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در مورد نويسنده
محمد هاشم كمالى يكى از دانشمندان شناخته شده اى فقه و حقوق اسالمى و رييس فعلى انستيتوت بين المللى مطالعات پيشرفته 
اسالمى (IAIS) در ماليزيا مى باشد. او عضو و برخى اوقات رييس كميسيون تدقيق قانون اساسى افغانستان در سال  2003، مشاور 
سازمان ملل متحد در مورد اصالحات قانون اساسى در مالديف در سال  هاى 2004 و 2007،  قانون اساسى عراق در سال هاى 
2004-2005 و سوماليا در سال 2010 بود. پروفيسور كمالى در كنفرانس هاى متعدد ملى و بين المللى سخنرانى كرده و بيشتر از 
25 كتاب و 160 مقاله علمى نگاشته است ونوشته هايش به زبان هاى مختلف ترجمه شده است. نام وى در كتاب معروف كى چه 
كسى است (Who’s Who) كه مجموعه كتاب هاى شرح حال و بيوگرافى مى باشد و در آن شرح حال شخصيت ها و نخبگان جهان 

درج است، درج  است.

درباره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، موسسه مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه پژوهش با كيفيت 
مرتبط به پاليسى و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و 
تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد. اين اداره سعى مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى سازان، جامعه مدنى، محققين و دانش آموزان 
زمينه هاى استفاده از تحقيقات و كتابخانه اين اداره را جهت تقويت ظرفيت پژوهشى آنان، و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها، 

مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد. 

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال 2002 با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود امد كه نماينده هاى آن متشكل 
از هيآت مديره، تمويل كنندگان، ملل متحد و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد. اين واحد بيشتر از سوى دولت هاى فنلند، 

سويدن و سويس پشتيبانى مالى مى شود.

در سال 2014 ميالدى پروژه هاى مشخصى از سوى كميسيون اروپا (EC)، اداره توسعه و همكارى سويس (SDC)، موسسه بين المللى 
براى توسعه (ODI)، برنامه انكشافى سازمان ملل متحد (UNDP)، پوهنتون آسياى مركزى (UCA)، بانك  جهانى، انستيتيوت صلح اياالت 

متحده امريكا (USIP)، همكارى هاى تخنيكى آلمان (GIZ) و سفارت فنلند تمويل ميگردد.
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سپاسگزارى
اين جزوه بدون حمايت و مشاركت فعال واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان (AREU) به سرانجام نمى رسيد. در اينجا الزم است از رييس 
واحد، آقاى نادر نادرى، سپاسگذارى كنم. با ايشان در كابل زمانى آشنا شدم كه از من براى گردانندگى يك ميزگرد در مورد قانون 
اساسى در دسامبر 2013 ميالدى، دعوت كرد. به خاطر انجام اين تحقيق دو بار در كابل گفتگوهاى داشتم. مى خواهم از ايشان به خاطر 
مهربانى ها و حمايت هاى فراوان شان تشكرى كرده و هم چنان از اين كه مرا با ارونى جياكودى، هماهنگ كننده پروژه و همكار بسيار 
موثر اين موسسه، كه مرا با وى آشنا و تماس مرا با و وى تامين كرد، ابراز سپاس نمايم. ارونى در قسمت جمع آورى منابع و معلومات 

مورد نياز اين تحقيق، فردى بسيار موثرى بود. 
اساسى  قانون  تسويد  كميسيون  در  جانب  اين  همكار  و  عدليه  سابق  وزير  دانش،  سرور  آقاى  از  را  خود  گرم  امتنان  مايلم  چنان،  هم 
افغانستان، آقاى اشرف رسولى، وزير مشاور، به خاطر دست نوشته ها، مصاحبه ها و مشوره هاى شان ابراز بدارم كه در غناى اين پژوهش 
نقش زيادى داشتند. در اين تحقيق از نظرات و نوشته هاى دوست و همكارى قديمى، دوكتور محمد قاسم هاشم زى، معيين سابق 

وزارت عدليه، نيز بهره برده ام. قبًال با ايشان در يك كارگاه آموزسى در مورد قانون اساسى اشتراك كرده بودم.
در اين جا با تاثر فراوان يادى از پروفيسور برهان الدين ربانى، رييس جمهور سابق افغانستان و آقاى حبيب اهللا غالب، وزير اسبق عدليه، 
مى نمايم كه اكنون در ميان ما نيستند، اما من فرصت اين را داشتم كه از نزديك با ايشان ديدار كرده و روى مسايل مربوط به تفسير 

قانون اساسى، گفتگو نمايم. از بارگاه خداوند (ج) براى شان طلب مغفرت كرده و جنت برين استدعا مى كنم.
در آخر، مراتب تشكرى خود را از همكاران خود در IAIS ماليزيا، سيتى ماريه چو عبداهللا و هيلماتون سكره بنت عمر، دستيار نشر در 
قسمت جمع آورى و كمپيوترى ساختن معلومات و هم چنان تكميل كتابنامه و نگاه نهايى، ابراز مى دارم. در اين تحقيق از هيچ نوع 
تالشى براى طرح دقيق معلومات دريغ نورزيده ام، با اين وجود اگر خطا و ضعفى در اين متن وجود داشته باشد، مسووليت نهايى آن به 

دوش اين جانب است.

محمد هاشم كمالى
جوالى 2014 ميالدى
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۲۰۱۴خالصه موضوع

1 ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان:  مسايل اصلى كدام ها اند؟

خالصه موضوع

جنورى 2014 ميالدى مصادف با تصويب دهمين سالگرد قانون اساسى افغانستان بود. از زمان تصويب اين قانون يك سلسله مسايل 
بحث برانگيزى در رابطه به ابهامات موجود در متن قانون و هم چنان جايگاه اصلى قدرت مركزى، مطرح شده كه نيازمند رسيدگى و 
وضاحت مى باشد. البته وجود ابهامات ياد شده در قانون اساسى جديد غير قابل انتظار نيز نبود. اما، سوال اصلى اين است كه آيا قانون 
اساسى و يا نهادهايى كه به واسطه اين قانون ايجاد شده اند، مى توانند ابهامات را در راستاى تقويت هرچه بيشتر قانون اساسى و 
حاكميت قانون رفع كنند و يا خير؟ زبان و كلمات هر متن قانون اساسى داراى ويژگى كلى است و بر تمامى مصاديق و تفاسير خود در 
همه اوضاع و قضاياى پيش بينى ناشده اشراف ندارد. تمامى سنت هاى مهم حقوقى جهان با اشراف بر اين موضوع، يك سلسله رهنمايى 
هايى در باب تفسير قانون به منظور وضاحت و فهم بهتر از متون مهمى چون قرآن مجيد ارايه كرده اند. چنين كارى از طريق وضاحت 
بخشيدن به كلمات و عباره هاى مبهم، مشخص ساختن موضوعات كلى در يك متن مشخص صورت مى گيرد. حتا فقه اسالمى نيز به 

دليل اتكاى شديد آن به متن، بر اساس قواعد تفسيرى و استنباطى مورد تشريح و فهم قرار مى گيرد.1
براى اولين بار، مشكل تفسير قانون اساسى در ماه مى 2007 ميالدى در جريان راى عدم اعتماد به دو وزير كابينه، آقاى رنگين دادفر 
سپنتا، وزير امور خارجه و آقاى اكبراكبر، وزير امور مهاجرين، در ولسى جرگه بروز كرد. قضيه داكتر سپنتا روى روابط رييس جمهور حامد 
كرزى و ولسى جرگه تاثير منفى بر جاى گذاشت و از جانب ديگر سواالتى را در مورد وضعيت روابط ميان سه قوه دولت، مطرح ساخت.
در اين تحقيق مجموعه اى از موضوعات در باره اى اجزاى اصلى قانون اساسى به رشته تحرير درآمده اند و از جانب ديگر پرسش هاى 
چالش برانگيزى را در برابر آينده دموكراسى و قانون اساسى گرايى در افغانستان قرار مى دهد. به اين ترتيب موضوعات فوق در 10 بخش 
دسته بندى شده كه از تاريخ تدوين قانون اساسى در افغانستان آغاز گرديده، به دنبال آن نگاهى كلى بر تيورى و چگونگى اجرا، تدقيق 
و تعديل قانون اساسى افغانستان و ساير كشور هاى اسالمى انداخته مى شود. روايت دقيق ماجراى سپنتا و مسايل بعد از آن و به نوبه 
اى خود بحث راى عدم اعتماد در پارلمان افغانستان و برخى ديگر از كشور هاى اسالمى، بخش ديگر اين نوشته را تشكيل مى دهد. در 
بخش هاى 5 و 6 به جايگاه اسالم در قانون اساسى و تعهد افغانستان به حاكميت قانون پرداخته خواهد شد. بعد از آن در دو بخش روى 
ارجاع به حقوق بشر و حقوق زنان و برابرى بر اساس قانون، بحث خواهد شد. در باب قانون اساسى گرايى، دموكراسى و اسالم به پرسش 
تضاد و يا هماهنگى ميان اين اصول و مفاهيم نيز پرداخته خواهد شد. در بخش آخر هم خالصه اى از نظرات تبصره نويسان و ارزيابى 
شان از قانون اساسى 2004 ميالدى آورده شده و در نهايت نتيجه گيرى نهايى و ارايه پيشنهادات شامل بخش نهايى اين جزوه است.

قابل ذكر است كه اين جانب به عنوان عضو گروه تدقيق قانون اساسى و كسى در كه در روند تدوين، تسويد، تدقيق و تصويب اين قانون 
سهم و حضور داشته ام، برخى اوقات روى تجارب و خاطرات خود از اين پروسه نيز تكيه خواهم كرد.2

1  در فقه اسالمى در ارتباط به وضاحت بيان فشرده (بيان الجمل)، مبهم (خافى)، دشوار (مشكل) و متشابه دستوراتى داده شده است. هم چنان بيان مفصل در مورد مشخص ساختن موارد عام 
(تشخيص العام)، مشروط ساختن مطلق (تقيد المطلق) و يا مشخص ساختن انتظارات از يك متن كلى وجود دارد. براى توضيحات بيشتر به اين كتاب نگارنده رجوع شود: محمد هاشم كمالى، اصول 

فقه اسالمى، چاپ، انتشارات كمبريج: مجموعه متون اسالمى (Principles of Islamic Jurisprudence)، 2003، ص 117 ـ-187
2  روندى كه منجر به تدوين قانون اساسى 2004 ميالدى گرديد، همان طورى كه در موافقت نامه بن قيد شده بود، شامل سه دوره بود: اول، كميته تسويد قانون اساسى شامل 9 عضو، به شمول دو 
زن، در ظرف هشت ماه پيش نويس قانون را تهيه نمودند. دوم، كميسيون تدقيق قانون اساسى با 35 عضو، بشمول هفت زن، مسوده قانون را در ظرف هشت ماه تدقيق كردند. در جريان اين روند، كميسيون 
مذكور متن مسوده را به نظرخواهى عامه با كمك دفتر معاونت ملل متحد يا يوناما نيز گذاشت. در نهايت لويه جرگه قانون اساسى با اشتراك 502 نماينده در كابل جهت بحث و تصويب مسوده قانون اساسى 
گردهم آمدند. در آغاز قرار بر اين بود كه مدت زمان برگزارى جرگه ده روز باشد، اما قسما به خاطر طرح آنى حذف بخش محكمه قانون اساسى و تعويض آن با ماده  (121)، زمان جرگه به 21 روز رسيد. 
براى جزييات اين موضوع رجوع شود به: احمد هجرت عاصم، “قانون اساسى 2004-1382“ (دسترسى 22 مى 2014)، http://psir.blogfa.com هم چنان ديده شود به نوشته محمد هاشم كمالى، 

“استناد به اسالم و موضوع زنان در قانون اساسى افغانستان“،( References to Islam and Women in the Afghan Constitution)،  راپور سه ماهه قانون عرب22   (2008), 276.
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نگاه گذرا به روند تدوين قانون اساسى در افغانستان. 1
از گذشته، تدوين قوانين اساسى در افغانستان ارتباط نزديك با بحران ها، كودتاها و تغيير رژيم ها داشته است. افغانستان در كمتر از 100 
سال شش قانون اساسى به اضافه مسوده اى نا تمام قانون اساسى در زمان حكومت رييس جمهور ربانى را در سال 1990 كه هيچ گاهى 
به تصويب نرسيد، داشته است. در دو قانون اساسى 1923 و 1931 ميالدى، شاهى مطلقه به عنوان نظام سياسى افغانستان قيد گرديد 
اما در كنار آن ساختارهاى ديگرى مانند شوراى نيمه منتخب دولت در كابل و واليت ها در قانون اساسى 1923 ميالدى و شوراى ملى 
انتخابى مشوره دهى در كابل 1931 ايجاد گرديد.3 قانون اساسى 1310/1931 (اصول اساسى دولت عاليه افغانستان)4 توسط لويه جرگه 
سال 1309 خورشيدى در كابل به تصويب رسيد كه در سال 1310 توسط محمد نادر شاه در 12 فصل و 110 ماده انفاذ گرديد. در فصل 
چهار (مواد 27 الى 57) اين قانون اساسى در مورد شوراى ملى آمده است كه اعضاى آن به مدت سه سال انتخاب مى شوند. در قانون 
اساسى 1964 ميالدى، نظام شاهى مشروطه بر اساس تفكيك قوا، حقوق جامع شهروندان، معرفى گرديد كه بعداً در كودتاى محمد داوود 
ساقط و به جاى آن دولت جمهورى معرفى گرديد. بحران هاى سياسى در كشور از آن زمان منجر به روى كار آمدن چهار قانون اساسى 
ديگر گرديد: قانون اساسى 1977در حكومت محمد داوود، قانون اساسى 1980 ميالدى در زمان حكومت ببرك كارمل، رييس جمهور 
كمونيست، قانون اساسى 1987 در زمان حاكميت داكتر نجيب اهللا و قانون اساسى 1990 ميالدى در زمان حاكميت برهان الدين ربانى. 
در اين قوانين اساسى، نظام هاى سياسى و اصول نامه هاى دولتى متضاد و مختلفى معرفى گرديد: از نظام شاهى تا جمهورى دروغين؛ 
از رژيم كمونيستى تا دولت اسالمى و طالبى، و اكنون جمهورى اسالمى. هر كدام قانون اساسى اى را جهت كسب مشروعيت براى 
حكومت خود معرفى كردند. در اين ميان طالبان يك استثنا بودند كه به هيچ صورت، ارزشى براى قانون اساسى و مشروعيت دموكراتيك 

قايل نبودند-، گذشته را نفى كرده و آينده اى جديدى را براى مردم بشارت مى دادند.
تصور از مشروعيت نزد طالبان رابطه اى مطلقى با شريعت داشت و از اين لحاظ،  آنها يك سلسله لوايحى را در سال 2010 ميالدى 
منتشر ساختند كه مفاد آن برگرفته از شريعت بود.5 از نظر طالبان اين لوايح بخاطر جلوگيرى از "زياده روى هاى برخى از قومندانان، انفاذ 
احكام زمان امارت طالبى و هم چنان رسيدگى به مسايل ناشى از به دست آمدن مناطق زيادى از كشور به دست طالبان6" تهيه شده بود. 
تنها استثنا در مورد تغيير قانون اساسى كه در اثر هيچ كودتا و يا تعويض رژيمى صورت نگرفت، قانون اساسى 1964 ميالدى بود كه از 
سوى محمد ظاهر شاه (1933 الى 1973) زير نام مدرن سازى و اصالحات معرفى گرديد. هرچند تصويب اين قانون نيز توام با كشاكش 
ها در خانواده شاهى بود. چون، هدف آن به انزوا كشاندن بچه كاكا و نخست وزير قدرتمند كشور، محمد داوود، بود. در قانون اساسى 
1931 ميالدى، نظام سياسى افغانستان شاهى موروثى تعين شده كه به خانواده محمد نادر شاه مى رسيد و اين خانواده هم به موجب 
قانون عبارت از پسر ارشد و برادر شاه بود (ماده 5). در قانون اساسى 1964ميالدى در تعريف خانواده شاهى، قيد فرزند ذكور ارشد و برادر 
شاه، برداشته شد و به جاى آن خانواده شاهى شامل فرزند اول پسر، فرزند دوم پسر و بعدا فرزندان آن و بعد برادر شاه و كودكان آن 
گرديد. اما در عين حال در قانون ذكر گرديد كه پسر، دختر، برادر، خواهر و پسران كاكاى شاه و همسران اوالد هاى شان نه در احزاب 
سياسى شركت كرده مى توانند و نمى توانند صدراعظم، وزير و اعضاى پارلمان شده وحتا به عنوان قاضى در ستره محكمه انتخاب 
شده و كار كنند ( ماده 24). اين ماده قانون به صورت موثرى جلو نخست وزيرى محمد داوود، صدراعظم مقتدر خانواده شاهى، برادرش 
محمد نعيم  (وزير امور خارجه) و وابستگان شان را براى تقرر در ديگر مناصب بااليى دولت سلب كرد. اين موضوع به نوبه خود به تنش 

در ميان خانواده شاهى دامن زده و سر آغاز بى ثباتى هاى سياسى در افغانستان گرديد.
به هر حال از بسيارى جهات قانون اساسى شاهى 1964 ميالدى به نسبت ساير قوانين اساسى گذشته صيقل خورده و بهتر شده بود و در 
چارچوب توافقات بن تا زمان تشكيل لويه جرگه براى تصويب قانون اساسى جديد، به طور موقت به عنوان همان قانون اساسى،  قانون 
اساسى كشور مدنظر گرفته شد.7 اما با وجود استفاده از قانون اساسى 1964 در تدوين قانون جديد، از برخى بخش هاى آن مانند ايجاد 
احزاب سياسى صرف نظر گرديد و حتا اشاره و ارجاعى به آن در كنفرانس بن از برخى جهات مشكل زا به نظر رسيد: 37 سال از تدوين 
قانون اساسى 1964 گذشته بود، چندين قانون اساسى پس از آن ساخته شد، قانون مدنى (با 2،500 ماده) و قانون جزا (با 523 ماده) در 

3  قانون اساسى 1923 ميالدى (موسوم به نظامنامه اساسى دولت عاليه افغانستان) از سوى لويه جرگه جالل آباد در سال 1301 هجرى شمسى مطابق با 1923 ميالدى تصويب گرديد. اين 
قانون شامل هشت فصل و 73 ماده مى گرديد. نيم اعضاى شوراى دولت توسط مردم و نيم ديگر توسط شاه انتخاب مى شد. (ماده 41 نظامنامه اساسى). وزارت عدليه جمهورى اسالمى افغانستان، 
مجموعه كامل قوانين اساسى افغانستان (1301-1382)، كابل 2007/1386. هم چنان نگاه شود به آثار مرتبط به سرور دانش . مركز فرهنگيان و نويسندگان افغانستان، متن كامل قوانين اساسى 

افغانستان (1301 ـ-1371)، تهران، 1374 1995.
4  اصطالح اصولنامه و نظامنامه ترمينولوژى هاى ضعيف ترى در مقايسه با اقتدار و مشروعيت شريعت كه از اعتبار بيشترى برخوردار است، به حساب مى آيند. هر دو اصطالحات جاى خود را به 
كلمه قانون دادند. قانون اساسى 1964 ميالدى و قوانين پس از آن به نام قانون اساسى ياد شده اند. قانون كلمه عربى و تركى است كه احتماًال افغانستان اين كلمه را از ادبيات تركى گرفته است كه در 

آنجا از قانون برداشت سيكوالر صورت گرفته و خالفت را لغو و به جاى آن يك دولت سيكوالر را در كشور نشاند.
اليحه 2010 ميالدى نسخة اصالح شده اى بود كه طالبان در سال 2006 ميالدى و 2009 ميالدى صادر نمودند. اليحه 2010 شامل يك سلسله دستورالعمل هاى رفتارى در جريان جنگ    5
مسلحانه، برخورد با افراد ملكى و نيروهاى دشمن، خوددارى از رفتار هاى زياده روانه در برخورد با زندگى و جايداد هاى مردم بود. از اين خاطر اليحه شكنجه و اقرار اجبارى را منع كرده (مواد 15 و 19)، 
قطع اعضاى دشمن، آدم ربايى (مواد 70 و كشتن سربازان تسليم شده را (ماده 14) غير قانونى ساخت. ماده 78 اليحه تصريح مى دارد كه “مجاهدين بايد از رفتار اسالمى و اعمال نيكو در برابر خليفه  

(1923) و مردم پيروى نموده، و بايد تالش نمايند رضايت مسلمانان را به دست آورند.”
http://southasia.foreignpolicy.com/posts/2011/07/06/calling_the_taliban_to_ طالبان  از  “حسابگيرى  افغانستان)،  تحليلگران  (شبكه  كالرك  6 كيت 

account_0, 6 July 2011، (دسترسى 26 سپتمبر 2014). 
7 موافقتنامه بن نتيجه يك كنفرانس بين المللى تحت نظر سازمان ملل بود كه نقشه راه بازسازى افغانستان در سه سال بعد از تشكيل اداره موقت را ترسيم نمود. روند تحول سياسى كشور با كمك 
دفتر معاونت سازمان ملل يا يوناما و نهاد هاى كمك كننده خارجى به تصوير كشيده شد. در اين موافقتنامه ايجاد مجدد و اصالح نظام عدلى-قضايى افغانستان در چارچوب قانون اساسى جديد و بر اساس 

اصول اسالمى، معيارهاى بين المللى، حاكميت قانون، سنت هاى حقوقى افغانستان و مشاركت وسيع زنان در حكومت تصريح شده بود.
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3 ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان:  مسايل اصلى كدام ها اند؟

سال 1976 ميالدى انفاذ گرديد و در اثر دو دهه جنگ تغييرات بنيادين اجتماعى و سياسى در كشور رونما گرديده بود. با اين حال، وكال 
و قضات حتا پس از سال 2004 ميالدى نيز قوانين گذشته را كه در مغايرت با قانون اساسى جديد قرار داشت، به مرحله اجرا گذاشته و 
مشكالت اين روند هم چنان بر جاى خود باقى ماند كه از آن جمله مى توان به ابهام و سردرگمى در مورد مرجع تفسير قانون و تعيين 

مطابقت قوانين جارى با قانون اساسى اشاره كرد. 
تطبيق اجنداى كنفرانس بن، نيازمند فضاى مساعد و مملو از صلح و امنيت براى حكومت انتقالى جهت پيگيرى مفاد توافقنامه مذكور 
بود كه متاسفانه چنين چيزى در سال هاى بعدى آن اتفاق نيفتاد. درعوض كشور درگير مشكالت امنيت،  خيزش مجدد طالبان و رقابت 

شديد قدرت ميان رييس جمهور كرزى و پارلمان كه تا پايان دوره رياست جمهورى او در سال 2014 ادامه يافت، گرديد.
ستره محكمه و كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى، از زمان انفاذ قانون اين كميسيون در سال 2008 ميالدى، هردو به 
تفسير قانون اساسى در عمل اقدام مى كنند، اما مشكالت از آنجا به وجود آمد كه قانون تشكيل كميسيون نظارت بر تطبيق قانون 

اساسى در تضاد با ماده 121 قانون اساسى قرار گرفت.

اعضاى لويه جرگه قانون اساسى سال 2004 ميالدى، كابل
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نظارت و تفسير قانون اساسى. 2
مرور روند قانون گذارى از سوى پارلمان و مطابقت آن با قانون اساسى و نيز نظارت بر عملكرد حكومت در سه دهه پسين به يكى از شاخصه 
هاى قانون اساسى گرايى مدرن محسوب مى شود. اكثريت قوانين اساسى امروزين، برخى از شيوه هاى نظارت و ارزيابى هاى قضايى را به 

منظور اطمينان از رعايت حدود صالحيت ها و اختيارات تعريف شده قوه مقننه و اجراييه در قانون اساسى، پيش بينى كرده است. 
در قرن بيستم، به استثنايى چند مورد رعايت محدود اين شيوه در كشور ايران و شمارى از كشورهاى عربى، كشور هاى ديگر مسلمان 
خيلى دير به پذيرش موضوع نظارت بر رعايت قانون اساسى تن در دادند. در حالى كه هدف از نظارت بر اجراى قانون اساسى مى تواند 
داليل متفاوتى را دنبال كند. از جمله در كشور مصر، دادگاه عالى قانون اساسى در چارچوب قانون اساسى 1971 ميالدى آن كشور ايجاد 
گرديد و قدرت اختصاصى زيادى براى نظارت بر قانون اساسى به اين محكمه داده شد. هدف از اين كار ايجاد يك سيستم قضايى بود 
كه توسط سرمايه گذاران به عنوان ضمانتى براى ثبات حقوقى و رعايت حقوق اساسى در كشور، به ويژه در ارتباط به حقوق مالكيت 
و جايدادها، نگريسته شود.8 در جمهورى اسالمى ايران، شوراى نگهبان قانون اساسى در چارچوب تجديد نظر بر قانون اساسى در سال 
1989 به منظور حفظ دستاورد هاى انقالب اسالمى و حفظ مبانى دولت اسالمى، ايجاد گرديد. درحالى كه در تركيه دادگاه قانون اساسى 

در سال 1982 به منظورت حمايت از سيكوالريسم نوع تركى موسوم به كماليسم،  ايجاد گرديد.9
دو مودل متفاوت نظارت بر قانون اساسى در دنيا كاربرد دارد:  متمركز و غير متمركز. در سيستم متمركز، مودلى كه از سوى اكثر كشور هاى 
اروپايى مانند فرانسه، آلمان و ايتاليا مورد استفاده قرار مى گيرد، يك نهاد مشخص مانند محكمه قانون اساسى و يا شوراى قانون اساسى 
وجود دارد كه به عنوان يك ارگان دولتى قدرت و صالحيت صدور حكم را در مورد مطابقت قوانين و عملكرد حكومت با قانون اساسى را 
دارد. زمانى كه مبحث قانون اساسى در محاكم عادى مطرح شود،  آنها اين گونه قضايا را به محكمه قانون اساسى براى داورى مى فرستند.

در سيستم غير متمركز نظارت بر قانون اساسى كه در امريكا و پاكستان مورد استفاده قرار مى گيرد، محاكم صالحيت بررسى و مطابقت 
تصاميم و قوانين را با قانون اساسى دارند. در اين سيستم، ستره محكمه تنها در مورد قضايايى استينافى در محاكم اوليه و پرسش انطباق 
فيصله هاى آن با قانون اساسى فيصله مى كند. در پاكستان، ماده 203 قانون اساسى تعديل شده 1973 ميالدى، معين مى كند كه 
محكمه فدرال شريعت بايست در صورت تقاضاى يك شهروند و يا حكومت به بررسى هر قانونى پرداخته و در صورتى كه آن را قانون 
خالف اسالم بيابد، مى تواند دستور به لغو آن بدهد. محاكم ابتداييه در مورد قضاياى منفردى كه در آن انطباق و يا عدم انطباق يك 
فيصله و يا قانون با قانون اساسى زير شك و ترديد قرار دارد، قضاوت مى كند. اگر محكمه تشخيص بدهد كه قانون در تضاد با قانون 
اساسى قرار دارد از اجراى آن مى تواند خود دارى كند. با اين حال حرف آخر را دادگاه عالى پاكستان مى زند. در ارتباط به قدرت ستره 
محكمه، مودل غير متمركز بازهم به دو نوع ديگر تقسيم مى شود: 1) ستره محكمه قدرت سلب اعتبار از قانون را دارد همان طورى كه 
در امريكا و پاكستان رايج است و 2) قانون از سوى ستره محكمه به حالت تعليق درآمده اما از دايره قوانين تا زمان تغيير و يا تعديل از 
سوى پارلمان، حذف نمى گردد. اين نوع آخر نظارت بر قانون اساسى در كشور هاى يمن، امارات متحده عربى، ماليزيا، نايجريا و البته به 
نوعى در افغانستان مورد استفاده قرار مى گيرد. مصر، تركيه، اندونيزيا و بحرين متعلق به آن دسته از كشورهايى اند كه نظارت بر قانون 

اساسى در آنها به طور متمركز در اختيار محكمه اختصاصى قانون اساسى است.10
بسيارى از كشورهاى شمال افريقا كه در آن سنت قانون اساسى فرانسه وجود دارد، مانند تونس، الجزاير، مراكش، موريتانيا، سينگال و لبنان 
داراى شوراى قانون اساسى با قدرت محدود نظارتى اند. در خود فرانسه رسم بر اين است كه شوراى قانون اساسى تمام قوانين و لوايح 
را قبل از اجرايى شدن شان ارزيابى مى كند. پيشنهاد اين گونه ارزيابى و نظارت از قانون اساسى توسط مقامات سياسى، اعضاى مجلس 
قانون گذارى، قوه مجريه وحكومت هاى محلى انجام مى شود. شوراى هاى قانون اساسى داراى قلمرو محدود اختيارات بوده كه اين خود 
قسماً ناشى از خصوصيت بيشتر سياسى تا قضايى آنان مى باشد و برعالوه، فيصله آن ها بيشتر مشورتى است تا الزامى كه البته اين هم 
نظر به قضايا و حوزه مسووليت و قضاوت متفاوت است. مودل غير متمركز نظارت بر قانون اساسى به محكمه اجازه ارزيابى و مطابقت 
قوانين عادى با قانون اساسى كشور را پس اجراى شدن آن در يك روند زمانى طوالنى فراهم مى كند تا بتواند به ارزيابى تاثيرات عملى 
قوانين رسيدگى كند. اين نوع ارزيابى و مطابقت به عنوان ارزيابى پسينى نيز شناخته مى شود كه به صورت معمول داراى ويژگى قضايى، 
وسيع البنياد و اغلب الزام آور است.11 گرايش اصلى در 10 سال گذشته ايجاد محكمه اختصاصى قانون اساسى به منظور ارزيابى و مطابقت 
قوانين عادى با قانون اساسى بوده است. اين به مودل آلمانى معروف است و از سوى بسيارى از دموكراسى هاى نو پذيرفته شده است.12

 The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics and Economic) ،8  تامير مصطفى، تالش براى قدرت قانون اساسى- قانون، سياست و انكشاف اقتصادى در مصر
Development in Egypt)، (انتشارات پوهنتون كمبريج 2007)، 57.

 Models of Institutional Control) ،9  رينر گروت، “مودل هاى نظارت نهادين”، در رينر گروت و تيلمان رودر، قانون اساسى گرايى در كشور هاى اسالمى: در ميان تنش و تداوم
in Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity), (نيويارك: انتشارات اكسفورد، 2012)، ص 222.

