمومی ، عفو عمومی را به تصويب مردم می رساند، در آنصورت
رد راه ھای اين حق ندا» کميسيون نظارت برحقوق بشر«پس . آورند ندارند که از مجازات و محاکمه سخن به زبان

واضح است که در حالت حضور خارجی در افغانستان چنين اقدام . افغانستان بسته کنند امکانات را بروی مردم
  .ملی ناممکن به نظر می رسد ، با آنھم کسی حق ندارد که اين راه را ببندد بزرگ

از افراد مستقل و کارشناسان  یقتؤت مأرئيس جمھور بايد يک ھي: (کميسيون نظارت بر حقوق بشر عالوه می کند
برنامه ھای ضروری ضمنی برای رسيدگی تاريخچه  افغانی و بين المللی تشکيل دھد تا در باره تطبيق و طرح

سيس يک آرشيف برای جمع آوری أآن نمی پردازد کار کند مانند ت جنايات افغانستان که محکمه اختصاصی به
 حل کارآ در باره نوعيت ميکانيزم پرداخت غرامت و يا تاوان؛ھای گذشته؛ ارائه راه  اسناد و مدارک جنايات

منصفانه حوادث تاريخی  نه مانند تدوين کتابھای درسی که به شرحيارويدست گرفتن برنامه ھای آموزشی نو گرا
 .).بپردازد

جا و ه بدر افغانستان جا» حقوق بشر«ادارات شان را در پوشش  در اين جا طراحان خارجی در نظر دارند که
  .ر تحميل کننديبر افغانستان فق مصارف گزاف اتباع خارجی را

پوليس ، قضای بيطرف و مدعی العموم داشته باشد ، ضرورت به  در صورتيکه افغانستان عضو انترپول باشد ،
در اين ارگان » مشاورين«خصوص امريکايی ھا به صفت ه حاليکه خارجی ھا و ب ارگان ھای خارجی نيست ، در

خيانت  رسميت بخشيدن ارگان ھای خارجی که مردم ما را مورد تعقيب و تعذيب قرار بدھند. ھستند  مصروف کارھا
چنانچه در . حاکمييت ملی و نورم قانون اساسی افغانستان تخلف می نمايداز به مردم و خدمت به بيگانه است که 
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 به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط افغانستان حاکميت ملي در: (ماده چھارم قانون اساسی آمده است 
مردم   ملت تعلق دارد ، پس مسايل مربوط به حاکميت راهاگر حاکميت ملی ب ( کند نمايندگان خود آن را اعمال مي

نظر .  خواھند کردءغيرمستقيم اجرا با اجرای مراسم الزم و اصولی مانند رفراندم يعنی مستقيم و پارلمان يعنی
قانونی برای تعيين سرنوشت افغانھا شده نمی تواند ، ولو  ی ھا به بھانه ھای حقوق بشر و غيره سندخواھی خارج

  .اگر آنھا جنايتکار ھم باشند

ھای تيپيک دارد که  ءنقايص مسلکی و خال» کميسيون نظارت بر حقوق بشر«متن گزارش :  ھا ءايص و خالقن
اساسنامه ملل متحد موجود است که بتواند  جمله  بين المللی ؛ مندر اکثر اسناد و وثيقه ھای حقوق  ھاءچنين خال

ی چند از اين خأل ھا و نقايص را ااينک به گونه مثال نمونه . بگيرد به آسانی مورد بھره برداری زورمندان قرار
   .برمال می سازم

 

 در مرحله معين در وقت معين تمام ھم مرتبط از ھم جدا شده و تخلفات مراحل کوتاه و ناه تخلفات ب ،در گزارش * 
اينست که به ھر گروه » گزارش«نويسنده ھای  ھدف. خاطر ھدف مشخص برجسته و تبارز داده شده استه ب

ھا و در صورت ضرورت از آن استفاده کنند و به اين ترتيب ھمه گروه  سياسی افعان حربه جداگانه را آماده نمايند
 مثال اين گزارش به رھبران مجاھد. ارجی را به آنھا تحميل نمايندنگھداری و کنترول خ را در ترس و تھديد

