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 چکیده
کهار،  ههای وومحافهه   ق افکهار استراتژيسهت  تحقّه  نه  يزمشدن پس از يازده سپتامبر و فراهم

سازِ هژموويِ اياالت متّحهده، در کهاوونِ   های چالشدکترين تغيير رژيم برای حذف حکومت

کار، با تمرکز بر راهبردِ تغييهر  سازانِ وومحافه راهبردِ امنيّت ملّي آمريکا قرار گرفت. تصميم

ت  و سهپس ايجهاد دولهت    جهو و ورشکسه  های سهتيزه گر )حذف حکومتهای چالشرژيم

عمليّاتي سياست خارجي شدود. گام وخست را در افغاوستان و عراق  عرص جاوشين(، وارد 

با اوجام تهاجم وهامي گسهترده پشهت سرگذاشهتند. رووهد تهدوين قهواوين اساسهي جديهد         

وگاروهده   ، رخ داده اسهت. 3124/8005و در عراق به  سهالِ    3128/8004افغاوستان در سالِ 

های جغرافيايي در قواوين اساسي ووپيهدای دو  مؤلف يک از کدام کند وشان دهد ک تالش مي

يهک پهژوهش توصهيفي و بها       يه بهر پا رو، ووشهتارِ پهيشِ   وگاروهده اوهد.  کشور، بهروز يافته   

ههای جغرافيهايي   کند وشان دهد ک  چگوو  مؤلفه  ای، کوشش ميدروهرداشتِ روشِ مقايس 

گيهری از  کنند. بنيهانِ وگهارش مقاله ، بههره    يفای وقش ميدر وگارش قواوين اساسي جديد، ا

 دستاورد منزل ب یِ پيوود فضا و سياست است و وگاروده کوشيده است قاوون اساسي را ايده

  .پيوود حقوق و سياست، ب  جغرافيا پيوود زود

 .جغرافيا، قاوون اساسي، قاوون اساسي افغاوستان، قاوون اساسي عراق :هادواژهیکل

 نظری و توجیهی مهمقدّ

های صهوری و  تهاجم سنگين آمريکا ب  افغاوستان و عراق پس از يازده سپتامبر، باعث تحوّل

فهار،، خاورمياوه  و شهمال آفريقها شهده      در معادالت سياسي و امنيتي خليج گستردهمحتوايي 

المللهي )ههم از حيهث حهذف يها  ههور       بهين  عرصه  ای ک ، محيطي جديد را در گوو است؛ ب 

ههای بهازيگران و دگرگهووي فضهای  هنهي و      های سياسي جديد، تغيير ماهيهت يهارگيری  رژيم
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پديدارشهدن عصهر جديهدی در معهادالت      جنبه  گيری وخبگهان و دولتمهردان و ههم از    تصميم

المللي( حهاکم کهرده اسهت. سياسهتمداران     وهام بين عرص المللي و تغيير ساختار قدرت در بين

ها در عراق، و طالبان در افغاوسهتان، در چهارچوت تهدوين    و بعثيآمريکا، پس از حذف صدام 

وفع دولت مرکزی، مهندسي ساختار قهدرت و  قاوون اساسي جديد و تالش برای مهار قدرت، ب 

ای دولت آمريکا، بر عههده  های منطق حکومت در عراق و افغاوستان را طبق راهبردها و سياست

آغهاز   دهنهده وشهان بهار،  ديد، پس از تحهوالتي خشهووت  گرفتند. وگارشِ متون قواوين اساسي ج

ي، س  موج سيوو يقاوون اساس دهياآيد. شمار ميسازیِ ووين ب دولت پروس فرآيندی جديد در 

اصلي را از سر گذراوده است؛ ک ، دقيقاً با س  مهوج دموکراسهي در ادّعهایِ ههاوتينگتن، مطهابق      

دورانِ پساشوروی اسهت؛ زيهرا، کشهورهای     ج يوتاست. امّا، موج چهارم قاوون اساسي وويسي، 

جوامهع جديهد سياسهي، ويازمنهدِ سهاختاريابيِ       منزل ب تأسيسِ برآمده از فروپاشي شوروی، تازه

مههم، ههم بهرای     مسهأل  بودود و ب  همين دليل، ووشتنِ قواوين اساسي ووين، به  يهک    3حقوقي

ده بود. البت ، موج چهارم دموکراسهي و  المللي، تبديل شبين جامع کشورهای ووپيدا و هم برای 

هم، ابتنا يافت  بهود. تغييهر رژيهم،    « 8تغيير رژيم» مسأل ويز موج چهارمِ قاوون اساسي وويسي، بر 

بايسهت  های معارضِ آمريکا، مهي داد رژيمدکتريني در سياست خارجي آمريکا بود ک  وشان مي

باورههای   مريکاييهان بهر سهر کهار آينهد.     ههای سياسهي آ  هايي همسو بها ايهده  تغيير يابند و وهام

سهو، سهبب شهد    وچهرای آمريکها، از يهک   چهون کاران آمريکايي مبني بر هژمووي بهي وومحافه 

گراياو  قرار گيهرد، بنهابراين   سازی جهانجهاوي همراستای دموکراسي او يجومداخل گرايي فعال

سهاختار واکارآمهد و    ،سهو  گهر يدسياست تغييهر رژيهم، اسهتراتژی واآهر آمريکاييهان شهد؛ از       

تروريسهم و   توسهع  ای و وهمهي منطقه   تواوهد مبنهای بهي   های واموفق ک  مهي دولت دهيفروپاش

آمهد رسهاود که  از ههر طريهق که        های آمريکايي را ب  اين دستبنيادگرايي باشد، استراتژيست

 ها، تغيير ايجاد کنند.بايست در ساختار اين حکومتتواوند ميمي

                                                           
1 Legal Structuration 

 Regime Change 
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ود ک  تدوين و وگارش قواوين اساسي جديد، افزون بر يهک امهر شهکلي و    مهم آن ب مسأل  

عنهوانِ مبنهای   داد کدام مباوي تئوريک حقوقي ب صوری، موآوعي محتوايي ويز بود ک  وشان مي

گيرد ک  جا ريش  ميمسأل  و پرسمانِ ووشتار از اينشود. تنهيمِ قاوون اساسي جديد، گزينش مي

ويکم، تدوين قواوين اساسي جديد شدن و در قرن بيستعصر جهاويشد ک  در چنين تصور مي

و  بر مبنای اصهول و قواعهد بنيهادين جنهبش قهاوون اساسهي گرايهي قهرن هيجهدهمي و قهرن           

گيرد. بدين معنا که ، قهاوون اساسهي    های پسامدرن، صورت ميبايستگي  يپاووزدهمي، بلک  بر 

وتمام بر جغرافيای سرزميني، صورتِ تامّداشت و ب گرايي کالسيکِ اروپايي، مبنايي وستفاليايي 

شد؛ اما، قاوون اساسي وويسي پسامدرن، فراجغرافيهايي اسهت و از عصهر وسهتفالياييِ     استوار مي

ههای فرامهرزیِ در حهال تشهديدِ     شهبک  »در واقهع،  روود. پاي ، فراتر ميهای ملّيِ سرزميندولت

رفهت متهونِ   ( که  گمهان مهي   Flint,2011:199« )شدن، فراجغرافيای وو هوری هسهتند جهاوي

قواوين اساسي وو هور را ويز با خود همراه سازد و عناصهر فراسهرزميني و فراجغرافيهايي را به      

ملت، تا جايي است ک  بنها  زوال و اآمحاللِ مفهومِ سنتيِ دولت های قاوووي بکشاود.درونِ متن

اود؛ ]زيرا[، در اقتصاد جهاوي تبديل شده ب  واحدهای غيرطبيعي و حتي غيرعملي»ب  يک تعبير، 

های حکهومتي  شدن، مهاجرت جهاوي، فروپاشي بلوک شرق، رشد شيوههايي ماوند جهاويپديده

« ههههاای در درون دولهههتفراملهههي و جههههاوي، و افهههزايش مناقشهههات وهههژادی و منطقههه    

(Gilmartin,2011:40 ،)يشگاهِ چنهين  و موجوديتِ دولت را زير سؤال برده است. آزما  يوهر

 ای، البت ، قواوينِ اساسي وو هور افغاوستان و عراق هستند.اوديش 

بنيادگذاری است بعد از وفي گذشت  و ردّ وههام سياسهي قبلهي.     منزل ب تنهيم قاوون اساسي  

اين بنيادگذاری عملي است عقالوي بدين معنا ک  عقل، معيهار تعيهين خصهايظ وههام سياسهي      

ای است در جهت تکاملِ روودهای ديگر، تنهيم قاوون اساسي پديدهزطرفگيرد. اجديد قرار مي

ای ک  متعلّهق به  تکامهل و    المللي يک سنّت سياسي يا پديدهسياسي و همسو با سير بينحقوقي

 تجربه  هها و بنيادههايي که  از    المللي است. در اين پروس ، ارزشرواج يک فرهنگ سياسي بين

