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 افغان رو اندي په ه لیا دي ؟
 

هغوي د ټولني په سياسي ـ ټولنيز ـ . په هره ټولنه کې روڼ اندي د هغې ټولني خوځښت ورکوونکی ځواک دی 
اقتصادي او فرهنګي دګرونو کې د خلکو د اړیکو څرنګوالی څاري او د هغې سره سم د ټولني د تحوالتو د 

څرنګه چې روڼ اندي د پوهنې د بيال بيلو بڼو  . خپل رول تر سره کويتنابونو په کش کولو او راکش کولو کې 
او اړخونو سره په اړیکه کې دي کوالي شي په ټوله کې د اړیکو او په ځانګړي توګه د ټولنيزو مناسباتو د 

 له دې کبله ښایې روڼ اندي د بدلونونو او تحوالتو د. څيړلو او د هغي په هکله د څرګندونو زیات وس ولري 
زموږ په هېواد افغانستان کې هم روڼ اندو تل . راوستلو په خوځښت کې تر نورو زیاتې دندي ترسره کړلی شي 

افغان سيد جمال الدین ، محمود طرزي . د بدلونونو د پېښيدو په بهېر کې نوښتګراو ټاکوونکی رول لوبولی دي 
ه منونکې کاروان ډیري غوره بيلګې بلالي او نوري نه هيریدونکې تاریخې څيري د هېواد د روڼ اندو د پاي ن

هغوي په خپل وار خلکو ته د سوکاله ژوند د بسيا کولو په موخه په اداره کې د اصالحاتو د راوستلو او د . شو 
هېواد د بهرنې سياست د فورمول بندي کولو تر کچې وړاندیزونه کړي او د پلي کېدو الري چاري یې په ګوته 

دغو روڼ اندو نومونه ځکه په خپلو زرینو پاڼو کې ځاي کړي چې هغوي د هر ډول  تاریخ د یو شمير. کړي 
تعصب څخه پرته په ډیرو سختو او زیان منونکو شرایطو کې خپلي هېوادنۍ دندي په پوره ایماندارۍ تر سره 

د پوهي ـ ليکن نن چې له یوي خوا زموږ نړۍ په یوه کلي اوښتې ، د نړیوالو په تيره بيا د افغانانو . کړي 
مهارت او معلوماتو د لوړولو او هر اړخېزه کولو امکانات زیات شوي او د بلي خوا د کورنۍ جګړي او بهرنۍ 

السوهنې د مصایبوله کبله د خلکو ملي یووالی تر سوال الندي راغلی او د هېواد د شتون او سالمتيا ننګونو 
پوره جاج اخستو او اوسنيو ننګونو ته د وړ ځواب د  هېواد وال په ویره کې اچولي ، د موجودو پيچلو حاالتو د

. موندلو په اړوند د افغان روڼ اندو د ليدو وړ برخې کار او فعاليت خواشينونکی او مایوسونکی ارزول کيږي 
زموږ د خواږه اما ژوبل ژور هېواد د درځيدلې وجود څخه یو شمير همدغه روڼ اندي د دموکراسۍ د اصطالح 

کوونې په پلمه یولړ ساده زړي هېواد وال د حق غوښتنو او حق اخستنو داسې زړه بګنونکو نه د ګټې پورته 
څرنګه چې د افغانانو د . بڼو ته هځوي چې په عادي حاالتو کې ژوره او هر اړخيزه کتنه او څيړنه غواړي 

و شمېر ګاونډیان ، ژوندانه په ټولو ابعادو کې بهرنۍ السوهنه ادامه لري ، بې ځایه نه ده که وویل شي چې ی
او نړیوال ځواکونه هڅه کوي د یو لړ افغان روڼ اندو کړیو تنابونه په خپل الس کې ولري او د  سيمه ایز

تاسي وګوری په هېواد کې مذهبې ـ ژبنې او قومې . مشخصو ګټو په موخه هغه وخت ناوخت کش را کش کړي 
ېواد په پالزمينې کابل او ځينو نورو لویو ښارونو په دې وروستيو وختونو کې د ه . سياليو څومره زور اخستۍ

سترګو کيږي چې تر شا یې په  ترړي تر کې د مذهبې ـ ژبنۍ او قومې موخو د تعقيب په ارزو یو لړ منډي
همدارنګه د هېواد په سياسي ډګر کې د روڼ اندو د وړچلند . خواشينۍ سره یو شمير روڼ اندي کړۍ فعالي دي 

نې د خلکو او هېواد د ملي ګټو په تعریف کې نوموړي قشر خپلي دندي سر ته نه دې یا. مزه اوبو وړي ده 
رسولي ، د خلکو د ملي یووالي ټينګښت ته کار نه کيږي ، په اداره کې د اصالحاتو د راوستو پر بدیل فکر نه 

د سيستم د تقویې  دی شوی ، د ډموکراسۍ د ژورتيا اوپياوړتيا لپاره د فعالي موسسې په توګه د سياسي نهادونو
او د انقطاب د مخنيوي اصل ته پاملرنه نه کيږي ، د فساد او د مخدره مواد دکنترول په هکله د یو اغيزمن 

د نړیوالو سره د معقولو او الزمو الرو چارو په بنسټ د  . ميکانيزم په وړاندي کولو کې چا سر نه دی خوږولی
حيرانتيا وړ خبره داده چې خلکو ته د روحيې ورکوونې په پلمه د . اړیکو د جوړولو او پاللو تجربې نه کيږي 

احساساتې وړاندوینې او مشوري ورکول کيږي چې په پای کې د هېوادوالو او نړیوالو تر منځ د اړیکو نږدیوالی 
  . طبيعې رنګ نه اخلي ، خلک او نړیوال یو تر بله په شک کې پاتې کيږي

ليري کولو او د سمونونو د راوستلو په موخه پراخ غورځنګ په  له دې کبله افغاني ټولنه د ستونزو د
په پایې کې تپوس کيږي چې زموږ روڼ اندی بيا په څه شي لګيا دي ؟ افغان روڼ اندي باید . الره نه شي اچولی 

و موږ دا منو چې د پورته یو شمير مطرح شوي دندو اجرا په ټولو ابعادو کې د روڼ اند. دا پوښتنه ځواب کړي 
نړیواله  سوال پيښېږي کله چې دویمه. کار نه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو ګډه او هر اړخيزه هڅه ایجابوي 

، بادۍ ته وهڅولاروپا او جاپان روڼ اندو څنګه خلک د خپلو کنډواله شوي هېوادونو اجګړه پاي ته ورسيده ، د
ته تشویق کړل تر څو د خپلو ملکونو په  هغوي څنګه خپل ولسونه د هر ډول اختالفاتو څخه یوی ډډې کولو
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، موږ ولي د هغوي په پرتله په مذهبې ـ ژبنې ـ قومې او سمتې ویالو کې ورو ابادۍ کې کلکې مټې را ونغاړي
 ورو ډوبيږو او ولي زموږ د روڼ اندو په اواز او بلنه کې اغيزه نشته ؟ 

و د محور څخه واټن نيسو په هماغه اندازه د ځواب څرګند دی ، یانې څومره چې د هېوادنيو موخو د تعقيبول
اړینه ده چې د اروپا او منځنې خټيځ د نوي دمکراتيکو تجربو  . افغان اولس په منځ کې بې اغيزي پاتې کيږو

. څخه په ګټې پورته کوونې د سترو ملي مسلو حل ته د افغان په نامه یو الس شو اوعملي پایلو ته ځان ورسوو 
والو بدنيتو څخه ځان جال کړو ، د خپل هېواد د هر اړخيزي ودي فرهنګي سمسورتيا او د سيمه ایزو او نړی

افغان روڼ اندي یو ځلي بيا کوالي شي اوسنۍ . معاصر تمدن سره د مل کېدو اساسي الري چاري خپلي کړو 
ي ، ملت مرګونۍ سکوت مات کړي ، د افغاني ـ سياسي عالي کلتور په ډاډمنه بڼه سياسي جوش او خروش راول

جوړونې او دولت جوړونې ته مال وتړي او د اوسنيو فرصت غوښتونکو ناوړه او وطني ضد هڅو ټه د پاي ټکی 
 .کښيږدي

  - محبت -                                                                                                                          
  
  
  

 
  

به مثابۀ یک اصل قابل پذیرش ـ و تاکنون مناسب ترین روش ارضا کنندۀ انسانها در تمام دموکراسی "
عرصه های زندگی، رفته رفته قابليت انطباقی خود را به تمام حوزه های زندگی بشریت، چون حوزه های 

   ".سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی زندگی خصوصی و شخصی انسانها کشانيد
سير تاریخ آن در جوامع بشری نه تنها سطح دانش افراد را در فهم از  از دموکراسی وت برداشت درس

 و جلوگيری از دموکراتيک دموکراسی باال می برد بلکه اشتراک فعال و آگاهانۀ مردم را در ایجاد حکومتهای
درکشور . ود، زمينه ساز ميشنددروان دموکراسی بر مردم تحميل می گزیر عن های غيردموکراتيک کهحرکت

  .افغانستان، هر اقدامی که منافی منافع گروه و طبقۀ خاصی نباشد، دموکراتيک شمرده می شود هایی مانند
آموزش : توماس جفرسون، پدر دموکراسی امریکا، چهار مؤلفه را برای دموکراسی ضروری می دانست

  .طبيعیهمگانی، مشارکت سياسی، برابری اقتصادی، و نمایندگی به توسط اشرافيت 
اتخاذ راه و رسمها، و  شرط توفيق دموکراسی این است که حکومت ها و رهبران شان به ایجاد نهاد ها،

  .پی ریزی سياست هایی زنند که از حمایت شهروندان برخوردار باشند
" حق حاکميت"زین زور گدر نظام های دموکراتيک، ثبات سياسی را نمی توان بر مدار زور قرار داد، جای

  .قبول، یا همان چيزی است که صاحب نظران آن را مشروعيت می خوانندمورد 
در  اسيهای به تجربه گرفته شدهدموکر و درک درست ازبمنظور شناخت دقيق و روشن از دموکراسی 

  . می پردازیم و گفتار هایی در زمينه جوامع بشری، به ارائۀ نمونه هایی از انواع و اقسام دموکراسی
  -بتمح -                        

  
 

 دولت
. فرایند گزینش و انتصاب اعضای بخش اجرایی

آمدن و رفتن رئيس قوۀ مجریه از هيجان انگيز 
ترین و مهم ترین رویداد های عرصۀ سياست نوین 

در دموکراسيهای پارلمانی تشکيل ائتالف . هستند
بين دو یا چند حزب سياسی شاید بخش مهم این 

  .فرایند باشد

ادی، بازتاب دهندۀ ساختار تشکيل دولت، تا حد زی
بنيادی قانونی کشور است، از قبيل این که آیا آن 
کشور مبتنی بر نظام ریاست جمهوری یا پارلمانی 
است، آیا جمهوری است یا پادشاهی و آیا رئيس قوۀ 

در هر نظام ریاست . مجریه فرد است و یا جمع
مثًال در ایاالت (جمهورِی مبتنی بر تفکيک قوا 

ترین ویژگيهای تشکيل دولت شاید  ، مهم)متحد
مربوط به تأثير متقابل بين رئيس جمهوری و قوۀ 
مقننه بر سر نامزدی و تأیيد افراد برای مقامات 

از سوی دیگر، در . باالی قوۀ مجریه باشد
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دموکراسی پارلمانی چند حزبی، تشکيل دولت به 
معنای معامله ميان احزاب سياسی گوناگون بر سر 

مقاله، نظر  این در. های ائتالفی است تشکيل کابينه
ما معطوف به شکل دوم تشکيل دولت و بنابراین در 

  .بارۀ دموکراسی های پارلمانی است
  

  کابينه و حکومت پارلمانی
معموًال، سطح فوقانی قوۀ مجریه در 
دموکراسيهای پارلمانی به صورت هيأت دولت 

شورای سازمان می یابد، که گاهی به آن ) کابينه(
ریاست . نيز می گویند زیران یا شورای فدرالو

یا صدراعظم، یا رئيس (کابينه با یک نخست وزیر 
است که به طور مرتب، ) الوزرا، و از این قبيل

معموًال حداقل هفته ای یک بار، گرد هم می آیند تا 
در بارۀ تصميمهای مهم دولت گفتگو کنند و به 

کابينه . اجرای کار های مستمر قوۀ مجریه بپردازند
ها، بنا بر وسعت و پيچيدگی نظام سياسی، از ده تا 

مذاکرات عمومًا محرمانه است و . سی عضو دارند
  .تصميمات مشترکًا گرفته می شوند

اعضای کابينه برای تصميمات خود در برابر 
مجلس مسؤوليت فردی و جمعی دارند و با رأی عدم 

ی بنا براین، اعضا. اعتماد مجلس قابل عزل هستند
. کابينه در زنجيره متوالی نمایندگی یک حلقۀ رابطند

مجلس برای پيشبرد و اجرای سياستها به نخست 
وزیر تفویض اقتدار می کند و او، به نوبۀ خود، 
مسووليتهایش در عرصه های خاص سياسی را با 
مسئوليتهای مشخص به هياتی از وزیران واگذار می 

  .کند
اکثر اعضای  در بيشتر دموکراسيهای پارلمانی،

. کابينه یکی از وزارتخانه ها را سرپرستی می کنند
در بعضی از کشور ها اعضای کابينه فاقد منصب 
وزارتند، یعنی اعضای آن دارای مسؤوليت برای 

هر وزیر . بخش خاصی از وزارتخانه دولتی نيستند
کابينه، و بویژه هر وزیر دارای یک منصب وزارتی، 

اداری گسترده ای از به نوبۀ خود، به دستگاه 
کارمندان اختيار می دهد و بر کار شان نظارت می 

  .کند
است که طی آن  فرآیندیتشکيل دولت عبارت از 

در . اعضای کابينه برگزیده و منصوب می شوند
دموکراسی پارلمانی، تشکيل دولت دست کم سه 

استخدام افراد برای باالترین مقامهای : کارکرد دارد
وین نوعی خط مشی یا برنامۀ اجرایی دولت؛ تد

سياسی حکومت؛ ساختار بندی عرصۀ پارلمانی به 
ما به . صورت جناحهای کم و بيش منسجم قانونگذار

طور کلی از این جناحها به عنوان حکومت در مقابل 
مخالفان نام می بریم، اگرچه هرگاه مسألۀ جابجایی 
ائتالفها در ميان باشد درجه بندی های دقيق تری 

  .می نماید ضرورت
در حالی که یک قرن پيش پادشاهان بسياری از 
کشور های اروپایی هنوز می توانستند در مورد 
انتصاب نخست وزیر و دیگر اعضای کابينه بشدت 

حاضر احزاب سياسی اعمال نفوذ کنند، اما در حال 
از زمان تحول . در این فرایند خيلی نقش دارند

ن نوزدهم، انگلستان در قر دموکراسی پارلمانی
قانونگذاران در اکثر دموکراسيهای پارلمانی به نحو 
فزاینده ای در احزاب سياسی منضبطی سازمان یافته 
اند که هم در جذب نيرو های رهبری کننده و هم در 

  .تدوین خط مشی نقشی مسلط ایفا می کنند
در نظامهای دو حزبی کارکرد های احزاب تا حد  

هنگام . قل شده اندزیادی به عرصۀ انتخابات منت
انتخابات افراد مورد نظر دولت به رأی دهندگان 
معرفی می شوند، و در نتيجه اختيار قوۀ اجرایی به 

اما در . طور کامل در دست حزب برنده قرار می گيرد
نظامهای چند حزبی، نتایج انتخابات خود به خود 
مشخص نمی سازد که چه کسی اختيار قوۀ اجرایی 

د، بویژه اگر انتخابات وضعيتی را به دست بگير
برای اقليت ایجاد کند که در آن هيچ حزبی به تنهایی 

در این . اکثریت را برای مجلس بدست نياورده باشد
صورت تشکيل دولت مستلزم ایجاد نوعی ائتالف 

  .است
  

  انواع حکومت پارلمانی
در دموکراسيهای پارلمانی، حکومتها، بسته به 

سهيمند و آیا حزب  این که چند حزب در قدرت
رهبری کننده از حمایت اکثریت برخوردار است یا 

کابينه . نه، به چندین نوع متفاوت تقسيم می شوند
ها ممکن است یا ائتالفی و یا متشکل از حزب 

حکومت ائتالفی مرکب از دو یا چند . واحدی باشند
اما گاهی . حزب است که در یک کابينه سهم دارند

حزب، بی آن که نماینده ای  ممکن است یک یا چند
در کابينه داشته باشند، بر سر برنامه کابينه موافقت 

این احزاب .کنند یا مانع رأی عدم اعتماد به آن شوند
  .می نامند احزاب حامیرا معموًال 

توافقهای مربوط به حمایت در جایی پيش می آیند 
که احزاب حامی برای مطالبۀ نماینده در کابينه از 

مثل (ردار نباشند ملۀ چندان زیادی برخوقدرت معا
یا در مواقعی ) ا ایتاليای ندیسو »حزب کمونيست«

که احزاب حامی صرفَا نخواهند که در کابينه حضور 
 >>)مثل احزاب ارتدوکس اسرائيل(داشته باشند 
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بنابراین بين کابينه های ائتالفی رسمی، که در >>
د، و آنها دو یا چند حزب در کابينه سهيم می شون

ائتالفهای حامی قانونگذاری، که در آنها بعضی از 
احزاب بی آن که خود صاحب مقام اجرایی باشند در 
  .پارلمان از کابينه حمایت می کنند، تمایز قایل شویم

لزومی ندارد که این گونه ائتالف های حامی 
قانونگذاری در مورد همۀ زمينه های سياسی مرکب 

ین صورت ما آنها را در ا. از احزاب واحدی باشند
ائتالف های قانونگذاری ناپایدار، یا موقتی، به 

برای ناظر بيرونی گاه مشکل است . حساب می آوریم
تشخيص دهد که آیا رابطۀ حمایتی وجود دارد یا نه، 
و از آن مشکل تر این که تعهد احزاب حامی نسبت 

در چنين مواردی، کشيدن خط . به حکومت چيست
تک حزبی و حکومت ائتالفی فاصلی بين حکومت 

  . کار دشواری است
حکومتها بر طبق این که آیا از حمایت اکثریتی 
پارلمانی برخوردارند یا نه نيز با یک دیگر تفاوت 

آنهایی که از چنين حمایتی برخوردارند . دارند
خوانده می شوند؛ بقيه  حکومتهای اکثریت
ز ما معموَال حکومتها را ا. هستند حکومتهای اقليت

این لحاظ بر حسب تعداد کرسيهای موجد در مجلس 
که در اختيار احزابی است که در کابينه هم حضور 

از طرف دیگر، وجود . دارند طبقه بندی می کنيم
احزاب حامی ممکن است این گونه طبقه بندی را 

  .پيچيده سازد
حکومتهای اقليت، خواه بر ائتالفهای قانونگذاری 

متکی باشند، بسيار کم تر از پایدار و خواه ناپایدار 
نظر مرسوم این . حکومتهای اکثریت ثبات دارند

است که آنها در سياستگذاری نيز قاطعيت و کارآیی 
اما پژوهشهای اخير با این برداشت . کمتر دارند

منفی از حکومتهای اقليت سازگار نيستند، و اشاره 
می کنند که این نوع حکومتها در دموکراسيهای 

و کارآمدی، مثَال در کانادا، ایرلند، و کشور جاافتاده 
یعنی در جاهایی که . های اسکاندیناوی، رواج دارند

غالبًا حکومتهای اکثریت تک حزبی جانشين آنها می 
  .شوند

ائتالفهایی که در آنها همه یا تقریبَا همۀ احزاب 
ائتالفهای بزرگ مهم پارلمانی حضور دارند عمومًا 

ونه حکومتها بویژه در این گ. ناميده می شوند
دوران جنگ و یا مواقع اضطراری معمول اند، اما 

مثل سویدن و گهگاه بلجيم  –در بعضی از کشور ها 
  .نيز شکل معمول سياسی بشمار می روند -و فنلند

بعضی از حکومتها به عنوان حکومت جانشين یا 
موقتی تشکيل می شوند، یعنی به عنوان کابينه 

زمانی محدود و معموًال در  محّلل یا موقت برای
مواقعی که برای تشکيل حکومت دراز مدت تر 

از آن جایی که چنين . مذاکراتی صورت می پذیرد
حکومتهایی اختيار چندانی جز انجام وظایف عادی 
ادارۀ کشور را ندارند، ما آنها را حکومت موقت می 

مدیرانی که در حال برکنار شدن اند غالبًا با . ناميم
تی در همين حدود به خدمت ادامه می دهند تا اختيارا

در بعضی از کشور ها، . دولت جانشين تشکيل گردد
به خصوص در آنهایی که رئيس جمهور قدرتمندی 
دارند، رئيس دولت گاه حکومت موقت غير حزبی 

چنين . تعيين می کند تا با اختيارات موقت خدمت کند
کابينه های ریاست کابينه هایی را می توان 

نمونه هایی از این شيوه در فنلند و . ناميد مهوریج
  .پرتگال وجود داشته اند

  
  فرایند تشکيل دولت

کشور های جدید معموًال فرایند تشکيل دولت را به 
چنين تنظيمات یا . شيوه های گوناگون تنظيم می کنند

و (مقرراتی ممکن است در قانون اساسی کشور 
نيده شوند، یا در گنجا) غالبًا در قوانين اساسی جدید

مجموعه قوانين مصوب یا در نظامنامه کلی جای 
. یا ممکن است صرفًا بنابر عرف باشند گيرند؛

دموکراسيهای پارلمانی از لحاظ قاطعيتی که در 
فرایند تشکيل کابينه به کار می برند با یکدیگر 

شيوه های تشکيل دولت ظاهرًا . تفاوت اساسی دارند
اختيار را که قبًال در  ممکن است زنجيرۀ تفویض
  .باره اش بحث شد منعکس کنند

که در (در نخستين مرحله، رئيس کشور 
حکومتهای پادشاهی منظور از آن پادشاه یا ملکه و 

معموًال ) در جمهوری ها شخص رئيس جمهور است
یک نفر را برای نامزدی نخست وزیری معرفی می 

بویژه روسای ( بعضی از سران کشور . کند
در ) که با رأی مستقيم انتخاب شده باشند جمهوری

گزینش نخست وزیران نفوذ شخصی بسيار ی دارند، 
اما بخصوص در پادشاهی مشروطه این گزینش 
عمدتًا توسط رهبران خود احزاب یا نخست وزیری 

در . که در حال برکنار شدن است صورت می گيرد
سویدن، شاه حتی نقش تشریفاتی خود را هم از 

ست، و وظيفۀ او را سخنگوی دست داده ا
شق . بر عهده دارد) پارلمان سویدن" (ریکسراگ"

دیگر این است که مجلس قانونگذاری نخست وزیر 
را مستقيمًا انتخاب کند، مثل مورد ) یا همتراز او(

  .جمهوری ایرلند) تائوئيسيچ(نخست وزیر 
در حکومت حزبی، اگر حزب واحدی اکثریت 

را از آِن خود کند، معتبری از نمایندگان مجلس 
رئيس کشور از رهبر آن حزب می خواهد که دولت 

 >>جایی که چنين حزبی نباشد،. جدید را تشکيل دهد
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ممکن است الزم شود که پيش از تشکيل دولت >>
چنين . مذاکرات کم و بيش مفصلی صورت گيرد

اگر . مختلف انجام می شودمذاکراتی به شيوه های 
اکراِت تشکيل کابينه ه مسؤوليت رهبری مذکشخصی 

را بر عهده دارد نخست وزیر احتمالی آینده تصور 
. می ناميم) یا دولت ساز(تشکيل دهنده شود، او را 

با این همه، ممکن است برای رئيس کشور معلوم 
نباشد که عاقبت چه کسی عهده دار تشکيل دولت 

اگر وضعيت پارلمانی مبهم باشد، . جدید می شود
ممکن " تشکيل دهنده"انتخاب رئيس کشور به جای 

استفاده از . برگزیند مطلعاست شخصی را به عنوان 
  .بخصوص در بلجيم و هلند معمول استمطلع 

مطلعان به سبب تماس شان با رهبران حزبی، 
مهارتهای چانه زنی، یا اعتبار و حيثيت شخصی 
خود برگزیده می شوند، اما لزومًا از آنان انتظار 

ولتهایی را بر عهده گيرند که نمی رود که ریاست د
با این . در پی زمينه چينی برای تشکيل آن هستند

همه گاهی ممکن است مطلعان در پس پرده عمل 
کنند، زیرا در صورتی که مذاکرات به نتيجه نرسد 

تشکيل دهندگان . ناشناس ماندن را ترجيح می دهند
. و مطلعان هميشه هم در کار شان موفق نمی شوند

نخست وزیر منصوب شده مجبور شود  چه بسا که
به نزد رئيس مملکت باز گردد و گزارش دهد که 

در چنين مواردی . مذاکرات شکست خورده است
رئيس مملکت یا فرمان تفویض اختيار به تشکيل 

را تغيير می دهد یا این وظيفه را به ) مطلع(دهنده 
شخصی دیگر، معموًال کسی که نمایندگی حزب یا 

  .تفاوت را دارد، محول می کندجناح احزاب م
نخست وزیر، پس از انتصاب یا انتخاب اوليه، 
موظف می شود که مجموعه ای از وزیران را، که 

ل می دهد، ه از ميان شان محفل داخلی را شککابين
وظيفۀ دوم، و به همان اندازه مهم، . گرد هم آورد

تدوین خط مشی یا سياست دولت است، که در 
مۀ ا باید به شکل بيانيه یا برنابسياری از کشور ه

که این مسایل وقتی . دولت به مجلس عرضه شود
فيصله یافته باشند، توافق با احزاب مشارکت کننده 

در پی این تأیيد، . می گيردبرای تأیيد نهایی صورت 
توسط  اه معموًال باید به طور رسمیدر ر کابينۀ

. رئيس کشور تثبيت شود و کارش را آغاز کند
ام، زمان آن می رسد که به دولت جدید سرانج

  .اختيارات الزم داده شود
در دموکراسيهای پارلمانی گاهی تأیيد انتصاب 
کابينه توسط مجلس نيز ضرورت دارد؛ این امر را 

در بعضی . شرط ضروری تفویض اختيار می نامند
نخست ) نظير ایتاليا(از دموکراسيهای پارلمانی 

بينه اش، پس از وزیر منصوب و همۀ اعضای کا

انتصاب از سوی رئيس کشور، باید اعتماد پارلمانی 
نظير (با این همه در حکومتهای دیگر . کسب کنند

رئيس حکومت آتی نيازی به هيچگونه ) ناروی
کشور هایی که سنت . تبعيت از رأی پارلمان ندارد

دیرینۀ حکومت پارلمانی دارند نسبت به کشور هایی 
ساسی شده اند و سابقۀ که بعدًا صاحب قانون ا

مفصل تری در مجادالت قانونی دارند، کمتر در پی 
  .تدارک شرایط صریح و دشوارند

  
  چانه زنی بر سر ائتالف 

مذاکراتی که به تشکيل دولت جدیدی می انجامند  
توزیع (ترکيب کابينه : باید دو مسألۀ مهم را حل کنند

. و برنامۀ مربوط به خط مشی حکومت) منصبها
ًال بازیگران اصلی مذاکره در بارۀ کابينه معمو

پس از . رهبران احزاب پارلمانی مربوطه هستند
گزینش ابتدایی یک نامزد نخست وزیری، فرایند 
تشکيل دولت تقریبًا به نحو کامل به دست همين 

  .نمایندگان پارلمان می افتد
به طور کلی، فقط معدودی از رهبران حزبی در 

وزیع منصبها و تعيين خط مذاکرات مهم در بارۀ ت
درست است که این . مشی حکومت شرکت می کنند

افراد مقيد به سياستها و تعهدات پيشين حزبی 
هستند، اما این قيود به ندرت از حد مشخص کردن 
مجموعۀ قابل قبولی از طرفهای ائتالف و تعيين 
مجموعۀ کوچکی از مسایل غيرقابل مذاکره فراتر 

( از مراحل فرایند تشکيل  اگرچه در بعضی. می رود
) مثل تأیيد حزب از برنامه و تفویض اختيار پارلمانی

مقامهای نسبتًا پایينتر احزاب شرکت دارند، ولی 
برای اعضای عادی حزب بسيار مشکل و پر هزینه 
است که در مورد راه حلهایی زدو بند کنند که 
مذاکرات در سطح رهبری در مورد شان به توافق 

برای احزاب انگيزه های قدرتمندی در . رسيده اند
مورد مذاکره و فعاليتهای انتخاباتی وجود دارد که 
منسجم عمل کنند، و تشکيل دولت عرصه ای است 
که در آن یک پارچگی اهميت خاصی دارد و ابراز 

بنابراین، احزاب . مخالفت شدیدًا کيفر می بيند
. سياسی در این فرایند می کوشند که متحد عمل کنند

از این رو نامزِد منصوب شده برای نخست وزیری 
معموًال، دست کم در ابتدا، فقط به عنوان نمایندۀ 

  .حزب خود فعاليت می کند
این سخن بدان معنا نيست که رهبران حزبی 
پارلمانی در مذاکرات خود مقيد نيستند، برعکس، 
فرایند تشکيل دولت معموًال بسيار نهادینه شده 

ه شدن می تواند دامنۀ سایر است، و این نهادین
 >>مثًال از طریق شرایط ضروری –شقوق ممکن را 
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به نحو قابل توجهی محدود  -تفویض اختيار>>
بازیگرانی که بيرون از عرصۀ پارلمانی قرار . سازد

دارند، از قبيل قدرتهای بيگانه یا گروه های ذی نفع 
  .متنفذ، نيز می توانند قيود را تحمل کنند

د تشکيل حکومت می توانند بعضی از قواعد فراین
مثًال، اگر . راه حلها را کم و بيش متحمل سازند

بزرگترین حزب هميشه نخستين فرصت برای تشکيل 
دولت را به دست آورد، احتمال مشارکتش در دولت 

یا اگر تنگنا های زمانی . ممکن است افزایش یابد
برای مذاکرۀ درون حزبی شدید باشد و مذاکرات الزم 

شکل و زمانگير باشند، ائتالفهایی که قبًال تجربه م
شرایط الزم . نشده اند احتمال تحقق کمتری می یابند

برای تفویض اختيار دامنۀ گزینه های حکومتی را با 
قرار دادن مانعی در پایان فرایند مذاکره محدود می 

مقررات دیگر در مراحل اوليه ایجاد . سازند
  .محدودیت می کنند

ی پارلمانی، و بخصوص زمانی که تعداد در نظامها
حزبهای پارلمانی به چهار یا پنج برسد، تعداد 

تنگناهای . ائتالفهای ممکن بسرعت افزایش می یابد
ساختاری، از قبيل محدودیتهای نهادی، ممکن است 
تعداد ائتالفهای ممکن را به تعداد ائتالفهای عملی تر 

  .تقليل دهد
خصوص در کشور مذاکرات مربوط به ائتالف، ب

هایی که احزاب سياسی متعددی دارند، غالبًا زنجيره 
حزب نخست وزیر منتصب، . وار صورت می گيرد

اگر به تنهایی حکومت را در دست نداشته باشد، از 
یکایک احزاب دیگر برای تشکيل حکومت ائتالفی 

سرانجام احزاب شرکت کننده موافقت . دعوت می کند
  .بيشتر گسترش ندهند کنند که دامنۀ ائتالف را

تعویض دولت ممکن است در پی مجموعه ای از 
گاهی رویدادی که موجب تشکيل . رویداد ها پيش آید

این امر در . دولت می شود انتخاباتی عمومی است
سنت وستمينستری که در انگلستان، کانادا، یا 
نيوزیلند معمول است ممکن است پيش شرط خاصی 

نه رویداد در جهان باشد، اما به هيچ وجه یگا
  . دموکراسی پارلمانی محسوب نمی شود

شق دیگر آن است که حکومت پيشين استعفا داده 
این وضع بيشتر . اما انتخابات صورت نگرفته باشد

در دموکراسيهای چند حزبی نظير بلجيم یا ایتاليا 
پيش می آید که در آنها حکومتهای ائتالفی در طول 

همچنين . يير می کنندعمر پارلمان چندین بار تغ
ممکن است در جاهایی رخ دهد که در آنها قدرت 
قانونی انحالل مجلس در دست رئيس جمهوری باشد 
که مستقيمًا یا غيرمستقيم انتخاب شده باشد، و شاید 
در برابر خواست نخست وزیر در حال کناره گيری 

  .برای انحالل پارلمان مقاومت کند

ی، در حالی که شق دیگر این است که هر حکومت
نخست وزیر موجود و بسياری از اعضای کابينه در 
مقامات خود می مانند، چنان گسترش یابد که یک یا 

و سرانجام این که . چند حزب دیگر را هم در برگيرد
گاهی تشکيل دولت در پی به قدرت رسيدن یک 

در این . پادشاه جدید یا رئيس جمهوری پيش می آید
دولت پيشين ممکن است  مورد اخير، انتقال از

  .بيشتر صوری باشد تا واقعی
  

  تبيين دولتهای ائتالفی
مطالب بسياری در توضيح و گاه پيشگویی جنبه 

های  های متعدد تشکيل دولت در دموکراسی
مهم ترین پدیده هایی که این . پارلمانی نوشته اند

نوشته ها در پی توضيح آنها هستند عبارتند از اول، 
ت های تشکيل شده، بخصوص ویژگيهای حکوم

تعداد احزاب شرکت کننده در آنها و حمایت الزم 
مجلس برای تشکيل دولت در موقعيتهای متفاوت؛ 
دوم، سرشت توافقهای سياسی و توزیع منصبها در 

چند حزبی؛ و، سوم، پایداری ) ائتالفی(دولتهای 
  .انواع متفاوت دولتها

" ازینظریۀ ب"نظریه های قياسِی ائتالف، که از 
مشتق شده اند، نقش مهمی در هدایت چگونگی 
تحول این ادبيات ایفا کرده اند، اگرچه همۀ 
پژوهشهای مهم به هيچ وجه بر فرضيه های نظریۀ 
بازی مبتنی نيستند، و بعضی آن را آشکارا مردود 

نظریه های قياسی ائتالف، بنابر هدفهایی . می دانند
یعنی  –که برای دست اندرکاران تشکيل دولت 

اصل مسلم فرض می  -احزاب سياسی و رهبران آنها
در . شوند، در مکتبهای مختلف جای می گيرند
فرض  نخستين آثاری که در این زمينه نوشته شدند

ند که نظارت خود بر بر این بود که احزاب در صد
یعنی (توزیع منصبهای کابينه را به حداکثر برسانند 

به مقام  این نوشته ها بر پيش فرضهای مربوط
اکثر  ١٩٧٠از اوایل دهۀ ). جویی استوار بودند

محققان خواسته اند که بر قابليت سياسی در 
ف تأکيد بيشتر بگذارند مذاکرات مربوط به ائتال

). فرضهای سياست جویی را ساخته اندیعنی پيش(
گویی بعضی از تحليل گران نيز بر اهميت پيش

ویی را فرضهای رأی جپيش(انتخاباتی تأکيد دارند 
  ).ساخته اند

ما گسترده ترین تحول این رویکرد های نظری را 
" اصل اندازه". در مطالعۀ تشکيل ائتالف می یابيم

نظریۀ ائتالفهای رایکر، که در کتاب . ی ویليام ه
مطرح شده است، می گوید که ) ١٩۶٢( سياسی

 >>یعنی –دولتهای ائتالفی باید برندۀ حداقل باشند 
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تعداد احزاب الزم برای کسب  باید حاوی همان>>
به عبارت . یک اکثریت پارلمانی باشند، نه بيشتر

دیگر، احزاب فقط در صورتی که آرای شان برای 
اکثریت پارلمانی ضرورت داشته باشد باید برای 

هایی  دولت. پيوستن به کابينۀ ائتالفی دعوت شوند
که بيش از این حد نصاب احزاب را در خود جای 

خوانده می ) دارای اکثریت اضافی( متورمدهند، 
 بی قوارهشوند و آنهایی که احزاب کمتری دارند 

از آن جا که پژوهشهای . ناميده می شوند) اقليت(
تجربی نشان داده اند که این دو مقوله بيش از آن 
معمولند که نادیده گرفته شوند، بسياری از محققان 

ينی دموکراسيهای پارلمانی هنوز در مورد قدرت تبي
  .  متقاعد نشده اند" اصِل اندازه"

با طرح مالحظات مربوط به خط مشی به منزلۀ 
یکی دیگر از هدفهای حزبی، پژوهندگان در اوایل 

گزارش نوع دیگری را مطرح ساختند  ١٩٧٠دهۀ 
که در آن دولتهای ائتالفی می بایست نه فقط برندۀ 

 –حداقل باشند بلکه دارای انسجام سياسی نيز باشند 
یعنی، متشکل از احزابی باشند که مواضع سياسی 

در این . مربوطه شان قابليت انطباق را داشته باشند
اواخر، مدافعان نظریۀ ائتالف مبتنی بر خط مشی 
چنين استدالل کرده اند که اگر احزاب واقعًا سياست 
جو باشند، نيازی به قبول این عقيده نيست که آنها 

را به وجود ) کثریتا" (برنده"ائتالفهای  اصوال
احزابی که مشکل بتوان مواضع آنها در . آورند

زمينۀ خط مشی را با رأی اکثریت شکست داد باید 
بتوانند دولت تشکيل دهند، حتی اگر فاقد اکثریت 

محور  - اما همۀ نظریه های سياست. پارلمانی باشند
چنين فرض می کنند که تعداد ابعاد سياسی مربوطه 

بسيار اندک است؛ ) چپ و راست از قبيل پيوستار(
کاربرد این نظریه ها در مواقعی مشکل آفرین می 
شود که دو نوع سياست باید مورد مالحظه قرار 

  .گيرند
در بيرون از سنت نظریۀ بازی، می توانيم به طور 
کلی تمایز بين تبيين های نهادگرایانه و اجتماعی در 

ی تبيين ها. زمينۀ تشکيل حکومت را تشخيص دهيم
نهادگرایانه بر قيود قانونی و سایر تنگناهای مربوط 
. به فرایند تشکيل و تداوم دولت تأکيد می گذارند

مثًال، شرط الزم تفویض اختيار مانع تشکيل دولتهای 
  .اقليت می شود

تبيين های اجتماعی به شکلهای متفاوت مطرح 
نظریه های فرهنگی معطوف اند به . می شوند

نخبگان سياسی و دیگر دست  ارزشها و باور های
اندرکاران مهم، و غالبًا رد پای چنين معتقدات و 
عادتهایی را تا رویداد های مهم تاریخی پی می 

معموًال برای تشکيل حکومت باید تبيينهایی . گيرند

یافت که بر وجود معتقدات و شيوه ها و عادتهای 
متفاوت فرهنگی تأکيد دارند تقسيم بندیهای طبقاتی 

ومی را معموًال پدیده ای منفی به حساب می یا ق
آورند که بر قابليت احزاب سياسی برای تشکيل 
ائتالفهایی اثر می گذارد که در غير آن صورت بسيار 