10  گروت، “مودل هاى نظارت نهادين“ (Models of Institutional Control) ، ص 224.
 Constitutional Review in New Democracy): ،11  كاترين گلن باس و سوجيت چودرى از مركز قانون نيويارك براى انتقال قانون اساسى: گزارش دهى بين المللى در مورد دموكراسى
http://democracy-reporting.org/files/dri-bp-40_en_constitutional_ در   8 ص   ،2013 سپتامبر   ،40 شماره  معلوماتى  تحقيق   (Reporting International

review_in_new_democracies_2013-09.pdf (دسترسى در 24 آكست 2014)

http://comparativeconstitutionsproject.org/ ،(2008 ، كابل: افغانستان) ،(Comparative Constitutional Review)  ،12  تام گينزبرگ، “مرور تطبيقى قانون اساسى
files/constitutional_review.pdf (دسترسى 26 فبرورى 2014), 1. هم چنان ديده شود به تيرى لِه روى، “قانون اساسى گرايى در مغرب”، در مجموعة گروت و رودر، ص 111. از جمله 
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5 ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان:  مسايل اصلى كدام ها اند؟

محاكم نظارت بر قانون اساسى وظايف ديگرى را نيز انجام مى دهند. در برخى موارد به اتهامات عليه مقام رياست جمهورى رسيدگى 
مى كنند، از انتخابات سرپرستى مى كنند، دعاوى ميان نهاد هاى مختلف دولتى را حل و فصل مى نمايند و حتا در مورد قانونى بودن 
احزاب سياسى نيز فيصله صادر مى نمايند. كشورها و حوزه هاى قضايى در ارتباط به سواالت كليدى متعلق به موضوع نظارت بر قانون 
اساسى داراى مواضع و رويكرد هاى مختلفى اند: چه كسى اقامه دعوا كرده مى تواند؟ اساس ادعا و دعوا چى بوده مى تواند؟ تاثيرات 
تصميم دادگاه چه خواهد بود؟ به اين سواالت كليدى ممكن است در متن قانون اساسى، در قوانين مربوط به تشكيل دادگاه ها و يا 

تفسيرهاى انجام يافته از سوى محكمه قانون اساسى، پاسخ داده شده باشد.
دادگاه قانون اساسى مى تواند به دعوا هاى مربوط به يك قضيه مشخص نيز رسيدگى نمايد و مسايل و مشكالت مربوط به قانون 
اساسى را قبل از اتفاق موضوعى و يا اجرايى شدن قانونى، بررسى كند. مرور قبل از وقوع، زمانى هم مى تواند اجرايى شود كه نهاد هاى 
سياسى خواستار اصدار حكم جدى محكمه در مورد موادى از قانون اساسى فارغ از اين كه قضيه و مناقشه اى وجود داشته باشد، گردند.13 
در افغانستان، نخستين قانون اساسى كشور موسوم به نظامنامه اساسى مصوب 1923 ميالدى، قدرت نظارت بر قانون اساسى را به 
شوراى دولت بخشيد تا عملكرد حكومت را در صورت شكايت طرف متضرر "به ويژه زمانى كه پاى شكايت در مورد قانون به ميان مى 
آيد" (ماده 43)، با قانون اساسى انطباق بخشد. اين شورا هم چنان مى توانست كه تمامى قوانين تسويد شده را قبل از فرمان اجرايى 
پادشاه مروركند (ماده 46). برعالوه، شوراى مذكور صالحيت داشت تا تمام ميثاق ها، قراردادها و توافقنامه ها ميان حكومت افغانستان و 
طرف هاى خارجى را مروركند (ماده 49). آقاى سرور دانش، همكار قبلى بنده در كميسيون تسويد قانون اساسى و وزير{پيشين} عدليه، 
نيز نظر مشابه در مورد تكوين سيستم نظارت بر قانون اساسى در افغانستان دارد. قانون اساسى 1931 در مورد تفسير قانون خاموش 

است، و اين موضوع در ارتباط به قوانين 1964 و 1977 ميالدى نيز صادق است.
در قانون اساسى 1987 ميالدى در زمان حاكميت داكتر نجيب اهللا، يك شوراى قانون اساسى متشكل از هشت نفر پيش بينى شد كه 
بيشتر به عنوان ارگان سياسى دولت ايفاى وظيفه مى كرد. وظيفه اين شورا عبارت از اطمينان از عدم تضاد "قوانين، اسناد حقوقى و 
ميثاق هاى بين المللى" (ماده 123) با قانون اساسى كشور بود. در عين حال اين شورا به رييس جمهور در مورد مسايل مربوط به قانون 
اساسى مشوره مى داد. هم چنان اين شورا مى توانست كه "پيشنهاداتى را براى رييس جمهور در ارتباط به مسايل و اتفاقات در حوزه اى 
مسايل حقوقى در چارچوب قانون اساسى"  (ماده 124) ارايه بدارد. رييس جمهور اعضاى شوراى قانون اساسى را براى يك مدت زمانى 

شش ساله منصوب مى كرد. ساير طرزالعمل ها و مسايل نهادى شورا“ توسط قانون تنظيم مى گرديد."  (ماده 127)
روند نسبتا كند نظارت بر قانون اساسى در افغانستان شايد قسما ناشى از گرايشى در ميان گروهى از قضات كشور باشد كه براى يافتن 
راه حل جهت رفع ابهام و مناقشه در متن قانون بيشتر به منابع آماده اسالمى رجوع مى كنند. چنين كارى از آن رو ممكن شده است كه 
بسيارى از قوانين اساسى افغانستان، قضات را به شريعت و فقه اسالمى در صورت عدم وضاحت در قوانين رسمى ارجاع مى دهد؛ موضوعى 
كه در ماده  (130) قانون اساسى فعلى كشور نيز تصريح يافته است. خصلت مهم اين ماده قانون اين است كه در مراجعه به آن جهت صدور 
فيصله بايستى "عدالت به بهترين شكل آن مراعات گردد " كه متاسفانه به صورت مكرر اين اصل ناديده گرفته مى شود. ارجاع به فقه حنفى 
نيز يكى از عوامل بازدارنده براى ايجاد يك گفتمان اساسى در مورد موضوع تفسير قانون اساسى در افغانستان است. زيرا به جاى رسيدگى 
به ابهامات موجود در قانون، قضات افغان مى كوشند كه مشكل را با ارجاع به فقه حنفى كه داراى انعطاف پذيرى باال از حيث استنتاج است، 
حل كنند. شايد برخى بگويند كه قضات افغان بيشتر درگير تفسير و وضاحت بخشيدن به قوانين مدنى و جزايى رسمى اند تا قانون اساسى. 
بدون شك، در اين مورد نمى توان عنصر فقدان سنت قانون اساسى در اسالم و هم چنان احترام زياد به شريعت اسالمى را ناديده گرفت. 
قانون اساسى 1964 ميالدى ستره محكمه مستقل را براى نخستين بار در افغانستان ايجاد كرد. در دهه كوتاه دموكراسى كه چيزى 
در حدود 9 سال طول كشيد، شوق زيادى براى اصالحات قضايى به وجود آمد. نخستين ستره محكمه پس از يك دوره اى موقت در 
سال 1966ميالدى، آغاز به كار كرده و در همان اوان درگير سواالتى مربوط به انطباق قوانين عادى با قانون اساسى كشور گرديد. ستره 
محكمه تالش كرد تا سيمينار14 هاى فشرده قضايى را براى قضات برجسته برگزار كرده و نتايج پايانى سيمينارها را به طور متحد المال 
براى استفاده در حوزه اى قضا انتشار داده و يا به شكل قواعدى به منظور تنظيم امور محاكم در آورد.  اين مكاتيب متحد المال و مقررات 
از سوى ستره محكمه صدور و انتشار يافت. يكى از نمونه هاى برجسته اى قواعد مذكور عبارت از "قواعد رهنما در موضوعات جزايى" 
با 61 ماده بود. اين قواعد پس از انتشار در جريده رسمى15 مرعى االجرا شد. اكثر اين تمهيدات قانونى ارتباطى با تطبيق فقه حنفى 
بر اساس مواد 69 و 102 قانون اساسى داشتند. در اين زمان قانون مدنى  (با 2500 ماده) و قانون جزا  (با 500 ماده) در سال 1976 
ميالدى معرفى گرديد. چنين به نظر مى آيد كه برخى از اين تمهيدات شامل تدقيق قانون اساسى نيز مى گرديد، آن هم در حالى كه 

قانون اساسى 1964 ميالدى در اين ارتباط ساكت بود.

سه كشور افريقايى، مراكش يكى از كشور هاى پيشرفته در قسمت نظارت بر قانون اساسى است در حالى كه الجزاير و تونس سابقه متوسط در اين راستا دارند.
ص 1 ـ3.  ،(Comparative Constitutional Review) ،“13  گينزبرگ،“مرور مقايسوى قانون اساسى

14 دور دوم اين سمينارها در سال 1971 ميالدى كه به مدت 19 روز طول كشيد، از سوى رييس قاضى القضات وقت، پروفيسور عبدالحكيم ضيايى افتتاح گرديد. مطالعة قطعنامه هاى اين سمينار نشان 
دهندة پيشرفت در مورد مشكالت پيش روى قضا در كشور بود. براى جزييات مراجعه شود به ”شمارة فوق العاده“، سمينار دوم روساى محاكم واليتى، 1971، 7.

15 مجموعه كامل دستورات متحدالمال و قواعد در سه جلد كه شامل مسايل و انكشافات مربوط به قضا بين سال هاى 1364 الى 1350  (1967-71) مى شود، انتشار يافت. محمد عثمان ژوبل، 
ويراسته، ”مجموعة متحدالمال هاى قضايى و ادارى مربوط به محاكم“، مربوط به سال هاى 1346 و1347 خورشيدى (كابل: ستاره محكمه، 1971).
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عدم يك دستگى و هماهنگى در دستنامه رهنماى فقهى يكى از موضوعات حل ناشده دير پا در محاكم افغانستان است. در واقعيت امر، 
تنوع ملموس آرا در فقه حنفى وجود دارد كه اين خود مشكل تفاوت ميان فيصله هاى محاكم از يك سو و مطابقت آن با قانون اساسى 

را از سوى ديگر را متبارز مى نمايد. 
پروفيسور ضيايى، قاضى القضات، در سخنرانى افتتاحى خود 1971/1350، درسيمينار دوم قضايى روساى محاكم واليت ها، يكدست 
سازى و هماهنگى ميان رويه هاى قضايى بر اساس ماده 104 قانون اساسى را به عنوان يكى از اهداف اصولى سيمينار برجسته ساخت. 
او در توضيح مقصد خود گفت كه با توجه به مقدمه قانون اساسى جديد كشور “فهم ما از قانون دچار تحول عميقى گرديده است. برخى 
موضوعات مبهم در سيمينار نخست 1968/1347 به بررسى گرفته شد اما در رويه هاى قضايى هنوز هم تفاوت ها و اختالفات وجود دارد". 
او خواستار يك دست سازى  رويه ها قضايى و اجرا يك دست آنها در مطابقت با فقه و قانون تاكيد شد. نكته مهم اين بود كه رويه ها 

وفيصله هاى محاكم در قضاياى مشابه، منسجم و قابل پيش بينى باشد.16
براى رسيدگى به مساله تنوع آرا در فقه حنفى، وزير عدليه كشور روى نياز به يك دست سازى منابع مرجع، انگشت گذاشت. تفكيك 
هاى  العمل  دستور  از  بسيارى  است.  دشوارى  كار  نيز  عرصه  اين  متخصصان  براى  حتا  فقهى  منابع  در  بها  مفتاح  و  راجع  منابع  ميان 
فقهى به زبان عربى بوده و ترجمه تمام آن فراتر از منابع دست داشته ما مى باشد. از اين رو ستره محكمه تالش كرد كه كتاب هاى 
الهدايه المقرانى و رهنماى معامالت شش جلدى االتاسى السورى را برگردان نمايد. جلد هاى اول و ششم كتاب اخير به زبان فارسى 
ترجمه شده و كار روى بقيه جلد هاى كتاب در جريان بود و اين را نيز بايد عالوه نمود كه اين كارها به صورت عمده روى مجالت 

االحكام{عثمانى} استوار بود.17
توضيحات زير كمك مى كند تا در مورد نهادها و رويه هاى موجود در قانون اساسى 1964 در ارتباط به رسيدگى خال و تفاوت در قوانين 

و هم چنان مساله مطابقت ميان قانون اساسى و فقه حنفى دركى بهترى به دست آوريم:
اول- "قواعد مربوط به موارد بطالن در قضاياى حقوقى"در هفت ماده. به صورت خالصه در اين بخش بايد گفت كه با موارد بطالن در 
قضاياى جزايى بر اساس (قوانين اجرات جزايى 1344) شمسى برخورد صورت مى گيرد كه براى دعواهاى ملكى نيز به چنين اجراآت 
و قواعد رهنما، نياز است. قوانين موجود به چنين نيازى پاسخ نداده، هرچند كه فقه حنفى در برخى موارد يارى رسان است. اما مقررات 
استنتاج يا استخراج از متون فقهى نياز به پذيرش رسمى و همه پذير به منظور اجراآت آن دارد. از آن جايى كه خالها و كمبودها در 

قوانين موجود است، بنابرين فقه حنفى بر اساس ماده 102 قانون اساسى قابل اجرا مى باشد.
قواعد موجود به موضوع بطالن در موارد قضايى و حقوقى اين گونه پرداخته است:1) زمانى كه عناصر ابتدايى قضاوت موجود و رعايت 
نگرديده باشد، مانند غيبت يكى از طرف هاى دعوا و يا نبود قاضى با صالحيت؛ 2) زمانى كه يكى از طرف ها، فرد نابالغ بوده و شرايط 
اقامه و پيگيرى دعوا را نداشته باشد؛ 3) زمانى كه موضوع مورد مناقشه قابل اثبات نباشد ولى با اين وجود فيصله صادر گرديده باشد 
وغيره. كل متن با اين يادداشت به پايان مى رسد: "پس از تاييد شوراى عالى قضايى، اين قواعد يكماه پس از نشر در جريده رسمى 

مرعى االجرا است.18"
دوم- "قواعد مربوط به احكام غيابى در قضاياى حقوقى ملكى". باز هم در اين جا مجموعه اى از قواعد در قالب 28 ماده در سيمينار دوم 
قضايى به صورت رسمى پذيرفته شد. موضع اساسى اين بود كه در غياب قانون مرعى االجرا مربوط به تنظيم احكام غيابى، فقه حنفى 
بر اساس ماده 102 قانون اساسى قابليت تطبيق را دارد. به صورت خالصه، فقه حنفى صدور حكم در غياب يكى از طرف هاى دعوا را 
جايز نمى شمارد، اما در صورتى كه يكى از طرف هاى دعوا در محكمه حاضر نگردد صدور حكم در اين حالت از سوى قاضى جايز است. 
محكمه در صورت فقدان عذر موجه فرد مورد نظر را سه بار جلب كرده و پس از مرتبه آخر، اگر فرد مذكور حاضر نگرديد، قاضى حق 
صدور حكم را دارد. در مورد غيابت يكى از طرف هاى دعوا در محكمه جزييات زيادى است كه بايد در نظر گرفته شود. مثًال غيابت بعد از 
اقامه دعوا توسط يكى از طرفين- و يا وكيل طرفين- به وقوع پيوسته و يا قبل و بعد از حضور شاهدان در محكمه به وقوع پيوسته است. 
باز هم در پايان قواعد مذكور آمده است كه مقررات بعد از تاييد نهايى شوراى عالى قضايى و نشر در جريده رسمى مرعى االجرا است.19
فيصله هاى متعدد ديگر سيمينار، پيرو ماده 102 قانون اساسى، حول مناقشات بر سر جايداد ها كه امر قضاوت و صدور حكم در آنجا 
احساس مى گرديد، مى چرخيد. براى مثال، زمانى كه مشخصات يك ملكيت در حكم محكمه با مشخصات واقعى خود ملكيت متفاوت 

است در مورد موضوع مذكور قواعد مختلفى كه در 9 ماده تشريح شده، تطبيق شده مى تواند.20

16 سخنرانى مراسم تحليف آقاى ضيايى، قاضى القضات، در سيمينار دوم روساى محاكم واليتى، قضا ”شماره فوق العاده“، 4.
17  قضا، ”شماره فوق العاده“، 5.
18  قضا، ”شماره فوق العاده“،16.
19   قضا، ”شماره فوق العاده“،28.

20  قضا، ”شماره فوق العاده“، 29 و-32.
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با توجه به موارد 1و 2 و با توجه به خالهاى موجود در قوانين، نياز به مرور قانون اساسى مطرح مى شود. اين نگرانى در مورد لوايح 
انسداد قاچاق 1938/1317 نيز وجود داشت. ستره محكمه حكم نمود كه اين لوايح در مطابقت با ماده 69 قانون اساسى قرار نداشته و 
از اين رو از اعتبار ساقط است. ماده 69 قانون اساسى “قانون را به مصوبه هر دو اتاق پارلمان و با تاييد پادشاه" تعريف مى نمود. از آن 
جاى كه لوايح مذكور به روش فوق تاييد نشده بودند، به حالت تعليق در آمدند. بعد از آن ستره محكمه با ارجاع به اصول نامه گمركات 
1934/1313 و ساير مواد موجود حكم به ادامه اجراآت شان داد.21 در ارتباط به حكم قضايى متحد المال ستره محكمه در مورد اين مساله 
كه آيا تالشى يك موتر در يك ملكيت خصوصى نياز به اجازه نامه محكمه دارد و يا خير، وضاحت داده شد كه اين گونه موارد به حكم 

محكمه نياز نداشته و بر اساس يك دستور ادارى يك مقام محلى نيز به تالشى موتر مذكور پرداخته مى تواند.22
قواعد مربوط به حجر قرضدار و امتناع وى از پرداخت قرض كه در 22 ماده تنظيم شده است، به خوبى ايجاب بررسى مطابقت رفتار 
حكومت و قواعد فقه حنفى با قانون اساسى نافذ كشور را برجسته مى نمايد. فقه حنفى حجر و زندانى ساختن قرضدارى را كه از پرداخت 
وام هايش سر باز مى زند، جايز مى شمارد،-موضوعى كه در قانون اساسى تسجيل نيافته است. مقررات نافذه بر اساس ماده 26 بخش 
14 قانون اساسى مشكالتى را به وجود مى آورد: "قرضدارى موجب سلب آزادى هاى فرد قرضدار نمى گردد. روش و وسايل جمع 
آورى قروض توسط قانون تنظيم مى گردد." اما برخالف پيش بينى قانون اساسى، هيچ قانونى براى اين موضوع تنظيم نگرديد و تنها 
مقررات موجود اليحه تحصيل حقوق بود كه به هيچ صورت محتوا و انتظارات ماده قانون در مورد تحصيل قروض را بر آورده ساخته 
نمى توانست. از اين رو براى رفع مشكل و پر كردن خال، از فقه حنفى استفاده گرديد كه آن هم همان طورى كه در باال شرح داده 
شد در مغايرت با قانون اساسى قرار دارد. از اين رو لوايح جديد براى پر كردن خال معرفى گرديده است. لوايح مذكور با تعريف قروض 
قابل پرداخت و غير قابل پرداخت، ترجيح پرداخت برخى از قروض نسبت به قروض ديگر، چگونگى و زمان حكم دادگاه مبنى بر فروش 

امالك قرضدار آغاز گرديدند كه در اين ميان مقرره زندانى نمودن فرد قرضدار حذف گرديد.23
نگارنده)  خالصه  با  (البته  موضوع  اين  با  كه  نمود  رسيدگى  مختلفى  مسايل  به  خود  قضايى  المال  متحد  ماده  در 17  محكمه  ستره 
آغاز مى گردد: به محاكم توصيه مى گردد تا در برابر طرفين به حل مناقشات بر اساس قوانينى كه ناقض قانون اساسى نباشد، بپردازند. 
همين طور، در صورتى كه يك محكمه از سوى مقام هاى عاليرتبه قضايى دستوراتى دريافت مى دارد كه به تشخيص قاضى در تضاد 
با قانون و شريعت قرار دارد، به قاضى دستور داده مى شود كه اجراآت قضايى را به حالت تعليق در آورده و موضوع را به صورت كتبى 

براى كسب دستورات بيشتر به ستره محكمه ارجاع كند.24
در آن زمان به ماده 128 قانون اساسى{كه قوانين نافذه تا زمانى كه در تضاد با قانون اساسى قرار نگيرند از اعتبار برخوردارند} اشاره 
گرديد و در واقعيت امر ستره محكمه در حال ساختن قانون جديد صالحيت و تشكيالت قضايى بود. در اين ارتباط، از تمام قضات خواسته 

شد كه نظريات و پيشنهادات خود را به صورت مشرح به ستره محكمه بفرستند.25
در حكم متحد المال قضايى شماره 959 مورخ 1347/2/18 ستره محكمه يك سلسله طرزالعمل هايى را در مورد چگونگى برخورد با 
ابهام در قانون و يا فقه حنفى پيشنهاد نمود. ستره محكمه با ارجاع به تجارب گذشته، ضمن ابراز نگرانى گفت كه ماده 102 قانون اساسى 

نبايد بهانه اى براى تاخير در پيشرفت امور محاكم شود:26
تجارب سال هاى قبل از 1964 نشان دهنده مواردى از غفلت هاى مشخص در ميان بخشى از قضات كشور مى باشد. قبال وظيفه ارايه 
مشوره و رهنمايى حقوقى به دوش انجمن علمى وزارت عدليه بود و بعد از آن به دوش رياست افتاء آن وزارت و به تعقيب آن رياست 
تحقيقات ستره محكمه سپرده شد. به قضات يادآورى گرديد كه پيرو ماده 102 قانون اساسى در گام نخست براى مستند ساختن احكام 
خود، قوانين موجود و فقه حنفى را جستجو نمايند. در صورت نياز مى توانند با علماى محل مشوره كرده و نظر شان را بخواهند و يا منابع 
را به صورت مستقيم با يك ديگر تدقيق كنند. اما به جاى تحقيق، قضات محاكم براى وضاحت از ستره محكمه طالب دستور مى شدند 
كه اين " نوعى تكتيك تاخير، براى ايجاد زمان جهت انجام فيصله درست حقوقى بود. در نتيجه كارهاى بخش تحقيقات ستره محكمه 
روى هم انباشته شده تا جايى كه در عين زمان 30 تا 40 دوسيه روى ميز اين رياست قرار مى گرفت و در نتيجه باعث تاخير بيشتر در 

حل و فصل قضايا و صدور احكام دادگاه ها مى گرديد.27" 

21  متحد المال قضايى شماره 3367 مورخ 1968/1347/5/29 در مجموعه گردآورى شده توسط محمد عثمان ژوبل، مجموعه متحدالمال هاى قضايى و ادارى مربوط به محاكم، جلد اول، بخش دوم، 
مربوط به سال هايى 1346 و 1347، كابل: ستره محكمه، 1350 (1971)، ص 126.

22  متحدالمال قضايى شماره 4277، منبع پيشين، ص 143.
23 ”قواعد مربوط به حجر مديون و امتناع وى از اداى دين“، در مجله قضا، ”شماره فوق العاده“، ص 36 الى 37.

24  متحدالمال قضايى شماره 1186 مورخ 1346/9/17  (دسامبر 1967) در مجموعه گردآورى شده توسط محمد عثمان ژوبل، ”مجموعه متحدالمال هاى قضايى و ادارى مربوط به محاكم“، ص 45. 
آقاى ژوبل در مقدمه اين مجموعه مى نگارد (ص 5) كه سه جلد اين مجموعه انتشار يافته كه مسايل حقوقى و قضايى مربوط به سال هاى1346 الى 1350 را پوشش مى دهد. جلد اول شامل متحدالمال 

هاى قضايى قبل از ايجاد ستره محكمه در كشور است.
25  منبع قبلى، ص 44.
26  منبع قبلى، ص78.
27  منبع قبلى، ص 79.
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در نتيجه دستورالعمل زير داده شد: هرگاه محاكم با مشكالتى در ارتباط به تناقضات و يا عدم وضاحت كامل در مواد قانون مواجه شده 
كه نياز به تفسير را حتمى مى سازد، درخواست هاى خود را براى ستره محكمه در سه بخش تنظيم نمايند. اول، بيانيه كاملى در مورد 
مشكالت و داليل آن تهيه شود؛ دوم، نظريات خود را كه در جريان تحقيق باالى قانون و فقه حنفى به دست آورده اند، تا جاى ممكن 
تحرير نمايند؛ و سوم، اسناد الزم را -در صورت دستيابى كه بر اساس آن منبع داراى عدم وضاحت بوده و يا ضرورت تفسير در آن 
محسوس باشد، فراهم نمايند. محكمه هر ناحيه درخواست خود را براى كسب هدايت رسمى به محكمه واليت خود بفرستند و در صورت 

تشخيص مقامات آنجا براى حل مشكل و كسب هدايت به شوراى عالى قضايى فرستاده خواهد شد.28

28  منبع قبلى، در ادامه افزود شده است: اگر رياست تحقيق و تتبع ستره محكمه دريافت كه تحقيق توسط خود محكمه از طريق تحقيقات مناسب ممكن است، و اگر ديده شد كه تالش ها در خود 
نشانه هايى از اغفال در پژوهش و يا در قسمت باالبرن سطح معيارهاى پژوهش اكادميك ديده شد و در صورت كه سه بار چنين اقداماتى مورد مشاهده قرار گرفت، در آن صورت موضوع به سابقه قاضى 

ارجاع داده خواهد شد.
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ماجراى سپنتا و مسايل بعد از آن29. 3
تا زمان راى عدم اعتماد پارلمان به دو وزير حكومت، آقاى سپنتا و آقاى اكبر، موضوع صالحيت ستره محكمه در راستاى نظارت بر قانون 
اساسى در نظام سياسى كشور مطرح نشده بود. هر دو وزير در مى 2007 ميالدى از سوى لويه جرگه بر اساس ماده 92 قانون اساسى بخاطر 
ناتوانى شان در امر جلوگيرى از اخراج مهاجرين توسط حكومت ايران به مجلس براى پاسخدهى فراخوانده شدند. ولسى جرگه به هر دو وزير 
راى عدم اعتماد داد، اما ابهام در ارتباط به آقاى سپنتا به دليل موجوديت دو راى سفيد به وجود آمد. شمارش آرا با همان دو راى سفيد مى 
توانست به نفع سپنتا خاتمه يابد اما آن دو راى به نفع آقاى سپنتا محاسبه نگرديد. از اين رو، ولسى جرگه تصميم گرفت كه براى بار دوم راى 
گيرى را انجام بدهد كه در اين بار آراى مخالف داكتر سپنتا بيشتر بود. با اين كه ماده 92 قانون اساسى افغانستان واضح نموده است كه راى 
گيرى در پارلمان بايد شفاف، مستقيم و بر اساس داليل قانع كننده باشد، اما عواقب عدم راى گيرى بر اساس معيار هاى فوق را معين نكرده 
است. در مورد راى عدم اعتماد به آقاى سپنتا اين سوال در ولسى جرگه مورد بحث قرار گرفت كه آيا راى گيرى بر اساس داليل قانع كننده 

صورت گرفته است يا خير. در نهايت ولسى جرگه متقاعد گرديد كه داليل قانع كننده براى سلب صالحيت وزير فوق وجود داشته است.30
اما رييس جمهور كرزى راى دهى براى دور دوم را قانع كننده ندانسته و موضوع را به ستره محكمه ارجاع داد تا انطباق فيصله ولسى 

جرگه را با قانون اساسى مشخص نمايد. اين در حالى بود كه رييس جمهور در عين حال سلب صالحيت آقاى اكبر را پذيرفت.31
پاسخ ستره محكمه اين بود كه راى عدم اعتماد بر داليل كافى و قانع كننده استوار نبوده، بنا خالف قانون اساسى است. دادگاه عالى 
توضيح داد كه جلوگيرى از اخراج مهاجرين افغان توسط دولت ايران فراتر از كنترول و اختيارات وزير خارجه بوده است. از اين رو سپنتا 
دوباره در سمت خود ابقا گرديد.32 به خاطر ابهام در ماده 92 قانون اساسى، روشن نيست كه آيا وزير سلب شده مى تواند در مقام خود 

باقى بماند، استعفا دهد يا اخراج گردد.
داد:  قرار  انتقاد  مورد  دليل  سه  به  را  كرزى  تصميم  سكوت،  عبدالرحمان  گرفت.  قرار  ها  رسانه  شديد  توجه  مورد  سپنتا  داكتر  قضيه 
تفاوت در نوع برخوردش در قبال دو وزير استيضاح شده؛ شتاب غير معمول در ابراز يك واكنش احساساتى قبل از پايان يافتن موعد 
مقرر (در قانون بر اساس ماده 94 پانزده روز تعيين شده است)؛ و داخل كردن پاى ستره محكمه در قضيه مذكور. رييس جمهور 
كرزى چطور مى تواند كه يكى از دو وزير استيضاح شده را در پست اش به خاطر عدم رعايت قانون اساسى از سوى پارلمان ابقا 
نمايد، اما سلب صالحيت وزير دوم را با وجود وضعيت مشابه با وزير اول، بپذيرد33؟ پرتو نادرى باور داشت كه سپنتا بايد از مقام 

خود استعفا داده و بعدا قضيه در يك جلسه مشترك ميان رييس جمهور و پارلمان بررسى شده و براى آن راه حلى سراغ گردد.34
هم چنان در ادامه گفته شد كه ارجاع قضيه به ستره محكمه باعث رو در رويى قوه قضاييه و قوه مقننه گرديده است.35 ولسى جرگه 
از خود واكنش قوى نشان داده گفت كه ستره محكمه صالحيت رسيدگى به قضيه فوق را نداشته و هيچ مبناى حقوقى براى ارجاع 
به ماده 121 وجود ندارد. از اين خاطر ولسى جرگه فيصله ستره محكمه را نپذيرفت.36 آقاى سكوت برداشت معتبرى ارايه داد كه 
"رييس جمهور بايستى پاى ستره محكمه را به ماجرا نمى كشاند و در عوض به حكم پارلمان بدون هيچ نوع ترديدى رضايت مى داد37".

برهان الدين ربانى، رييس جمهور سابق، طى اظهار نظرى نزد نويسنده اين سطور در كابل (24 آگست 2008) گفت كه ستره محكمه 
هيچ اعتراضى به راى عدم اعتماد مجلس نداشت و حتا با آن موافق بود، اما زمانى كه تحت فشار رييس جمهور قرار گرفت به رسيدگى 
به درخواست حكومت تن داد. اشرف رسولى، وزير مشاور و يكى از اعضاى اشتراك كننده در وركشاپ (25 آگست 2008 كه من نيز در 
آنجا حضور داشتم) بر اين عقيده بود كه صدور راى عدم اعتماد يك حق خاص ولسى جرگه بوده و هيچ جايى براى تفسيرو يا مداخله 

قضايى وجود نداشت. به گفته آقاى رسولى هيچ دليلى براى حكومت جهت مقابله با راى پارلمان وجود نداشت.  
29  اين قضيه به نحوى به صورت وسيعى مورد توجه و پوشش قرار گرفته است كه پرداختن به جنبه هاى سياسى و اثرات اين قضيه، چه در سطح داخلى و خارجى، فراتر از محدودة اين تحقيق است. 

از اين خاطر توجه خود را به بيشتر به جنبه هاى قضايى و قانون اساسى آن معطوف مى دارم.
30  براى دريافت جزييات، مراجعه شود به احمد هجرت عاصم،“قانون اساسى1382/ 2004“، 1.

 The Separation of Powers and the problem of constitutional interpretation in) ،“31  محمد قاسم هاشمزى، “تفكيك قوا و مشكل تفسير قانون اساسى در افغانستان
Afghanistan)   در اثر گروت و رودر،  قانون اساسى گرايى در كشور هاى اسالمى، ص 679. در نخستين دور راى عدم اعتماد به سپنتا كه 124 راى بود، در دور دوم به 141 راى افزايش يافت. هم چنان ديده شود به عبد 
الجميل نعيمى،“ولسى جرگه و تصميم غير مسلكى و كارناشناسانه، http://www.afghanasamai.com/afghanasamai8/New/Naimi.html, 7 July 2007 (دسترسى22 مى 2014), 1.

32 هاشمزى، “تفكيك قوا و مشكل تفسير قانون اساسى در افغانستان“ (The Separation of Powers)،ص 680.
http://www.ariaye.com/dari4/khabari/ ،33 عبدالرحمان سكوت،”بازى رنگين گرگ و بره ميان پارلمان و سپنتا: چرا به موضوعات قانونى رنگ ها و صبغه هاى سياسى داده مى شود؟

spanta.html (آخرين دسترسى به مطلب 21 مى 2014 ميالدى). سكوت تحليل گر شناخته شده در ارتباط به امور افغانستان نيست.

   http://www.acsf.af/index.php?option=com_در  ،  2007 جون  جوزا12/1386   22 منعقدة  مدنى“،  جامعة  و  سياسى  احزاب  مشورتى  گروه  “نشست  نادرى،  34 پرتو 
content&view=article&id=445:2011-06-29-07-04-22&catid=13&Itemid=18, 12 June 2007(دسترسى 19 مى2014), 4.

نامة  هفته  ها”-  چالش  و  دستاوردها  جرگه:  سياسى)،“ولسى  (مبصر  بيژن  بشير  و  افغانستان)  امور  گر  (تحليل  زى  يوسف  شيرشاه  داكتر  اميد)،  نامه  هفته  مسوول  (مدير  كوشان  قوى  محمد    35
 July 2009  14 http://dari.irib.ir/political/برنامه-سياسى/افغانستان-امروز-نگاه-نو/-item/2401ولسى-جرگه-،-دستاوردها-و-چالش-ها,   187/14/7/2009 جوزا  اميد،11 

2014(دسترسى20 مارچ 2014).

36 گروه بين المللى بحران، ”افغانستان: راه دشوار و طوالنى به سوى انتقال مسووليت ها در 2014 ميالدى“، (Afghanistan: The Long, Hard Road to the 2014 Transition) گزارش 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-the-long-hard-road-to-the-2014- شماره236  آسيايى 

transition.aspx, 8 October 2012 (دسترسى 26 فبرورى 2014), 14. در ادامه مى افزايد: “حكومت رييس جمهور كرزى بارها گفته است كه قانون اساسى يك شروط اصلى در امر مصالحه 
با طالبان و ساير گروه هاى شورشى است؛ با اين وجود قوة اجراييه نشان داده است كه خود را باالتر از قانون تصور مى دارد....”