اوهد از  صّ سرچشم  و در همان چارچوت تاريخي، شکل گرفت تاريخي کشور يا کشورهايي خا

يابنهد؛ يعنهي، يهک وههام     واوتقال، تعمهيم مهي  کنند و در اين وقلکشوری ب  کشور ديگر سير مي
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شهود که  کشهورهای بعهدی، همهان وههام را وارد فرهنهگ سياسهي         ها متبلور ميحقوقي از آن

اسهها، آن برقههرار سههازود   کوشههند وهههام سياسههي جديههدی بههر  کننههد و مههيخودشههان مههي

(Amirarjomand,1993:6  بنهههابراين، قهههواوين اساسهههي، مجموعههه .)ههههای ای از تکنيهههک

سهازود. خاسهتگاهِ   را پديدار مهي  3مندیی هستند ک  در پيوود با همديگر، حکومتورزحکومت

نهابراين،  جامع ، مدرويته  اسهت؛ ب   ادارهاوديش  و ابزار  بست همب  مجموع  مثاب ب قواوين اساسي، 

 سياسي خاصّ دارود. ش ياودقواوين اساسي، اصوالً پديدارهای مدروي هستند ک  ريش  در يک 

 قوّهبايست ميان آيد ميتأسيس و تدوين قاوون اساسي سخن ب  ميان مي وهيشک  از هنگامي 

مقنّن ک  مبنای وآع قواوين و قواعهد عهادی اسهت،     قوّهسّس ک  منشأ وآع قاوون اساسي و ؤم

فاوت قائل شد: قواعد قاوون اساسي قاعدتاً ب  دوبال حوادث بسهيار مههم ملهي از قبيهل ايجهاد      ت

کننده يها عهواملي که  موجهب     ها و حرکات تند و دگرگوندولت /کشور جديد، يا بروز اوقالت

وهاد مؤسهس از   (.Ghazi,1996:92) گردودشوود پديدار ميهای ووين سياسي ميتأسيس رژيم

سياسهي، اعطهاا اعتبهار به  قهاوون       جامعه  فردی برخوردار است: تأسهيس  صرب های منحويژگي

قهدرت سياسهي، اعطهااِ     القااشده، تشکيل و اصالح و تغيير و استرداد و اساسي و قوای تأسيس

مشروعيت ب  وهام سياسي و حقوقي، و برتری در برابر قاوون اساسي و وهام حقوقي و وهادهای 

ههای قهدرت مؤسهس )ههم     (. تماميِ کاراکترها و کهارويژه Dabirnia,2014:155شده )تأسيس

 مقوله  قاوون اساسي وهوين(، در بودووبهودِ    کنندهسيتأسسياسي جديد و هم  جامع گذاریِ بنيان

ای از رخهدادها  شهود. در عهراق و افغاوسهتان ويهز، سلسهل      عيني جغرافيا و سرزمين، معنادار مي

ای جديد پديد آوردود ک  هم ويازمندِ تأسيس جامع دست هم دادود و حالت جديدی را ب دست

های برآمده از وآع پيشين بود؛ و، هم محتاجِ يک قهاوون اساسهي جديهد بهود؛ زيهرا،      بر ويراو 

بندی يک ساختار جديد را تشکيل قاعدتاً متن قواوين اساسي، حاوی اصولي هستند ک  استخوان

سهو، به    شهوود که  ازيهک   عريف و تدوين ميقواعدی تأسيس، ت ،دهند. در اين ساختاربندیمي

کنند؛ و، ازديگرسو، ب  اوتقال و اجرای منهتهم  اوتهام پيوودهای فرماوبراو  و فرماورواياو  کمک مي

 رساوند.قدرت در سطوح گوواگون، مدد مي

                                                           
1 Governmentality 
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از ياد وبريم ک  پيش از تهاجم آمريکا ب  هر دو کشور افغاوسهتان و عهراق، در  هاهر، وههام      

هها پهيش،   ای بهود که  مهدّت   های قواوين اساسيوجود در دو کشور، مبتني بر درووماي سياسيِ م

ای بهود  پروس  دهندهوشانشکل گرفت  بود. اما، وياز ب  تدوين قواوين اساسي جديد، در حقيقت، 

وساز دموکراسي جديهد،  های بنيادينِ ساختسازی شهرت يافت  است. از مؤلف ک  ب  دموکراسي

وين اساسي پيشين و وگارش قواوين اساسي جديدی است ک  ب  تغييهرِ مقتضهيات   اآمحالل قوا

ها، شباهت داشت  باشد. مختصهات  وهميفروپاشيده و برساختنِ وهمي جديد از درون بي جامع 

کشهور   ادارهحقوقيِ موجود در سهاختارِ  های سياسيبايست همسو با ارزشوهم جديد، البت ، مي

ههای سهوم و   های حقهوقي وهفته  در مهوج   های مدرويت  و بنيانبايست  و در راستای کنندهورشي

ههای  سازی، باشد؛ پديداری ک ، اکنون، در ادبيات سياسي موجهود، به  رژيهم   چهارم دموکراسي

 گونِ گذار از اقتدارگرايي ب  دموکراسي، شهرت يافت  است.گوو 

 روش تحقیق 

مطرح شده است، ب  وگارش « سياست و فضا»ای ک  در گيری از ايدهووشتار حاآر، با بهره 

های جغرافيايي قاوون اساسي و تأثيرپذيری وهادهای ملّي از بسهتر  درآمده؛ ک  در آن، از شاخظ

جغرافيای کشور سخن ب  ميان آمده و چنين برشماری شده اسهت: کشهور، اسهتقالل، تماميّهت     

سرود رسمي، و پرچم رسهمي   ارآي، ملّت، مليّت، خطّ، زبان، تاريخ رسمي، تعطيالت رسمي،

(Hafeznia& Ahmadipour& Ghaderihajat,2011:166 درواقع، ب .)اوگاشتِ عنوانِ پيش

پايه  دارد.  گردد و خصلتي زمين، پديدار وميتوان پذيرفت ک  قاوون اساسي، در خألوخست مي

و  عناصهر  که  در مهتِن دو قهاوون اساسهي ووبنيهاِن افغاوسهتان و عهراق،       استپرسش اساسي اين

چنهين اسهت که  قهواوين      دومِ ووشتار ويز پنداشت اود. پارهای جغرافيايي چگوو  بازتات يافت بُن

اود؛ امّا، بهدون وجهود عنصهری جغرافيهايي     حقوق و سياست عرص آمدِ پيوود دو اساسي، دست

لهت و  يابند. بنابراين، مفاهيمي همچون کشور و حاکميت و دويعني سرزمين، قابليّت بروز ومي

 پاي  هستند.ي، درواقع، جغرافيااساسحکومت، بدون جغرافيا، عينيتي ودارود و قواوين 
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تواود اوجام شود. يکهي، رجهوع به  متهون     کم، ب  س  صورت ميهايي از اين ووع، دستِپژوهش 

 ها و عناصر جغرافياييِ موجود در مهتن. دوم، رجهوعِ  شده و استخراج مؤلف وگارشقواوين اساسيِ تازه

وگوههای وماينهدگان   کنندگانِ قاوون اساسي جديد و يا همان گفهت گوو  ب  متن مذاکراتِ تدوينکمّي

و وخبگانِ مجالسِ مؤسسانِ قاوون اساسي و اسهتخراج و اسهتنبا ِ عناصهر جغرافيهاييِ متهونِ قهواوين       

ههای  لفه  اساسي استوار بر تحليلِ محتوای متون. سوم، رجوعِ هرمنوتيک و گفتمهاويِ به  حضهورِ مؤ   

جغرافيايي در فرآيند مذاکرات و چگووگي بازتات آن در متون مصوتِ قهواوين اساسهي. وگاروهده، در    

 سه  يمقاهايي ک  حاصل پيوودِ جغرافيا و حقهوق و سياسهت باشهد و    دليلِ فقدانِ پژوهشاين ميان، ب 

را اوجهام دههد.   مصوّت را، در عهده گرفت  باشهد، تهرجير داد پهژوهش وهوع اول     قواوين اساسي تازه

پژوهشِ ووع دوم، با توج  ب  تمهايز زبهاوي متهون مهذاکرات مربهو  به  تهدوين دو قهاوون اساسهي          

وبهودنِ مهذاکرات مربهو     دليلِ در دستر،ک ، ب افغاوستان و عراق، اودکي دشوار است؛ در عين حالي

وهوع سهوم، فقهط در     وماياود. پهژوهش ِکم، مقايس  را واممکن ميب  تدوين قاوون اساسي عراق، دست

مورد قاوون اساسي افغاوستان، ممکن است؛ زيرا، متن کامل مذاکرات مربو  ب  فرآيند تهدوين قهاوون   

اساسي افغاوستان در دستر، است، اما در مورد عراق، به  داليهل گووهاگون، چنهين امکهاوي وجهود       

هها در  تفکرات و اوديش  ودارد. البت ، پژوهشِ ووع چهارمي هم ميسور است؛ يعني، حضور جغرافياييِ

تقسهيمِ   دربهاره هها  باتِ چگووگي ووشهتنِ قهاوون اساسهي و چگهووگي و کيفيهتِ عقايهد و اوديشه        

جغرافيايي منافع کشهوری و محلهي و سهاختاربندیِ جغرافيهايي وماينهدگي و اوتخابهات و همچنهين        

پهژوهش توصهيفي   های قدرت محلي. وگاروده، در ايهن ميهان، در يهک    بندیِ جغرافيايي حوزهتقسيم

کنهد پرسهشِ پهژوهش را    ای کوشش ميگيری از منابع کتابخاو ای( و با بهره)استوار بر روشي مقايس 

 بر مبنای پژوهشِ ووع اول، پاسخ دهد.

