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پیشگفتار چاپ جدید

از نخسـتین چـاپ نقـدی برسـاختار نظـام در افغانسـتان ۱۱ سـال می گـذرد؛ 
در ایـن مـدت کتـاب از سـوی اسـتادان، پژوهشـگران و دانشـجویان بـه گرمـی 
اسـتقبال گردیـده و بـه یکـی از منابـع پژوهشـی در ایـن حـوزه تبدیـل گردیـد و 
بارهـا از سـوی ناشـران محترم تجدید چاپ شـد. عزیـزان و فرهیختـگان زیادی 
را در ایـن سـال ها در داخـل و بیـرون از کشـور ماقات کـردم که متـن را خوانده 
بودنـد و از آشـنایی خـود بـا مـن و افـکار و برداشـت هایم از طریـق مطالعـه ی 
ایـن اثـر حـرف می زدند. برای نویسـنده خبـری و پیامـی مسـرت بخش تر از این 
نمی تـوان سـراغ کـرد کـه کسـی برایـش بگوید یا بنویسـد کـه اثـر او را خوانده و 
برداشـت  یـا نقـد خود را بـا وی در میان بگـذارد. از اسـتقبال گرم تـان از کتاب و 

 سـپاس گزارم.
ً
محتویـات آن در ایـن سـال ها قلبـا

تغییـرات سـالیان پسـین در عرصـه ی سیاسـی-اجتماعی و  بـه  بـا توجـه 
تحـول و تـداوم نزاع هـای گفتمانـی در کشـور عـده ای از اهل مطالعـه و پژوهش 
پیشـنهاد کردنـد تـا کتاب را از نـو بازنگری کنم و بـا تغییراتی در شـیوه ی نگارش 
و افـزودن فصلـی آن را تجدیـد چـاپ نمایـم. بـه اسـاس ایـن توصیـه بعـد از 
سـال ها، چونـان عـادت هـر نویسـنده ای کـه بـه نـدرت بـه خوانـدن و بازنگری 
برایـم در  بنیادیـن  نوشـته هایش برمی گـردد،  متـن را دوبـاره خوانـدم. پرسـش 
مرحلـه ی بازخوانـی و بازنگـری متن ایـن بود: آیـا بحث های نظـری و یافته های 
مطـرح شـده در کتـاب هنـوز کارآمـد و معتبرانـد یـا کارآیـی و اعتبار خـود را به 

مـرور زمـان از دسـت داده اند؟ 
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بعـد از بازخوانـی و مطالعـه ی متـن دریافتم کـه بحث های نظـری، یافته ها 
و محتـوای کتـاب هنـوز کارآمـد و معتبرانـد و بـا یافته هـا و پژوهش هایـم در 
سـالیان پسـین در تعارض نیسـتند. اما از شـیوه ی نوشـتار و نحـوه ی مطرح کردن 
بخش هایـی از مباحـث در کتـاب راضـی نبودم. به این نتیجه رسـیدم که می شـد 
پـاره ای از مطالـب و مباحـث را بـا زبـان نرم تـری ارایـه کـرد. سـوگمندانه میـان 
مطرح کـردن صریـح قضایـای تاریخی-هویتـی بـه هـدف روشـن گری، آزادی 
و رهایـی و دامـن زدن بـه افراطیـت قومـی و نفـرت  پراکنـی نـژادی خـط باریکی 
وجـود دارد. بی احتیاطـی در ایـن حـوزه  می توانـد به جـای روشـن گری و رهایی 
بـه افراطیـت قومـی، نفرت پراکنـی تبـاری، نژادپرسـتی و نفـاق ملـی دامـن زند. 
بـه عنـوان نویسـنده و فعـال سیاسـی بـه روشـن گری، آزادی بیـان، دسـت یافتن 
گاهـی، رهایـی، عدالـت، ارزش های حقوق بشـری و صراحـت در بیان  بـه خود آ
اهـداف و طرح  هایـم ماننـد همیـش باورمنـد و پابنـدم و از افراط  گرایـی قومـی، 
نفرت پراکنـی تبـاری و نژادپرسـتی بیـزار. به این اسـاس در بازخوانـی و بازنگری 
»نقـدی برسـاختار نظـام« در مباحـث نظـری و یافته های کتـاب تغییـر بنیادینی 
نیامـده، امـا در نحوه ی نـگارش و ارایـه ی مطالب، تغییـرات و اصاحاتی اعمال 