نقش دارند ، جدا شده  اختصاص دارد و جالب اينکه از ميان آنھا فقط چند رھبر جھادی که در انتخابات پارلمان
نبوده و موضوع کار وی، حقوق بشر  وضاحت ميرساند که اقدام اين کميسيون بشر دوستانهه اين کار ب. است

  ۵.)يستن
نتيجه گيری من . را در پرتو اين معلومات به قضاوت بگيرند" جامعه جھانی"    حاال بر خواننده ھاست که عملکرد 

اينست که نھاد ھای حقوق بشر در سطح کشوری ، خارجی و جھانی وابسته به دولت جھانی بوده و مانند ابزاری 

  .مورد استفاده قرار می گيرد

رسانه ھای . ه يک دست بودن و وابستگی رسانه ھای بزرگ جھان به دولت جھانی پی نبرندکسانی اند که ب کمتر. ٣

 قابل لمس ًھنگی کامالآديگر در يک ھمۀ جمعی جھانی مانند بی بی سی، صدای امريکا، صدای المان و صد ھا رسان

موضوع اصلی . نيستھنگی کار و شيوه ھای مشترک کاری آنھا موضوع بحث اين مقاله آنوعيت ھم. کار می کنند

وجود آورد ه در اينجا اينست که دولت جھانی می خواھد اين وابستگی را در رسانه ھای تحت تسلط مانند افغانستان ب

  . و سيستمی را ايجاد نمايند که از يک دست اداره شود

ی آزاد، ژورناليستان، در باره آنھا روشنی انداخته شد، بر رسانه ھا" شيوه چھارم"ايجاد نھاد ھای غير مدنی که در 

قتل دھا خبرنگار از جانب طالبان و . نويسنده ھا حمله ور شده صحنه فعاليت آنھا را ھر روز تنگتر می سازند

مجاھدين، مجازات غير قانونی ده ھا ژورناليست و نويسنده از طرف دولت، قضايای ميرحسين مھدوی، علی محقق 

 ديگر ھمه از ھمين روند آب می يه فياض ، غوث زلمی و ده ھا قضنسب، پرويز کامبخش، کامران ميرھزار، نصير

  . دنخور

چند روزنامه محدود را برمی گزيند و می " بخش روزنامه ھای کابل"اگر به سايت فارسی بی بی سی ديده شود، در 

صد ھا نشريه در حاليکه در افغانستان . خواھد که اذھان عامه را توسط ھمين روزنامه ھای انتخاب شده شکل بدھند

يعنی دولت . ثق تر از روزنامه ھای انتخاب شده ی بی بی سی را به نشر می رسانندؤاست که مطالب دقيقتر و م

  .جھانی رسانه ھای افغان را نيز در انحصار و حمايت قرار داده و بر آنھا اداره شان را برقرار می کنند
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بين المللی شيوه ھای عملکرد مشترک دارند که از يک رسانه ھای انحصاری چه در سطح ملی باشند و چه در سطح 

در اينجا يک . مشابھت در کار آنھا بسيار زيا است که به بررسی جداگانه ضرورت دارد. جا منبع می گيرند

  .خصوصيت مشترک آنھا را تشريح می کنم

 مورد نظر شان يکی از شيوه ھای کار رسانه ھای انحصاری طفره رفتن از يک موضوع و بزرگ ساختن موضوع

 در افغانستان ًمثال. است که ھمه با يک دست و يک عمل از کوه کاه و اگر خواسته باشند از کاه کوه می سازند

قضايای چون قتل عام مردم جوزجان از طرف جمعه خان ھمدرد والی آنواليت، دو بار قتل عام و غارت دارايی و 

طالبان کوچی، قتل افراد ملکی در نتيجه بمباران قوای تخريب خانه ھای مردم بھسود واليت وردک از طرف 

 کند، در رسانه ھای ءی که عمل ضد بشری دولت جھانی را افشايخارجی در واليات افغانستان و ھمه قضايا

و دولت " جامعه جھانی"ی که جنبه تبليغاتی به نفع يعکس حوادث و رويداد ھاھب. انحصاری بازتاب الزم نداشت