بنابراین، شکافهای عميق . مطلوب شان می بود
اجتماعی یا فرهنگی یکی از علل وجودی دولتهای 

  .انگاشته می شود) اقليت(بی قواره 
ل، در جاهایی که جوامع چندگانه موجب در عين حا

رشد دموکراسی همکارانه شده اند، مثل بلجيم، 
هلند، یا سوئيس، نتيجه ممکن است برعکس 

بزرگی از  ائتالف هاییعنی  –دولتهای ائتالفی باشد 
. همه یا تقریبًا همۀ احزاب سياسی مهم باشند

ویژگيهای دموکراسی همکارانه یا جامع گرا عبارتند 
، "اکثریت همزمان"وتوی دوجانبه یا قاعدۀ  از حق

نمایندگی تناسبی، خودمختاری بخشگانی برای هر 
یک از گروههای جمعيتی مهم، و ائتالفهای بزرگ، 
که در آن نمایندگان همۀ بخشهای مهم جامعه 

  .مشارکت دارند
پژوهشهای دیگر نشان می دهند که مشروعيت 

در یک نهاد های سياسی و دامنۀ توافق اجتماعی 
جامعه نيز بر انواع دولتهایی که در شرف تشکيل 

جوامعی که از اجماع و . اند اثر می گذارند
مشروعيت فراوانی برخوردارند، مثل کشور های 
اسکاندیناوی، تمایل دارند که دولتهای اقليت پياپی 

جوامع فاقد اجماع و مشروعيت، مثل . را رواج دهند
ا ایتاليا، هم ی" جمهوری چهارم"فرانسه در زمان 

پياپی دارای حکومت، اقليت بوده اند، اما معموًال 
در . آنها دارای ائتالفهایی با اکثریت اضافی هستند

جایی که مشروعيت بيش از اجماع وجود دارد 
چنان که در  –احتمال بيشتری می رود که دولتها 

از نوع برندۀ حداقل  -پيشبينی شد" اصل اندازه"
  .باشند

  
 ادارۀ کشور تشکيل دولت و

. تشکيل دولت فقط آغاز حکومت پارلمانی است
برای تدوین خط مشی عمومی، نه فقط این موضوع 
اهميت دارد که کدام یک از احزاب وارد کابينه می 
شوند بلکه این نکته نيز مهم است که کدام یک از 
منصب های وزارتی را به دست می آورند و 

اسی در حکومت چه برنامه ای را در خط مشی سي
تحقيق در بارۀ توزیع منصبهای . پيش می گيرد

کابينه نشان داده است که نسبت منصبهایی که هر 
ادی یحزب در کابينه به دست می آورد تا حد ز
 >>.بازتاب دهندۀ قدرت آرای حزب در مجلس است
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با این همه، احزاب کوچک غالبًا اندکی بيش از >>
به مقامهای آنچه قدرت پارلمانی شان اقتضا می کند 

کابينه دست می یابند، و احزابی که توانایی ویژه ای 
در مذاکرات مربوط به توزیع قدرت دارند نيز از 

  .امتيازات مشابهی برخوردارند
در مورد انواع مقاماتی که احزاب متفاوت کسب 
. می کنند نيز الگو های دیرپایی وجود دارند

نخست بزرگترین حزب حاضر در ائتالف معموًال مقام 
احزاب دموکرات . وزیری را از آِن خود می کند

مسيحی غالبًا منصبهایی چون امور آموزشی و 
اجتماعی را نصيب خود می سازند؛ محافظه کاران 
معموًال به مقامهای مالی، صنعتی و دفاعی دست می 
یابند؛ سوسيال دموکراتها صاحب مقامهای مربوط به 

احزاب  کار، بهداشت، امور اجتماعی می شوند؛
کشاورزی در زمينۀ کشاورزی و ماهيگيری صاحب 

  .مناصب می شوند؛ و بر همين قياس
سرانجام آن که محققان رشتۀ حکومت پارلمانی 
مدتها است که به ثبات انواع دولتها و ائتالفهای 

تا مدتها غالبًا این نظر . مختلف توجه داشته اند
ک پذیرفته شده بود که دولتهای مبتنی بر اکثریت ت

حزبی اساسًا با ثبات تر از سایر شکلهای کابينۀ 
  .ائتالفی هستند

پژوهشهای اخير تا حدی این موضوع را تعدیل 
و خاطر نشان ساخته اند که انواع خاصی . کرده اند

از کابينه های ائتالفی، بویژه ائتالفهای برندۀ حداقل، 
ائتالف هایی از این . با دوام باشند یممکن است خيل

راتب پيش از ائتالفهای اکثریت اضافی یا، نوع به م
ليکن ثبات . بویژه، دولتهای اقليت، ثبات دارند

کابينه، دست کم بين کابينه های مشابه در کشور 
های متفاوت و نيز بين کابينه های متفاوت در همان 

این امر نشان می . کشور، بسيار متفاوت می نماید
ومت را دهد که مهم ترین عوامل موثر در ثبات حک

باید در شيوه های نهادی یا سنتهای سياسی 
  .دموکراسيهای پارلمانی مختلف جستجو کرد

  
  

    ائتالف  
ائتالف فرآیندی است که سازمانها یا بازیگران 

در تعقيب هدفی مشترک متحد می  مختلف را سياسی
سازماندهی افراد و گروهها برای اقدام جمعی . کند

برخی از اوقات . یکی از مسایل اساسی سياسی است
این مسأله به عنوان تشکيل ائتالفهای سياسی 

هر ائتالفی مجموعه ای است از . توصيف می شود
که در بارۀ تعقيب هدفی " بازیکنان"بازیگران یا 

کلی یا دسته ای از هدفها، یک کاسه کردن منابع 
خود در تعقيب این هدف، بيان این هدف و ایجاد 

هدفشان، و توزیع تعهدات الزام آور در خصوص 
آنچه پس از نيل به هدف خود به دست می آورند 

  .توافق می کنند
بنابراین، ائتالفها از بازیکنان یا بازیگران 

که ممکن است افراد، گروهها، یا (مشخصی 
با منافع و هدفهای مربوط به خود ) سازمانها باشند
برای مثال، ائتالف سياسی ممکن  .تشکيل می شوند
گذاران منفرد، احزاب سياسی طالب است از قانون

ده دار اقدام مهار قوۀ مجریه، یا دولتهای عه
نظير ائتالف ایاالت متحد (مشترک بين المللی 

امریکا و متحدانش در طول جنگ خليج فارس در 
بازیگرانی که در ائتالفها . تشکيل شده باشد) ١٩٩١

شرکت می کنند در قبال تأمين منابعی نظير رأی، 
رباز برای مقاصدی که ممکن است کامًال پول، یا س

سناتور . به خود آنها مربوط نباشد متعهد می شوند
هایی که به اتفاق یکدیگر اقدام به گذراندن قوانين 
اصالح رفاه می کنند، یا دولتهایی که در برابر تجاوز 
عراق به نيرو های مقاومت می پيوندند، ممکن است 

اساسی اختالف  بر سر نتيجۀ مورد نظر خود به طور
بنابراین، پرسش اساسی در . عقيده داشته باشند

برابر پژوهشگر ائتالفهای سياسی این است که چرا 
و تحت چه شرایطی چنين ائتالفهایی شکل می گيرند 

  .و ادامۀ حيات می دهند
ائتالفها در شرایط سياسی بيشماری شکل می 

دانشمندان سياسی توجه ویژه ای به تشکيل . گيرند
های قضایی،  الفها در مجالس قانونگذاری، هيأتائت

و سایر هيأتهای تصميم گيری چند عضوی، به 
ائتالفهای حزبی در هيأت دولت، و به اتحادیه های 

اینها، . دولتی در نظام بين المللی، مبذول داشته اند
اگرچه تنها نمونه های مهم ائتالفهای سياسی 

ارۀ ائتالفها نيستند، اما به ترغيب مطالعۀ رسمی در ب
در این مقاله به ائتالفهای اجرایی . کمک کرده اند

یعنی به  –بين حزبها در دموکراسيهای پارلمانی 
توافقهای بين احزاب سياسی خواهان نظارت بر 
هيأت دولتی که پاسخگو در برابر اکثریت پارلمانی 

. توجه خاصی شده است -است) یا قانونگذاری(
های پارلمانی  اسیائتالف هيأت دولت در دموکر

و بسياری از محققان سرشناس در  ،بسيار مهم است
  .بارۀ چگونگی تشکيل و بقای آنها مطالعه کرده اند

  تشکيل ائتالفهای اجرایی
در دموکراسيهای پارلمانی چند حزبی، مانند اکثر 
کشور های اروپایی، جاپان، و بيشتر مستعمرات 
سابق انگلستان، احزاب سياسی نقش ميانجی 

 >>قدرتمندی در تصميم گيری در بارۀ چگونگی 
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مهار قوۀ مجریه و تنظيم سياسی عمومی ایفا می >>
در برخی از نظامهای پارلمانی که دو حزب . کنند

در " کارگر"و " محافظه کار("مسلط دارند 
، )در استراليا" کار"و " آزادی خواهان"انگلستان؛ 

ر معموًال یکی از احزاب حایز اکثریت کرسيها د
می ") مجلس عوام"مثًال، (مجلس قانونگذاری 

در چنين وضعيتی معموًال حزب اکثریت می . شود
و  تواند خود بر مجلس قانونگذاری نظارت کند

. نيازی به تشکيل ائتالف با هيچ حزب دیگری ندارد
به همين ترتيب، در ایاالت متحد امریکا، به طور 

س مجل"و " سنا"معمول یکی از دو حزب بزرگ بر 
در چنين شرایطی، احزاب . تسلط دارد" نمایندگان

در . نيازی به تشکيل ائتالف با یکدیگر ندارند
بين احزاب مسلط، مثًال  یعوض، ما غالبًا از ائتالفها

بين دموکراتهای شمال و جنوب یا بين آزادی 
  .و ميانه رو ها، سخن می گویيم) ليبرالها(خواهان 

ه هيچ حزب امور وقتی پيچيده تر می شوند ک 
دموکراسی پارلمانی . اکثریتی وجود نداشته باشد

احتياج دارد که اکثریتی از اعضای مجلس 
قانونگذاری از نخست وزیر و هيأت وزرایش حمایت 

اگر هيچ حزبی در اکثریت نباشد، حمایت از . کنند
هيأت دولت لزومًا باید به صورت ائتالفی از 

گاه . دنمایندگان بيش از یک حزب در مجلس باش
هيأت دولت فقط از نمایندگان یک حزب تشکيل می 

) یا مستقلها(اعضای سایر احزاب  هشود، هرچند ک
از اعضای هيأت دولت در مذاکرات و آرای مجلس 

ائتالفهایی که در مسؤوليتهای . پشتيبانی ميکنند
ائتالفهای مجلس هيأت دولت سهيم نيستند 

های در دموکراسي. ناميده می شوند قانونگذاری
پارلمانی، متداول تر این است که احزاب حامی هيأت 
دولت در مجلس قبول کنند که در نظارت بر قوۀ 

چنين اتحاد هایی به نام . مجریه نيز سهيم باشند
 ائتالفهای قوۀ مجریهیا ائتالفهایی هيأت دولت 

  .شناخته می شوند
تشکيل ائتالف بخشی از فرایند گسترده تر تشکيل 

ستين مرحلۀ این فرایند همانا نخ. حکومت است
. نامزد کردن رئيس دولت، یعنی نخست وزیر است

) پادشاه یا رئيس جمهور(معموًال رئيس حکومت 
پس از آن، . رسمًا این مرحله را انجام می دهد

نخست وزیر شروع به جمع کردن گروه وزیران و 
این گزینشها باید . تهيۀ برنامۀ سياسی دولت می کند

در بيشتر موارد؛ بازیگران . س برسندبه تأیيد مجل
مهم در چانه زنی حکومتی رهبران احزاب در 

ند، و فقط معدودی از آنان مستقيمًا درگير ا پارلمان
فرایند شکل گيری ائتالف، بعد . این وظيفه می شوند

از مرحلۀ انتصاب نامزد نخست وزیری توسط رئيس 

گان دولت، تقریبًا به طور کامل در دست همين نمایند
اگرچه رهبران حزبی . مجلس قانونگذاری است زمّبر

نهایتًا جوابگوی اعضای عادی خودند، لغو کردن 
  .موافقتهای سطح باال بسيار دشوار و پر هزینه است

مقررات سازمانی می توانند دامنۀ امکان تحقق  
ائتالفها را محدود کنند، چنانکه بازیگران بيرون از 

خارجی یا گروههای ذی پارلمان، از قبيل قدرتهای 
نفع و صاحب نفوذ، نيز می توانند این محدودیت را 

مثًال، اگر بزرگترین حزب همواره اولين . ایجاد کنند
این  مجال هایفرصت تشکيل حکومت را کسب کند، 

حزب برای شرکت در ائتالف هيأت دولت رضایت 
بخش ترند، احتمال کمی وجود دارد که بتوانند 

. دهند که قبًال آزموده نشده اندائتالفهایی تشکيل 
نياز به تأیيد  –شرایط الزم برای تعویض اختيارات 

پارلمانی پيش از آن که یک ائتالف بتواند بر مسند 
با قرار دادن مانع در پایان مذاکرات،  -قدرت نشيند

  .چانه زنی را محدود می کنند
در نظامهای چند حزبی، بویژه وقتی که بيش از 

ب پارلمانی موجود باشند، تعداد چهار یا پنج حز
قيد و بند های . ائتالفهای مذکور بيشتر می شود

ساختاری، از قبيل مقتضيات ناشی از قانون اساسی 
که هيأت دولت وارد گروههای معين اجتماعی می 
کند، ممکن است تعداد ائتالفهای ممکن را کاهش 

  .دهند، اما معموًال این کاهش در حد متعادل است
ر کشور هایی که دارای احزاب بخصوص د

متعددند، چانه زنی برای ائتالفهای مربوط به قوۀ 
مجموعه ای . مجریه غالبًا به طور پياپی ادامه دارد
ند ائتالفی اوليه ا از احزابی که طالب مهار حکومت

ائتالفی که حاصل می شود، اگر به . تشکيل می دهند
آرای کافی دست نيابد، ممکن است تصميم به 

مقدمتًا، ائتالف ممکن . اندن احزاب بيشتری گيردگنج
حتی . است فقط از حزب اصلی برگزیده تشکيل شود

اگر این حزب نتواند حمایت اکثریت را به دست 
آورد، ممکن است تصميم بگيرد که به تنهایی به 
تشکيل هيأت دولت، مثًال از طریق ائتالفهای موقتی 

  . نددر مجلس قانونگذاری، مبادرت ک) نوبتی(
وقتی که حزب اصلی یک یا چند حزب را دعوت به 
پيوستن می کند، حزب یا احزاب بعدی ممکن است 

در مرحلۀ بعدی، . این دعوت را قبول یا رد کنند
اعضای ائتالف اوليۀ جدید نيز ممکن است احزاب 
دیگری را دعوت کنند؛ این دعوتها تا وقتی ادامه می 

مایل به گسترش  یابند که اعضای ائتالف اوليه دیگر
هر . بيشتر نباشند یا اعضای بيشتری را نتوان یافت

یک از اعضای موجود ائتالف اوليه معموًال قدرت 
ممکن . دارد که جلو ورود اعضای بيشتر را بگيرد

 >>مثًال هنگامیرافاتی از این نوع رخ دهد،است انح
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که رئيس حکومت با صراحت، وظيفۀ رسمی >>
ر ائتالفی از احزاب قرار می تشکيل دولت را در اختيا

مثًال ائتالفی که پيشاپيش با پيوستن اعضا (دهد 
  ).موافق است

  
  انواع ائتالفهای قوۀ مجریه

ائتالفهای قوۀ مجریه  ازانواع بسيار گوناگونی 
نخست دولتها ممکن است یا براساس . وجود دارند

ائتالفهای حقيقی از دو حزب یا بيشتر و یا بر اساس 
. ی متشکل از حزب واحد تشکيل شوندکابينه های

دوم، پيوند های قوۀ مجریه ممکن است ائتالفهایی 
اولی می تواند روی حمایت . اکثریتی یا اقليتی باشند

اکثریتی پارلمانی حساب کند، در حالی که برای 
  .دومی چنين کاری ممکن نيست

ائتالفهای اقليت در کشور های اسکاندیناوی 
، در برخی از کشور )یدندانمارک، ناروی، و سو(

هایی که به شدت تحت تاثير سنت پارلمانی انگلستان 
و در تعدادی از کشور های ) کانادا و ایرلند(بوده اند 

فوق ) مثل فرانسه، ایتاليا و اسپانيا(جنوب اروپا 
در برخی از کشور ها ، بخصوص . العاده متداولند

دانمارک، ائتالفهای اقليت از حکومتهای اکثریت 
  .ایج تر بوده اندر

به نظر می رسد که دموکراسی پارلمانی مستلزم 
این امر باشد که همۀ ائتالفهای مربوط به هيأت 

در . دولت در آن از نوع ائتالفهای اکثریتی باشند
واقع، همۀ کابينه های کارآمد هنگامی در مقابل 
طرح عدم اعتماد قرار می گيرند باید قادر به 

با این همه، گاهی . اشندفراخوان اکثریت مجلس ب
اوقات ممکن است یک حزب یا احزاب بيشتری ، 
بدون داشتن نماینده ای در هيأت دولت، بر پشتيبانی 

معموًال چنين . از حکومت د ر مجلس توافق کنند
وجود این . می ناميم احزاب پشتيباناحزابی را 

احزاب ایجاب می کند که برخی از ائتالفهایی که 
ی اقليت به نظر می آیند در عمل ظاهرًا ائتالفها

. بتوانند روی حمایت اکثریت در مجلس حساب کنند
پشتيبان در مجلس  ائتالف هایالزم نيست که 

قانونگذاری در همۀ عرصه های موضوع بحث 
چنين جابجایی هایی در . شامل همان احزاب باشند

مربوط به قوۀ قانونگذاری در نظامهای  ائتالف های
مارک، اسرایيل و ایتاليا فوق العاده چند حزبی در دان
  .متداول بوده اند

پایدار  ائتالف هایحکومتهای اقليت، خواه به 
نمایندگان مجلس متکی باشند خواه به ائتالفهای 
متغير، نسبت به حکومتهای اکثریت، به ثبات کم 

دیدگاه متعارف این است که آنها . تری گرایش دارند

با این حال، . آمدنددر سياستگذاری نيز کمتر کار 
و  تبا ثباتشکيل حکومتهای اقليت در دموکراسيهای 

کارآمدی مثل کانادا، ایرلند و کشور های 
که در آنها غالبًا این حکومتها  –اسکاندیناوی 

کامًال  - جانشين حکومتهای تک حزبی می شوند
  .معمول است

ميان ائتالف های پيروز حداقل، ائتالف های بزرگ 
کوچک تر از اندازه نيز می توان فرق از اندازه، و 

ائتالف های پيروز حداقل ائتالفهایی هستند . گذاشت
یعنی اعضایی که  –که دارای هيچ عضو غير الزم 

. نباشند -انشعاب آنها موجب شکست ائتالف شود
ائتالفهای بزرگ تر از اندازه یک یا چند عضو غير 
الزم دارند، در حالی که ائتالفهای کوچک تر از 
اندازه چند عضو کم تر از تعداد الزم برای پيروزی 

ویليام ریکر، در مطالعۀ ائتالفهای حکومتی . دارند
نظریۀ ائتالفهای در کتاب تأثير گذارندۀ خود به نام 

، به معرفی این مفاهيم پرداخته )١٩۶٢(سياسی 
بنابر نظر ریکر، در بسياری از وضعيتهای . است

ص، تنها اجتماعی شبيه به بازیهای مخصو
به عقيدۀ . ائتالفهای پيروز حداقل شکل می گيرند

ریکر، چانه زنی ائتالف قوۀ مجریه در ميان این 
چون نظریۀ ریکر  .وضعيتهای اجتماعی قرار دارد

نوعی معيار اندازه را برای ائتالفها وضع می کند، 
  .ناميداصل اندازه پيش بينی آن را می توان عمومًا 

بحثی جدی در بارۀ معنی  دانشمندان سياسی اخيرًا
. پيروزی در چانه زنی ائتالف را شروع کرده اند

بدیهی است که این امر تا حد زیادی به قواعد بازی 
در چانه زنی بر سر . سياستمداران وابسته است

ائتالفهای کابينه ای معنی پيروزی وابسته به قواعد 
) رأی گيری(تصميم گيری در مجلس قانونگذاری 

مۀ تصميمهای مهم مستلزم احراز اگر ه. است
اکثریت مبتنی بر دو سوم آرا باشند، پس برای پيروز 
شدن باید دست کم اکثریتی از دو سوم آرا کسب 

از آن جا که بيشتر مجالس قانونگذاری . شود
تصميمات خود را با اکثریت سادۀ آرا اتخاذ می کنند، 
بيشتر پژوهشگران در زمينۀ ائتالفهای کابينه ای 

. وزی را با شأن و پایگاه اکثریت یکی دانسته اندپير
بر اساس این معيار، همۀ حکومتهای اقليت کوچک 
تر از اندازه اند، و هر ائتالفی که بتواند با از دست 
دادن یک عضو همچنان اکثریت خود را حفظ کند 

ائتالف بزرگ تر از اندازه . بزرگ تر از اندازه است
که جمعيت آنها  بخصوص در کشور هایی رایج اند

مرکب از گروههای متعدد متمایز قومی، زبانی، یا 
نمونه های آنها عبارتند از بلجيم، . مذهبی است

  >>.ایتاليا، هلند، و لبنان قبل از شروع جنگ داخلی
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ائتالفهایی را که کل یا نزدیک به کل احزاب >>
 ائتالف های بزرگعمدۀ پارلمانی را در بر می گيرند 

ن حکومتهایی بخصوص در طول چني. می ناميم
. دوران جنگ و سایر وضعيتهای اضطراری معمولند

آنها ویژگی بارز سياست جاری در جوامعی نظير 
سوئيس و، در برخی از دوره ها، بلجيم و فنلند، نيز 

  .به شمار می روند
اصل اندازه در نظریۀ ریکر فرضهای انتقادی، و 

گونه نظریۀ مثل هر. غالبًا بحث انگيز، پدید می آورد
نيز بر اساس این فرض است  "داو"بازی، استدالل 

نظریۀ ریکر . که حزبها عاقالنه رفتار می کنند
همچنين بر این فرضها مبتنی است که احزاب هنگام 

برای " جایزه"چانه زنی دارای اطالعات کاملند؛ 
ائتالف برنده، بدون توجه به این که اعضای آن چه 

؛ و هر موردی از چانه کسانی هستند، یک سان است
زنی ائتالف رویداد مستقل است که در آن احزاب 
توجهی به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است یا به 

منتقدان . آنچه انتظار دارند در آینده رخ دهد ندارند
بر بسياری از فرضهای رویکرد رویکر اعتراض 
کرده اند، از جمله بر این فرض که احزاب، جدا از 

بوط به اندازۀ آنها، در جستجو برای مالحظات مر
مثًال محافظه . شریک، یکسره فاقد تشخيص درستند

کارانی که در پی شریک ائتالف می گردند در انتخاب 
بين کمونيستها یا دموکرات های مسيحی، به شرط 
آن که هر دو حزب همان تعداد کرسيهای نمایندگی را 

  .در اختيار داشته باشند، فرق نمی گذارند
ل اندازه، به دليل متکی بودن بر ساده سازیهای اص

افراطی، جهان واقعی ائتالفهای حکومتی را خيلی 
پيشبينی های آن غالبًا . موفقيت آميز تبيين نمی کند

و حتی وسيعًا غير قابل قبولند و نمی توانند  قنا دقي
نه حکومتهای اقليت و نه حکومتهای اکثریت اضافی 

  .ين کنندند، تبيدو رایج را، که هر
نظریۀ ائتالف مبتنی بر سياست در جریان نقد   

، مثل نظریۀ اصل "بی توجه به سياست"الگو های 
این نظریه بر این فرض مبتنی . اندازه، پدیدار شد

است که مالحظات سياسی مهم ترین دغدغه های 
ذهنی بازیگرانند و بازی پارلمانی کم و بيش همان 

ائتالف مبتنی بر نظریۀ . تعيين سياست حکومت است
سياست بتدریج حمایت بيشتر محققان دموکراسی 

نظریۀ ائتالف مبتنی . چند حزبی را کسب کرده است
بر سياست، پيروزی با حداقل پيوند یا ائتالفهای 

  .حداقل دامنه را پيش بينی می کند
پيوستگی ایجاب می کند که ائتالفها احزابی را در 

یا (راست  – بر گيرند که در طول یک مقياس چپ
یا هر ُبعد سياسی ) محافظه کار -آزادی خواه

پيوستگی همچنين . باشند) مرتبط(دیگری، همجوار 

بدین معنی است که همۀ احزاب در درون گسترۀ 
دامنۀ سياسی آن . سياست ائتالفی مشارکت دارند

قسمت از طيف سياسی است که بين افراطی ترین 
مثًال (اعضای ائتالف، مثًال حزب چپ افراطی 

مثًال (و حزب راست افراطی ) سوسيال دموکرات
اگر ائتالفی پيوسته . ، قرار دارد)دموکرات مسيحی

باشد، هيچ شکافی را در این دامنه باقی نمی گذارد 
. ی گيردمآن را در بر بلکه همه حزبهای درون 

ائتالف حداقل دامنه، این گسترۀ بين دو حد افراطی 
  .را تا حد ممکن کوچک می کند

در سالهای اخير، برخی از نظریه پردازان ائتالف 
بنابر استدالل . را رد کرده اند) اکثریت(معيار اندازه 

آنان، اگر احزاب حقيقتًا دارای هدفهای دقيق سياسی 
باشند، تشکيل هر ائتالفی که از نظر مواضع سياسی 
. نتوان آن را شکست داد باید امکان پذیر باشد

ائتالفی است که نمایندگان ائتالف سياسی ماندگار 
مجلس قانونگذاری که سياستهای دیگری را ترجيح 

ائتالفهای . آن را شکست دهند ندمی دهند نتوان
. است" اصلی"سياسی ماندگار هميشه شامل حزب 

 -در فضای تک ُبعدی سياسی، مانند مقياس چپ
راست، حزب اصلی حزبی است با قانونگذار ميانه، 

دازه در راست و چپ خود یعنی کسی که به یک ان
اگر نگرانی احزاب صرفًا در بارۀ . عضو دارد

سياست باشد، هيچ اکثریتی نمی تواند عقًال با تغيير 
فاصلۀ موضع سياسی از موضع حزب ميانه رو 

در نتيجه، حزب اصلی می تواند غالب . موافق باشد
شود حتی اگر بسيار کم تر از یک اکثریت پارلمانی 

این حزب هميشه باید در . شته باشدرا در اختيار دا
  .ائتالف حاکم موجود باشد

اگرچه هستۀ اصلی سياست نظریۀ ساده و آراسته 
ای در بارۀ ایجاد ائتالف است، این سياست حاوی 
فرضهای زیادی است و پيشبينی های آن هميشه 

بنابراین سایر نظریه . درست از کار در نمی آیند
تأثيرات نهاد های پردازان ائتالف کوشيده اند که 

قوانين . مختلف بر چانه زنی ائتالف را مهار کنند
انتخابات، رویۀ پارلمانی، و قواعد تصميم گيری در 
هيأت دولت، همگی بر ائتالفهایی که احزاب تشکيل 

بنابراین، محققان سياست . می دهند اثر می گذارند
ائتالف بيش از پيش به اهميت قواعد وسيع تر 

بسياری از . ک پی می برندحکومت دموکراتي
بينشهایی که از طریق مطالعۀ ائتالفهای مربوط به 
کابينه حاصل آمده اند درک ما را در بارۀ انواع دیگر 

  .  ائتالفها نيز بهبود بخشيده اند
  

    <<  
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  مجالس قانونگذاری و پارلمانها
نهاد هایی متشکل از نمایندگان منتخِب حوزه های 

روند امور حکومتی دارای  جغرافيایی معين، که در
. اختيار قانونگذاری و بعضی وظایف دیگر هستند

این مجامع قانونگذاری، که در بيشتر کشور ها 
پارلمان ناميده می شوند؛ هرچند خصوصًا با 
دموکراسی ها مربوط اند، کم و بيش در همۀ 

  .نظامهای سياسی معاصر وجود دارند
ًا به شمار اندازه و بزرگی مجالس قانونگذاری غالب

بيشتر آنها دارای . جمعيت هر کشور بستگی دارد
کشور های دارای جمعيت . نماینده اند ٣٠٠تا  ١٠٠

" دیت"اندک ممکن است پارلمانهایی به کوچکی 
عضو  ١۵امير نشين ليختنشتاین داشته باشند، که 

کشور های پهناور ممکن است دارای کنگره . دارد
اشند، چنان که نماینده ب ١٠٠٠هایی با بيش از 

از این نوع  ١٩٩٣تا  ١٩٩٠روسيه بين سالهای 
 ١٠٠سنای ایاالت متحد امریکا، با . کنگره ها داشت

عضو، در ردیف مجالس قانونگذاری مهمی است که 
مجلس نمایندگان امریکا .حداقل نماینده را دارند

عضو دارد، و بعضی از قدیم ترین پارلمانهای  ۴٣۵
عضو  ۶٠٠بيش از  کشور های اروپایی دارای

  .هستند
اعضای مجالس قانونگداری اقتدار خود را بر این 
ادعا که نمایندگی شهروندان را دارند متکی می 

از آنجا که هر عضو به شکل برابر سمت . دانند
نمایندگی دارد، اقتدار و موقعيت رسمی او با هر یک 

هماهنگ کردن . از نمایندگان دیگر برابر است
ند و غالبًا متنازِع تعدادی چنين دیدگاههای نيروم

گسترده از افراد، به نحوی که به تصميم گيری 
مشترک بينجامد، مستلزم رویه ها و تشریفات خاص 

این رویه ها در طول قرنها تجربه شکل گرفته . است
اند و از پارلمانهای قدیم تر به مجالس جدید تر 

  .منتقل شده اند
عمومی  همۀ پارلمانها، دست کم، عرصه های

هستند برای بحث در بارۀ موضوعات مهم، که خود 
. از کارکرد های مهم دموکراسيها محسوب می شود

در بعضی از کشور، و مشخصًا در ایاالت متحد 
امریکا، پارلمانها از لحاظ قانونگذاری و بودجه 

اما، در بيشتر کشور ها، . بندی اهميت خاص دارند
ویب بودجه تحت پارلمانها از نظر قانونگذاری و تص

قوۀ مجریه پيشنویس . الشعاع و تابع قوۀ مجریه اند
اکثر لوایح را آماده می سازد، بودجه را پيشنهاد می 
کند و بر تصویب لوایح در مجلس قانونگذاری 

در نظامهای پارلمانی حکومتی، . نظارت دارد

مجالس قانونگذاری در انتخاب رئيس قوۀ اجرایی 
رؤسا معموًال از بين حزب این . کشور مشارکت دارند

یا احزابی که در پارلمان اکثریت دارند انتخاب می 
در بيشتر نظامها، مجالس قانونگذاری از . شوند

راههای مختلف بر قوۀ مجریه نظارت می کنند، 
. وظيفه ای که مراقبت یا سرپرستی خوانده می شود

چون توانایی قانونگذاری و تصویب بودجه پارلمانها 
محدود شده است، این وظيفۀ نظارت یا  در همه جا

  .مراقبت از لحاظ سياسی اهميت یافته است
مجالس قانونگذاری در زمانها و مکانهای مختلف 
عهده دار وظایف متفاوتی بوده اند اما معموًال 
ساختار ویژه دارند که چگونگی کار شان را معين 
. می کند و آنها را از قوۀ مجریه متفاوت می سازد

مجالس قانونگذاری از نظر اختيارات تابع اعضای 
آنها اقتدار خود . یکدیگر نيستند بلکه رسمًا برابرند

را با این ادعا که نمایندگی دیگران را بر عهده دارند 
مبتنی می کنند، و این اقتدار را بر زمينه های 

نهاد های . تخصصی خود متکی نمی دانند
به  قانونگذاری دست کم برخی از وظایف خود را

تصميمات این مجالس به . طور علنی انجام می دهند
صورت مشترک گرفته می شود نه آن که بر طبق 

  .دستور مقامات مافوق اتخاذ گردد
امکان تصميم گيری مشترک از سوی چند صد زن 
و مرد به الگو های پيچيدۀ مناسباتی بستگی دارد که 
 هرگاه آنها به مجلس راه می یابند بين این افراد به

این الگو ها از چنين . ظاهر برابر شکل می گيرند
تاریخ نهادین ) ١: (عواملی سرچشمه می گيرند

روابط نمایندگی ميان ) ٢(مجلس قانونگذاری؛ 
تشکيالت متمایز مجلس، ) ٣(اعضا و دنيای خارج؛ 

  .مقررات و رویه های ویژۀ آن) ۴(و 
  

  پيشينۀ ماقبل دموکراسی  
. دن دموکراسی هستندپارلمانها قدیمی تر از برآم

تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرون 
بسياری از مقررات و رویه های .وسطا باز می گردد

امروزی مجالس قانونی از تجارب تاریخی دراز آنها 
این رویه ها و مقررات را . سرچشمه گرفته اند

نسلهای پی در پی نمایندگان منتخب در قالب سوابق 
از نظر ثبت و . ظ نگاه داشته اندپارلمانی محفو

نگهداری این سوابق، بخصوص اعضای مجلس 
مفهوم . عوام انگلستان نقش اساسی داشته اند

نمایندگی نيز، که اقتدار و ترکيب مجالس 
قانونگذاری بر آن متکی است، ریشه ای قرون 

اری بنابراین، مجلس قانونگذ. وسطایی دارد
 >>که در است،محصول تمدن قرون وسطای اروپا
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عصر دموکراسی تحول پذیرفته است تا >>
پاسخگوی نياز انواع بسيار متعدد نظامهای سياسی 
معاصر و از جمله نظامهای شود که پارلمان در آنها 
عمدتًا برای مشروعيت بخشيدن به حکومتهای غير 

  .دموکراتيک خدمت می کند
منتهی به انقالب  رِنقدر طول پنج  ،در گذشته

متعارف حکومت در اروپا نظام ، شکل امریکا
پادشاهان بر جوامعی حکومت می . بودسلطنتی 

کردند که در آنها کليسای کاتوليک، اشراف زميندار، 
ارتی شهری حقوق و امتيازات و سازمان های تج

 –این گروههای متنوع . پادشاه می گرفتند خود را از
که فرقه های مذهبی، مالکان، اصناف، یا عام تر، 

 جامعه ای مرکب از گروه - وانده می شدندطبقات خ
دولتی که بر پایۀ توزیع . های ممتاز تشکيل می دادند

قدرت بين این گروهها بنا می گردید، به اقتضای 
امتيازاتی که . خوانده می شد دولت طبقاتیوضع، 

این طبقات مدعی آنها بودند، بر پایۀ عادت، قرارداد، 
  .شتندیا قوانين مدنی و کليسایی قرار دا

پادشاهان، برای نيل به سازش به این مراکز 
قدرت، گهگاه عاقالنه می دیدند که اعضای برجستۀ 
این گروهها را به گرو یکدیگر جمع کنند و در باب 
مسایل مهم، نظير جنگ و صلح، ماليات گذاری، و 

در . ادارۀ دستگاه قضا با آنها به مشورت بپردازند
اطراف به طور برخی از کشور ها پادشاهان با 

جداگانه دیدار می کردند؛ همين الگو به نظامهای دو 
مجلسی، یعنی پارلمانهای متشکل از دو مجلس، 

این گونه مجالس که غالبًا به طور نامنظم . منجر شد
تشکيل جلسه می دادند، در بيشتر کشور های 

آنها را . اروپایی واقع در غرب روسيه وجود داشتند
 کورِتس: خواندند به اسامی گوناگونی می

، )آلمانی( الندتاگ، )فرانسوی( اتا ژنرو، )اسپانيایی(
چنين ). سویدنی(ریکسداگ ، و )ایتاليایی( پارلمنتو

نامهایی بر مکان یا روز دیدار یا ترکيب و نوع 
مدتها  قانونگذاریعنوان . فعاليت گروه داللت داشتند

بعد پدید آمد، یعنی در جریان انقالب قرن هفدهم 
لستان، که مجلس عوام مدعی شد که نهاِد وضع انگ

قوانين است، ادعایی که تا به آخر برابر این نهاد در 
 اما این ادعا را مهاجر. بریتانيای کبير محقق نشد

نشينان انگليسی در امریکای شمالی شنيدند و به 
فشاری بر قدرت قانونگذاری  خاطر سپردند و، با پا

ر راه نيل به استقالل مجالس خود، کاميابانه از آن د
بدین ترتيب، این . از پادشاه انگلستان بهره گرفتند

نهاد در ایاالت متحد امریکا به مجلس قانونگذاری 
موسوم شد، در حالی که تقریبًا در همۀ کشور های 
دیگر نام آن بر وظيفۀ قانونگذاری اش داللت نمی 

  .  کند

 این مجالس، حال به هر نامی که خوانده می شدند،
ردند، و دریج قدرت اشتراکی خود را احساس کبت

چون این قدرت بر این اندیشه پایه داشت که آنها 
وقتی که : نمایندۀ جامعه اند موجه شمرده می شدند

آنها تشکيل جلسه می دادند، این اجالس کل مملکت 
مجالس . بود که در محضر پادشاه برگزار می گردید

دن دموکراسی، اوليه در طول پنج قرن پيش از برآم
در سراسر اروپا دولتها در سطوح محلی و ملی نفوذ 

بنابراین، در پگاه دموکراسی در اواخر قرن . داشتند
هجدهم و اوایل قرن نزدهم، نهاد های سياسی 

بعالوه، چون از جانب . آشنایی محسوب می شدند
نيرومند ترین گروهها در جامعه سخن می گفتند و 

تی که مشارکت در امور ایجاد تعهد می کردند، وق
اجتماعی گسترش یافت،  دیگر های سياسی به گروه

  .آمادگی انطباق با مقتضيات دموکراسی را داشتند
در واقع، نهضت های دموکراتيک اروپا به  

پارلمان چونان ابزار تحميل ارادۀ مردم بر پادشاه می 
بنابراین، مجالس قانونگذاری به علت . نگریستند

ل دموکراتيک ولی کثرت گرای اروپا نياز جامعۀ ماقب
آنها، . به منظور مهار قدرت مجریه شکل گرفتند و

اگرچه مخلوق دموکراسی نبودند، نشان دادند که از 
بين نهاد های سنتی حکومتهای اروپایی بهترین 

  .ابزار برای دموکراسی هستند
قرون وسطایی اروپا، نظير  پارلمان هایبرخی از 

در فرانسه، قربانی  )رواتاژن" (طبقات عمومی"
دموکراتيک اواخر قرن هجدهم و اوایل  یانقالبها

قرن نزدهم شدند زیرا بيش از اندازه به امتيازات 
طبقات، گروهها و اصناف قرون وسطا مربوط 