37 سكوت،”بازى رنگين گرگ و بره ميان پارلمان و سپنتا“، ص 1.
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پس از اين جنجال دو طرح ابتكارى به عنوان راه حل پيشنهاد گرديد. يكى همان واكنش ستره محكمه بود كه در قانونى به نام قانون 
تشكيالت و صالحيت محاكم 2005 ميالدى،  (ماده 24 به خصوص) تذكر رفته است؛ بر اساس آن هدف طرح اول، تاكيد روى صالحيت 
ستره محكمه براى تفسير قانون اساسى بود.38 طرح ابتكارى دوم كه به صورت مسوده قانون بر اساس ماده 157 قانون اساسى بود، بر 
مبناى آن كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى اجازه مى يافت تا به مرور پيش نويس قانون "قبل از تاييد رييس جمهور" 
پرداخته و نظر خود را در مورد مطابقت آن با قانون اساسى قبل از تبديل شدن آن به قانون ارايه بدارد. كميسيون مستقل نظارت بر 
تطبيق قانون اساسى نيز مى توانست كه مشوره حقوقى خود را "در مورد مسايل ناشى از ناسازگارى ميان قانون اساسى و قوانين قبلى" 
ارايه نمايد.39 با اين وجود، زمانى كه مسوده قانون در ولسى جرگه طرح شد مورد آخر حذف گرديد اما در نهايت كميسيون مستقل نظارت 

بر تطبيق قانون اساسى قدرت تفسير قانون را پيدا كرد.
دو طرح ابتكارى مذكور تكميل كننده يك ديگر بودند و يك راه حل با اعتبارى براى بيرون رفتن از معما و سردرگمى مهيا مى نمودند. 
يعنى، در حالى كه كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى تنها مى توانست نظر حقوقى خود را در مورد اختالف مطروحه با ارايه 
تفسيرى از قانون ابراز بدارد، ستره محكمه صالحيت آن را پيدا مى كرد كه پس از مطرح شدن قضيه، حكم مشخص خود را صادر نمايد.
در 12 جون 2010 ميالدى قضيه مشابه با قضيه داكتر سپنتا اتفاق افتاد و آن اين كه ولسى جرگه به اسحاق الكو، لوى سارنوال كشور، 
عبد السالم عظيمى، سرپرست ستره محكمه و شش عضو ستره محكمه راى عدم اعتماد داد. اين تصميم پس از آن رخ داد كه ستره 
محكمه يك محكمه خاصى را براى بررسى شكايات انتخابات پارلمانى 2010 ميالدى تشكيل داد. زمانى كه محكمه مذكور 62 وكيل 
ولسى جرگه را حايز پيروزى در انتخابات نشناخت در ظرف چند روز ولسى جرگه مقامات فوق را به مجلس فراخوانده اما آنها براى 

پاسخگويى به پارلمان حاضر نشدند. در نتيجه مقامات مذكور به صورت خودكار سلب صالحيت شدند.40
در فبرورى 2013 ميالدى ولسى جرگه، مجتبى پتنگ، وزير امور داخله وقت را به خاطر وخامت اوضاع امنيتى و تعيين افراد بى كفايت در 
مناصب حساس امنيتى شديدا مورد انتقاد قرار داد. به اين منظور آقاى پتنگ به مجلس فراخوانده شده و مورد سوال قرار گرفت كه پس 
از آن سلب صالحيت گرديد. آقاى پتنگ موضوع را به ستره محكمه برد تا ببيند كه راى عدم اعتماد بر اساس داليل كافى و قانع كننده 
انجام يافته است و يا خير. ستره محكمه از ابراز نظر در اين قضيه خوددارى ورزيد چون قضيه بر اساس فرمان رسمى و يا درخواست 
رييس جمهور به ستره محكمه ارجاع داده نشده بود. آقاى پتنگ از دنبال كردن قضيه خوددارى ورزيد و آقاى كرزى نيز آقاى محمد 
عمر داوودزى را به عنوان وزير داخله در سپتامبر همان سال معرفى كرد. ولسى جرگه انتصاب جديد را تاييد نمود.41 ولى زاده و شريفى به 
عنوان ناظران رسانه اى نيز فكر مى كردند كه آقاى پتنگ در نقش خود به عنوان وزير داخله خيلى ضعيف ظاهر گرديد اما با اين وجود 

اين سوال را نيز مطرح كردند: آيا چنين روابط پر تنش ميان ارگان هاى دولت، وضعيت را خرابتر ساخته نمى تواند؟42
در رابطه به اين پرسش كه كدام نهاد در مورد "قانع كننده بودن داليل راى عدم اعتماد" قضاوت كرده مى تواند و يا خير، پاسخ درخورى 
فراهم شده بود: "از آن جاى كه انتقادات از وزير و يا سلب صالحيت در كليت خود ماهيت سياسى دارد. حقوقدانان كشور باور دارند كه 
نمايندگان مردم بهترين داوران در اين گونه قضايا بوده و آنها افرادى اند كه مى توانند تشخيص دهند كه استعمال راى عدم اعتماد بر 

اساس داليل قانع كننده استوار است و يا خير".43
رييس جمهور كرزى قانون كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى را به خاطر نقض مواد 121 و 122 و 157 قانون اساسى 
رد كرد. استدالل اساسى رييس جمهور اين بود: الف) ماده 121 قدرت وسيعى مرور و نظارت بر قانون اساسى را به ستره محكمه مى 
بخشد؛ و ب) ماده 157 به ترسيم يك بخش نظارتى براى رعايت تطبيق قانون اساسى و نه يك بخش تفسيركننده، مى پردازد. البته اين 
توضيح قانع كننده اى بود اما با اين حال در آگست 2008 ميالدى ولسى جرگه ديدگاه كرزى را با دو سوم آرا رد كرده و قانون را مرعى 

االجرا ساختند (بر اساس ماده 94).44 در قانون جديد كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى آمده است:

38 تا سال 2007 ميالدى به صورت عمومى تصور مى گرديد كه ستره محكمه صالحيت تفسير قانون اساسى را دارد. براى مثال، در سال 2005 ميالدى وقتى كه معلوم شد كه انتخابات شوراهاى 
ولسوالى ها برگزار نخواهد شد و از اين خاطر يك سوم اعضاى مشرانو جرگة افغانستان از ميان شوراى هاى ولسوالى ها (بر اساس مواد 84 و 140 قانون اساسى) به ناچار برگزيده نخواهد شد، ستره محكمه 
نظر داد كه از شوراهاى واليتى، تا زمان برگزارى انتخابات شوراهاى ولسوالى ها، دو نفر، به جاى يك نفر، به مشرانو جرگه بروند. به همين صورت، وقتى كه در مورد معناى “اكثريت” آرا در مورد راى 
تاييد به وزراى حكومت مطرح شد، ستره محكمه نظر داد كه منظور اكثريت اعضاى حاضر در مجلس است. ستره محكمه هم چنان نظر تفسيرى خود را در مورد ضمير “آنها” در ماده 121 قانون اساسى 
نيز ارايه نمود. اين سه مورد از تفسير قانون اساسى باعث سوابق مثبت براى ستره محكمه در اين راستا شد. همين نظر از سوى داكتر محمد قاسم هاشمزى، در يك وركشاپى در كابل نيز در 25 آگست 

2008 ميالدى، بيان گرديد. هم چنان نگاه شود به الكساندر تايير، “وضعيت تفسير قانون اساسى در افغانستان“ (واشنگتن: انستيتوت صلح اياالت متحده امريكا، 2009) ص 3.
.(Resolving the Crisis over Constitutional Interpretation in Afghanistan) ،“39  جان دمسى و الكساندر تايير، “حل بحران تفسير قانون اساسى در افغانستان

 Afghanistan: The Long, Hard Road) ،“40  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به گروه بين المللى بحران ”افغانستان: راه دشوار و طوالنى به سوى انتقال مسووليت ها در 2014 ميالدى
to the 2014 Transition)،ص 4.

 Amaj1TV, http://www.youtube.com/watch?v=_1Ml9Qhc804&hd=1,آماج -- رد صالحيت مجتبى پتنگ، وزير داخله افغانستان از سوى مجلس ,Amaj1TV 41
July 2013 22 (دسترسى 20 مى 2014). اين موضوع در صحبت هاى خصوصى با بخش مربوطه در ستره محكمه هم تاييد گرديد.

 http://avapress.com/vdcc1xqm.2bqsi8laa2.html, 1 February “42 شفيق وليزاده و عبدالشكور شريفى، ”واكنش ها به سلب صالحيت وزير داخله در شبكه هاى اجتماعى
2012 (دسترسى 22 مى 2014).

http://www.payam-aftab.com/fa/-(2013 3 جنورى) 43 “واكنش كرزى به استيضاح وزير داخله/دادگاه عالى موضوع را بررسى مى كند”، يك تبصره ناشناس، اول اسد 1392
news/23377/واكنش-كرزى-به-استيضاح-وزير-داخله/-دادگاه-عالى-موضوع-را-بررسى-مى-كند, January 2013 (دسترسى 22 مى 2014).

44  بر اساس دانش نگارنده اين سطور، براى اولين بار در افغانستان ولسى جرگه قانونى را با دو سوم آرا به تصويب رساند كه قبال از سوى رييس جمهور وتو گرديده بود. 
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11 ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان:  مسايل اصلى كدام ها اند؟

براى تطبيق موثر مفادات قانون اساسى، اين كميسيون (از جمله) داراى صالحيت ها و اختيارات زير است: تفسير قانون 
اساسى بر اساس درخواست رييس جمهور، شوراى ملى، ستره محكمه و قوه اجراييه (ماده 8).

ماده 9 قانون كميسيون نظارت بر قانون اساسى به ساير كميسيون هاى مستقل مانند كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، كميسيون 
مستقل انتخابات و كميسيون اصالحات ادارى نيز اجازه داد تا موضوعات و درخواست هاى خود در ارتباط به قانون اساسى را با اين 

كميسيون در ميان گذشته و خواهان تفسير قانون شوند.
با اين حال روشن نيست كه مشوره و حكم كميسيون نظارت بر قانون اساسى افغانستان براى نهاد هاى مربوطه جنبه الزامى دارد يا 
نظرخواهانه. البته مشكل اساسى با اين قانون تضاد آن با ماده 121 قانون اساسى است كه طى آن به صالحيت ستره محكمه مبنى بر 

صدور حكم در باره مطابقت قوانين عادى با قانون اساسى كشور اشاره شده است.
هم چنان ابهامات مشخصى در نوع كلمات و جمله بندى ماده 121 وجود دارد: "بررسى مطابقت قوانين، فرامين تقنينى، معاهدات بين 
الدول و ميثاق هاى بين المللى با قانون اساسى و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حكومت و يا محاكم،  مطابق به احكام قانون از صالحيت 
ستره محكمه مى باشد." آنانى كه باور دارند كه تفسير قانون اساسى از جمله صالحيت هاى ستره محكمه است استدالل مى كنند كه 
ضمير "آنها" در متن ماده،  تفسير قانون اساسى را نيز در بر مى گيرد. از لحاظ دستورى، "آنها" در متن ماده قانون به سختى مى تواند 
ارجاع به تفسير قانون اساسى و نه صرفًا تشخيص مطابقت قوانين عادى با آن، را افاده نمايد. با اين حال، اگر كسى فراتر از دستور زبان 
و تصوير كلى مفاد و هدف ماده مذكور قانون اساسى نگاهى بيندازد، مى توان دريافت كه تفسير قانون اساسى در زمره صالحيت هاى 

ستره محكمه قرار دارد.45
بر اساس ماده مذكور، تفسير قانون اساسى از سوى حكومت و محاكم طلب شده مى تواند و براى ساير نهاد ها مانند جامعه مدنى، فعالين 
و مدافعان حقوق عامه، اين حق در نظر گرفته نشده است. يك نكته را در اين ارتباط مى افزايم كه در مودل هاى "نظارت متمركز" بر 
قانون اساسى، موضوع ارجاع و يا درخواست تفسير قانون، بيشتر محدود به دادگاه ها و ساير شاخه هاى حكومت است. در حالى كه در 
مودل هاى "نظارت غير متمركز" نظارت بر قانون اساسى، حق شكايت و درخواست براى شهروندان و گروه هاى مدافع حقوق شهروندان 
نيز پيش بينى شده است. اين دسترسى با يك ابزار قدرتمندى براى تطبيق حقوق و امتيازات مندرجه قانون اساسى است. هم چنان 
دسترسى آزاد به تفسير قانون و حكم محكمه در اين ارتباط، به افزايش سطح محبوبيت و اعتبار محاكم كمك كرده چون در راستاى 
حفاظت از حقوق شهروندان سهم مى گيرد. با اين حال اجازه دادن به هر شهروند براى بردن شكايت به محكمه به خاطر نقض قانون 
اساسى كار محكمه را بسيار زياد ساخته و از اين رو نياز به افزايش تشكيالت، منشى ها و دستياران قضايى براى رسيدگى به قضايا را 

بيشتر مى كند.46
ماده 157 قانون اساسى در ارتباط به تعيين هر نوع صالحيتى به كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى ساكت است. در اين ماده 
قانون تنها از "ايجاد{كميسيون} بر اساس احكام قانون" و تعين اعضاى آن از سوى رييس جمهور ذكر رفته است. اگر در قوانين ناظر بر 
صالحيت ها و اختيارات ستره محكمه و كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى اصالحيه هاى ضرورى تعديل نگردد و يا نقش ها و 

صالحيت هاى اين دو نهاد بر اساس رضايت و تفاهم معين نگردد، تضاد صالحيت ها و اختيارت سيستم را فلج خواهد كرد.47
رييس جمهور در راس قوه مجريه قرار داشته اما در عين حال بر اساس قانون اساسى مسووليت تامين روابط خوب ميان نهاد هاى مختلف 
دولت را نيز به عهده دارد (ماده 60). مديريت خوب، نيازمند زمينه سازى براى سازش ها و ايجاد راهكارهاى كارا در چارچوب قانون، 
به ويژه در زمانى كه قانون وضاحت ندارد، مى باشد. در اين ارتباط بايد گفت كه نگاه معطوف اسالمى قانون اساسى سه مشخصه را 
براى رهبرى بر مى شمارد: دانش، عدالت و حكمت.48 سوال عمده اى كه در همان آغاز مطرح شد اين بود كه دو ويژگى علم و عدالت 
در يك رده بندى قرار گرفته و صفت حكمت شايد اضافى باشد. اما پاسخى كه به اين سوال داده شد اين بود كه حكمت يك خصلت 

45  در وركشاپى در مورد قانون اساسى در كابل (24-25 آگست 2008) كه نويسنده اين سطور در كنار چندين عضو كميسيون تدقيق قانون اساسى حضور داشتيم، نظرات مختلفى در مورد ضمير “انها” 
در ماده 121 قانون اساسى وجود داشت. اشرف رسولى و حبيب اهللا غالب (بعد وزير عدليه) بر اين نظر بودند كه از نظر گرامرى اين ضمير (براى فرد سوم/شى جمع) در ماده 121 قانون اساسى اشاره به 
چهار مورد (مطابقت قوانين، فرامين تقنينى، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللى ) دارد. در اين ماده ضمير آنها تنها شامل موارد قبل از خود و نه بعد از خود گرديده از اين رو شامل مورد »قانون 
اساسى« نمى شود. موارد قبل و بعد در اين ماده واضح اند. سرور دانش، عضو قبلى كميسيون، باور داشت كه ماده 121 به صورت خيلى فورى در آخرين مرحله تدوين قانون اساسى به متن مذكور افزود 
گرديده است و به لحاظ زبانى از دقت الزم برخوردار نمى باشد. محمد قاسم هاشمزى، معين وزارت عدليه در آن زمان، بر اين نظر بود كه تسويد كنندگان ماده 121 قانون كه تمام شان زنده هستند، در 
پى آن بودند كه تفسير قانون اساسى نيز در زمره وظايف مندرجه در اين ماده قانون و به تبع از جمله صالحيت هاى ستره محكمه باشد. رسولى و غالب در تحليل خود از اين ماده درست بودند. اما من باور 
دارم كه دانش و هاشمزى در اين مورد درست فكر مى كردند كه شايد ضمير آنها شامل تفسير قانون اساسى در ماده 121 نشود، ولى اين موضع شان درست است كه تفسير قانون اساسى جز صالحيت 

هاى ستره محكمه است. در حالى كه دو نفر اول روى گرامر جمله متمركز اند، دو نفر دوم بيشتر به دنبال مقصود و منظور جمله و تسويد كنندگان آن مى باشند.
دموكراسى،  مورد  در  المللى  بين  دهى  گزارش  اساسى:  قانون  انتقال  براى  نيويارك  قانون  مركز  از  چودرى  سوجيت  و  باس  گلن  كاترين  شود  رجوع  بيشتر  جزييات  دريافت  براى    46
http://democracy-در  8-7 ص   ،2013 سپتامبر   ،40 شماره  معلوماتى  تحقيق   ،(Constitutional Review in New Democracy: Reporting International)

reporting.org/files/dri-bp-40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.)pdf. (دسترسى 24 آگست 2014),

 Afghanistan: The Long, Hard Road to) ،“47  براى بحث بيشتر رجوع شود به گروه بين المللى بحران”افغانستان: راه دشوار و طوالنى به سوى انتقال مسووليت ها در 2014 ميالدى
ص 13.  ،(the 2014 Transition

48  براى جزييات بيشتر در مورد شايستگى هاى خليفه رجوع شود به ابوالحسن ماوردى، كتاب الحكم السطانيه و الواليت الدنيا، بيروت: دار الكتاب العلميه، 2000، ص 6. هم چنان ديده شود 
السلطانيه، ويراستار محمد حامد الفاقى، ويراست دوم، قاهره: مصطفى البابى الحلبى، 1966، ص 25 اف. ابو يعال الفرا، الحكام 
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جداگانه است كه خود را در توانايى در ايجاد توازن و قضاوت در باره نقاط قوت و ضعف در عقايد و رفتار ديگران نشان مى دهد. حكمت 
هم چنان جزوى ضرورى دوكتورين حقوق عمومى اسالمى در سياست گذارى حقوقى است. سياست به رهبران حكومت ها اجازه مى 
دهد كه با بصيرت و احتياط الزم بر اساس اصل حكومتدارى خوب عمل كنند، حتا اگر در اين راستا گاهى از قوانين نورمال فاصله نيز 
بگيرند. در گفتمان سياسى اسالمى به رهبران خوبى اشاره مى گردد كه با قضاوت هاى مبتنى بر بصيرت درونى عمل كرده و حتا عليه 
قوانين نورمال قرار گرفتند، چون آنها با اين كار به تفوق و پيروزى دست يافتند.49 حكمت و سياست از آن رو از جمله وظايف رهبران و 
به ويژه روساى دولت ها است تا از بابت مديريت خوب امور دولتى از طريق ابتكارات و سياست هاى خردمندانه، اطمينان حاصل گردد.
اين جانب بحث هاى مان در مورد كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى در كميسيون تدقيق قانون اساسى را به ياد مى آورم 
كه منظور از آن اين بود كه كميسيون بر اجراى قانون اساسى جديد نظارت داشته باشد و در عين حال تطبيق به موقع توافقات بن نيز 
مدنظر باشد. واقعيت آن بود كه خود قانون اساسى (ماده 157) به حكومت انتقالى وظيفه صدور فرمان هاى تقنينى را سپرده بود. اين 
موضوع اين واقعيت را نيز برمال مى كرد كه ارجاع به كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى در ماده 157 در فصل 12 مربوط 
به "احكام انتقالى" قرار داشته كه به سختى به اعتبار اين جايگاه در اين فصل از قانون اساسى مى توان از آن براى تفسير قانون اساسى 
استفاده كرد. البته هيچ ابهامى در باره هيچ يك از موضوعات فوق وجود نداشت. ابهام و سردرگمى زمانى به ميان آمد كه مسوده فصل 
مربوط به دادگاه قانون اساسى در لويه جرگه كنار گذاشته شد. بعد از آن بر حسب تصادف ماده 121 را به خاطر پر كردن خال وارد متن 
قانون ساختند.50 در ارتباط به اين سوال كه آيا ماده 64 كه رييس جمهور را به نظارت بر تطبيق قانون اساسى وا مى دارد، در تضاد با ماده 
157 قانون قرار دارد و يا خير؟ مى توانيم تصور كنيم كه رييس جمهور كه اعضاى كميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسى را تعيين 
مى كند، صالحيت فوق خود را به كميسيون مذكور واگذار كند. دليل آن اين است كه ماده 64 كلى و ماده 157 مشخص است. ماده 64 
شامل 21 مورد صالحيت و اختيارات براى رييس جمهور است و در مقابل ماده 157 به صورت مشخص در مورد نظارت بر تطبيق قانون 
اساسى است. در اينجا بى ربط نيست كه اشاره اى به قواعد تفسير در اصول فقه اسالمى داشته باشيم كه بر اساس آن اگر تضادى بين 

اصل عام و اصل خاص واقع مى شود چگونه اصل خاص بر اصل عام ترجيح مى يابد.51
البته ترديدها در باره معناى دقيق كلمه "نظارت" در ماده 157 قانون اساسى (كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى بر اساس احكام 
قانون تشكيل مى شود.) وجود دارد. سوال مطرح اين است كه آيا نظارت بر تطبيق قانون اساسى در خود معناى تفسير قانون اساسى را 
نهفته دارد و يا خير؟ اكثريت اشتراك كنندگان وركشاپ مسايل قانون اساسى در سال 2008 ميالدى، از جمله سرور دانش، محمد قاسم 
هاشم زى، معيين سابق وزارت عدليه، عبدالمالك كاموى رييس بخش تحقيقات ستره محكمه، دين محمد گران رييس فاكولته شرعيات 
پوهنتون كابل و اين جانب بر اين نظر بوديم كه گزاره "نظارت بر تطبيق قانون "شامل صالحيت تفسير قانون اساسى بوده نمى تواند. 
آقاى دانش با حمايت از اين نظر به ماده 64 قانون اساسى اشاره نمود كه به رييس جمهور صالحيت نظارت بر تطبيق قانون اساسى با 
قيد اين بند "مراقبت از اجراآت قانون اساسى" را داده است كه به لحاظ مفاد معادل "نظارت" در ماده 157 همين قانون است. آيا اين به 
معناى آن است كه رييس جمهور حق تفسير قانون اساسى را دارد؟ پاسخ نه است. به همين صورت مى توان گفت: كميسيون نظارت بر 

تطبيق قانون اساسى وظيفه عملى نظارت بر تطبيق را دارد؛ اما تفسير چيزى جداگانه اى است.52

49  براى جزييات بيشتر مبحث سياست شرعى رجوع شود به محمد هاشم كمالى، مقدمه اى بر قانون شريعت، اكسفورد (بريتانيا): انتشارات Oneworld، 2008 ميالدى، فصل 11: “فراتر از شريعت: تحليلى از 
(Beyond the Shari’ah: An Analysis of Shari’ah-Oriented Policy (Siyasah Shar’iyyah)” in Shari’ah Law: An Introduction) ،“پاليسى هاى معطوف به شريعت

صفحات 225 الى 246.
50  محكمه پيشنهادى قانون اساسى در پيش نويس اول قانون اساسى داراى صالحيت هاى زير بود: 1- بررسى مطابقت قوانين، فرمان هاى تقنينى و موافقتنامه ها و كنوانسيون هاى بين المللى با 
قانون اساسى؛ 2- تفسير قانون اساسى، قوانين و فرمان هاى تقنينى؛ 3- نظارت بر انتخابات، و 4- احضار و استجواب رييس جمهور (ماده 146 و مواد بعدى در اين فصل مسوده). تمام فصل بنابر اين باور 
حذف گرديد كه محكمه قانون اساسى شايد چيزى شبيه به نهاد شوراى نگهبان قانون اساسى ايران شود و با استفاده از قانون اساسى و احكام مربوط به اسالم سيستم سياسى را تحت غلبه خويش قرار 
دهد. بنا به گفته دين محمد گران، اين نگرانى عمدتًا از سوى رييس وقت فاكولتة شرعيات پوهنتون كابل، زلمى خليلزاد، مشاور خاص رييس جمهور امريكا در مورد افغانستان، و اخضر ابراهيمى، نماينده 
خاص سرمنشى سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مطرح گرديد. به نظر آقاى سرور دانش اين ترس بى پايه بود، چون شوراى نگهبان قانون اساسى در ايران نه يك محكمه بلكه يك نهاد سياسى 
شبيه به شوراى قانون اساسى فرانسه است، در حالى كه محكمه پيشنهادى قانون اساسى افغانستان به طور خاص يك ارگان قضايى بود. هم چنان مراجعه شود به دمپسى و تايير، “حل بحران” صفحات 

1-2، و هم چنان الكساندر تايير، “وضعيت تفسير قانون اساسى در افغانستان”، ص 5.
51  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به كمالى، اصول فقه اسالمى، صفحات 153- 55.

52  از يادداشت هاى شخصى نگارنده از وركشاپ قانون اساسى در كابل، 2008.
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راى عدم اعتماد: تحليل مقايسوى. 4
راى عدم اعتماد ابزارى براى ايجاد سيستم نظارت و موازنه است كه پارلمان از آن عليه دو قوه ديگر دولت استفاده مى كند. پارلمان به 
صورت عادى صالحيت تاييد انتصاب وزيران، قضات عالى رتبه ستره محكمه، روسا و يا اعضاى كميسيون قانون اساسى و ساير مقامات 
ارشد را به عهده دارد. در عين حال پارلمان بر اساس قانون دموكراتيك حق پس گرفتن راى اعتماد خود به مقامات فوق را به دليل سهل 
انگارى و تخلف از قانون نيز دارد. براى متوازن شدن قدرت پارلمان، رييس قوه مجريه/دولت حق الغاى پارلمان،53 و وتوى مصوبه هاى 
پارلمان را تحت شرايط و طرزالعمل هاى مشخص دارد. اما بازهم پارلمان در قضاياى مشخصى با اكثريت مى تواند كه وتوى رييس 
جمهور را رد كند. ستره محكمه و يا دادگاه قانون اساسى، بر اساس برخى از قوانين اساسى در صورت نياز اجازه دارد تا به مرور و يا لغو 
قوانينى كه در تضاد با قانون اساسى تشخيص داده شوند، بپردازد. بنابراين در حالى كه سه قوه دولت به صورت عادى مستقل از يك 
ديگر هستند، اما در شرايط و قضايايى، اين سه قوه به نظارت و متوازن كردن قدرت يك ديگر پرداخته و يا به تاييد و حمايت از يك 

ديگر مى پردازند. هدف از اين كار، اطمينان از هماهنگى بين سه قوه در عملكرد و امورات اساسى دولت است.
كشورها و قوانين اساسى مختلف بر مبناى اين چارچوپ اساسى، بنا به نيازمندى ها و طرزالعمل هاى مخصوص خود به تنظيم و يا 
تعديل روابط بين قوه هاى دولت مى پردازند. براى مثال، قانون اساسى 1971 مصر به مجلس ملى كشور اجازه مى دهد كه از نخست 
وزير و معاونان او و يا هر يك از وزرا و معاونان شان سلب صالحيت كند، به شرطى كه اليحه عدم اعتماد از سوى دستكم بيست نماينده 
مجلس در آغاز حمايت شده و بعد از آن اكثريت نمايندگان مجلس آن را تصويب نمايند. معاونان نخست وزير، وزيران و معاونان شان 

پس از راى عدم اعتماد استعفا داده و نخست وزير استعفاى خود را تقديم رييس جمهور مى نمايد (مواد 126 الى 129 قانون اساسى).
قانون اساسى 1979 جمهورى اسالمى ايران  (تعديل شده در سال 1989) به مجلس شوراى اسالمى اجازه سوال از هيات وزرا و يا هر 
يك از وزيران را داده و نمايندگان مجلس در صورت نياز از آنها سلب اعتماد كرده مى توانند. بر اساس قانون، "نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى مى توانند در مواردى كه الزم مى دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. وزراى مورد استيضاح نمى توانند در هيات 

وزيرانى كه بالفاصله بعد از آن تشكيل مى شود، عضويت پيدا كنند."(ماده 89)
قانون اساسى 1954 اردن ( ماده 54 اصالح شده در 1-10-2011) امكان راى عدم اعتماد به هيات وزيران و يا يكى از وزيران را با 
حمايت دستكم 10 نماينده و تصويب اكثريت مطلق اعضاى پارلمان، به رسميت مى شناسد. در صورت راى عدم اعتماد وزير مورد نظر 

بايستى استعفا بدهد.
قانون اساسى 1973 پاكستان (با تعديل مواد 91 و 95 قانون در سال 1985) كابينه و وزراى دولت را در برابر پارلمان مسوول مى داند. 
پاسخ طلبى و فراخوانى صدراعظم با حمايت دستكم 20 عضو شوراى ملى ممكن بوده و در صورتى كه راى اعتماد اكثريت مطلق 

نمايندگان را به دست نياورد، استعفاى خود را تقديم رييس جمهور مى نمايد.54
در مورد افغانستان استفاده از راى عدم اعتماد به خاطر نوع استفاده از آن بر اساس هر دو قانون 2004 و 1964 ميالدى- و داليل ديگر تبديل 
به مساله مشكل زا شده است. در قانون اساسى 1964 ميالدى احكام روشنى در مورد صالحيت هاى ولسى جرگه قدرتمند و تازه تاسيس در 
ارتباط به سلب اعتماد نه تنها وزيران بلكه كل حكومت وجود داشت. حكومت و وزيران پس از دريافت راى عدم اعتماد مى بايست استعفا 
مى دادند (ماده 91-94). ولسى جرگه در سال هاى 1960 ميالدى از اين حق خود به صورت مزيدى استفاده كرد كه در نتيجه در ظرف 
5 سال، چهار حكومت سقوط كرد. با توجه به همين تجربه در كنار ترجيح پيدا كردن نظام رياستى بر نظام پارلمانى، بنا به داليل ديگر نيز 
كميسيون تسويد قانون اساسى در سال 2003 ميالدى طرفدار استفاده از راى عدم اعتماد به كليت هيات وزيران نبود و در عوض راى عدم 
اعتماد به وزرا، به صورت انفرادى تسجيل شد. در كنار ساير داليل و با در نظر داشت ضعف هاى قانون اساسى 1964، يكى از درس هاى 
آموزنده از تجارب گذشته اين بود كه بايستى استقالل قوا به صورت قوى وجود داشته باشد، اما براى اين منظور تمهيدات الزم محافظتى از 
تداوم هماهنگى و توزان ميان قواى سه گانه دولت، روى دست گرفته نشد. پارلمان بر اساس قانون اساسى 1964 ميالدى مى توانست كه 
رييس و قضات ستره محكمه را كه متهم به سهل انگارى در وظيفه بر اساس قوانين و طرزالعمل هاى مشخص مى گردند، مورد پرسش قرار 
دهند. (ماده 106) ستره محكمه در قانون اساسى 1964 ميالدى (بندهاى 97 الى 107) نيز به عنوان قوه مستقل دولت به رسميت شناخته 
شده بود، اما در عين حال به صورت روشن صالحيت تفسير قانون اساسى و مطابقت قوانين عادى با قانون اساسى را به عهده نداشت. تنها 
پادشاه قدرت صدور احكام به قواى سه گانه و انحالل پارلمان را داشت (ماده 63). بر فرض اين كه پارلمان و ستره محكمه تفسير مشخصى 
نيز از يك بندى از قانون اساسى ارايه بدارند، براى اجرايى شدن فيصله مذكور نياز به فرمان شاهى بود. قانون اساسى 2004 ميالدى سيستم 
رياستى را برگزيد و به تعقيب آن بسيارى از احكام سفت و سخت قانون اساسى 1964 را كه مربوط به استفاده از راى عدم اعتماد مى شد، 
تغيير داد. با اين وجود متن قانون اساسى جديد هم در ارتباط به عواقب استفاده از راى عدم اعتماد زياد واضح نيست. ماده 92 قانون تاكيد 
مى دارد كه ولسى جرگه در صورتى يك وزير را به پارلمان فراخوانده مى تواند كه 20 درصد نمايندگان اليحه استجواب را تاييد نمايند. اگر 
توضيحات وزير قانع كننده نبود پارلمان با اكثريت قاطع و بر اساس داليل روشن و قانع كننده به وزير مذكور راى عدم اعتماد داده مى تواند.

53  اين نكته را بايد به ياد داشت كه قانون اساسى فعلى افغانستان به رييس جمهور صالحيت انحالل پارلمان را نمى بخشد. با توجه به اين كه در قانون اساسى به رييس جمهور صالحيت هاى اجرايى 
مندرج شاه و نخست وزير در قانون اساسى 1964 را مى دهد، پس اعطاى صالحيت انحالل پارلمان موجب تمركز قدرت در قوه مجريه مى گرديد.

