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                 عناوين
                                           

 نکات عمدۀ برنامه–بخش اول * 

 مشکالت و موانع–بخش دوم * 
     
 راه حل–بخش سوم * 

      
نتيجه گيری* 



 نکات عمدۀ برنامه–بخش اول 



:سپاس گزاری از جناب مسعود

تهيۀ برنامه، برگزاری کنفرانس ها و راه اندازی گفتمان های آزاد،* 

ايجاد ارتباط و تبادل نظر ميان شخصيت ها،* 

. روشنگری و توليد فکر وانديشه* 



اهداف عمدۀ برنامه

برای دريافت يک راه حل به بحران سياسی،” نخبگان“ مراجعه به * 

فراهم آوری زمينه ها برای گفتگو و تفاهم*  

ايجاد يک تفکر ملی      * 

اجماع بر محور يک پروسۀ ملی       * 



:مراحل پنجگانۀ اجرای برنامه

راه اندازی ديالوگ بين االفغانی* 

دريافت ديدگاه های مشترک ملی* 

پروسۀ اعتماد سازی * 

توافق روی ايجاد دولت وحدت ملی * 

اصالحات گستردۀ سياسی* 



حقايق و جمالت زيبا دراين برنامه

امتناع رهبران سياسی از بحث جدی دربارۀ واقعيت ها،* 

مقدم بودن توسعۀ سياسی برهر توسعۀ ديگری،* 

موجوديت بحران مشروعيت، اعتماد، هويت، مشارکت وغيره،* 

تمرکز در دست يک فرد و سربازگيری از اقوام زيرعنوان مشارکت،* 

از     تا زمانيکه مردم ما در روشنی کامل جريانات، مسايل اساسی و سرنوشت س* 
صر و         خويش قرار نگيرند، نميتوان توقع داشت که آرمان های آنان توسط عنا

...   حلقات فرصت طلب به يغما نميرود

 



: اما، ايشان بدين باور اند که

انتخابات به تنهائی نمی تواند حالل مشکالت در وضع کنونی باشد،* 

 دولت وحدت ملی از نيروهای مطرح تشکيل شود       2014در فرايند انتخابات * 
، ) به اساس ميکانيزم تصميم گيری مشترک درقبال مسايل کالن کشوری(   

. اصالحات قانونی و تغيرات ساختاری صورت گيرد* 

راه حل بحران سياسی در کشور
! ايجاد يک دولت وحدت ملی و اصالحات سياسی ميباشد



شرايط ايجاد دولت وحدت ملی

قرار داشتن کشور در حالت اضطرار،*  

قرار داشتن کشور در شرايط جنگی،*  

.مواجه بودن کشور به بحران، تهديد و چالش* 

 شده است؛راه حل بحران سياسی کشور در برنامۀ اجندای ملی خيلی زيبا فرمولبندی
!اما فکر ميشود با مشکالت و موانع فراوانی مواجه است



 مشکالت و موانع –بخش دوم 



” دولت وحدت ملی“و به ويژه ” آجندای ملی“مشکالت در مقابل برنامۀ 

حرف زد؟” تفکرملی“درجامعۀ که ملتی شکل نگرفته، چگونه ميتوان از * 

نظام    درجامعۀ که نظرات متضادی درمورد مسايل تاريخی، قومی، زبانی، هويت، * 
شکل نگرفته، چگونه ميتوان از         ”  تفکری“  سياسی، مرزها وغيره وجود دارد و 

  همبستگی و تفاهم بر محور آن سخن گفت؟

توان از      درجامعۀ که نام و هويت يک قوم بر ساير اقوام تحميل ميشود، چگونه مي* 
حرف زد؟”  وحدت ملی  “

نيروهای مطرح آن درمقابل قدرت و ثروت هر روز جامه بدل  /درجامعۀ که نخبگان* 
توسط آنها سخن گفت؟” دولت وحدت ملی“   ميکنند، چگونه ميتوان از تشکيل 

نيروهای مطرح در ترکيب مشاورين /آيا دولت فعلی کرزی محل تجمع همين نخبگان* 
ی و     رياست جمهوری، شورای وزيران، شورای صلح، شورای علما، رهبران جهاد

  دهها نهاد بی محتوای ديگر نيست؟ 



دولت وجود ندارد، رئيس     /باالی حکومت” مردمی/فشار جدی“ در شرايطی که * 
يا ) صالحيت های خود را تقسيم کند(  جمهور چه نيازی دارد که دولت وحدت ملی بسازد 