ترکيب آنها نمی توانست این ادعای . بودند
دموکراتيک را که ملت متشکل از افرادی است که 

مجالس . تند تاب آوردسزاوار نمایندگی مساوی هس
های " الندتاگ"انگلستان و " پارلمان"دیگر، نظير 

ایالتی آلمان، اصالح شدند و به صورت ابزار 
اعم از آن که پارلمان های جدید . دموکراسی درآمدند

دموکراتيک نهاد های تازه بودند یا صورت اصالح 
شدۀ پارلمانهای سّنتی، ترکيب آنها بر اصل نمایندگی 

، و تشکيالت و مقررات آنها بر پایۀ متکی بود
. سازمانهای مجامع قرون وسطایی قرار داشتند

بدون وجود سنن دیریِن سرچشمه گرفته از مجالس 
قرون وسطایی، تصور نهاد امروزین پارلمان امکان 

  .پذیر نيست
  

  نمایندگی
پارلمانی که اعضای آن مدعی نمایندگی جامعه ای 

 >>دهد که اعضایشدموکراتيک باشند باید ترتيبی 
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. از طرف مردم در فواصل معين انتخاب شوند>>
ممکن است اجازه دهند که  ادموکراسی هبرخی از 

به عنوان نشانه ای از جوامع مبتنی بر طبقات 
های انگلستان، " مجلس لرد" دگذشته، مانن

. نمایندگان مجلس دوم پارلمان آنها انتصابی باشند
د که اعضای مجلس اما همۀ دموکراسيها تأکيد دارن

. اصلی آنها باید با رأی عموم مردم انتخاب شوند
بدین معنا که افرادی  –" بالقوه"اندیشۀ نمایندگی 

که رأی نداده اند به هر حال در مجالس قانونگذاری 
ممکن است از نظر مدافعان  -نمایندگی داشته باشند

مجلس عوام اصالح نشدۀ انگلستان در قرن نزدهم 
اما این معنا با اندیشۀ . شتتوجيهی می دا

دموکراتيک امروزی سازگاری ندارد، و فقط می 
تواند در مورد کودکان یا افراد دیگری که توانایی 

در نتيجه، سير توسعۀ . رأی دادن ندارند موجه باشد
دموکراسی مجالس قانونگذاری مبتنی بوده است بر 
تعریف و افزایش شمار رأی دهندگان، سازماندهی 

راگير و انتخابی دولتهای نوین، و گسترش ماهيت ف
  .دامنۀ صالحيت افراد برای نمایندگی پارلمان

جهان دارای دو مجلس  پارلمان هاییک سوم از  
نيمی از اعضای مجلس دوم به صورت . هستند

مستقيم انتخاب می شوند، و نيم دیگر یا انتصابی 
در . هستند  یا به طور غيرمستقيم انتخاب می شوند

يست و پنج سال متعاقب جنگ جهانی دوم، طول ب
دو مجلسی خود را تبدیل به  پارلمان هایسه کشور 
دانمارک، نيوزیلند : یک مجلسی کردند پارلمان های
اروپای شرقی و  پارلمان هایوقتی که . و سویدن

مرکزی پس از خروج نيرو های شوروی و 
فروپاشی نظامهای کمونيستی در این کشور ها 

ند، پولند مجلس دومی به پارلمان دموکراتيک شد
برخی از کشور های دیگر نيز به . خود اضافه کرد

به رغم آن که مجلس . فکر ایجاد مجلس دوم هستند
دوم ریشه ای دارد که به دوران ماقبل دموکراسی 
باز می گردد، گرایشی آشکار به حذف آن محسوس 

در واقع، مجلسی که بر حوزه های انتخاباتی . نيست
جمعيت مساوی مبتنی نباشد همچنان پر جاذبه  دارای

 –است و این جاذبه، بخصوص در کشور های فدرال 
تشکيل  ایالت هایکه یک مجلس آنها نمایندگی 

دهندۀ مملکت را دارد، نظير سنای امریکا یا 
  .بيشتر است -آلمان" بوندسرات"

با این حال، تالشهای ناظر بر دموکراتيک کردن 
به گسترش حق انتخاب نمایندگان  پارلمان ها عمدتًا

بنابراین، حق رأی، که به . معطوف بوده است
" عمومی"صاحبان امالک محدود بود، به حق رأی 

مردان تبدیل شد، سپس دامنۀ آن گسترش یافت و 
همۀ افراد را صرف نظر از جنس، نژاد و قوميت در 

برگرفت، و نهایتًا بر کليه شهروندانی که به هجده 
این تحول در امریکا . د عموميت یافتسالگی برسن

در اوایل قرن نزدهم، در انگلستان با اصالح مقررات 
، و در اروپای قاره ای پس از ١٨٢٣نمایندگی در 

سپس در نيمۀ دوم قرن . آغاز شد ١٨۴٨انقالب 
بيستم در بيشتر کشور ها معمول گردید و پيامد های 

ا به ژرف از نظر ترکيب و تشکيالت داخلی پارلمان ه
  .بار آورد

حق رأی دموکراتيک موجب پدید آمدن انبوهی از 
رأی دهندگانی شد که می بایست به نوعی سازمان 

برای . داده شوند تا اساسًا قادر به رأی دادن شوند
تحقق این هدف، مجالس قانونگذاری نوین این 
مفاهيم قرون وسطایی را که مملکت متشکل از 

رلمان باید مظهر اجتماعاتی جغرافيایی است و پا
یا به قول انگليسيها،  –ساکنان این اجتماعات 

از همين رو است که نهاد . باشد حفظ کردند - )عوام(
. ناميده می شود" مجلس عوام"انتخابی انگلستان 

در مقابل، این مفهوم که مملکت متشکل از طبقات 
هایی  همچنين، از تالش. است عمدتًا کنار نهاده شد

تا از طریق تشکيل مجلسی که  که صورت می گرفت
نمایندگی حرفه ها، مشاغل، و گروههای ذینفع را 

به اصناف امروزی کارکردی امروزین بدهند، . داشت
بنابراین، روند انتخاباتی که . نيز انصراف حاصل شد

اکنون نمایندگان بر اساس آن برگزیده می شوند بر 
پایۀ مناطق جغرافيایی سازمان می یابد، و حوزه 

یی که در هر یک از این مناطق تشکيل می شوند ها
  .حق انتخاب یک یا چند نماینده را دارند

انبوه رأی دهندگان را احزاب سياسی نيز، که 
جانشين جناحهای موجود در پارلمانهای ماقبل 

احزاب، . دموکراتيک هستند، سازمان می دهند
برخالف جناحها، عالوه بر داخل، در خارج پارلمان 

عالند، و گروههای دارای اعضای همفکر را ها نيز ف
احزاب سياسی . با آرای آنها به خود می پيوندند

داوطلبان نمایندگی پارلمان را نامزد می کنند، رأی 
دهندگان را متشکل می سازند، برنامه های انتخاباتی 
را تدوین می کنند، و می کوشند تا نامزد هایی که 

گان پاسخگو انتخاب می شوند در برابر رأی دهند
پارلمان های دموکراتيک، به لحاظ این . بمانند

واقعيت از نهاد های قانونگذاری موجود در 
دیکتاتوری ها متمایزند که اعضای آنها در جریان 
رقابت با نامزد های دو یا چند حزب سياسی انتخاب 

بنابراین، حوزه های انتخاباتی در این دو . شده اند
منطقه : مان یافته اندگونه نظام به دو صورت ساز

از لحاظ چگونگی تعيين حوزه های . ای و حزبی
انتخاباتی منطقه ای و تنظيم رقابتهای حزبی، 

  >>   .تفاوتهای عمده ای بين کشور ها وجود دارد
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در ایاالت متحد، نظير اکثر دولتهای فدرال،  >>
حوزه های انتخاباتی نخست بر طبق فرمولی که 

ایالت است بين ایالتها نمایشگر جمعيت نسبی هر 
سپس مجالس قانونگذاری ایالتی . تقسيم می شوند

به تعيين مرز های انتخاباتی کنگره اقدام می کنند؛ 
این کار تحت نظارت دادگاهها صورت می گيرد تا 

اول، . رعایت دو معيار منصفانه اصلی تضمين شود
حوزه های انتخاباتی دقيقًا جمعيت مساوی داشته 

اقليتهای نژادی و قومی امکاِن بردِن دوم، . باشند
دست  زی کنگره را به تناسب جمعيت خود اکرسيها
آرا اقليتها نباید بر اثر محدوده هایی که برای . ندهند

" تضعيف"حوزه های انتخاباتی ترسيم می شود 
در انگلستان، آلمان و بسياری از کشور های . گردد

نهای دموکراتيک دیگر، این مرز ها از سوی کميسيو
غير حزبی شبه قضایی ترسيم می شوند، و معنای 

در غالب کشور  .منصفانه بودن در آنها تفاوت دارد
ها، اصل تساوی جمعيت به اندازۀ ایاالت متحد 
مراعات نمی شود و رعایت نمایندگی اقليتها به هيچ 

در انگلستان جمعيت . وجه به ميزان امریکا نيست
در صد  ٢٠لغ بر حوزه های انتخاباتی ممکن است با

این . با ميانگين ملی جمعيت تفاوت داشته باشد
انتظار که گرایشهای حزبی رأی دهندگان باید به 
شکل منصفانه در پارلمان متجلی شود، بخصوص 
در کشور هایی که دارای نظامهای چند حزبی 
هستند، در سطح به مراتب گسترده از ایاالت متحد 

  .تحقق یافته است
ز کشور های دموکراتيک، هر در حدود نيمی ا

این . حوزۀ انتخاباتی دارای چندین نماینده است
موضوع امکان می دهد که نمایندگی تناسبی تحقق 
پذیرد و نامزد های احزاب به تناسب تعداد آرای 

دقت این نمایندگی . نسبی خود به پارلمان راه یابند
تناسبی به تعداد نماینده ای که هر حوزه حق انتخاب 

رعایت تناسب آرای احزاب مانع . وابسته است دارد
از تسلط دراز مدت یک حزب بر مجلس قانونگذاری 

حزب "می شود، نظير وضعی که به علت تسلط 
مدتها بر مجلس نمایندگان امریکا حاکم " دموکرات

در عين حال، بر تعداد حزب های دارای کرسی . بود
  .نمایندگی در پارلمان نيز می افزاید

ایندگی تناسبی در سالهای بعد از جنگ ترجيح نم
بيانگر این . جهانی اول در اروپا شکل گرفت، 

احساس عدالت دموکراتيک بود که همۀ طيف های 
در نتيجه تعداد . حزبی باید سهم خود را داشته باشند

احزاب سياسی به سرعت افزایش یافت و باعث 
بعد از جنگ . نوعی توقف در کار پارلمان ها شد

وم، بسياری از کشور ها نمایندگی تناسبی جهانی د
را محدود کردند، به این ترتيب که هر حزب موظف 

در صد آرای  ۵گردید که در هر انتخابات حداقل 
سراسر کشور را به دست آورد تا بتواند در پارلمان 

آستانۀ "صاحب کرسی شود این شرِط نيل به 
، در بيشتر مجالس قانونگذاری جدیدی که "ورودی

در اروپای شرقی و مرکزی تشکيل  ١٩٨٩از پس 
بدین ترتيب، چگونگی ساختار . شد نيز منظور گردید

احراز نمایندگی از نظر حضور احزاب در مجالس 
قانونگذاری و روند تصميم گيری در این مجالس، که 
احزاب سياسی در آنها نقش مهمی بازی می کنند، 

  .پيامد های مستقيم دارد
رأی، دموکراسی مستلزم عالوه بر گسترش حق  

گسترش تعداد افراد واجد صالحيت برای عضویت در 
بيشتر کشور ها برای نامزد های . پارلمان نيز هست

نمایندگی معيار های سخت تر از معيار های رأی 
این کار به سبب گرایشهای . دادن در نظر می گيرند

ضد دموکراتيک نيست، بلکه بدین منظور است که 
ان پارلمان برای تقبل مسووليتهای صالحيت نمایندگ

خطيری که بر عهده می گيرند هرچه بيشتر افزایش 
غالب کشورها، هرچند سن رأی دادن در آنها . یابد

هجده سال است، برای نامزد های نمایندگی به حداقل 
در ایاالت متحد . بيست و یک سال قایل شده اند

امریکا اعضای مجلس نمایندگان حداقل بيست و پنج 
. ساله و اعضای سنا حداقل سی و پنج ساله باشند

بعالوه، بيشتر کشور ها برای احراز نمایندگی به این 
شرط نيز قایل شده اند که نامزد ها باید شهروند 
مملکت بوده و برای مدت معين در آنجا اقامت داشته 
باشند؛ همچنين، به نامزد هایی که دارای سوابق 

ای قانونی داشته جرایم جدی بوده یا محروميت ه
عالوه بر . باشند اجازۀ شرکت در انتخابات نمی دهند

این، برای پيشگيری از تداخل منافع، دارندگان 
بعضی از مشاغل عمومی و حتی صاحبان برخی از 
حرفه های معينی را از شرکت در انتخابات محروم 

  .کرده اند
گسترش حق شرکت مردم در انتخاب اعضای 

نۀ صالحيت افراد برای پارلمان و گسترش دام
نمایندگی، لزومًا ضامن آن که ترکيب مجلس ُمعرف 

چند تن نماینده بدیهی . کل جمعيت کشور باشد نيست
است که مظهر کامل جمعيتی عظيمی نمی توانند 
باشند، اما جوامع دموکراتيک انتظار دارند که نهاد 

توقع . های منتخب از جهت اساسی معرف آنها باشند
ا این است که عضویت در مجلس همۀ کشور ه

قانونگذاری منعکس کنندۀ تنوع جغرافيایی مردم 
باشد، و اکثر آنها متوقع اند که ترکيب حزبی مجالس 
ارتباطی معقول و نزدیک با چگونگی توزیع آرای 

  >>               .احزاب در انتخابات داشته باشد
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در قارۀ اروپا از مدتها پيش انتظار می رفته  >>
معرف رشته  اپارلمان هکه ترکيب اعضای  است

. های هرچه گسترده تر از حرفه ها و پيشه ها باشد
بسياری از کشور ها نسبت به ضرورت برقراری 
تعادل درونی در پارلمانها از لحاظ حضور نمایندگان 
وابسته به گروههای اصلی مذهبی، قومی یا قبيله ای 

ی از معرفی نامزد های انتخابات. حساسيت دارند
سوی احزاب سياسی مکانيزم یا ساز و کاری است 
که امکان سازگاری ترکيب مجلس قانونگذاری را با 

اما این سازوکار . انتظارات مردم ممکن می کند
حساسيت احزاب احتمال دارد که با . ناقص است

انتظارات رأی دهندگان منطبق نباشد، و توزیع 
حال می  تصادفی آرا در حوزه های انتخاباتی به هر

رشد بسيار ُکند . تواند بر نتایج انتخابات تاثير گذارد
تعداد نمایندگان زن در مجلس قانونگذاری خود 
نشانگر نقص عمدۀ سازوکاری است که باید تغيير 

 اپارلمان هانتظارات فرهنگی را به ترکيب اعضای 
با تمام اینها، مجالس قانونگذاری، در . منتقل کند

" نمایندگی"با آنچه معرف  طول زمان، در ارتباط
. است، در مسير منعکس کردن مردم حرکت کرده اند

  .کوتاهی در این امر، بر اقتدار آنها لطمه می زند
بين اعضای مجلس " رابطۀ انتخاباتی"وجود 

قانونگذاری و مردم از وجوه اساسی نمایندگی 
این رابطه نمایندگان را بر می . دموکراتيک است

تاثير . رأی دهندگان باشند انگيزد که پاسخگوی
رابطۀ انتخاباتی بر این پاسخگویی تا حدودی به 

فقط در امریکا . بسامد و تواتر انتخابات بستگی دارد
است که دورۀ مجلس نمایندگان کوتاه و صرفًا دو 

در سایر کشور ها، ادوار پارلمانی معموًال . سال است
این  چهار یا پنج سال است، اما در نظامهای پارلمانی

دوره ممکن است به طور ناگهانی به پایان برسد، و 
آن وقتی است که مجلس به دولت رأی عدم اعتماد 
دهد و نخست وزیر نيز متقابًال مجلس را منحل کند و 

  .همگان را به انتخابات جدید فراخواند
امتيازی که معموًال نمایندگان شاغل برای تجدید 

ات امریکا از و بخصوص در انتخاب –انتخاب دارند 
انتخابات کشور هایی که مجالس چند حزبی دارند 

در مورد مطلوب بودن محدود کردن  - بيشتر است
دوره هایی که یک نماینده می تواند خدمت کند ایجاد 

هدف از این کار آن است که رقابت . تردید می کند
 پارلمان هایفقط . آميز بودن انتخابات محفوظ بماند

ندگی را به یک دوره محدود غير دموکراتيک نمای
می کنند، زیرا بی تجربگی نمایندگان از عوامل 

در ایاالت متحد . ضعف مجالس قانونگذاری است
امریکا، چندین ایالت برای ادوار نمایندگی قایل به 
محدودیت شده اند و کوشيده اند تا این محدودیت را 

در . بر نمایندگان خود در کنگره نيز تحميل کنند
وکراسيها، که امتيازی که نمایندگان شاغل دیگر دم

دارند به اندازۀ امریکا محسوس نيست، محدودیت 
  .ادوار نمایندگی وجود ندارد

در برداشتی آرمانی، ميزان پاسخگویی نمایندگان 
رأی  های بر مبنای سازگاری و توافق دیدگاه

اما در . دهندگان و نمایندگان آنها ارزیابی می شود
نی دو واقعيت بسيار مهم سياسی این برداشت آرما

اول آن که در دیدگاههای رأی . نادیده گرفته می شود
دهندگان یک حوزه معموًال اتفاق نظر وجود ندارد، و 
این امر به طریق اولی در مورد کل حوزه های 

دوم آن که . انتخاباتی یک مملکت نيز ثابت است
بيشتر شهروندان برای مقوالت سياسی اهميت 

یلند و، به همين دليل، یا اساسًا در بارۀ اکثر ثانوی قا
این مقوالت نظری ندارند یا نظر آنها ثابت و پابرجا 

  .نيست
در نتيجۀ این واقعيتها، نمایندگان نمی توانند 
مأمور حوزه های انتخاباتی خود باشند یا صرفًا 

آنها، بر . های این حوزه ها را منعکس کنند دیدگاه
تها، تشکيالت و رویه های اثر درگير شدن در سياس

ی هایی دسترسی م پارلمانی، به اطالعات و دیدگاه
بدین ترتيب، . هستند یابند که رأی دهندگان فاقد آن

های  الزامًا دیدگاه هایی پيدا می کنند که با دیدگاه
بنابراین، نمایندگان غالبا . رأی دهندگان تفاوت دارد

گان عمل فقط به عنوان امين و حافظ منافع رأی دهند
این امر، به خودی خود منافاتی با تکاليف . می کنند

نقش آنها به عنوان نماینده . نمایندگی آنها ندارد
شامل صورت بندی برنامه های سياسی، پيشنهاد 
راه حلهای جانشين، تالش برای جلب حمایت مردم 
از این راه حلها، و پاسخگویی به آرزو های مردم 

. ان شوند نيز هستدر مواردی که با روشنی بي
ادموند برک، که در هنگام انقالب امریکا عضو 
پارلمان انگلستان بود، بيانی کالسيک به این 
مضمون دارد که یک نماینده صرفًا مأمور حوزۀ 
انتخاباتی خود در معنای قرون وسطایی کلمه نيست، 
بلکه امين همۀ حوزه های انتخاباتی است و وظيفه 

نۀ خود، داوری سنجيدۀ عقيدۀ بی غرضا"دارد که 
را در خدمت کليۀ " خود و بينش روشنگرانۀ خود

  .رأی دهندگان قرار دهد
با تجربه می دانند که رأی دهندگان  نقانون گذارا

آنها به . آنها به بيشتر موضوعها بی عالقه اند
شان تکيه  برداشتهای مشابه خود با رأی دهندگان
ی خود ها می کنند تا از بروز اختالف در قضاوت

با . شان با آنچه رأی دهندگان می پذیرند پرهيز شود
این حال، وقتی که رأی دهندگان برای برآورده شدن 

 >>نياز فردی فشار بياورند یا خواسته های فردی را
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مطرح کنند، نمایندگان به عنوان مأمور آنها عمل >>
در واقع، قرار گرفتن در خدمت موکالن در . می کنند

یف همگانی نمایندگان پارلمان در این معنا از وظا
را در  ساعتهایینمایندگان نوعًا . سراسر جهان است

حوزه های انتخاباتی خود می گذرانند، از طرف رأی 
های دولتی پيگير امور می  دهندگان خود در دستگاه

شوند، به نامه ها پاسخ می دهند، و اطالعيه های 
که اعضای کنگرۀ امریکا ، . خبری منتشر می کنند

هر یک از آنها دفتری شامل تعداد کافی کارمند و 
دستيار در اختيار دارد، معموًال در سطح بسيار 
 گسترده تر از همتایان خود در سایر مجالس قانون

خویش می " امور حوزۀ انتخاباتی" گذاری دنيا به 
این وظيفه، همان طور که گفته شد، با  اام. پردازند

همۀ پارلمان ها و  مراتب مختلف، در ميان اعضای
  .گذاری کليۀ کشور ها عموميت دارد مجالس قانون

پيوندی مهم ميان یکایک " رابطۀ انتخاباتی"
اما . نمایندگان و رأی دهندگان آنها محسوب می شود

حاصل پيوندی که بين یکایک نمایندگان و حوزه 
های انتخاباتی آنها برقرار است لزومًا در خدمت 

نيل به این هدف . زه نيستمنافع کل جمعيت آن حو
آرمانی مستلزم ابداع روشهایی برای شناختن منافع 

این منافع، و . کل جمعيت هر حوزۀ انتخاباتی است
نيز انگيزه هایی که هر نماینده برای تأمين منافع 
متکثر حوزۀ انتخاباتی خود دارد، سپس باید در 
تصميم گيریهای مشترک مجلس به صورتی که در 

تشکيالت و . عمومی باید متظاهر شودخدمت منافع 
رویه های پارلمانی ابزار تحقق این هدف بشمار می 

این عوامل موجب می شوند که مجمعی . روند
متشکل از اعضایی برابر به ساختاری تبدیل شود که 
تقسيم کار و مراتب ضمنی ارشدیت و نفوذ در آن به 
اعضایش اجازه می دهد تا نمایندگان واقعی مردم 

 .ندباش
  

  تشکيالت
پيچيدگی جامعۀ نوین شناخت منافع عمومی رأی 

با وجود این، . دهندگان را بسيار دشوار می کند
بسياری از وجوه تشکيالتی مجالس قانونگذاری به 
نمایندگان کمک می کنند تا منافع افراد و گروه ها را 

سپس مجموع این منافع را با منافع کلی . بشناسند 
روش انتخاب اعضای مجلس . جامعه سازگار کنند

قانونگذاری هادی نمایندگان است تا با منافع متکثر 
مناطق جغرافيایی جامعه آشنا شوند و به دفاع از 

وابستگی نمایندگان به تجدید انتخابات . آنها برخيزند
نفع عث می شود که آنان به گروههای ذیقانونمند با

در حوزه های انتخاباتی خود توجه خاص داشته 

شند، زیرا همين گروهها هستند که اطالعات با
ارزشمند در باب موضوعات، مهارتهای تشکيالتی، 
و احتماًال کمکهای مالی انتخاباتی در اختياز آنها می 

اعضای این گروهها ممکن است خود نمایندۀ . گذارند
مجلس قانونگذاری باشند؛ این موضوع در اروپا 

نسبتی که  به. اعموميت بيشتری دارد تا در امریک
های  نفع مستقيمًا بر کرسیاعضای گروههای ذی

مجلس تکيه نزده باشند، تماس بيرونی سازمانهای 
آنها با نمایندگان بيشتر است؛ به این گونه تماس 

گفته می شود، و هدف از آن آوردن  ِاعمال نفوذ
مورد نظر  نفشار بر نمایندگان برای تصویب قواني

  .سازمانهای مزبور است
 بر فشار های بيرونی گروههای ذینفع،عالوه 

که جوابگوی تکثر  خاصی دارند نمایندگان نيز رغبت
منافع باشند، و به همين سبب خود را در کميته های 

 ١۶سنای امریکا دارای . تخصصی سازمان می دهند
کميته فرعی است، و  ٨۶کميته ثابت تخصصی و 

 ١١۵کميته ثابت و  ٢٢مجلس نمایندگان آن کشور 
تخصص کميته های کنگرۀ . ته فرعی داردکمي

امریکا سطحی باالتر از کميته های مجالس 
تعداد اعضای . قانونگذاری سایر کشور ها دارد

نفر در هر یک از دو  ۶کميته های پارلمانی از فقط 
نفر در پارلمان  ٢٩لمان فرانسه تا رمجلس پا

تعداد معمول بين . انتخاباتی هالند در نوسان است
کميته است و به ندرت از کميته های  ٢٠تا  ١٠

  .فرعی استفاده می شود
در پارلمان انگلستان اکثر کميته ها غالبًا به 
صورت موقت و برای رسيدگی به موضوعی معين 

و برای هر الیحۀ جدید کميته ای . تشکيل می شوند
این محدودیت . با اعضای تازه تشکيل می شود

ظيفۀ  تخصصی نمایندگان بازتاب محدودیت و
قانونگذاری مجلس عوام انگلستان است و نمایندگان 
را در قبال رهبران حزبی که به مقامات اجرایی تکيه 
زده اند و کارمندان آنها در دستگاه دولت در 

برای جبران . کامًال نامناسب قرار می دهد یتعيموق
این وضع و بهبود قدرت نمایندگان در نظارت بر قوۀ 

ن برقرار شد که اکنو نظامی ١٩٧٩مجریه، در 
رویکرد . کميته تخصصی انتخابی است ١۴دارای 

انگليسيان به ساختار کميته ها نشان می دهد که در 
آن کشور پارلمان تابع رهبران حزبی و دستگاه 
دولت است، در حالی که در سایر کشور ها اکنون 
مدتها است که مجالس قانونگذاری به کميته های 

از این راه خود به اطالعات تخصصی اتکا دارند تا 
  .تخصصی دست یابند

کميته بر مجالس قانونگذاری، هر قدر هر نظام 
 >>های تخصصی تکيه کنند، بر قدرت رقابت آنها با
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قوۀ مجریه می افزایند این سخن به خصوص از  >>
این جهت واقعيت دارد که حوزۀ صالحيت کميته های 
 تخصصی مجالس قانونگذاری معموًال با حوزۀ
. فعاليتهای تخصصی وزارت خانه ها منطبق است

این وضعيت تا حدودی از نقش نظارتی کميته ها بر 
وزارت خانه ها سرچشمه می گيرد، نقشی که حتی 

اری و ذگالت متحد امریکا همتراز با قانوندر ایا
  . تخصيص بودجه دارد

قانونگذاران طبعا ترجيح می دهند به کميته هایی 
مينه های فعاليت آنها آشنا مامور شوند که با ز

هستند و این زمينه ها در جهت خدمت به حوزه های 
این سخن بدین معنا است که . انتخاباتی آنها است

اعضای کميته ها کار خود را با اطالعات و عالیق 
های شان شروع تخصصی مرتبط با وظایف کميته 

ریج دامنۀ اطالعات تخصصی می کنند و سپس به تد
کارمندان حرفه ای . ش می دهندخویش را گستر

کميته ها در جهت نيل به تخصص به آنها کمک می 
اطالعات تخصصی این کارمندان بخصوص در . کنند

امریکا بسيار عميق است و اکنون استفاده از این 
گونه کارمندان در بيشتر مجالس قانونگذاری 

کنگرۀ امریکا بيش از . معمول شده استدموکراتيک 
تعداد . ميته در استخدام خود داردکارمند ک ٣٠٠٠

این گونه کارمندان در مجالس ملی دیگر حتی به یک 
اما بسياری از مجالس . دهم کنگرۀ امریکا نمی رسد

ایالتی امریکا و نيز پارلمانهای اروپای غربی و 
جاپان به تکميل کادر حرفه ای کميته های پارلمانی 

خصص این کميته ها، از طریق ت. خود دست زده اند
خود، در بارۀ مقوالت اصلی ضا و کارمندان عا

تخصصهای موجود  .احب نظر می شوندسياسی ص
در اکثر نهاد های قانونگذاری به پای تخصصهایی 
که در قوۀ مجریه موجودند نمی رسند؛ ليکن، کنگرۀ 
امریکا بيشتر از مجالس قانونگذاری سایر کشور ها 

  .به قوۀ مجریه نزدیک است
خاباتی، که بر اساس عوامل حوزه های انت

جغرافيایی تعيين شده اند، و نيز تخصص کميته ها، 
مسلمًا به قانونگذاران کمک می کنند تا منافع خاص 
حوزه های انتخاباتی خود را بشناسند و برای تأمين 

این تأکيد بر منافع خاص، در عين حال . آنها بکوشند
. دمانع از شکل گيری اکثریتهای قانونگذاری می شو

ین مسأله این است که یکی از راه های مقابله با ا
ی خود را با نمایندگان دیگر معامله نمایندگان رأ

کنند؛ به این معنا که، با توجه به اهميت متغيری که 
مقوالت مختلف برای آنها دارد، نسبت به موضوع 
هایی که برای آنها کم اهميت است رأی خود را به 

، در مورد موضوع هایی دیگران بدهند و، در مقابل
که برای حوزه های انتخاباتی خود دارای نهایت 

. ردار شونداهميت می دانند از حمایت دیگران برخو
در " خاصه خرجی"نای این نوع معمامله ها مب

قانونگذاری است، و چون باعث می شود که 
تخصيص اعتبارات به شکلی صورت گيرد که منافع 

ایندگان تأمين شود، حوزه های انتخاباتی یکایک نم
معموًال هزینه هایی باالتر از سطح متعارف بر ملت 

 سياست توزیعیدر این الگو، که به . تحميل می کند
، همه ظاهرًا برنده می شوند اما منافع مشهور است

  .عمومی تحت شعاع قرار می گيرد
دو فشار عمده تاثير سياست توزیعی را محدود می 

ارد می کنند که معموًال یکی را احزاب سياسی و. کند
عالیق افراد نماینده را با سياستهای عمومی در هم 
می آميزند که برای رای دهندگان در سطح ملی 

سازمان بندی احزاب در درون مجالس . جاذب باشد
و " کميته های نظارتی"قانونگذاری در امریکا 

این . ناميده می شود" احزاب پارلمانی"انگلستان 
گذاراِن متعلق به یک حزب سياسی گروه بندی قانون

بدین منظور است که آنها رهبران داخلی پارلمان و 
نيز اداره کنندگان جلسات هر دو مجلس را، که در 

و در سایر جا ها " سخنگو"دنيای انگليسی زبانان 
به عالوه . خوانده می شوند، انتخاب کنند" رئيس"

در کشور هایی که برخالف امریکا روسای کميته 
مجلس بر مبنای نظام ارشدیت تعيين نمی  های

شوند، یا این روسا بر اساس تعداد نسبی نمایندگان 
احزاب معين نمی گردند، انتخاب آنها از طرف همين 

همچنين، این گروهها  .گروهها صورت می گيرد
تالش می کنند که مناصب درون کميته ها بر مبنای 

نها مذاکره و توافق با گروههای دیگر به اعضای آ
آنها برای تدوین سياستهای حزب خود . واگذار شود

در زمينۀ موضوعهایی که در دستور کار مجلس 
است نيز می کوشند، و غالبًا در این زمينه از کميته 

تالش آنها . های تخصصی حزب خود کمک می گيرند
بر این است که اعضای حزب خود را به اتخاذ 
موضع مشترک در برابر موضوعهای مهم 

در صورتی که تعداد احزاب موجود در . نگيزندبرا
مجالس قانونگذاری از پنج یا شش تجاوز کند، 
بدیهی است که امکانات آنها از لحاظ آشتی دادن 
  .منافع مختلف و سازماندهی کار ها محدود می شود

به علت وجود تشکيالت حزبی در درون مجالس 
ق قانونگذاری، و بر اثر قدرتی که احزاب از این طری

در انتخاب نامزد ها و مبارزات انتخاباتی مربوط به 
کميته ها به دست می آورند، چگونگی رأی دادن 

تا حدود زیادی در خط و چار چوب  نمایندگان
این . نها وابسته اندآسياستهای احزابی است که به 

ی کشور امر به خصوص در مورد مجالس قانونگذار
 >>و جازبی دیرین های اروپایی، که نظامهای ح



 21

افتاده ای دارند، و رأی دهندگان در هنگام  >>
انتخابات کامًال به وابستگی حزبی نامزد ها توجه می 

حتی در ایاالت متحد امریکا نيز، . کنند، مصداق دارد
که در آن جا نمایندگان کنگره عمدتًا به صورت 
فردی و نه به عنوان عضو احزاب در مبارزات 

يمی از آرای عرصه های انتخاباتی شرکت می کنند، ن
دو مجلس کنگره به صورت رأی حزبی  است، تا 
جایی که گاهی اکثریت دموکراتها متفقًا عليه اکثریت 

به عالوه، نمایندگان . جمهوری خواه رأی می دهند
نشان داده اند که به رأی دادن در خط اکثریت حزبی 

، ١٩٩٠در اوایل . خود گرایش روزافزون دارند
نی که چنين می کردند در ميان نسبت نمایندگا

درصد  ٨٠اعضای دموکرات مجلس نمایندگان به 
رسيد، و حتی در مواردی که موضوع مهمی نظير 

  .بودجه مطرح بود از این ميزان هم تجاوز می کرد
انضباط حزبی در اکثر پارلمانهای دموکراتيک 
خارج از امریکا، به جز در مواردی که پای وجدان 

در . درصد باال تر است ٩٠د، از فردی در ميان باش
دموکرات ها و جمهوری  ١٩٩٠و  ١٩٨٠دو دهۀ 

خواهان کنگرۀ امریکا نيز در مورد موضوعهای 
مهم به چنين سطحی از انضباط و همبستگی 

و  در نظامهای پارلمانی، که نخست وزیر. رسيدند
اعضای هيأت دولت از حزب یا احزاب اکثریت 

ار در قوۀ اجرایی می هستند، انضباط حزبی بر اقتد
در نظام ریاست جمهوری ایاالت متحد، که . افزاید

اکثریت اعضای کنگره مقام ریاست جمهوری و 
زب رقيب هستند، انضباط حزبی ممکن غالبا از دو ح

در چنين . است باعث تقسيم و دوگانگی دولت شود
وضعی، حق وتوی رئيس جمهور، از جهت برتری 

ه عامل تعيين کننده تبدیل قوۀ مجریه بر قوۀ مقننه، ب
می شود؛ حق وتو را فقط با دو سوم آرای نمایندگان 

  .کنگره می توان نقض کرد
دومين عامل محدودکنندۀ گرایش نمایندگان به 
درگير شدن در سياست توزیعی وقتی است که به 

در یک . پيامد های سياستهای خاصی نامطمين باشند
مجلس جامعۀ نوین و پيچيده نتایج مصوبات 

قانونگذاری غالبًا چنان ناروشن است که نمایندگان 
قادر نيستند در بارۀ پيامد های سياسی آرای خود به 

گذاران، در قانون. ت قابل اطمينان دست بزنندمحاسبا
خارج از حوزه های تخصصی خود، معموًال در مورد 

های رأی خود، واکنش احتمالی مردم، و  پيامد
این عدم . طمينان ندارندسياستهای جانشيِن ممکن ا

اطمينان باعث می شود که در هر مورد موضوع را 
. به کارشناسانی که در جمع خود دارند احاله دهند

غالبًا بر این است که  بدین ترتيب، گرایش نمایندگان

هم بر اطالعات تخصصی تکيه کنند و هم در عين 
   .حال در خط حفظ منافع خاص خود رأی دهند

طالعات بر تصميم گيریهای مشترک تاثير مبادلۀ ا
قوۀ قانونگذاری از تاثيری که معاملۀ آرا دارد 

مبادلۀ اطالعات تخصصی به اغلب . متفاوت است
احتمال منجر به تصميم گيریهایی می شود که جوانب 
مختلف موضوع ها در آن ملحوظ شده است؛ از آن 
جمله اند نظر های کارشناسانی که از سوی کميته ها 

ات اجرایی عرضه می شوند، منافع حزبی، در و ادار
تصميمی که  و برآورد نتایج غایی سطح کالن جامعه

نمایندگان . در باب موضوعی معين گرفته می شود
هرچه بيشتر به این گونه اطالعات تکيه کنند، 
احتمال آن تصميم های شان در خدمت منافع عمومی 
جامعه و نه منافع محدود و خاص باشد بيشتر می 

ار کميته ها، احزاب، و گروه بنابراین، ساخت. شود
نفع در مجالس قانونگذاری به نمایندگان های ذی

دست کم تا جایی که مبادلۀ –اجازه می دهند که 
 اطالعات بين آگاه ترین رهبران حکومتی و سياسی

هم منافع متکثر موکالن خود و هم  -کندمی ميسر 
  .منافع کل جامعه را بشناسند

تاثيری که کميته ها و احزاب بر کل الگو های 
تصميمات مجالس قانونگذاری دارند، از رویه ها و 

این رویه ها از . تشریفات مرسوم تاثير می پذیرند
سه جهِت بسيار مهم بر فعاليتهای پارلمانی تاثير می 

روند قانونگذاری و تصویب بودجه، حل و : کنند
فصل اختالف نظر های موجود در بين دو نهاد 

انونگذاری در نظام های دو مجلسی، و چگونگی ق
بخشی از رویه ها برمبنای . برگذاری مباحث عمومی

مقررات مدون، بخشی دیگر براساس تفسير این 
مقررات و سوابق موجود در این باب، و بخش آخر 
بر پایۀ معيار های غيررسمی رفتاری تدوین می 

هرچند قانونگذاران عمومًا اختيار تعيين . شوند
در . قررات و رویه های مربوط به خود را دارندم

ترجيح می دهند که  عمل بسياری از نمایندگان جدید
. به مقررات و رویه های اسالف خود پایبند بمانند

معموًال مجالس قانونگذارِی تازه تاسيس شده 
مقررات و رویه ها را از پارلمانهای قدیمی سایر 

ررات ناظر بر با آن که مق. کشور ها اقتباس می کنند
رویه ها در مجالس مختلف تفاوت دارند، اما ریشۀ 
بسياری از رویه های جاری در این مجالس به رویه 
های پارلمان بریتانيا در عصر ماقبل دموکراسی بر 

  .می گردد
رویه های پارلمان انگلستان که تاریخی بالوقفه و 

ساله دارد، به دقت در نشریات و مجموعه  ۵٠٠
همين سابقه . این نهاد ثبت شده استهای مقررات 

    >> بود که به مجالس قانونگذاری مستعمراتی
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امریکای شمالی و بعد به پارلمانهای کشور های  >>
انتقال تجارب . مشترک المنافع انگلستان منتقل شد

پارلمانی انگلستان گاهی به شکل تقليد مستقيم 
صورت می گرفت، چنان که شيوه نامه هایی که 