54  قانون اساسى پاكستان در مورد وضعيت راى عدم اعتماد پارلمان كشور به وزيران حكومت ساكت است. چون توجه بيشتر روى مسووليت هاى صدراعظم و كابينه به صورت جمعى است.
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ارجاع به دين اسالم در قانون اساسى. 5
اسالم يكى از اجزاى ثابت تمام قوانين اساسى كشور، احتماال به استثناى قانون اساسى 1980 حاكميت كارمل، بوده است. در قانون 
اساسى 2004 ميالدى 17 بار در بندهاى مختلف قانون به اسالم اشاره شده است كه از آن جمله مى توان به ماده 1 قانون اشاره نمود كه 
در آن افغانستان به عنوان جمهورى اسالمى ياد شده است. در ماده 2 اسالم به عنوان دين دولت قيد گرديده، در ماده 3 آمده است كه 
هيچ قانونى در تضاد با "معتقدات و احكام" دين مقدس اسالم تصويب شده نمى تواند.55 در فصل مربوط به قضا ماده 130، قانون حكم 
مى نمايد كه دادگاه ها بايد احكام قانون اساسى و ساير قوانين جارى در كشور را تطبيق نمايند. اما "هرگاه براى قضيه اى از قضاياى 
مورد رسيدگى، در قانون اساسى و ساير قوانين حكمى موجود نباشد محاكم به پيروى از احكام فقه حنفى و در داخل حدودى كه اين 
قانون اساسى وضع نموده،  قضيه را به نحوى حل و فصل مى نمايند كه عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد." هم چنان در ماده 131 
محاكم براى اهل تشيع در قضاياى مربوط به احوال شخصيه،  احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مى نمايند. در ماده 
149 تاكيد شده است كه در اين قانون اساسى اصل پيروى از احكام دين مقدس اسالم و نظام جمهورى اسالمى تعديل نمى شوند. از 
اين خاطر قانون اساسى كشور تمهيدات مختلفى را براى تثبيت اسالم به عنوان يكى از شالوده هاى برجسته هويت ملى و از منابع رهنما 

براى قانون و حكومتدارى روى دست گرفته است كه اين خود منعكس كننده واقعيت جامعه افغانستان به حساب مى آيد.
عليرغم جايگاه برجسته اسالم در قانون اساسى سال 2004 ميالدى، ماده 3 بازهم تصريح مى دارد كه هيچ قانونى نمى تواند مخالف 
اصول اسالمى باشد. با اين حال، قانون اساسى افغانستان با قوانين مصر در سال هاى 1971، 2012 و 2013 ميالدى تفاوت دارد. 
چون در قوانين اساسى نامبرده مصر، شريعت به عنوان منبع اصلى قانون گذارى ذكر شده است.در عمل نيز سيستم حقوقى افغانستان 
به صورت دوگانه بوده كه در كنار شريعت اسالمى، بسيارى از قوانين از منابع بيرونى ديگر هم گرفته شده است. قانون اساسى، قانون 
تجارتى، قوانين ادارى و خدمات ملكى از مودل هاى اروپايى چه به صورت مستقيم مثًال سنت حقوقى فرانسوى و چه غير مستقيم از 

قوانين تركيه و مصر، برگرفته شده اند.
 ارجاع مثبت به فقه حنفى در ماده 130 قانون اساسى فعلى نيز به قضاياى تحت بررسى در محاكم است. برخالف، در قانون اساسى 
1964 ميالدى (ماده 69) فقه حنفى به قانون اجرايى كشور در نبود قوانين رسمى چه در داخل و چه در بيرون از محكمه تبديل شده بود. 
قانون اساسى 1964 (ماده 102) به طور اساسى تكرار ماده 69 است با اين حال ارجاع مذكور را به قضاياى مطروحه در محاكم محدود 
مى كند. قانون اساسى فعلى تنها يك بار ارجاع به فقه حنفى در ماده 130 دارد. ماده 94 قانون اساسى فعلى كه تقريبا معادل ماده 69 
قانون اساسى 1964 است، ارجاع به فقه حنفى را حذف نموده است. اين به معناى آن است كه اجراى فقه حنفى در چارچوب قانون 

اساسى 2004 ميالدى به رويه ها و اقدامات محاكم محدود است. 
از اين خاطر با درنظر داشت ناسازگارى ها در ماده 3 قانون اساسى دامنه تناقضات در احكام مشابه قانون اساسى 1964 به مراتب در 
قانون جديد فراختر شده است. در قانون اساسى 2004 ميالدى در ماده 64 آمده است كه هيچ قانونى نمى تواند "در تضاد با اصول 
اساسى دين مقدس اسالم" قرار بگيرد. در هر دو قانون اساسى نامبرده معانى و كاربرد دقيق گزاره هاى فوق مشخض نشده است. در 
نتيجه با توجه به تجارب گذشته محافظه كاران تندرو با استفاده از اين عدم تعيين، حتا فروعات فقهى را نيز زير اين گزاره عدم تضاد 
قوانين با اصول اساسى اسالم قرار داده و بعد نتيجه مى گيرند كه ميان اصل ماده قانون و اسالم در قانون اساسى رابطه وجود دارد.56 بر 
اين اساس دامنه تضاد در قانون اساسى نه تنها شامل اصول اساسى بوده، بلكه تمام اعتقادات و احكام اسالم را در بر گرفته مى تواند. 
معتقدات اشاره به اصول الهياتى داشته و احكام داراى داللت حقوقى اند كه رفتار و روابط روزمره اجتماعى افراد را تنظيم مى نمايند. 
اگر به تناقضات بندها به طور مقايسوى نگاهى انداخته شود، به ويژه عنوان "جمهورى اسالمى" براى دولت كشور را نيز درنظر بگيريم، 
ضرورت كار روى جزييات بندهاى قانون و مشخص ساختن اصطالحات احساس مى شود، تا به قضات و وكالى دعاوى در امر استفاده 
از قوانين يارى رسانده شوند. براى اين كار نياز به كار و تحقيق بيشتر جهت تنظيم رهنمود هاى جديد و متدوام در قالب يادداشت هاى 

توضيحى، اسناد تكميلى و تفاسير رسمى وجود دارد.
آيا اين بندهاى ناسازگار قابليت طرح در محاكم جهت دادرسى را دارند؟ كالرك المباردى، دستيار پروفيسور حقوق در پوهنتون واشنگتن، 
موضوع فوق را در كنار ساير سواالت مطرح ساخته است. آيا يك قاضى مى تواند كه قوانين را به خاطر مطابقت آن با اسالم مرور كرده 
و قوانين متضاد با اسالم را ملغى نمايد؟ چه روش معقولى براى تفسير بندهاى اسالمى به كار برده شود؟ چطور يك اصل و بند مربوط 
به اسالم با ساير احكام قانون اساسى در ارتباط به دموكراسى و حقوق بشر هماهنگ و سازگار شده مى تواند؟ با وجود اين كه المباردى 
ادعاى مشخصى را مطرح نساخته است، اما مى گويد كه "هيچ محكمه اى در افغانستان تا امروز در هيچ قضيه اى به منظور تفسير احكام 
و ناسازگارى هاى مذكور (ماده 3) فيصله اى صادر نكرده است. از اين رو ما نمى دانيم كه بندهاى غير شفاف و متناقض قابل طرح در 

55  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به كمالى، “ارجاعات به اسالم و زنان“، (References to Islam and Women) ، صفحات 270 الى 306 در280ff . خود قانون اساسى هم زير نام 
“قانون اساسى افغانستان” در لويه جرگه پيشكش گرديد اما اين عنوان به “قانون اساسى جمهورى اسالمى افغانستان” تغيير يافت. هم چنان ديده شود به فريد نظرى، (نقدى بر قانون اساسى افغانستان) 
در http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_4/sh6_18.html, December 2006 (دسترسى 11 مى 2014)، او نقل مى كند كه چگونه يك رهبر مسلمان، هاشم قندهارى، 

در لويه جرگه برخاسته و فرياد زد كه اگر كسى مسلمان است دست خود را باال كرده و بگويد كه عنوان “جمهورى افغانستان” به “جمهورى اسالمى افغانستان” تغيير بخورد.
.287 ،(References to Islam and Women) ،“56  براى ديدن نمونه هاى ادعاهاى دروغين ناسازگارى در قانون اساسى 1964 مراجعه شود به كمالى، “ارجاعاتى به اسالم و زنان
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دادگاه است و يا خير.57" البته اين به هيچ صورت غير قابل انتظار نمى باشد: 1) به هيچ صورت به نظر نمى آيد كه از همان آغاز قانون 
گزاران افغان دست به تصويب قانونى بزنند كه در تناقض با دستورات و اصول روشن قرآن و حديث تعبير گردد. 2) با توجه به اين كه 
اصول اسالمى مبتنى بر تفسير و اجتهاد فقهى بوده از سوى ديگر در مكاتب رسمى فقهى اسالمى آرا متفاوت و متنوع است، فراهم سازى 
يك چارچوپ مشخص براى قضاوت در مورد بندهاى متناقض، دشوار به نظر مى آيد. قضات زمانى با محدوديت و دشوارى تصميم گيرى 

مواجه مى شوند كه چندين تفسير در مورد يك مساله وجود داشته و او بايد در ميان شان، يكى را انتخاب نمايد.
المباردى مى افزايد: "به نظر مى آيد كه بند قانون در محكمه براى وضاحت مورد فيصله قرار گيرد." اگر چنين شود، افغان ها بايد تصميم 
بگيرند كه كدام نهاد صالحيت رفع تناقضات ميان شريعت و اصول مدنى و غير شرعى در قانون را دارد. او هم چنان مى افزايد كه علما 
و قضات افغان باور دارند كه ماده 3 قابليت پيگيرى و طرح در محاكمه را دارد. قضات در برخى از كشورهاى اسالمى مانند پاكستان 
و مصر دست به مرور و تعديل قضايى زده كه در نتيجه نه تنها محافظت از حقوق بشر را پذيرفته اند، بلكه حفاظت از اين حقوق را بر 

اساس قانون اسالمى توجيه مى كنند.58
در قانون اساسى 1973 پاكستان به محكمه فدرال شريعت اجازه مرور قوانين بر اساس اصول اسالمى داده شد. در مصر نيز دادگاه قانون 
اساسى دست به مرور قوانين بر اساس اصول اسالمى زد. با اين وجود، در هر دو كشور مرور و سنجش قوانين بر اساس اصول اسالمى 
از سوى قاضى مربوطه بر مبناى روش مختلط قياس عقلى كه مخلوطى از عناصر سنتى و تفسير مدرن است، انجام مى پذيرد. در مقام 

مقايسه مصر در اين ارتباط بيشتر از پاكستان موفق بوده است.59
در ايران شوراى نگهبان قانون اساسى مطابقت مصوبات پارلمان با فقه جعفرى را بررسى مى كند. نصف اعضاى اين شورا فقيه و آشنا 
به فقه جعفرى اند و نصف ديگر قاضى و آشنا با حقوق مدرن اند.60 تمام اعضاى شوراى نگهبان از سوى رهبر مذهبى جمهورى اسالمى 
ايران تعين مى گردند. در قانون اساسى 1979 ميالدى ايران آمده است كه قضات بايد از تطبيق قوانينى كه در تضاد با شريعت قرار دارند، 
پرهيز نمايند و در مقام قضاوت دستورات خود را از شوراى نگهبان مى گيرند. در حالى كه در پاكستان محكمه فدرال شريعت، مطابقت 
قوانين با شريعت را در صورت درخواست نهاد هاى مشخص دولت و يا دادگاه (ماده 203 قانون اساسى) بررسى مى نمايد. در ايران 

مطابقت قوانين با شريعت بدون درخواست و به صورت خودكار- چه پيش و يا بعد از مصوبات پارلمان آن كشور،-صورت مى گيرد.61
شوراى نگهبان با توجه به اختيارات خود، تبديل به نهاد قدرتمندى شد، تا جايى كه در تجديد نظر در قانون اساسى در سال 1989 
ميالدى از اختيارات مذكور كاسته شده و در كنار آن نهادى به نام شوراى تشخيص مصلحت نظام نيز ايجاد گرديد كه وظيفه آن داورى 
ميان شوراى نگهبان قانون اساسى و پارلمان در موارد جنجال برانگيز تصويب قوانين است.62 اگر شوراى نگهبان اليحه و يا قانونى را به 
خاطر عدم مطابقت آن با قانون اساسى و يا اسالم وتو نمايد احتماًال دوباره آن را جهت تعديل و اصالحات دوباره به پارلمان مى فرستد. 
اگر پارلمان دست به اين كار نزد موضوع را به شوراى تشخيص مصلحت نظام ارجاع مى دارد كه اين شورا صالحيت تعديل مصوبات و 

لوايح مورد اختالف را بدون ارجاع مجدد قضيه به پارلمان و يا شوراى نگهبان دارد.63
خيزش جنبش هاى اسالمى در دهه هفتاد ميالدى باالى افكار عامه در كشور هاى مصر و پاكستان تاثير گذار بوده اند، ببه همين دليل 
بندهاى از شريعت را به عنوان منبع قانون گذارى در قوانين اساسى خود گنجانيده و از سوى ديگر محاكم در سال هاى 1980 و 1990 
ميالدى در مصر و پاكستان دست به مرور قوانين اسالمى زدند. در هر دو كشور دادگاه ها ميان دو نوع قانون اسالمى تمايز گذاردند. 
1) قوانين مبتنى بر متون صريحى چون قرآن و حديث؛ و 2) قوانين مبتنى بر تفسير و اجتهاد. محاكم مصر و پاكستان دو اصل مطروحه 
اسالمى در منابع مذكور را نسبت به ساير اصول با اهميت دانستند: الف) مسلمانان بر اساس عدالت رفتار كنند؛ و ب) مسلمانان به دنبال 
مصلحت عمومى باشند. در ارتباط به قوانين بر آمده از اجتهاد، نتيجه گرفتند كه آرا و احكام فقهى متنوع بوده و دولت آزاد است كه 
قوانينى را كه هرچند با احكام اجتهادى سازگارى ندارد ولى با اصول متون اصلى مسلمانان همخوان است، اجرا كند و بر اساس اصل 
عدالت و مصلحت عموم عمل نمايد. در هر دو كشور محاكم به ويژه وقتى دست به تفاسير نوگرايانه مى زدند، به دكتورين قانون عمومى 

اسالمى سياست شرعى نيز ارجاع مى كردند.64

57  كالرك لومباردى، دستيار پروفيسور حقوق، و دستيار پاره وقت پروفيسور روابط بين الملل، فاكولته حقوق پوهنتون واشنگتن، “چالش ها و فرصت ها در مرور اسالمى“{قانون اساسى}: درس هايى از 
 The Challenges and Opportunities of Islamic Review: Lessons for Afghanistan from the Experiences of Other Muslim) ،افغانستان و تجارب ساير كشور هاى اسالمى
Countries) انستيتيوت صلح اياالت متحده امريكا ، 2012، ص 3. اين نوشته بر اساس وركشاپى كه در 21 سپتامبر 2011 ميالدى در مورد قانون اساسى افغانستان برگزار گرديده بود، استوار مى باشد.

.2 ،(The Challenges and Opportunities of Islamic Review) ،“58  لمباردى، “چالش ها و فرصت ها در مرور اسالمى
59 همان منبع، صفحات 10-9.

هم چنان نگاهى شود به مقاله لومباردى “چالش ها و فرصت   ،(Constitution of the Islamic Republic of Iran) ، 60 مواد 91 و 94 قانون اساسى 1979 ميالدى جمهورى اسالمى ايران
.4 ،(The Challenges and Opportunities of Islamic Review) ،“ها در مرور اسالمى

 Constitutionalism in an Islamic Republic: The Principles)  ،“61  رامين مشتاقى،“قانون اساسى گرايى در جمهورى اسالمى: اصول قانون اساسى افغانستان و ناسازگارى در آن
of the Afghan Constitution and the Conflict between Them,” in Constitutionalism in Islamic Countries) در مجموعة مقاالت راينر گروت و تاليمان رودر، ، 

صفحات 693-4 و 703.
.9 ،(Constitutionalism in Islamic Countries) ، “62  بازهم نگاهى شود به گروت و رودر، ”قانون اساسى گرايى در ممالك اسالمى

.224 ،( Models of Institutional Control)،“63 راينر گروت، ”مودل هاى كنترول قانون اساسى
.12-11،(The Challenges and Opportunities of Islamic Review) ،“64  لومباردى، “چالش ها و فرصت ها در مرور اسالمى
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قانون اساسى 2004 افغانستان زمينه مرور پيش گيرانه و قبل از اجرا را فراهم ساخته است. در حالى كه رييس جمهور پيش نويس قانونى 
را كه در تضاد با اسالم بر اساس ماده 3 قانون اساسى تشخيص دهد، مى تواند وتو كند؛ ستره محكمه نيز، بر اساس ماده 121 قانون 
اساسى، مطابقت قوانين را با قانون اساسى مرور كرده مى تواند و از اين خاطر آنها با توجه به ماده 3 حتا زمانى كه قانون عملى نيز مى 
شود روى مطابقت آن با قانون اساسى و اصول اسالمى نظارت و فيصله كرده مى تواند. اين موضوع تا زمانى كه قانون جنجالى ايجاد 
كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى در سال 2008 از سوى پارلمان مورد تصويب قرار گرفت، به قوت خود باقى بود. بر 
اساس قانون اساسى به دشوارى مى شود كه تشكيل كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى را بدون اعطاى صالحيت نظارت 
و مرور قضايى بر قوانين، به آن اعتبار و مصداق بخشيد. هيچ حكمى در قانون اساسى و يا ساير قوانين كشور وجود ندارد كه بر اساس 
آن به تنظيم طرزالعمل و يا تاثير مرور قضايى ستره محكمه بر اساس ماده 121 قانون اساسى پرداخت. به نظر مى آيد كه ستره محكمه 
تصاميم خود را بر اساس ماده 121 بيشتر مشورتى و غير الزامى مى پندارد.65 به هر حال ماده 162 قانون اساسى حكم مى نمايد كه 
پس از مرعى االجرا شدن قانون اساسى تمام قوانينى كه در تضاد با احكام اين قانون اساسى قرار داشته باشد به صورت خودكار از اعتبار 
ساقط مى گردند. از اين رو، ستره محكمه شايد بر اساس اين نكته، قانونى را كه قانون اساسى را نقض نمايد خالى از اعتبار اعالم كند.66 
با اين وجود هيچ سابقه اى در استفاده از ماده 162 قانون اساسى در رابطه به تصاميم ستره محكمه نمى بينيم. البته زمينه هاى الزم 

براى تحقيقات و رهنمايى ها بيشترى وجود دارد.

65  نظرمشورتى ستره محكمه، ضميمة مكتوب شماره 1513 ستره محكمه مورخ 1386/3/12  (2 جون 2006) به وزارت امور پارلمانى.
.694 ،(Constitutionalism in an Islamic Republic) ، “66  مشتاقى،“قانون اساسى گرايى در جمهورى اسالمى
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حاكميت قانون: مشكالت و چشم انداز. 6
حاكميت قانون ستون قانون اساسى گرايى و مفاهيم مدرن دموكراسى و از جمله شرايط غير قابل تعديل براى حسابدهى است. يعنى 
تبعيت مساويانه از قانون از سوى تمام شهروندان، چه حاكم و شهروند، الزامى است. هم چنان همه شهروندان فارغ ازنژاد، زبان، جنسيت 

و مذهب در برابر قانون مساوى بوده و تعهد دولت اين است كه تمام امور را بر اساس قانون تنظيم نمايد.67
براى آلبرت ون ديسى معناى حاكميت قانون عبارت است از:

هيچ انسانى مجازات نمى گردد و به لحاظ جسمى و مالى تنبيه نمى شود، مگر طبق حكم قانونى كه قبل از ارتكاب جرم 
نافذ شده باشد. طبق اين تعبير، حاكميت قانون درهر نظام حكومتى اى كه در آن قدرت بطور بى حد و حصر در اختيار عام 

و تام افراد قرار دارد، در تضاد است....هيچ كسى، در هيچ مقام و شرايط باالتر از قانون قرار ندارد.68
ديباچه قانون اساسى افغانستان اعالم مى دارد كه اهداف اساسى اين قانون عبارت از "ايجاد جامعه مدنى فارغ از سركوب، ستم، تبعيض 
و خشونت و مبتنى بر حاكميت قانون، عدالت اجتماعى و." است. هم چنان اين مفاهيم و عبارات در فصل دوم مربوط به حقوق و وجايب 
اساسى قرار گرفته كه با بند مشخص مربوط به تساوى تكميل مى گردد. از اين رو ماده 22 قانون اساسى "هر نوع تبعيض و برترى 
جويى ميان شهروندان افغانستان" را منع مى نمايد. با توجه به ساير احكام اين قانون اساسى، احضار و استيضاح رييس جمهور و وزيران 
و قضات دادگاه عالى به خاطر در قانون روشن است و نشانگر تعهد قانون اساسى به حاكميت قانون مى داند.69 تضمين نظارت و مرور 
قضايى بر اساس ماده 121 قانون اساسى به خودى منعكس كننده اى تعهد دولت براى ايجاد اطمينان ازمطابقت قوانين و ساير وسايل 

تنظيم نهاد ها با قانون اساسى كشور است.
ماده 69 قانون اساسى به طور مشخصى بيان مى دارد كه "رييس جمهور در برابر ملت و ولسى جرگه پاسخگو است" و به دنبال آن 
با جزييات طرزالعمل استيضاح رييس جمهور به خاطر ارتكاب جرايم عليه انسانيت و خيانت به وطن و ساير جرايم ديگر مى آيد. روند 
مذكور با ارايه اليحه اى با حمايت يك سوم نمايندگان ولسى جرگه آغاز گرديده و زمانى كه توسط دو سوم نمايندگان اين مجلس تاييد 
مى گردد، به تعقيب آن ولسى جرگه در ظرف يكماه لويه جرگه را به منظور رسيدگى به موضوع فوق تشكيل مى دهد. زمانى كه جرايم 

رييس جمهور در لويه جرگه محرز گرديد، او از مقام خود خلع گرديده و به منظور رسيدگى قضايى به محكمه خاص سپرده مى شود.
از اين رو، براى افغانستان الزم است كه حاكميت قانون را در حيات سياسى اجتماعى اش محقق نمايد. تا اكنون هيچ متن، قانون و 
قانون اساسى اى حاكميت قانون را بدون تعهد قوى بخشى از رهبران كشور، مقامات دولتى، بخش تجارت، و شهروندان عادى در زندگى 
روزمره نهادينه ساخته نتوانسته است. با اين حال در افغانستان متاسفانه به بسيارى از چالش ها در بخش حاكميت قانون رسيدگى صورت 
نگرفته است. نتيجه گيرى كنفرانس بين المللى استانبول در مورد افغانستان اين بود:"حكومت افغانستان در قسمت تامين حاكميت قانون 
براى مردمش ناكام مانده است." در گزارش نهايى كنفرانس آمده است كه "كمبود يك سيستم موثر تامين عدالت يكى از شكايت هاى 

معمول در مورد حكومت مركزى است.70"
قضيه داكتر سپنتا كه در باال در مورد آن صحبت گرديد، مباحثى را در جامعه مدنى افغانستان به راه انداخت و تعهد حكومت افغانستان 
به حاكميت قانون را مورد سوال قرار داد. در حقيقت در اين مباحث خاطر نشان گرديد كه رييس جمهور با اين اقدام خود نمى تواند به 
افراد ديگرى به بهانه نقض قانون، اعتراض نمايد. در كنار اين سواالتى در مورد نحوه فيودالى انتخاب مقامات ارشد رسمى و هم چنان 
وضعيت بسيار ضعيف حاكميت قانون در كشور نيز در جامعه پرسش هايى مطرح مى كرد كه برخى از آن به كلى بى سابقه است. در 
گذشته تا حد زيادى مقام وزارت به افراد بر اساس شايستگى و تجربه كارى اعطا مى گرديد و البته عوامل منطقه اى و قومى در انتصاب 
افراد براى چنين مقام ارشدى نيز دخيل بود، اما اين كار به قيمت در نظر نگرفتن شايسته ساالرى صورت نمى گرفت. در دوره كرزى 
از اين اصل فاصله گرفته شد. ظهور جنگساالران و صاحبان قدرتمند مواد مخدر نيز پديده اى نو بوده كه حتا در زمان حاكميت طالبان 
(1996-2001 ميالدى) نيز سابقه نداشت و هم چنان انتخاب افراد از ميان اين گروه ها براى مناصب رهبرى در كشور نيز، امر تازه است.
يك سلسله عوامل مختلف مانع از تحقق حاكميت قانون در افغانستان شده كه از آن جمله مى توان به قبيله گرايى اشاره كرد كه نمود 
عينى آن برگزارى جرگه ها به خاطر حل و فصل مسايل توسط روساى قبايل و مالهاى با نفوذ است. به همين صورت روى كارآمدن 
رژيم هاى مذهبى و ايديولوژيك از طريق روش هاى غير قانونى و كودتاهاى خونين، دخالت هاى خارجى، سقوط حكومت مركزى و 
زيربناهاى اقتصادى پس از بمباران هوايى چندماهه طالبان توسط جنگنده هاى امريكايى در سال 2001، افزايش بى سابقه سالح در 

 http://muqawamat.blogfa.com/post-1895.aspx,15 September 2007 در  قدرت”  روابط  شدن  مافيايى  تا  قانون  حاكميت  بحران  از  “افغانستان  اميرزاده،  67 هارون 
(دسترسى 8 آپريل 2014), 2.

 ،E.C.S. Wade در مجموعة مقاالت گردآورى شده توسط ،(Introduction to the Study of the Law of the Constitution)  ،68  آ. وى. ديسى، مقدمه اى بر مطالعة حقوق قانون اساسى
ويراست 5، (لندن، انتشارات پوهنتون لندن، 1964)، ص 51.  ،(The Law and the Constitution) ،( لندن: مك ميالن، 1948) ، ص 202. هم چنان نگاهى شود به ِسر اوور جننگ، حقوق و قانون اساسى

69  مشتاقى، ”قانون اساسى گرايى در ممالك اسالمى“، 708.
70  اين كنفرانس به صورت مشترك توسط مركز امريكايى براى مطالعات افغانستان و مركز هولينگس براى گفتگو هاى بين المللى در مورد“اساسات حكومتدارى در افغانستان”. خالصة كنفرانس 

جون 2009، ص 4.   ،(Fundamentals of Governance in Afghanistan)  ،توسط توماس بارفيلد تهيه شده است
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ميان مجاهدين و جنگجويان طالب در دهه نود ميالدى و پس از آن، ظهور جنگساالران و صاحبان قدرتمند مواد مخدر كه از مصوونيت 
قضايى نيز برخوردار بوده و داراى ارتباطات بين المللى و حمايت هاى سياستمداران ثروتمند در افغانستان مى باشند. اين ها همه از 
عواملى اند كه در تضعيف حاكميت قانون در كشور نقش دارند. افزون بر اين افزايش تابعيت دوگانه در ميان افغان هاى قدرتمند، باعث 
شده كه آنها در صورت نقض قانون با توجه به پاسپورت خارجى دست داشته از چنگ قضاى كشور فرار نموده و به بحران فلج كننده 

قانون اساسى كه از سال 2007 ميالدى به اين سو تجربه مى نماييم، بيافزايند.71
قرن بيستم با وجود اين كه براى افغانستان قرن خونبارى بود، اما در كنار آن شاهد قانون اساسى گرايى، گنجانيده شدن حقوق اساسى 
شهروندان در قانون اساسى، تشكيل پارلمان، بهبود قضا و معرفى قوانين مختلف در كشور بود. قانون اساسى 1964 ميالدى يك شاهد 
روشن بر تعهد كشور به حاكميت قانون و قانون اساسى گرايى، حقوق اساسى جامع شهروندان، تساوى شهروندان و برترى قانون اساسى 
مى باشد.72 دستاورد هاى نيمه نخست قرن بيستم در قسمت تحكيم پايه هاى حاكميت قانون در افغانستان توسط جنگ هاى متداوم، 
شورش و جنگجويى، مسايل امنيتى و كمبود حكومتدارى خوب تخريب گرديد. حاكميت قانون در دوره رييس جمهور كرزى هرچه بيشتر 

رو به وخامت نهاد، هرچند كه در سكتور هاى اقتصادى، آموزشى و صحى برخى پيشرفت ها به دست آمده است.
حميد عنايت در بحث شريعت و دموكراسى نگاشته است كه با تثبيت برترى شريعت، "اسالم، حكومتى مبتنى بر قواعد و رهنمود هاى 
تعريف شده و نه سليقه ها و ترجيحات شخصى، را ضرورى مى سازد." عنايت در همان جا مى افزايد كه اسالم از يك آزمايش ديگر 
دموكراسى نيز موفق به در مى آيد، "آنجا كه حكومت نه تنها بر اساس حاكميت قانون اداره شود، بلكه در تمام تصاميم خود آرزو هاى 

مردم را نيز مدنظر داشته باشد.73"
متعالى  قانون  به  مقيد  حكومت  "چون  است،  مشروعيت  و  عدالت  رعايت  شرايط  واجد  شريعت  كه  است  دريافته  نيز  الفضل  ابو  خالد 
شرعى است و از اين خاطر نمى تواند كه در آن تعديل و يا تغيير وارد نموده و يا حكومت به صورت سليقه اى و بيرون از محدوده 
اى قانون عمل نمايد." الفضل مى افزايد:  فقهاى قديم به صورت متواتر خاطر نشان نموده اند كه خصلت جوهرى حكومت اسالمى 

پايبندى آن به شريعت اسالمى است و حاكم عادل بايد شريعت را تطبيق كرده و خود نيز به آن پايبند باشد.74
سنت جرگه ها و چالشى كه اين مساله در برابر حاكميت قانون خلق مى نمايد، به صورت گسترده توسط ناظران افغان و بين المللى 
در سال هاى اخير مورد بحث قرار گرفته است. از آن جايى كه بر اساس يك تخمين، 80 الى 90 درصد دعواهاى حقوقى توسط جرگه 
هاى محلى حل و فصل مى گردند، بسيارى استدالل مى ورزند كه سيستم قضايى افغانستان مختلط شده تا حدى كه در آن جرگه ها 
نيز گنجانده شده و فيصله هاى شان اعتبار رسمى پيدا نمايد. 75يكى از موافقان اين ادغام، على وردك، توضيح مى دهد كه سيستم غير 
رسمى قضايى داراى دو جنبه مثبت است: نخست يك ميكانيزم گسترده و كارآمد براى حل و فصل دايره وسيعى از اختالفات و دعاوى 
محلى است. از همه مهمتر، به استثناى برخى از جنبه هاى تخلف در آن، اين ميكانيزم محلى در پى تامين عدالت احيايى و اعاده گرانه 
است تا عدالت كيفرى و تنبيهى، كه اين كار را از طريق ادغام مجدد فرد خاطى در جامعه انجام مى دهد؛ يعنى بيشتر روى آشتى و 
احياى توازن اجتماعى تكيه دارد. استفاده فراگير از جرگه (و يا شورا در مناطق غير پشتون نشين) از برخى جهات نتيجه فساد گسترده در 

دستگاه رسمى قضايى است؛ جرگه بيشتر از دستگاه قضايى مورد اعتماد، كم هزينه و قابل دسترس است.76
جرگه ها به طور خاص به منظور تصميم گيرى در باره دعاوى مشخص تشكيل شده و به صورت معمول در يك فضاى باز و يا داخل 
مسجد صورت مى گيرد. اعضاى جرگه به حرف هاى طرفين دعوا گوش كرده، بعد از آن موضوع را مورد بحث قرار داده و در نهايت 
روى آن فيصله مى كنند. اعضاى جرگه به صورت داوطلبانه درآنجا حضور داشته و از سوى حكومت و يا طرفين دعوا پولى پرداخت نمى 
گردد. در دعواهاى خانوادگى، جرگه به صورت احتمالى مى تواند شامل دو طرف دعوا بوده و در قضاياى حساس، تنها اعضاى فاميل 
اجازه حضور در جرگه را دارند. اعضاى فاميل به عنوان شخص سوم و يا ناظر، حق قضاوت و فيصله را ندارند. عنعنه هاى قبيلوى جارى 
حتا در قضايايى مانند حق ميراث براى زن در تضاد با اصول شريعت قرار دارد. جرگه ها در قسمت چشم پوشى از ازدواج هاى اجبارى 

و زير سن نام نيك نداشته و از قدرت سرپرستى والدين سو استفاده مى نمايد.77

71 منبع پيشين، صفحات 11-4.
و  ازدواج  قانون  اساسى،  قوانين  مطالعه  افغانستان:  در  قانون  كمالى،  هاشم  محمد  به  شود  ديده  ميالدى،   1964 اساسى  قانون  در  قانونى  مشروعيت  اصول  مورد  در  بيشتر  جزييات  براى    72

قضا، (Law in Afghanistan: A Study of the Constitutions, Matrimonial Law and the Judiciary)، (اليدن: انتشارات E.J. Brill، 1985)، صفحات 47-39.
 Modern Islamic Political Thought: The Response of the Shi’i and) ،73  حميد عنايت، انديشه سياسى معاصر اسالمى: پاسخ مسلمانان شيعى و سنى در قرن بيستم

Sunni Muslims to the Twentieth Century)، (كوالالمپور: موسسه كتاب هاى اسالمى، 2001) ، 190.

 The Centrality of Shari’ah to Government and Constitutionalism in Islam,”) ،“74  خالد ابوالفضل، “مركزيت شريعت در حكومت و قانون اساسى گرايى در اسالم
Constitutionalism in Islamic Countries) در مجموعه گروت و رودر  ”قانون اساسى گرايى در ممالك اسالمى“، 38.