در کنار خود ايجاد نموده و فيصله های آنرا بپذيرد؟” خار بغلِ   “

بخاطر آيا وضع موجود محصول عملکرد آگانۀ همين دولتمردان و طرفداران آنها * 
تحميل کرزی، نظام (    تامين منافع شخصی، خانوادگی، قومی و قبيلوی خود آنها نيست 

زبانی /، تشديد مسايل قومی   رياستی، مصطالحات جعلی، برادرخوانی طالبان، ديورند، جرگه بازيها

؟)   وغيره شاهد مدعا نيست

خليل زاد، کرزی، احمدزی، احدی، (آيا همين بنياد گذاران نظام رياستی وطرفداران آنها * 

)  ...    اتمر و
نظام موجود را بهترين گزينه برای کشور نمی دانند؟     * 
وجود هرگونه بحران در آن را انکار نمی کنند؟     * 
دست آورد های آنرا بی سابقه نمی خوانند؟     * 
علت وجود بعضی مشکالت در آنرا به مداخۀ خارجی ها نسبت نمی دهند؟     * 
تغيير نظام را باعث تجزيه و فروپاشی کشور نمی دانند؟     * 



کمبودات عمدۀ برنامه

ناديده گرفتن نقش مردم، * 

کم بها دادن به انتخابات، * 

نيروهای مطرح برای ايجاد دولت وحدت ملی درشرايطی که/تکيه روی نخبگان* 

دولت زيرهيچگونه فشارجدی يا اعتراضات مردمی قرار ندارد،        * 

!نيروهای مطرح، طرفدار آن اند/اکثريت اين نخبگان        * 



برخی از مشکالت و حقايق تلخ جامعۀ ما

)  نبود انتقاد( و عدم تحمل نظرات مخالف ) نبود گفتمان(درجامعۀ که فرهنگ پنهان کاری * 
!فزايش مييابد  حاکم باشد، فرهنگ بی ارتباطی، بی اعتمادی، بدبينی و دشمن تراشی ا

بربنياد  ) ! آنهم جعلی( درجامعۀ که فرهنگ تاريخ سازی، نماد سازی و اسطوره سازی * 
 و ديگر   يک قوم و حذف سايراقوام مطرح باشد، فرهنگ خود بزرگ بينی، الف زنی

!  ستيزی به اوج خود ميرسد

زبان درجامعۀ که فرهنگ قومی سازی مسايل و هويتی سازی مشکالت مطرح باشد، * 
!   ها بسته ميشود و فرهنگ گفتمان و روشنگری ميميرد

 مشکالت  درجامعۀ که درک درستی از تاريخ، ساختار و مناسبات آن وجود نداشته و* 
! ز کرد  آن ريشه يابی نشده باشد، نميتوان نسخۀ درستی برای مداوای آن تجوي

با درنظرداشت مشکالت فوق و مخالفت مهندسان و طرفداران نظام رياستی 
! باشدفکر نمی شود ايجاد دولت وحدت ملی و اصالحات سياسی جنبۀ عملی داشته 

) زيرا تغييرنظام را باعث تجزيه و فروپاشی کشور ميدانند(



برنامۀ روشنگری

،)نظردهندگان(  پژوهشی -مراجعه به دانشمندان، متخصصين، اتاقهای فکرومراکزعلمی* 

) نظامی( زمين و آسمان او همان است /            چو آن کرمی که در پيله نهان است 

،) ...نظام سياسی، هويت و( فراهم آوری زمينۀ گفتگو، دريافت ديدگاه ها و گفتمان ها *  

) عطار( کی توانستی گل معنی شگفت /                گرنبودی درجهان امکاِن گفت 

اتی،راه اندازی کنفرانس ها و سيمينارها روی عناوين مهم و گفتمان های حي* 

) مولوی(اختالف از گفت شان بيرون شدی /              در کف هريک اگر شمعی بُدی 

،)تصميم گيرندگان( پخش و نشر کنفرانس ها و سيمينارها و جمع آوری نظريات مردم * 

. ادامۀ مراحل فوق* 



حلقۀ اساسی در زنجير بحران سياسی کشور  

)   رئيس جمهور دارای اختيارات گسترده و غيرپاسخگو( نظام رياستی   * 
  

راه حل  

: تغيير نظام رياستی  * 

)پيروزی کانديد دارای برنامۀ تغيير نظام(اشتراک مردم در انتخابات . 1            

دولت برای ايجاد/فشارجدی باالی حکومت(اشتراک مردم در اعتراضات . 2            
)موقت و تغيير نظام/                يک دولت وحدت ملی

             



 راه حل–بخش سوم 



 تعين کنندۀ نوع نظام-قانون اساسی ): ساختارنظام(    نظام های سياسی 
   

):صرفنظر از نام آنها(   تمام نظام های سياسی از نقطۀ نظر ماهيت، سه نوع اند 

) رياستی، فرد محور يا ديکتاتوری(متمرکز *          

 اختيارات گسترده،*              
 غير پاسخگوئی،*              
 اصل شايستگی ميتواند رعايت نشود؛*              