جفرسن در هنگام ریاست بر سنای امریکا  توماس
تدوین کرد عينًا بر مقررات و رویه های مجلس 

گاهی هم از طریق انتشار  .عوام انگلستان مبتنی بود
آثار نظریه پردازان سياسی تحقق می پذیرفت، 

به نام  شر جزمی بنتام، که اثرنظي نظریه پردازانی
یه بر رو )١٨١۶( رساله در باب تاکتيکهای سياسی

بلجيم، فرانسه، و بعدًا آلمان تاثير  های پارلمانی
وقتی که در کشور های تازه استقالل . بسيار کرد
و افریقا در دوران متعاقب جنگ جهانی  یافتۀ آسيا

دوم پارلمان تاسيس شد، پارلمان انگلستان به ارایۀ 
کمکهای فنی به مجالس قانونگذاری این کشور ها 

نيز به پارلمانهای امریکا کنگرۀ . اقدام کرد
در اروپای  ١٩٨٩يک تازه ای که بعد از دموکرات

شرقی و مرکزی تشکيل شدند کمکهای همانند 
  .عرضه داشت

قانونگذاری معموًال در تدوین مقررات و رویه های 
خود برداشتهای سنتی و محافظه کارانه دارند، زیرا 
می دانند که پيدا کردن راهی برای آشتی دادن 

ضای یک پارلمان بزرگ تا چه اندازه خواستهای اع
در بيشتر مجالس قانونگذاری . دشوار است

نمایندگان احترام زیادی به تجارب تاریخی این نهاد 
و اعضایی که این تجارب را تعریف و تفسير می 

رویه های قانونگذاری معموًال  .کنند نشان می دهند
طول زمان شکل می گيرند و اعتبار خود را  در

سنت، سابقه و عادت می گيرد تا از  بيشتر از
  .مقررات صریح مدون
ی چون ا هفریب دهند ۀحتی عبارت ساد

به خودی " تصميمات باید به اکثریت آرا اتخاذ شود"
خود، بر آن که بتوان در مجلس قانونگذاری به 

. است غيرکافی و نابسنده رسيد، کامًالنتيجه 
ابات عمومی، برخالف رأی دهندگان در انتخ

نونگذاران در جریان مداوم از موضوعات مرتبط قا
آنان، چون در این روند . با یک دیگر رأی می دهند

با یکدیگر تعامل دارند، ناچار به درنظر گرفتن منافع 
مختلف هستند و باید برمبنای مذاکره به سازش و 

به مجردی که برای رأی دادن به یک . تفاهم برسند
اشته باشد، هر موضوع بيشتر از دو حالت وجود د

ت به ن شقوقی که ممکن است نتایجی متفاویک از ای
بار آورد می تواند باعث دوری بی پایان از آرای 

سليقه های . اکثریت با پيامد های مختلف شود
متنوعی که یک گروه از نمایندگان دارند و بين 
راههای مختلف به یکی رأی می دهند، طبعًا به یک 

بنابراین، مقررات . انجاميدرأی اکثریت واحد نخواهد 
فرعی باید چگونگی رسيدگی به راه های مختلف و 
نيل به مرحله ای که تعيين کنندۀ رأی نهایی باشد 

  .روشن کند
افراد ناآشنا غالبًا به اشتباه به نمایندگانی که بر 

جر و بحث می کنند " مسایل صرف تشریفاتی"سر 
 اما این مقررات و. به دیدۀ تحقير می نگرند

تشریفات بر تصميم گيری تاثير دارند و، به همين 
تخصيص . بسيار بحث انگيزند سبب به طور بالقوه

اختيارات در کميته ها، بين کميته ها و کل مجلس، 
بين اکثریتها و اقليتها، بين تصميمات اتخاذ شده در 
زمانهای مختلف، و، در نظامهای پارلمانی، بين 

ندگان عادی و نمایران پارلمانی در هيأت دولت رهب
همچنين، . پيرو آنها به این مقررات بستگی دارد

تعيين کنندۀ مراتب و توالی اقدامات همين مقررات 
مثًال، ترتيبی که رسيدگی به لوایح و  –هستند 

این مقررات و رویه . اصالحيه ها باید داشته باشد
 آن که برای حل اختالفات مربوط به موضوع ها، با

گرفته می شوند، خود می توانند های مهم به کار 
روند  .منشأ اختالف نظر های شدید باشند

قانونگذاری با پيشنهاد یک الیحه یا طرح شروع می 
طرحها و لوایح به چندین راه مطرح می  .شود
از طرف فرد فرد نمایندگان، نظير کنگرۀ : شوند

ی اه امریکا؛ از طرف هيأت دولت، نظير نظام
هيأت دولت شامل رهبران پارلمانيی که در آنها 

پارلمانی نيز هست؛ از طرف ایالتها در نظامهای 
فدرال، نظير آلمان؛ از طرف رأی دهندگان در قالب 
ارائۀ پيشنهاد ها، نظير سویس و بسياری ایالتهای 
امریکا؛ و از طرف کميته ها، نظير نيمی از مجالس 

این لوایح کم و بيش در همه . قانونگذاری در جهان
ای رسيدگی به کميته ها ارجاع می شوند و جا، بر

کميته ها ممکن است قبل از آن که آنها را به جلسۀ 
عمومی مجلس مسترد دارند در آنها تغييرات اساسی 

در ایاالت متحد امریکا، کميته ها غالبًا در  .بدهند
لت این ع. ن لوایح به مجلس فرو می مانندبازگرداند

امریکا می تواند  هر نمایندۀ کنگرۀامر آن است که 
تعداد نامحدودی الیحه پيشنهاد کند و این رویه باعث 

الیحه در هریک از  ١٠٠٠٠می شود که گاه تا 
مجالس کنگره در دستور کار قرار داشته باشد، که 
  .البته از سایر مجالس قانونگذاری بسی بيشتر است

مقررات ترتيب رسيدگی به این لوایح و بازگرداندن 
در . سۀ عمومی مجلس تعيين می کنندآنها را به جل

مجالس نمایندگان کنگرۀ امریکا، کميته ای خاص 
مقررات وجود دارد که تکليف لوایح مهم و شرایط 

به . عرضۀ آنها را به جلسۀ عمومی تعيين می کند
 >>این ترتيب، کميته ها بر متنی نهایی که باید در
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جلسۀ عمومی مجلس پيشنهاد شود تاثير و نفوذ  >>
در سنای امریکا ترتيب کار باید بر اساس . رددا

" اتفاق نظر"مذاکرۀ رهبران احزاب تعيين گردد و 
سناتور تحصيل شود، زیرا سناتور ها مایل  ١٠٠هر 

نيستند که این وظيفۀ مهم رسيدگی به لوایح را به 
  .یک کميتۀ خاص مقررات تفویض کنند

بر تخصيص اعتبارات عمومی معموًال روند خاص 
است، زیرا تدوین بودجۀ ملی هم مستلزم حاکم 

تخصص فنی است و هم باید از وسوسۀ نمایندگان به 
اختصاص اعتبارات بيش تر از مبالغی که معموًال 

به . مایلند برای ماليات تصویب کنند، پيشگيری کند
تاریخ ایاالت امریکا،  رار درغم این اعتقاد ریشه د

و وظایف که تخصيص اعتبارات عمومی باید در قلمر
و بویژه در قلمرو خاص مجلس –قانونگذار 
باشد، حتی در ایاالت متحد نيز وظيفۀ  - نمایندگان

. تدوین و پيشنهاد بودجه بر عهدۀ قوۀ مجریه است
در انگلستان، مجلس عوام حدود سه قرن قبل از 

  .وظيفۀ تدوین لوایح پولی دست کشيد
بيشتر کشور ها حق مجالس قانونگذاری را در 

ش سطح اعتباراتی که قوۀ مجریه پيشنهاد کرده افزای
کنگرۀ امریکا مدتهای دراز بر . است محدود کرده اند

حق خود در افزایش و کاهش هزینه ها اصرار 
اما همين کنگره به وضع رشته ای از قوانين . داشت

 ١٩٧۴در " قوانين بودجه کنگره"دست زد که با 
رار نها رویه هایی خاص برقآغاز شد و بر طبق آ

نمود که آن را موظف به تعيين اولویتهای بودجه ای 
می کند و موظف می سازد که کارشناسانی همتراز 
تخصصهای بودجه ای موجود در قوۀ اجرایی را به 

  .خدمت گيرد
تصميم مشترک مجلس قانونگذاری به صورت 

مقررات مربوطه . رأی اعضای آن متجلی می شود
باید به صورت  آیا تعيين می کنند که این تصميم

ی نمایندگان باشد، اکثریت مطلق اکثریت سادۀ آرا
برای آن الزم است، آیا به اکثریت سه پنجم، دو سوم 
. یا سه چهارم آرای نمایندگان مشروط می باشد

همين مقررات نحوۀ رأی گيری را نيز روشن می 
؛ به "نه"یا " آری"به صورت شفاهی و گفتن  :کنند

دن دست یا قيام و قعود، صورت بصری، یا بلند کر
آن طور که برای انتخاب (به صورت رأی مخفی 

رهبران پارلمانی یا نخست وزیر در بعضی از 
؛ و به صورت حاضر و )پارلمانها مرسوم است

رأی "رسم . غایب کردن نمایندگان موافق و مخالف
، که امکان می دهد "دادن از طریق حضور و غایب

موکالن او گزارش رأی هر نماینده بالفاصله به 
شود، در کنگرۀ امریکا و بسياری دیگر از مجالس 
قانونگذاری به رأی دادن الکترونيک جای داده 

به هر نماینده اجازه می دهد از همان  است، که
کرسی خود با فشار دادن یک دکمه رأی خود را 

چگونگی شيوۀ رأی گيری علنی بر علنی شدن . بدهد
مکان مذاکره و چک و رأی هر نماینده، و نيز بر ا

در . چانه در آخرین لحظات اخذ رأی، تاثير دارد
موثر به نام تقسيم بندی پارلمان انگلستان شيوۀ 

ی دادن از طریق حضور و غياب یا رأی جانشين رأ
نا که به این مع. الکترونيک شده استگيری 

نمایندگان کرسی خود و تاالر مجلس را ترک می 
متفاوت دو باره به تاالر  کنند و بعد از راه در های

یک در برای موافقان و دِر دیگر . باز می گردند
است، و در همان حال " نه"برای مخالفان و آرای 

  .رأی هر نماینده ثبت می شود
ترتيب رسيدگی به پيشنهاد های اصالحی، از آن جا 
که مستقيمًا در نتيجۀ نهایی تاثير دارد، دست کم به 

. ری دارای اهميت استهمان اندازۀ شکل رأی گي
نمایندگان با تجربه هميشه به اهميت این ترتيب 
رسيدگی توجه دارند و همان ها هستند که معموًال در 
استفاده از ترتيبی که به نفع آنها باشد مهارت یافته 

و " مصلحتی"ناظران آگاه قادرند که آرای . اند
برای . را از یکدیگر تشخيص دهند" صادقانه"
لحت اندیشی دگان ممکن است از سِر مصال، نماینمث

به پيشنهادی که بالطبع آنها نيست رأی دهند، زیرا 
شاید چنين حساب کنند که تصویب این پيشنهاد 

حه ای را که مورد ممکن است احتمال تصویب الی
پژوهشهای پيشرفته، با . زایش دهدنظر آنها است اف

استفاده از مدلهای ریاضی، چگونگی حسابگریها را 
  .ر این گونه رأی دادنها تشریح کرده اندد

به صورتی  وجود دو مجلس در قوۀ قانونگذاری،
که در فرانسه، آلمان، انگلستان، و ایاالت متحدۀ 
امریکا معمول است بر پيچيدگی روند قانونگذاری 

از نظر ایجاد سازش بين تصميمات دو . می افزاید
در امریکا . مجلس رویه های خاص وجود دارند

تۀ مشترک دو مجلس به فرمول سازشی می رسد کمي
که سپس به شکلی واحد از سوی هر دو مجلس 

کميتۀ مشترک ممکن است شامل . تصویب می شود
نماینده از دو مجلس باشد و گاه خود  ١٠٠بيش از 

نقش کميتۀ . به کميته های فرعی تقسيم می شود
مشترک در مراحل پایانی روند قانونگذاری به 

بعًا بر جلسات طوع مورد بحث، که متخصصان موض
کميتۀ مشترک تسلط دارند، نفوذ زیادی در شکل 

در کشور های . دادن به متن نهایی قوانين می دهد
دیگر، نظير استراليا، کانادا و فرانسه، الیحۀ مورد 
بحث آن قدر بين دو مجلس رد و بدل می شود تا 

بعضی . سرانجام متنی واحد به تصویب هر دو برسد
 >>پارلمانها از ترکيبی از این رویه ها استفادهاز 
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های  برخی دیگر، نظير پارلمان. می کنند >>
فرانسه، آلمان و بریتانيا، حرف آخر را از آن 

مستقيمًا انتخاب شده است می دانند و در مجلسی که 
ارتباط با تعداد مجاز رد و بدل شدن لوایح، اختيار 

  .نهایی را به مجلس مزبور می دهند
به جهت تاثيری که بر  ارلمانهاپبحث عمومی در   

اتخاذ تصميمات خاص در درون هر یک از دو 
مجلس، مثًال در ارتباط با الیحۀ معين، دارد واجد 

این بحثها بر سياستهای قوۀ . اهميت بسيار است
 .اجرایی و نيز بر افکار عمومی نيز تاثير می کنند

افکار سنجش  مقررات ناظر بر این بحثها چگونگی
عمومی و تخصيص وقت به سخنرانان را تعيين می 

بحث در باب لوایح معموًال در سه مرحله، که . کند
مدت زمان . شود، صورت می گيرد شور ناميده می

این مدت هم در مقررات کلی . محدود است بحث
معين می شود و هم در مقررات خاصی که ناظر بر 

ای استثنا بر این اصل، سن .یک بحث خاص است
ایاالت متحده است که به نمایندگان اجازه می دهد که 
بدون محدودیت زمانی بحث کنند، مگر آن که سه 

این . مذاکرات رأی دهند" کفایت"پنجم اعضا به 
نامحدود بودن زمان بحث در سنای امریکا نمونۀ 
افراطی از مقرراتی است که برای حمایت از اقليتها 

در بيشتر . ستدر برابر رأی اکثریت وضع شده ا
نهاد های قانونگذاری، زمان بحثی که به هر نماینده 
اختصاص می یابد از سوی رهبران حزب او، بر 
مبنای توافقی که بين احزاب بر سر تقسيم زمانهای 
. بحث بين آنها صورت گرفته است، تعيين می شود

رهبری که این مسووليت را بر عهده دارد در 
ندگان دخيل است، اما اختصاص وقت به فرد فرد نمای

مهم تر از هر چيز وظيفه دارد که نظم و آرامش 
بحثها را حفظ کند و از سخنان تحریک کننده جلو 

مجلس عوام انگلستان سنن و رسوم کامًال . گيرد
دقيق در باب سخنانی که در شأن پارلمان قلمداد نمی 
شود مقرر کرده است؛ اکثر پارلمانهای دیگر، به 

سازگار باشد، از  نگهای ملی آنهاطرقی که با فره
  .این نمونه پيروی می کنند

بحث به منظور تاثير نهادن بر قوۀ مجریه یا افکار 
عمومی صورتهای ویژه و متنوع دارد، که غالب 

پيشبينی یک ساعت . آنها در انگلستان پدید آمده اند
ای هيأت سوال از نخست وزیر و اعض معين جهت

ناسب برای پرس و جو دولت به صورت وسيله ای م
از مجریان امور درآمده است، زیرا تا حدودی 

اقدامات وزیران در معرض افکار فرصت می دهد که 
این شيوه، از بعضی جهات، به . عمومی قرار گيرد

کنفرانسهای مطبوعاتی رئيسان جمهوری یا جلسات 
بررسی کميته های مجالس قانونگذاری در ایاالت 

و جو ها معموًال  سونه پراین گ. متحد شباهت دارد
دوربينهای تلویزیونی را به خود جلب می کنند، که 
خود بر ميزان مورد نظر تاثير آنها بر افکار عمومی 

ود خبيشتر پارلمانها همچنين به اعضای . می افزایند
فرصت می دهند تا در باب سياستهای کلی دولت 
بحث کنند، بی آن که بحث آنها به موضوع معينی 

هدف از این کار احتماًال متقاعد کردن . باشدمربوط 
رأی دهندگان است نه آن که سایر نمایندگان یا 

  .مقامات اجرایی را تحت تاثير قرار دهد
تشکيالت و مقررات و رویه های پارلمانی، به 
اتفاق یکدیگر، سلسله مراتب و ترتيبات غيررسمی 

آنها مجالس قانونگذاری،  ایجاد می کنند که از طریق
از اعضای برابر هستند، به نهاد های  ه متشکلک

اتی نظام. قادر به تصميم گيری تبدیل می شوند
یت ادب و رفتار ظریف و تلویحی که در باب رعا

و غالبًا  –مناسب نمایندگان با یکدیگر وجود دارد 
روحيۀ  - خوانده می شوند غيررسمی معيار های

 .دوفاق و همکاری در بين نمایندگان پدید می آورن
دربيشتر پارلمانهای کارآمد روابطی شخصی و 
تعاملی بين نمایندگان بر قرار است؛ از جمله آن که 
حتی در هنگام وجود اختالف نظر های شدید رعایت 
احترام طرف مقابل الزامی است، و حتی در جریان 

باید به قول و قرار ها پایبند ماند،  مانوور های سخت
. یکدیگرهمکاری کرد و باز حتی در شرایط رقابت با

نمایندگان می آموزند که باید با یکدیگر کار کنند و 
آنها فرا می . به وظایف خطير یکدیگر احترام گذارند

گيرند که حتی شدید ترین اختالفات، وقتی که 
غيررسمی شوند، با سهولت بيشتری قابل حل و 

این معيار های غيررسمی کمک می . فصل هستند
ز افراد به نهاد های صنفی کنند که مجموعه ای ا

        .  تبدیل شوند
   
  مجالس قانونگذاری در دموکراسيها 

پارلمان، به عنوان نهاد محوری دموکراسی، چنان 
 دموکرات هایمطلوب و آرمانی به نظر می رسيد که 

حکومتی را که بر آن مبتنی ) ليبرال(آزادی خواه 
 پارلمان به. بود بهترین نوع حکومت می دانستند

مردم اجازه می داد که از طریق نمایندگان خود 
اما وقتی که طرفداران . ِاعمال نظارت و حاکميت کنند

پارلمان با خصوصيات متفاوت نمایندگان، بی طرف 
نبودن آنها، و بی توجهی جامعه مواجه شدند، 
انتظارات اغراق آميز آنها به سرخوردگی اغراق 

اهيمی غالب انتقاد ها از مف. آميزی جای داد
سرچشمه می گرفتند که در دوران ماقبل دموکراسی 

 >>در" خواص"در باب مجالس انتخابِی متشکل از 
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اذهان جای گرفته بودند، و نيز از انتظار های  >>
غيرواقع بينانه ای که در باب عالقۀ مردم به دولت 

  .وجود داشتند
این انتظار های غير واقعبينانه از پارلمان ها، 

های مستقل جدید پس از جنگ جهانی وقتی که دولت
دوم در آسيا و افریقا تشکيل شدند، و نيز هنگام 
برآمدن دولتهای دموکراتيک تازه در اروپای شرقی 

اما . ، دو باره ظهور کردند١٩٨٩مرکزی بعد از 
تجربۀ ناشی از دموکراسيهای قدیم و جدید نشان می 
 دهد که پارلمانها لزومًا ضامن برآمدن جوامع روشن

در عين حال، همين . بين و دولتهای پاسخگو نيستند
پارلمان ها در نظامهای سياسی نوین کارکرد های 

توجه مردم را به امور سياسی جلب . ضروری دارند
جلب و آموزش رهبران سياسی بر عهدۀ . می نمایند
اطالعات حياتی را در باب آنچه مردم می . آنها است

دهند، و همين خواهند و می پذیرند به دولت می 
اطالعات است که مبنای تدوین سياستها و بودجه 

و نهایتًا آن که پارلمان . های عمومی قرار می گيرند
  .به تعریف شدن یک ملت کمک می کند

بند آخر از کارکرد های فوق در نيمۀ دوم قرن 
بيستم، وقتی که دولتهای ملی جدید در آسيا و افریقا 

دنبال فروپاشی  تشکيل شدند، و نيز وقتی که به
شوروی دولتهای تازه در اروپای شرقی و مرکزی 

در . به وجود آمدند، اهميت ویژۀ خود را نشان داد
بسياری از این کشور ها، ساکنان بر اساس وفاداری 
های قومی و قبيله ای تقسيم شده بودند و هيچ 
تعهدی به این که به عنوان اعضای یک جامعۀ واحد 

ی واحد قرار گيرند سياسی تحت حکومت دولت
آنها، در بهترین حالت، فقط به سبب دشمنِی . نداشتند

مشترک با استعمارگران گذشته یا با اربابان شوروی 
وقتی که آنها به . سابق خود با هم پيوند داشتند

استقالل رسيدند، در عين حال که فاقد احساسی از 
هویت سياسی مشترک بودند، با مشکالتی چون 

 نای حکومتی و یافتدن به نهاد هچگونگی شکل دا
راه حل برای مسایل حاد اجتماعی و اقتصادی خود 

در چنان شرایطی، قانونگذاران وظيفه . درگير شدند
ملت سازی را بر عهده گرفتند، عناصر سازای 
مملکت را تعریف کردند، این عناصر را به دولت 
مرکزی پيوند دادند، رهبران سياسی موافق و 

آموزش دادند و نماد و نمونه ای  مخالف دولت را
پارلمانها در گذشته . برای کشور جدید فراهم ساختند

در مراحل ملت سازی تاریخ اروپا نيز چنين نقشی 
  .ایفا کرده بودند

با آن که فرض بر این است که قانونگذاران و    
پارلمان ها نمایندگی جامعه را بر عهده دارند و 

سای جمهوری و اهميت عمومی آنها فقط از رو

نخست وزیران کمتر است، با کمال تعجب محبوبيت 
افکار عمومی در همۀ کشور ها معموًال . عام ندارند

دو ویژگی این . برای کار آنها ارج کافی تأمل نيست
نهاد می تواند به روشن کردن دالیل این تضاد کمک 

اول، سازمان داخلی مجالس قانونگذاری پيچيده . کند
رآميز است، و بخش خصوصی چيزی و نسبتًا اسرا

دوم، اعضای این . ندارد که با آن شباهت داشته باشد
مجالس تأکيد می کنند که، صرف نظر از آن که 
مراجع انتخاب کنندۀ آنها واحد های جغرافيایی، 
احزاب سياسی یا گروههای ذینفع باشند، آنان در 

این حال، همين با . خدمت کل موکالن خود هستند
ن، برای آن که بتوانند موثر قرار گيرند، نمایندگا

هستند که نه فقط قادر به دفاع  ناچار به سازشهایی
آنها نيستند بلکه برای توضيح آنها نزد موکالن  زا

بنابراین قانونگذاران . خود نيز دشواری دارند
وسوسه می شوند تا نمایندگان دیگر را در نزد افکار 

ها توافق کرده عمومی به سبب آنچه در پنهان با آن
اند سرزنش کنند، و این موضوع به انتقاد عمومی 

آنها در خانه به . از نهاد قانونگذار دامن می زند
نوعی بازی سياسی دست می زنند و در مجلس به 
نوعی دیگر، و چون نمی توانند بين این دو آشتی 

اعضای . دهند باعث بی اعتمادی عمومی می شوند
نفرادی، قادرند پرچمدار مجالس قانونگذاری، بطور ا

تأمين خواستهای رأی دهندگان خود شوند و، 
. بنابراین، دولت را به ابزار شخصی خود تبدیل کنند

اما، به طور جمعی، نمایندگان و پارلمانها ظاهرًا 
محکومند که هدف بيشتر انتقاد هایی قرار گيرند که 
  .در دموکراسيها بر سياستهای دولت وارد می شود

پارلمانها عمدتًا به رضایت  زکل جامعه اارزیابی 
عمومی از سياستهای دولت وابسته است، و، به 

در کشور های . نسبت این رضایت، نوسان دارد
جدیدی که با مشکالت حاد و فوق العاده روبرو 
هستند، امکانات مجالس قانونگذاری برای جلب 

با این حال، شهروندان . رضایت عمومی محدود است
ياسی فکور به این نهاد پایبندی بسيار و رهبران س

تعداد دفعاتی که نخبگان سياسی پارلمانها را . دارند
منحل کرده اند به مراتب کمتر از دفعاتی است که این 

در بيشتر کشور . نهاد اصالح یا بازسازی شده است
ها رهبران سياسی مخلوق مجالس قانونگذاری 

خدمت در زندگی حرفه ای سياسی معموًال با . هستند
 مجالس محلی و ایالتی شروع می شود، و در نظام

های پارلمانی عمدتًا رهبران پارلمان هستند که به 
  .منصب رهبری در قوۀ مجریه می رسند

صرف نظر از نوسان دیدگاه مردم نسبت به مجلس 
کشور های  قانونگذاری، رهبران سياسی

 >>تالش. پایبندی کامل دارنددموکراتيک به این نهاد
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آنها بر این است که از پارلمان به صورتی  >>
و . استفاده کنند که باعث حفظ ثبات سياسی شود

فقدان نعم البدلهای جذاب در این راه به آنها کمک 
در دهه های اخير قرن بيستم، در بسياری . می کند

از کشور ها، نخبگان سياسی غير پارلمانی از قدرت 
ور های از جمله در کش –سياسی کناره گرفتند 

اروپای جنوبی و امریکای التين، که این گونه 
نخبگان قدرت را از دست اسالف دموکرات خود بدر 
آورده بودند، و در ممالک کمونيستی پيشين که دوام 

  .آنها به حمایت اتحاد شوروی متکی بود
در حال حاضر، رسالت اصلی پارلمانها همچنان  

مين این عبارت است از شناسایی منافع موکالن و تأ
منافع در قالب انتخاب و تدوین سياستها و بودجه 

تشکيالت و رویه های مجالس . های عمومی
قانونگذاری به گونه ای طراحی شده اند که به 
نمایندگان اجازه دهند تا اطالعات مربوط به امور 
سياسی را از حداکثر منابع ممکن گرد آورند، این 

رتبط با آنها را اطالعات را درهم آميزند، تحليلهای م
مبادله کنند، نهایتًا براساس آنها به نتيجه گيری 
برسند، و سپس در صدد جلب نظر موافق رأی 

با نگاه به موضوع از این زاویه، در . دهندگان برآیند
می یابيم که قانونگذاران و پارلمانها مشارکت 

وقتی که . اطالعاتی متمایزی در روند دولتی دارند
تيک اجرایی بر نظامهای سياسی نهاد های بوروکرا

چنان که در زمان حکومت کمونيستها  –مسلط باشند 
تا  ١٩۴۵بر اروپای شرقی و مرکزی در سالهای 

بودند، یا در زمانهای مختلف در کشور های  ١٩٩٠
 - تازه استقالل یافته و رو به رشد شاهد بوده ایم

دولتها هم از اطالعات و هم از حمایت عمومی، که 
های کار آمد می توانند تأمين کنندۀ آنها پارلمان

نقش بارز مجالس . باشند، محروم می شوند
قانونگذاری در دموکراسيهای نوین نخست تدوین 
سياستهای عمومی است که به دست توانا ترین 
کارشناسان ملی طراحی شده باشند، و سپس سازش 
دادن این سياستها با انتظاراتی است که شهروندان 

  .دمملکت دارن
  

                                                                                                                          )کابينه(هيأت دولت 

کی از مشاوران که از سوی سران گروه کوچ
. دولت برای کمک در امر حکومت انتخاب می شوند

از زمان کهن ترین تمدنها، فرمانروایان از هيأت 
دولت نه تنها برای کمک در حجم کار بلکه برای 
مشروعيت دادن به تصميمات شان نيز استفاده می 

یعنی برای این که تصميمات شان را برای  -کردند 

به این . اصلی حافظ رژیم قابل قبول کنند نيرو های
ترتيب، در گذشته، گروههایی درونی شامل 

مشاوران : نمایندگان عناصر مختلف بودند، از جمله
نظامی، که فرمانروایان برای حفظ امنيت قلمرو شان 
به آنها تکيه داشتند و گهگاه مرز های آن را بسط 

کردند؛  می دادند یا در برابر دشمنان دین مبارزه می
اشراف، که بر بخشهای بزرگی از قلمرو پادشاهی و 
توليد و مالياتهای آن نواحی نظارت داشتند؛ 

ذ شان مبتنی بر ذکاوت شان بود؛ دانشمندان، که نفو
رهبران دین، که هدایت معنوی را فراهم می آوردند و

  .و فال نيک و بد را تعبير می کردند
وۀ کار در کابينه های نو تبار شان را مدیون شي

اروپای قرون وسطایی هستند که پادشاهان با 
ای از جامعه مشورت می " طبقه"برجسته گان سه 

کردند که برای بر سر قدرت ماندن و حکومت موثر 
این طبقات عبارت . به همکاری آنان تکيه می کردند

 ز رهبران نظامی، اشراف زميندار وبودند ا
  .روحانيون

يشتر قدرت شان را پس از قرون وسطا نظاميان ب
در همان حال که اروپای . به اشراف زميندار دادند

قرون هفدهم و هجدهم غيرمذهبی می شد، 
روحانيون در محافل پادشاهان نقش کمتری ایفا می 

با پيدایش دولت جدید در قرن نوزدهم، . کردند
، که موقعيت شان را از )بوروکراتها(دیوانساالران 

ت شان به دست آورده طریق انتخاب بر پایۀ لياق
بودند، کم کم بر محافل داخلی فرمانروایان سلطه 

همچنان که جوامع در طول قرون نوزدهم و . یافتند
بيستم به رنگ دموکراتيک درآمدند، سياستمداران 
حرفه ای بيش از پيش نقشهای مشورتِی اصلی در 

توسعۀ دموکراسی بتدریج . کابينه ها بر عهده گرفتند
تضعيف کرد، و اکثر کسانی که باقی  قدرت شاهان را

مانده اند کامًال به عنوان سران نمادین دولت خدمت 
  .می کنند

  

  رئيس دولت در مقابل رئيس حکومت
کارکرد اصلی و عمده ای که در اثر سقوط 

در . پادشاهی پيدا شد کارکرد رئيس حکومت است
بسياری از نظامها رئيس تشریفاتی دولت و رئيس 

اولی معموًال پادشاه . فرد متفاوتند عملی حکومت دو
مشروطه یا رئيس جمهور و دومی نخست وزیر 

معنای ریاست  نخست وزیراصطالح . ناميده می شود
یعنی گروهی از رهبران  –وزرا را در بر دارد 

سياسی بر کشور حکم می رانند و امور روزمرۀ آن 
                                   .را اداره می کنند

. ام امریکایی یک استثنای بسيار روشن استنظ
 >> که از سوی –در ایاالت متحد رئيس جمهور 
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انتخاباتی که اعضایش در ) کالج(مجمع  >>
 - انتخابات فدرال برگزیده شده اند انتخاب می شود

کارکرد های رئيس دولت و رئيس حکومت را در هم 
ر امریکای خصوصًا د –چندین نظام . ادغام می کند

اما، این الگو در . از این الگو پيروی کرده اند -نالتي
نظامهای دیگر به اندازۀ ایاالت متحد موفق نبوده 

فرهنگ سياسی امریکا می تواند . است
ناهمخوانيهای سياست را، که از تفکيک قوا و بخش 
. بندی های نظام هيأت دولت پدید می آید، تحمل کند

حال ناهمخوانيهای سياست در دموکراسيهای در 
توسعه غالبًا فشار هایی ایجاد می کنند که منجر به 
حکومت نظاميان یا عوام فریبان و یا دیکتاتور هایی 

ه می راکابينه های شان را مستبدانه اد می شود که
  . کنند

ضعف کابينه های نظام امریکایی آن را حتی بيشتر 
اب از نظامهای دیگری که قوانين اساسی در ب

 نبنيادگذارا. "کند می متمایز ریاست جمهوری دارند
عمدًا از ذکر یک کابينه در قانون اساسی  "امریکا

از آن پس، روسای جمهور مراقب . خود داری کردند
بوده اند که قدرت قانونی دولت را به شيوه ای منتقل 
نکنند که وزرای دولت شان خود را دارندۀ اقتدار 

  .جمعی بينگارند
است جمهوری و بسياری از کشور ها نظامهای ری

رئيس جمهور شاید . نخست وزیری را ادغام می کنند
بعضی از نقشهای متعلق به رئيس حکومت و نيز 
کارکرد های نمادین مربوط به رئيس دولت را اجرا 

عمدًا این روش را " جمهوری پنجم"فرانسه در . کند
دو "بعضی از کشور ها به ترکيبی . دنبال کرد

امر اکثرًا در دولتهایی  این. دست یافته اند" فاکتو
مشاهده می شود که یک حزب بر آن تسلط دارد، و 
در آنها رئيس جمهور در پشت صحنه به عنوان 

  .رئيس اجرایی حزب هم عمل می کند
  

  مناصب هيأت دولت و سلوک حرفه ای
از حيث روشهایی که افراد از آن طریق به  نظامها

در . وتندمناصب کابينه دست می یابند بی اندازه متفا
کشور هایی که یک حزب در آن مسلط است، طبيعتًا 

در . فقط فعاالن حزبی به چنين مقامی می رسند
، یعنی دارای نظم "دولت گرا"جوامع بسيار 

عقالنی، از قبيل فرانسه، آلمان و جاپان، بسياری از 
اعضای هيأت دولت زندگی شغلی خود را به صورت 

و بعد  ماموران رسمی دولتی آغاز می کنند
دموکراسيهای . سياستمداران حرفه ای می شوند

پيشرفته ای که از نظام پارلمانی وستمنيستری 
یعنی انگلستان، کانادا، استراليا و  -پيروی می کنند

ادارۀ هيأت دولت شان را عمدتًا به دست  -نيوزیلند
سياستمداران منتخبی می سپارند که در دستگاه 

آنها حد . کرده باشنداداری یا دیوان ساالری خدمت ن
باالیی از بی طرفی را نيز در مشاغل دولتی حفظ می 

این مقامات رسمی، اگرچه غير سياسی نيستند، . کنند
ولی علنًا طرفداری تعصب آميز نشان نمی دهند، و 

  .شغل شان را حرفه ای دایمی فرض می کنند
وزرای . ایاالت متحد با نظام دورگه اداره می شود

اگرچه بعضی از آنها . نتخابی ندارندکابينه مقام ا
ممکن است در مقام فرماندار یا قانونگذار فدرال یا 
دولتی خدمت کرده باشند، ولی عدۀ زیادی راه ترقی 

که یک رشته هایی پيموده اند را به صورت حرفه ای
های انتصابی را فدای تفوق در حوزۀ مسایل  مقام

رایی در بخش اج. مربوط به سياستگذاری کرده اند
خاص ایاالت متحد، چهار سطح باالیی مقامات 
رسمی و حدود نيمی از سطح پنجم مقامهای شان را 
. از طریق انتصاب سياسی به دست آورده اند

بنابراین، خطوط رابط بين یک وزیر هيأت دولت و 
کادر ثابت خدمات کشوری، که مبتنی بر لياقت است 

کادر  در نظامهای دیگر، مقامات. تنگ تر شده است
ثابت طبيعتًا همۀ مقامها جز باال ترین مقامهای 

  .وزارتخانه ها را اشغال می کنند
کابينه  ها در شيوۀ ادارۀ تشکيالت شان نيز بسيار 

و در بسياری از  –بيشتر کابينه ها منظمًا . متفاوتند
بار . تشکيل جلسه می دهند -موارد، به طور هفتگی

کابينه ها  سنگين امور حکومت ایجاب می کند که
بسياری از کابينه ها با . نيروی کار را تقسيم کنند

یک کميتۀ تدارکاتی کار می کنند؛ این کميته دستور 
کار دورۀ حکومت یا جلسۀ پارلمانی را تعيين می 

کابينه ای دیگر گروه داخلی دارند که قادر به . کند
طراحی سياست اقتصادی کالن یا اجرای سخت 

  .گيریهای مالی هستند
کمک گرفتن از این انواع مختلف گروهها به 

مثًال، انگلستان، کانادا و . طبيعت زمانه بستگی دارد
استراليا دریافتند که کميتۀ همه کاره ای برای تعيين 
اولویتها ممکن است مقاصدی سياسی را در بر 
داشته باشد که سياست اقتصادی کلی کشور را زیر 

ابراین در دهۀ بن. پا بگذارد یا بودجه را نقض کند
هر سه ملت به گروههای داخلی متوسل  ١٩٨٠

شدند که بيشتر بر اقتصاد و صرفه جویی تأکيد می 
  .کردند تا بر دستور کار خط مشی برنامه ای

ایاالت متحد در ایجاد کميته های فرعی کابينه عقب 
این فقدان کميته های فرعی مشکالت . مانده است

در نظامهای . عملی متعددی به وجود آورده است
قانون اساسی  خواه در –های قانونی  دیگر، هنجار

 >> مدون و خواه در اثر توافق نامه برقرار شده
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تصميم گيری جمعی را به شدت ترغيب  -باشند >>
در ایاالت متحد چنين هنجار هایی رواج . می کنند
هور و وزرای کابينه بنابراین هر رئيس جم. ندارد

بودن مشاورۀ گروهی و تقسيم کار بين  باید از مفيد
قبوالندن این . کميته های فرعی اطمينان حاصل کنند

نکته به روسای جمهوری امریکا هميشه مشکل 
  .بوده است

  

  سایر کارکرد های هيأت دولت
عمًال هر هيأت دولتی هنوز حداقل بعضی از  

. وظایفی مربوط به نمایندگی را اجرا می کنند
ی که به حمایت نظاميان وابسته بسياری از رژیمهای

اند پيوسته به بعضی از وزرای نيرو های مسلح 
اعتماد می کنند، حتی اگر آنها رسمًا یک دولت 

حکومتها غالبًا برای بقای شان به . نظامی نباشند
در بعضی از . حمایت بيش از یک حزب تکيه دارند

دموکراسيهای بسيار پيشرفته، مانند کانادا و 
زبی که بيشترین تعداد کرسی ها را در انگلستان، ح

مجلس سفال دارد، اگر اکثریت مطلق را نداشته 
. تشکيل دهد اقليتباشد، ممکن است یک حکومت 

بنابراین احزاب کوچک تر ممکن است، بدون احتياج 
. به نمایندگی در هيأت دولت، از حکومت حمایت کنند

در نظامهای دیگر، احزاب کوچک تر به نماینده 
به این . ن در هيأت دولت اصرار می ورزندداشت

احزاب کوچک، . ترتيب حکومت ائتالفی پدید می آید
بسته به نفوذی که در درون چنين ائتالفهایی دارند، 
ممکن است نظارت بر وزارتخانه های خاصی را 

مثًال، یک حزب راست گرای افراطی . درخواست کنند
که به سياستهای امنيت ملی بزرگ ترین حزب 