اسـت.  گردیده 
تغییـر نظـام سیاسـی، مسـأله ی قـوم  و قوم گرایـی، هویـت، ملت سـازی، 
بازنگـری و بازنویسـی کان روایت و نظم نمادین حاکـم برجامعه، انحصارگرایی، 
راه های مشـارکت در قدرت سیاسـی، نمایندگی، تحکیم مردم سـاالری، انتخابات 
شـفاف و بـا اعتبـار، تقلـب و تقلب زدایـی، تقویـت نهادهـا، جنـگ و راه هـای 
مهـار جنـگ در یک جامعـه ی ناهمگـون و چندپارچه، افراط گرایـی دینی-قومی  
و... هنـوز از بحث هـای داغ و پیچیـده ی جامعـه ی مـا بـه شـمار می رونـد. بـه 
بیش تـر ایـن مباحـث بـه نحوی در کتـاب و ارایـه راه  حل هـای مناسـب پرداخته 
شـده اسـت. بـه یافته هـا و راه حل هـای ارایـه شـده در پژوهـش در ایـن حوزه هـا 
هنـوز پابنـدم. یکـی از عمده تریـن ایـن مباحـث تغییر نظام سیاسـی از ریاسـتی 
مطلـق انحصـاری بـه پارلمانـی غیرمتمرکز فراگیر اسـت. بـه یافته هـا و باورهایم 
در ایـن حـوزه کمـاکان متعهدم و تغییـر نظام را یکـی از راه های موثـر فایق آمدن 
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بر مشـکات سـاختاری مسـأله ی قـدرت در کشـور می دانـم و در این مسـیر به 
فعالیت هایـم ادامـه می دهـم.

بـرای پیگیـری حـوادث و اعتبـار و عـدم اعتبـار یافته هـای کتـاب فصـل 
نظـام  تغییـر  گفتمـان  بحـث  بـه  فصـل  ایـن  در  افـزوده ام.  کتـاب  بـه  تـازه ای 
سیاسـی و مباحـث مرتبـط بـه موضوعـات مطـرح شـده در کتـاب در ۱۱ سـال 
پسـین پرداختـه ام. بـا مطالعه ی ایـن فصـل می توانید در بـاره ی اعتبـار و کارآیی 
مباحـث نظـری و یافته هـای کتـاب، ادامـه ی ایـن مباحـث بعـد از نشـر کتاب، 
موضع گیری هـای جریان هـای سیاسـی در قبـال ایـن قضایا، نیـاز یا عـدم نیاز به 
تغییـر نظـام سیاسـی و... به قضاوت بنشـینید. فصـل جدید کتاب تـداوم منطقی 
بحث هـا در کتـاب را بـه صـورت زنجیره ای بـه روز می سـازد و به انقطـاع زمانی 

و گسسـت در مباحـث در ۱۱ سـال گذشـته پایـان می بخشـد.
مباحـث مطرح شـده در فصل هـای مختلف کتـاب در حوزه هـای مختلف 
هنـوز در جامعـه مطرح انـد. امیـدوارم پرداختـن از نـو بـه این مسـایل بـا زبان و 
روی کـرد جدیـد بـا درنظرداشـت تغییرات نـو و پی گیـری مباحـث در ۱۱ سـال 
گاهـی، تأمین عدالت  پسـین،  مـا را در مبارزه ی مشـترک مـان بـرای آزادی، خود آ
اجتماعـی، حـق خودبیانگـری و حرکـت بـه پیـش بـرای دسـت یافتن بـه رفـاه و 

سـعادت کمـک نماید.
در پایـان از دوسـت فرهیختـه ام آقای جمشـید یما امیری بـه خاطر ویرایش 
متـن و توصیه هـای مفیـد،  از همکار خوبم آقـای عصمت الله احـراری به خاطر 
صفحـه بنـدی و طـرح جلد، از آقـای وحیـد پیمان، دوسـت خوبـم عبدالملک 
مبـارز و انتشـارات عـازم بـه خاطـر همکاری هـا و توصیه هـای سـازنده  ی  شـان 
تشـکر و قدردانـی می کنـم. اگـر توصیه ، تشـویق و همـکاری این دوسـتان نبود، 
بـا توجـه بـه مشـغله ها و بحران هـای سیاسـی در ایـن مرحلـه از تاریـخ کشـور 

چنیـن گامی بـه این زودی برداشـته نمی شـد.