 های پژوهشیافته

 جغرافیا و قانون اساسی 

ای از قواعد برتهر که    متن يا عرفي است حاوی مجموع  ،در تعريف حقوقي، قاوون اساسي 

کنهد  های مردم را تضهمين مهي  هام حقوقيِ قدرت سياسي در دولت را معيّن و حقوق و آزادیو



 13                  عراق و افغاوستان جديد اساسي قواوين در پاي  جغرافيا هایمؤلّف      سال اول              

(Abbasi Lahiji,2009:51      امّا، قواوين اساسي در کشهورهايي بها سهرزمينِ پايهدار، پديهدار .)

سياسي يهک  ّترين سند حقوقيقاوون اساسي، مهم  يپاايجغرافسبب، در بازشناسيِ گردود؛ زينمي

مار است ک  در آن و ايف و اختيارات زمامداران و حقوق و تکاليف مردم در قلمرو شکشور ب 

 &Hafeznia& Ahmadipourشههود ) جغرافيههايي يههک کشههور مسههتقلّ تبيههين مههي     

Ghaderihajat,2011:165) بنابراين، در قواوين اساسي، ب  موآوعِ روابط بين مردم ساکن در .

شهود؛  وا در همان فضهای جغرافيهايي، پرداخته  مهي    فضای جغرافيايي و وهادهای سياسي فرماور

 درواقع، فصل مشترکِ تعريف، همان فضای جغرافيايي است.

از بُعد جغرافيايي، حکومت وهادی است سرزميني ک  بهدون آن، وجهود خهارجي وهدارد و      

المللي است... قلمرو و حاکميّهت، الزم و ملهزوم   بين شدهشناخت تماميّت ارآي آن، يک مفهوم 

از سهاير وهادههای سياسهي متمهايز شهود؛       حکومهت شود ک  ديگرود و همين امر موجب مييک

شود، زيرا کشهور،  ها، از کشورها سخن گفت  ميگفتن از حکومتجای سخنبنابراين، معموالً ب 

صهورت عمهودی   فيزيکي يا قلمروی است ک  حکومت با اعمال قدرت، آن را به   پهن درواقع، 

خهود، ووعهاً دارای زبهان رسهمي،      متمرکزکنندهدليل ماهيّت ها، ب کومتکند؛ حدهي ميسازمان

اوحصاری بر تمامي منابع سهرزمين، پهرچم، سهرود ملّهي، و گهاهي يهک مهذهب          يّداعاقتصاد، 

 (.Mirheydar,2008:12-13-15اود )رسمي

 سازیِ نوینیورشِ نظامی و دولت

های تصهرّف سهرزميني، بهر    بر ويژگي تهاجم آمريکا ب  دو کشور افغاوستان و عراق، افزون 

قهرار گرفهت.    8خهون و بي 3های سستبنيانِ پديدارشدن خطرهایِ ژرفِ واشي از برآمدنِ دولت

های سياسهي  ، ک  بعدها، در متون گوواگون مرتبط با وهام1دولتِ واکام شدهيميقد کمابيش مقول 

ت ورشکسهت ، دولهت آهعيف،    مختلفِ ديگری )همچون دولای، از آن با عناوين بسيار ايس مق

ورفته ، دولهت   فرتهوان، دولهت درخود  توان، دولت بهي اقتدار، دولت واتوان، دولت کمْدولت بي

ههای فهراوان اجتمهاعي،    ماوده(، وام برده شد، حکايهت از وجهود هزينه    درماوده، دولت درخود

                                                           
1 Weak State 

2 Bloodless State 

3 Failed State 
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وديشهمندان  در ساختن دولتي تواومند داشت و سبب شد بسياری از ا سياسي و اقتصادیِ واکامي

ازپيش توجّ  کنند. واکامي دولت در سازماودهي ب  قدرت به   سازی، بيشدولت مسأل سياسي ب  

ههای  سياسهي وهامطمئن، سهازمان    سهلط  شکلي مؤثّر و دروتيج  تأمين وهم سياسهي، به  ايجهاد    

شهود،  شوود، وهم حفه  ومهي  واکارآمد و فساد دامن زده است. در اين شرايط، قواوين ايجاد ومي

رود و مشهروعيّت  ميويژه برای افراد فقير ازبينرود، امنيّت ب زوال مييکپارچگي اجتماعي روب 

(. بهال و گهای پيتهرز، جنهگ و     Burnell& Ronald,2010:186گهردد ) دولت ويز واپديد مهي 

 ک جاييآورود. تا آنشمار ميعنوان يکي از داليل دگرگووي وهام سياسي، ب بيگاو  را، ب  مداخل 

گشها اسهت: اکنهون    آوهان، اوهدکي راه   جمل وگاروده مرتبط است، اين  مقال ب  محتوا و مضمون 

دههد  کننهده را، توسهع  مهي   زدن رژيهمِ تهديد خل  پيش از آرب جديد مدا آموزهاياالت متّحده، 

(Ball& Gai Peters,2005:327 ؛ پديداری)     بهردار شهد و   ک ، بها عنهوان اوقهالتِ بهوش، وهام

وههر  ن است ک  آمريکاييان، برای خود، اين حقّ و امتيهاز، و گهاهي و يفه  را، مهد     آ دهندهوشان

های سست و واکام را براودازود و دولتي متعهّد )ب  دموکراسيِ مهدّوهرِ دولهتِ   اود ک  دولتآورده

 مهاجم( بر روی کار آورود.

، يعنهي  خهوبي اوجهام دهنهد   تواونهد کارکردههای اصهلي خهود را به      های آعيف وميدولت 

 ادارهتواوند از قلمرو خود دفاع کنند و قواوين را وآع و اجرا ومايند و ماليات بگيرود و به   ومي

ههايي، اگهر قهواوين اجهرا شهود، در رووهد کهار،        اقتصاد جامع  همّت بگمارود. در چنين دولهت 

يهز  خورد، فرار ماليات و ديگر اشهکال سهرپيچي مهردم و   چشم ميوهمي فراوان ب آشفتگي و بي

(. اوويهل بهرای   O’Neill,2007:53بسيارْرايج است و رقابت مسلّحاو  بها دولهت وجهود دارد )   

گيهرد. از منههر   خورده، از دو اصطالح تواوايي و استقالل عمل، بهره ميتوصيف دولت شکست

او، تواوايي، عبارت از تواومندی دولت در کاربرد قدرت برای اوجهام کارکردههای اصهلي خهود     

ين امنيّت و ايجاد سازش ميان آزادی و برابری است. دولتي ک  تواوايي بهااليي دارد،  تأم ن يدرزم

 شهرووداوشهای اساسي را تدوين و اجرا کند و ثبات و امنيّت را برای خود و تواود سياستمي

ای معنای تواومندی دولت در کاربرد قهدرت خهود به  شهيوه    فراهم ومايد. استقالل عمل، ويز، ب 

عموم مردم است يا کاری را بدون مشهورت بها عمهوم مهردم و يها بهدون وگراوهي از         مستقلّ از



 19                  عراق و افغاوستان جديد اساسي قواوين در پاي  جغرافيا هایمؤلّف      سال اول              

اجهرا درآورد  مخالفت شديد عمومي ک  ممکن است آن را ب  تغيير تصميم خود ملهزم کنهد، به    

(O’Neill,2007:53-54.) 

اوهد  پيوود ميان تروريسم و ژئوپليتيک )ژئوتروريسم(، وشهان داده  دربارهبرخي پژوهشگران،  

 منطقه  سهازی در  های مبارزه با تروريسم و دموکراسهي گيری از حرب ک  آمريکا ب  بهرهچ   آنک

ههای راهبهردی آمريکاييهان در قالهب وههم      بزرگ ب  دوبال آن است، درواقع، سياست او يخاورم

ههای سياسهي، اقتصهادی و    ووين جهاوي است؛ يعني، تأمين فضای حياتي مورد وياز برای طهرح 

بهزرگ و وههم وهوين جههاوي،      اوه  يخاورم دادهتيماهتغييرِ  يک، پيگيریِ طرحِ اکنونئواستراتژژ

بخشي، ب  تداوم حضور ويروهای آمريکايي در افغاوسهتان و عهراق   دليل ثباتآفريني ب تروريسمْ

زعهم آوهان، برخهي بهراين بهاور      (. ب HaghPnah& Rahimi,2011:276برای مدّتي طوالوي )

ويژه عراق و افغاوسهتان  ميان تروريسم و جغرافيای خاورمياو ، ب  3وگاراو هستند ک  پيوودی وماد

معهاوي و فرهنهگ مشهترک در     بر اسا،معني ک  يک تمرکز جغرافيايي پديدار شده است؛ بدين