75  يكى از محققاتى كه (شوراهاى قريه و ولسوالى) را در دو ولسوالى كلكان و ميربچه كوت واليت كابل، 2003-2013، مطالعه نموده، مى نويسد كه در سال هاى اخير“اهل روستا بيشتر از حكومت به 
محاكم طالبان براى حل دعاوى و مشكالت خود در مورد زمين، ميراث، و مسايل فاميلى مراجعه مى كنند.” يوتاكا هاياشى در مجموعه مقاالتى “اعمار صلح از پايين: قضاياى مطالعاتى بر اساس مصاحبه 
 A Peacebuilding from the Bottom: Daily Life and Local Governance in Rural Afghanistan, Islam)  ،“هاى انجام شده در مناطق روستايى” اسالم و تجديدتمدن

سلسه 5، شماره : 3 (جوالى 2014)، 33-317.  ،(and Civilisational Renewal

 When More is Less: The International Project) ،76  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به استرى سوهركه، وقتى كه همان زياد هم كم است: پروژه بين المللى در افغانستان
.212f (2011 ،نيويارك: انتشارات پوهنتون كلمبيا)  ،(in Afghanistan

77 كمالى،“ارجاعات به اسالم و زنان“، (References to Islam and Women)،صفحات 95-294.
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پيشنهاد سيستم دوگانه رسمى و غير رسمى عدلى از سوى وردك توسط انستيتيوت صلح امريكا،  برنامه انكشافى سازمان ملل متحد 
(درگزارش دوم توسعه انسانى در مورد افغانستان در 2007 ميالدى)، گزارش بانك جهانى در 2008 ميالدى، كنفرانس حكومت ها و 

تمويل كننده هاى بين المللى در كابل در 2010 نيز مورد حمايت قرار گرفت. 78
استفاده از جرگه ها با مخالفت شديد ستره محكمه و كميسيون مستقل حقوق بشر و بسيارى از فعاالن حقوق زن مواجه شد. چون به 
باور آنها جرگه ها از خشونت عليه زنان و دختران چشم پوشى كرده و حق مردان را در قضاياى جنايى و دعاوى مدنى، برترى مى بخشد. 
برخى از جنبه هاى جرگه، مانند بد دادن، استفاده از دختران و زنان براى حل و فصل دعوا به صورت مشخص نشانگر ضديت با زنان 

و دختران افغان است. زنان در جرگه ها اشتراك كرده نمى توانند و نيز جرگه با حقوق بشر و پيشرفت اجتماعى سر سازگارى ندارد. 79
هر دو طرف استدالل هاى معتبرى ارايه مى نمايند، اما تا هنوز فصل مشتركى پيدا نكرده اند. امكان اين است كه يك فورمول مشترك 
در مورد استفاده از جرگه ها ساخته شود. مثًال، قضاياى ميراثى و تقسيم زمين هاى كالن، خشونت هاى جنايى و تخطى هاى كالن 
حقوق بشرى از حوزه فيصله هاى جرگه بيرون شده كه در اين صورت طيف وسيعى دعاوى ملكى و واقعات كوچك جنايى در حوزه 
صالحيت هاى جرگه قرار گرفته مى تواند، با اين وجود محدوديت هاى بايست در قبال مجازات در نظر گرفته شده از سوى جرگه در 
موارد فوق، نيز در نظر گرفته شود. برخى ازميكانيزم هاى ارتباطى مشخص و تعريف شده ميان محاكم محلى و جرگه ها برقرار شده مى 
تواند كه محاكم در اين صورت بر مطابقت فيصله هاى جرگه ها در دعاوى جنايى با اصول عدلى قضايى و قوانين افغانستان حكم نهايى 
را صادر نمايند. در مناطقى كه حكومت حضور كم رنگ و يا هيچ ندارد، جرگه ها به نوعى حضور حكومت را در ميان مردم مناطق مذكور 
تمثيل كرده مى توانند. بارى، نويسنده اين سطور در زمره پيشنهادهاى خود در مورد اصالح جرگه، موضوع اصالح و تعديل ساختار جرگه 
در مناطق مشخصى را مطرح نموده بودم و در ارتباط به ساير مناطق بايد قبل از هر چيزى منتظر بهبود اوضاع امنيتى در افغانستان بود. 
يكى از گزينه هاى مثبت براى سكتور عدلى قضايى افغانستان، پذيرش قانونى است كه درآن حوزه صالحيت هاى جرگه هاى محلى 
تعريف و مشخص گرديده و مبتنى بر آن، فيصله هاى جرگه كه از طريق ميانجى گرى و داورى ميان طرفين دعوا به دست آمده است، 

به رسميت شناخته شود. در اين مورد در بخش نتيجه گيرى بيشتر خواهم پرداخت.

78 منبع پيشين، ص 215
 .4 ،(Law in Afghanistan) ،79 منبع پيشين، ص213. هم چنان نگاه شود به كمالى، حقوق در افغانستان
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حقوق بشر: چالش ها و فرصت ها. 7
در ديباچه قانون اساسى، افغانستان به ايجاد "جامعه اى آزاد از سركوب.... و بر اساس حاكميت قانون، حفاظت از كرامت و حقوق بشرى"، 
ابراز تعهد گرديده است. در كنار اين، در ماده 6 اين قانون دولت افغانستان متعهد به عدالت اجتماعى و حفاظت از حقوق انسانى و در 
ماده 7 قانون روى تبعيت دولت از منشور سازمان ملل متحد، كنوانسيون هاى بين المللى اى كه افغانستان آنان را امضا و الحاق نموده 

است و اعالميه جهانى حقوق بشر تاكيد گرديده است.
ارجاعات اين چنينى به تعهدات و كنوانسيون هاى بين المللى در قانون اساسى افغانستان و در قوانين اساسى اسالمى نادر بوده و از اين 
خاطر آن را از جهات مختلف خاص و ممتاز مى نمايد. 80 در فصل دوم  (طوالنى ترين فصل با 38 ماده) فهرستى از حقوق، تا حد زيادى 
مواد اعالميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى - كه به صورت 
جمعى به عنوان منشور بين المللى حقوق شناخته مى شود و هم چنان قانون بين المللى حقوق بشر،81 گنجانده شده است. اين مواد 
حقوقى با ماده 149 قانون تقويت گرديد كه بنا به مفاد آن "تعديل حقوق اساسى مردم زمانى مجاز است كه هدف تقويت و موثريت آن 
باشد." از اين خاطر هر نوع تعديل منفى حقوق مردم را منع مى نمايد. 82هم چنان قانون اساسى افغانستان "از قوانين اساسى بسيارى از 
كشور هاى اسالمى در منطقه در ارتباط به اهميت تعهد به دموكراسى و حاكميت قانون متفاوت است." اين تفاوت با تشكيل كميسيون 
مستقل حقوق بشر افغانستان پر رنگ تر گرديد. هدف اين كميسيون "نظارت بر رعايت، حفاظت و بهبود حقوق بشرى در افغانستان 
است" (ماده 58). در اين ماده قانون اساسى آمده است كه "هر فرد در صورت تخطى حقوق اساسى اش مى تواند كه شكايت خود را به 
اين كميسيون تسليم نمايد." نكته برجسته اين اصل در تاكيد آن روى هر فرد است. به بيان ديگر حقوق بشر در محاكم افغانستان از 

لحاظ حقوقى مرعى االجرا بوده مى تواند.
يك تفاوت اساسى قانونى از لحاظ اجرا ميان "حقوق بشر" و "حقوق قانون اساسى" در بسيارى از كشور ها وجود دارد. به اين معنا كه 
حقوق قانون اساسى به خودى خود در محاكم داراى اعتبار و قابل اجرا است، اما "حقوق بشر" بايستى توسط يك قانون و سند ديگر در 
محاكم كشور قابل اجرا اعالم گردد. به نظر نويسنده اين تفاوت توسط قانون اساسى افغانستان برداشته شده است، چون حقوق بشر در 

محاكم كشور به عنوان سند حقوقى البته با ميانجى گرى كميسيون مستقل حقوق بشر قابل اجرا است.
برخى مبصرين سواالتى را در ارتباط به تعهد دوگانه قانون اساسى 2004 ميالدى به حقوق بشر و اصل 3 اين قانون كه عبارت از عدم تضاد 
قوانين نافذه با اصول دين اسالم است، مطرح نموده اند83 اشاره واضح به ضرورت انسجام و سازگارى قوانين موجود با شريعت اسالمى در 
قوانين كشور هايى چون مصر و ايران و سودان نيز وجود دارد، اما در هيچ يك از قوانين مذكور اشاره اى به اعالميه جهانى حقوق بشر نشده 
است. بنا به گفته سيد محمودى،درك رايج در ارتباط به قانون اساسى و اعالميه حقوق بشر اين است كه "هيچ تضادى ميان ماده 3 
قانون اساسى و حقوق بشر و هم چنان تعهدات حكومت افغانستان به اعالميه جهانى وجود ندارد.84" بيشتر از تضاد، اين موضوع تكميل 

كننده يك ديگر هستند.
عالمى بلخى رييس كميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه نيز اعتقاد دارد كه ميان اسالم و حقوق بشر تضادى وجود نداشته بلكه مكمل 
يك ديگر اند. او در مصاحبه اى گفت كه برخى افراد يك نتيجه گيرى مصنوعى مبنى بر تضاد در تعهد همزمان قانون اساسى به اصول 
اسالمى و اعالميه حقوق بشر و هم چنان برابرى زنان و مردان مى نمايند. قانون اساسى متعهد به يك سلسله تعهداتى شده كه داراى 
نقاط همگرايى و ناسازگارى است، اما نبايد تفاوت ها و مشابهت ها را به صورت مطلق درنظر بگيريم. اگر اختالفى در ميان است راهى 
براى كاهش آن وجود دارد. "تصور من هم اين است كه چنين تضادى وجود ندارد قانون اساسى ما شايد در برخى موضوعات نياز به 

وضاحت بيشتر داشته باشد، اما در آن تضادى وجود ندارد.85"
آيا مواد 3 و 7 قانون اساسى يك ديگر را نقض مى نمايند؟ طبعا اختالفاتى ميان شريعت و حقوق بشر مثال از جهت برابرى و آزادى 
عقيده و اديان وجود دارد اما اين كه آيا اين تفاوت عبارت از تضاد آشتى ناپذير است، بستگى به نوعى خوانش ما از شريعت دارد. براى 
مثال در مورد آزادى مذهب مواضع سنتى و فقهى، جزاى ارتداد را اعدام مى داند، ولى قرآن شريف با وجود تكرار واژه ارتداد در 20 جاى 
اين متن مقدس، هيچ تنبيه خاصى را به اين منظور در نظر نگرفته است. بنابراين در ارتباط به تضاد مواد فوق الذكر از دو منظر مى توان 

 The Shari’a in the New Constitution of Afghanistan: Contradiction or) تطابق؟“  يا  و  تضاد  در  افغانستان:  جديد  اساسى  قانون  در  محمودى،“شريعت  سيد    80
۸٦۹:(۲۰۰٤) 64 Compliment?) ZooRV

67 ،(The Separation of Powers) “،81  محمد قاسم هاشم زى، “تفكيك قوا
.684 ،(Constitutionalism in an Islamic Republic)  “،82 مشتاقى، ”قانون گرايى در يك مملكت اسالمى

.873 ،(The Shari’a in the New Constitution of Afghanistan) ،“83 محمودى،“شريعت در قانون اساسى جديد افغانستان: در تضاد و يا تطابق؟
84 منبع پيشين، ص 874.

 www.rahenejatdaily.com; January 2008 ،85 مصاحبه سيد حسين عالمى بلخى (13 جدى 1385) با محمد نظرى، “نقاط ضعف و قوت قانون اساسى افغانستان در كجاست“؟
(دسترسى 3 مارچ 2014)
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پاسخ داد. از منظر اولى تضاد است و منظر دومى تضادى وجود ندارد. مساله مشابهى در مورد برابرى حقوق زنان هم وجود دارد. اگر به 
عقايد مذاهب چهارگانه اسالمى نظرى انداخته شود بى ترديد كه با اعالميه جهانى حقوق بشر سازگارى ندارند. اما در عين حال نبايد اين 
موضوع را از نظر دور داشت كه بسيارى از اصالحات حقوقى مبتنى بر تفسير جديد از قرآن براى بازبينى و تغيير احكام فقهى قديمى در 
بسيارى از كشور هاى اسالمى صورت گرفته است. اين جانب در ادامه اين بحث به بررسى آرا و افكار علماى برجسته اسالمى در مورد 

تساوى حقوق زنان و هم چنان برخى از اجزاى اصالح قانون اسالمى خانواده نگاهى انداخته ام.
قانون احوال شخصيه 1953 سوريه از نخستين مجموعه ضوابط قانونى در خاورميانه مى باشد كه به معرفى اصالحات مهم در قوانين مربوط 
به ازدواج و طالق در شريعت اسالمى پرداخت. در مقدمه بخش طالق آن، قانون متذكره مى گويد كه "هدف واقعى و شرايط طالق در اسالم 
به صورت غم انگيزى بد تفسير و تعبير شده و از سوى فقهاى گذشته تحريف گرديده است كه در نتيجه به فقدان امنيت در زندگى زناشويى 
منجر گرديده است." در اين حالت، روش مناسب عبارت از "باز كردن درهاى رحمت و شفقت بر اساس آموزه هاى شرعى و بازگشت به قانون 
اصلى طالق در اسالم و پذيرش احكامى فراتر از مكاتب چهارگانه اهل سنت است تا زمينه هاى رفاه عمومى فراهم گردد." اصالحات واقعى 
قانون طالق كه توسط قوه مقننه سوريه معرفى گرديد، در حدى كه توقع مى رفت، بلندپروازانه نبود. با اين وجود يك گام مهم اصالحى در 
راستاى اصالحات قانونى و حقوقى برداشته شد كه پس از آن شمارى از كشور هاى خاورميانه اى و آسيايى تعقيب گرديد.86 يكى از اصالحات 
خيلى مهم ديگر عبارت از ضوابط حقوقى فاميلى مراكش 2004 كه به نام " مدونه" شناخته مى شود، است. در اين سلسله اصالحات، تغييرات 
مهم در فقه در ارتباط به قيموميت و سرپرستى به وجود آمد كه طى آن موقعيت برابر به پدر و مادر در امور فاميلى اعطا گرديد. بر اساس ماده 
51 ، قانون زن و شوهر مكلفيت و حقوق برابر از حيث مديريت و سرپرستى امور خانواده را دارند. هم چنان اصالحاتى كه در قانون اساسى 
مراكش در سال 2011 ميالدى اعمال شد، برابرى بيشتر براى مردان و زنان را به رسميت شناخته است و هم چنان از تبعيضات جنسيتى 
ممانعت مى كند. از آن جايى كه مساوات در قانون اساسى 1996 مراكش در چارچوب حقوق سياسى گنجانده و شرح داده شده بود، برخالف 

موضوع مساوات در قانون 2011 ميالدى (ماده 19) در چارچوب جامع حقوق بشر گنجانيده و شرح گرديده است.
فرصت تشريح بيشتر موضوع در اينجا اندك است. در اينجا مى خواهم تنها به نقل قولى از يكى از نوشته هاى خود در ژورنال جهان 
اسالم كه 30 سال قبل به رشته تحرير در آمده بود، بسنده نمايم: "قانون اسالمى بايد پا به پاى پاسخگويى به نياز هاى جوامع اسالمى 
رشد نمايد. براى به دست آوردن اين منظور بايد فراتر از مطابقت و تابعيت غير پرسشگرانه نسبت به مراجع گام نهاد.87" به داليل مختلف 
افغانستان متاسفانه نتوانسته است كه به جنبش كشور هاى اسالمى طرفدار اصالح قانون اسالمى خانواده بپيوندد. كشور هاى مذكور 

تفاسير و ديدگاه هاى تازه اى را نسبت به موضوع متذكره به دست داده اند. 
حقوق بشر هم چنان كه در ماده 7 قانون اساسى ذكر گرديده است، در افغانستان و البته در بعضى از كشور هاى ديگر اسالمى نيز پذيرش 
بيشترى پيدا نموده است. با وجود اختالفات شان يك هماهنگى اى نيز ميان اعالميه جهانى حقوق بشر و شريعت اسالمى وجود دارد 
كه به خوبى به رسميت شناخته نشده است. تفاوت هاى مذكور در صورتى قابل كاهش است كه افغانستان نگاه اصالح طلبانه عميق به 

برخى از احكام فقهى محدود كننده ، بياندازد.
فقه حنفى داراى احكام يك پارچه در مورد ارتداد و آزادى مذهب نمى باشد. اين موضوع تا جايى مناقشه برانگيز است كه تعدادى از 
علماى برجسته اسالمى در طى قرون متمادى به اتخاذ اين ديدگاه نيز پرداخته اند، كه ارتداد يك تخطى قابل مجازات نيست. در ميان 
اين علما كسانى چون ابراهيم النخعى (95/713وفات)، امام ابوحنيفه و امام برجسته سوفيان الثورى (161/772وفات) قرار دارند كه هر 
دو باور داشتند كه فرد برگشته از دين به صورت مجدد به اسالم دعوت شده و نبايد به مرگ محكوم گردد. الشهرانى (973/1565وفات) 
نويسنده كتاب مهم فقهى الميزان به نقل از هر دو نويسنده فوق پرداخته و نتيجه گرفته است كه "فرد برگشته از دين بايد به طور دايم به 
دين دعوت گردد.88" فقيه و نويسنده حنفى مذهب به نام شمس الدين السرخسى (483/1090وفات) نويسنده كتاب 32 جلدى در فقه 

ديدگاه مشابهى در مورد ارتداد دارد:
درست است كه ترك اعتقاد و گرايش به بى باورى يك تخلف كالن است، با اين حال اعتقاد موضوعى است ميان خالق و 

مخلوق كه مجازات فرد مذكور در روز جزا داده خواهد شد.89

86  براى جزييات بيشتر بحث در مورد آيات دقيق قرآن شريف در مورد طالق و تعدد ازواج كه به محل بحث ها و تفاسير جديد مبدل شده است، رجوع شود به محمد هاشم كمالى، آزادى، برابرى و 
عدالت در اسالم، (Freedom, Equality and Justice in Islam)،  (كمبريج:مجموعه متون اسالمى، 2002)، 76.

 Divorce and Women’s Rights: Some Muslim Interpretations) ،87  محمد هاشم كمالى، ”طالق و حقوق زنان: برخى از تفاسير محققان اسالمى از آيت“ 228 سوره 2 قرآن مجيد
.99 :(1984)  74 Muslim World ژورنال of the Q 2:228,(The Muslim World

88  عبدالوهاب الشعرانى، كتاب الميزان، قاهره: المطبعة الحسينيه، 1329/1905، جلد 2، ص 152. براى جزييات بيشتر نيز رجوع شود به محمد هاشم كمالى، حقوق اسالمى در ماليزيا: مسايل و 
انكشافات، (كوالالمپور: انتشارات Ilmiah Publishers، 2000)، فصل 10 در مورد“ارتداد”، صفحات 203 الى 220.

89  شمس الدين محمد السرخى، المبسوط، (بيروت: دارالمعارفه، 1986)، جلد 10: ص 110.
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به همين صورت شيخ محمد شلتوت، مفتى اعظم االزهر در اوايل 1960 ميالدى، در مهم ترين كتاب خود، اسالم العقيده و شريعه، كه 
به زبان هاى مختلف دنيا نيز ترجمه شده است، هم با تحليل هاى خود به اين نتيجه رسيده است كه ارتداد هيچ تنبيه جسمانى را در پى 

نداشته و در قرآن مجيد نيز در رابطه به اين گناه از مجازات پس از مرگ سخن گفته شده است. شلتوت مى افزايد: 
حديث "قتل فرد مرتد" از سوى علما پاسخ هاى مختلفى دريافت داشته است. بسيارى از آنها توافق دارند كه حدود نمى 

تواند بر اساس يك حديث تعيين و جارى گردد و عدم اعتقاد هم به ذات خود مستوجب مجازات مرگ، بوده نمى تواند. 90
با وجودى كه از حقوق بشر و حاكميت قانون در قانون اساسى افغانستان حمايت بى قيد و شرطى شده است، اما تعهدات مذكور در 
رفتارهاى محاكم منعكس نمى گردد. يكى از اين رفتارهاى پرسش برانگيز مراجعه به ماده 130 قانون اساسى و نحوه استفاده از اين 
اصل براى در زندان نگهداشتن افراد فراتر از ميعاد قانونى تعيين شده است و اين كار زير نام استفاده از فقه حنفى صورت مى گيرد. يكى 
از مبصرين، استفاده اين چنينى از ماده قانون را ،" نوعى بى رحمى قانونى" توصيف كرده كه " در تضاد واضح با اصل رعايت قانون در 
بررسى و برخورد با جرايم و مجازات قرار دارد. افراد، بازجويى و شكنجه شده و به خاطر هر كارى كه به مزاج قدرتمندانخوش نيايد، به 
خاطر هر نوعى عملى به زندان افگنده مى شوند91" اين كار هم چنان در تضاد با مفاد ماده 27 قانون اساسى قرار دارد كه بر اساس آن 
"هيچ عملى جرم شمرده نمى شود مگر به حكم قانونى كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمى توان تعقيب، گرفتار 

و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون." البته به طور واضح مسايلى در ارتباط به تطبيق ماده 130 قانون اساسى از سوى قضات 
محاكم افغانستان وجود دارد. محاكم به صورت اغلب از احكام مربوط به تعزيرات در فقه حنفى به خاطر تعيين مجازات شديد بر مبناى 

شواهد و زمينه هاى مشكوك استفاده مى نمايند. 
قضاتى كه حكم زندان را صادر مى نمايند ارجاعات خيلى مبهم به ماده 130 قانون اساسى و ماده اول قانون جزاى 1976 ميالدى مى 
نمايند. هر دوى اصول فوق الذكر برخالف مفاد آن استفاده مى شوند. ماده 1 مى گويد كه "اين قانون جرايم و جزا هاى تعزيرى را 
تنظيم مى نمايد. مجرم بر اساس حدود،  قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفى شريعت اسالم مجازات مى گردد.92" قانون جزا به طور 
روشنى هدف خود را كه عبارت از تنظيم تعزيرات باشد- بيان مى دارد و به طور موثرى در برابر تفاسير دلبخواهى باز نيست. ماده 2 و 
3 اين قانون به روشنى وضاحت مقصود ماده 1 را تقويت مى نمايند: "ماده دوم-هيچ عملى جرم شمرده نمى شود مگر بموجب قانون. 

ماده سوم- هيچ كس را نمى توان مجازات نمود، مگر مطابق با احكام قانونى كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد."
در وركشاپ بين المللى اى در مى 2006 ميالدى93 در كابل نمايندگان اتحاديه حقوق دانان افغانستان موضوع جدى اى را عليه حكم 
محاكم مبنى بر حبس زنان بر اساس تعزير مطرح ساختند. گزارش ها در آن زمان حاكى از آن بود كه تنها در زندان پلچرخى 20 زن 
از ميان 80 زن زندانى، مجرم و يا متهم به فرار از خانه شناخته شده اند. از ميان اين 20 زن، 11 نفر آن به حبس هاى 6 الى 14 سال 
محكوم شده بودند در ظاهر تمام اين زنان به خاطر ازدواج هاى اجبارى و لت و كوب خانگى و كار اجبارى و خشونت هاى خانگى از خانه 
فرار كرده بودند. از آن جايى كه فرار از خانه بر اساس قوانين موجود كدام تخلفى به حساب نمى آيد، بنابراين محاكم از ماده 130 قانون 
اساسى و ماده 1 قانون جزاى 1976 ميالدى به خاطر صدور احكام خود بهره مى گيرند. آقاى اشرف رسولى، مشاور {اسبق} رييس 
جمهور وآقاى فضل احمد معنوى، معاون اسبق ستره محكمه به عنوان دو نفر متخصص حقوق و قانون در وركشاپ مذكور اظهار داشتند 

كه ماده 130 قانون اساسى 2004 ميالدى تنها مربوط به دعاوى مدنى بوده و در قضاياى جزايى تطبيق شده نمى تواند.94
هم چنان بايد اذعان نمود كه روى استفاده از فقه حنفى در تمام موارد از جمله در قضاياى جنايى و مجازات، هيچ اتفاق نظر مخالف و موافق 
و يا مسبوق به سابقه وجود ندارد. با اين وجود آنچه اهميت دارد التجا به عدالت و رعايت اصول قانون اساسى است. استدالل در مورد رويه 
محاكم اين است كه گويا خالف الزامات ماده 130 قانون بوده، چون در تطبيق فقه حنفى "اجراى عدالت به بهترين روش ممكن"تاكيد 
شده است. خوب است كه در اينجا اشاره اى به گزارش كنفرانسى در كابل در سال 2011 ميالدى داشته باشم كه در بخشى از آن چنين 

90  محمود شلتوت، االسالم عقيده و شريعه، (كويت: مطبعة دارالقلم)، 292-93. هم چنان براى جزييات در مورد بحث حدود، رجوع شود به محمد هاشم كمالى، مجازات در قوانين اسالمى: تحقيقى 
 (2000 ،Ilmiah Publishers كوالالمپور: انتشارات) ،( Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan) ،در مورد اليحة حدود واليت كالنتان
 Punishment in Islamic Law: A Critique of the Hudud) “خالصة اين كتاب در يك مقاله ام زير نام “مجازات در قانون اسالمى: نقدى بر اليحة مجازات حدود واليت كالنتان، ماليزى

Bill of Kelantan, Malaysia)، فصلنامة حقوق عربى (1998) صفحات 203 الى 234.

91 بهروز جهانيار، “پيچيدگى ها و تناقضات در قانون اساسى افغانستان“، http://kabulpress.org/my/spip.php?article3390, 30 April 2009 (دسترسى 25 مارچ 2014). 
زنان متاهلى كه خانه را ترك گفته و به خانة امن به خاطر رهايى از خشونت هاى خانواده گى مى روند، خود يك قضية مناقشه برانگيز حقوقى است: قانون هيچ مجازاتى را براى فرار از خانه در نظر نگرفته 

است، اما اين زنان بر اساس ماده 130 قانون اساسى به حبس محكوم مى گردند.
92 حدود براى جرايم و مجازاتى مربوط مى گردد كه در قرآن شريف و احاديث نبوى مشخص و تعيين گرديده است. قصاص مجازاتى براى جرايمى چون قتل است، و تعزير مربوط به تخطى هايى مى 
گردد كه مجازات روشنى در منابع براى آن تعيين نشده است. به نظر مى آيد كه در قانون جزاى افغانستان يك تجويز حداكثرى در مجازات تعزيرى در نظر گرفته شده است و حتا تعزير شامل مجازات مرگ 
نيز شده مى تواند. اگر نگاه دقيقى انداخته شود، به نظر مى ايد كه برخى مواقع مجازات تعزيزى كه براى تخطى هايى در قانون جزا در نظر گرفته شده است، بيشتر شبيه قصاص است. مثال، ماده 395 در مورد 
مجازات مرگ براى قضاياى قتل بين المللى است. تمام 9 مورد مجازات مرگ براى قاتلين كه در اين ماده تنظيم شده است (مثال قتل با مواد انفجارى، و انداختن زهر در چاه آب نوشيدنى، قتل عمد و....) بيشتر 
تحت مجازات قصاص قرار مى گيرند. برعالوه، تعزير از متعلقات سياست حكومت است. يعنى، حاكم صالحيت هاى زيادى در امر تعيين جرايم و مجازات دارد. براى اطالعات بيشتر در اين مورد، رجوع شود به 
  ،(“The Law” in Unity and Variety in Muslim Civilisation) ،حقوق ....، در مجموع مقاالت جى ون گروِن باوم، اتحاد و تكثر در تمدن اسالمى ، Joseph Schacht جوزف شخت

(انتشارات پوهنتون شيكاگو، 1955)،  ص 75. هم چنان ديده شود به عبدالوهاب خالف، السياسه الشريعه، (قاهره: المكتبه السلفيه، 1350/1971)، ص3.
93 وركشاپ تخنيكى در مورد“جنسيت و عدالت جزايى در افغانستان”، تمويل شده از سوى سازمان بين المللى انكشاف حقوق  (IDLO)، كابل، 15 الى 16 مى 2006 ميالدى. (دسترسى 24 آگست 2014). 

http://www.afghangendercafe.org /Uploads/IDLO%20Gender%20Workshop%20Report.pdf, 15-16 May 2006

صفحات291 الى 293.  ،(References to Islam and Women) “،94  كمالى،“ارجاعات به اسالم و زنان
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23 ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان:  مسايل اصلى كدام ها اند؟

آمده است: "گروه كارى مباحثات خود را بر سرناكامى هاى قوانين اساسى گذشته افغانستان آغاز كرد. در اين بحث هيچ درك عمومى از 
ناكامى هاى مذكور وجود نداشت و نه در درون نهاد هاى اكادميك روى نقش دين در برابر دولت كارى صورت گرفته است.95" اين از 
جمله نمونه هاى سهل انگارى و ناكامى در بخش كارى روى حاكميت قانون در افغانستان به خصوص در ساحات مجازات حبسى است.
در فقه اسالمى نظرات مختلفى در مورد تعزير وجود دارد. در حالى كه درفقه حنبلى و مالكى در اجراى تعزير در قضايا، حكم مرگ وجود 
دارد، در فقه حنفى يك رويكرد محتاطانه نسبت به تعزيرات درج است. در فقه حنفى تعزير نبايد در هيچ قضيه اى در حد مجازات شديد 
حدود و قصاص باشد. اين به معناى آن است كه در نهايت 40 ضربه شالق و يا به قول بعضى ها تنها 10 ضربه و يا زندان قابل تجويز است. 
در زمان ما تعزير توسط اصول قانون اساسى محدود شده است؛ قانون اساسى اى كه بعد از مشوره هاى فراگير با متخصصين و مسووالن 
امر مسوده و تاييد شده و هم چنان با تاييد رييس دولت بخشى از حكم اولالمر گرديده است.96 فقه حنفى هم چنان بر اصل رعايت قانون 

و مشروعيت قاعده، اذعان داشته و به ممنوعيت مجازات غير قابل توجيه با وضع احكام براى جلوگيرى از بى قانونى مى پردازد.97 
عبدالقادر عوده (وفات 1954)- فقيه برجسته مصرى و نويسنده كتاب هاى مهم در مورد قانون جزا، خاطر نشان مى نمايد كه شريعت 
محدوديت هاى مشخصى را بر قدرت قضات وضع داشته است. اين اشتباه است كه گويا تعزير توسط متن شريعت تنظيم نشده و قاضى 
دست آزاد در زمينه تعيين مجازات براى جرايم درچارچوب تعزيرات دارد. قاضى بايد نخست مشخص نمايد كه آيا عمل انجام شده تخلف 
و تخطى روشن بر اساس متن روشن شريعت است و يا خير. در آنجا به تعدادى از تعزيرات براى تخلفات اشاره شده و بدون اين كه 
نوعيت مجازات روشن شده باشد. اين تخلف مستوجب تعزير، شامل استفاده از مواد غير قانونى، نقض اعتماد، تقلب در اوزان و اندازه و 
سنجش، اداى سوگند دروغ در دادگاه، هرزگى و توهين، رباخوارى، رشوه خوارى، ورود غير قانونى به ملكيت هاى خصوصى و توطيه مى 
گردد. تمام اين موارد بر اساس احكام قرآن و سنت به عنوان جرم و تخلف شناخته مى شوند. براى تعيين يك جزاى متناسب با جرم، 
قاضى به تعين تنبيهات قانونى و شناخته شده دست زده كه اين مى تواند از هشدار و جريمه تا حبس را در برگيرد. به عبارت ديگر قاضى 
داراى اختيارات الزم جهت تعيين تعزير و يا مجازات براى جرايم مذكور است كه عوده آن را "به عنوان قدرت اختيار در برابر قدرت تحكم 
تعريف مى نمايد. در نظريه اسالمى حكومت ، نه قاضى و نه هيچ نهاد حكومتى صاحب قدرت بى نهايت در قسمت تعزيرات نيست.98" 
بعد از آن عوده به توضيح دو موضع بديل درارتباط به تعزير مى پردازد كه در اساس، نگاه فراخ تر به استقاده از تعزيرات دارد. بر اساس 
يكى از اين نگاه ها صالحيت تعين دامنه تعزيرات به دوش رييس دولت است و بر اساس نگاه دومى تعزيرات شامل اعدام به استناد به 
اين حديث شناخته شده مى گردد كه حضرت محمد (ص) خطاب به مومنين فرمودند: "اگر شما بر زعيمى موافقت كرديد و كسى كوشيد 
كه در ميان شما نفاق و جدايى بيندازد، بكشيديش." روشن است كه اين حديث مربوط به يك وضعيت خاص و خيلى تلخ سياسى شده 

و احتماًال آن را نمى توان براى فراختر ساختن دايره تعزيرات تا حد تعيين مرگ براى يك متهم به كار برد.
هم نظر عوده و هم نظر نگارنده اين است كه در ارتباط به تعزيرات همان نگاه محدود و محتاطانه بهتر است. باور من اين است كه دامنه 

اى محدود تعزيرات با اصل قانونيت در ساحه احكام جنايى و مجازات كه افغانستان آن را پذيرفته، باهم قابل جمع نيستند.
به اين ترتيب پيشنهاد مى گردد كه به استفاده گسترده از ماده 130 كه فعال در محاكم افغانستان رايج است، نقطه پايان گذاشته شود و 
ستره محكمه با طرح ابتكارى در پى يك تفسير سازنده از قانون اساسى بر آيد كه بر اساس آن به معرفى تعديل قانون اساسى پرداخته 

شده تا استفاده از ماده 130 تنها به دعاوى مدنى محدد گردد.

ص 8.  ،(The Challenges and Opportunities of Islamic Review) “،95  كالرك لومباردى،“چالش ها و فرصت ها در مرور اسالمى
96  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به هاشم كمالى، اساسات اصول فقه اسالمى، (Principles of Islamic Jurisprudence)، 507 الى 511.