 بازی انتخاباتی در افغانستان که با ً:مثال. در بزرگ نشان داده می شود که گوش ھا را کر می کندجھانی باشد، آنق

ھمراه بود، با تبليغات وسيع رسانه ھای انحصاری ھمراھی ميگرديد تا " جامعه جھانی"تقلبات گسترده از طرف 

 از تقلب جلوگيری می کنند، نشان که گويا" جامعه جھانی"ذھنيت عامه غرب را بر تقلبکاری افغان ھا و داوری 

  .انندبيعنی خواستند تقلب خود شان را به نام مردم افغانستان بچس. بدھند

در باره اداره پارلمان افغانستان طوريست که  تسلط کامل خود را بر مجلس سنا و " جامعه جھانی"برخورد . ۴

  .تشريح شده است) شيوه ھشتم(ضوع در بخش اين مو. کنترول نسبی اش را بر شورای نمايندگان  قايم کرده است

ھردو مخالف ترقی بوده و .  تفاوت چندانی نداردءعملکرد مجلس سنای پارلمان افغانستان با عملکرد شورای علما

می تراشند و ھردو " مقدس"در سرکوب آزادانديشان کار می کنند، ھردو به رييس جمھور و حلقه حاکم القاب 

  .يطه صالحيت آنھا نيستمصروف اموری است که در ح

انتخابات . ماھيت ارتجاعی مجلس سنای پارلمان افغانستان در ھنگام تشکيل شدن در بطن آن جاسازی شده است

 شايسته و یدر شرايطی داير گرديد که مردم در محالت نمی توانستد، نماينده ھا" ولسوالی"شورا ھای واليتی و 

يک راه . نده غير مسلکی و حتی بی سواد به مجلس سنا معرفی گرديده بودبه اين علت نماي. مستحق را معرفی نمايند

اين راه انتصاب افراد مسلکی، تحصيلکرده و حقوقدان بود که رييس . وجود داشت که از اين مصيبت کاسته شود

ولی .  نفر می رسيد، افراد شايسته و مسلکی را انتصاب کند٣۴جمھور يک سوم بخش سناتوران را که تعداد آن به 

عکس انتظار، رييس جمھور کرزی به بھانه نماينده کوچی، افراد متنفذ و مالحظات سياسی و تنظيمی کسانی را 

معرفی کرد که سنا را به يک کميسيون تفتيش عقايد و به يک ظلمتکده مبدل نمود که بيشتر به يک نھاد غيرمدنی، 

زمانيکه به موضع گيری ھای سياسی ، فيصله . فغانستاناستخباراتی و مذھبی مشابه است تا مجلس عليای پارلمان ا

 افغانستان مشابه است ، تا يک نھاد حقوقی و ءو اقدامات مجلس سنای افغانستان دقيق شويم بيشتر به شوری علما

  .را در شکلگيری چنين نھادی دخيل بدانيم" جامعه جھانی"بی مورد نيست اگر دست . دولتی

سازمان ملل متحد، سازمان . ح جھانی نيز نھاد ھای مھم بين المللی را اداره می کنددر سط" جامعه جھانی       "

ھای خيريه، رسانه ھای بزرگ جھانی، صليب سرخ، کميته جايزه نوبل، سازمان ھای حقوق بشر، محکمه بين 

 ديده می اند که اين خصوصيت در عملکرد آنھا به وضاحت المللی ھاگ و غيره در قطار نھاد ھای انحصار شده

طور دقيق و موشگافانه ه که قبال ب" جامعه جھانی"انحصار نھاد ھای مھم در سطح ملی و بين المللی از طرف . شود

طور واضح در ه  در امريکا، علنی تر گرديد و با گذشت زمان ب٢٠٠١انجام می شد، بعد از رويداد يازدھم سپتمبر 
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در " جامعه جھانی" در اين مقال که در باره عملکرد عملکرد قدرت ھای بزرگ ديده می شود که بررسی آن

  . افغانستان است، گنجايش ندارد

                               ادامه دارد

  :منابع و مأخذ
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