 کند.افغاوستان و خاورمياو  وجود دارد ک  تروريسم را توليد و تقويت مي

شهرق جههان   »، و افغاوسهتان جهزا   «اسهالم  مرکهز جههان  »از منهری ژئوپليتيک، عراق جزا  

« مواصهالتي جههان اسهالم    گهره »وقهش   فاکنندهياشمار آمده؛ ولي، مرکز جهان اسالم ، ب «اسالم

هم پيووهد   اهر با ترکيبي منهّم ولي عميقاً وامنهّم و واهماهنگ ب چيز ب هم »محسوت است ک  

« کننهد کنارهم، تهاهر به  تجهاوس مهي   ای از امور وامتجاوس درک  مجموع وحویخورده است ب 

(Ezatti,1993:170درحالي .)ک  حهدّاکثر جمعيّهت جههان    رغم آنک ، شرق جهان اسالم، علي

اود؛ داده، امّا از ديگر عوامل مليّت برای پيووددادن ساکنين خود، بهره بردهجای در خوداسالم را 

جهان اسهالم آن را در   مختلف واحي ای است ک  بايد ديگر کشورهای واين ويژگي، همان پديده

وهر بگيرود؛ زيرا، با تمام اختالفاتي ک  در بين آوان وجود دارد، ب  علّت پيوود بين عوامل مليّت، 

اود در دورترين قلمرو جغرافيايي قطب جههان اسهالم، به  حيهات     تاريخ و مذهب، آوان تواوست 

ای موجهود در قهواوين اساسهيِ وسهلِ     رسد سهازوکاره (. ب  وهر ميIbid:171خود ادام  دهند )

هههای مايهه ای بههرای پديدارسههازیِ دولههتِ قههوی و کارآمههد برمبنههایِ بُههنجديههد، ومههودگرِ اراده

                                                           
1 Iconographical 
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کم، هم در افغاوستان و هم در عهراق، بها   شناختي يک ملّت است؛ امری ک ، اکنون، دستِجامع 

حقوقي ايهن دو کشهور   ياسيتنها، ساختار سگووي مواج  شده است و و های بسيارْگوو دشواری

کفايتي، خارج وساخت ، ک  سهرزمين و جغرافيهای عهراق و    را، از وآعيت سستي و آعف و بي

 افغاوستان را در معرض خطرِ سقو  و تجزي  و فروپاشي قرار داده است.

هها و اختالفهات قهومي و زبهاوي و مهذهبي، در      بالودل، در هنگام اشاره ب  گوواگووي تنهوّع  

کند ای درست اشاره ميها، ب  وکت ها و درگيریان، و پيوود آن با پيدايش تعارضکشورهای جه

روی احتماالً وجهود اختالفهات    هرب افغاوستان است:  ژهيوووعي، هم مختظ  عراق و هم ک  ب 

گهذارد، امّها   وحو محسوسي بر ماهيّهت وههام سياسهي تهأثير مهي     زباوي، قومي يا مذهبي ب  عمده

اقتصادی جامع  وقش مياوجي را برای اين اختالفات ايفها خواههد   نيان اجتماعيچارچوت کلّي ب

اقتصادی، ماهيّت اين اخهتالف را حفه  کهرده باشهد،     اصطالح بنيان اجتماعيک  ب کرد. درجايي

خاطر هرچ  تحهرّک کمتهری در جامعه  وجهود داشهت       اين تأثير شديد و حادّ خواهد بود. بدين

ميزان کمتری در جامع  گسترش يافته  و منتشهر   خدمات اجتماعي ب باشد و ثروت اقتصادی و 

تری خواهد يافت. يک شر  ديگهر را ويهز   بيش غلب شده باشد، شکاف زباوي، قومي يا مذهبي، 

گيرد، بايد به  ايهن شهرايط اآهاف  کهرد:      ک  از سرشت کلّي زودگي سياسي و اجرايي وشأت مي

تر از شکافي است که   رافيايي آشکاری باشد بيشجغ مشخّص احتمال چيرگي شکافي ک  دارای 

هها، ههردو در آغهاز، شهکل     مند ويست، زيرا وماينهدگي و اجهرای سياسهت   از اين مشخّص  بهره

توان اوتهار داشت که   ک  تمامي اين شرايط مساعد باشند، ميگيرود. هنگاميخود ميسرزميني ب 

رسد و درواقع کشور را ب  چنان سطر پاييني خود  ن يشيپای يک اختالف بنيادين ب  تأثير منطق 

ترين رژيهم اقتهدارگرا ويهز وتواوهد از وقهوع جنهگ داخلهي و        از همگرايي برساود ک  حتّي قوی

 (.Blondel,1999:117پاشيدن کامل ملّت جلوگيری کند )ازهم

سهازی اجبهاری،   سازی، امحاا، همگونقومي شامل محرومْ زهيست چندگاو از ميان الگوهای  

اوواع آن، رخ داده بود؛ امّها، در افغاوسهتان،    هم کشي، کمابيش در عراق سازی قومي و وسلاکپ

« هها عدم اعطای حقوق کامهل سياسهي به  برخهي گهروه     »معنای سازی ب ووعي تمايل ب  محروم
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(O’Neill,2007:84ميان پشتون )ها وجهود داشهت    ها و هزارهها در وسبت با شيعيان و تاجيک

 است.

 شناختی عراقهای جامعه/جمعیّتی به ویژگینگاه

، در آنتهرين کشهور خاورمياوه  اسهت؛ زيهرا، قهدمت و تهازگي،        تعبيری، پيچيهده عراق، ب  

دههد. فهولر   زا را ميهای اختالفپيچيده شده است ک  رخصت بروزِ تمامِ ويژگيطرزی درهمْب 

وون اساسي ووين عهراق، يهادآوری   درستي، پيش از تهاجم آمريکا، و سپس تدوين قاو فراوک  ب 

چون بحرين و لبنان، حتّي طرفداری از يک وهام دموکراتيک کرده بودود ک  در کشور عراق، هم

شهيعي بها    بروامه  روست که  سهنيّان، آن را يهک    وفع شيعيان خواهد بود و ازاينگرا، ب غيرفرق 

 (.Fuller& Rend,2001:231داوند )ماسک دموکراسي مي

 13تها   18درصد شيع ، و  35تا  30اود؛ ذهب، وودوهفت درصد عراقيان، مسلماناز منهر م 

درصهد کرهرد و پهنج درصهد ههم       80تا  35درصد عرت،  20تا  35درصد سنّي. از منهر قومي، 

زاييِ بافت اجتماعي عراق، واشي از فقدان اوسجام ملّهي  شود. درواقع، بحرانسايرين را شامل مي

ي و مههذهبي و آههعف در حههسّ منههافع مشههترک ملّههي اسههت    و همبسههتگي وههژادی و قههوم 

(Mottaghizade,2005:115 .)    وگاهي گذرا ب  ترکيب جمعيت، زبهان و وژادههای موجهود در

ترکمن( و هم شکاف مذهبي )شهيع  و   دهد ک  هم شکاف قومي )کرد و عرت ووشان مي عراق

فعّال رتجعين( در عراق بسياررايان[ و مگسنّي( و هم شکاف واشي از ووگرايي )منفتحين ]توسع 

 مجموعه  سبب در اجال، لندن ک  پهيش از جنهگ آمريکها عليه  عهراق توسّهط       هميناست. ب 

تأکيد کردوهد   «عراقي قومي، پارلماوي و سکوالر»برگزار شد بر  8008اپوزيسيون صدام در سال 

 ختي رهايي يابند.شناهای فعّال جامع تا بتواوند راهي بيابند تا از اختالفات واشي از شکاف

شورای حکومتي  آبان 84 توافقنام قاوون اساسي موقّت عراق براسا،  ،3128اسفند  32در  

شهورای حکومهت    وفهره  85 یاعضها امضاا رسيد. در ميان و تشکيالت زمامداری آمريکاييان ب 

چشم ب اوتقالي، سيزده وفر شيع ، پنج وفر سنّي، پنج وفر کرد، يک وفر ترکمن و يک وفر مسيحي 

ي و پهس  اساسخوردود ک  ب  وسبت ميزان جمعيت اوتخات شده بودود. پيش از تدوين قاوون مي
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وهر از قهوم و وهژاد و زبهان و مهذهب،     وخبگان عراقي صرف هم از سقو  و دستگيری صدام، 

 همه   روهده يدربرگسپردن امور ب  ملّت، خروج آمريکاييان و برگزاری اوتخابهاتي فراگيهر را که     

بهروز   اخهتالف ههای  آرام زمين های عراقي باشد خواستار بودود. ولي آراممذاهب و گروه اقوام،

بندی رسهاود که  افهزون بهر يهک      های افراطي، کردها را ب  اين جمعويژه برخي حرکتکرد؛ ب 

 بايست يک عراقِ فدرال، ويز تأسيس ومود.عراقِ پارلماوي، قومي و سکوالر، مي

دوم  مهادّه ک  در بنهد هفهت   ن اساسي جديد در عراق، برخالف آنامّا در بات تصويب قاوو 

طهرزی اوحصهاری   منشور سازمان ملل متحد، صالحيّت تدوين و تصويب قهاوون اساسهي را به    