  ،(The Right to Life, Security, Privacy and Ownership in Islam) ،97  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به هاشم كمالى، حق حيات، امنيت، حوزه خصوصى و مالكيت در اسالم
(كمبريج: مجموعه متون اسالمى، 2008)،  بخش مربوط به“ اصول قانونيت“ (The Principle of Legality)، صفحات 84 الى 97. در كنار اين، چنانچه در بحث قبلى اشاره گرديد، تعزير شاخه اى از 
سياست حكومت است، قانون شريعت: در اين باره فصل 11 در مورد سياست، ميانه روى و توزان در اسالم: اصل قرآنى حد وسط، Moderation and Balance in Islam)، (كوالالمپور: انستيتوت 

.(Moderation and Restraint in Criminal Justice) .(بخش ميانه روى و خوددارى در عدالت جزايى) بين المللى مطالعات پيشرفتة اسالمى، 2010)، ص 16 الى 20
98  عبدالقادر عوده، التشريع الجنايى االسالمى مقارنا بالقانون الوضعى، ويراست 13، (بيروت: Mu’assasah al-Risalah ، 1415/1994)، جلد اول، ص 138-149. هم چنان ديده شود به محمد 

هاشم كمالى، “محدوديت هاى قدرت در دولت اسالمى“، (The Limits of Power in an Islamic State,” Islamic Studies)، ژورنال مطالعات اسالمى28:4  (1989) ، ص 335.
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حقوق زنان: ايده آل ها و واقعيت ها. 8
قانون اساسى 2004 ميالدى حامى اصل برابرى زنان با مردان بوده و ابزارها و تمهيدات مختلفى را به مظور تضمين اشتراك وسيع 
زنان در حيات عامه در نظر گرفته است. از جمله در بندهايى از قانون اساسى وضعيت زنان به صورت مستقيم مورد توجه قرار گرفته 
و در آن بندهايى از قانون كه اشاره اى به جنس مشخص هم نيست، لحن و مفادش در حمايت از زنان قرار دارد. ماده 22 قانون به 
صراحت اعالم مى دارد كه "هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است." هم چنان به دنبال آن در بند ديگرى آمده 
است كه "اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مى باشند." بايد به خاطر داشت كه عبارت 
از سوى نمايندگان زن پيشنهاد و در نسخه  "مردان و زنان"در مسوده پيشنهادى به لويه جرگه قانون اساسى وجود نداشت كه بعداً 

نهايى پذيرفته شد.99
اشتراك زنان در حيات اجتماعى به دو شيوه مورد توجه قرار گرفته است. نخست در ماده 33 آمده است كه "اتباع افغانستان حق انتخاب 
كردن و انتخاب شدن را دارا مى باشند." دوم- در قانون اساسى حداقلى از كرسى ها براى زنان در پارلمان نيز در نظر گرفته شده است. 
بر اساس آن از هر واليت دستكم دو چوكى به زنان در نظر گرفته شده است كه از مجموع 249 كرسى 68 آن به صورت الزامى به 
زنان مى رسد. سهميه مشابه براى حضور زنان در سنا نيز در نظر گرفته شده است تا دستكم يك سوم اعضاى آن را زنان تشكيل بدهد 
(مواد 83-84). در عين حال زنان در هر سه مرحله تسويد، تدقيق و تصويب قانون اساسى حضور داشتند و موفق گرديدند كه زبان قانون 

اساسى در قسمت حمايت از حقوق زنان قوى و مشخص باشد. 100
به همين صورت در ماده 54 قانون اساسى آمده است كه "خانواده ركن اساسى جامعه را تشكيل مى دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تامين سالمت جسمى و روحى خانواده، باالخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احكام 

دين مقدس اسالم، تدابير الزم اتخاذ مى كند."
احكام مشخص فراجنسيتى از جمله شامل ماده 6 و 7 قانون اساسى مى شود كه بر مبناى ماده 6 دولت بايد به حفاظت از كرامت انسانى 
و حقوق بشر پرداخته و در ماده 7 آمده است كه دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللى كه افغانستان به 

آن ملحق شده است و اعالميه جهانى حقوق بشر را رعايت مى كند.
اكثر احكام فصل دوم در باره "حقوق اساسى و ظايف شهروندان" مربوط به زنان و مردان شده واز چشم انداز ديگر در راستاى حمايت 
از حقوق زنان است. اين ضمانت هاى قانونى مانند حق زندگى در ماده 23، حق آزادى و كرامت بشرى در ماده 24 و منع شكنجه به 

صورت بالقوه از زنان در برابر سنت ها و عنعنات مخرب حمايت مى نمايد.
اين تمهيدات در مقايسه با قانون اساسى 1964 ميالدى نشان دهنده وضعيت بهتر حقوقى زنان در چارچوب اين قانون بوده و بر اساس 
آن به زنان حق راى اعطا شده و به بهتر ساختن و قوى نمودن نقش هاى سياسى و حرفوى، تشويق شان مى دارد .بندهاى قوى مربوطه 
به حقوق زنان در قانون اساسى 2004 ميالدى بيشتر شامل همان پيشنهادات كنفرانس بن در مورد شموليت زنان در حيات سياسى جامعه 

مى شود كه در اداره انتقالى و قانون اساسى 2004 ميالدى در نظر گرفته شد. البته واقعيت ها چيز ديگرى مى گويند:
در جنورى 2012 ميالدى شوراى علما با صدور قطعنامه اى101 خواست كه "بر اساس شريعت زنان بدون محرم به خارج از كشور نروند"، و 
تاكيد نمود كه زنان بايد "از اختالط با بيگانگان در محافل عمومى، نهاد هاى آموزشى، بازارها، ادارات و ساير مكان هاى كارى" خوددارى 
ورزند و زنان بايد چند همسرى را به عنوان اصول اسالم بپذيرند.102 در سال 2012 ميالدى به مناسبت 8 مارچ، روز جهانى زن، فعاالن 
حقوق زن به انتقاد از قطعنامه مذكور و حمايت رييس جمهور از آن در يك كنفرانس مطبوعاتى پرداختند. سلما بيات گفت كه "{با وجود 
اين قطعنامه و حمايت از آن} تجليل از روز زن چه معنايى دارد؟ "از نظر آنها قطعنامه مذكور خالف قانون اساسى بوده و تبعيض آميز 
خوانده شد. به گفته خانم يون، "در حال حاضر زنان و مردان در كنار هم در ادارات كار مى نمايند. اگر حكومت از قطعنامه شوراى علماى 
حمايت مى نمايد پس آيا تمام اين زنان شاغل به خانه هاى شان برگردند؟ "اين در حالى است كه كار زنان در تمام كشور هاى منطقه 

معمول بوده و " من باور دارم كه در پشت اين حمايت ها انگيزه هاى سياسى نهفته است.103"

ص 300.  ،(References to Islam and Women) ،“99  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به كمالى، “ارجاعات به اسالم و زنان
ص 673.  ،(The Separation of Powers) ،“،100  هاشم زى،  ”تفكيك قوا

101 عنوان كامل آن (شوراى سرتاسرى علماى افغانستان) است. اين شورا در منطقة تجارى كابل موقعيت دارد؛ شوراى مركزى علما داراى 150 عضو بوده كه هر ماه يا بيشتر با يك ديگر مالقات 
مى نمايند. اين شوراى بخشى از جامعه مدنى بوده كه در سال 2002 ميالدى با حمايت حكومت ايجاد گرديد، و در ظرف دو سال به 34 واليت كشور شعبه هاى خود را گسترش داد و به عنوان 
يك نهاد بزرگ دينى در كشور تبديل گرديد. اين شورا در حدود سه هزار عضو- عالم دينى و مالى مسجد- 80 عضو در هر واليت، مى باشد. اعضاى آن به صورت عمده سنى مذهب بوده اما 25 
درصد اعضاى اين شورا را اهل تشيع تشكيل داده كه در گذشته عضو تنظيم هاى جهادى بودند. اعضاى شوراى معاش و امتيازات خود را از دولت دريافت داشته، و بسيارى شان مقامات مختلفى 
چون امام مساجد، كارمند دولت و يا معلم دينى در مكتب، در اختيار دارند. براى جزييات بيشتر مراجعه شود به برهان عثمان، “شوراى علما: اعطاى امتياز بخاطر جلب اعتماد عامه- آيا نتيجه اى 
http://www.afghanistan-analysts.org/the- 5 نوامبر 2012 ميالدى، در ?The Ulama Council: Paid to Win Public Minds—But do they) “در پى دارد؟

ulama-council-paid-to-win-public-minds-but-do-they/, 5 November 2012 (دسترسى 20 فبرورى 2014).

http://www.dw.dehttp://www.dw.de/اعالميه-شوراى-علما-ناقض-قانون-اساسى- درى  بخش  وله  دويچه  رحيم،  رسول  ويراستار،  فرهمند،  عارف  از  102 گزارشى 
افغانستان/a-15794920, 8 March 2012 (مراچعه 20 فبرورى 2014), 2.

103 رحيم، ستار و فرهمند، ، اعالميه شوراى علما، ناقض قانون اساسى افغانستان، 4.
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مسعوده كوهستانى خاطر نشان ساخت كه اين مساله از ديرباز،  حتا از زمان تصويب قانون اساسى جديد مورد بحث و جدال بود و تازه 
شدن اين مباحث به صورت قسمى ناشى از انتخابات پارلمانى 2005 ميالدى بوده است كه در آن تعداد زيادى از زنان به پارلمان راه 
يافتند و به خارج از كشور به صورت رسمى سفر مى كردند. خانم كوهستانى زمان صدور قطعنامه شوراى علما را نيز زير سوال برد. او 
البته به اين نكته اذعان كرد كه مواد قطعنامه عليه دين اسالم نيست اما مطابق با شرايط امروز جامعه نبوده و حتا باعث جدال و كشيدگى 
ميان اعضاى خانواده ها نيز گرديده مى تواند. او نوشت كه "به عنوان فرد مسلمان و دختر اين خاك، بايد بگويم كه ما در قرن 21 زندگى 

كرده و بر من الزم است كه برخى از سواالت را مطرح نمايم:104"     
چرا اين قطعنامه همزمان با آغاز مذاكرات با طالبان كه از اولويت هاى حكومت افغانستان است، صادر گرديده است؟ •
چرا اين قطعنامه در چند سال گذشته صادر نشد؟ •
چرا جلو صدور قطعنامه در آن زمان گرفته شد؟ چه كسى- خارجى ها يا حكومت- مانع از صدور آن شدند؟ •

خانم كوهستانى اضافه نمود كه اگر كسى بخواهد به اين پرسش ها پاسخى پيدا نمايد به روشنى در مى بايد كه بيشتر از مسايل مذهبى 
مسايل سياسى در پشت اين قطعنامه دخيل بوده است. زيرا از اين قطعنامه به عنوان يك ابزار سياسى در روند گفتگو با طالبان استفاده 

شده مى توانست.
اين قطعنامنه شرايط دشوارى را براى خانواده هاى بدون سرپرست مرد نيز به وجود مى آورد كه زنان يك چنين خانواده هاى براى تامين 
معاش در بيرون كار مى نمايند. اين زنان كه اگر در خانواده خود مردى ندارند چگونه محرم مرد پيدا كرده مى توانند؟ بازهم اگر زنانى 
بخواهند به بيرون سفر كنند، احتمال آن است كه شوهر از وظيفه رخصتى گرفته نتواند و يا مخارج خانواده كفاف پرداخت پول سفر را 

ننمايد و يا دولت مجبور به پرداخت مخارج سفر گردد كه در اين صورت يك بار مالى بردوش دولت تحميل مى گردد.
البته سوال هاى معتبرى ديگرى نيز وجود دارد كه شوراى علما به آن پاسخى نداده است. از سوى ديگر قطعنامه هيچ توجه و عنايتى 
به فتواها و نظريات علماى معاصر اسالمى ننموده است. به طور نمونه در فتواى يوسف قرضاوى به عنوان يك عالم برجسته به زنان 
اجازه سفر هوايى بدون همراهى محرم داده شده است. قرضاوى توضيح داد كه اين ممنوعيت در فقه قبال به خاطر اطمينان از امنيت و 
سالمت فزيكى و اخالقى زنان بوده كه با سفر از طريق هواپيما اين نيازمندى ها مرفوع گرديده است. افزون بر اين، قرضاوى به خاطر 
تاييد نظر خود به تحليل يك حديث مرتبط با موضوع پرداخته و به حكمى رسيده كه با شرايط فعلى سازگارى بيشترى دارد.105 هم چنان 

دارالفتا مصر دست به صدور فتوا در مورد موضوع مذكور زده كه مفاد آن چنين است:
به زنان اجازه است كه بدون محرم سفر كرده و البته از مصوونيت رفت و آمد و محل اقامت خود مطمين بوده و چيزى 
سبب مزاحمت خود و يا اعتقادات مذهبى شان نگردد اين فتوا در حال حاضر حكم مى نمايد كه زن مى تواند از طريق هاى 
مطمين سفرى، مسير هاى عمومى، بنادر، گذرگاه ها و وسايل نقيله عمومى مسافرت نمايند. به اين ترتيب سفر زن فارغ از 

اين كه اجبارى و يا دلخواه است با اصول شرعى تضادى ندارد.106
سيد فضل اهللا (وفات 2010) عالم برجسته شيعى لبنانى با تحليل قرآن در باره زنان اين سوال را مطرح مى نمايد: چرا چنين فكر مى 
شود كه وقتى يك زن به خاطر كارى به مكان هاى اجتماعى و سياسى و يا فرهنگى برود در معرض فساد و انحراف اخالقى قرار مى 
گيرد؟ مگر زنان داراى ضعف اخالقى و يا فاقد حيايى درونى اند؟ چرا چنين تصوراتى در مورد مردان وجود ندارد؟ مگر مردان از انحراف 

و ضعف اخالقى مبرا اند كه قادر به بيرون رفتن از خانه بى هيچ مالحظه اى اند؟ 
اين نويسنده آگاه مى افزايد: مسايل هنوز هم از ديد عنعنات كهنه ديده مى شود كه برخى اوقات حتا باالى تفسيرها و برداشت ها از 
متون مقدس و اطالعات به دست آمده از اين متون كه تنها براى شرايط خاصى قابل فهم است، نيز تاثير گذار مى باشد.107 ما مى دانيم 
كه قرآن يك سلسله معيارهاى معتبرى را تعيين نموده است؛ ما هم چنان اين را نيز مى فهميم كه قرآن شريف از اعمال خوب مردان 
و زنان ياد مى نمايد هم چنان كه از افعال بد هردوى شان به يك پيمانه سخن مى گويد. آنگاه كه قرآن مجيد امر بالمعروف و نهى از 
منكر مى نمايد، فارغ از جنسيت آدمى به تعالى معيارهاى اخالقى وتقوا توجه دارد. هم چنان زنان و مردان را بدون كدام فرقى در كار 

مراقبت و محافظت از يك ديگر مى داند. 
http://www.kabuljournal.com/index.php/،چيست“؟ شده  صادر  محرم  بدون  زنان  بارة  در  كه  علما  شوراى  “فيصلة  كوهستانى،  مسعوده    104

social/56-2012-03-29-10-19-14, 30 May 2011، (دسترسى 3 مارچ 2014). 

(Can a Women Travel Alone in Islam)، “105  براى مطالعة جزييات بيشتر فتواى قرضاوى مراجعه شود به“آيا زنان ميتوانند نظر به احكام اسالمى به تنهايى سفر كنند

 Law and) “(دسترسى 3 مارچ 2014). هم چنان مراجعه شود به هاشم كمالى، “قانون و جامعه: تعامل وحى و عقل در شريعت  ،www.alsiraj.net/English/misc/women/html 
در مجموع مقاالت به كوشش جان اسپوسيتو، تاريخ   ،( Society: The Interplay of Revelation and Reason in the Shariah,” in The Oxford History of Islam

اسالم از انتشارات اكسفورد، (نيويارك: از انتشارات آكسفورد، 1999)، ص 118.
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.در  2011/5/30 مورخ   3684 شماره  فتواى  كنند“  سفر  تنهايى  به  اسالمى  احكام  به  نظر  ميتوانند  زنان  “آيا    106

 .aspx?ID=3684&LangID=1, 30 May 2011 (دسترسى 20 فبرورى 2014)

107  آيت اهللا العظمى محمد حسين فضل اهللا، االنسان و الحيات، ويراست شفيق الموسوى، ( بيروت: دار الملك، 1421/2001)، ص 230.
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اكنون اين بر ماست كه با برداشت هاى غلط ولى مقدس مآب با اين آيات قرآن مواجهه ننماييم. بدون شك ممكن است كه برخى 
از مردم متون مقدس اسالمى را بد فهميده و يا در هدف آن اغراق نمايند. در هر موردى ما بايد " مقابله با اين برداشت هاى سخت و 
مقدس مآب را داشته و بايد واقعيت هاى اسالمى را به صورت عقالنى درك نموده تا درست و نادرست را با يك ديگر در نياميزيم ما 
بايد موارد مثبت را پذيرفته و موارد منفى را رد كنيم." فضل اهللا در ادامه مى گويد كه اگر در اين كار ناكام مانديم به ناگزير از منطق 
جاهليت استفاده نموديم كه قرآن مجيد به خوبى به توصيف شان مى پردازد: "ما راه و آيين پدران خود را داريم و بى شك كه راه آنان 

را تعقيب مى نماييم." (سوره االخرف آيت 23)108
افزون بر آن، اين نيز يك قاعده حقوقى فقهى است كه "با تغيير زمان قواعد نيز تغيير مى نمايند.109" اين اصل به ويژه به قواعد فقهى 
ارتباط بيشترى مى گيرد، چون از تجربيات عرفى و اجتهاد پيش مدرن ريشه مى گيرد. زمانى كه در عرف و عادات و يا شرايط جامعه 
و نيازمندى هاى زمان تغييرى بعمل مى آيد، قوانين نيز تغيير يافته و بايد گزينه هاى مناسب با اوضاع و احوال جديد جستجو گردد.110 
قطعنامه شوراى علما به روشنى هيچ توجهى به شرايط فعلى جامعه نداشته و پيشنهادات شان اوضاع مردم را سخت تر مى كرد. بدون 
وارد شدن به جزييات اين مساله بايد گفت كه در قرآن حكمى بر جدايى جنسيتى و خانه نشين كردن زنان وجود نداشته و تنها دستورات 
كلى در مورد حفاظت از حجب و حيا و پرهيز از نگاه هاى گناه آلود زنان و مردان به يك ديگر در اماكن عمومى در متن وجود دارد  
(سوره نور آيات 30-31). اين واقعيت سنت را نبايد انكار كرد كه زنان در زندگى عمومى در زمان حضرت پيامبر (ص) در صدر اسالم 
نقش بسزايى داشته و شواهد نيز نشان مى دهد كه زنان اجازه كار در حكومت و اختيار حضور در مناصب رسمى را داشتند. برعالوه فقه 

به اعتبار عرف و شرايط اجتماعى در مورد مسايل فوق اذعان دارد.111
برعالوه، با توجه به نظريات علمى تحقيقى در قرن بيست، ابتكارات قضايى و قانونى در مورد اصالحات در قانون اسالمى خانواده به 
تعديل برخى از جنبه هاى فقه در مورد مسايل مختلف مانند چندهمسرى، سرپرستى اطفال، واليت، طالق، شرايط ابراز شهادت، تعيين 
قضات محاكم و به انجام رسيده و البته كه تا حد زيادى به ميزان تساوى زنان در برابر قانون كمك نموده است.112 افغانستان متاسفانه 

در اين عرصه ها عقب مانده و بخش اصالح طلبانه قانون مدنى 1976 در ارتباط به اين موضوعات، به يك سو نهاده شده است.
قانون اساسى افغانستان به صورت روشن و رسمى از حقوق مساوى زنان حمايت كرده است. با اين وجود، افغانستان در عرصه حفاظت از 
حقوق مندرجه زنان با قوانين و احكام از پيش تعيين شده و قديمى محدود گشته است. در اين عرصه توجهى به اقدامات مبتنى بر روش 
و ابزار عملى شان و هم چنان مسايل مربوط به ديدگاه ها و عرف عامه صورت نمى گيرد كه بيشتر ريشه در عنعنعات قبيله اى- فرهنگى 
و نه اسالم دارند. واضح است كه برخى پيشرفت ها در عرصه حقوق زنان صورت گرفته است و اين موضوع در پژوهش واحد تحقيق 
و ارزيابى افغانستان به نام مطالعه اى در مورد حقوق زنان تذكر يافته است:"دستاورد هاى عمده در بخش معارف در جهت كم ساختن 
تفاوت در ميزان دسترسى به تعلميات عامه ميان دختران و پسران، و هم چنان اشتراك زنان در حيات اجتماعى، ملموس است اما اين 
پيشرفت ها در مقايسه با ميزان چالش هاى موجود در برابر زنان كافى نيست.وهم چنان نتايج با حرف ها و وعده ها همخوانى ندارد." 
در ادامه آمده است كه "قوانين تنها يك شالوده و يك بنياد به حساب مى آيند تغيير در ديدگاه ها و رفتارها به منظور تحوالت عميق 

جنسيتى در افغانستان از جمله ضروريات عمده است.113" پژوهش واحد تحقيق و ارزيابى پيشنهاد مى دارد كه به اين منظور 
بايستى علماى اسالمى و مال امامان مساجد همكارى نموده و بايد در مورد نقش زنان به آنها ، مسايلى تشريح گردد جامعه 

جهانى بايد حمايت هاى تخنيكى و سياسى خود را از حكومت افغانستان در جهت دستيابى به اهداف فوق ادامه بدهد.114.
 واقعيت هاى اجتماعى و اقتصادى افغانستان متاسفانه باعث جلوگيرى از تطبيق قانون اساسى در زندگى زنان افغانستان شده است.

زنان جرات اقدام و شكايت در مورد تبعيض ها و خشونت هاى انجام شده برخود را ندارند. چون نتايج مطرح كردن اين مسايل دردناك، 
به اندازه خود آزارها و تبعيضات رنج آور است. زنان به خاطر قوانين غير قابل اجرا دستگير شده و با تبعيضات در درون دستگاه عدلى و 

قضايى كشور مواجه اند.115 اين جانب به اين موضوع در نتيجه گيرى اين تحقيق خواهم پرداخت.

108  منبع پيشين، 231
109  اصل عربى قاعدة فوق اين است:»ال ينكرتغيير االحكام باالتغيير االلزمان.” مجالت االحكام االعدليه (ماده 39).

.259f 110  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به محمد عثمان شبير، القواعد الكليه والضوابط الفقيه الشريعه االلسالميه، (عمان: دارلنفايس، 2006/1426)، ص
كمبريج: مجموعة متون اسالمى،   ،(Freedom, Equality and Justice in Islam) ،111  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به محمد هاشم كمالى، آزادى، برابرى و عدالت در اسالم

2002، صفحات 61 الى 75، قانون شريعت، 278-267.
112  براى جزييات بيشتر به منابع پيشين (هر دو كتابم كه در مورد مسايل زنان و خانواده اطالعاتى را فراهم مى نمايد)، مراجعه شود.

 Women’s Rights, Gender Equality and Transition:) ،113  واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، حقوق زنان، برابرى جنسيتى و دورة انتقال: حفظ دستاوردها، حركت به سوى پيش
Securing Gains, Moving Forward )، (كابل: واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان،  سپتامبر 2013)، ص 42.

114  منبع پيشين، ص 43.
ص 3. هم چنان مراجعه شود به اريكا گاستون و تيم لوكارو، “دسترسى زنان   ،(Fundamentals of Governance in Afghanistan)  ،“115  بارفيلد ”اساسات حكو.متدارى در افغانستان
 Women’s Access to Justice in Afghanistan: Individual versus Community Barriers) ، “به عدالت در افغانستان: افراد در برابر موانع اجتماعى براى بدست آوردن عدالت

to Justice)،  (واشنگتن، دى سى: انستيتيوت صلح اياالت متحده امريكا، 2014).
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دو مفهوم قانون اساسى گرايى و دموكراسى به طور طبيعى به واسطه يك ديگر تغذيه و تاييد مى گردند، اما اين به معناى اين نيست 
كه هر دو معادل يك ديگر بوده و تحت شرايط خاص در وضعيت بحرانى قرار گرفته نمى توانند. در حالى كه دموكراسى روى حاكميت 
اكثريت توجه دارد، ولى قانون اساسى گرايى تعهد به حاكميت قانون را تقاضا مى كند. به احتمال زياد مى توان انتخابات را باالى يك 
كشور تحميل نمود، اما دشوار است كه در آنجا اصل حاكميت قانون، تعهد به حقوق اساسى و تامين توازن و نظارت در نهاد هاى قدرت 
را برقرار كرد. اگر دموكراسى را عبارت از "حاكميت مستقل مشروع سياسى" تعريف كنيم، تعريف ساده قانون اساسى گرايى عبارت از 
"محدود نمودن اراده و تصميم گيرى هاى عمومى در چارچوب قانون" بوده مى تواند.116 در قلب ايده قانون اساسى گرايى ،گزينش 
آگاهانه حكومت مبتنى بر نمايندگى است كه حيات سياسى اش بر پايبندى به موافقت و رضايت ميان حاكم و مردم استوار است. اين 
سيستم طورى طراحى شده كه تغيير آن دشوار مى باشد.117 داعيه قانون اساسى گرايى اين است كه يك سلسله ارزش هاى اساسى 
اجتماعى و امتيازات فردى وجود دارد، كه حتا با اراده اكثريت نيز نمى توان از آن صرف نظر و تخطى كرد.118 شواهد تجربى قوى اى 
وجود دارند كه قانون اساسى مى تواند به تقويت دموكراسى كمك نمايد اما اين به معناى اين نيست كه دموكراسى حكومت پايبندى 
به قانون اساسى و ساير قوانين را به ارمغان آورده مى تواند. با وجود اين كه در دموكراسى اراده اكثريت ترجيح داده مى شود، اما قانون 

اساسى گرايى يك سلسله محدوديت ها و ابزار هاى بازدارنده را باالى اراده اكثريت تحميل مى كند.119
علماى اسالمى از نقطه نظر اصول اسالمى در ارزيابى خود از دموكراسى و قانون اساسى، داراى مواضع متفاوتى اند. نظرى كه حمايت 
جامع ترى در ميان علماى اسالمى يافته اين است كه حاكميت دموكراتيك قانون در كليت خود با اسالم سازگارى دارد. اين به خاطر آن 
است كه دموكراسى در برگيرنده اى حقوق و آزادى هاى اساسى، حاكميت قانون، حكومت مشاركتى و نمايندگى، تفكيك قوا و برابرى در 
مقابل قانون مى باشد. حقوق و آزادى هاى اساسى بيان كننده كرامت بشرى بوده كه بايد از آن در برابر قوه اى قهرآميز دولت، محافظت 
گردد. قانون اساسى نيز يك ابزار بازدارنده بوده و در عين حال به سازماندهى و تقسيم قدرت در ميان نهاد هاى مختلف دولت مى پردازد. 
در يك سطح وسيع تر، اسالم بسيارى از جنبه دموكراسى را تاييد كرده و داراى موضع مثبت در باره حفاظت و تحقق مصالح عمومى، 
تشكيل حكومت نماينده و مشاركتى متعهد به حسابدهى و عدالت است. اسالم طرفدار حكومت محدود متعهد به اهداف و مقاصد شريعت 
مى باشد. اسالم و دموكراسى هر دو به دنبال تحقق مصالح عمومى و حقوق اساسى چون حق حيات، امنيت فردى، محرميت فردى و 

مالكيت است. شريعت اين اصول را در كنار حق تعليم و اشتغال و دسترسى به ضروريات زندگى به رسميت مى شناسد.120
شواهد نشان مى دهد كه اسالم يك سيستم مدنى حاكميت و نه يك تيوكراسى را در نظر دارد. چون رييس دولت از طريق نامزدى و 
انتخاب و بيعت برگزيده شده كه در شرايط موجود، معادل اين اصول قديم، اصل حكومت نمايندگى بوده كه در آن اقتدار و حاكميت 
از آن مردم مى باشد. رييس دولت در برابر دولت پاسخگو بوده و فراتر از حاكميت قانون و صالحيت دادگاه عمل كرده نمى تواند. در 
عين حال مردم صالحيت نهاييبراى برطرفى حاكم را در صورت نقض مسووليت هايش دارند. خصلت مدنى مقام رييس جمهور خود را 
در اين قاعدهاى حقوقى فقه نشان مى دهد كه "روابط رييس دولت،{موفقيت ها و ناكامى هايش}، بر اساس منافع عمومى سنجيده 

و قضاوت مى شود."
قرضاوى با تاييد دموكراسى و انتخابات به اين نكته در مورد انتخابات نيز اشاره مى كند كه مردم به پاى صندوق هاى راى آمده 
تا به صالحيت و مورد اعتماد بودن كانديد مربوطه، شهادت بدهند و اين شهادت دادن مانند مسووليت جمعى (فرض كفايه) جامعه 
مسلمانان است. سياست هاى حزبى هم به معناى اشتراك سازمان يافته در امورات حكومتى است. احزاب سياسى هم به نوعى شباهتى 
به مكاتب فقهى دارند كه مى توان آنان را احزاب داور نيز در نظر گرفت كه نظرات و قضاوت هاى مختلفى در مورد مسايل گوناگون 
دارند.121 گسترش امر بالمعروف و نهى از منكر كه يكى از اصول اساسى قرآنى است، توسط احزاب و انجمن ها در مقايسه با افراد به 
طور موثر آن انجام گرفته مى تواند. اگر چنين چيزى در زمره اهداف شان قرار بگيرد، احزاب سياسى نه تنها در اسالم جايز است كه 

قابل تشويق نيز است.122    

116  فرانك مايكلمن، برنان و دموكراسى، (Brennan and Democracy)، (پرنستون: انتشارات پوهنتون پرينستون، 1999)، ص 6-5.
117  الرنس ترايب، حقوق قانون اساسى امريكايى، (American Constitutional Law) ،( نيويارك: Foundation Press، 2000)، ويرايش سوم، ص 20.

118  والتر مورفى، “هنر تفسير قانون اساسى“، (The Art of Constitutional Interpretation)،  در مجموعة مقاالتى به كوشش جود هارمون، مقاالتى در بارة قانون اساسى امريكا، 
(in Essays on the Constitution of the United States)، (نيويارك: انتشارات كنيكت، 1978)، ص 130.

ژورنال حقوقى تگزاس ريويو   ،(Constitutionalising Democracy in Fractured Societies) ،“119  سامويل ايزاك روف، “دموكراسى مبتنى بر قانون اساسى در جوامع چند پارچه
82، (2004)، ص 1861.