ئتالفی بدگمان است ممکن است بر نظارت بر ا
  . وزارت دفاع اصرار بورزد

چيزی از نظام طبقاتی کهن، که بر طبق آن می 
بایست عناصر الزم برای حفظ مشروعيت رژیم در 
هيأت دولت حضور داشته باشند، در عصر حاضر 

در ایاالت متحد، روسای جمهور بعد از . وجود ندارد
می کنند تا اطمينان یابند که انتخابات با قدرت کار 

منصوب شدگان کابينۀ آنها پيامهای درست را به 
وزرای دارایی . گروههای گوناگون انتقال می دهند

، وزیر خارجه با جامعۀ امور "وال ستریت"باید با 
صنعتی،  -بين المللی، وزرای دفاع با مجتمع نظامی

هرچه گروههای . وغيره، روابط خوبی داشته باشند
ضعيف تر باشند احتمال این که رئيس جمهور  مرجع

برای آنان سخنگوی نيرومندی انتخاب کند کمتر 

و نه " وزارت کشور"به عنوان مثال، نه . است
هرگز توسط کسی که با گروه " وزارت کار"

  .مراجعانش ارتباط نيرومندی دارد اداره نمی شود
روسای جمهور و نخست وزیران در تشکيل هيأت 

یشه های منطقه ای و قومی کسانی را دولت باید ر
آنها . که انتخاب می کنند در نظر داشته باشند

همچنين بيش از پيش زمينه ای فراهم آورند که 
. زنان را برای نقشهای مهم در دولت منصوب کنند

بعضی از کشور ها در برآوردن چنين نياز هایی با 
ضرورت وجود نمایندگی . مشکالتی مواجه شده اند

ای و قومی عمًال نخست وزیران کانادا را منطقه 
تحت فشار قرار داده است تا از زمان کنفدراسيون 

کابينه های بزرگ و دست و پا گيری را  ١٨۶٧در 
  .تشکيل دهند

انضباط هيأت دولت در کشور های مختلف بسيار  
وزرای انگليسی نوعًا ترجيح می دهند . متفاوت است

اطالعات قابل که مقام وزارت را ترک کنند اما 
ردیابی که به شکاف درون کابينه اشاره دارد درز 

برعکس، در ایاالت متحد گاهی ناگهان . پيدا نکند
مناظراتی بر پا می شوند که در آنها وزرای کابينه 

در بعضی . به وضوح بر ضد یکدیگر حرف می زنند
از رژیمهای نسبتًا اقتدارگرا، از قبيل تایلند، روزنامه 

هيأت دولت را تقریبًا با جزئيات دقيق  ها دعوا های
شاید این نظامها می توانند چنين . گزارش می کنند

گزارشهای نامحترمانه ای را تهيه کنند چون فقط 
  .نخبگان جامعه به آن توجه می کنند

فراهم آوردن رهبری اجرایی در هر نظام سياسی 
کار بزرگی است که یک فرد به تنهایی نمی تواند از 

این حقيقت فرمانروایان را به تشکيل . برآید عهدۀ آن
اما حتی در قرون وسطا کابينه ها . کابينه هدایت کرد

اگرچه . نقش نمایندگی معينی را بر عهده داشتند
توجه آنها بر حفظ حمایت از نخبگانی بود که 

در عصر . همکاری شان برای بقایای رژیم الزم بود
اسی ما نقش نمایندگی از طریق توسعۀ دموکر

گسترش یافته است تا بخشهای بزرگ جامعه را در 
در این جا مصالحه ای به ظهور می رسد . بر گيرد

که از آن طریق کابينه هایی که وظيفۀ بزرگ 
نمایندگی را به خوبی اجرا می کنند ممکن است، در 
  .واقع، رهبری اجرایی را مشکل تر کنند، و برعکس

  
  سیبرگرفته از دایرة المعارف دموکرا -
 .اردده این بحث ادامه لسلس - 
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  به مناسبت روز جهانی زن

  
        

  
  
  
  

  :از يک رويداد واقعی آغاز می کنيم
سيد نعيم دختر ده ساله اش، فروزان را تا 
پشت دروازۀ يک قلعه همراهی می کند، 
رويش را می بوسد و بستۀ کااليش را که در 

: می گويديک دستمال بسته بود به او داده 
  ...!خداحافظت دخترم

اشکهای خود . دگلويش را دردی فشار می ده
  .دوشمی را با آستين پاک کرده روان 
در باز بود و داخل . فروزان در را فشار داد

فروزان حويلی بزرگی را مقابل خود . قلعه شد
. ديد که دروازه هايش را رنگ سفيد زده بودند

سه سمت اين حويلی پوشيده از ساختمانها و 
از پنجرۀ . نه های دو منزله به نظر می آمدخا

ی يک خانه صدای گريۀ کودکی به گوش م
پندک . دخترک پهلوی چاه آب نشست. رسيد

  .کااليش را روی زمين گذاشت
چه خانۀ بزرگی، پدرم مرا چرا اينجا آورده؟ 
تا کی باشم؟ پدرم چرا خداحافظی کرد؟ هيچ 

  !نمی دانم
ه به بدين صورت فروزان کوچک پهلوی چا

  .خواب رفت
بايد گفت در اين خانه به جز از پدر 
سالخوردۀ خانواده و همسرش، پسران شان، 
يکی ملک قريه، ديگری معلم و سومی يک 

پسر . سرباز با فاميلهای شان زندگی دارند
جوان چهارم که فرهاد نام داشت دو ماه قبل 
ضمن مشاجره يی که با سيد رحيم، پسر سيد 

و سيد نعيم طبق رواج  نعيم داشت، کشته شد

قبيله دختر ده ساله اش، فروزان را به 
  .داد تا غايله فرو نشيند) بد(اصطالح 

قصه فاجعه انگيز فروزان ده ساله از همين 
اين که بر اين کودک . جا شروع می شود

معصوم چه خطر ها و چه غمها نازل شده 
است، اين که خود و خانوادۀ اين ملک و معلم 

و مادر شان اين دختر بی گناه  و سرباز و پدر
را همچون توپ فوتبال به انواع مختلف مورد 
رنج و عذاب قرار می دهند، و اين که بعد از 
اين چه بال هايی سر فروزان معصوم خواهد 
آمد، حکايت ديگری دارد که فرا تر از ظرفيت 

  . اين نبشته است
آرزو می رود تا جهانيان و بويژه نهاد های 

دفاع از حقوق زنان در همبستگی بين المللی 
با روز جهانی همبستگی زنان، هشتم مارچ از 
داعيۀ اين دختر معصوم و صد ها فروزان 
ديگر که تحت پوشش رسم و رواج های ننگين 

، خالف موازين انسانی و )بد(عنعنوی به دادن 
  .اسالمی رهسپار می شوند، دفاع نمايند

   -ناجيه بارکزی -
 

  سخنان ناب
متوجه شديد انسانهای خودخواه در  هرگاه -

زندگی تان سعی دارند از شما سوء استفاده 
کنند آنها را از زندگی تان حذف کنيد اما هرگز 
از آنها کينه به دل نگيريد و دنبال انتقام جويی 

جويی را شروع کرديد زمانی که کينه . نباشيد
ر می زنيد خود تان هستيد نه به کسی که ضر
  !فرد مقابل تان

دوست ممکن است نتوانيم دشمنان مان را  -
داشته باشيم، اما بياييد حداقل خودمان را 

  .دوست داشته باشيم
  -ديل کارنگی -

اگر کوره يا اجاق را برای دشمنان تان بيش -
از حد گرم کنيد، کسی که خواهد سوخت خود 

  .شما خواهيد بود
  -ويليام شکسپير -
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Symmetry- Broken Symmetry      
  

  دیدن روی ترا  دیده  جان بين باید       وین کجا مرتبه ی چشم جهان بين منست
                            -حافظ  -                    

  
  »...ا آن بهشت گمشده است اگر بهشت حالت نهائی و تقارن کامل باشد، تاریخ بيگ بنگ در شباهت ب« 

  -ژوزسف سيلک - جان بارو -                                             
  

=*=* =
  

  
  توانائی که در یک طرفته العين

  ز کاف و نون  پدید آورد  کونين
  تعالی اهللا   قدیمی  کو  بيکدم

  کند  آغاز و انجام   دو    عالم
  جهان  خلق  و امر آنجا یکی شد      

  بسيار و بسيار  اندکی شد یکی
  شبستری                                                            

   

  مدل استاندارد فيزیک  ذره ای
  Standard Model of Particle Physics 

ميتواند تئوری موجود جاری ميباشد که  بهترين
که این دنيا ": اين سئوال مهم جواب بدهد به

  "؟!اخته شده استچه س و ازچطور 
البته تئوری نهائی برای اين موضوع بسيار 

در هر حال به موجب اين . پيچيده بايد باشد
ذره بنيادی  12تمام ماده عالم نهایتا از تئوری، 

نيروی اصلی بر   ساخته شده اند، که بواسطه چهار
  .واکنش دارند مروی ه

استاندارد مدل فقط در توصيف ماده نيست     
 هم شامل همچنين نيروهای طبيعت رابلکه آن 
در تئوريهای جديد ماده و نيرو ها هر . ميشود
تمام  ذرات . بکار بری ذرات بيان ميشونددو با

مادی و يا ذرات ناقل نيروها در دو گروه 
  فرميون ها -ميگردند جمع فرميون ها و بوزون ها

  
شامل کوارک ها و لپتون ها هستند که عالم  

بوزون ها ذراتی در . ندمادی ما را ميساز
مانند (ارتباط با انتقال نيروهای طبيعت ميباشند

.) فوتون ها که ناقل نيروی الکترومغناطيس اند
  بوزون ها برخالف فرميون ها تابع اصل بقا

مثال مليون ها از فوتون های خلق شده  -نيستند
ميکنيد  در هر مرتبه که شما چراغی را روشن

  .ن ميروندبوسيله اتمها جذب و از بي
      

   Forces of Nature نيرو های طبيعت
موفقيت مدل استاندارد بيشتر از اين نظر      

است که آن بيان کننده اين است که چگونه  
. ذرات اساسی عالم با يکديگر واکنش مينمايند
: ذرات با چهار نيروی اساسی واکنش دارند
نيروی جاذبه، نيروی الکترومغناطيس، نيروی 

تمام اين  -ی قوی و نيروی ضعيف هسته ایهسته ا
نيرو ها بوسيله تبادل نيروی اضافی ذره ای 

بين ذرات عمل ميکنند که متاثر از اين نيرو ها 
مثال نيروی الکترومغناطيس بوسيله . ميشوند

و درعين حال . ها واسطه می شود ذرات فوتون
فوتون ها خودشان امواج الکترومغناطيس يا 

ابها ذرات ناقل نيرو برای متش -نور ميباشند
نيروهای ديگر وجود دارد، مثال نيروی قوی 

  واسطه Gluonsگلوئون هااتمی بوسيله 
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ميشود و نيروی ضعيف هسته ای بواسطه 
W_سه ذره معروف به +W 0Z نقل ميشوند و 

نيروی جاذبه در احتمال فرضی بواسطه ذره 
  .منتقل ميشود  گراویتونای بنام 

  

 یکی سازی نيروها    
  Unification of the Forces  

انرژی چنين تصور ميشود که در شرايط 
  سوپرنيرو بسيار باالی بيگ بنگ   يک

Superforce به تمام واکنش های بين  حاکم
سردتر  همينطور که عالم. ذرات بوده است

ميشود، اين نيروها بتدريج به چهار نيروی 
از اينرو در انرژی . اصلی از هم جداشده اند

 نيرو واکنش های ذرات برایهای بسيار باال 
های مختلف بايستی بطور يکسان عمل شود و 
در اين حال نيروهای مختلف در حقيقت بطور 

دقيقی نمايشاتی از انرژی سطح پائين يک 
  .ندنيروی فردی ميباش

اين مسئله يک هدف نهائی فيزيک است تا 

کند  پيدا بتواند يک تئوری برای يک سوپرنيرو
که آن بيان کننده تمام چهار نيروی ذکر شده در 

يک چنين تئوری  تحقيق. انرژيهای پائين باشد
 Theory Of Everything (T.O.E)همه چيز 

 غير يک رقابت و کوشش عظيمی است و
ه به اين زودی ها به ثمر محتمل بنظر ميآيد ک

در هر حال استاندارد مدل قدم اول را ... برسد
برداشته  است که شامل تئوری الکتريستۀ  

ميباشد که   Electroweak Theoryضعيف 
نيروهای الکترومغناطيس و نيروی اتمی 

 حدود در واقع قبل از. يف را يکی ميکندضع
120! نگ که عالم درآن ثانيه بعد از بيگ ب −

kزمان تا درجه حرارت  سرد شده اين دو  !150
بعد از اين . نيرو هنوز با هم يکی بوده اند

 از هم ه حرارت پائين ميآيد اين دونيروزمان ک
نيروی  کوشش برای يکی کردن .جدا ميشوند

با  Electroweak Forceالکتريسته ضعيف 
موفق آميز بوده  نيروی هسته  قوی تا حدودی

اين طور فکر ميشود که حرارت برای . است
کلوين يا 2710چنين وحدتی بايستی در حدود

حدود بيليون بيليون بيليون درجه سانتی گراد 
!360باشد که در لحظه  ثانيه بعد از بيگ بنگ −

يگانه کردن اين سه نيرو با نيروی . رخ ميدهد
ذبه بخاطر ضعف غيرقابل تصور آن در جا

مقايسه با سه نيروی ديگر کار بس مشکلی 
ميباشد و احتياج به انرژی های بسيار باال تا 

 بطورکلی .حد انرژی   بيگ بنگ را دارد
(Grand Unified Theories(GUTs) يا 

تئوری های وحدت 
بزرگ اسم عمومی برای 

مدل هائی است  يا تئوريها
کردن  که درکوشش پيدا
رياضی  يکدسته معادالت
 کار طرز است که بتواند

 فيزيکی تمام ذرات و
 )واکنش های( يا نيروها

يکدسته  بين آنان در
چنين تئوری  .ی نشان دهدضازمعادالت ريا

آن لقب تئوری ه بهنوزکشف نشده است، گاهی 
فيزيکدانان  پاره ای از .ميدهندTOE همه چيز 
معادله  اندميتو Holy Grailکه فقط  ميگويند
 توصيف کند را TOEکه  بفردی باشد منحصر

گر چه " نوشت T-Shirtبتوان روی يک  و
يکی خيال فيز يک خواب و TOE رسيدن به 

 آغاز است  ولی تصوراين اصل که يگانگی در
  ".فکربزرگی ميباشد داشته خود عالم وجود
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دانشمندان امروز درراه يگانه کردن دنيای 
 قدمهای بزرگی رامادی ونيروها طبيعت 

 درنيمه دوم قرن نوزدهم بنظر. برداشته اند
نيروی  ميرسيد که الکتريسيته ومغناطيس دو

 جيمزکالرک ماکزول کارما ا - اشندميبجداگانه 
يک  زچهره ا حقيقت دو در نشان داد که آنها

شناخته شده به   که حاال واکنش اصلی ميباشند
قرن ميانه  در .الکترو مغناطيس هستندنيروی 

کشف  )QED(بيستم  کوانتام الکتروديناميک 
 براين اساس است که ذرات باردار وشد 

charge particles ها و پروتون هاچون الکترون
هم واکنش  با هاراتی بنام فوتونبوسيله تبادل ذ

 الکتروعنوان ذرات ميدان  ميکنند فوتون ها به
 جرم ندارند هافوتون. مغناطيس شناخته ميشوند

 بی داری برد اينرو از و ژی دارندولی انر
 بهتر نيروی الکترومغناطيس يا. نهايت هستند
واکنش ضعيف بوسيله کا ر   و QEDگفته شود

عبدالسالم  و استيون واينبرگ ،شلدن گالشو
يک تئوری بنام  هم در رضايت بخشی با بطور

 electroweak  تئوری الکتريسته ضعيف
theory  گفته  ال که قب يگانه شدند وهمانطور

 Wسه ذره  بوسيله سه بوزون يااين نيرو شد
W Z قدم بعدی برای نزديکی  .منقل ميشوند

  واکنش هسته ای قوی  شامل کردن GUTبه 
  )strong nuclear force ( باQED نيروی  و

بررسيهای مربوط به آن  .ضعيف اتمی است
يجه مثبتی وجود تمام اميدواريها به نت هنوز با

آن داستان يکی  از مشکل تر .نرسيده استت
چهارمين   Gravityکردن نيروی جاذبه يا

دليل  و ،سه نيروی ديگراست واکنش اصلی با
ضعف ، شد ذکر عمده آن بازهمانطوريکه قبال

سه نيروی  مقايسه با غيرقابل تصورآن در
 برحسب بهترين تئوريها. طبيعت است ديگر
 يا( کلوين !320 رارتح درموقعيکه عالم  در

مليون مليون مليون مليون مليون  100حدود
سه  به شدت يکسانی باذبوده جا )سانتی گراد
اين درست  .طبيعت داشته است نيروی ديگر

که ازعمرعالم فقط   زمان پالنک ميباشد در
430! چنين زمانی است ر د ثانيه گذشته است و −

 ميتوانيم ببينيم در امروز هرچيزی که ماکه 
طول  از طولی نه بزرگتر يک حجمی در

 يا سانتی متر −length Plank )3310پالنک 
جمع  )مرتبه اندازه يک پروتون  −2010حدود 

گفته  بهتر يا آغازعالم و واقع در در .بوده است
نيروهای  زازهمه چي، زمان پالنک در شود

 فضا زمان و طبيعت گرفته تا ذرات مادی و
فضائی  يک وحدت کامل  در هم در همه با

يک  از کوچکتر بيليون بيليون مرتبه 010
اگرتئوری عمومی  و! پروتون جای داشته اند

هم مالک قراردهيم ميتوان گفت که  را نسبيت
يک سنگوالريته  همه اين برنامه عالمی از

 آن نقطه حرارت و که در !آمده اند بوجود
بقول دانشمندی  و. دانسيته بينهايت بوده است

لحظه ای   یک  بيليون سال پيش در 14 گوئی در
جهان  شده و سياهی ظاهر قعر در نقطه نورانی

 در یچرتده آن ب بوسيله قوای حاکم بر را مادی ما
چنين است  و.        ..آورده است  طول  زمان بوجود

  .رتوحدت به کث آغاز
  

  :گوید موالنا     
  ذره  نهان          آ فتابی  در  یکی  

  دهانناگهان آن ذره  بگشاید  
  زمين          گردد افال ک وذره  ذره 

  کمين پيش آن خورشيد چون جست از
  بمال        نيست  صورت چشم را نيکو

 شعشعه  نور  جمالبه  بينی   تا
  

 :ویدين گنبيان وحدت به کثرت چ شبستری در
  صورت   وحدت از جهان   مثال        
  نقطه ای بست  نقش بند  خيال

  قطه مانند  شعله  عکس انداختن
  همش از دور صورتی برساخت و
  دایره   مجسم     شد          نباز چو

  کروی   شکل  چرخ  اعظم  شد
  عکس  ها  چون  زوهم  درهم شد        

       شد  نقش  هژده   هزار  عالم             
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 زبان فيزیک در - -Symmetry تقارن      

  هندسه
ذبه های جلوه زيبائی راهگشای ما به گوئی ج 

  .يکتائی آغازعالم است يکسانی و
       

 :ازحافظ بشنویم
  غيب به چشم عشق توان دید روی شاهد

 که نور دیده عاشق  زقاف تا قافاست         
  برخوان   زمصحف  رخ  دلدار  آیتی

  که آن  بيان  مقامات  کشف وکشافست      
  

 آنرا که ما چيزی ،تقارنچگونه امکان دارد   
اشکال مختلف اشياء ميدانيم،  ارتباط با در

 کار مورد که در مربوط به تئوريهائی بشود
  ؟!های دنيای فيزيکی عمل نمايد

فيزيکدانان متوجه شده اند که يک تقارن بنيادی 
 از و  .دارد ا وجودچهره دنيای فيزيکی م در

اصول تقارن بيان کننده قوانين اساسی  اينرو
 فيزيکی است که کنترل کننده ساختمان ماده و

نيروهای بنيادی  توصيف کننده کاملی از
ه جايزه دبرن های لدرمنازگفته ( .طبيعت است

  )نوبل
فيزيک  نهاد برای يگانگی که در در جستجو 

وم مفه يک جديد نهفته است تصور  ورتئو
 اين امر .جای دارد )وحدت يا(اصل تقارن 

به سئوال ديگری شد  که  بزودی راهنمای ما
  ماده وجود دارد؟ چرا

دانش هندسه اغلب  ،طبيعت زيبائی و هنر در  
 را يک طرح نقشه مان ياتيک ساخ شيئ يا

 يکه آن ظهورتوق چون تقارنی تشخيص ميدهد
  يای مختلفازو از يکسانی را متشابه و
طرف يکسان  دو هر آنکه آن از يا و هدنشان د
طبيعی در  ائی يک رازبجذبه زي ،بنظرآيد

های تاريخی نظير کليساهای دنما بسياری از
  يک  آن در ظهور يا قرون وسطی و

شمای يک برفدانه زيبا  يا در باخ و ارکستر
  .ديده ميشود

سادگيهای ظاهری جاری نکات يک چنين   
  با  باطارت درا حساسی ر يف وبسيارظر

–یزيباي، یهمصداي،تعادل تناسب هارمونی
 در ت رالقنظم وحتی عامل بنيادی خ، توافقی
اين کيفيات ذاتی چسبيده به سيمتری   .بردارد

تهييج و يکم  ل قرن بيستاواي در دانشمندان را
درطبيعت  يیماهيت زيبا ذات و در ،تجسس در
 که پاره ای از شدند فيزيکدانان متوجه. کرد

دوره تبديالت  فيزيکی سيستم ها درمشخصات 
برای مثال  .يرهستنديتغ ظاهری غيرقابل

ی تغييری روی جاذبه روی يک شي ميتوان اثر
جرم يک گلوله که  اندازه و. نميدهدخود شيی 

دوران سقوط  در باالی برجی بيافتد از
 با .باالی برج بوده است است که در همانطور
  تانسيل بهپ آنکه انرژی جاذبه ای آن از وجود

   .فرم ديگری درآمده است
 با خدا: برنده جايزه نوبل ميگويد پل دیراک 

  هميشه  او. فريدا آی رياضيات عالم رزيباي
معادالت  به داشجويان توصيه ميکرد که در

نه  آن داشته باشيد و يیبيشتر توجه به زيبا خود
برای  جستجو .معادالت معنی ميدهد آنچه در
تمام  که در وعی بودفيزيک موض ی درزيباي

 وبهمين نحو .توجه بود کارهای ديراک مورد
  .داشت تاريخ فيزيک اثر مسير بيشتر در

کتابش  ايزه نوبل دربرنده ج استيون واینبرگ
 سر در Dreams of a Final Theoryبنام 

  :زيبا چنين ميآورد فصلی بنام تئوريهای
                            

Beautiful Theories  
             When on some guilded cloud 

or flower                                     
                           My gazing soul would 

dwell an hour  
And in those weaker glories                    

Spy some shadows of ETERNITY         
    

Henry Vaughn            
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دقت  ميگويد من ميخواهم با واینبرگ    ⇦ 
يکی فزتئوريهای  ی وروی ماهيت زيباي بيشتر

يی گاهی دهم که چراحس زيبا تمرکز رم راظن
چگونه  ست وا ای مارراهنمای مفيدی ب

نشانی  و اشاره  یزيباي از سودمندی احساس ما
ی فيزيک يهای نهايربطرف تئو پيشرفت ما از
. ماده ميباشد و نيروها يکی کردن تمام در

 يک تئوری زيبا وقتی يک فيزيکدان ميگويد
 همان چيزی نيست که کامال ست بدين معنیا
يم يک تابلوی نقاشی بخصوصی ست که بگويا
آن  .است زيبا يک بنا موزيک يا عهطيک ق يا

لذت  ساس شخصی ازحيک ا يا ييرغفقط يک ت
 نیبه زبا نيست بلکه خيلی نزديکتر یزيباي

 ه يک تربيت کننده اسب مسابقه بگويدست کا
   .ی استاسب زيباي آن واقعًا

 مختلف ظاهرت فيزيک بصور در   سيمتری   
سازی  مبحث بلور در شيمی و در .ميشود
ولی  دخيل اند شکل آنها درساختمان وتقارن 

عات ر دارد موضووظنم لدرمن که یتقارن هاي
ميتوانيم اين  چگونه ما  .اشکا ل فيزيکی نيست

چگونه است که  يم؟درک نماي موضوع مهم را
 در اطراف ما تقارن های ديدنی ظاهری در

چه ارتباطی  ين فيزيک ميشوند؟نقوا ارتباط با
 وقوانين طبيعت است؟ اين بين اشکال اشيأ

 در .اطراف آن ميباشد ست آنچه اين بحث درا
آنچه تقارن  بايستی يک ايده روشنی از ما ابتدا

 ما اين مورد در .اشيم ديدنی است داشته ب
شيئی  حاال .احتياج به يک تعريف عملی داريم

ميتوانيم  ببينيم چگونه ما نظربگيريد در را
 از بايستی آنرا  نه؟ يا تقارن دارد بفهميم که آيا

 به و، جهات مختلف تحت بازبينی قراردهيم
 اگر .ميرسد يکسان بنظر  آن باز بينيم که آيا
 نهايتا .قارن استپس آن دارای ت چنين باشد

 از آنکه امتحان کلی برای تقارن و يکسانی بعد
 .تغييرکاوشی ميباشد چند

  

  تغييرناپذیرسيمتری چون یک پدیده     
 )symmetry as invariance( 

، يک اطاق ثابت باشد حرارت در اگر مثال
موقعيت در اطاق  درجه حرارت مستقل از

ه که حرارت بواسط در اين حالت گويند .است
 تغيير"تغييرمکان موقعيت اندازه گيرنده 

ونگ پ گيک توپ پين، متشابها. است "ناپذير
 رخدبدون مارک وقتی حول محورش ميچ

 حالت اولش ظاهر گردش بمانند از درست بعد
 گتوپ پين، اين حالت ميگويند در .ميگردد

چرخشی  .نمايش ميدهد پونک تقارن کروی را
ی توپ حول محور چگونگی  حالت نمايش در
  .محفوظ نگاه ميدارد را

 ی برای ايده های اليتغيريراهنما مثال های باال
invariace  يکه در، بخصوص وقتميشود 

تقارن های فيزيکی مشاهده شده بحث  مورد
اين داستان ميتواند همچنين به تقارنهای  .ميشود

همانطوريکه ( .نيروهای طبيعت اعمال شود
، ترميرود هرچه انرژی باال، ديده شد قبال

 می بين نيروها اشکارتر) وحدت  يا(تقارن 
  .گردد
مالحظه  اين مثال يک تقارن فيزيکی را در

يک سيم الکتريکی يک تقارن استوانه    -ميکنيد
شدت ميدان الکتريکی   زيرا، نمايش ميدهد را
يک سيم  شارژ  شده  يک فاصله از در

نقطه روی  هر طول بينهايت در الکتريکی در
که محورش  ( rستوانه باشعاع سطح يک ا

یآنجا از .يکسان است )خود سيم ميباشد که  ي
 تغيير رخش سيم دورمحورش وضع آنراچ

 .نگاه ميدارد اليتغير پس آن ميدان را، نميدهد
شده  يک وضع چرخش داده شدت ميدان در لذا

مشخصه بواسطه  اين دو. يکسان است
ه ب .مشخصات عمومی تری بهم مربوط اند

سبب  شارژها سيستم از ردش هرطوريکه گ
  .گردش ميدان الکتريکی مربوطه هم ميشود

  

  تقارن های محلی وعالمی
 Global symmetry Local,  

               )محلی وغيرمحلی یا(          
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 به دو را که تقارن ها بطورکلی امکان دارد
  يک تقارن .محلی تقسيم کرد گروه عالمی و

تمام نقاط  درکه خاصيتش  ستا جهانی آن
  يکسان باقی  ميماند spacetimeزمان  -فضا
 local symmetryحاليکه يک تقارن محلی  در
  زمان فضا قسمتی از که فقط در ستا آن

 تقارن های محلی رل مهمی را .محقق ميباشد
  .فيزيک بازی ميکنند در

  

   تقارن های پيوسته
                 Continuous Symmetry  

لی کروی بچرخشی گفته شده ق مثال تقارن در
  تقارن ی ازکدام مثال هاي هر استوانه ای و

 پيوسته در آنها بواسطه تغيير .پيوسته ميباشند
سيم  .فرم هندسه ای سيستم مشخص ميشوند

هرزاويه دلخواه حول محورش  ممکن است در
استوانه داده  ولی اندازه شدت ميدان در بچرخد

  .شده يکسان است
 سه تقارنيزيک ذره ای ف مدل استاندارد

 که بيان کننده اين امر، نزديک بهم طبيعی دارد
حاالت زيرغيرقابل تشخيص  هستند که عالم در

  .است
 *C-Symmetry(charge symmetry)- 

  .ضدش جانشين ميشود هرذره ای با
P-Symmetry (Parity symmetry)   

  .آئينه منعکس ميشود چون تصويری در عالم
T-Symmetry(Time symmetry)  

 گرچه مطمئنا آينده !جهت زمان برگشت ميشود
مشخصه برگشت زمان  .گذشته يکسان نيست و

time reverse  عالم داستانی است که احتماًال 
ساکنان عالم  -بيگ بنگ مربوط ميشود با

      .     می بينند برگشتی گذشته را
   "Supersymmetry "SUSYسوپرتقارن * 

درک  تقارنی تا توسعه کوششهای زيادی در
  مدل  تقارن برای پيشرفت در يک سوپر
 .گفته شود دقيق تر -رفته است بکار استاندارد

  تقارن براساس اين ايده ميباشد که  سوپر

ماورای تمام تقارن های فيزيکی يک تقارن  در
 آن تقارن بين بوزون ها و دارد کلی وجود

چون ذرات ( فرميون ها و )ذرات ناقل نيروها(
بدين ترتيب که هربوزون  .دارد وجود )مادی

 فرميونی counterpartيک همتای تقارنی 
وبالعکس  rtnersuperpa بنام سوپرهمتا) مادی(

 فرميون يک همتای بوزونی وجود برای هر
تمام ذرات همتاهای سوپرتقارنی داستانی  .دارد

توجه  بايد .آشکارشود ها بعد است که بايد
ای شناخته شده بوزون ه ازداشت که هيچکدام 

 همتاهای تقارنی فرميون ها )ناقلين نيروها( يا
 سوپر کار .شناخته شده نيستند )ذرات مادی(

 بعد فرض اضافه کردن چهار سيمتری با
زمان  معمولی   فضا بعد ی به چهارفرض
 دسه هشت بعدی نتيجه شده به سوپرنه .ميباشد

 اين سيستم امکان دارد در .معروف است اضف
 به فرميونها )ذرات ناقل نيروها( هاکه بوزون 

تبديل  بالعکس بيکديگر يا و )ذرات مادی(
بدين ترتيب هيچ ، گفته شود بهتر يا و گردند

ذرات مادی (بوزون  و تفاوتی بين فرميون ها
چون  آنچه ما و انيست) ذرات ناقل نيزوه ها  و
واقع يک  ذرات می بينيم در نوع مختلف از دو

ه بواسطه هندسه اوهامی سبب شد تصوير
دنيای  تقارنی در سوپر حال اگر هر در .است

  بايستی يک شريک سوپر، حقيقی اعمال شود
ذرات ناقل (تقارنی برای هرنوع بوزون 

 بالعکس يکی برای هر و، شناخته شده )نيروها
 شناخته شده وجود )ذرات مادی( نوع فرميون
 انواع ذرات در بدين ترتيب تعداد و داشته باشد

وضع  در ما، دراين حالت. دوبرابرميشود عالم
  broken symmetry يک تقارن شکسته شده

ی هيچ جاي سوپرتقارن ها در زيرا، قرارداريم
  !نيستند که ديده شوند امروز

درنظرگرفتن سايرتقارن های شکسته شده  با
 اين بر داللت دارد اين امرفيزيک ذره ای،  در

 وجود انرژيهای باال که يک تقارن کامل در
 اين حالت هرنوع بوزون در .داشته است
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 يا و"  "SUSYبواسطه يک ذره فرميونی
دليل   اينکه تقارن  .بالعکس همراه ميباشد
 برای اين احتماال آيد شکسته شده به نظرمی

 که همتاهای سوپرتقارنی خيلی سنگين تر ستا
فقط  آنها .ذرات همتاهای شناخته شده باشد از

ی يباال انرژيهای بسيار رکه د ميتوانسته اند
چنين ذراتی  اگر .چون بيگ بنگ ساخته شوند

قسمت مهمی   داشته  باشد نهايتا ميتوانند وجود
  .تامين کنند ماده تاريک را از

  

  String Theoryتئوری نخی       
 بهترين تئوری که دانشمندان به موفقيت آن در

زيادی  يگانه کردن هرچهارنيروی طبيعت اميد
 آن کالسی از و .تئوری نخی ميباشددارند، 

که ذرات بنيادی  تئوريهای فيزيکی گفته ميشود
ماهيت  ی ازترم هاي در واکنش هايشان را و

ولی  .های يک بعدی چون نخ ها نشان ميدهند
نقاط رياضی نيستند،  نکته مهم اينست که آنها

بعنوان ماهيت نقطه  که قبالحتی الکترون، 
ترم های  ن تئوری دراي در بحساب ميآمد مانند

مهمترين جنبه تئوری نخی  :نخی بيان ميشود
اتوماتيک  آن بطور آيد که بنظرمی ستا اين

نيروهای  همان قالب ساير در نيروی جاذبه را
بهترين تئوريهای  يکی از .طبيعت جای ميدهد

اين  است که بر   N=8 supergravityنخی
 نيروهای، را چيز همه که ميتواند پايه ميباشد

یک  در زمان را طبيعت و ذرات ماده وهندسه فضا
  .نجاندگب قالب فيزیکی

تئوری نخی تمام ذرات عالم بصورت  در      
نمايش  و ويالون نخ مانند چون تارهای گيتار

هرکدام برحسب مشخصاتی که  و داده ميشوند
  واکنشهای وارده نظرجرم و از

 فرکانس و دامنه مخصوص بخود در دارند با
سيمفونی مجموعا  يک  ميباشند  و ارتعاش
واقع ميتوان  که در  را بوجود ميآورند سماوی
 نيست مگر يزنخی هيچ چ اصول تئوریه گفت ک

تئوری نخی  شرح مختصری از( موزیک ذرات
 The Elegant Universe  کتاب  را که قبال از

مقاله ديگری درمحبت  نوشته ام در بریان گرین 
آيد که  ری چنين میاين تئو در ).ديده ميشود

يک  هم در رات عالم همه باذتمام  گويی
سرايندگی ترانه های  در سيمفونی آسمانی

زيبای يکتای بی  اشتياق ديدار در  يیعاشقانه 
  . خلقت  عالم  ميباشند نظير

   
  ی دارد      مطرب عشق عجب ساز ونوای

  پرده که زد راه بجائی دارد نقش هر
  ا  خالیعشا ق  مباد  عالم از نالۀ

  ی داردکه خوش  آهنگ وفرخبخش نوای
                

  حافظ
 رسی برای يک تئوری يگانگی فيزيکی رابر

تئوری فيزيکی بزرگ قرن  دو ميتوان در
نخست تئوری عام نسبيت . بيستم جستجوکرد

است  General Theory of Relativityانشتن 
. زمان ميباشد و ساختمان فضا که درارتباط با

 Quantum  Mechanics دوم مکانيک کوانتام
بيان  جزء اتمی را دنيای اتومی و است که کار

همچنين تئوريهای کوانتامی است که ، و ميدارد
 باستثنأ نيروهای طبيعت را آنها کدام از هر

 نامه اميداين بر در، توضيح ميدهد جاذبه را
يک تئوری نخی است ، بزرگی برای پيداکردن

نيروهای طبيعت (محتوای عالم تمام  که بتواند
يک تئوری  در زمان را فضا ذرات مادی و، 

 Theory "     واحدی به نام تئوری همه چيز
of Everything – TOE " يگانه نمايد  و متحد

  .ميباشد امکانش درآغازعالمکه 
  

  ه شدهتقارن های شکست** 
 Broken Symmetry   

از ( يک مثال ذکرکنيم با که آنرا ستا بهترآن
ميتوانيم يک ميله  ما )Qکتاب  جان گريبين در
 از بيشمار کنيم که حاوی تعداد مغناطيسی فکر

وقتی ميله گرم  .ميباشد مغناطيس های ريز
طول ميله به  مغناطيسهای داخلی در شود

ميدان  گردي نهايتا و آيند می در خيز جست و
 ترم های در و ،مغناطيس مشخصی نداريم
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تقارنی که   گفته ميشود که ديگر مغناطيسی
ولی  .ندارد وجود انتهای آنرا مشخص نمايد دو

مغناطيسی قطبهای  شد بارسرد وقتيکه ميله دو
يک  قطب شمال در با، مجددا ظاهرميشوند

اين  در  .انتهای ديگر قطب جنوب در و انتها
  .تکه تقارن شکسته شده اسوقع گويند م
انرژيهای  در، فيزيک همانطوريکه ديديم  در
  .هم يکی ميشوند نيروهای طبيعت  با باال

واقع تقارن  درعالم می بينيم در حاال آنچه ما
  .آغارعالم است های شکسته شده پياپی از

گوئی ، زمان حاضر تا خلقت خود عالم ازآغاز
 لسله مراتب تقارن های شکسته شدهيک س

حقيقت  پشت سرگذاشته است که در ياپی راپ
 يک تقارن کامل ساده در حاالتی است از تغيير
زمان به طرحهای پيچيده ای تقارن های  آغاز

شکسته شده که بصورت عالم امروزی است 
تکامل حيات ما  حتی در – حاالمی بينيم که ما

کار می  در را پديده  شکستن پياپی سيمتری ها
رگانيسم ها باشکستن سيمتری گونه ابينيم که چ

 سادگی به اعضای پيچيده تری در پياپی از ها
ميآيد  حتی اجتماعات بشری هم بنظر .آيند می

که با توسعه خود مرتبا بصورت پيچيده تری 
 که در آن نکته بسيار مهم ديگر  .ظاهرميشوند

حيات ، زمان آغاز در باال آن انرژيهای بسيار
که  آن وجود با .شدداشته با دتوانسته وجو نمی

عالم ، کامالمتقارن بودند يکی شده و هاواکنش
بی باری بوده است عالم  وضع عقيم و در

قبلی در تقارن های کامل  و شود بايستی سرد
اينکه به حيات  تا يده بشکندواکنشهای پيچ

، حال هر در .آمدن بدهد فرصتی برای بوجود
 ی از تقارن های پياپی   خودجلوه هاي عالم ما

آن  ولی ازناقص است،  بخود شکسته شده يا
  .نقصانی ها امکان حيات ظاهرميشود

چون جلوه  ميتواند تمام عالم ما فيزیک جدید رازنظ
پياپی   بخود خود ی از تقارن های شکسته شدههای
-Big یک تقارن  یا وحدت بنيادی کامل  اوليه در از

Bang  باشد.  