ههای  ها يا سهازمان های ملّي داوست  است و از آن در برابر مداخالت ديگر دولتجزا صالحيّت

شورای امنيّت سازمان ملل متحد بود  قطعنام ( Abbasi,2003:225کند )المللي حمايت ميبين

سهازی وهوين   بنای قاوون اساسي جديد در عراق را گذاشت؛ زيرا، روود دولتک  وخستين سنگ

های جديد امنيّهت  آمريکاييان افتاده بود و آوان، اين امر را در راستای دکترين عهدهدر عراق در 

بهزرگ و اسهقا     اوه  يخاورمسهازی،  داوسهتند. دموکراسهي  ملّي و سياسهت خهارجي خهود مهي    

قهاوون   پهروژه ريهزی بهرای   هها سهرگرم بروامه    شهد آمريکهايي  های ورشکست ، سبب مهي دولت

سازی و مديريّت روود تدوين متون جديد قاوون اساسي شوود. درحقيقت، پروسه  را به    اساسي

 افزاراوه  وهرم  وتِ  کهوره صهدام، به     افزاراوه  سهخت  وتِ  کهوره پروژه تبديل کردود و همهان  

 کار تبديل شد.آمريکاييانِ وومحافه 

کند: از کشوری تحت عنهوان کشهور   عراق از ووعي پراکندگي چشمگير حکايت مي جامع  

تهوان سهخن گفهت.    وام ملّت عراق هنوز ومياز مردمي ب  امّاتوان سخن ب  ميان آورد، عراق مي

سياسي  جامع صورت يک ک  هنوز ب  مختلط را دربرگرفت  داًيشدمرزهای امروز عراق مردماوي 

قهومي   یهها يژگه يو(. Marr,2001:25) اوهد هم تلفيهق ويافته    باواحد با درک هويتي مشترک، 

مذهب سهاکن در جنهوت بغهداد و سهواحل دجله  و فهرات تها        موجود در عراق )اعرات شيع ْ

فهرات،   رهدههای بغهداد و اطهراف    مذهب سهاکن در بلنهدی  منتهاالي  جنوت کشور، اعرات سنّيْ

ههای سهاکن در   کردهای ساکن در شمال و شمال شرق عراق و در منهاطق کوهسهتاوي، تهرکمن   

مرز با ترکي  و کرکهوک و اربيهل، و ارامنه  و آشهوريانِ سهاکن در منهاطق       های شمالي هماستان
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های زباوي، يعني، عربهي، کهردی، ترکهي، فارسهي، آشهوری،      گوواگوويِ ويژگي همراهِشمالي( ب 

همهراهِ ترکيهبِ جمعيّتهي،    (، به  Tisheyar& Zahirinejad,2005:73-75و ترکمنهي ) ارمني، 

های زباوي، قومي، و مهذهبي،  پراکندگي جمعيّت، وبود هويّت تاريخي مشترک بلندْمدّت، تفاوت

های ها، ترکيب هيأت حاکم  و فقدان مشارکت گروهها، کردها و شيع افتراق تاريخي ميان سنّي

پهذيری در  تجزيه   بالقوهت  رفيّ»ملّي سبب شده است در عراق،  کپارچ قومي در قالب دولت ي

ا زههای دهشهتْ  (. فورانِ خشهووت Tisheyar& Zahirinejad,2005:79« )اين کشور باال رود

شهناختي داخلهي و خهارجي اسهت؛ از     افتادنِ دو ويهروی جامعه   همآوردِ بررویِدر عراق، دست

یِ متحهد، متفهرق   جها ها ک  آوهان را به   دار در اجتماعِ عراقيگونِ پيشين های گوو سو، گسليک

ای اسهت که    المللي و فرامنطقه  های ويروهای قدرتمند بينساخت  است؛ و از ديگرسو، خواست 

سازیِ عراق را فراتر از يک کشور و يک جغرافيا، در وهر آورده و آن را ب  آوردگاهي برای پياده

 اود.، تبديل وموده3وتايج ملمو،ِ دکترين شوک و تخريب سازوده

 شناختی افغانستانهای جامعه/جمعیّتژگینگاهی به وی

تنيده، تاريخ سياسي معاصهر افغاوسهتان را، در محاصهره    جغرافيايي/ مفهوميِ درهم مقول دو  

ها و روودهای تهاريخِ اکنهونِ افغاوسهتان را درک    شود روالدو، وميخود گرفت  است و بدون آن

پايانِ برآمهده از  ن را درگير يک درگيری بيولي. اولي، افغاوستاومود؛ خطِّ ديورود و رسمِ پشتون

يک جغرافيای تحميلي وموده است؛ و، دومي، ساختار اجتماعي افغاوستان را بر محوريهت طهرد   

« ها و طردِ ديگر اقهوام محوريتِ پشتون» مقول مهم آن است ک   وکت و جذت، شکل داده است. 

(Ahmadi,2013:51يا همان رسمِ پشتون )از عنصر جغرافيايي خطِّ ديوروهد   گرفت ولي، وشأت

ليور، بر يک مدّعا استوار شده است: در ميان کشورهايي که  دارای اقهوام و   پير سان مقال است. 

(؛ Sanlyvr,1993:199دارد )تهرين ومووه  را عرآه  مهي    های متعدّدود، افغاوستان، عهالي فرهنگ

برده تاريخ و جغرافيای افغاوستان، وام تعبير او، اسم بيش از دويست قوم و قبيل ، درک  ب تاجايي

شده است. ويز، تنوّع مذهبي فراوان موجود در افغاوستان، از شيع  و سنّي و اسماعيلي  و هندو و 

                                                           
1 Doctrines of Shock and Creative Destruction 
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های پشتون، تاجيهک، ازبهک، ههزاره، آيمهاق، تهرکمن،      همراه حضور قوميّتسيک و يهودی ب 

آوری به   ديگهران، وآهعيّت شهگفت    ايي، جت، هندو، غلزايهي، دّراوهي و  بلوچ، وورستاوي، پش 

ليور قديمي است؛ ولي، بهرای تأييهد   موجوديّت ملّي افغاوستان بخشيده است. گرچ  ووشتار سان

ههايي  گشاست؛ يعني اين اوگاره ک  قاوون اساسي، بر باالی جداييمقال ، بسي راه وگارودهادّعای 

اوهد و  پهاره شهده    تقسيم و پهاره کقومي و مذهبي، در حرکت است: مردم افغاوستان، عليرغم آن

اوهد که    اود، چون دريافت خود را ترک و جالی وطن کرده کاشاو ها، خاو  و سوم آنبيش از يک

کننهد. از  اود، احسها، اتّحهاد و همبسهتگي مهي    المللي و بحران ملّي شدهبين س يدسقرباوي يک 

که ،  تر شهده اسهت. توآهير آن   جهان بيشه   يبقها، وسبت ب  خود و وسبت ب  رو، آگاهي آناين

ههای  شهمالي و پهروژه    يهمسها داونهد که  خهود و کشورشهان دسهتخوش مطهامع       ها ميافغاوي

های گروهي جههان  رساو  عالق اود و اخبار کشورشان موآوع مورد المللي شدههای بينسازمان

هها در جههان   ها از طريق تأثيری ک  اوعکا، مصائب و مبارزات آنشده است... دروتيج ، افغاوي

دليهل توجه  و اقهدامات    هها، به   اود. هويّت مشترک آنداشت  ب  شرايط مشترک خويش پي برده

 (.Sanlyvr,1993:213-214ديگران اوسجام يافت  است )

، هرگوو  تبعيض قومي و مذهبي ميان اتباع افغان وفهي شهد.   3128در قاوون اساسي مصوّتِ  

جمهوری شهوود؛  تواوستند کاوديدای رياستمذهبان، ميفيْفقط حنک  هر فرد افغاوي و و يکي آن

تواوسهت در مکاتهب تهدريس شهود؛ سهديگر،      ک ، احکام و عقايد مذهبي شهيعيان مهي  ديگر آن

ها مشکالت شخصي ماوند وکاح و طهالق  های جداگاو  برای شيعيان بود تا در آنتشکيل دادگاه

ّوفصهههل گهههردد عي حهههلفقههه  شهههي  يهههبرپاو ارث وههه  براسههها، سهههنّت حنفهههي، بلکههه  

(Bakhtiyari,2006:216-217 بناب .) ،افغاويت، هويّت و عنهواوي اسهت که  مهردم     »يک تعبير

« گرداوههدهههای ديگههر متمههايز مههي   سههاکن ايههن سههرزمين را از سههاير مسههلماوان و ملّههت    

(Danesh,2010:301    حال، پرسش اصلي اين اسهت که  در جامعه .)     ای مثهل افغاوسهتان که

وهام ملّهت   توان ملّهت واحهدی به    گوو  ميچندزباوي و چندمذهبي دارد، چ  ترکيب چندقومي و

کند ک  پيشاپيش در برخي جوامع سياسهي و  افغاوستان پديدآورد. داوش، س  وهري  را مطرح مي

هههايي همچههون ادغههام در قههوم برتههر يهها اکثريّههت، اوههد؛ وهريهه قههواوين اساسههي، پذيرفتهه  شههده
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ای تعبيهر او، در قهاوون اساسهي افغاوسهتان وهريه      ت اسالمي. امّا، ب اوترواسيوواليسم طبقاتي، و امّ