 Constitutionalism in Islamic Countries: A Contemporary Perspective) ،“120  محمد هاشم كمالى، “قانون اساسى در كشور هاى اسالمى: چشم انداز معاصر حقوق اسالمى
 The Right to Life, Security,) اسالم،  در  مالكيت  و  شخصى  حريم  امنيت،  حيات،  حق  كمالى،   ;  .24f ص   ، رودر  و  گروت  كوشش  به  مقاالت  مجموعه  در   ،(of Islamic Law

مقدمه (xv-xxv); محمد هاشم كمالى، ”محدوديت هاى قدرت در دولت اسالمى،” ، ص 353-323.  ،(Privacy and Ownership in Islam

.138f 121  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به يوسف قرضاوى، من فقه الدوله فى االسالم، (قاهره: دار الشروق، 1417/1997)، ص
122  براى جزييات بيشتر مراجعه شود به محمد هاشم كمالى، آزادى بيان در اسالم، (Freedom of Expression in Islam)، (كمبريج: مجموعة متون اسالمى، 1997)،  ص 73 الى 87.
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قرضاوى در رابطه به اين سوال كه دموكراسى بيشتر يك اصل غربى است تا اسالمى و در خود ارزش ها و ديدگاه هاى غربى را حمل 
مى نمايد، مى گويد كه تفكر و سنت اسالمى داراى سابقه نسبتًا باز در برابر پذيرش و سهم گيرى در تمدن هاى ديگر داشته است. تفكر 
و سنت اسالمى ارزش هاى تمدنى ديگر را بر اساس شايستگى و كارايى آن ارزش ها و سازگارى آن با اصول و ارزش هاى خود اخذ 
كرده است. دموكراسى انتخاباتى، به مردم و حكومت نمى گويد كه از اعتقاد به اسالم و هيچ يك از اصول وحيانى آن، حالل وحرام و 
پايه هاى اخالقى خود روى بگردانند. تمام اين اصول و ارزش ها ريشه در قرآن و سنت داشته و هيچ كسى زير نام دموكراسى از آن 
جلوگيرى كرده نمى تواند. از سوى ديگر دموكراسى به عنوان يك نظام ، به اداره امور جامعه و تحقق رفاه عمومى كمك مفيد مى كند 
و نه اين كه مختل و يا تضعيف شان كند. از اين خاطر دموكراسى در تضاد با اسالم بوده نمى تواند.123 در ارتباط به حق حاكميت مردم، 
قانون اساسى و پارلمان هرچند كه در تضاد با اصول اسالمى قرار ندارند اما علماى اسالمى مالحظاتى را در باره اى بعضى از جنبه هاى 
دموكراسى سياسى دارند. بسيارى ميان حق حاكميت مطلق كه حق ساختن و يا نساختن قانون را دارد،و حق حاكميت تنفيذى كه تطبيق 
قانون را به عهده دارد، فرق قايل مى اند. در سياست اسالمى تنها حق حاكميت تنفيذى پذيرفته شده مى تواند چون الزاما روش ها نبايد 

شامل حق تغيير اساسات اسالمى و شريعت گردد.124
برخى ناظران بعد از بازگشت مصر به دامن ديكتاتورى نظامى تحت امر جنرال السيسى به اين نتيجه رسيده اند كه اسالم و دموكراسى 
با هم سازگارى ندارند. اشاره آنها به حكومت اخوان السلمين است كه در تشكيل حكومت فراگير و حكومت دارى خوب ناكام ماند. در 
اين دوره اقتصاد رو به تنزل نهاد، نرخ جرايم باال رفت، افتراقات اجتماعى بارزتر گشت و كيفيت زندگى رو به وخامت گذاشت. "ضديت با 
انقالب{بهار عربى} عبارت از نفى دموكراسى و تاييد حاكميت نظامى نبود، بلكه بيشتر به معناى رد اخوان المسلمين بود.125" مصرى ها 
نيز از دموكراسى خسته و دلزده نشده بودند. هم بنيادگرايان اسالمى و هم سيكوالرها در مخالفت با مواضع و روش هاى غير دموكراتيك 
نظاميان قرار دارند. ناكامى اخوان المسلمين به معناى عدم سازگارى اسالم و دموكراسى نمى تواند باشد. چون اخوان المسلمين معادل 
كليت اسالم نيست. در خود مصر هم در طول دو سال گذشته و بيشتر حزب النور و رهبرى پوهنتون االزهر تمايل خود را به كار و فعاليت 
در چارچوب دموكراتيك به نمايش گذاشته اند.126 مردم در كشور هايى كه در آن بهار عربى اتفاق افتاد (تونس، مصر، ليبيا و يمن) در 
همان آوان تحوالت سياسى از نظام دموكراسى حمايت خود را اعالم داشتند و هيچ نشانه اى از تغيير در اين انتخاب ديده نمى شود. 
كشور هايى مانند اندونيزيا، ماليزيا، پاكستان، ايران، تركيه و بنگالديش به درجات مختلف دموكراسى را در نظام هاى سياسى شان تجربه 
مى نمايند كه اين خود آينده دموكراسى در كشور هاى اسالمى را مثبت نشان مى دهد. با اين وجود مهم است كه سخنگويان و احزاب 
اسالمى ، دموكراسى را تنها به يك عنوان يك راه رسيدن به قدرت در نظر نگرفته بلكه اصول درونى آن چون سياست همه شمول، 

برابرى و حاكميت قانون را نيز رعايت نمايند.

.141f 123 القرضاوى، من فقه الدوله فى االسالم، ص
.28f ،(Constitutionalism in Islamic Countries) ،“124  براى جزييات بيشتر موضوع مراجعه شود به محمد هاشم كمالى، “قانون اساسى در كشور هاى اسالمى

ژورنال   ،(Islam, Democracy and Islamism after the Counterrevolution in Egypt) ،“125 مقتدر خان، “اسالم، دموكراسى و اسالمگرايى پس از ضد انقالب در مصر
پاليسى خاورميانه 21،  شماره 1  (2014)، ص 80.

126  منبع پيشين.
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نظرات و ارزيابى هاى مفسرين. 10
نظرات مفسرين در مورد قانون اساسى افغانستان به صورت كلى مثبت بوده و البته از برخى جهات انتقادى نيز است. هدف انتقادات 
شان بيشتر خود پروسه و نه متن قانون اساسى مى باشد. اين مفسران گفتند كه لويه جرگه قانون اساسى به جنگساالران مشروعيت 
بخشيد، "همان افرادى كه از نظر اكثريت مردم غير مشروع تلقى مى گردند.127" از جنبه ديدگاه مثبت احمد خطيبى نوشت كه " اين 
قانون اساسى به رغم جنبه هاى ضعيف آن مانند اعمال محدوديت باالى احزاب سياسى يكى از بهترين قوانين اساسى كشور از گذشته 
تا حال مى باشد.128" اندرو فنكلمن باور داشت كه قانون اساسى كه از دل پروسه بن بيرون شد، يك سندى داراى اصول و ارزش هاى 
ميانه روانه است. اين قانون حقوق مذهبى غير مسلمانان را پذيرفته، قوانين مذهبى و عرفى را به شكل مثبت آن تحت قانون رسمى قرار 
داده، تبعيضات جنسيتى را ممنوع ساخته است، و اعالميه جهانى حقوق بشر را پذيرفته است.129" فنكلمن مى افزايد كه برخالف قوانين 
اساسى گذشته كه در معرض مباحث عمومى قرار نگرفت، "اين بار روند تدوين قانون اساسى جديد به مراتب بهتر شده بود و به نوبه  

خود موفقيتى براى فعاالن دموكراسى در جنوب آسيا به حساب مى آيد."130
كوفى عنان، منشى عمومى سابق سازمان ملل متحد، قانون اساسى جديد را "يك دستاورد تاريخى توصيف كرد كه ارادة افغانها براى 
ايجاد يك كشور با ثبات و دموكراتيك را به نمايش مى گذارد." 131 به نقل از جورج بوش، رييس جمهور سابق امريكا، آمده است: 
" قانون اساسى جديد يك قدم تاريخى و پيشرو در افغانستان بوده، و اياالت متحده به كمك هاى خود به مردم افغانستان در راستاى 

ساختن يك آينده آزاد و مرفه ادامه مى دهد." 132
محمد قاسم هاشمزى به خاطر مشكالت برسر تفسير قانون اساسى جديد ابراز تاسف نمود، اما در عين حال نگاشت كه "قانون اساسى 2004 
ميالدى افغانستان يكى از مترقى ترين و مدرن ترين سند ملى در ميان كشور هاى اسالمى است." او با نگاه مثبت باور دارد كه مجاورت 
ارزش هاى اسالمى و ارزش هاى قانون گرايى جديد به نحوى است كه هماهنگى و سازگارى ميان يك ديگر را تقويت مى نمايند. هاشم زى 
مى افزايد كه "ايجاد يك نظام كاراى قانون اساسى براى تقويت امنيت، ثبات و حقوق مدنى در افغانستان از اهميت زيادى برخوردار است." 133

در حالى كه افغانها هشتمين سالروز تصويب قانون اساسى افغانستان را در سال 2012 ميالدى گرامى مى داشتند، عنايت اهللا نبيل، سفير 
افغانستان در هالند در يك سخنرانى اى گفت كه "قانون اساسى افغانستان يكى مترقى ترين قانون هاى اساسى در سطح منطقه مى 
باشد." او در عين حال افزود كه در قانون اساسى حمايت از دموكراسى و حقوق بنيادين شهروندان از اجزاى عالى آن به حساب مى آيد. 134

بنا به گفتة رامين مشتاقى، "قانون اساسى افغانستان به خاطر خصلت متوازن خود، زمينة مساعدى را براى انكشاف جامعه و حصول اهداف 
متفاوت آن، فراهم مى نمايد." 135 او به صورت مشخص به ديباچة قانون اساسى اشاره مى نمايد كه در آن يك جامعة ديندارى تاييد 
گرديده است كه "مبتنى بر حاكميت قانون، دموكراسى و حقوق بشر است و اين اصول بدون ناديده گرفتن هويت اسالمى اكثريت مردم 
اين كشور نيز قابليت تحقق را دارد." مشتاقى مى افزايد كه جامعة افغانى و رهبران آن بايست "وعده هاى قانون اساسى را به واقعيت 

تبديل نموده، و افغانستان را همانند قانون اساسى اش به نمونه اى در ميان كشور هاى اسالمى تبديل سازند." 136
سيد محمودى ضمن مقايسة جنبه هاى مختلف قانون اساسى افغانستان با قوانين كشور هاى ايران، پاكستان و سودان، نوشت: "نشانه هاى 
زيادى مبنى بر اين وجود داردكه پيش نويسان قانون اساسى افغانستان درپى ساختن يكى از مدرن ترين قانون هاى اساسى درجهان اسالم 
بودند."محمودى تعهدات مكرر قانون اساسى به تساوى ميان زنان و مردان را برجسته ساخته وحتا براساس مادة 60 قانون اساسى رييس 
جمهور مى تواند زن و يا مرد باشد كه اين به نوبة خود يك موضوع بى نهايت مهمى است. 137 محمودى باور دارد كه با وجود مواضع و نظريات 
مختلف فقهاى اسالمى در مورد موقعيت غير مسلمانان،"قانون اساسى افغانستان مذهب را به عنوان يك معيار براى عضويت درپارلمان و ستره 

محكمه در نظر نگرفته و اين بزرگترين شاخص عدم تبعيض در موارد فوق در چارچوب قانون اساسى اين كشور مى باشد" 138
http://fpif.org/the_new_afghan_ . ،“توسط جيمز انگالز از اين اثر گرفته شده است: “قانون اساسى جديد افغانستان: قدمى به عقب براى دموكراسى AREU 127  اين نقل قول از تحقيق

constitution_a_step_backwards_for_democracy, 10 May 2014 (دسترسى 24 آگست 2014), 5.
128 احمد ارشاد خطيبى، “جايگاه احزاب سياسى در قانون اساسى افغانستانhttp://www.afgjawanan.ca/2012/07/28 ،”/جايگاه-احزاب-سياسي،-در-قانون-اساسي-افغانستان, 
July 2012 28 (دسترسى20 مارچ 2014).در قانون اساسى 2004 تشكيل احزاب بر اساس نژاد، زبان و مذهب منع گرديده است. اين همان نكته اى است كه خطيبى به آن انتقاد دارد. اما ممنوعيت 

فوق به طور واضح قابل توجيه است. قانون اساسى مصر داراى حكم مشابه بوده، و حتا اين ممنوعيت شامل احزاب مبتنى بر جغرافيا و جنسيت نيز مى گردد.
 The Constitution and its Interpretation:) ،”2004 129  اندور فينكلمن، “قانون اساسى و تفسير آن: نگاهى به روند ايجاد قانون اساسى افغانستان از منظر حقوق اسالمى، 2002 الى
النخال سپرينگ، (ژورنال آنالين فاكولتة فلچر در ارتباط به   ،(An Islamic Law Perspective on Afghanistan’s Constitutional Development Process, 2002-2004

مدنيت اسالمى و جنوب غرب اسيا)، بهار 2005، ص 2.
130 منبع پيشين، ص 3. اين نظر شايد در ارتباط به قانون اساسى 1964 ميالدى چندان دقيق نباشد. افرادى كه در روند تسويد و تدقيق پيش نويس قانون اساسى دخيل بودند، در مراحل مختلف اين 

پروسه در رسانه ها به افكار عمومى شناخته شده بودند. اين نظر در مورد ساير قوانين اساسى درست است.
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2004-01-06/،“نمودند استقبال  افغانستان  جديد  اساسى  قانون  از  عنان  و  تايمز،“بوش  اكونوميست    131

news/27388329_1_afghan-people-new-afghan-constitution-draft-constitution, 6 January 2004) (دسترسى 25 آگست 2014).
132  منبع پيشين.

ص 680.  ،( Separation of Powers) ،“133 هاشمزى، “تفكيك قوا
 http://www.afghanistanembassy.nl (2014 دسترسى 24 آگست) .134 سفارت جمهورى اسالمى افغانستان در هاك، نيدرلند

ص 713.  ،(Constitutionalism in an Islamic Republic) “،135 مشتاقى، ”قانون اساسى گرايى در يك مملكت اسالمى
136  منبع پيشين.

ص 879.  ،(The Shari’a in the New Constitution of Afghanistan) ،“ ،137  سيد محمودى، ”شريعت در قانون اساسى جديد افغانستان
138  منبع پيشين.



واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان۲۰۱۴

AREU 30

نتيجه گيرى و پيشنهادات

انتخابات موفقانة رياست جمهورى مورخ 5 اپريل و دور دوم آن در 15 جون 2014 ميالدى، به طور صلح آميزى تحقق يافت و 
اشتراك مردم در انتخابات هر دو دور در سطح بلندى قرار داشت كه اين خود نشان دهندة حمايت مردم از دموكراسى بوده و از 
نظر آنها مسير درست براى انتخاب يك حكومت پاك و پاسخگو مى باشد. اين پيامى بود كه شخصًا از مصاحبه هاى تلويزيونى 
قانون  اساس  بر  قدرت  آميز  صلح  انتقال  از  آنها  شنيدم.  گرفتند،  مى  قرار  سوال  مورد  تصادفى  صورت  به  كه  دهندگانى  راى  با 
حكومت  و  جمهور  رييس  كه  رود  مى  اميد  زدند.  مى  حرف  طالبان،  تهديد  وجود  با  افغانستان،  تاريخ  در  بار  اولين  براى  اساسى 
و  دموكراسى  سازى  نهادينه  سوى  به  را  استوارى  هاى  قدم  گذاشته  احترام  پروسه  اين  به  مردم  اعتماد  و  ها  خواسته  به  آينده 

حاكميت قانون به عنوان يكى از اولويت هاى اساسى كارى خود بردارند. نتيجه گيرى من از كل بحث اين است:
نيز  اساسى  قوانين  خود  چه  است،  صادق  نيز  اساسى  قانون  مورد  در  خورد،  مى  تغيير  نيز  احكام  زمان،  تغيير  با  كه  فقهى  اصل 
طرزالعمل هاى تعديل مواد خود را پيش بينى و معيين ساخته اند. قانون اساسى افغانستان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. البته، 
و  داشته  را  اساسى  قانون  تغيير  فراوان  تجربه  افغانستان  نمايد.  نمى  پيشنهاد  را  تغيير  براى  تغيير  يا  توجيه  بدون  تغييرات  كسى 
داشته  وجود  اساسى  قانون  اجراى  در  انسجام  و  تداوم  بايد  دارد.  موضوع  همين  در  ريشه  نيز  كشور  در  ثباتى  بى  داليل  از  يكى 
باشد تا مفاد و وعده هاى آن براى جامعه محقق گردد. البته، تعديل در قانون اساسى براى حل معضالتى چون اختالف بر سر 
مختلف  هاى  نهاد  ميان  نظارت  و  كنترول  هم،  از  جدا  قوة  سه  ميان  در  مسايل  نمودن  درست  و  توضيح  يا  و  قانون  مواد  تفسير 
دولت، قابل توجيه و اجرا است. اما از نظر من، رويكرد در تعديل قانون اساسى دقيق، مشخص و حداقلى باشد. تعديل در قانون 
اساسى در زمانى صورت بگيرد كه در كشور ثبات سياسى و رهبرى قابل اعتماد و اتكا وجود داشته باشد. چون در شرايط غير از 
اين، ترس از اين وجود دارد كه مسايل كوچك در مورد قانون اساسى هم مى تواند به تنش ها و مناقشات دنباله دار دامن بزند. 
از  موضوعات  كه  است  اساسى، بهتر  قانون  براى اصالحات  مناسب  چنان وضعيت  به  رسيدن  زمان  تا  افغانستان  در  براى همين، 
مجراى مشوره و تفاهم حل گردد. تجارب گذشته نشان مى دهد كه چقدر مديريت و كنترول لويه جرگه{قانون اساسى}دشوار 
تشكيل  قانون  مشخص  مواد  و  معين  اجنداى  يك  براى  جرگه  لويه  كه  است  خوب  كاراتر،  و  بهتر  سازماندهى  منظور  به  است. 
حمايت  درصد،   25 مثًال  كنندگان،  اشتراك  از  زيادى  قسمت  سوى  از  بايد  باشد،  اجندا  به  موضوعى  افزودن  بر  قرار  اگر  گردد. 
صورت گيرد. قانون اساسى در مورد موضوعات و اجنداى زير بحث چيزى نمى گويد اما بايد موضوع بحث تغيير قانون آن قدر 

مهم باشد كه بر اساس آن ضرورت تعديل مواد قانون اساسى احساس گردد.
وجود  مختلفى  هاى  ديدگاه  فدرال،  به  مركزى  دولت  پارلمانى،  به  رياستى  نظام  تغيير  چون  مباحثى  به  ارتباط  در  حاضر  حال  در 
دارد و تا اكنون هيچ قضيه اى عملى و جدى براى تغييرات فوق پيش نيامده است. از سوى ديگر، در ميان روشنفكران افغان، 
ها  صالحيت  ساختن  متمركز  غير  منظور  به  قانون  در  اصالحات  از  برخى  فكر  جمهورى139،  رياست  پيشتاز  كانديدان  منجمله 
برخى  لزوم،  صورت  در  حتا  و  دارد  وجود  مجريه،  قوة  درون  در  مشخص  هاى  نهاد  و  ها  سازمان  نفع  به  جمهور  رييس  اقتدار  و 
هاى  نيازمندى  و  اقتضائات  با  متناسب  را  خود  هاى  برنامه  و  ها  پاليسى  تا  شود  داده  واليات  سطح  در  ها  نهاد  به  ها  صالحيت 
بوده  پيشنهاد  قابل  فعلى  متمركز  ساختار  چارچوب  در  فدرالى  سيستم  عناصر  و  صالحيت  از  برخى  كردن  محول  بسازند.  محلى 
تعديل  بدون  گام،  به  گام  رويكرد  با  و  ادارى  اقدامات  و  ابتكارات  طريق  از  نامبرده  تغييرات  اين  تمامى  من،  نظر  از  تواند.  مى 
البته،  شود.  گذاشته  باز  نيز  بيشتر  تعديالت  و  تغييرات  هاى  دروازه  حال  عين  در  و  بوده  ممكن  حاضر  حال  در  اساسى،  قانون  در 
مبتنى  و  كارشناسانه  نظرات  منظر  از  كه  است  خوب  آغاز  در  دارد؛  وجود  شده،  توصيف  محدوده  در  مذكور  اصالحات  از  حمايت 

بر پژوهش هاى الزم، تغييراتى كه در مورد شان سوال و اختالف نظرى وجود دارد، مورد توجه قرار بگيرد. 
و  اردو  هاى  قابليت  بهبود  و  امنيتى  مسايل  روى  بيشتر  افغانستان  در  حكومت  هاى  ظرفيت  ارتقاى  خاطر  به  جارى  هاى  تالش 
پوليس ملى متمركز مى باشد. در حالى كه ضرورت روى بخش هاى فوق قابل درك است، اما در عين حال به توسعه نيافتگى 
افراد  توسط  شكنى  قانون  و  فساد  قانونى،  بى  و  نظمى  بى  بيكارى،  اقتصادى،  مشكالت  است.  انجاميده  مدنى  جامعة  شديد 
قدرتمند بخشى از دشوارى هاى جدى افغانستان امروز است. حاكميت قانون و فساد به طور واضحى چالش هاى جديى را در 
ستراتژى  و   رويكردها  اتخاذ  و  انسجام  بلندمدت،  تعهدات  به  نياز  مشكل  دو  اين  رفع  براى  كه  آورده  وجود  به  افغانستان  برابر 
هاى چندجانبه است. استرى سوهرك در سال 2012 ميالدى نوشت كه“مصوونيت قضايى به طور وسيعى براى مقامات بااليى 
افغانستان  حكومت  در  فساد  مورد  در  افغانها  شكايت  كالنترين  دارد"140  وجود  مخدر  مواد  تجارت  و  فساد  به  مظنون  قدرتمند  و 
ميالدى   2013 سال  در  افغانستان  يابد،  مى  انتشار  المللى  بين  شفافيت  سازمان  از  كه  فساد  مورد  در  تصورات  شاخص  در  است. 

139 مناظرة تلويزيونى با اشتراك داكتر اشرف غنى احمدزى، داكتر زلمى رسول، داكتر عبداهللا عبداهللا، رحيم وردك و عبدالقيوم كرزى در تلويزيون طلوع، مورخ 4 فبرورى 2014 ميالدى. خالصة 
اين مناظره در نوشته اى به قلم كالرك لمباردى و شمشاد پسرلى زير عنوان ”آيا افغانها قانون اساسى 2004 ميالدى را تعديل خواهند كرد؟ نشانه هايى از آن در مناظرة تلويزيونى كانديدان رياست 
I-CONnect. http://www.iconnectblog.com/2014/04/might-afghans-amend-the-2004-constitutionhints-from-a-televised- جمهورى“، 

 presidential-debate/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+I-CONnect+%28I-CONnect+Blog%29,3
April 2014 (دسترسى 4 آپريل 2014).
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۲۰۱۴نتيجه گيرى و پيشنهادات

31 ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان:  مسايل اصلى كدام ها اند؟

به عنوان يكى از فاسدترين كشور هاى دنيا شناخته شد و در قهر جدول، مقام 177 را به دست آورد. افغانستان بعد از كشور هاى سوماليا 
و كورياى شمالى قرار گرفت. اين خود شاهدى بر ناكامى حكومت در بر قرارى حاكميت قانون و جلب اعتماد در جمهورى اسالمى 
افغانستان است. در اين جا الزم است كه يك  ستراتژى گام به گام براى شناسايى و رسيدگى به مشكالت روى دست گرفته شود و 

مبتنى بر مشوره گيرى، نظرات و پژوهش هاى كارشناسانه باشد.
تا جاى كه مسالة تفسير قانون اساسى وجود دارد، بايد با راهكار هاى خاص از طريق رايزنى و مفاهمه ميان طرف هاى مربوطه، و نه 
توسط يك فرمان تقنينى رييس جمهور، تفسير از مواد مورد مناقشة قانون اساسى صورت بگيرد.141 تا زمانى كه لويه جرگه براى تعديل 
مواد مورد نظر قانون اساسى تشكيل گردد، ستره محكمه كار تفسير قانون اساسى را ادامه داده و در مورد مطابقت تصاميم رسمى و 
قوانين عادى با قانون اساسى فيصله نمايد. در عين حال كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى نظرات و مشوره هاى خود در مورد 
مطابقت مسوده قوانين با قانون اساسى را پيش از تاييد نهايى از سوى رييس جمهور به مقام رياست جمهورى ارايه بدارد. كميسيون 
نظارت بر تطبيق قانون اساسى نيز مى تواند كه مطابقت قوانين گذشته با قانون اساسى را مورد ارزيابى قرار داده و نظرات خود را ابالغ 
بدارد. در حال حاضر، كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى بيشتر به سواالت بخش هاى مختلف حكومت پاسخ مى دهد. در برخى 
مواقع بخش هاى مشخص حكومت سواالت خود را هم به ستره محكمه و كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى مى فرستند به ويژه 

زمانى كه به دنبال پاسخ دلخواه خود باشند.142
در ارتباط به راه حل دراز مدت بايد گفت كه افغانستان بايد به ايجاد يك محكمه خاص قانون اساسى همانند كشور هاى چون 
مصر دست بزند كه وظيفه مشخص آن تفسير قانون اساسى و مطابقت قوانين عادى با قانون اساسى، نظارت بر رفتار دولت و هم چنان 
تطبيق ماده 3 قانون اساسى با توجه به اصول اسالمى باشد. اگر اين طرح مورد قبول واقع شود در آن صورت تمام صالحيت هاى ستره 
محكمه و كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى به محكمه قانون اساسى تعلق گرفته و ديگر نيازى به كميسيون قانون اساسى نمى 

باشد. در كنار اين نياز به تدوير لويه براى تعديالت قانون اساسى است كه بايد به راى عدم اعتماد و نتايج آن وضاحت ببخشد.
آنانى كه مرتكب جرايم عليه بشريت شده و به غصب زمين و دخالت در تجارت مواد مخدر مشغول اند بايد به محكمه كشانده شوند 
و نبايد به ايشان مناصب رسمى اعطا گردد. اگر افغانستان قادر به محكمه شان در داخل نيست پس به دادگاه بين المللى رسيدگى به 
جنايات معرفى شان نمايند. آنانى كه از اعمال گذشته خود پشيمان بوده و آماده تجديدنظر در اعمال خود هستند همانند تجربه افريقاى 

جنوبى به سرعت كميسيون هاى حقيقت ياب و مصالحه را تشكيل داده تا روند مصالحه و گذشت تسهيل گردد.
جرگه هاى عنعنوى بايستى اصالح گردند. در حال حاضر قانون اساسى حضور زنان در پارلمان و شورا هاى واليتى (و احتماال شوراى 
هاى ولسوالى در آينده) را به رسميت شناخته است كه به همين سان زنان اين سه بخش بتوانند كه در جرگه ها حضور پيدا كرده و يا 
يك و يا دو نفر را به نمايندگى از خود كانديد نمايند. نحوه نشست ها و مكان برگزارى طورى باشد كه زنان در آن شركت كرده بتوانند. 
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز نماينده خود را به جرگه فرستاده مى تواند. هم چنان پيشنهاد مى گردد كه واحد هماهنگى 
جرگه ها در واليت تشكيل گرديده كه ضمن اعضاى نامبرده ساير زنان نيز در امور جرگه ها شركت جسته و به اين اعتبار از بابت 
حضور زنان در جرگه هاى محلى اطمينان حاصل شود. اين طرح به صورت آزمايشى در يك منطقه آغاز شده و به صورت تدريجى 
در ساير مناطق تطبيق گردد. خوب است كه طرح جديد جرگه ها در گام نخست در مناطقى برگزار گردد كه در آن دولت حضور دارد 
و بعداً با بهتر شدن امنيت و توسعه حاكميت دولت مركزى به مناطق ديگر گسترش داده شوند. اصالحات در ساحتار جرگه ها مشابه 
همان اصالحاتى باشد كه در لويه جرگه هاى قانون اساسى 1964 و 2004 ميالدى اعمال گرديد. تمام اين اصالحات بر اساس مصوبه  

پارلمان انجام يابد.143

141  فرمان رياست جمهورى ( شماره 11371، 14 نوامبر 2010) با اين محتوا صادر شد كه كميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسى بايد تدقيق و بررسى “مسودة قوانين پس از تصميم گيرى شوراى 
وزيران و قبل از فرستادن به شوراى ملى”به عهده داشته باشد. اما اين كار تا حد كمى مشكل مذكور را حل كرده مى تواند.

142  كميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسى سواالت را، مثال، از داراالنشاى شوراى وزيران در مورد وضعيت زندانيان محكوم به بيست سال حبس در زندان هاى تاجكستان دريافت داشت. يك 
پرسش ديگر از جانب وزارت امور پارلمانى در ارتباط به وضاحت بخشيدن به مورد تضاد وظيفوى ميان پوليس و ادارة عالى مبارزه با مواد مخدر بود كه آيا ادارة مذكور مى تواند نقشى در تحقيقات و جمع 
آورى اسناد و مدارك داشته باشد و يا خير. يكى از پرسش هاى ديگر از سوى كميتة امور دفاعى ولسى جرگة افغانستان به دست اين كميسيون در مورد وضعيت قرارداد هاى دفاعى كه ولسى جرگه باالى 
آن حق هيچ حكمى را ندارد، رسيد كه طى آن اين كميته درخواست كرده بود كه آيا فيصلة آن بدون حكم قاضى مدار اعتبار است و يا خير. كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز سوالى را متوجة 
كميسيون نظارت بر قانون اساسى ساخته بود كه طى آن در مورد اعتبار حبس غير قضايى افراد در بازداشتگاه هاى بگرام و پلچرخى بر اساس تفاهم نامة افغانستان و اياالت متحده پرسش صورت گرفته 
بود. كميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسى غالبًا بر اساس احكام قوانين رسمى پاسخ ها و نظرات خود را ارايه نموده است. آن طورى كه دوسيه معلومات و مكاتيب نشان مى دهد، هيچ يك از موضوعات 

شرعى متوجه كميسيون مذكور نشده و نه در ابراز جوابات خود به منابع شرعى رجوع نموده است.
143 لويه جرگه عنعنوى متشكل از رهبران مذهبى و قبايلى، زمينداران و شخصيت هاى برجسته بوده كه در وقت نظرخواهى در مورد مسايل كالن ملى مانند تصويب قانون اساسى، از سوى حكومت 
انتخاب مى شوند. قوانين اساسى 1964 و 2004 ميالدى يك سلسله اصولى را براى تشكيل لويه جرگه مدنظر گرفتند. بر اساس اين اصول، لويه جرگه متشكل از اعضاى پارلمان، روساى شوراهاى واليتى 

و ولسوالى ها اند كه داراى حق راى اند. هم چنان در جرگه اعضاى كابينه، رييس و اعضاى ستره محكمه نيز شركت كرده كه داراى حق راى نمى باشند (ماده 110).
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اگر سهميه زنان بر اساس قانون اساسى در پارلمان گامى در مسير درست است پس بايد همين سهميه در دو قوه ديگر دولت 
و هم چنان در هر وزارتخانه نيز درنظر گرفته شود. طبيعى است كه برخى از پيشرفت ها حاصل شده است. آنچه من در اينجا 
نتايج  ها و  پيشرفت  درآيد.  اجرا  مرحله  به  ساله144  ده  يا  دوره پنج  يك  در  كه  است  30 درصدى  سهميه  يك  نمايم  مى  پيشنهاد 
برنامه در يك مقطع كوتاهتر قابل سنجش و ارزيابى باشد. ستراتژى جديدى كه در اينجا پيشنهاد مى گردد شامل تالش ها و 
اقدامات گسترده و پيوسته اى است كه بر شالوده سياست ها و قوانين عملى استوار بوده و دسترسى زنان به عدالت و محافظت 

از آنها در برابر سوء استفاده هاى رسمى را تسهيل مى نمايد.
ترديدى نيست كه بدون صلح دسترسى به رفاه در كشور ممكن نبوده و تمام آرزو هاى موجود براى تقويت قانونيت و قانون اساسى 
در افغانستان نيازمند شرايط مساعد امن و با ثبات در افغانستان است. تامين صلح و امنيت مهمترين نخستين اولويت و چالش در برابر 
افغانستان است. از اين خاطر هم رهبران و هم شهروندان افغان اين معضل را بدون همكارى اياالت متحده، اتحاديه اروپا و كشور 
هاى همسايه حل كرده نمى توانند. ضرور است تا كارزار موثرى براى حاكميت قانون و محو قانون شكنى و فساد در كشور در كنار 
علل جنگ در افغانستان به راه انداخته شود. انتخابات رياست جمهورى در سال 2014 ميالدى و انتقال صلح آميز قدرت يك فرصت 
با ارزش براى افغانستان به حساب آمده و رهبرى جديد اين كشور بايد يك آغاز جديد را براى رسيدگى به مشكالت و چالش هاى 
فعلى افغانستان روى دست بگيرد. افغانها مشتاق صلح و داشتن يك آينده جديد اند. اميد مى رود كه رييس جمهور جديد و تيم كارى 
او از فرصت هاى موجود به منظور اتحاد مردم افغانستان بر اساس اهداف ارزشمندى چون حكومتدارى خوب و تقويت چشم انداز 

افغانستان امن و مرفه بهره گيرند.