ال اينجا حا ما اگرتقارنهای طبيعت کامل بودند
قسمت اعظم تاريخ فيزيک  اينرو از. نبوديم 
اين  .ميباشد درکشف تقارن های جديد جديد

 سلول نطفه يک بمانند داستان دراشل کوچکتر
کامال سيمتريک  ابتدا که در دررحم مادرميماند

بخود  زمان خود ولی بمرورمتجانس ميباشد  و
حساب  ديگری  يا سيمتريهای آن يکی پس از

 و هم شکسته ميشود ن ازمعيزمانی  دقيقی در
جای  در اصلی بدن را عضو هرمرحله چند در

سرانجام انسان کاملی  و ميدهد قرار معين خود
  . دآي می اين شکستگی ها پياپی بوجود از

  
  موالناگوید

  یک بات نيست        کتاب ارهست جز صد
  محراب نيست قصد جز جهت را صد

       را مخلصش  یکخانه است  این طرق 
  یک دانه است این  هزاران سنبل  از

  گونه گونه   خورد نيها   صد   هزار       
  اندر   اعتبارچيز  است   جمله  یک

روزی  تا تقارن های شکسته شده ادامه دارد  
 که دوباره جاذبه برانرژی جنبشی فرار

اين حال عالم اجبارا  در، ها غالب آيد کهکشان
 و ض ميگرددروی خودش منقب بر به مرور

به  رو جاذبه  مرتبًا فشار اثر حرارت در
که تقارنهای  باعث ميشود و افزايش ميرود

به يگانگی های   شکسته شده قبلی بتدريج باز
 شوند تا نزديک تر اوليه خود نزديک و

 Bigباالخره ميرسيم به لحظه بيگ کرانچ 
Crunch    که سنگوالريته ديگری است که
 ه شکل وحدت اوليه خوددوباره ب باز همه چيز

سرگذشت  وچنين است  .آن ظاهرميگردد در
  .کثرت به وحدت

  
  :موالناچنين گوید    

  خيال       باش تا روزی که  آن  فکر و
  برگشاید   بی  حجابی پر و  بال
  کوه ها بينی  شده  چون پشم   نرم        
  گرم نيست  گشته این زمين سرد و

  وجود           نه  سما  بينی  نه اختر نه 
       جز   خدای  واحد   حی    ودود    
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  :ی بشنویمرشبست از  
  نگر  تا  قطره   باران    ز دریا        

  چگونه  یافت  چندین  شکل واسماٌٍَُ
  بخار و آب و باران و  نم  و گل        

  نبات  و  جانور  انسان      کامل
  اول        همه یک  قطره  بود آخر  در

  ممثل شد  این  همه  اشيا   و کز
  اجرام        چرخ و نفس و جهان ازعقل  و

  انجام و چون آن یک  قطره بود زآغاز
  

 بيگ بنگ با محاسبات نشان ميدهد که انفجار
ه درجلويش بشصت صفر  يک با يا 6010دقت
 بعد حاال بطوريکه عالم ما .آمده است وجود
ن زواخت وهمويکن ال کامالس ميليارد  14از

يکسانی  عالم ازنظر، مثال گويند که در .ميباشد
 پاره ای از. چون کره کامال متقارن ميباشد

کشف تئوری  که با دانشمندان براين عقيده اند
نيروی  يگانه کردن چهار در TOEکاملی از 
انتهای ه ب بشر، ماده زمان و و فضا طبيعت و

درا  فرمانروای  خو ميتواند و !علم رسيده است
خداوند اين بلند   !روی زمين بداند قادری بر
دانسته  ميسر برای انسان بدين نحو پروازی را
 ما( انی جاعل فی االرض خليفته: که ميفرمايد
  ). روی زمين قرارداديم خليفه خود انسان را

راه بس  پروازيها هرحال گرچه اين بلندبه 
 در امشکلی آميخته ازعشق وعلم ر طوالنی و
هم  با ولی کوشش همه جانبه انسانها پيش دارد
به آستانه های اين آرزوی بس  را او ميتواند

العلوم یتزاید : که گفته اند شيرين نزديک کند
  .بتالحق االفکار

  

 کوشش دانشمندان در اين بود شمه ای از 
دستيابی به يک   تئوری نهائی  همه چيز                              

 TOEراهی  ؛نظرفيزيکی يگانگی عالم از در
 نظر هزاران مشکل از است بس طوالنی با

 است فيزيکدانان با اميد .تئوری تجربی و
کوبنده بزرگ ذره ز ا کسب دانستنيهای جديد

 ژنو بتوانند چشم انداز" سرن" در LHCای 
به تجربه  کارهای خودرا های روشن تری از

 در ،امسال ل ماه نوامبراواي اتفاقا در. ببيند
يتهای  موفق جالب از بسيار خبر انترنت چند

شتاب دهنده  - بود   آمده  زرگ هادرونیکوبنده ب
ه توانسته برای لحظاتی ب LHCره ای ذگ ربز
چنين آتش  در .ش بيگ بنگ نزديک شودآت

 مليونها برابر ی که  حرارتش بيش ازداغ
 است دانشمندان ميتوانند تئوری ورشيدخ مرکز

يا  بخصوص تئوری همه چيز ،ارهای خود 
TOE  به  اينجا در .تجزبه محک بزنند  را به

سايت  که  از اين  اخبار پيوست کپيه ای از
گرفته شده جهت اطالع عالقمندان  BBCعلمی 

  .ضميه ميباشد
 ديدترين تئوريهاج  تئوریها  سيمتری ونخی 

  .های نهفته عالم است برای کشف راز
 LHCوبنده بزرگ کارک دانشمندان از انتطار

به اميد   و است زياد برای تجربيات خود بسيار
   .ای آنهارموفقيت های بيشترب

 شيرین ظحافاين ابيا ت از  با سخن را اينجا در
  :سخن  کوتاه ميکنم

  برکشند طاق مينا پيش ازاین کاین سقف سبز و
  چشم مرا ابروی  جانان   طاق  بود  منظر

  ورم  بداررشته ی  تسبيح اگر  بگسست  معذ
  دستم اندر ساغر ساقی  سيمين  ساق   بود

  
 A-Razzaghi -مهندس رزاقی  لندن، 

 -----------  
  
چند سایت علمی انترنت  درجمع آوری مطالب این گفتاراز** 
  :همينطور از کتب و

Q is for Quantum        وCompanion to the 
Cosmos  ازجان گریبين وCosmic Code هاینز پگلز از- 

استيون واینبرگ  از  Dreams of A Final Theory  و 
تفسيرالهيجی  بهره  پل دیویس  و از Super Forceکتاب  و

  .ایده گرفته شده است برداری و
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جوان به اين ورزش قديم تمام ورزشها را زير اثر خود گرفته و از پير تا  ، در کشور ماپهلوانی
  .حرمت گذاشته و جزيی از عنعنات خويش می شمردند

اين ورزش به قدری 
محبوبيت داشت که نويسنده 

که، در آن وقت پنج شش سال 
بيشتر نداشت هنوز خاطر 

يادی از آن دوران در روان 
با اين سن و . خويش دارد

سال زمانی که روی جادِه آب 
پاشيده شدِه ده افغانان، 

ديک حوض مرغابيها گام نز
می برداشتم، يک وزن 

سنگين، يک درد ننگين هر 
از حنجرۀ . جا را پوشيده بود

شکست داده؛ بچه بالل افغانی را ) بچه النجه(را ) رحيم بچه بالل(جوان رهگذر می شنيدم که 
  .و اين يک ننگ شمرده می شد... بود) خوابانده(بچه النجۀ پاکستانی در پهلوانی 

د ها بالل به صد ها بچه النجه پيروز می گردد و برعکس آن، و ننگی در ميان نيست امروزه ص
 ااين ننگ زدايی ها به دسايسی برخورد کرد، تنش ه. و می گويند ورزش ُبرد و باخت ندارد

يک عده رقبای حاشيه نشين را به يک اشتباه به مرکز اين دايره کشاند و در حالی که خبری از 
لزم به ترور گرديد؛ در حالی که آن قضيه چنين نبود و ورزش پهلوانی به جلو فاجعه نداشتند م

  .می رفت
ده افغانان، در  درا زمانی محسوس می کرديد که شما به گذر نو آبا" اين گز و اين ميدان"کلمۀ 

  .روز های جمعه بود ،داخل می شديد، و اين) باغ هندو(
راه نشيبی . ی شديمدروازۀ نسبتًا کوچک مبه داخل ) انبطور رايگ(جمعه  یروز ها! بلی

از پل گذشته بوی . سرپوشيده را جوی آبی قطع می کرد و ما به دست چپ حرکت می کرديم
اجاره . خوش توت های تازه که شاخه های درخت ها را گاهی فرود می آورد به مشام ما می آمد

را به مشتريان پيشکش می های پر برف و گيالس های دوغ با نعناع خشک ) سبد(داران ُتکری 
 ←روزانه،. وجود داشت؛ هرکارۀ کوچک و هرکارۀ بزرگ) هر کاره(در باغ هند دو . نمودند
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در هرکارۀ کوچک که قطعه زمينی بيل زده شده و نرم، پهلوانان لباسها را کنار گذاشته و  ←
چوته . ی بستچوته، تکه محکمی بود که پهلوان آن را با باسن خويش محکم م. می زدند) چوته(

چوته را خياطان خاص می ساختند و پهلوانان . سختمخصوص پهلوانی است و بسيار مقاوم و 
بعد يکی از پهلوانان به حيث استاد وارد هرکاره می گرديد و شاگردان . خود را چرب می نمودند
. وختندهای پهلوانی را می آم) چال(اينجا بود که شاگردان فراگرفتن . را يکايک تمرين می داد

  .زمين هرکاره پنج در پنج متر فاصله داشت
نانی وارد ميدان می شد، بدن خليفه نظام را چند شاگرد چرب مانی که خليفه نظام مسگر ده افغاز

می شد و اين ) شاخ به شاخ(می کرد، سپس يک يک شاگردان جهت تمرين و فراگرفتن با استاد 
  .تمرين ساعتها دوام می نمود

زمين هرکارۀ . مدندکالن گرد هم می آ) هرکاره(ه همه مردم در اطراف عصر روز های جمع
رنگه بزرگ ) ضرب ميل(در قسمت باالی ميدان يک جوره . بيل زده شود کالن ضرور نبود

رنگۀ نسبتًا کوچک تر ) ضرب ميل(قرار داده شده و به طور يک دايره بزرگ يک يک جوره 
زير بغلی و غيچک و  رود مخصوص به وسيلۀدر اين وقت يک س. روی ميدان گذاشته می شد

بلند می شد و به حرمت و مراتب قدامت  -که تا امروز در دست داريم -)بدون آواز خوانی(دايره 
ضرب ميل از چوب . به سوی ضرب ميلها پيش می آمد) پهلوان برات(استادی پهلوانی، نخست 

سانتی متر و دسته  ٧٠قريب  به بلندی ،سانتی متر ١۵ساخته شده ميله مانند، با قطر پايينی حدود 
ا به حيث آغازگر ميدان ميله ها را گرفته به هو برات نپهلوا. به قطر هفت سانتی متر بودهايی 

که ناشی برمعرفی  رزشی را به صدای بلند بر زبان می آوردآن گاه شعار قديم و. دبلند می کر
  .خود و استاد و استاد استاد بود

در حالی که موسيقی اوج می گرفت و . ر يک عين کار را انجام می دادندبعد پهلوانان ديگر ه
  .مردم نيز اظهار خوشنودی و غرور می کردند

در اين جا چهره هايی مانند، پهلوان غفار پنجشيری، پهلوان جان محمد، پهلوان صديق زرگر، 
  .شادروان پهلوان نيکو و سايرين ديده می شدند

، تنها اين قدر يافتم که شخص هندی تباری به نام محمد علی، )وباغ هند(در بارۀ وجه تسميۀ 
کارمند مستوفيت کابل ساحه زمينی را در نوآباد ده افغانان، که بين سرک نوآباد و سالنگ وات، 

از آبی که واليت کابل واقع شده بود، خريد و و از تعمير آرشيف ملی و سينمای ملی سمت غرب 
کشيده شده و روان بود به آبياری بهترين نوع ) جوی شير(اخه ای از دريای کابل به اين ساحه ش

توت های اين باغ ، چون . ، می پرداختنهالهای توت که در اين باغ غرس کرده و پرورده بود
، بعدًا ابراهيم خانی، سياه توت، توت سفيد وغيره بود که روی تکه يی به نام جولی تکان يافته

اک روی آن می ريختاندند و به داده می شد و بعدًا برف تازه و پ رارروی تکری های بافته شده ق
  .فروش می رساندند

  .بدين ترتيب جمعه ميله ضرب ميل در باغ هندو رايج بود

  !خاطريادی بود از ورزش پهلوانی و باغ هندو
  

  -شيفته. گ -  
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از صدمين سال تولد زنده یاد برات علی تاچ، یکی از 

جنبش مشروطيت سوم طی محفل بنيانگذاران 
  .باشکوهی تجليل به آمد

در محفل بزرگداشت که به تاریخ سيزدهم نومبر 
کشور هالند   اوستر هوتميالدی در شهر  ٢٠١٠

برگزار گردید عدۀ زیادی از دانشمندان، فرهنگيان، 
اهل اندیشه و قلم و دوستان ، عالقمندان و اعضای 

گردهمایی محفل . خانوادۀ تاچ اشتراک ورزیده بودند
بزرگداشت نه تنها زمينۀ یاد کرد از کارکرد های تاچ 
را مساعد ساخت، بلکه فرصتی بود تا دانشمندان و 

عزیزانی که در نهایت عالقمندی و صفای نيت، با 
تحمل زحمات فراوان از فاصله های دور و نزدیک 
تشریف آورده بودند، پيرامون این دورۀ پر ارزش 

ا افغانستان، که عمدًا از جانب تاریخی وطن عزیز م
محافل حاکمه در تاریکی نگهداشته شده است تبادل 

  . نظر نمایند
برنامه محفل در دو بخش تنظيم شده بود، بخش 

نخست سخنرانيها به تعقيب آن تنفس، و بخش دوم، 
صحبت آزاد در بارۀ جنبش مشروطيت در افغانستان 

  .و در پایان صرف نان شب
با قرائت آیات چند از قرآن  محفل ساعت شش شام

  .مجيد توسط قاری محترم آقای سعيدی آغاز گردید
تيمور تاچ، فرزند ارشد شادروان برات علی تاچ 

  نخستين سخنران محفل بود که ضمن اظهار قدردانی
و خيرمقدم از حضور گرم مهمانان، رسميت محفل  

: وی در بخشی از سخنانش چنين گفت. را اعالن کرد
نه فقط به خاطر صدمين سال تولد  این محفل" 

برگزار می شود، بل به " تاچ"شادروان پدرمان 
  خاطر آن است تا نامها و کارکرد های آنانی را که در

شرایط فشار سياسی، اجتماعی، فرهنگی و  
  ان شاهی بر مردم رنجاقتصادی که از جانب خاند

  
  
  
  
  
زده و جدا نگاهداشته شده از جهان کشيده و فقر 

داشتند، بار دیگر به خاطر مردمان وطن،  قرار
ما از . نسلهای امروزی و آینده، زنده نگه داریم

آنانی یاد می کنيم که در زیر فشار ساطوری و 
تضييقات آن خاندان که می خواستند انسانهای مردم 
دوست، دموکرات و وطندوست را شناسایی کنند و 
ی به آوردن دموکراسی خاندانی و فرمایشی زمينه ا

را فراهم آورند که تعدادی از روشنفکران 
آن وقت از آن استفاده بردند و ) مشروطيت سوم(

سازمانهای شان را ایجاد کردند و بدون هراس از 
این . آینده در آن راه گام گذاشتند، تحت نظر گيرند

خاندان پالن داشت تا شخصيتهای سياسی و فرهنگی 
آینده اگر از  را یا در اختيار خود قرار دهند و یا در

اختيار شان خارج می شد، مانع فعاليتهای سياسی 
چنان که . شان شده، و در نهایت سرکوب شان نماید

  .همان کار را کردند
را که نيم عمر " جویا"به یاد آوریم زنده یاد سرور 

سياسی اش را در زندانهای سياه گذشتاند تا باالخره 
  .گرفتندبيرحمانه جانش را در داخل زندان دهمزنگ 

را که او " اععش"ه یاد آوریم شادروان علی اصغر ب
و   ش را ندادندا نيز همچون جویای سربلند، دارویر

  .جان پاکش را در زندان گرفتند
به یاد آوریم عبدالحی مرحوم را که می خواست بعد 

راز قتل مرحوم از کشور خارج سفر گشت از ازاز ب
؛ با دریغ و را برای خانواده اش بازگو نماید" تاچ"

افسوس که جنازه اش را از فرانسه، درست سه ماه 
بعد از مرگ اسرار آميز دوستش راهی وطنش کردند 

  .و بدین ترتيب راز مرگ تاچ را مسکوت گذاشتند
و باز به خاطر می آوریم محمودی فقيد را، که در 

زمان انجام وظيفه انسان دوستانۀ طبابت، هنگامی 
 ار مجانی خدمت می کرد،که برای مردم فقير و ناد
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سؤقصد جانش را کردند ولی موفق نشدند؛ اما در 
دوران زندان چنان کوبيده و رنجورش کرده بودند 

که بعد از رهایی از سياه چال زندان دهمزنگ 
نتوانست بيش از سه ماه زنده بماند و به دیار ابدیت 

  .پيوست
    سعدیا  مرد  نيکو نام   نميرد  هرگز

  که نامش به نيکویی نبرندمرده آن است 
و حال یاد می کنيم از شادروان تاچ که او نيز 

همچون یاران دیگرش قربانی راه انسان دوستانه، 
او، همچون . آزادیخواهانه و وطنپرستانه اش شد

همرزمش، زنده یاد غبار که بهترین سالهای جوانی 
و سياسی اش را در زندانها و تبعيد خاندان شاهی 

ز ده سال آزگار را در توقيف والیت کابل و گذراند، ني
زندان سياه دهمزنگ، به دور ازهمسر و فرزندانش 

گذراند و هنگامی که به اصطالح بنابر صوابدید 
خاندان شاهی از زندان رها شد، نتوانست بيش از 

دو سال در آغوش خانواده اش زندگی آرام را سپری 
زی شده، نماید و در یک سفر نافرجام، اما برنامه ری

هنگامی که تازه به وظيفه گماشته بودندش، به 
  ..."صورت ناجوانمردانه جانش را گرفتند

اگر ما از شادروان تاچ و : "تيمور تاچ عالوه نمود
یارانش، از فعاليتهای سياسی و مبارزات شان یاد 
. می کنيم، بایست پنجاه شصت سال به عقب برگردیم

فغانستان یک زمانی را به خاطر زنده سازیم که ا
کشور عقب مانده از نظر اقتصادی، اجتماعی، 

فقر و بال زدگی، رنج و . سياسی و فرهنگی بود

از جانبی . بدبختی گریبانگير مردم وطن بود
دیگر شرایط ترور سياسی و فرهنگی و اختناق از 

. مستولی بود طرف خاندان شاهی در کشور 
افغانستان گرچه از جنگ جهانی بدور بود و بی 

طرفی اش را اعالن کرده بود ولی نمی توانست از 
اما باوجود اختناق و فشار . مصائب آن به دور باشد

آن دوران تعدادی از روشنفکران وطن دوست 

آزادیخواه، دموکرات و مردمدار گردهم آمدند و 
راهی را در پيش گرفتند تا کشور و مردمش را از 

م این وضع نجات دهند، آنان می دانستند که گا
  ."گذاشتند در این راه ساده نيست

تيمور تاچ بعد از توضيح جو سياسی دهۀ چهل قرن 
که بيشتر متاثر از تحوالت  - بيستم در افغانستان

، از آغاز -جهانی و پيآمد های جنگ جهانی دوم بود
دور جدید مبارزات مشروطه خواهی در وطن 

یادآوری نمود و از نقش شخصيتهای کليدی و 
، "وطن"اسی شان در حزب های سازمانهای سي

سخن راند و خاطر " ویښ ځلميان"و " ندا خلق"
نشان ساخت تا نسلهای آینده نباید از کارنامه های 
این دورۀ پربار و اثرگذار در سرنوشت وطن  بی 

  .خبر بمانند
اجازه دهيد یک بار دیگر از : " در اخير عالوه کرد

ی و جانب برگزارکنندگان این نشست، ستاد برگزار
خانواده تاچ از تشریف آوری شما ابراز تشکر و 

يدوارم با شکيبایی و حوصله مندی امتنان نمایم و ام
  .مام این محفل را تا ختم دنبال نمایيدت

برای پيشبرد هرچه خوبتر محفل امروزی از برادر 
بزرگوارم، ذکی عدیل، فرزند برومند یکی از وطن 

، که "ړسو"دوستان و مبارز آزادیخواه، محمد شاه 
خود و خانواده اش متحمل قربانی های فراوان شده 
است خواهش نمایم تا گردانندگی این نشست را بر 

  ."عهده گيرند
  

ذکی عدیل بعد از قرار گرفتن در جایگاه گردانندگی و 
که از وی نيز  محفلابراز امتنان از برگزارکنندگان 

دعوت به عمل آمده است، به سخنان خود چنين 
  : دادادامه 

 ١٣٣١حمل  ٣٠باید متذکر گردید که روز " 
خورشيدی در تاریخ افغانستان روز به یادماندنی 

 تقلب در انتخابات دورۀ هشتم شورای ملی. است
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از جانب رژیم مستبد سلطنتی در جهت عدم  
انتخاب شدن مرحومان دکتر عبدالرحمن محمودی و 

ار مير غالم محمد غبار، کاندیدان شهر کابل که ک
نامۀ قبلی شان در دورۀ هفتم شورای ملی منحيث 

بلند گویان خواست بر حق مردم رنجدیده و بال 
کشيده در نزد اهالی شهر کابل و حتی والیات 

چنانچه . افغانستان از وزنۀ بزرگی برخوردار بود
این مبارزان با یک تعداد از وکالی روشنفکر والیات 

ای ملی را کشور مّتحدًا جبهۀ چپ جناح راست شور
تشکيل داده بودند و انتقادات شان بر وزرای 

فرمایشی و دیگر ارگانهای غيرمسؤول و استفاده 
جو دولت بدون شک مورد پذیرش سلطنت مطلقه و 

از این رهگذر با تقلب، ریا و زورگویی . مستبد نبود
عدم انتخاب شدن مرحومان دکتر محمودی و غبار را 

اهره خود جوش و فراهم داشتند که باعث بروز مظ
و زندانی کردن  ١٣٣١حمل  ٣٠مسالمت آميز 

رهبران حزب ندا خلق و حزب وطن و اعضای 
  ".برجسته آن گردید

عدیل بعد از یادآوری ضرورت تحقيق و پژوهش 
بيشتر در دالیل ظهور، نضج یابی و سرکوب جنبش 

مشروطيت سوم و همچنين برخورد متفاوت و 
ه اصطالح تأدیب تبعيض آميز دستگاه حاکمه در ب

فعاالن این جنبش، به یادآوری خاطرات خود از 
: " وی گفت. البالی حوادث آن روزگار می پردازد

من منحيث پسر بزرگ یکی از هم صنفان همفکر 
زنده یاد تاچ در زمان تحصيل و بعد از آن خاطره 

هایی دارم که ذکر آن را الزم می دانم تا با شما 
  .ک سازماشتراک کنندگان محترم شری

پدرم زنده یاد محمد شاه سوړ از جمله متعلمينی بود 
که جهت تحصيل به جمهوری ترکيه در زمان شاه 

بعد از ختم تحصيل . امان اهللا غازی فرستاده شده بود
دوباره به  ١٣٢٠در رشته تعليم و تربيه در سال 

وطن جهت خدمت گذاری برگشت و وظيفه مقدس 
ل و غازی پيش می معلمی را در ليسه های استقال

برد و بعدًا در ریاست مستقل مطبوعات وقت منحيث 
عضو مدیریت آریانا دایرة المعارف مصروف انجام 

محبوس  ١٣٢٩وظيفه بود تا که در تابستان سال 
گردیده و مدت هفت سال را در زندانهای مخصوص 

اول و دوم، حویلی سر جوی در ساحۀ شرقی توقيف 
خانه والیت کابل گذارنيد و خانه والیت کابل و توقيف 

بدون محکمه و اثبات جرم رنجهای طاقت فرسایی را 
بعد از رهایی به شکل تبعيد . در این زندانها گذرانيد

به قندوز فرستاده شد و در همانجا به اثر سکته 

... با زندگی وداع گفت ١٣۴٢قوس  ٢۵مغزی در 
در زندان مخصوص اول والیت کابل، در زمان 

پدرم، زندانيان سياسی را که به یاد دارم پایوازی از 
و نامهای عده ای از این مرحومان تا هنوز در ذهنم 

عيل اسيد اسم: باقی مانده است عبارت بودن از
و حمد ابراهيم خان، مشهور به بچۀ گام بلخی،

سوار، وکيل آغا، برادر بزرگ سيد منصور شاه آغا 
که  چنداولی، قوماندان خواجه نعيم خان، مير اکبر

بعدًا به مير اکبر خيبر معروف گردید، احمدزی، 
  .عبداهللا و تعدادی دیگر از زندانيان

وقتی پدرم را از زندان مخصوص اول به زندان 
مخصوص دوم انتقال دادند، عالوه بر زندانيان یاد 

شده، ببرک، که بعدًا به ببرک کارمل معروف گردید، 
و در زندان مشهور به حویلی سرجوی، که در 

قسمت شرقی عقب توقيف خانه والیت کابل قرار 
داشت، مرحومان محمد حسن صافی، پدر دکتر ودیر 

  ."صافی و فيض محمد انگار را به یاد دارم
ذکی عدیل در جای دیگر، بعد از توضيح توصيۀ پدر 
بزرگوارش به سپردن پرزه خطی که به زبان ترکی 
 نوشته شده و به شکل پنهان در داخل زیر لباسهای
وی جا داده بود تا آن را وی و مادر گرامی اش به 

خالصه در "... برات علی تاچ برسانند،  عالوه کرد 
یکی از روز ها من و مادر رهسپار خانه زنده یاد 

بعد از . کاکای گرامی و عزیزم براتعلی تاچ گردیدیم
کاکای گرامی ... لطف های زیاد و در آغوش کشيدن

بود باالیم صدا کرده  تاچ در حالی که خيلی متاثر
گفتند، جان کاکا و هم رو به طرف مادر نموده 

پدرم را رفقای هم دوره شان (فرمودند که شاه جان 
بسياری اوقات به جای محمد شاه، شاه جان خطاب 

گناهی را مرتکب نشده که ما و شما ) می نمودند
شرمنده آن باشيم، این یک افتخار برای شما اوالد 

به من فرمودند، ذکی جان . شدهایش و ما می با
متوجه باش برایت چه می گویم، فردا و یا پس فردا 

به دفتر کاکا بختيار برو، ما با هم صحبت داشتيم، 
یک مقدار پول برایت می دهد، با احتياط آن را گرفته 

مادرم را نيزمتوجه این موضوع . و به مادرت بده
این کمک ازطرف رفقای پدرم مخصوصًا .(نمود
بعضًا به دسترس ما قرار ) م فقير محمد بختيارمرحو

می گرفت که یقينًا نقش زنده یاد تاچ در سازماندهی 
  ."این کمکها برازنده بود

خاطره دیگری را که پدرم نسبت به : "وی می افزاید
زنده یاد تاچ محترم برایم بازگو نموده بود عبارت 
 بود از این که زنده یاد تاچ طرح و دیزاین کراچی
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باشد، در  دستی را که تا امروز مورد استفاده می 
به کسی و یا  این موضوع را اگر. منصۀ عمل گذاشت

هم به فرزندانش که در سنين پایين قرار داشتند 
نگفته باشد، برای رفقای نزدیک خود اشاراتی 

به فکر قاصر من، موصوف ترس از آن . داشته است
طنت داشت اگر طرح آن افشا شود سردمداران سل

مطلقه این وسيلۀ سادۀ انتقاالتی را، که صاحبان آن 
از جمله فقير ترین افراد جامعه بودند و این وسيله 

با زور بازو و عرق جبين لقمه نان حالل چند 
خانواده را تامين می کرد، به بهانه ای از دست شان 

مصادره نمایند و لقمۀ نان شان را از دسترخوان 
باید توجه کرد تا امروز  .غربت و بيچارگی بربایند

که چندین دهه از ایجاد چنين یک وسيلۀ ساده 
انتقاالتی می گذرد مورد استفاده مناطق شمال، 
جنوب، مرکز و شرق بوده و از این وسيله کار 

عدیل در ادامه از زبان پدر ..." گرفته می شود
بزرگوار خود در مورد ذکاوت و استعداد تاچ چنين 

از صحبتهای شان در مورد دو یکی : "بيان می دارد
هموطن و هم صنف شان، مرحومان برات علی تاچ 
و پروفيسور عبدالغفار کاکړ بود که از نگاه ذکاوت 

در مورد بعضی از . در سطح باالیی قرار داشتند
درسها، مخصوصًا قبل از امتحانات با رفقای شان 

  ."کمک و همکاری داشتند
مهای یک عده از ذکی عدیل در ادامه بعد از ذکر نا
، تعداد مجموعی سوړهم دوره های تاچ و محمد شاه 
به صد تن می رسيد، به قول از 

پدر بزرگوارش از سرنوشت 
دلخراش یک تن از آنان چنين 

کمال جان، یکی از : "بيان داشت
فارغان ترکيه بود که بعد از اتمام 

تحصيالتش نزد وزیر معارف 
وقت، سردار محمد نعيم، برادر 

محمد داود رفته بعد از  سردار
ادای احترام شهادتنامه اش را به 

سردار نعيم تقدیم و از آمادگی اش 
. جهت خدمت به وطن اطمينان داد
در مقابل، سردار عقده مند، بی 

سواد که از تحصيالت پایين 
برخوردار بود و در مقابل اکثریت جوانانی که قبًال 
شاه  جهت تحصيالت عالی از جانب شاه ترقی خواه،
امان اهللا غازی عازم خارج گردیده بودند عقدۀ 

عجيبی داشت، دیپلم موصوف را پاره پاره کرده به 
زباله دانی انداخت و موصوف را با توهين از 

کمال جان این واقعه را با رفقای . دفترش بيرون راند
بعد از گذشت چند . نزدیکش در ميان گذاشته بود

مند توت واقع روز محدود از یکی از درختان تنو
شهدای صالحين خود را حلق آویز نموده به زندگی 

  . "اش در حين جوانی خاتمه داد
این : "عدیل سخنرانی خود را چنين پایان می بخشد

عقابان بلند پرواز چون زنده یاد برات علی تاچ و 
همراهان شان با وجدان پاک، منزه از خباثتهای 

یدان به سياسی چشم از جهان بستند و خاطرات جاو
  .جا گذاشتند

ما فرزندان این راد مردان و نواندیشان فقيد به نام 
نامی شان و ایفای نقش شان در محدودۀ زمان از 
نگاه شرایط عينی و ذهنی جامعۀ افغانی افتخار و 

  .مباهات می داریم
روان شان شاد و یاد شان با کارنامه های شریف 

 شان که مندرج در صفحات تاریخ مبارزان راه
آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می باشد، 

  ." هميشه جاویدان
ادیب و  عدیل از دکتر لطيف ناظمی، شاعر، بعدًا ذکی

پژوهشگر فرهيخته دعوت نمود تا در جایگاه قرا 
  .گيرد و رشتۀ سخن به دست گيرد

  
دکتر ناظمی که تحقيقات گسترده ای در تاریخ 

شخصيتهای  مبارزات آزادی خواهی مردم افغانستان،
کليدی جنبش مشروطيت، از جمله در مورد زنده یاد 

نيز ) سی و دو سال قبل(برات علی تاچ در گذشته 
داشته است، این بار نيز با توشۀ با ارزشی در محفل 

  .صدمين سالگرد تاچ سهم می گيرد
نوشته ناظمی که به نام  یادمانی از برات علی تاچ 

            :ددتدوین گردیده است چنين آغاز می گر
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درست یک قرن پيش از  ییعن ١٩١٠سال " 
ترکمنِِ سرخ پارسا چشم بر  یدر دره  یامروز کودک

، و یفقر و تهيدست یگشود که بو یروستای
نام کودک   .ریخت یاز در دیوار آن فرو م یفراموش
   .اشتندذگ یرا براتعل
برادر دیگرش دست  با دو یکه در پنج سالگ یبراتعل
نانوایش، سرزمين سوخته را به  یمامادست  در
کرد، نه از آن چه  یرها م یسرنوشت ناپيدای یسو

بر هزاره جات او گذشته بود آگاه بود و نه از 
. که در آینده سراغش را خواهد گرفت یمصيبتهای

سال از  ١٧نخستين و  یسال از جنگ جهان   یک
مردم هزارستان در برابر  یآزادیخواه یپایان جنگها

 یآشام م  خود کامه و فرمانروایان خون یامير
 .گذشت
سرزمين  ١٨٩٣تا  ١٨٨١ یخونين سالها یجنگها
هرچند زنان . او را به خاک و خون کشيده بود یپدر

و مردان شجاع ، رنجبر و سخت کوش هزاره ، 
چندین سال در برابر لشکر خونخوار و بيدادگر امير 

زانو در کردند، اما سر انجام به  یجنگيدند و پایدار
  .آمدند

عليه مرم هزاره  یامير که از تمام کشور مرد جنگ
قندهار تنها پنجصد تن به  یها یآورد، دران یگرد م

 یها و دران یلشکر او فرستادند و در واقع اچکزای
کردند و به جنگ  یها به شدت از فرمان امير سرکش

  ."در برابر هزاره ها نپيوستند
ورۀ سياه سرکوب ناظمی بعد از تشریح مفصل این د

  :مردم هزاره توسط امير عبدالرحمن می افزاید
، از کنار یاز چنين سرزمين سوخته ی چتا یبراتعل" 

 یکله منارها، از ميان برده ها و دختران و پسران ب
بر سر بازار   اندک یکه به بها یگناه و نگون بخت

درکابل در . گيرد یشدند، راه کابل را م یسودا م
زید، اما آرزو ندارد تا  یزان ماما مکنار تنور سو

گردد؛ بل در دل دارد تا بياموزد  یچيره دست ینانوا
آموزش    یزمينه را برا  هم   ماما   این که  و خجسته

به   ١٩٢٨در سال ..  .سازد یاورا تنها مهيا م
  پيوندد که یک صد تن دختر و پسر را یم یکاروان
. نددار یآموزش بيشتر به ترکيه گسيل م یبرا

حيدر (و پس از آن در) ادرنه( ینخست در مدرسه 
و با   پردازد یدر شهراستانبول به آموزش م   )پاشا

او . برد یمدرسه رابه پایان م یسالها یشایستگ
خویش بسيار فاصله  یپنج سالگ یدیگر با بيخبر

و سير درآفاق،    گرفته است و آموزش و آزمون
که اینک  یهم از ستم. ذهنش را تابناک ساخته است

کند، وقوف  یدیگر بر ميهنش بيداد م یبه شيوه ی
که در آن سامان،  یی یدارد؛ هم از عدالت اجتماع

   اینک دیگر او. سيمرغ و کيميا شده است، آگاه است
داند  یوضعيت دردناک اقتصاد کشور را م یبه درست

و   یبزرگ انحصار یتمرکز سرمایه . شناسد یو م
چند  یشور در مشت تنک یو اقتصاد یاداره سياس

ازسرمایه داران و زمينداران بزرگ، بحران 
ترین  ی، محروميت کارگران از ابتداییبيکار

اندوهبار خرده کارگران  یزندگ یامتيازات و شيوه 
دارد تا نخست به آموزش  ی، او را بر این میزراعت

در حوزه  یحقوق بپردازد و به دنبال آن تجربه های
ین رو پس از پایان دادن به از ا. اقتصاد فراگيرد

 یدانشگاه حقوق یک سال دیگررا در پژوهش ها
گذراند تا  یاستانبول م یدر بانک مرکز یاقتصاد

باشد که در این هر دو حوزه، کار آزموده شود و 
ناسور سياست و اقتصاد  یبر زخمها یمرهم

  ".ميهنش بيابد
 –ناظمی بعد از به تصویر گرفتن اوضاع سياسی 

شور بعد از ختم جنگ جهانی دوم و اجتماعی ک
ات های سلطنت در اجرای پاره ای اصالحناگزیری 

  :دموکراتيک، چنين می افزاید
گردد؛ و در  یقانون مطبوعات نافذ م ١٩۵٠سال "

خلق، وطن،  یانگار، ندا یغير دولت یکابل جریده ها
در  یحت  یابند ـ یانتشار م   نيالب، ولس، و آیينه

. کند یبه نشر آغاز م» اتوم« ی نيزنامه شهر ميمنه 
سپارد  یم یحکومت  حکومت خودکامه جایش را به

سخن . بر چهره افگنده است یکه نقاب مردم ساالر
 یمطبوعات و شورا یبيان است و آزاد یاز آزاد
 یتشکل احزاب سياس یبرا ی؛ هرچند قانونیانتخاب

 یبه ميان م   یگردد، اما چند حزب سياس یتدوین نم
از شمار نامدارترین این » وطن«حزبآیند که 

 ١٣٢٩ یجمعيت هاست که در شانزدهم ماه جد
این  یدرآیين نامه . شود یبنياد گذاشته م) ١٩۵٠(

از تماميت خاک و استقالل ميهن،  یحزب پاسدار
، کوشش یوحدت مل ی، تقویه یتعميم مردم ساالر

 یمعارف، اقتصاد و تندرست یدر راه توسعه 
حقوق  یو پاسدار یت اجتماعهمگان، تأمين عدال

به  یبند یو حرمت و پا یمردم،رفع مفاسد اجتماع
با دریغ نمایش .. .گنجانده شده است  یصلح جهان
  :دارد و به بيان حافظ یعمر کوتاه یمردم ساالر

بار   "دولت مستعجل بود یخوش درخشيد ول " 
کابل عطش به کام کشيدن  یگرسنه  یدیگر زندانها

 با همسنگرا ن و چرند و تاروشنفکران را دا
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 یاما شگفت  افتد؛ یهمرزمان خویش به زندان م
انگيز این است که در زندان نيز نوميد و دلشکسته 

او بر آن . دهد یخزد و مویه سر نم ینم یبه کنج
که آموخته است، دیگران را نيز  یتا از دانش  است

خامه زن توانا و   ،شادروان سرورجویا  .بهره دهد
سال نخست زندان  ینستوه در یادداشتها یه رزمند

همچنان آقایان غبار،  ": نویسد یخویش م
از علوم  یکه هر یک چفرهنگ و تا ،، عزیزیاعتماد

و تخصص، تاریخ، حقوق و اقتصاد، اجتماع و 
هفت  یبهره ورند، هفته  یسياست و امور مال

جلسه  یو اندیوال یروزدر فراغ از وظایف شخص
تن (دوازده  یداده بالنوبه براتشکيل  یحزب یها