وحدت ملّي برمبنای حقوق شههروودی و پلهوراليزم قهومي و      يوهرکار رفت  است؛ تر ب درست

وحدت ملّي در چوکاتِ ]چهارچوت[ وههام فرهنگهي و اجتمهاعي مبتنهي بهر       »زباوي ک  در آن: 

وي مورد تأکيد قرار گرفت  است. در ايهن قهاوون، ابتهدا    حقوق شهروودی و پلوراليزم قومي و زبا

عنوان يک عنصر اصلي در وهام فرهنگي و اجتماعي افغاوستان مطرح شده اسهت امّها   افغاويت ب 

 (.Ibid:303« )معيار افغاويت، داشتن تابعيّت افغاوستان است و  قوم و وژاد خاص

وتيج  گرفت  است ک  از وگاه قهاوون  اصول قاوون اساسي افغاوستان چنين  مجموع داوش، از  

رسميّت شهناخت  شهده اسهت؛ بهين     اساسي افغاوستان، پلوراليزم يا تعدّد و تنوّع قومي و زباوي ب 

شهروودان از هر قوم و زباوي ک  باشند هيچ ووع تبعيض و امتيازی ويست؛ معيار اصلي در ملّهت  

ر ديگری؛ وحدت ملّهي و هويّهت واحهد    افغاوستان، داشتن تابعيّت افغاوستان است، و  هيچ معيا

وويسد ايهن اسهتنبا    افغاوي يک عنصر اصلي در وهام سياسي و اجتماعي افغاوستان است. او مي

، در تأمين وحدت ملّي و حلِّ مناسبات تبهاری و  3128شده در قاوون اساسي مطرح  يوهررا ک  

اسهي و حقهوقي افغاوسهتان تهاکنون     شده و در تاريخ سيعنوان بهترين وهر ارائ قومي و زباوي، ب 

بسيارْواآهر، صهرير، بهدون ابههام، مهنهّم،      »تعبير او، ای است ب سابق  بوده است؛ اين وتيج بي

 (.Ibid:303« )داردار، و هدفمعني

آورد دو آرورتِ همپيوود با تهدوين قهواوين اساسهي    اوون اساسي جديد افغاوستان، دستق 

ومهرج فراگيهر و آغهازِ دورانِ    وقهالت، و ديگهری، ههرج   جديد اسهت؛ يکهي، وقهوع کودتها و ا    

شود. از جاوب . در هردو حالت، وياز ب  تدوين قواوين اساسي احسا، ميگرفتن بحران هم پايان

 3128تها سهال    3153سال از سال  83مدّت اين منهر، و از حيث تاريخي، افغاوستان کمابيش ب 

آمهد  بود. قهاوون اساسهي جديهد افغاوسهتان، دسهتْ     معنای مصطلر امروزی فاقد قاوون اساسي ب 

کنفراوس بن آلمان است ک  پس از يازده سپتامبر و تهاجم وهامي آمريکا ب  افغاوستان، از تهاريخ  

، برقرار و در آن س  تصميم اساسي گرفته  شهد: تعيهين سهاختار جديهد      3120آ ر  34آ ر تا  3

اآهطراری، و تشهکيل    جرگه   يه لواری سياسي برای افغاوستان، ايجهاد کميسهيووي بهرای برگهز    

 وفهره و تدوين )کميسيون  گاو پنجکميسيووي برای تدوين قاوون اساسي جديد افغاوستان. مراحل 
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شهده  تشهکيل  وفرهوششيس(، تدقيق )کميسيون 3128فروردين  -3123آبان  31شده در تشکيل

(، توشير 3128 ر و دی شده در آتشکيل وفره 508 جرگ  يلو(، تصويب )3128بهشت در اردی

توسّط حامد کرزی(، همگي حکايت از آن است ک  هدف اصلي ِتدوين  3128بهمن  3و اوفا  )

المللهي و منطبهق   قاوون اساسي در فضای جديد، تصويب متني حقوقي متناسب با معيارهای بين

حقهوق بشهر و   های افغاوستان بود تا زمين  را برای رشد دموکراسي، حاکميّت قهاوون،  با واقعيّت

ای افغاوستان باشد و بر مبهاوي  وچندسال نيچندوهادهای مستقلّ مساعد سازد و پاياوي بر بحران 

گرايههي سياسههي و عههدالت اجتمههاعي    همچههون اساسههات اسههالمي، دموکراسههي، کثههرت    

(Andishesazanenoor Research Institute,2004:220.استوار گردد ) 

 اقوام و وژادهها  موزهي است ک  محقّقان، اين کشور را، صورتترکيب اجتماعي افغاوستان ب  

هها،  گيرود: وژاد سفيد شامل پشتونداوند. در اين کشور، تمايزات وژادی از دو گروه وشأت ميمي

هها. از  هها، قرقيزهها و مغهول   ها، ترکمنها؛ و وژاد زرد شامل ازبکها، وورستاويها، هزارهتاجيک

درصد ب  زبان ترکهي   33درصد ب  زبان پشتو و  12زبان دری،  درصد مردم ب  50لحاظ آماری، 

 &Haghpanahگويند )ای، اردو و بلوچي سخن ميازبکستان و ترکمنستان و مابقي ب  زبان پش 

Rahimi,2011:134.) 

 تجزیه و تحلیل

 های جغرافیایی در قانون اساسی عراقبنیان

عنوان يک تماميّهت جغرافيهايي   سرزمين ب  مقول قاوون اساسي عراق، وگاهي ويژه ب   مقدّم  

ن و تهازان تمهدّ  ائمه  اطههار و پهيش    سهرزمين پيامبران و رسوالن،  خاستگاهما اهالي عراق دارد: 

تهرين معاههده   ما تدوين شد، قديمي سرزمينکتابت و وگارش هستيم ک  اولين قاوون بشری در 

مها ومهاز خواودوهد،     سهرزمين اوليا در  ما تهي  شد، صحاب  و سرزمينعادالو  برای اداره امور در 

ل و تفکر پرداختند و ادبا و شعرا دست ب  ابداع و وهوآوری  مّأما ب  ت سرزمينفالسف  و علما در 

تهرين عنصهر جغرافيهايي    سرزمين، حکايهت از حضهورِ مههم    واژه وچندبارهنيچند. تکرار زدود

تدوين قاوون را بازی  کننده يتوج  ياعالمقاوون اساسي ک  وقش بياوي  و  مقدم است. سپس، در 
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 تملّه مها  های وهام سياسي و زمامداری، سخن گفت  اسهت:  کند از مفهومِ مهم ملّت و ويژگيمي
گرا دمکراتيک کثرت فدرالت و خواری بيرون آمده و با يک وهام جمهوری عراق ک  تازه از  لّ

زن و مهرد و پيهر و   اعهم از  خود چشم دوخت  است و با هم  عناصهر خهود    ندهيبا اطمينان ب  آ
عزم خود را جزم کرده است تا ب  اصول قاوون احترام گذاشت  و سياست تجهاوز را کنهار    جوان

  هها توجّه  های آوان و کودکان و امهور آن ها، سالخوردگان و دغدغ بگذارد، ب  زوان و حقوق آن

عهراق که  بها همه       تملّه تروريسم را از جا بکند.  ش يع را گسترش دهد و رکند و فرهنگ تنوّ

حاد را بهرای خهود برگزيهده    ی خود عهد بست  است آزاداو  تصميم بگيرد و اتّهاف عناصر و مولّ

هها، الگوههای عهالي    اسهتفاده ازمجمهوع ارزش   است و از ديروز برای فردا عبهرت بگيهرد و بها   

ي را ن اوساوي اين قهاوون اساسهي دائمه   وردهای جديد علمي و تمدّآهای آسماوي ودسترسالت

را بهرای   ملت، سرزمين و حاکميت عراقتدوين کند. پايبندی ب  اين قاوون اساسي اتحاد آزادی 

 .کنديآن حف  م

بخش و ومادينِ جغرافيا، های هويتدر متن برخي از اصول قاوون اساسي عراق، ديگر جنب  

وههام   اسهت که    حاکميهت و دارای  ی مستقلّکشورجمهوری عراق يک،  مادهومود يافت  است: 

و  دين رسمي کشور را اسالم، 8است. ماده  فدرالحکومتي آن جمهوری پارلماوي دمکراتيک و 

حفه    ،قهاوون اساسهي   اسهت که    و ب  اين موآوع اشاره شده ، داوست گذاریمنبع اصلي قاوون

افهراد   هم اجرای شعائر ديني برای  ،عراق و همچنين آزادی عقيده تملّهويت اسالمي اکثريت 

 کشهوری عهراق  ، 1 اصهل  در کنهد. های مندائي را تضمين مهي سيحيان، يزيديان و صائبيماوند م

 جههان اسهالم  دارای اقوام، اديهان و مهذاهب مختلهف اسهت و بخشهي از       داوست  شده است ک 

جا و پشت سر ههم، از  ؛ يعني، جاب عربي هستند تامّعرت آن بخشي از  تملّرود و شمار ميب 