)پارلمانی، مردم محور يا دموکراتيک(غيرمتمرکز *          

 اختيارات محدود،*              
 پاسخگوئی،*              
 اصل شايستگی اکثرا رعايت ميشود؛*              

)نيمه متمرکز، نيمه رياستی يا ترکيبی(مخلوط *          

ند با درنظرداشت وزنۀ متمرکز يا غيرمتمرکز بطرف يکی از آنها تقرب ميک*              

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



) نيروهای محرکه و نقش آنها(ساختار جامعه 
        

رهبری کننده: نيروهای دولتی*      

 راننده،– حکومت *               

 مغز،– پارلمان *               

 قلب،–)  دادگاه( قضا *               

کنترول کننده: نيروهای غيردولتی*          

 هسته،– مردم *               
    

 دست ها،– احزاب سياسی *               

 پا ها،– سازمان های مدنی *               

.  چشم و گوش– رسانه ها *               

 

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



)شاخص های دموکراسی(مناسبات دموکراتيک 
  

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

    

قانون مداری*          
قانون )تطبيق(حاکميت *            

 قوانين) عادالنه بودن ( کيفيتو )درتمام عرصه ها(کميت            * 
    

مردم مداری*          
،)نقش مردم(  مقام ها انتخابی بودن*            
،)شايستگی/به اساس رقابت( کارمند ها استخدامی بودن*            
،)عزل آسان/نظارت( مقام ها پاسخگو بودن*            
)علنيت( پروسه ها شفاف بودن*            

،)نهاد، نبود فرد يا نهاد غيرپاسخگو/انحصارقدرت دراختيار فرد/ نفی تمرکز (نهاد مداری* 
نهادها) تفکيک و تعادل قوای سه گانه (کيفيتو ) کنترولی/ تعدد نهادهای نظارتی (کميت*            

    
          

های غيرمتمرکز قابل تطبيق است) ساختار(چنين مناسباتی فقط در نظام 
!که از شفافيت و نظارت کافی برخوردار اند



:شيوه های تغيير نظام و اصالحات دموکراتيک

،)پيروزی کانديد دارای برنامۀ تغيير نظام( اشتراک مردم در انتخابات. 1     
            

،)بخاطر تکميل اعضای لويه جرگه(  برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها*            
            

:  تعين کميتۀ تجديد نظر بر قانون اساسی*            
، )صدراعظم/نقش رئيس جمهور( صدارتی -پارلمانی                  * 
... واليان انتخابی، نقش احزاب و                  * 

تدوير لويه جرگه و تصويب قانون اساسی جديد،           * 
           

،)مطابق قانون اساسی جديد(  تجديد نظر بر تمام قوانين*            
            

اصالحات درعرصه های مختلف؛*            

فشارجدی باالی رئيس جمهور برای تشکيل دولت         ( اشتراک مردم در اعتراضات. 2            

               ).موقت و تغييرنظام/           وحدت ملی

!هشدار به مردم
 

برای تغيير نظام اشتراک نکنيد،” انتخابات“اگر امروز در 
! برای تغيير نظام اشتراک کنيد” اعتراضات“فردا مجبور خواهيد بود در 



نتيجه گيری



کر و           اقدامات جناب مسعود بخاطر برگزاری کنفرانس ها، سمينارها و توليد ف*
.   انديشه قابل ستايش است

و مخالفت بنياد            ”  مردمی/فشار جدی“به علت نبود ” دولت وحدت ملی“ ايجاد *
.      گذاران و طرفداران نظام رياستی، غيرعملی پنداشته ميشود

يا تمرکز قدرت در دست يک  ” نظام رياستی“ حلقۀ اساسی در بحران سياسی کشور، *
تا وقتی اين نظام   . است که در مقابل هيچ مرجعی پاسخگو نيست) ئيس جمهورر(  فرد 

.  برقرار باشد، بحران نيز ادامه خواهد داشت

زی کانديد   يگانه راه حل مطمئين بحران سياسی درکشور، برگزاری انتخابات و پيرو*
! است”  صدارتی دموکراتيک-پارلمانی“  دارای برنامۀ تغييرنظام رياستی به 

 پژوهشی، راه اندازی کنفرانس ها - مراجعه به دانشمندان، متخصصين و مراکز علمی*
کر و انديشه   و سيمنارها و پخش و نشر آن گام مهمی در راستای روشنگری و توليد ف

.   است



پيروز باشيد