 یدهند شبيه بعض یم یبلند باالی یکنفرانسها) دیگر
در این جلســات ما . فقير چنداول یاز تکيه خانه ها

هم، نسبت به گریه کننده و شـــــــنونده، مرثيه خوان 
بعض روزها که من خودم را . و واعظ بيشتر است

و تفکرات  ینگليسا یحاضر کردن درسها یبرا
باشد  یکنم، مرا هر قسم یپنهان م یشاعرانه در اتاق

 یکرده از بستر تمارض کشان کشان م پيدا
  )۶(»برند

 یدر زندان م ١٣۴٠تا تابستان  ١٣٣١تاچ از بهار 
  ...ماند

 ١٣۴٠نستوه در پایان ماه اسد  چافزون براین تا
 ییعن  ١٣۴٢   گردد و تا چهارم اسد سال یرها م

و  یکند و آنگاه ناگهان یم ینزدیک به دو سال زندگ
خویش از جهان   در زاد گاه یمرموز یبه گونه 
فرهنگ در  یمحاسبه    بدین گونه. پوشد یچشم م

اگر قرار  یبار. آید یاین خصوص نيز درست نم
را بتوان در چند جمله  چتا یو اندیشه  یباشد زندگ

 یکوتاه به دست م یفشرده ساخت این چند جمله 
  :آیند

کوشا و رنجيده  یبود که از ميان مردمان یـ او مرد 
را  یطعم تلخ شوربخت. برخاست

بزرگ  یدست یچشيد و در فقر و ته
  .شد
 یتا جوان یاو از کودک   ـ

خویش از موفقيت  یدرآموزشها
برخوردار بود و از  یچشمگير یها

رود که  یبه شمار م ینخستين کسان
عاليترین آموزش و تجربه را در 

شت و حقوق و اقتصاد دا
سخاوتمندانه ماحصل این آموزشها 

  .را هم در اختيار دیگران گذاشت

بسنده نکرد و  یو سياست نظر یـ او به دانش رسم
از راه پيوستن به جمعيت وطن، عشق سوزانش را 

 یو مردم ساالر ی، عدالت اجتماعیبه ميهن، آزاد
  .نشان داد

 یـ او با ایجاد شرکت هزاره جات خواست که برا
توسعه  یاقتصاد یتکش آن سامان زمينه مردم زحم

سلول  ییافته را مساعد سازد که امانش ندادند وراه
  .زندانش کردند

و مردم   ی، عدالت اجتماعیـ او که دل به آزاد
داده بود، در راه بر آورده ساختن این  یساالر

 یو شکنجه ها یزندگ یها یتلخ یاندیشه، همه 
ده سال از  زندان را به جان پذیرفت و نزدیک به
توقيف و   یعمر پنجاه و سه ساله را در زندانها

  . کابل به سر برد  دهمزنگ
او نستوه و دلير و باورمند به اندیشه هایش بود   ـ 

نااميد نگشت،  یدراز زندان نيز به کنج یو در سالها
خویش را با همسنگرانش  یذهن یبل داشته ها
   یبر زرورقها یپنهان   از همانجا. قسمت کرد

سگرت نوشت و به بيرون فرستاد تا باشد که از 
  .بهره نمانند یاندوخته هایش دیگران نيز ب

سر  یاو ساليان دراز در قفس ماند اما سرود آزاد
 ییادش گرام. سالها در بند بود اما آزاده زیست. داد
    "!باد
      

بعدًا حبيب اهللا غمخور، نویسنده و فرهنگی شناخته 
نشریه روزگان و مسؤول شدۀ کشور، مدیر مسؤول 

انجمن فرهنگی دوستی در شهر مالموی سویدن در 
جایگاه سخنرانی قرار گرفت و نوشتۀ تحقيقی خود 

برات علي تاچ زموږدهيواد " را که تحت عنوان 
دمغز اوقلم دهستونکي لوي څښتن  په  منلې څيره

  :به خوانش گرفتچنين تهيه کرده بود " نامه
 !درنو دوستانو" 
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 ته راغلی چي تر پخواداسي ماشوم دنيا سل کاله
 . اوسه ئي پر مرگ خلک ژاړي

کاشکي خداي بخښلی برات علي تاچ همدا اوس 
 په خپلو زموږ سره پدې غونډه کي ناست واي او

ئي اورېدالي چي اوس افغانان دخپل وطنپال  غوږو
 ...ئي ویاړي په ملي هڅو کوي او بچی څومره قدر
 !اغلو اوښاغلو
 اغلو او ښاغلو مشر تابه جرگه ستاسو زموږ دټولني

 ،مبازر وتلي شخصيت سياسي او سره د افغانستان د
دکابل پوهنتون پخواني استاد دارواښاد برات علي 

غونډه  سلمي کليزي په مناسبت یاد زوکړي  د تاچ د
دې درنې  تاسوته  د کي ځانونه شریک بولي او

 ه  دله امله په وطني او افغاني مين جوړېدو غونډي د
دې  نه د لوي خداي له دربار مبارکۍ په ویلوسره  د

  ..".غوښتنه کوي بریالي پاي ته رسيدو غونډي د
 قومونه تل د ویښ اوبيدارملتونه او: "غمخور افزود

هغو شخصيتونو په باره کښي کوم چې د خپل  خپلو
او  خپل  هيواد خواږه ژوند په بدل کښي  یې د

پاره نه هېرېدونکې ښېرازی ل ترقی او د هيوادوالو
یاد ژوندی  کارونه او خدمتونه سرته رسولي  نوم او

څېړنيز کنفرانسونه   غونډي اوهغوي  په یادد .ساتي
تاریخي  خپلو پخوانيو او جوړوي تر څوځوان نسل د

په تاریخ باندي په  کار نامو مبارزو او د څېرو
 .ژوند لوری وټاکي د سره خپله راتلونکې او پوهېدو

 وتلو علمي او ،ملي د یوه هيواد کي د په حقيقت
مفصل ژوند  کره او ادیبانو پوهانو او سياسي څېرو،

. تاریخ یوه برخه جوړوي هغه هيواد د ليک  د
بيدار ولسونه  پدې برخه باندي په  هوښيار او

ته  پوهيدوسره خپل راتلونکي نسلونه ولس اوهيواد
 متاسفانه ،سرښندنې په روحيه  روزي وفاداری او د

په ولس کي  تراوسه زموږ مامول ال دغه روحيه او
  ..."رواج سوی نه دی عام او

غمخور بعد از این که به تشریح فضای نامطلوب 
برخورد با نخبگان جامعه، ناشی از فرهنگ عقب 

در دوران حيات و در  -ماندۀ سنتی جامعۀ افغانی 
  : می پردازد، عالوه می کند - زمان بعد از مرگ شان

د دې ټکي ته اشاره وکړم چي نه برات علي زه بای" 
 غوندي شخصيتونه  په خپل ژوند  هنه هم هغ تاچ او

لکه چي ، نه ئې درناوی سوی کي هڅول سوی او
 ولو پورته ورته اشاره وسوه په ژوندون ئي په ډبرو

برات  د دا خو. څوشېبو لپاره ژاړو پر مرگ ئي د او
 زامنو خپلو دی  چي د علي تاچ بخت  بياهم بيدار

په برکت ئې پدي ورستيوکي   درنې کورنی اوالرویانو
  . پر ژبه دی خلکو نوم د

 !درنو دوستانو
هغۀ په باب یې پدې ئي پيل کړم چي مرحوم  غواړم د

ملي شخصيت  یوه روښان اندي او برات علي تاچ د
 ظلم او استبداد ټول افغانستان  لپاره د په توگه د

 ،مير غالم محمد غبار"ملي مبارزینو لکه  خالف دپر
ول ؤوطن جریدې مس د ،مير محمد صدیق فرهنگ

محمد اکبر  عبدالحی عزیز، سرور جویا، ،مدیر
حاجی عبدالخالق،عبدالحليم  پامير، علی احمد نعيمی،

 ،مير علی احمد شامل ، علی محمد خروش عاطفی،
، ډاکتر عيدالقيوم رسول، مير فتح محمد فرقه مشر
حمدلویناب، نورالحق و محمد ډاکتر ابوبکر، سلطان ا
 او حقوقو سره یوځاي د "طاهر جغتو او نورو

 وطن گوند د یوه عالم په توگه د د سياسي علومو
په ټول افغانستان کي ئې د  بنسټ کښېښود، جوړېدو

یوه فعال ملي مبارز  دموکراسی لپاره د دښېرازی او
  ..."زحمت ایستلی پایه زیار او تر ژوند په توگه د
  :دامه می افزایدوی در ا

حاکمه محافلو  ښاغلي تاچ پدې ښه پوهېده چي د"
 قبول وړ ټولولپاره د مطلق العناني نظام د ظلم او
 هغه ته دا .یوه قوم په چوپړکښي دي نه هم د ندی او

په دولتي حاکميت  معلومه وه چي حاکمه طبقه او
دی چي  قشر کسان داسي یو پوري تړلې حلقې او

 ،ته پام کوي حاکميت ساتلو او یوازي خپلو گټو
ارزښت هغوي ته   هيڅ وخت قومي اړېکي کوم 

پوري چي  قوم په هر زبېښاک گر ظالمان او. نلري
هغوي  د ،ظالم دی او مربوط وي هغه زبېښاک گر

ک تر دولتي وا اوخپلي سرمایي پړسېدو  پام یوازي د
بشریت تير او  د. خپلې ولکې الندي ساتلوته وي

 دوي چي په هر ثابت کړېده د ر دااوسني تاریخي بهي
ې دهغه له  معنوي اوفزیکي چا وس ورسېږ

خپلې  امکاناتونه په ډیره ماهرانه بڼه دځان او
همدا دليل دی نه . سرمایي په گټه  استفاده کوي

بې  ،ظلم یوازي مرحوم تاچ  بلکي ټولوهغوچي د
پدې  استبداد پر خالف ږغ اوچت کړی او عدالتی او

 ،یوه فعال افغان کلن ژوند کي د ۵٣ه کښي ئي   پ الر
 ت اوصيعلمي شخ او یونه ستړي کېدونکی مبارز د

په سترگه  قدر دموکراسی دالروي په توگه ورته د
  . کتل کيږي

 له هغو مبارزینوڅخه  وو مرحوم برات علی تاچ یو
 ټول افغان چې د وخت د حاکمانو پر خالف ئي د
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 نورو د په خاطر ژوند بسيا ښېرازی او ولس د
 . ځاي مبارزه پيل کړه سره یو وطنپرستانو نامدارو

فکري استقالليت  ملي مبارزې په الر کښي د هغه د 
  . ملي خواخوږی یو غوره سمبول دئ او

غړې علي تاچ د وطن گوند د مشرتابه د ښاغلي برات
رسېدو  ته د موخو جوړونکی په توگه د دې گوند او

پاته شو، د  رجریدې قلمې همکا" وطن"په خاطر د
دغي جریدې د پاڼو له الري یې په هيواد کښي د 

رخالف د ظلم، ټولنيزو ناخوالو او بې عدالتيو پ
دليل وو چي هغه  همدا. مبارزي بيرغ اوچت وساتلی

 سترگو اغزئ گرځېدلی وو او د حاکمه محافلو د
په  منلو وړنه وو، ازاد ژوند دوام ورته د دهغه د

بهانې په پيدا کولوسره  یوې عادي همدې دليل ئي د
 کابل ښار شاهی نظام په مختليفو لس کاله د
 تورو وحشيانه زندان د او سوو تورو وړ نومونوۍ
 ". ..شاته له خپل ولس نه ليري وساتل سو دیوالو

ښاغلي : "در جای دیگر بيانيۀ غمخور آمده است
یوه منلي استازي  د لږکيو قومونو برات علي تاچ د

شمير په اصطالح  یو لغوړنو اوسنيو په توگه د
 بني اوژ چي په قومی، قلموالو ياست والو اوس

 پر خالف  د غرق دي، مذهبي تعصب کي تر غوږو
په  افغانستان د وروڼو قومونو ترمنځ دیوالي او

 ډیر ډیرو کسانو تر گټو او په رمز ژوند دوستۍ کې د
هغه په دغه جغرافيایي محيط کي چي  ښه پوهېده او

ن په نامه یادېږي ټول اوسېدونکی افغانان افغانستا د
بلل، افغانستان ئې د ټولو اوسيدونکو قومونو ګډکور 

باله او هر وګړی ئې پدې مکلف باله چي د دې 
کې د خپل  اوساتلو تاریخي خاوري په ابادولو

 استعداد او توان په اندازه وطنپالونکې ونډه واخلي د
ت سره سخ دښمنی راټوکېدو هرډول اختالف او

 ئي روزل سوی اوالدونه هم د ځکه خو مخالف وو
 افغان په سترگه گوري ته د دې ویاړ لري چي هر چا

"...  
غمخور به تأیيد سخنان خود در مورد شخصيت 
  :واالی تاچ، به نقل از همسنگران وی می افزاید

د استبداد په چوپه چوپتيا کې د  هپه رښتيا سره هغ"
 عالقمندانو ري ددې ال واز دآآزادۍ او دموکراسۍ 

 او یښتيار افغان زلميان یې ځاي اوچت کړ او سره یو
خپل  کي ئي د پدې الر ملي مبارزې ته رابلل او

ورستی سلگی مبارزه  په قيمت تر خواږه ژوند
 .وکړه

 ارواښاد تاچ د د، ښاغلی مير غالم محمد غبار
: استقامت  په هکله  ليکي  مردانگۍ او ،شجاعت

مترین و بی ترس ترین تاچ یکی از مقاو"
 ".همسنگران ما بود

  :گفتوی در پایان سخنانش 
سياسي اوعلمي  د دې لپاره چې دا ملي جفا یعني د" 

 هم دوام پيدا نکړې، وتلي شخصيتونوهېرېدل نور
په هرقوم  ،وتلي شخصيت وړاندیز مې دا دۍ د هر

سوځېدلي  اوټبر پورې چي  تړلۍ وي زموږ دگران،
 ،په توگه سياستمدار یوه عالم او تاریخي  هيواد د او

کې ئې د افغان ولس د  چي زموږ په هيواد دهغو
پر مختگ    علمي او فرهنگې ملي یووالي، ښيرازۍ،

دموکراسی  تامين او ټينگښت لپاره  ټولنيز عدالت او
 . قرباني ورکړې ویاړنه اویادونه وسي

 ژوند پر ټولو هغوي د دا اړینه ده چي بيله توپيره د
 علمې سمينارو تحقيقاتي ليکنو، او څېړنيزو د برخو
له بلې  او غونډو جوړولو امکانات ولټول سي، او
سره له دې چي دوي  پر دولتي اړونده ارگانو خوا

په فکر کښي ډوب دي  ېدو جوړ د ځانې ښيرازه ژوند
په  دولتونو نورو هيوادو د د څو فشار واچول سي تر

بارزینو یاد ملي م او علمي شخصيتونو څير زموږ د
پدې اړوه علمي غونډي جوړي  ژوندی وساتي او

 . کړي
 او د دغه شان ملي اوعلمي څېرو له بلې خوا

 آثارو هغو د د شخصيتونو یاد ژوندی ساتل  او
فرهنگی  افغانانو او فرهنګپالو د ټولو خپرول زموږ 

 ."انساني دنده شمېرل کېږي ملي او ټولنو
  

پيرامون جنبش بخش دوم محفل که به صحبت آزاد 
مشروطيت و محفل  صدمين سالگرد زنده یاد برات 

علی تاچ اختصاص داده شده بود بعد از بيست دقيقه 
  .تنفس و صرف چای آغاز گردید
طلبی بود که در دکتر نجيب اهللا مسير نخستين داو

وی سخنانش را چنين . ک ورزیدااین بحث اشتر
 می خواهم پيرامون آرمانهای برات: " آغاز گرد

علی تاچ شخصيت ملی، آزادی خواه و دموکرات 
سخنی داشته باشم در پرتو فلسفه سياسی مشروطه 
خواهی که مترادف با آزادی خواهی شمرده شده می 

  .تواند
نکات برجستۀ سخنان دکتر مسير را می توان چنين  

  :ردیف کرد
در تاریخ دولتمداری کشور ما دو مرحله را می  -

یکی دولتهای امپراتوری، توانيم برجسته بسازیم، 
شاهی مطلقه خانوادگی و دیگری مرحلۀ دولتهای 

پيمان گستر، دولتهایی که بر اساس یک پيمان 
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 .اجتماعی و به ارادۀ مردم به وجود می آیند
مشروطيت در برگردان و یا تحليل از واژۀ 

فرهنگی آن عبارت از همان کنستيتوتسيوناليسم ، 
  .انون اساسی اندیعنی دولتهای برخاسته از ق

خود ارادیت ملی اصلی است که صفحۀ جدیدی را  -
  . در تاریخ دولتمداری کشور بوجود می آورد

  . مرحوم تاچ در راه حاکميت قانون جان باخته است -
مشروطه خواهان که همان آزادی خواهان اند در  -

یکی مبارزه در برابر  برابر شان دو هدف قرار داشت ،
گر نجات از استبداد سلطنت سلطان دیتسلط بيگانه و

  .مطلق، یعنی مبارزه در راه آزادی از استبداد داخلی
در دموکراسی، که به مفهوم حاکميت مردم توسط 

خود مردم است مسأله انتخاب و گزینش مطرح 
است، یعنی مردم حق دارند تا با انتخاب نمایندگان 

 ،چون پارلمان -خویش در ارگانهای رهبری دولتی
خود  - سه گانۀ قدرت دولتی قوایوان یکی از به عن

  .حق تعيين سرنوشت خویش را داشته باشند
در کشور ما متاسفانه هنوز هم روند قانونيت و 

حراست از قانون و حقوق شهروندان با خطر جدی ، 
تا مرز نقض قانون از جانب زورمندان و قانون 

ارگانهای قضایی و اجرایيی . شکنان مواجه است
ن دفاع و حراست از قوانين نافذه خود را کشور توا

مبارزه در جهت تحکيم قانونيت و دفاع از  .دارندن
حقوق شهروندان  همان مبارزۀ آزادی خواهانه است 

نهای که زمانی مرحوم تاچ و یارانش در این راه جا
   .شان را فدا کردند

من با صراحت گفته می توانم که روند مشروطيت 
آنچيزی را که آنها نشانی  هنوز هم ادامه دارد و

بناًء ما هم باید .  کرده بودند امروز نيز موجه است
تعهد بسپاریم تا بمثابۀ پيروان آن راه و  به عنوان 

پاسداران حقوق و آزادی و با الهام از مبارزات 
  .آزادی خواهانۀ آن بزرگان در آینده نيز گام برداریم

    
رویداد  محمد حسين بهروز، یکی از نادر شاهدان
سخنران  ،های تاریخ ساز آزادی خواهی در کشور

تين دیدار با تاچ را از نخس خاطراتش وی. بعدی بود
به دیدن آقای رحمانی به خانۀ وی  :چنين بيان داشت

که در جادۀ ميوند قرار داشت رفته بودم که جناب 
تاچ را در آن جا دیدم و به دست بوسی وی نایل 

های بزرگ، فداکار و رحمانی یکی از شخصيت. شدم
آزادی خواه کشور بود که در زمان سلطنت شاه امان 

اهللا خان در سفارت افغانستان در مسکو ماموریت 
بعد از به قدرت رسيدن نادر خان به . رسمی داشت

 ان افتاد و مدت سيزده سالوطن عودت کرد و به زند
تا روی کار آمدن حکومت شاه محمود خان زندانی 

بعد از آزادی وی  ،نی در جادۀ ميوندخانۀ رحما. بود
از زندان به مرکز رفت و آمد مبارزان خورد و 

بزرگ و قربانيان و بازماندگان دورۀ استبداد 
  .حکومت هاشم خان تبدیل شده بود

من در آن زمان در صنف یازدهم مکتب درس می 
خواندم و همزمان به کورس زبان روسی که از 

زی شده بود به طرف وزارت معارف وقت راه اندا
معلم زبان روسی، . آموزش زبان روسی می پرداختم

. آقای رحمانی بود همسرلودميال والدیميروفنا،  بانو
من معموال بعد از ختم کورس خانم معلم را تا محل 

در . سکونت شان در جادۀ ميوند مشایعت می کردم
یکی از روزها معلم زبان روسی از من دعوت کرد تا 

و بدین ترتيب . ه خانۀ شان برومبرای صرف چای ب
این معرفت . من با آقای رحمانی معرفت حاصل کردم

آغاز آشنایی من با سایر مبارزان، چون آقای غبار، 
ی دزاآدکتر صاحب محمودی و سایر بزرگان جنبش 

ماگه رحمانی، دختر آقای . خواهی کشور گردید
رحمانی اولين زنی بود که بدون چادری در برابر 

دستگاه حاکمه . قرار گرفت و به مکتب رفتمرد ها 
به پاسخ این حرکت آزادی خواهانۀ ماگه، وی را از 

وی اجازه نداشت . صنف یازدهم مکتب اخراج کرد
  .بدون چادری از خانه خارج شود

  
بعدًا همایون تاچ نوبت گرفت و مطالب چند پيرامون 

جایگاه مبارزات مشروطه خواهی در جنبش نيمۀ 
م و جفای محافل حاکمه در مسکوت دوم قرن بيست

. نگهداشتن این دوره از تاریخ کشور بيان داشت
نامبرده همچنين از تمنيات نيک محمد آصف آهنگ 
همرزم شادروان تاچ در حزب وطن به آدرس محفل 

صدمين سال  تولد تاچ و بيان خاطرۀ آخرین دیدار 
تاچ قبل از سفر بدون بازگشتش به هزاره جات از 

 ت بلند آوازۀ علمی کشور، پوهاند علیزبان شخصي
  . محمد زهما یادآوری کرد

در خاطرۀ پوهاند زهما آمده است که وی با زنده یاد 
تاچ در مقابل وزارت پالن، در نزدیکی هوتل کابل 

بعد از ادای احترام متوجه می شود . مالقی می شود
تاچ . که تاچ سراپا شاد و خوش به نظر می رسد

وی . شاد بودنش می پردازد خود به توضيح علت
همراه با کاروانی از اراکين دولتی و  فردا،: می گوید

موسسات بين المللی راهی هزاره جات هستم و  بعد 
   از ساليان طوالنی دوری از سرزمين آبایی ام
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بعد از . زمينۀ دیدار مجدد ميسر گردیده است 
بازگشت حتمًا به دیدنم بيا، گپهای فراوان خواهيم 

  !شتدا
زهما می افزاید، من که توانایی ممانعت وی را از 
رفتن به این سفر نداشتم، صرف اظهار داشتم، ای 

وی بدون توجه به اندیشۀ ! کاش به این سفر نروید
من خداحافظی نموده و برای دیدار عبدالحی عزیز 
  .وزیر پالن و رئيس هيأت داخل ساختمان وزارت شد

  

رهبری فدراسيون دکتر همت فاریابی پيام هيأت 
ترکان افغانستان را به مناسبت محفل صدمين سال 

تولد زنده یاد برات علی تاچ پيشکش نموده و 
همچنين از پيامهای شخصيتهای فرهنگی و 

چون پروفيسور عنایت اهللا شهرانی از  یاکادميک
ایاالت متحد امریکا، فيض اهللا ایماق از کانادا، 

ند بسم اهللا عبدالمنان تاشکن از جرمنی و پوها
ميمنگی، با شهرت فرهنگی توردیقل ميمنگی از 

  . دنمارک بدین مناسبت یادآوری به عمل آورد
وی در مورد کارهای اکادميک ماندگار تاچ تذکر داد 
که، تاچ یکی از کسانی است که آغاز آميزش حقوق 

تا قبل بر این در . مدرن را با حقوق شرعی بنا نهاد
اصطالح فرانسه نفوذ  نظام حقوقی افغانستان به

نکرده بود و تمام مناسبات اجتماعی، اقتصادی 
وغيره تحت تاثير قوانين غيرمدرن یا قوانين شرعی 

  . قرار داشت
  

فرید سياوش ضمن قدردانی از برگزارکنندگان محفل 
امروزی یادآور شد که بهترین تجليل از تاچ، مبارزه 

دی در راه تحقق آرمانهای مشروطه خواهان و آزا
  .خواهان است

  
آخرین سخنران محفل صدمين سال  در محمد وفاکيش

تولد زنده یاد برات علی تاچ، اظهار داشت، 
مشروطيت در کل در سه کلمه مفهوم شده می تواند، 

وی پيشنهاد کرد . آزادی خواهی، وطن و وطندوستی
تا اندیشمندان و اهل اندیشه و قلم پيرامون اهداف و 

  .تحقيق بپردازندمرامهای مشروطيت به 
توسط شاه نور تاچ قرائت ایان، فراخوان محفل در پ
  .شد

عنوانی محفل صدمين سال تولد زنده یاد برات علی 
تاچ مقاله های تحقيقی و پيام های زیادی از جانب 

 دکتردانشمندان، عالقمندان و دوستان تاچ چون 
رزاق پيکار، هادی ابوی، عوض نبی  حيدر داور،

بعضی از .  گر ارسال شده استزاده و شمار دی
  .نوشته ها از سایت های انترنتی قابل دریافت اند

گزارش محفل صدمين سال تولد زنده یاد برات علی 
  .تاچ با نشر متن فراخوان محفل به پایان می رسد

قابل یادآوری است که هم زمان با برگزاری محفل 
صدمين سال تولد زنده یاد برات علی تاچ، روزنامۀ 

، سال هشتم، ١٨٨ن ملی، چاپ کابل، در شمارۀ آرما
 ٢٠١٠نومبر  ١٣، مورخ ١٩١۶شماره مسلسل 

تاچ، مردی که "مقالۀ مبسوطی تحت عنوان خویش 
، به قلم فرهنگی "بيشتر از خود به مردم می اندیشيد

فرهيخته، مبارز دلير و شخصيت ملی کشور، 
عبدالحميد مبارز، که خود یکی از شرکت کنندگان 

  .ست، به دست نشر سپرده استجنبش ا
برگزارکنندگان محفل صدمين سال تولد زنده یاد تاچ 
تالش می ورزند تا فلم محفل را از طریق انترنت به 

همچنين در نظر است . دسترس عالقمندان قرار دهند
اسناد این محفل در آینده به صورت مشرح در رسالۀ 

  .جداگانه چاپ و به دسترس قرار گيرد
  

  ندل، ها٠١٠٢نومبر  ١٣

  فراخوان
سنت یاد کرد از کارکرد های چهره های برجستۀ 

تاریخ یک سرزمين نه تنها ادای احترام به شخص 
 مورد نظر است، بلکه وسيله ای است برای



 51

شناسایی از جریانها و رویداد هایی که در دوران 
  .زندگی این فرد به وقوع پيوسته است
برات علی تاچ، تجليل از صدمين سال تولد زنده یاد 

شخصيت بلند آوازۀ تاریخ معاصر سياسی 
افغانستان، که به ابتکار عده ای از دوستان، 

ارادتمندان و خانوادۀ وی راه اندازی شده است 
زمينۀ کاوش و کنکاش را در مورد جنبشی که وی 

یکی از بنيانگذاران و گردانندگان اصلی آن بود 
 .فراهم می سازد

انستان که به نام جنبش روشنگری نوین افغ
مشروطيت سوم نيز یاد می گردد، پایه گذار 

حرکتهای سياسی بعدی کشور بود که تکانه ای شد 
برای تمام روشن اندیشان و عدالت خواهان تا برای 

دستيابی به ابتدایی ترین حقوق هموطنان خود به 
  .مبارزه برخيزند و آمادۀ هر نوع قربانی گردند

ی نيم قرن گذشتۀ حوادث و رویداد های سياس
افغانستان پيوند همه جانبه ای با جنبش روشنگری 

  .مشروطيت سوم دارد
بی جهت نبود که دستگاه حاکمۀ ظالم و فاسد 

سلطنتی برای جلوگيری از اثربخشی این جنبش در 
حيات شهروندان، مانند هميشه دست به مسخ و 

تقلب تاریخ زد و تا جایی که توانست از آگاهی مردم 
  .نه جلوگيری نموددر زمي

امروز کمتر کسی از شهروندان کشور از رویداد 
خورشيدی در  ١٣٣١هایی که به تاریخ سی ام حمل 

اینکه با سرکوب . شهر کابل رخ داده است، آگاه اند
جنبش مشروطيت سوم و به زندان انداختن بيشتر از 

چهل تن از اعضای رهبری و فعاالن این جنبش 
به جز در چند اثر محدود  سرنوشت آن به کجا کشيد،

ناب، که آن هم در سالهای اخير به رشتۀ تحریر 
درآمده است، در جای دیگری، بویژه در اسناد و 

  .نشرات رسمی دولتی چيزی دیده نمی شود
اشتراک کنندگان محفل بزرگداشت از صدمين سال 

تولد شادروان برات علی تاچ معتقدند تا غرض 
اک جنبش روشنگری گرامی داشت از چهره های تابن

آزادیخواهانۀ مشروطيت سوم و بازتاب دیدگاه ها و 
کارکرد های آنها، نهاد های تحقيقاتی و پژوهشی 

دولتی و غير وابسته در زمينه تحقيقات الزم را به 
عمل آورند تا نسلهای آیندۀ کشور را در جریان 

رویداد های سرنوشت ساز تاریخی این دوره قرار 
  .دهند

نهاد می گردد تا بعد ازاین، همه ساله از همچنين پيش
روز جنبش مشروطيت " روز سی ام حمل به عنوان 

تجليل به عمل آید تا نه تنها از فقيد تاچ، " سوم 
بلکه همۀ رزمندگان این جنبش در روز واحد تجليل 

  ■                 .و قدردانی به عمل آید

  
به مناسبت گرامی داشت از صدمين سال 

  تاچ. ع. تولد ب
عنوان مقاله ای  قانون ماليات بر عایدات ٧تعدیل ماده 

است که به قلم شادروان برات علی تاچ، عضو کميته مرکزی 
حزب وطن به مناسبت بررسی قانون ماليات بر عایدات در 

به  وطنشورای ملی افغانستان، به عنوان موضع حزب 
ورخ ماین مقاله در شمارۀ نزدهم، . رشتۀ تحریر درآمده است

  .جریده وطن به نشر رسيده است١٣٣٠سوم اسد 
در شرایط امروز وطن و وضع قوانين چاپ مجدد این مقاله 

   .ماليات بر عایدات کشور نيز بی تأثير بوده نمی تواند
  
چون متن مقاله از فوتو کاپی شماره نزدهم جریده وطن  -

  .نشانی شده اند(...) برداشت شده است، کلمه های ناخوانا با 
  -محبت -

  
  تاچ.ع.ب

  

قانون ماليات بر  ٧تعدیل ماده 
  عایدات

  
در اولين اصولنامۀ ماليات برعايدات افغانستان 

در معرض اجرا گذاشته شد  ١٣٢٢که در سنه 
ماده موجود بود که برای بار اول اصول ماليه 

مترقی و معافيت طبقه کم بضاعت را در 
اگر چه حکم قانون . افغانستان تطبيق می کرد

مذکور اختصاصی بود و بر يک نوع عايدات 
يک دستۀ معينی از افراد ملت تعلق می 

گرفت، معهذالک چون برای اولين بار در اخذ 
ماليات در افغانستان اصول و قواعد عدالت را 

به موجب . دخيل ساخت، بسيار غنيمت بود
قانون مذکور از عايدات خالص ساالنه ماليه ده 

تی عايد می شد، که از مدرک معامالت تجار
از پنج هزار افغانی به باال الی پنجصد هزار 

و مازاد آن به شش درجه مختلف، از افغانی 
فيصد پنج الی فيصد بيست و پنج منافع به نام 
. ماليات بر عايدات به دولت تعلق می گرفت

اصولنامه اگر يک  ١١نظر به حکم ماده 
 >شخص از منابع متعدد تجارتی عايدات تامين
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کرد، بايد تمام آن عايدات مخلوط شده بعد می >
از وضع پنج هزار افغانی که نظر به نرخ آن 
زمان که يک معيار مناسب به نسبت مترقی 

مگر شش ماه از نشر . ماليات اخذ می شد
اصولنامه گذشته بود و هنوز نتيجه تجربه و 

تجربه که امروز يا فردا خواه (تطبيق آن 
دان نبرآمده بود که به مي) مخواه بايد اجرا شود

در  ١٣٢٢حوت  ٢١مورخه  ١با ضميمه نمبر 
قانون مذکور چنين  ٧اصل  ٢٠زير فقره 

از عوايد خالص تجار انفرادی : "تعديل گرديد
و شرکتها، بعد از وضع مصارفات موضعه 

تبصره فصل اول فيصد بيست ماليات بر 
  ..."عايدات اخذ می گردد

افغانی و  که با اين حکم هم معافيت پنج هزار
هم اساس ماليه مترقی که يک تجربه کوچک 
در ماليه شخصی بود از بين رفت، به عبارۀ 

ديگر جنبه عدالت قانون پيش از تطبيق منسوخ 
افسوس که اگر اين ضميمه به ميان نمی . شد

آمد، اگر از آن روز به تطبيق ماليه مترقی 
اقدام می کرديم امروز می توانستيم قدم های 

وسيع تر در اين راه برداريم که هم  متين تر و
مشکالت مالی دولت را رفع می نمود و هم 

عدالت مالی و اجتماعی را تا حدی در اصول 
اين کار را . اخذ ماليات مملکت تامين می کرد

که با  در آن وقت نکرديم لهذا امروز مجبوريم
تر اين آزمايش را اجرا گروصف مشکالت بز

موفقيت هم نسبت به نماييم در حالی که احتمال 
  .آن وقت کمتر است

ت ال چاره ديگری هم موجود نيسبه هر ح
دی و زيرا دولت برای اجرای خدمات الب
اين پول . الينقطع عامه به پول ضرورت دارد

را بايد تمام افراد که در اين مملکت زندگی می 
کنند و از خدمات دولتی استفاده می نمايند، 

ت و طبقه بدون تطبيق قوم و محل سکون
اجتماعی خود به تناسب دارايی و عايدات 

اين مسأله برای هر هيأت اجتماعيه . بپردازند
ديه کنندگان برای تأ يک ضرورت و

اما قوانين اخذ . محروميت و فداکاری است
به شکلی تطبيق نمود که  ماليه را می توان

خساره ضرورت و محروميت به منتها درجه 
برای حصول اين  .قليل و مفاد آن کثير باشد

منظور در علم ماليات قواعدی موجود است که 
به نام قواعد اساسی ماليات ياد می شود و يکی 

از آن، قاعده عموميت در ماليه است، به اين 
معنی که هر فردی که در داخل يک هيأت 

اجتماعيه زيست می کند، يعنی تبعه يک دولت 
است، حتما بايد مبلغی از عايدات خود را به 

ه دولت بپردازد؛ استثنای آن نوان ماليات بع
موجب اين قاعده است . اداری است و بسفقط ن

که با هر فرد که در جامعه زندگی می کند حق 
دارد صورت صرف ماليات، يعنی بودجه 
دولت را ذريعه وکيل خود در شورای ملی 

رسيدگی کند زيرا پول دولت پول افراد ملت 
ل خود را است و هر کس حق دارد مصرف پو

  .مراقبت نمايد
برگرديم به اصل ماليه غيرشخصی و يا 

غيرمستخدم که تا امروز اساس و مرکز ثقل 
 سيستم ماليات ما است و هر روز با سرباری

جديد از قبيل اضافه نمودن محصوالت ... 
 -گمرک اموال وارداتی مورد استعمال توده

مثل (بلند بردن قيمت مواد مصرفی عامه 
د بردن قيمت مواد که در نتيجه يا بلن) شکر

عمومی نرخها می  صرفرفتن  باعث بلند
با اين سرباری ها ثقل ). ل پترولمث(شود 

ماليات غيرمستقيم هر روز بر دوش ملت و 
خصوصًا طبقه فقير و نادار ملت سنگين تر 

اگر از اين راهی که در پيش . شده می رود
داريم به زودی برنگرديم يک روز کار به 

خواهد رسيد که در زير پشتار اين گونه جايی 
ماليات نه تنها طبقه فقير مملکت مضمحل شود 

  .بلکه طبقه متوسط هم از بين برود
 ١٣٢٢اينک با تعديل حکمی که در ماه حوت 

وضع شده بود و ماليه سابق را در اين هفت 
 >سال جانشين ماليه شخصی مترقی ساخته بود
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مترقی رجعت دوباره به سيستم ماليه عادالنه >
اين تعديل طوری که چندی قبل ضمن . می کنيم

يک مقاله عرض نموديم ساحه شمول وسيع 
دارد و باالی اشخاصی که عايدات شان 

مستقيمًا به اساس کدام اصولنامه ديگر تابع 
  .ماليه نگرديده است تطبيق می شود

اگرچه اين کيفيت به ذات خود يک قاعده 
تجربه قرنها کلی است که بعد از اساسی و 

روز در تمام ممالک قبول گرديده، يعنی در ام
نده که هر ن مسأله ديگر محل گفتگو باقی نمااي

و عايدات خود در  کس بايد به تناسب دارايی
مصارف دولت سهم بگيرد، با وصف آن فايده 

و ضرر عملی آن از طرز تطبيق آن در 
اگر ماده به شکلی . مملکت ظاهر خواهد شد

که تا (که تکليف طبقات عامه تعديل گردد 
ماليات به دوش ايشان  بارامروز قسمت کلی 

بيشتر گردد، هيچ فايده به مملکت ) است
نخواهد رسيد، اما برعکس ماده جديد به 

طرزی وضع شود که کسانی که عايدات زياد 
دارند و تا امروز به تناسب عايدات و دارايی 

ليه ديه ماد ماليه نپرداخته اند مکلف به تأخو
سنگين تر و متناسب به عايدات هنگفت خود 
گردند حتما نتيجه خوبی به دست خواهد آمد، 
يعنی هم عايدات دولت به يک پيمانه معقول 

که بين اشخاصی که در ... * زياد خواهد شد 
نتيجه سعی و زحمت شخصی عايدات 

مختصری به دست آورده صرف قوت و 
انداختن اليموت می نمايند و آنانی که با بکار 

بدون تحمل  سرمايه شخصی يا غيرشخصی
کار منفعت هيچگونه زحمت و اجرای هيچ 

مين می کنند در مقدار ماليه تفاوت عادالنه تأ
موجود باشد و در مورد شرکتها که بدون 

زحمت و مداخله صاحبان سرمايه مفاد ساالنه 
تقسيم می کنند عالوه بر ماليات بر عايدات 

يگری هم شخصی يک ماليه مخصوص د
  .وضع شود

درجات ماليه، يعنی فيصدی ماليه از عايدات  
خوشنما بايد چنان نباشد که در ظاهر فريبنده و 

قل آن بر به نظر خورده الکن در حقيقت ث
طبقاتی که عايدات شان در درجات پايين تر 

نظر به نرخ های امروز . می آيد تحميل شود
لص الی ده هزار افغانی بايد از عايدات خا

ديه ماليه معاف گردد زيرا اين مبلغی است تأ
که به زحمت برای قوت و اليموت يک عايله 

 ، باال تر از اين مبلغ تابع ماليهکفايت می کند
قرار داده شود ليکن فيصدی ماليات به صورت 