گيهرد تها وشهان داده    ييِ کشور و ملّت و جهان اسالم و امّت، بهره مهي جغرافيا چهارگاو مفاهيم 

 اود.های جغرافيايي، در متن اصول قاوون اساسي، دخيل بودهشود ک  مولّف 

طرزی طبيعي در متن قاوون اساسي جديد عهراق،  ساز ويز ب ها و ومادهای جغرافيايي هويّتوشاو  

اعهالم شهده،   های رسمي عراق زبان عربي و کردی زبان چهار، ماده ک  درومايان شده است؛ ماوند آن

ههای مهادری ماونهد ترکمنهي يها سهرياوي       دارود طبق اصول آموزش زبان ها حقّعراقي ک  مطابق آن،
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های آموزشي دولتي يا خصوصي ب  فرزوهدان خهود آمهوزش    ارمني يا هر زبان ديگری را در موسس 

شهرح زيهر تعيهين    ي اجرای احکام اين ماده در قاوووي به  دهند. دامن  اصطالح زبان رسمي و چگووگ

ت أشود. الف: اوتشار دو روزوام  رسمي ب  اين دو زبان. ت: در اماکن رسهمي مثهل پارلمهان، هيه    مي

ها به  ايهن   شود. ج: اسناد رسمي و وام ها و کنفراوس رسمي از اين دو زبان استفاده ميدولت، دادگاه

شود و اسناد رسمي ويز ب  اين دو زبهان منتشهر خواههد شهد. د: طبهق      رسميت شناخت  ميدو زبان ب 

آوابط آموزشي، مدار، دوزباو  داير خواهد شد. ه: هر مسأل  ديگری مثل پول، گذروام  و تمبر که   

های فدرال در منطق  کردسهتان از ههر دو زبهان    اصل برابری برای آن آروری باشد. وهادها و دستگاه

جا تشهکيل  نآن ترکمني و سرياوي در واحدهای اداری ک  اکثريت جمعيت را در کنند. زبااستفاده مي

پرسهي  ک  اکثريت مردم يک منطق  يا استان در همه  روود. درصورتيمي شماردهند زبان رسمي ب مي

عنوان زبان رسمي ديگهر خهود   تواود هر زبان محلي را ب هر منطق  يا استان مي ،عمومي موافقت کنند

شناختيِ موجهود در عهراق،   های جامع ماي ها، باتوج  ب  درونبنابراين، قاوون اساسي عراقي برگزيند. 

دولت عراق، عامداوه ، خهودداری   ملّت دوبارهسازی گيری از تنها يک زبان رسمي برای هويّتاز بهره

وهده  ، گنجا38درمهاده  سهاز در قهاوون اساسهي عهراق،     وموده است. ديگر ومادهای جغرافيايي هويّهت 

ت عهراق اسهت بهر    ملّه  دهندهليپرچم، شعائر و سرود ملي عراق ک  سمبل عناصر مختلف تشکشده:

ي و تقهويم  های مهذهبي و ملّه  ها، تعطيالت رسمي، مناسبتوشان ويز، شود.ظ مياسا، قاوون مشخّ

در قاوون اساسي عراق، با يادآوری اين جمل  که   شود. ظ ميهجری و ميالدی براسا، قاوون مشخّ

ها بدون هرگوو  تبعهيض بهر اسها، جنسهيت، وهژاد، قوميهت، اصهل، روهگ، ديهن، مهذهب،           راقيع

، عراقهي را  32مهاده  ؛ در برابر هستند ،قاوون برابر اجتماعي در اعتقادات، اوديش  يا اوآاع اقتصادی و

هر عراقهي واسها، شههروودی     حقّ را مليت عراقي پدر يا مادر عراقي داشت  باشد.داود ک  کسي مي

يهک واحهد جغرافيهايي     مثابه  به   عهراق  از کسي ک  در را سلب مليت عراقيآورد و شمار ميی ب و

از وی  کسهي که  ايهن حهقّ     دارداشهعار مهي   و داودميهر دليلي ک  باشد ممنوع متولد شده ب  مستقلّ

عيهت  ولي، جغرافيای زادوبوم را، مبنهای تاب خود را خواستار شود. تواود اعاده حقّسلب شده است مي

 .تابعيت داشت  باشد دارد چند عراقي حقّ هر کند:تلقّي ومي
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پارهای بنيادينِ جغرافيای در قاوون اساسي عراق درخالل برخي از اصول، پديهدار شهده   بُن 

حاکميهت  و  يوماد وحهدت ملّه  و  کشوريس يجمهور، ريسيرقاوون اساسي،  35ماده است. در 

حفه  اسهتقالل عهراق،    دی به  قهاوون اساسهي و    بهرای تضهمين پايبنه    ک است شمار ، ب کشور
آن براسا، احکهام قهاوون اساسهي تهالش و توجه  جهدی       وحدت و تماميت ارآي  ،حاکميت

وحهدت   مقامات فدرال حاف ها، قاوون اساسيِ ووتدوينِ عراقي 303ماده در خرج خواهد داد. ب 

ديگر عنصر ومهادينِ   .عراق هستند فدرالو وهام دمکراتيک و يکپارچگي و استقالل و حاکميت 

جمهوری عهراق   فدرالوهام  است ک  در آن، 331ماده جغرافيايي حاآر در متن قاوون اساسي، 

اسهت.   ، داوسهت  شهده  يغيرمرکزی و ادارات محلّ استان و منطق  و چند پايتختمتشکل از يک 

همهزاد   گيهریِ سهازی، حکايهت از شهکل   دولت ساختن تمامي عناصر بنيادينِ جغرافياْپاي رديف

 سياست و فضا در تدوين قاوون اساسي عراق است.

 های جغرافیایی در قانون اساسی افغانستانبنیان

پارههای  ، از همان آغهاز، بُهن  افغاوستان مردمما قاوون اساسي افغاوستان، با عبارتِ  مقدّم در  

ي ومايهاوگر،  آيد ک  همگه يابد. سپس، عباراتي ديگر ميجغرافياييِ متن قاوون اساسي، وآوح مي

با ايمان راسخ به   ات پهاک خداووهد )ج( و    بخش جغرافيايي است: دار و هويّتعناصر هويّت

ههای  ها و وابسهاماوي عدالتي، اسالم، با درک بياعتقاد ب  دين مقدّ تعالي ول ب  مشيت حقتوکّ

مبهارزات   هها، تقدير از فهداکاری  ما وارد آمده است، با کشورشماری ک  بر گذشت  و مصائب بي

افغاوستان و ارجگذاری به  مقهام واالی شههدای راه     مردمتاريخي، جهاد و مقاومت برحق تمام 

 سهرزمين ايهن   ب  همه  اقهوام و مهردم    افغاوستان واحد و يکپارچ ْ، با درک اين ک  کشورآزادی 

ور منهه جههاوي حقهوق بشهر، به       يه حد و با احترام ب  اعالمق دارد، با رعايت منشور ملل متّتعلّ

منههور  ، به  ي و تماميت ارآهي کشهور  استقالل، حاکميت ملّو حراست از  يوحدت ملّتحکيم 

منههور ايجهاد جامعه  مهدوي عهاری از  لهم،       و دمکراسي، به   مردمکي بر اراده سيس وهام متّأت

استبداد، تبعيض و خشووت و مبتني بر قاووومندی، عدالت اجتمهاعي، حفه  کرامهت و حقهوق     

منهور تقويهت بنيادههای سياسهي، اجتمهاعي،     ، ب مردمها و حقوق اساسي دیمين آزاأاوساوي و ت
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زيست سالم بهرای همه  سهاکنان      و محيطمين زودگي مرفّأمنهور ت، ب کشوراقتصادی و دفاعي 

افغاوستان در خاوواده بين المللهي، ايهن    ست يمنهور تثبيت جايگاه شا، و سراوجام، ب سرزميناين 

و مقتضيات عصر، از  کشورهای تاريخي، فرهنگي و اجتماعي با واقعيت قاوون اساسي را مطابق

هههزارو مورّخه  چهههاردهم جهدی سههال يهک    جرگهه  يه طريهق وماينههدگان منتخهب خههود در لو  

 هجری شمسي در شهر کابل تصويب کرديم. یسيصدوهشتادودو

و  احهد و، افغاوستان، دولهت جمههوری اسهالمي، مسهتقلّ    ، با  کر اين جمل  ک  ماده اولدر  

ملّت جديد، خود را وشان دولت  ياولهای دادن ويژگي، جغرافيا در وشانباشدمي غيرقابل تجزي 

د که   وه دامهي ق تعلّه م تملّه  در افغاوستان ب  را يملّحاکميت قاوون اساسي،  ماده چهارمدهد. مي

 تملّه   شهود که  ؛ سهپس، قيهد مهي   دنکنآن را اعمال مي ،ط ومايندگان خودطور مستقيم يا توسّب 
ل از متشهکّ  که ،  يته ملّ؛ باشند افغاوستان را دارا تابعيتافغاوستان عبارت است از تمام افرادی ک  

يهز،  قيهي، وورسهتاوي، ايمهاق، عهرت، قر    اقوام پشتون، تاجيک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پش 

بهر ههر فهرد از    بنابراين، در جغرافيای افغاوستان،  باشد.مي ساير اقوام قزلباش، گوجر، براهوی و

از تابعيهت   تملّه ههيچ فهردی از افهراد    و ويهز،   شودکلم  افغان اطالق مي ،افغاوستان تِملّ افراد

 ها، هويّتِ يکپارچ  ببخشد.تا جغرافيا ب  چندگاوگي گرددافغاوستان محروم ومي

فهاعي  مين امنيت و قابليهت د تأو  تماميت ارآيو  يحاکميت ملّ، استقاللدفاع از ، ماده پنجمدر  

سياسهت   شهود تها  مو ّف مهي  دولت، ماده هشتمشود. در داوست  مي از و ايف اساسي دولت کشور

و عهدم مداخله ، حسهن    تماميهت ارآهي   ي و ، منهافع ملّه  حف  اسهتقالل را بر مبنای  کشورخارجي 

قهاوون اساسهي،    وسهوم مهاده شصهت  در  همجواری، احترام متقابل و تسهاوی حقهوق تنههيم ومايهد.    