مجیب الرحمن رحیمی
25 دلو 1398

کابل-افغانستان





سخنی با خواننده

قبـل از مطالعـه ی این اثر ذکـر چند مطلب کوتـاه ولی ضـروری را الزم می دانم. 
امیـد اسـت خواننـده ی عزیـز در مطالعـه ی کتـاب ایـن مـوارد را در نظر داشـته 

باشد.
- ایـن کتاب ترجمه ی متن انگلیسـی پایـان نامه ام1 برای مرحله ی ماسـتری 
در دانشـکده ی حکومت دانشـگاه ایسـکس2 بریتانیا اسـت که در سال تحصیلی 

۲۰۰۷ نوشـته شـده بود. در ترجمه ی فارسـی متن، اضافات الزم آمده اسـت.
- معرفـت و شـناخت پایـه و اسـاس رابطـه ی اقـوام اسـت: »یا أیهـا الناس 
 و قبائـل لتعارفـوا، إن أکرمکم 

ً
إنـا خلقناکـم من ذکـر و أنثـی و جعلناکم شـعوبا

عنداللـه أتقاکـم إن اللـه علیـم خبیـر(. )الحجـرات: ۱۳(. »ای مردم! ما شـما را 
از مـرد و زن آفریدیـم و ملت هـا و قبیله هـا گردانیدیـم، تـا یک دیگر را بشناسـید، 
ولـی گرامی ترین شـما نـزد خداوند باتقواترین شـما اسـت، خداوند دانـا و خبیر 

است.«
در ایـن آیـه خداونـد تبـارک و تعالـی بـه چندیـن اصـل اشـاره می کنـد: 
۱. تعـدد و چندگانگـی در میـان نـوع بشـر بـه ملت هـا و قبایـل. ۲. شـناخت 
یکدیگـر بـه عنـوان انگیزه و حکمـت خلق تعـدد و چندگانگی. ۳. نفـی افتخار، 

1. The Impact of Constitutional Framework on Democratic Consolidation and 
Conflict Management in Divided Societies
2. Department of Government, University of Essex
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برتری جویـی و امتیازطلبـی بـه اسـاس نژاد، قوم، قبیله، نسـب و رنـگ. ۴. تقوی 
و پرهیـزگاری بـه عنـوان بلندتریـن و ارزشـمندترین معیـار بـرای تقرب بـه خدا.
ـعب«، کـه در عصـر حاضـر در کشـورهای عربـی به 

َ
دربـاره ی معنـای »ش

معنـای ملـت و مـردم به کار مـی رود، و »قبایـل«، دیدگاه های مختلفی از سـوی 
مفسـرین ارایـه شـده، ولـی رأی راجح این اسـت که دایره ی شـعب گسـترده تر از 

دایـره ی قبایل اسـت و قبایل برخاسـته از شـعب.1
دلیـل و حکمـت ایـن تنـوع و چندگانگـی را خداونـد در ایـن آیـه معرفت و 
شـناخت گفتـه اسـت. خداوند می فرماید: شـما را ملت هـا و قبیله هـا گردانیدیم 
تـا یک دیگـر را بشناسـید. در بـاره ی برگشـت همـه بـه پدر و مـادر واحـد، تعدد 
و چندگانگـی بـه صـورت اقـوام و قبایـل، نفـی امتیـاز و برتری جویـی به اسـاس 
قـوم و قبیلـه و تقـوا بـه عنـوان معیـار پایـه، بـه حـد کافـی بحـث شـده اسـت و 
می تـوان در میـراث فرهنگـی مـا بـه  آن دسـت یافت. ولـی درباره ی »شـناخت« 
و »معرفـت« بـه عنـوان دلیـل و حکمـت ایـن تعـدد کم تـر می تـوان در مراجـع 
دینـی و فرهنگـی مـا بحث قابـل توجهی یافـت. به نظر نویسـنده ی این سـطور، 
شـناخت و معرفـت به عنوان اسـاس رابطه در تعـدد و چندگانگـی، چنانی که در 
فلسـفه ی فکـری امـروز نیز مطرح اسـت، می تواند راه گشـای بسـا از مشـکات 
اجتماعـی و سیاسـی باشـد. وقتی اصل تعـدد را قبول کنیم و شـناخت و معرفت 
را زیربنـای رابطـه و تعامـل بـا یکدیگـر قـرار دهیـم، پیامـد طبیعی ایـن روند به 
رسـمیت شـناختن و پذیرفتـن موجودیت دیگـران در جامعه اسـت. بحث کنونی 