144 اين براى كابل و مراكز واليات ممكن است، اما تطبيق ستراتژى ها بايد با شرايط محلى همخوان بوده و دسترسى زنان به مشاركت واقعى مدنظر گرفته شده باشد.
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پيوست 1

تامالتى در مورد قانون اساسى افغانستان 10 سال پس از تصويب
مصاحبه با دكتور محمد هاشم كمالى

7 سپتامبر 2014
ليليان دانگ145*

امسال دهمين سالروز تصويب قانون اساسى افغانستان است. قانون اساسى سال 2004 ميالدى كه مسوده آن پس از سقوط طالبان و 
با امضاى توافقنامه بن در سال 2001 ميالدى  به عنوان سر آغازى براى بازسازى نهادهاى كشور، به وجود آمد، به ترسيم چشم انداز 

ايجاد دولتى مبتنى بر حاكميت قانون در افغانستان پرداخت.
از سال 2013 ميالدى، انستيتوت صلح اياالت متحده (USIP) در همراهى با واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان (AREU) از پروژه ارزيابى و 
تحليل قانون اساسى افغانستان حمايت كرده است. واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان نخستين پژوهش عمده خود را در مورد قانون اساسى 
2004 افغانستان زير نام “ده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان: چه مسايلى مطرح است؟”به قلم يكى از پژوهشگران برجسته حقوقى 

و اسالمى، دكتور محمد هاشم كمالى، عضو و رييس سابق كميسيون تدقيق قانون اساسى افغانستان در سال 2003 ميالدى، انتشار داد.
ليليان دانگ، مسوول ارشد برنامه هاى USIP، با هاشم كمالى مصاحبه اى انجام داده و نظرات او در مورد قانون اساسى گرايى در 
افغانستان و همچنان پيامد هاى قانون اساسى در ارتباط به بن بست سياسى كنونى و پيشنهاد تشكيل حكومت وحدت ملى به عنوان 

يك راهكار مطرح شده، پرسيده است.
دانگ: از نظر شما نقاط قوت و ضعف قانون اساسى 2004 ميالدى چى است؟

كمالى: بدون شك چيزى هاى مختلفى در اين مورد مى توان گفت اما تالش هاى واقعى در قانون اساسى 2004 ميالدى براى فراگير 
بودن آن انجام يافت. اين قانون اساسى به دنبال ايجاد حس وحدت در كشور پس از 25 سال جنگ داخلى، مهاجرت هاى عظيم، و 
منازعات گوناگون بود. وقتى به افغانستان برگشتم توقع زيادى داشتم. در آن زمان شاهد تالش ها براى تقويت فكر وحدت و فراگير 

بودن قانون اساسى در كشور بودم.
يكى از عناصر متمايز قانون اساسى افغانستان گنجاندن به رسميت شناسى اعالميه جهانى حقوق بشر و تعهد افغانستان به عملى ساختن 
اين اصول و معيارهاى جهانى عدالت است. شاهد چنين چيزى در قوانين اساسى گذشته كشور نبوديم. بر اساس موافقتنامه بن، عناصر 
تازه اى به قانون اساسى افغانستان افزوده شد؛ به خصوص مشاركت زنان در عرصه هاى مختلف با توجه به معرفى سهميه زنان در 
پارلمان و شوراى هاى واليتى و ولسوالى، جايگاه برجسته اى در قانون اساسى يافت. در قانون اساسى افغانستان براى نخستين بار حقوق 

شيعيان، و به همين ترتيب تشيع به عنوان بخش قابل قبول اسالمى، به رسميت شناخته شد.
برعالوه، يكى از نقاط قوت ديگر اين قانون اساسى استوارى آن بر اصول اسالمى به شكل مشروح تر است. با اين كه شاهد برخى از 
ايراد ها در اين ارتباط هستيم اما در آن زمان در كميسيون تدقيق قانون اساسى بر اين نظر بوديم كه افغانستان از يك پالتفورم اسالمى 
به مخالفت با اشغال اتحاد شوروى برخاست و در قسمت رهايى خود از قيد اتحاد شوروى مديون اسالم مى باشد. از اين رو ادغام اسالم 

در متن قانون اساسى به خاطر وزن بخشيدن به آن تجربه تاريخى ضرورى بود.
در نهايت پروسه مشورتى مسوده قانون اساسى نيز بى سابقه بود. آخرين مرحله كار خود را به خاطر مى آوردم كه به قلب برخى از واليات 
سفر كرده و جلسات مباحثاتى 3 الى 4 ساعته پيهم با مردم در ولسوالى هاى مختلف 4 واليت شرقى افغانستان- ننگرهار، لغمان، كنر، 
نورستان- برگزار كرديم. اين جلسات از قبل به يارى يوناما و سكرتريت كميسيون تدقيق قانون اساسى هماهنگ و تنظيم شده بودند. ما 
از مردم حاضر در جلسات مى پرسيديم  كه”توقعات شما چيست؟ ”و “مشوره تان به ما چيست؟”پس از آن جلسات با ايده ها و اظهارنظر 

هاى پر محتواى از سوى مردم {به كابل} بر مى گشتيم.
در ارتباط به كاستى هاى قانون اساسى، در تحقيق خود به چالش هاى تفسير قانون اساسى، و اين كه چه كارهايى براى مديريت و چاره جويى 
در قسمت تضاد منابع متنوع تفسير شود، پرداختم. اين ابهام ناشى از افزودن ماده 121 به متن قانون اساسى در آخرين مراحل كار بود كه اگر در 
نهايت موضوع محكمه قانون اساسى آن طورى كه در از سوى كميسيون تدقيق قانون اساسى بررسى و تصويب شده بود، منتفى نمى گرديد 

موضوع اختالف بر سر مرجع تفسير قانون اساسى پيش نمى آمد. همين رويكرد عجوالنه منجر به عدم قطعيت در مرجع تفسير شده است.

145 * ليليان دانگ مسوول ارشد برنامه ها در انستيتوت صلح اياالت متحده است. دانگ سرپرست پروژة برنامه ها و تحقيقات مربوط به حاكميت قانون در انستيتوت صلح اياالت متحده در افغانستان 
است و از طريق اين ايميل قابل دسترس است: ldang@usip.org اين مصاحبه از سوى دانگ انجام و به صورت متن در آورده شده است. سواالت در مشوره با AREU طرح ريزى گرديده است.
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ضعف ديگر اين قانون كه در تحقيق خود نيز به آن اشاره كرده ام، موضوع “راى عدم اعتماد” ولسى جرگه است. قانون اساسى نتيجه 
“راى عدم اعتماد” به يك وزير بر حال را مشخص نمى سازد. آيا پس از راى عدم اعتماد بايد وزير استعفا بدهد و يا خير؟ وضاحت بيشتر 

در قانون كمك زيادى در اين را راستا مى نمود.
اكنون ما يك ضعف ديگر را نيز در قانون اساسى تشخيض داده ايم كه آن عبارت از تمركز بيش از حد قدرت است. تمام قدرت متعلق 
به شاه و نخست وزير به رييس جمهور در اين قانون اساسى داده شده است. در آن زمان پس از هم پاشيدگى هاى بسيار، در كميسيون 
تدقيق قانون اساسى بر اين نظر بوديم كه افغانستان به يك رهبرى قوى مركزى نياز دارد.ما نمى دانستيم كه چه كسى در راس امور 
مى آيد اما عقيده ما بر اين بود كه تمركز قدرت به منظور احياى ثبات و نظم قانون در افغانستان نياز است و در عين حال ملت ما نيز 
نيازمند آن حس همبستگى مى باشد. اكنون ثابت شد كه تمركز قدرت نقطه ضعف و نه قوت افغانستان بوده است. شايد اكنون نياز به 

شراكت بيشتر قدرت است.
برعالوه اين قانون اساسى يك موضع قاطع و روشن در مورد احزاب سياسى ندارد. فكر مى كنم كه يك دستور العمل روشن در سطح 
قانون اساسى زمينه ى تشخيض جهت و يك جدول زمانى مشخص براى قانون انتخابات نيز فراهم ساخته مى تواند. اگر يك موضع 
گيرى روشن در ارتباط به احزاب سياسى در قانون وجود مى داشت زمانى كه انتخابات برگزار شده بود و نتايج اعالم گرديده بود، هيچ 
جايى براى مذاكره باقى نمانده و حزب برنده مسوول نهايى تشكيل حكومت تشخيص داده مى شد. البته هنوز شخصا ترديد دارم كه با 
وجود ادعاهاى تقلب و تخلف حتا جايگاه روشن احزاب در قانون اساسى مى توانست از ميزان اين بحران سياسى بكاهد.  بر اساس اصول 
نتيجه انتخابات يك اعالم رسمى است. پس از آن نبايد هيچ جايى براى مذاكره و مناقشه باقى بماند.با اين حال اگر مقررات و اصول 
مشخص براى تفسير قانون و  يك محكمه با اعتبار قانون اساسى براى اجراى آن وجود مى داشت ما شاهد اين حدى از سردرگمى نمى 
بوديم. اگر در قانون اساسى فصلى مربوط به دادگاه قانون اساسى وجود مى داشت محكمه به تفسير و وضاحت ابهام موجود مى پرداخت. 

بنابرين اكنون ما زمينه ها و نهادى جهت حل اختالفات در اختيار نداريم.
در قانون اساسى، “جمهورى اسالمى” بدون تشريح اجزاى چنين دولتى قيد گرديده است. جمهورى اسالمى مفهومى نيست كه خود را 
توضيح داده بتواند. در اينجا ضرورت است كه اجزاى اصلى و تشكيل دهنده جمهورى اسالمى شرح داده شود. اين كار باعث ارايه وضاحت 
و دادن ميزانى از اطمينان و شرح موثق جهت پرداختن به مدعيات مختلفى مى گردد كه بارها از سوى منتقدان تندرو (مانند طالبان) مطرح 
گرديده است. اين افراد قايل به اعتبار اسالمى به دولت و قانون اساسى افغانستان نمى باشند. حكم مربوط به شريعت در ماده سه داراى 
حس سلبى است. در اين بند مغايرت و ناپيوستگى ديده مى شود. در اين ماده آمده است كه“در افغانستان هيچ قانونى در مغايرت با 
اعتقادات و احكام دين مقدس اسالم قرار گرفته نمى تواند.“ اما بر اساس اين ماده نمى توان به روشنى دريافت كه مقصود آن در عمل 
به چه شكلى است. در اين ارتباط ساير كشور هاى اسالمى مانند مصر يك سلسله احكام ايجابى را در قانون اساسى خود گنجانده اند 
كه به طور مثال شريعت منبع اصلى قانون گذارى است. اگر در مقطعى موضوع تعديل قانون اساسى در افغانستان پيش بيايد، ما بايستى 

روى وضاحت اين ماده قانون كار كرده و يك تعداد دستورالعمل هاى اضافى در اين ارتباط ارايه نماييم.
در نهايت، زمانى كه رييس كميسيون تدقيق قانون اساسى، در غياب كوتاه مدت داكتر سالم عظيمى، رييس آن وقت كميسيون، بودم 
موضع روشنى را در ارتباط به عنعنات منفى جامعه اتخاذ كردم. در آن زمان با صدور بيانيه اى مخالفت خود را با عنعنات منفى، منجمله 
رسومى كه حقوق زنان- حتا همان حقوقى را كه در شريعت نيز به زنان داده شده است- را تخطى و انكار مى نمايد، اعالم داشتيم. من 
بر اين فكر بودم كه اين مساله ملى است و قانون اساسى بايد در مورد رسوم مذكور موضع روشنى داشته باشد. در عوض، با يك بيان 
خيلى ضعيف در ماده 54 قانون آمد كه “دولت تدابير الزم را براى محو عنعنات مخالف اصول دين مقدس اسالم اتخاذ مى نمايد“ روشن 

نيست كه منظور از اين بند و اشاره آن به رسوم محلى در عمل به چى معنا است.
دانگ: نتيجه انتخابات رياست جمهورى 2014 ميالدى منجر به يك بن بست سياسى اى گرديد كه در اثر 
آن اكنون دو كانديد براى تشكيل “حكومت وحدت ملى” با هم گفتگو مى نمايند. چه مالحظات كليدى در مورد 
تقسيم قدرت اجرايى مى تواند وجود داشته باشد كه در اثر توافق نهايى حكومت با ثبات و مبتنى بر قانون 

اساسى شكل بگيرد؟
كمالى: ايجاد پستى به نام رياست اجرايى قبال در ساختار رياست جمهورى سابقه نداشته است. در عين حال كه مذاكرات بر سر تشكيل 
چنين حكومتى ادامه دارد، به همان پيمانه ابهامات و سردرگمى هايى نيز است، و خود من نيز مطمين نيستم كه يك پاسخ قاطعى براى 
اين شكلى از توافق در چارچوب قانون اساسى وجود داشته باشد. اذعان مى دارم كه پست پيشنهادى رياست اجراييه يك پست بى سابقه 
در قالب نظام رياستى و راهكارى براى كاهش اختالفات بر سر مساله نتايج انتخابات و آينده حكومت است. رياست اجراييه جايگاه در 
قانون اساسى نداشته مگر اين كه براى تثبيت آن در قانون اساسى تعديالتى اعمال شود. قدرت رهبرى متعلق به رييس جمهور است؛ 
نقش رييس اجراييه تطبيق خواسته هاى رييس جمهور است. البته رييس جمهور بايد{در موجوديت رياست اجراييه} در اعمال قدرت 
خويش از ميزانى از انعطاف به منظور اجراى بهتر خواسته هايش استفاده نمايد. شايد بگويى كه حكومت “وحدت” ملى بايد داراى دو 
رييس اجراييه است. نه، شما در يك نظام دو رييس اجراييه داشته نمى توانيد. بايد به چارچوب قانون اساسى كشور نگاه شود. مگر اين 
كه يك دستور العمل جديد و يا احكام جديد به قانون اساسى اضافه شود، غير از اين براى مساله مذكور با صدور فرامين اجرايى پاسخى 
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يافته نمى توانيم. قانون اساسى در مورد قوه اجراييه احكام مشخصى دارد. رييس اجرايى صالحيت هاى خود را به نمايندگى از رييس 
جمهور عملى ساخته مى تواند. رييس اجراييه تصميمات را بدون رضايت رييس جمهور اتخاذ كرده نمى تواند. مساله ديگر اين است كه 
رييس جمهور فرمانده اعلى كل قواى مسلح افغانستان است. رييس جمهور دستوراتى را براى رييس اجراييه صادر كرده و رييس اجراييه 
با اختيارات تفويص شده اش به رييس جمهور كمك كرده مى تواند. رييس اجراييه صالحيت ها و اختيارات تعريف شده اى را در اختيار 
ندارد مگر اين كه با تعديل قانون اساسى قدرت اين پست جديد تعريف گردد. هر قدر كه روى ضرورت اين كار تاكيد نشود به همان 

اندازه ما شاهد هرج و مرج خواهيم بود.
با اين حال، اگر ما بخواهيم در مورد حكومت وحدت ملى حرف بزنيم، بايد اذعان داشت كه اين به معناى تقسيم قدرت است، به معناى 
داد و گرفت است. زمانى كه نتايج بازشمارى آرا اعالم گرديد، بايد آينده سياسى كشور را معلوم مى ساخت. شايد يك ساختارى مشابه 
فرانسه و روسيه ايجاد شده بتواند كه در آن رييس جمهور قدرتمندى در كنار صدراعظم و يا رييس اجراييه در راس امور قرار داشته باشد. 
يك مثال ديگر تركيه است كه رييس اجراييه، رييس كابينه است اما تصاميم كابينه بايد از سوى رييس جمهور تاييد گردد. اين يك راه 
حل موثرى در تركيه بوده كه اخيرا با تغيير نظام اين كشور، رياست جمهورى از يك مقام تشريفاتى به يك مقام اجرايى تبديل گرديد. 
با اين حال رييس جمهور تركيه نخست وزير را انتخاب كرده و هر دوى شان به خوبى در كنار هم كار مى نمايند. در آنجا يك حس 
اعتماد و همبستگى وجود دارد. من چنين چيزى را در افغانستان نمى بينم؛ اما دو كانديد پس چندين جلسه مالقالت و مشوره خواهى 

شايد به شناخت جديد از يك ديگر دست يافته و اين كه چگونه بايد يك ديگر كار نمايند.
درنهايت دو كانديد بايستى به تعهداتى كه به مردم داده اند، پايبند باشند. نخستين گام اين است كه به مانيفيست هاى انتخاباتى خود 
نگاهى انداخته تا در آن ببينند كه به مردم چه وعده هاى دادند و بر اساس آن نقاط مشترك خود را دريابند. اين مسووليت آنها در 
مقابل ملت شان است. دو كانديد بايد از خود انعطاف پذيرى زيادى نشان داده و آنها نمى توانند كه نتايج انتخابات را براى مدت زيادى 
به تعويق بيندازند. اگر تاخير در نتيجه انتخابات دوام بياورد ريسك شورش و بروز يك سلسله مشكالت جديد وجود دارد. اميدوارم كه 
اين موضوع اتفاق نيفتد اما چشم انداز چنين چيزى غير واقع بينانه نيست. كانديدان بايد نتايج انتخابات را پذيرفته و از قضاوت صحيح 

استفاده كنند. نتايج انتخابات الزام آور است.
دانگ: اگر اختالفى بين رييس جمهور و رييس اجراييه فرضى در آينده پيش بيايد چگونه به نوعى حل شود كه 

تداوم قانون اساسى كشور حفظ گردد؟
كمالى: قانون اساسى نمى تواند كه در هر موردى رهنمايى نمايد. مساله كار در چارچوب اصول قانون اساسى و پيدا كردن يك راه حل 
ممكن است. پس از مراسم تحليف رييس جمهور جديد، بايستى يك روحيه همكارى ميان دو طرف وجود داشته، و همچنان تصور روشن 
از تعهداتى كه رييس جمهور به ملت خود داده است،  نيز باقى باشد. او بايد به اين تعهدات خود وفادارى مانده و بايستى الگوى از كار 
و همكارى با رييس اجرايى را پيدا نمايد. پيش از آن كه چنين چيزى واقع شود، نياز است تا هر دو كانديد نتيجه انتخابات را بپذيرند. ما 
بايد به صورت روشن بدانيم كه چه كسى در راس امور قرار دارد. طرف ديگر نيز بپذيرد كه انتخابات را باخته و رييس جمهور نمى باشد.
براى جلوگيرى از اختالفات، بايد اذعان شود كه رييس اجراييه يك مقام مستقل نيست. او نمى تواند كه اوامر اجرايى را صادر نمايد؛ 
او تنها مجرى تصميماتى است كه از سوى رييس جمهور گرفته و تاييد شده است، و يا دست به اجراى تصاميم كابينه بزند كه بنا به 

توافق عمومى به دست آمده است. 
چالش اصلى نحوه استفاده از مقام رياست اجراييه در نبود صالحيت هاى تعريف شده آن در قانون اساسى است. حدود و ثغور تركيب 
قدرت ميان رييس جمهور و نخست مبتنى بر قانون اساسى باشد. توقع قدرت بيشتر خواست پايدارى بوده نمى تواند. چنين روندى راه 
هاى جديد منازعه را باز مى نمايد. به نظرم زياد عاقالنه نيست كه مقام رييس اجراييه كه در قانون اساسى وجود ندارد، در سيستم رياستى 

گنجانيده شود. البته تصديق مى نمايم كه براى اين وضعيت سياسى بايد چاره جويى صورت بگيرد.
اگر در يك مقطعى رييس جمهور و رييس اجراييه روى موضوعى توافق نكردند، بايد روى تداوم همكارى با يك ديگر فكر كرده بتوانند. 
اگر بين دو مقام فوق بر سر موضوعى هيچ توافقى به دست نيايد در آن صورت احكامى در قرآن وجود دارد كه با استفاده از آن، مى توان 
براى حل مناقشه ميان دو جناح مسلمان، داور تعيين شود. هر دو جناح، مى توانند يك داور معرفى كنند. در اين مورد مشخص، پيشنهاد 
مى شود كه رييس جمهور و رييس اجراييه شمارى از داوران بى طرف ولى واجد شرايط را معرفى كنند: هر دو جانب مى توانند از 5 الى 
7 قاضى القضات از ساير كشور هاى اسالمى را براى داورى در مورد مناقشه پيشنهاد كنند. اگر ما محكمه قانون اساسى مى داشتيم، 
اين يك نهاد مناسب براى حل اختالفات در كشور مى بود. چنانكه در تحقيق خود نيز به آن اشاره نموده ام، مرجع تفسير قانون اساسى 

در كشور ما در هالهء ابهام قرار دارد.
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دانگ: در تحقيق شما، به وخامت وضعيت حاكميت قانون در يك دهه گذشته اشاره نموده ايد. حكومت جديد چه 
گام هايى را براى تقويت حاكميت قانون برداشته مى تواند؟

كمالى: حكومت جديد بايد از يك سو به اعاده حاكميت قانون بپردازد و از جانب ديگر دستاورد هاى حاكميت قانون را تحكيم ببخشد. 
اين يك موضوع بلندمدت است و نبايد چشم انتظار يك معجزه باشيم. حكومت جديد بايد حاكميت قانون را به سر خط برنامه هاى خود 

تبديل كند. بايد حكومت كامال روشن سازد  كه ايجاد حاكميت قانون از جمله اهداف شماره اول آن مى باشد. 
مشكالت  به  رسيدگى  به  نياز  منظور  اين  به  است.  كشور  اساسى  قانون  اساس  بر  قوانين  يكسان  تطبيق  اصلى  چالش  افغانستان،  در 
جنگساالرى، فساد، و موادمخدر مى باشد. حكومت براى چنين كارى نيازمند حمايت مردمى و سهم گيرى تمام عناصر جامعه، منجمله 
نهاد هاى دولت و جامعه مدنى، و همچنان دوستان و حاميان افغانستان در ميان جامعه جهانى است. حكومت بايد با جامعه تعامل كرده  
و تفاهم عمومى روى اجنداى اصالحات را از طريق صحبت با مردم و بازگويى پالن هاى خود براى آنها به دست آورد. با فرستادن پيام 
روشن به ديگران، شما به ايجاد فضاى اعتماد و همگرايى ميان مردم كمك مى كنيد. مردم بايد بدانند كه افغانستان پس از سال ها 

ويرانى وضعيت فعلى را تا نهايت ادامه داده نمى تواند.
از لحاظ اولويت ها، نياز به تقويت اردو و پوليس ملى كشور مى باشد. با وجود كه نيروهاى مذكور در مركز توجه حكومت افغانستان 
و حكومت هاى بين المللى در دهه انتقال و پس از كنفرانس بن بوده است، اما پوليس ملى از آن ميزان توجه و سرمايه گذارى كافى 
برخوردار نگرديده است. بايد در هر واليت واحد نيروهاى امنيتى واكنش سريع زير نظر مقام هر واليت ايجاد گردد. اين واحد امنيتى بايد 
در خط مقدم واكنش در واقعات عاجل، تخريبات و باليايى طبيعى بوده و از جانب ديگر مطمين شوند كه خطر فاجعه رفع گرديده است.  
همچنان نياز به يك اردوى سازمان يافته و قابل اتكا است. اردو و پوليس ملى كشور بايد در معرض توجه حكومت جديد قرار داشته باشند.
براى رسيدگى به فساد، حكومت جديد بايد به جلوگيرى از فساد در ادارات پوليس، گمركات، قضا و سيستم تداركات، به ويژه در ارتباط 
به موادمعدنى، بپردازد. افزون بر اين، نياز است كه به نهاد هاى انتخاباتى كشور نيز نگاهى انداخته شود. يك كميته داخلى در مورد فساد، 
موسوم به كميته عظيمى، گزارشى همراه با تعدادى از پيشنهادات را در سال 2008 ميالدى انتشار داد كه هنوز هم تطبيق نگرديده اند. 

از نظر من پيشنهادات كميته عظيمى شايسته توجه مى باشد.
برعالوه، سياست مخالفت بدون احزاب سياسى در افغانستان آينده چندانى ندارد. قانون احزاب سياسى بايد تطبيق گردد تا طرزالعمل ها 
و فضاهاى سازمان يافته براى صداهاى مخالف به وجود آيد كه غير از آن زمينه هاى حاكميت قانون شكنند خواهد بود. شايد رييس 
اجراييه و حاميان اش تبديل به اپوزيسيون حكومت شوند. با اين وجود، تا زمانى كه يك ساختار سازمان يافته براى اپوزيسيون سياسى 
به وجود نيامده است، اميدوارم كه رييس اجراييه خود را در مقام اپوزيسيون نبيند بلكه در عوض خود و طرفدارانش از رييس جمهور و 

تيم اش حمايت نمايند.
در نهايت، شوراها و جرگه هاى محلى 80 الى 90 درصد اختالفات را در كشور حل مى نمايند. اين يك فاكتور مهمى به حساب مى آيد. 
من در پژوهش خود با چنين چيزى مخالفت كرده و هنوز هم معتقد به اصالح شوراها و جرگه ها به خاطر ادغام شان در سيستم رسمى 

قضايى كشور مى باشم. ادغام جرگه ها در بلندمدت، بايستى به نوعى كه اقتضا مى نمايد، صورت بگيرد. 
دانگ: اگر دروازه مذاكرات با طالبان در آينده باز شود، چطور اين پروسه را بايد اداره كرد تا به سالمت و كليت 

قانون اساسى آسيبى وارد نگردد؟
كمالى: در نخستين مواجهه با اين گروه نبايد مضمون گفتگوها مسايل حقوقى باشد. قانون اساسى يك چارچوب است و براى داد و 
گرفت با اين گروه نياز به برخى از انعطاف پذيرى ها است. طالبان به مراتب نسبت به گذشته در موقعيت ضعيفى قرار دارند. نخستين 

گام در اين راستا دريافت خواسته ها و توقعات شان است.
اگر كميسيون عالى صلح مسووليت گفتگوها را به عهده دارد، در آن صورت بايد براى تبديل كردن آن به عنوان يك نهاد بيطرف در 
ساختار آن تجديد نظر صورت گيرد. كميسيون صلح از سوى افرادى، مثال چهره هايى از جبهه شمال، اداره مى شود كه شايد طالبان 

تماس و همكارى با آنها را براى خود سودمند ندانند.
و  ملى  وحدت  صلح،  به  اهميتى  آيا  مثال،  گردد.  ايجاد  طرف  دو  ميان  مشترك  هاى  زمينه  بايد  گردد،  آغاز  گفتگوها  كه  اين  از  قبل 
حكومتدارى موثر داده مى شود و يا خير؟ اگر به اين اصول اساسى توجهى صورت نگيرد در آن صورت هيچ اميدى به گفتگو با اين 

گروه وجود ندارد.
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در قدم بعدى بايد مطالبات طالبان به صورت دقيق تشخيص داده شود. اگر آنها خواستار حاكميت شريعت اند پس منظور شان از اجراى 
شريعت چيست؟ چون ما يك قانون اساسى و سيستم حقوقى تابع شريعت داريم. اگر طالبان قانون اساسى كشور را قبول ندارند پس 
آنها چه چيزى را قبول دارند؟ البته بخش هايى از قانون اساسى براى ما نيز قناعت بخش نيست. من شنيدم كه آنها مخالفتى با تعليم 

دختران ندارند به شرطى كه در چارچوب اصول و اخالق اسالمى باشد.
تصور بر اين است كه طالبان نمى خواهند قدرت را با ديگران شريك سازند اما در واقعيت امر آنها چنين كارى را مى كنند. اگر حكومت 
جديدى روى كار بيايد در آن صورت رويكرد نوى را نيز در برابر اين گروه در پيش گرفته و امكان اشتراك طالبان در مذاكرات، و به تبع 

آن  ايجاد فضايى براى گفتگو به دست خواهد آمد.
دانگ: اگر در سال هاى آينده نياز به تعديل قانون اساسى احساس شود- يا دستكم در حال حاضر به بن بست 
سياسى رسيدگى شود يا حتا نظام حكومت تغيير بخورد- چه چالش هاى در برابر تعديل قانون اساسى بدون 

قربانى ساختن كل قانون اساسى وجود دارد؟
كمالى: اميد اين است كه پس از مدت چندى به صورت طبيعى حكومت يك سلسله تغييرات معيينى را در قانون اساسى معرفى بدارد. 
اين يك پروسه بهترى است. اما اگر پست رياست اجراييه را نگهداريم براى جلوگيرى از بى ثباتى بيشتر نياز عاجل براى طرح اعمال 
تعديالت در قانون اساسى مى افتد. بخاطر اين كار نياز به تدوير لويه جرگه است. تدوير لويه جرگه بايستى بر اساس احكام قانون اساسى 

انجام گيرد. 
فراخوانى لويه جرگه هاى مشورتى از سوى رييس جمهور كرزى مغاير قانون اساسى بود. با اين كار پارلمان احساس نمود كه ناديده 

گرفته شده است. لويه جرگه بايد در زمانى كه پارلمان تعطيل نيست دعوت گردد.
اگر تمام عناصر الزم فراهم شده باشد لويه جرگه كدام پروسه دشوارى نيست. در قسمت برگزارى جرگه نخستين مالحظه نحوه ساخته 
شدن و مديريت اجنداى جرگه است. هدف از برگزارى لويه جرگه و مسايلى كه بايد روى آن تصميم گيرى شود، كامًال روشن باشد؛ نه 
چيزى زياد و نه چيزى كم. يك رييس نيز براى لويه جرگه ضرور است. رييس جرگه بايد شخصى جوانتر، تحصيلكرده و با كفايت باشد. 
يك رييس جوانتر درك بهتر از مسايل داشته و جنبه هاى بوروكراتيك اين پروسه مديريت كرده مى تواند. در لويه جرگه يك معاون 
و دو منشى تعيين مى گردند. آنها سكرتريت لويه جرگه را تشكيل داده كه وظيفه اصلى آن تعيين اجندا است. آنها بايد مقررات نافذ در 
جرگه را حفظ كرده و خيلى مراقب روشنى و مشخص بودن اجنداى جرگه باشند. آنها اين نكته را بايد روشن بسازند كه مسايل ديگرى 
به اجنداى افزود نمى گردد مگر اين كه جمع كثير اعضاى جرگه، مثال در حدود 40 الى 50 عضو پيشنهاد و از سوى رييس جرگه تاييد 

گردد. به اين ترتيب شايد بشود كه اجنداى جرگه را از خطر حاشيه روى و افزوده شدن مسايل خارج از دستورالعمل حفظ نمود.
تعديل قانون اساسى بدون مشاركت  جرگه براى  كه تدوير لويه  كنند  دانگ: كارشناسان حقوقى استدالل مى 

نمايندگان شوراهاى ولسوالى تشكيل شده نمى تواند؟
كمالى: ستره محكمه در ارتباط به نمايندگى شوراهاى ولسوالى در مشرانو جرگه طى حكمى گفت كه چون انتخابات شوراهاى ولسوالى 
هيچ گاهى برگزار نشده است، پس دو تن از نمايندگان شوراى واليتى به عوض يك تن كه در قانون قيد است، به مشرانو جرگه بروند. 

ما مى توانيم تا زمان برگزارى انتخابات شوراهاى ولسوالى از همين حكم تابعيت نماييم.
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پيشنهادات شما
مستفيد  اداره  اين  تحقيقاتى  منابع  گان  كننده  استفاده  بعنوان  شما  پيشنهادات  از  تا  خواهد  مى  افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد 
باشيد،  كرده  شركت  واحد  اين  وركشاپ هاى  و  سخنرانى ها  از  يكى  در  چه  باشيد،  ما  انتشارات  هميشگى  خواننده  چه  شما  شود. 
چه از كتابخانه استفاده كرده باشيد و چه به تازگى با  اين سازمان آشنا  شده باشيد، نظرات و پيشنهادات شما براى ما باارزش 
شكل  به  را  خود  كارى  هاى  يافته  و  نموده  تعقيب  شكل  بهترين  به  را  خود  هدف  تا  ميكند  كمك  ما  به  شما  هاى  نظر  است. 
ميباشد.  آدرس  ايميل  اين  از  استفاده  پيشنهادات  ارايه  براى  راه  آسانترين  بگذاريم.  اشتراك  به  ما  نشريات  گان  خواننده  با  بهتر 

 areu@areu.org.af

اما  بگذاريد.  ميان  در  ما  با  داريد،  نظرى  هر  و   +93(0)  799  608  548 بگيريد  تماس  شماره  اين  به  توانيد  مى  شما  همچنان 
برخى اطالعاتى كه به ويژه براى ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات،...)؟ •
به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟ •
به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟ •
از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟ •
چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارايه دهند؟ •
نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟ •
انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟ •
به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟ •
عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است •
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مطالعه موردىمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت ننگرهارجون 2014

جريان بحث حكومتدارىواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانبحث ميز گرد در باره تجارب انتخابات افغانستانجون 2014
ميز گرد

” از بد، بدترش كردند“ تمركز خشخاش ترياك در ساحات جون 2014
مديريت منابع ديويد منسفيلدجنگى در واليت هاى هلمند و ننگرهار

مطالعه موردىطبيعى

روش كارىمعيشت پايدارادم پينافغانستان: تهيه روشى براى بررسى و تفكيك روستا هامى 2014

ازالف تا يا كتاب رهنما براى كمك به افغانستان نسخه مى 2014
كتابواحد تحقيق و ارزيابى افغانستاندوازدهم 2014

نشريه تحليلىحكومتدارىانتونيو جيستازى و پيتر كوينتناردوى ملى: بقا و ثبات فراتر از جنبه هاى مالىمى 2014

اپريل 2014
تاثير برنامه هاى تامين اجتماعى و شغلى باالى رفع 

محروميت اجتماعى بر اساس يافته ها و مدارك به دست 
آمده از افغانستان، بنگالديش، هند و نيپال

بابكان باباجانيان، جسيكا هگن- 
مطالعه تركيبىجندرزنكر و ربيكا هولمز

نقش برنامه آموزش مهارتهاى زندگى و آموزش براى كسب اپريل 2014
معيشت

چونا آر. اچاوز، بابكن بابه جانين، 
پاليسى نامهجندرجسيكا هيگن زنكر

اپريل 2014
چگونه برنامه هاى كارآفرينى و كارآموزى به فعاليت ها 

واشتراك اجتماعى در افغانستان كمك مى نمايد؟
شواهدى از برنامه هاى آموزشى مهارت هاى زندگى و تامين 

معيشت موسسه BRAC براى زنان جوان افغان

چونا آر. اِچاوز، بابكان باباجانيان، 
جسيكا هگن- زانكر، شاهين 
اكتر و جنيفر لين بگاپورو

مطالعه موردىجندر

زمينه هاى گسترش: كشت خشخاش ترياك در واليت هاى اپريل 2014
مديريت منابع پاول فيشستينبلخ و بدخشان در سال 2013

مطالعه موردىطبيعى

رسيدگى به شكايات انتخاباتى: افغانستان و خطرات عدم مارچ 2014
مطالعه موردىحكومتدارىغزال حارسقانونمدارى

مختصرمارچ 2014 معرفى  افغانستان  در  نشريه تحليلىحكومتدارىآريا نجاتحكومتدارى 

توسعه تشبثات كوچك و متوسط و تجارت منطقوى در مارچ 2014
مقاله كارىاقتصاد سياسىمجيب مشعلافغانستان