گهردد،  ط قهاوون تنههيم مهي   ک  توسّه  ی و يف ، مطابق ب  طرزالعمل خاصّبل از تصدّجمهور قيسئر

اسهتقالل، حاکميهت    ازک  مشحون از ميراث جغرافيايي اسهت:   آوردجا ميحلف )سوگند( آتي را ب 
حفا هت کهنم و بها     افغاوسهتان را  مهردم حراست وحقهوق و منهافع    ي و تماميت ارآي افغاوستانملّ

 مهردم ي ، مساعي خهود را در راه سهعادت و ترقّه   تملّمتعال و پشتيباوي  پروردگار استعاوت از بارگاه

وهام خداووهد بهزرگ )ج(    به   کنند:. ومايندگان مجالس ويز، سوگند مشابهي ياد ميکار برم افغاوستان ب

حمايهت، قهاوون اساسهي و سهاير قهواوين افغاوسهتان را        ، اسهالم را کنم ک  دين مقدّسوگند ياد مي
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 ي مهردم افغاوسهتان  اسهتقالل، تماميهت ارآهي و وحهدت ملّه     حفا هت و از   حقوق اتباع رارعايت، 

حفه   گردد ک  يکي هم، ، قيد ميماده هفتادوپنجمک ، و ايف حکومت ويز در ؛ درجاييحراست کنم

اسهت.   المللهي، و صياوت منافع و حيثيت افغاوسهتان در جامعه  بهين    استقالل، دفاع از تماميت ارآي

 ساز قاوون اساسي ويز، در قاوون اساسي افغاوستان، ومود يافت  است.افياييِ هويّتومادهای جغر

يهي،  پشه   ،ههای پشهتو، دری، ازبکهي، ترکمنهي، بلهوچي     از جمله  زبهان  ، ماده شاوزدهمدر  

ههای رسهمي دولهت    زبهان  ،، پشهتو و دری کشهور های رايهج در  پاميری و ساير زبان وورستاوي،

وورسهتاوي،   يهي، های ازبکي، ترکمني، پش ب  يکي از زبان مردمثريت در مناطقي ک  اک باشند.مي

ب  حيث زبان سهوم رسهمي    ،ومايند، آن زبان عالوه بر پشتو و دریم ميبلوچي و يا پاميری تکلّ

و  اسهت  شهده بر هجرت پيامبر اکهرم )ص( استوار  کشورتقويم  أمبد، ماده هجدهم. در باشدمي

اسهد   82روزهای جمع ، در عين حال،  باشد.هجری شمسي مي تقويم ،مبنای کار ادارات دولتي

بيرق افغاوستان مرکب اسهت از  گردد ک  ،  کر ميماده ووزدهم. در ثور تعطيل عمومي است 2و 

های مساوی، از چپ ب  صورت عمودی، ب  اودازههای سياه، سرخ و سبز ک  ب س  قطع  با روگ

وشهان  برابر وصف طول آن اسهت و در وسهط آن   عرض هر روگ  هم واقع شده، راست، درکنارِ

باشهد  افغاوستان عبارت از محرات و منبر ب  روگ سفيد مهي  يملّوشان  افغاوستان قرار دارد. يملّ

االاهلل دو گوشهه  آن دو بيههرق و در وسههط آن در قسههمت فوقههاوي، کلمهه  مبههارک الالهه   کهه  در

 3892و در قسهمت تحتهاوي آن تهاريخ    اکبر و اشع  خورشيد درحال طلوع اهلل و اهللدرسولمحمّ

 های گندم احاط  شده است.خوش  هجری شمسي و کلم  افغاوستان، جا داشت  و از دو طرف با

زبهان  ي افغاوستان ب سرود ملّآمده است:  ويکمبيست و ماده بيستمديگر ومادهای جغرافيايي، در 

 باشد.افغاوستان شهر کابل ميپايتخت ، و اکبر و وام اقوام افغاوستانپشتو و با  کر اهلل

 گیرینتیجه 

ساختن هنجارهای حقهوقي در يهک سهرزمين اسهت.     قاوون اساسي، ومودار جغرافيايي پياده 

امور عمومي مملکهت،   ادارهبخشِ ابزارِ اوتهام منزل ب شود قاوون بنيان سرزميني کشور، سبب مي

غرافيايي را در خود اوعکا، دههد. قهواوين   های جهای جغرافيايي بيابد و مؤلّف بازتابي در مقول 
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 )در افغاوسهتان(،  8)در عراق( و ورشکسهت   3های سرکشاساسي جديد، پس از سروگووي دولت

هایِ قديم و قويم قهواوين اساسهي، که  در تهاريخِ قهاوون      ماي بايست افزون بر وگهداشت بُنمي

سهازی، رو بياوروهد. به  وههر     سازی به  دولهت  ملّتجای دولت، وجود داشت؛ ب 1گرايياساسي

سهازی رسهيده   سرآمده و اکنون ووبت ب  دولهت دولت ملّي ب   يوهررسد روزگار وستفالياييِ مي

اود، امّها،  هردليل، ديگر پديدار شده و کمابيش قوام يافت وخواهي و ب ها، خواهيباشد؛ زيرا، ملّت

و  داده، تواومندی خود را از دسهت  های گوواگونها هستند ک  دربرابر هجومِ خواست اين دولت

ديکتاتورمهبتِ صهدام،    شهدّت ده باشند. دولتِ وههامي و به   اود پاسخگوی ويازهایِ فزاينوتواوست 

دولتي سرکش پديدار ساخت ک  ماوع هرگوو  اصالحات در عراق شده بود. دولتِ واکامِ طالبهان  

مملکهت را از دسهت داده بهود.     ادارهويز، افغاوستان را ب  کامِ جنگ و آشوت کشهاود و قهدرت   

جغرافيای قومي و مذهبي در عراق، فدراليسم را بر فضای قهاوون اساسهي جديهد عهراق، چيهره      

پارهای جغرافيايي قاوون اساسي را از همان ساحتي جغرافيايي است و ديگر بُنساخت ک  خود 

ههای  گووهاگووي  عاريّهت گرفهت. در افغاوسهتان، تماميّهت    سنّت قديميِ قاوون اساسي وويسي ب 

جغرافيايي، در متن قاوون اساسي، قيد و وگ  داشت  شد، ولي ويژگي يکپارچه  و بسهيطِ دولهت    

ويز، حف  شد. در قاوون اساسي عراق، عنصرِ سرزمين با تمامي قدمتِ خود ک  ب  دورانِ تمهدّن  

و سهرزمين،   وشين قاوون اساسي شد؛ زيرا، در عراق، تاريخومود، کرسيالنّهرين بازگشت ميبين

اود. امّا، در قاوون اساسي افغاوستان، از قدمتِ جغرافيها، چنهدان   رفت ميدوشادوشِ همديگر، پيش

چ  ک  از عناصرِ جغرافياييِ قاوون اساسي در متن وجود دارد، بيشهتر، همهان   خبری ويست و آن

کهار رفته    بازگشت ب  سنّت قاوون اساسي وويسي است ک  در آن، مقتضيّات عصر جديد ويز به  

هها، از سهتمِ   ساالرانِ خود ب  تنگ آمده بودود، و عراقهي ها، از آشوتِ جنگاست. درواقع، افغان

روز ای بهرای  ويژه برای کردها، روزوه  ها، و ب ديکتاتوریِ شخصي صدام. فدراليسم برای عراقي

توليهد ومهود،   آشوتِ عراق، دگربار ديکتاتوری از جنس صهدام، باز مباداست تا اگر تاريخِ سراسر

های بسهيار، همچنهان اميدواروهد    رغم گوواگوويها، عليراهي برای فرار داشت  باشند. ولي، افغان

                                                           
1 Rouge State 

2 Bankrupt State 

3 Constitutionalism 
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خوبي متوجّ  هستند ک  در فقدان منابع ک  بتواوند در يک سرزمين واحد گرد هم بيايند؛ زيرا، ب 

فقهر و بهدبختي و   تهر  و افهزون  دوبارهو مواد خام، تجزي  و گسست در کشور، عبارت از تکثير 

 آشوت است.
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