، يا ششمنطقی و بعد از سنجش دقيق به پنج، 
مالکيت که عايدات . منتها ده درجه تطبيق شود

معيار معقول، مثًال صد هزار شان از يک 
افغانی باالتر باشد بايد از معافيت ده هزار 
افغانی که مخصوص طبقه نادار و متوسط 

افراد بايد در درجه بندی و . است استفاد ننمايند
تعيين فيصدی ماليه به سه دسته کم بضاعت، 

ماليات اشخاصی . متوسط و متمول تقسيم گردد
از پنج يک  که در دسته اول می آيند بايد

از دسته دوم . عايدات خالص شان تجاوز ننمايد
بايد الی ثلث عايدات به صورت ماليه اخذ 

اما برای اين دو دسته معافيت الی ده . شود
دسته سوم از اين . هزار افغانی قبول شود

معافيت محروم و از ثلث الی نصف عايدات 
خالص خود را به صورت ماليه به دولت 

رعايت اين نکات است که هم  فقط با. بپردازند
مين نمايد و هم تأ دولت می تواند عايدات مکفی

برای بار اول اصل مهم عدالت در سيستم مالی 
  .و اجتماعی مملکت تطبيق می گردد

) ٧(اين بود نظريات ما راجع به تعديل ماده 
اميد است در اين . قانون ماليات بر عايدات

ضوع در مجلس محترم شورای موقع که مو
ی شود اين نظريات که مذاکره م ملی مطرح
مين عايدات برای دولت با رعايت فقط بنابر تأ

وضع اقتصادی مردم و عدالت اجتماعی 
  .ترتيب و تقديم کرديده خالی از فايده نباشد

= = =  
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 مرآز روزهاى ملى در اه به بهانه تجليل ازگ

 ردريخت هالندُد ى ناحيه سترنبورخ شهرآلتور
روتهاى  آشك، منتو،آلچه والنى،ُب. جمع ميشديم

فرصت فراهم  دست پخت خانواده هاى افغان،
می  آمده براى يك قبرغه اختالط رانمكين تر

  .ساخت 
آه از  ن ماناايك تن ازهمبزب روزها يكى از

النيهاى داغ دست بخت يك نوش جان نمودن ُب
حاليكه  در برده بود يف زيادآ تن ازخانمها
دهانش مزه  چاى سياه در با هره راپارچه شيرپ
  :فتگرويش را به سايرين نموده  مزه ميكرد
ى به گنامنظم است، جهت رسيده  اين نشستها

همچنان  و تفاهم بيشتر و رهمديگحل مشكالت 
آه سنن  ذاشتن مثبت روى آودآان ماگ اثر

يك   بايدفراموش نكنند،  پسنديده افغانى را
طبق پالن به نشستهاى مان  تشكيل و انجمنى را
  .ادامه دهيم
بحث  رفت وگ همه قرار تاييد مورد اين نظر

  .شد روى انتخاب نام آغاز
تجربه نشان داده است آه نام انجمن : يكى گفت

  .نداشته است آمد براى حفظ تجمع افغانها
من يك نام خوب به اين تجمع :  ديگرى گفت

نقش  يك مكث طوالنى لبخندى را از بعد .دارم
  :لبانش نموده افزود

يم متأسفانه استم بگوآه  حال ميخو نامى را
 .فراموشم شد
! بيادرردی پس گپ چه ميگ :فتديگرى گ

 آه قبال درشرايط غربت وسياه روزيهايی 
 چنان گنس و مثل خودت مرا ،وطن آشيده ام

ره  ها ساخته آه  بعضى وقتها نام اوالد گل
  .ميكنم فراموش 

  
  
  

  
  

گنس  درموردخالصه اعترافات  نوبه به نوبه 
رمى جريان داشت آه يك تن از گنسيت به گ و

ازسفری که چندی  خاطره اش را هموطنان ما
  :بل به وطن داشته چنين بيان داشتق
 یاتاق آن به نام که هر یز طوالنيدر دهل 

بودم که  یآدرس یمشخص شده بود به جستجو
  :بعد از سالم گفتم . دبه مقابلم آم یشخص

د، استاد مجنون را از يم بگوئيممکن است برا 
  ؟توانم يدا کرده ميکدام دفتر پ

 یتوانيم استاد مجنون را: گفت یاو با خونسرد
ن ياتاق دست چپ کانت یگنسها يعن یدر کافدرا

   .یدا کنيپ
اصطالح کافدرا خو قابل فهم : با خود گفتم 

ا گنسها به يافزوده شدن کلمه گنس  یاست ول
  . نوساخته است ن اصطالح را کامأليآن، ا
م، چند يايش استاد مجنون کم نينکه پيا یلذا برا

گنسها را در ذهنم گردان  یبار عبارت کافدرا
وازه دفتر دست چپ به در ینمودم تا قرار نشان

  . دمين رسيکانت
نداشت،  یيگر، تابلويخالف دفاتر دن دفتر بريا

ده يرا کوب یدرب یباهنکه مبادا اشتيا یبرا
 یباشم، دروازه را تک تک و بعد از ادا

  ؟ گنسها است ین جا کافدرايا: دمياحترام پرس
نشسته و  یزيک عقب ميدفتر که هر  یاعضا

ن يجواب گفتن به ا یمشغول نوشتن بودند، بجا
  . دنديگر ديکدی يرت زده به سويپرسش، ح

 یا نبوده بناء برايمن فکر کردم که سوالم گو
  : سوال کردم  ًاشتر مکرريضاحت بو
  گنسها است؟  ین جا کافدرايا
نکه جواب يدفتر بدون ا یک تن از اعضاي

  :بدهد گفت  یا منفيمثبت 
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  ؟ ديداشت ید چه کاريبفرمائ 
  ؟ دارم يیبه نام استاد مجنون نامه : گفتم 
  .من استاد مجنونم: گفت 

 باالی ،را به او سپرده و به انتظار پاسخنامه  
 یدفتر، رو یان اعضايم. نشستم یچوک يک

  .آغاز شد یگنسها بحث ینام کافدرا
ما قبال قوماندانان معروف در : گفت  یاول

در  یک خانه تکانيبه حساب  یم ولياردو بود
ف عمده سبکدوش و يوزارت دفاع از وظا

. ميشد یس به پوهنتون معرفيجهت تدر
خواهد ين نام، مياستخبارات مربوط با پخش ا

الزم در  یستگيگران بفهما ند که ما شايه دب
 . ميرا نداشت یف قبليوظا یاجرا
گنسها به دفتر  یدادن نام کافدرا: گفت  یدوم

را در  ت ماياست که موفق یکسان ؤغ سيما، تبل
محصالن تحمل  یس خوب براينه تدريزم

  . تواننديکرده نم
 یپس گپ چه م! زيدوستان عز: گفت یسوم
ست يب. دارم یارکان حرب ن، من مثل شمايگرد

سال در قطعات عمده به سطح فرقه ها و قول 
فه کرده يوظ یاردوها به صفت قوماندان اجرا

ف به رتبه يموفقانه وظا یام وباالثراجرا
معرکه و  یک نظاميمن . ل شده امينا یجنرال

ن ورق يان ايدر م ًادان بوده ام و حال واقعيم
 یاد ميه بکيزمان .پاره ها خود را گم کرده ام

د ين جدناآورم که با تقرربه اصطالح قوماندا
را هم در امور  " ت اساسيوضع" ًالکه اص
دانند، اردو را تار و مار کردند، ينم ینظام

 یا ام عوض ميکباره دنيسرم شوک آمده و 
ن لحظات حرکات و سکنات يدر هم یحت. شود
  . زندياز من سر م يیر مترقبه يغ

مصروف  ا پسر بزرگمش بيهفته پ: بطور مثال
م، ياز بازار بود یضرور یز هايچ یداريخر
ده بودم به مقابلم آمد، يکه او را سالها ند یدوست

بغلم را گشوده آنرا به محبت تمام فشرده احوال 
ن حال پسرم يدم و در عيمادر و پدرش را پرس

او به  یش رويرا که از صبح با من بود پ

ا يجو آغوش گرفته، احوال مادر و پدرش را
  . شدم
 یک حالتين يبا چن ًابيز تقريمن ن: گفت  یدوم

مواجه شدم، ماه قبل با خانمم مصروف 
 زيخانم چ. ميک فروشگاه بوديدر  یداريخر
 یداريبم خريباالتر از توان ج یاديز یها
نده بودم که يآ یمن غرق تصوراتم برا .کرد
کبار متوجه شدم که پدرم که اکنون در محل ي

ات دور ياز وال یکيا در م یسکونت اصل
. کند به مقابلم ظاهر شديم یدست وطن زنده گ

صاف  یلباس محل یدم که بجاياورا د یمن وقت
هللا نسبت به أده و ماشيپوش یشيو پاک در
کتر يده و به او نزديجوان گرد یليگذشته خ
  :شده گفتم 

د، چرا بمن از يپدر جان چه وقت کابل آمد
د به عنوان د؟ و بعيآمدن خود اطالع نداد

دستان او خود را خم  یخواستم روياحترام م
  :کنم که نا گهان خانمم از شانه ام گرفته گفت 

خوده به  ی، حالیوانه شديکه ديمثل ،او مردکه 
نه ييآنگاه متوجه شدم که در آ. ینه زده بودييآ

  . ده بودميمن خود را د
ز کمتر از شما جالب يقصه من ن: گفت  یسوم
در  یمصروف نوشتن مطلب قبل یچند. ستين

ساعت هشت  یبه خبر ها ًاخانه بودم و ضمن
دادم، دخترکم کنارم نشسته يون گوش ميزيتلو

ون افتاد که يزيکبار چشمم به صفحه تلويبود، 
ک محفل يدهد که در يرا نشان م یتعداد افراد

ان آنها چشمم به يجمع شده بودند، از م یرسم
ده و با يک لباس مناسب پوشيافتاد که  یشخص

 .نشسته است یچوک یک وقار خاص روي
آشنا  م کامًاليشخص مذکور برا یمايچهره و س

 یذهنم فشار م یدر لحظه که داشت باال. آمد
 یده و از کجا مين شخص را کجا ديآوردم که ا
  : کبار دخترکم مادرش را صدا زديشناسم که 

  .نيون ببيزيا و پدرم را در تلويزود ب ،مادر
آن مرد خودم  یشدم راستمتوجه  یوقت 

  .بودم
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دوستان محترم من فکر : گفت  یچهارم
از  آور تررت يح کنم قصه من جالب تر ويم

 یش بوجيمن هفته پ. ستا سرگذشت شما
را که به عنوان کمک به هر استاد داده  یآرد

کردم و  یساز جا یبودند آنرا گرفته به موتر
در محل . ن روانه خانه شدميريهمراه با سا

رون آورده يآرد را از موتر ب یمورد نظر بوج
داخل  یوقت. و آنرا کشان کشان به خانه بردم

افتم، يگرگون يخانه شدم، وضع را کامآل د
 یسالون عوض شده بود، المار یها فرش
ز را يهمه چ یوقت. ش نبوديم به جايکتابها

اد يافتم داد و فريش نيقه خويموافق به سل
ر دادن، ييرا تغخانه را چ: انداخته گفتم 

   ؟م را چه کردنديکتابها
چند مرد نا شناس داخل سالون شده و  ًادفعت
! آقا : د يرت زده از من پرسياز آنها ح یکي

د، چرا بدون اجازه داخل خانه ما يهست یشما ک
  د ؟ يشد

دم که ين سواالت به خود آمدم، ديدن ايبا شن
د واقع کلوله پشته يعوض رفتن به خانه جد

کسال يکه در آن  يیبه کارته نو خانه  ًااشتباه
  .م آمده اميکرديم یقبل زنده گ

 خيرش را درنظرداشت خاطره آه ذآر بابنًا 
 مورد در اظهارات شما به استناد شنيدید و

نام آافدراى ميكنم آه  فكر ،گنسيت و گنس
 نسها به تجمع ما یک نام بابيرون مرزى گ

  .مسمى است 
  درمحمدوفاکيش

  
  

  کند؟ یسرتان درد م
  . بخوريد یماه
به پيش  یروغن ماه. زياد مصرف کنيد یماه
  . کند یاز سردرد کمك م یگير

کاهش التهاب و درد عملكرد  زنجبيل هم با
  .دارد یمشابه

■ 

  ازقصه هایی نيم قرن پيش افغانستان 
  
  
  
  
  

آری درآنجا . تابستان وآغاز بهار بود اولهای 
" کوِه بابا"  بهار ديرمی آمد؛ ساکنان دامنه های

تازه سرديهای زمستان طو ال نی را پشت سر 
. ذاشته به کشت و کارمشغول می شدندگ

ن روز در پيرامو غژديهای کوچی روز تا
ين ا در. مزرعه های آنان نمودارمی گرديد

. می آيد" هيأت" "کابل"زهنگام آوازه شد که ا
  :هر يکی از همديگر می پرسيد

  ؟هيأت برای چی می آيد
  . جواب ثقه نداشت هيچکسی

  .اين خبر همه را مشوش ساخته بود
کشتزاری مشغول  در" زوارعلی"روزی که 

  :تخم پاشی بود، صدايی به گوش او آمد
  !زوار، زوار، خانه  بيا

زوار همانطوريکه آهسته آهسته گام بر می 
داشت وتخم را مشت مشت از دامنش گرفته 

وبه َدورو برش پاش می کرد به آواز بلند 
  : سيد پر

  ؟چی خبر است
  : ازآن سو پاسخ آمد

  !حاکم وَدَوک های ارباب آمده اند ناظر
ديگر نتوانست به  ،لرزه به اندام زوار افتاد

َدق ماند ولحظه هايی فکرش . کارش ادامه دهد
  :بعد زير لب گفت. َگدَود شدبيخی 
  ر کند باز چی فتنه بر پا شده است؟خدا خي

امنش به خريطه نده را از دسپس ُتخم با قيما
؛ وقتی دامنش خالی شد با يک گوشه انداخت

ريش  شيار و ، پيشانی ُپرچروک آن رخسار ُپر
عرق چينش را به . نازک سپيدش را پاک نمود

تشويش  آنگاه با ترس و سرش جا بجا کرد و
چرتهای گوناگونی ذهنش را . راهی ِده گرديد

  : به خود مشغول  می داشت
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  ؟ بری چی آمده باشند 
رسيد چند بار دعاهايی را که از  که به ِده تا
به خاطر دفع بال حفظ کرده " مفاتح الجنان"

چار طرفش  بود زمزمه نموده به وجودش و
  . چوف کرد 

*     *      *  
ی منبر تمام اهالی جمع ، درصفه پيشرودر ِده

 در آن سو و َدوکهای ارباب اين سو. شده بودند
نرمک  نرمک ند وميان مردم می خزيد

ناظر . هايی را  به آنان تلقين می کردندچيز
حاکم بر دوشکی نشسته به رخت خوابی تکيه 

فتاب زده بود وانگار از گرمای لذت بخش آ
چند نفر سپاهی  ...نيمه روزی بهره  می گرفت

به  که شالق هايی با خود داشتند در پيرامون او
که پا را  ناظر. حال آماده باش ايستاده بودند

ا گشتانده بود گاه گاه پياله چای را به روی پ
هگاه نگاه هايش را به نگاه گ دهن می ُبرد و

. پرسشگر مردم می دو خت های ترس آلود و
. ايش به آخر رسيد از جايش بر خاستوقتی چ

درين هنگام . پس پس رفتند همه تکان خورده و
چابکی خودرا در کنار او دوکهای ارباب به 

ه ناظر به آنان سرگوشی ک ينااز بعد. رسانيدند
سش آميزی  خطاب به مردم نمود با لهجه پر

  :گفت
" کا بل"اين روز ها از شما خبر داريد که در

  ؟ هيأت می آيد
 صدالختی همه ساکت ماندند، بعد به وقفه ها 

  : ايی باال شده
  ... .  بلی ... بلی ... بلی 
سرفه يی نموده گلويش را صاف کرد،  ناظر

  :دامه دادسپس به گپهايش ا
پس خوب است که خبرداريد، ديگر حاجت گپ 

، شما خود بهتر می دانيد که هيأت  خرچ نيست
  . سوغات به کاردارد و

، به آخر نرسيده بود هنوز گپهای ناظر حاکم
که يکی از دوکهای چاالک ارباب به پيش 
روی صف مردم دويده رو به روی ناظر 

 سو وکه زود زود اين  ينا ايستاده شد وپس از
های هچند بار در برابر نگا آن سو نگريست و

که می خواست چيزی بگويد به طور   آنانی
آنان را به سکوت  چشمک زد و شيطنت آميز

  :واداشت، خطاب به ناظرگفت
، کليف شما نيست؛ حاجت به تديگر صاحب

خدمت به مثل هميشه آماده   مردم برای هرگونه
ريف ير به ديگر منطقه ها تش، شما بخهستند
در منطقه خود سررشته رامی گيريم؛ ، ما ببريد

  !به کلی خاطر جمع باشيد، بلی صاحب به کلی
اهالی . سپس خاموشی مطلق حکم فرما گرديد

  .گفتندهيچ نمی  يک به ديگر می نگريستند و
رامان خرامان به طرف اسپ سواری ناظر خ

مردم به دنبالش  سپاهيان و. اش گام بر داشت
 قتی او بر اسپش سوار شد وو. در حرکت شدند

فراموش که چيزی  مثلی ،ميخواست قمچين کند
، از گوشه ده يی به ياد زوار علی آمده باشدش

 وقتی در پيش. شتاب به سوی ناظر دويد يی با
حظه هايی نفسک زنان ، لرسيد روی اسپ او

فسش که کمی ن ينابعد از خاموش ايستاد؛
  :راست شد با صدای لرزان پرسيد

  ؟حب؛ اين هيأت بخاطر چی می آيدناظر صا
، اين پرسش چندان خوشش نيامد ناظر که از

به سرعت در  چنان اسپش را قمچين کرد و
حرکت شد که نزديک بود زوار علی را زير 

چند گامی که از مردم دور . پای اسپش نمايد
  :خشم آلودی گفت ، با آواز بلند  وشد

، به خاطر بررسی هيأت به خاطر شما می آيد
  !حوال مردم ا

*      *     *  
ز هم چراغ خانه زوار ، هنوناوقتهای شب بود
خانه زوار علی به گونه . علی می سوخت

، خانه های آن سرزمين سقف پخچ داشتساير 
، در يک سو جايگاه سط خانه بودتنور در و

اه در سوی ديگر جايگ گوسفندان و گاو و
ياد می " قوريه"چوچه های آنها بود که به نام

 باالی پوشش قوريه بستره های خواب،. شد
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ساير اسباب  ، لگن وکاسه، آفتابه ،ديگ 
خانه دارای سه دريچه . خانه را گذاشته بودند

دريچه . يک دود َرو تا روشنی انداز و دو. بود
 های روشنی انداز يکی به سوی شرق و

که به وسيله شيشه . ديگری به سوی غرب بود
دريچه  بود ور محکم شده های کوچک مدو

ريچه اين د. باالی سر تنور قرار داشت دود َرو
ُپت می " ِکرپی"توسط يک بوته کلوله به نام

، چوبی درازی به گونه ميانه اين بوته در. شد
آويزان می بود که در حال  تياق محکم شده و

در هنگام  ايستاده شدن دست به آن می رسيد و
تنور آتش بل می  که در گاهی ، آنضرورت

دود می گرديد به وسيله اين  خانه مملو از و شد
خانه . بسته می شد باز و ، دريچه دود َروچوب

 بوی گند از تاريک می نمود و همواره سياه و
  . آن به مشام می رسيد

سواد آنجا بود ريش  که يگانه با" زوارعلی"
ه بودند تا ، در منزلش ِگرد آمدسفيدان ِده

احثه های پس از مب. عريضه يی ترتيب بدهند
مشوره های طوالنی عريضه  شور و زياد و

ان می خواستند وقتی ريش سفيد. ترتيب شد
  :خانه را ترک گويند؛ زوار علی تأکيد کرد

ين موضوع ا هوش تان باشد که از !برادر ها
بسيار . ماموران محلی خبر نشوند ارباب و
موش  اشيد که ديوار موش دارد وب  محتاط
  !گوش

  .دند که به کسی چيزی نگويندهمه سوگند ياد کر
*     *     *  

، خزان هم به تابستان گذشت. هيأت باز گشت
  .زمستان آغاز يافت سر رسيد و
سرميزی رئيس هيأت به صدا در  روزی زنگ

تر او که دوشيزه يی طنازی بود رسک. آمد
رئيس . تعظيمی بجا آورد داخل اتاق شد و

 با بعد لختی با نگاه های گرم اورا نگريست و
  :  لهجه نوازش گرانه گفت

  . را بخواهيد که بيايد اينجا" ميرزا گلبدين"
لبخند  پس از حرکتهای دل انگيز با سکرتر

  :نمکينی گفت

  !چشم 
 لحظه های بعد ميرزا گلبدين با دستهای بسته و

. ه در برابر ميز رئيس ايستاده بودقد خميد
  :رئيس برايش گفت

که فردا  طالع بدهيدبه همه اعضای هيأت ا
  .بيايند اينجا،  تا به عرايض رسيدگی نماييم

اتاق . ا همه در اتاق کار رئيس جمع شدندفرد
فرشی از قالين . به گونه تاالر می نمود او 

در وسط اتاق بخاری کالن . های اعلی داشت
در دو سوی ميز کارش  چوبی قرار داشت و

ميز . اريهای کوچک برقی گذاشته شده بودبخ
ون در پايه تلف ، دوضوی شکل بودکارش که بي

روی ميز ُپر . گوشه اش جلوه نمايی می کرد
، قلم های سنگهای سر ميزی گونه گونه از 

 رنگارنگ واشيای زينتی مختلف به گونه ميز
مغازه های تجارتی به چشم می  های فروش

آقای رئيس در پشت ميز بر چوکی . آمد
د رۀ ازخوگاه گاهی با چه فنرداری تکيه زده و

  .راضی به هر سو می چرخيد
ه در پهلوی بخاری چوبی ميرزا گلبدين ک

جی را يکايک از بو ، عريضه هانشسته بود
ولی او موفق . کشيده با صدای ُبلند می خواند

. که عريضه يی را تا به آخر بخواندنمی شد 
دو سطر را می خواند رئيس می  وقتی يکی

  :گفت
  !ُگمش ُکن، پاره ُکنش پرتو ده بخاری

 برابر رئيس بر اعضای هيأت که حلقه وار در
ه به رسم تأئيد ، خاموشانکرسی ها نشسته بودند

  .  سر تکان می دادند
بوجی عريضه ها نزديک به خالی شدن بود که 

خوانا به دست ميرزا يک عريضه خوش خط و
  .عريضه زوار علی. گلبدين افتاد

ر عريضه  ها ميرزا گلبدين که در خواندن ساي
اين عريضه را ، خواندن بند بند می شدزبانش 

طری آن هنوز چند س. بدون مشکل آغاز کرد
 رتش را در داد ورا نخوانده بود که رئيس سگ
 رتوقتی او سگ. به ديگران هم تعارف کرد



 59

 تعارف می نمود هرکس که عادت داشت و 
يا نداشت چنان به سوی ميز او به سرعت در 

خم می  حرکت می شد وخود را در برابر وی
کرد که اصال کسی به عريضه متوجه نمی شد 

يافت که آن را تا  ميرزا گلبدين ُفرصت می و
بعد رئيس در حاليکه دود . به آخر بخواند

ه از دهنش خارج می رتش را حلقه حلقسگ
  :نمود گفت

 خالصه اش را بگو چه در! ميرزا گلبدين خان
  ؟آن نوشته بود

گوشش  ميرزا گلبدين خاموشانه چند بار پشت
  : سپس شمرده شمرده گفت را خاريد و

 ين عريضه موضوع های زياد نوشته شدها در
به  از ال. که در جمله يکيش بسيار جالب است

  : ی بر خاسترت صداهايالی دود های سگ
  !همان جالبش را بگو، همان جالبش

 ميرزا گلبدين کمی خود را جمع وجور کرد و
  :بعد گفت 

منطقه خواسته اند تا جالبش اين است که اهالی 
به ماموران محلی دستور داده شود که 

رشوت شان را از آنان، عوض  محصالنه و
؛ زيرا در منطقه آنان پول پول نقد جنس بگيرند
ين جهت ماموران ا از نقد کمياب است و

شکنجه می  حکومت آنان را زجر می دهند و
  .پول نقد می خواهند کنند و

ه نگاه ها به هم لختی بالهای سکوت پهن شد و
 ،در ميان اين نگاه ها. جانب رئيس راه کشيد

  .ژرف تر می نمود نگاه ُپرسش آميز ميرزا گلبدين
انگار به  رئيس لحظه هايی خاموش بود و

دود  ناگهان حلقه هايی از. هايی می انديشيدچيز
سگرت را در گلويش فرو ُبرد و دچار سرفه 

اين حالت با لحن  در های پی در پی شد و
  :تحکم آميزی گفت

 ! ُگمش ُکن، پاره ُکنش، َپرتو ده بخاری
     

     کريم ميثاق
                 

  
  

        ،  
      

چنانکه آگاهی داريم، شيخ مصلح الدين      
 يکی از استادان مسلم ادب و سعدی شيرازی،

و بلکه از استادان  فرهنگ زبان فارسی دری،
هم  عدی،س .فرهنگ جهانی است مسلم ادب و
مقام  هم در نثر، مثنوی و غزل و در قصيده ،
جزء  نثر های شيوا و بليغ او، .بلندی دارد
آثار  .ادب جهانی بشمار ميرود فرهنگ و

دو پيام،  پربار سعدی را ميتوان با گرانسنگ و
 اندرز حکمت و ،يکی پند: بخش بندی کرد

غزل و عشق به  ديگری معاشقه، موعظه و
 بايی های زنده گی وزي طبيعت، انسان و

آنچه مسلم است، آنست که سعدی  .جهان
 مصلح و نصيحتگر و همانگونه که اديب،

 دلباختۀ منتقد بود، با همان پيمانه عاشق و
با همين  .معشوق نيز بود انسان، طبيعت و

زنده گی، بهترين  دليل بود که از طبيعت و
آفرينش های هنری خود  تابلو ها را در شعر و

يکی از اين تابلو های منقش و زيبا،  .خلق کرد
  سعدی شيرين سخن و .طبيعت است بهار و

از جمله اوصافی اند که سعدی  بلبل خوشگوی،
  :به خود، داده است

  ای گل خوشبوی،اگر صد قرن باز آید بهار"_
  مثل من دیگر نبينی، بلبل  خوشگوی را     
  خوشتر از حدیث تو نيست ! سعدیا_  
  گار  اهل   شناخت روز    تحفۀ     
  آفرین،    بر    زبان     شيرینت     
  کاین همه شور، در  جهان  انداخت    

سعدی، که بوی خوش نسيم نوروزی به      
با زمستان وداع ميگويد، به  مشامش رسيده،

پيشواز بهار نشسته است گوش به آواز هزار 
 باده گساری ميکند و دستان داده طلب عيش و

باخبر  و نوروز،يز از رسيدن بهارديگران را ن
  :ميسازد

بر خيز که می رود، زمستان               _ 
                    بکشای در سرای بستان   
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  نارنج و بنفشه، بر طبق نه                  
  منقل بگذار ، در شبستان   

  بر خيز که باد صبح نوروز                    
  اندر باغچه ميکند گل افش  

  بوی گل و با مداد  نوروز                      
  و آواز خوش هزار دستان   

توبه  به پندار سعدی، بهار موسم گلگشت،      
 از نو، جوان شدن و شکستن،عشرت کردن،

  :فتن استزنده گی دوباره يا
ورد و بلبالن  مستند           آدرخت، غنچه  بر 

  ستندبنش جهان، جوان شد و یاران به عيش،
  عروس خلوت ما خود هميشه دل می برد         

  علی الخصوص که  پيرایه  ای بر  او بستند 
چنگ می شکستندی         کسان که در رمضان،

  نسيم   گل   بشنيدند  و   توبه ،  بشکستند 
طرب و  گلگشت، سعدی، نشاط زنده گی،     

 .کند شا میسيمای معشوق خود تما بهار را در
نشاط همانجا  بهار و است،) او( جا که هر
  .است

  بر خا ست               بوی گل و بانگ مرغ،
  و روز صحراست  ایام نشاط   

  فراش  خزان،  ورق   بيفشا ند                
  نقاش  صبا، چمن  بيا راست  

  ما را سر باغ و بوستان  نيست              
  هر جا که تویی، تفرج آنجاست   

باد بهار است که بوی وصال دوست اما اين     
  :را به مشامش می رساند

  این باد بهار بوستان است                
  یا بوی وصال دوستان است ؟

  دل می برد این خط نگارین               
  گویی خط روی دلستان است 

  :همين معنی  چند بيت از يک غزل ديگر در
  مگر نسيم سحر، بوی یار من دارد         

  که راحت دل اميد وار من دارد     
  گل         به پای سرو در افتاده اند، الله و 

  یل قد نگار من دارد مگر شما    
  گال وتازه بهارا، تویی که عارض تو        

  طراوت گل و بوی بهار من دارد     
سعدی، جلوه گاه حق در همه  به پندار     

 و همه اشيا آفرينش است و پديده ها واشيا، 
  :پديده ها، مظهر شناخت ذات اوست

  برگ درختان سبز، در نظر هوشيار  
  هر ورقش دفتریست، معرفت کردگار 

سعدی ميگويد که ذات باريتعالی در همه      
در دير، در کعبه، در  .نها هستمکا اشيا و

همه عالم از  در همه کار گاه هستی و بتخانه و
عدی، لذا س) او( است نه همه عالم در ) او( 

عاشق همه عالم، همه موجودات، همه انسان 
  :انسان دوست داشتنی است ها است و

  به جهان خرم از آنم که، جهان، خرم از اوست
  "عاشقم بر همه عالم که، همه عالم، از او ست   

دل انگيز  زيبا ترين سروده های بهاری و     
در  ترين تابلو های سعدی از بهار و طبيعت،

سعدی همانگونه که غزل را  .قصايد او است
، قصيده هايش نيز سرودهاستادانه و عاشقانه 

منوچهری  قانی، انوری، فرخی وهمسنگ خا
چند بيت از دو  .بهار است در وصف طبيعت و

  :ه اورا بعنوان مثال با هم ميخوانيمدقصي
  بامدادان  که  تفاوت  نکند   ليل  و نهار 

  خوش بود  دامن  صحرا و تماشای بهار   
  صوفی از صومعه گو خيمه  بزن در گلزار

  کاین نه وقتيست که در خانه نشينی بيکار  
  آدمی زاده  اگر، در طرب  آید، چه  عجب 

  سرو در باغ به رقص آمده  و بيد و چنار   
  سيراب، دهن  باز  کند   باش  تا  غنچۀ

  آهوی   تتار   فۀبا مدا دان  چو  سر  نا  
  شانه کند باد، گيسوی  عروسان  چمن،  

  و قرنفل ، برود  در  اقطار  بوی  نسرین  
  رنگی سيب را هر طرفی  داده  طبيعت، 

  هم بر آنگونه که  گلگونه کند روی نگار   
  از ميغ  برون آید و باران، چشمه از سنگ،

  انگبين از  مگس نحل و در، از دریا  بار   
اين هم چند بيت از قصيده ای که در      

  :سروده است وصف نوروز و بهار
  علم دولت  نوروز، به  صحرا  بر خا ست

  زحمت لشکر سر ما، ز سر ما، بر خا ست 
  بر عروسان  چمن، بست  صبا هر گهری

  که به  غواصی ابر، از  دل دریا برخاست 
  این چه بویييست که  از ساحت خلخ بدميد

  برخاست این چه بادیست که از جانب یغما،
  ر بنشستکه خلدش به تحس چه هوایيست،

  به توال بر خاست چه زمينيست که چرخش،
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  با رخش ال له  ندانم، به چه رونق بشگفت
  برخاست؟ با قد ش سرو، ندانم به چه یا را،

  تاکی از این  نامه  سيه کردن، بس ! سعدیا
  سودا برخاست  که قلم را به سر از دست تو،

بلبل  سعدی، خود را متاعی پر بها،     
ی خوشنوا ميداند که سخنانش و مطرب دستانسرا

  :شکر است آميخته با قند و
  هيچ بلبل نداند این دستان             

  هيچ  مطرب، نخواند  این  آواز 
  خيزد             هر متاعی، ز معدنی
  !سعدی از شيراز شکر از مصر و،

سعدی، از  "بوستان"و  "گلستان"کتاب های    
بيات شاهکار های ادبيات فارسی و حتا اد

ميخته با شير و غزليات سعدی، آ. جهانی است
، و اخالق فلسفه حکمت ،شکر، پند و موعظه

و به حق ميتوان گفت که سعدی، معلم  .است
شاعری، سعدی را . اخالق در جهان نيز است

  :از جمله سه تن پيامبران شعر دانسته است
  در شعر، سه تن پيامبران اند          

  آنندقولی است که جملگی بر 
  فردوسی و انوری  و  سعدی         

  هر چند  که   ال   نبی     بعدی 
 -دستگير نایل -

  
  
  
  

  شعری ُپر از دردی يكی
  سخنها داشت با شاعر

  شاعر گفتا َاال و می
  سوزد تن و جانم تو ز

  ُپر بارم  احساِس در ذهن ُپر و تو آتش زنی
زمين انتقام و نفرت و چرا من را بری در سر

  و جنگ و خون تبعيض
  تخم آين بيفشانی ميان نوع انسانی و

  وجود من  در نژاد خويش را برتر شماری
اد خويشتن را ازدهان من بيان توصيف نژ و

   داری
  اين آاری شرمت باد از و

  نژاد برتری اندر جهان هرگز نمی يابی
  ر هم هست آن باشد نژاد نوع انسانیاگ

  نژاد او  را در نباشد افتخاری مرآسی
  مراد او هست باشد در گر هم افتخاریا

  مت انسان مراد خد
  رفعت انسان برای

  آه شعر ُبستان انسانيست َايا شاعر همی دانی
  سرود جان انسانيست به هر گلواژۀ شعری

  درخت شعر می باشد ُپر ازُگلهای زيبايی
  به هر شاخ و به هر برگش نوای روح انسانی

  يك دانۀ شعری هر عاطفه خيزد ز نوای
  آيد ندای رحمت و الطاف يزدانی شعر ز

نژاد  آو بگويد از گزافی الف و نباشد شاعری
  خويش 

  يا برتر شمارد خويش را اندر فساد خويش  و
عر مكن آ لوده شعرت را به نفرتهای ال شاَا

   انسانی
  َرو در راه آزادی خود آن و محبت پيشۀ

  
  م.ك

    2007بازنویسی می /  2000لندن ـ می 
 
  

  ه یادد وطن پ
  

  دی زړګی هموطن می د زړه سروطن می 
  هم تاجيک او هزاره هم پښتون می د زړه سر
  عشق می کار وه ګران وطن راته سردار وه
  چلول می درسته ورځ درانه پټی په خپل سر

  که می ډیری راروانی په تندی باندی خولی وی
  جګ والړ به ومه کار ته اوچت لکه لوی غر

  له شوم له کارهنه ستړی نه ستومانه هيڅک
  هره شبه به می برات وه هره ورځ راته اختر
  ظالمو جګړه مارو خوږ اختر راته محشر کړ
  څوک یی مړه کړل څوک فرار څوک در په در
  نه پوهيږم څه بدبخته بدطالع دی د افغان قوم

  چه لویان او پاچایان مو په نصيب شول کور او کر
  درانه پټی د غربت می نری مال راماته کړی
  نه جوړیږی می دردونه د مال او  د  کمر

  "سلطانه"چه د بل تر بيرغ الندی ژوندی ګرځی 
  له دا هسی ژوندانه مرګ هزار ځلی بهتر

   
  - عزیز. ـ س
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 نسل پرخروش زمزمه ها:پيشکش به

....... 
 راز شگفت

..... 
 هرسو شعور زمزمه ها پخش می شود

 تاناکجای مقصد ما پخش می شود
 راوت به هرطرفازقلب هسته های ط

 بوی خروش فکر صبا پخش می شود
 در کوچه ها صدای پرستو شکفته است 

 مهر بهار در همه جا پخش می شود
 هنگامة عزای سياهی رسيده است 
 ازهردری سروِد صفاپخش می شود

 آوازة شکست غرور زباله ها 
 از شعله های آه شما پخش می شود

 ازبرکت ترنم گلهای يا سمن
 ج فضا پخش می شودبوی سحر به او

 رنگ عقيق شاد يمن را نگاه کن
 عطرش به دست دخت صبا پخش می شود

 در کوه طور وسينِة سينا صدای عشق
 بار د گر به حول خدا پخش می شود

 آتش به جان هرچه که نسل حرامی است
 از بمب شعله زای حيا پخش می شود 

 ازابتدای موِج بنفش خروش ما
 شودتا انتهای برج جفا پخش می 

 شور است وهلهله که به هر در گذر کند
 بنگر که ازکجا به کجا پخش می شود

 آنی که پا گرفته به دسِت حضور زور 
 رسوائيش زموج دعا پخش می شود
 راز شگفت قدرت احساس اهل دل
 تا ماسوای خاطره ها پخش می شود

 نوراهللا وثوق
٢٩/١١/١٣٨٩ 

  
  
  
  
  
  

  
      ای وطن آن رادمردانت کجاست 

  م عهد  درخشانت کجاستمرد    
        از چه افتيدی به دام دیو  و  دد  

  من نمی دانم که انسانت کجاست    
      شوکت ام البالد تو چه شد

  شهرت ملک خراسانت کجاست    
      آنکه بودی رهبر اعراب و ترک

  آن جمال الدین افغانت کجاست    
        آن مالله اللۀ کوه و دمن

  دختر با دین و ایمانت کجاست    
      نبی پيغمبر آخر زمانآن 

  آن علی آن شاه مردانت کجاست    
      سرمۀ زردشت و بودا خاک و تو

  آن جالل بلخ و باميانت کجاست    
      آفتاب مرز و بومت خيره شد

  اختران کوه و دامانت کجاست    
        یاد سرمای جالل آباد باد

  گرمی نيسان پغمانت کجاست    
        دلکشای کابل عشرتسرا

  گارانت کجاست آن بهشت رسته    
      ثروت کهسار گوهربار تو

  لعل و یاقوت بدخشانت کجاست    
      صد هزاران در وفایت کشتند

  کشته گان بند و زندانت کجاست    
      تا بخوانم بر مزار شان درود

  آن  شهيدان  مسلمانت کجاست    
      کس نپرسد از یتيم و بيوه زن

  آب سرد  و  لقمۀ نانت کجاست    
      پليدرهبر خلق تو اشخاص 

  رهنمای   پاکدامانت   کجاست    
      جاهالن بر کرسی قدرت نشست

  صاحبان علم و عرفانت کجاست    
      دشمنان بادا فدای خاک تو

  دوستاِن از دل و جانت کجاست    
      تا به کی در بدعت و الطائالت

  ای مسلمان زادۀ قرانت کجاست    
  داور  آواره از  سودای  تو

  عاشق محزون و جيرانت کجاست
  
  حيدر داور -
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