بـا اتـکا بـه همین اصـل، رابطـه ی اقـوام را مورد بررسـی قـرار می دهد.
- بحـران مفاهیـم2 یکـی از شـاخصه های بـارز جامعه ی فکـری و فرهنگی 
مـا بـه شـمار مـی رود. نداشـتن تعریـف مشـخص از اصطاحـات و مفاهیـم، 
بـرای نویسـنده و خواننده مشـکات یکسـان بـه بار مـی آورد؛ یکـی را در انتقال 

۱. تفسیر فتح القدیر، قرطبی، بغوی، بیضاوی و نمونه.
2. Conceptual Crisis
بـرای مطالعـه ی بیش تـر مراجعـه شـود به مقالـه ی دیگـری از این نویسـنده با عنـوان »مفاهیـم ذاتأ 
جـدل برانگیـز«، در کتـاب: رحیمـی، مجیـب الرحمـن، )۱۳۹۸(، مباحث جـدل برانگیـز، کابل: 

انتشـارات عازم .
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مفاهیـم دچـار مشـکل می سـازد و دیگـری را در فهـم مقصـود و مـراد اولی. در 
چنیـن فضایـی درک و فهـم موضوعات مورد بحث مشـکل، گیج کننـده و گاهی 
ناممکـن بـه نظر می رسـد. این مشـکل در نوشـتار و ترجمه از زبان هـای بیرونی 
در حـوزه ی ما یکسـان به نظـر می خورد. گاهی ناآشـنایی با زبـان و اصطاحات 
مـورد اسـتفاده و گاهـی نبـود هم چون اصطاحـات یـا معادل های جـا افتاده در 
زبانی کـه بـه آن ترجمـه می شـود، یـا نبـود توافـق جمعـی میـان نویسـندگان در 
مـورد کاربـرد اصطاحـات معیـن در مـوارد مختلـف علمی و پژوهشـی، باعث 
ایجـاد ایـن معضلـه می گردد. حـوزه ی مـورد بحث ما نیـز از این قاعده مسـتثنی 
نیسـت. در افغانسـتان بـرای بحـث و کاوش مسـأله ی اقـوام، از اصطاحـات و 
واژه هـای متعـددی اسـتفاده می شـود. معمول ترین ایـن اصطاحـات تاجایی که 
مـن می دانـم قـوم، اقـوام و قبایـل، ملیت هـا، اتنی هـا، نـژاد و تبار انـد کـه در 
نوشـته های بیش تـر نویسـندگان ایـن حوزه به چشـم می خورنـد. در هر نوشـته ای 
اگـر نویسـنده تعریـف معینـی از اصطاحاتـی کـه بـه کار می بـرد ارایـه نکنـد، 
درک مفاهیمـی کـه وی درصـدد انتقـال آن بـرای خواننـده اسـت، ناتکمیل باقی 
می مانـد. بـدون پرداختـن بـه صحـت و سـقم یـا تبارشناسـی اصطاحـات و 
واژه هـای متعـددی که در این زمینه از سـوی نویسـندگان کشـور بـه کار می رود، 
مـن اصطـاح »قـوم« را کـه معـادل انگلیسـی آن Ethnicity اسـت در ایـن 
نوشـته بـه کار می بـرم. اصطـاح قـوم کـه در قـرآن کریـم نیز بـرای بیـان تعدد و 
چندگانگـی نسـل بشـر بـه کار رفته اسـت، در فرهنگ ما آشـنا به نظـر می خورد. 
ایـن اصطـاح در افغانسـتان کاربردهـای مختلفـی دارد؛ از قـوم بـه عنـوان یک 
گـروه قومـی مشـخص بـا پیوندهـای خونـی و نـژادی چـون قـوم پشـتون، قـوم 
هـزاره، قـوم تاجیـک و قوم ازبیک، تـا کاربرد در سـطح واحدهـای اداری، دره ها 
و قریه جـات چـون قوم هـای پکتیـا، قوم هـای تخـار و قوم هـای بـازارک و ده باال. 
مـن اصطـاح قـوم را در ایـن بحـث بـه همـان معنـای اولـی اش بـه کار می برم، 
کـه در تذکـره و ثبـت احوال نفـوس در افغانسـتان نیز قبـل از حکومـت فعلی به 

می رفـت. کار 
- بحـث دربـاره ی قضایـای افغانسـتان، به خصـوص تاریـخ ایـن کشـور، 
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جنجـال  برانگیـز و مشـکل آفرین اسـت. بحران مفهومـی با درنظرداشـت عوامل 
و انگیزه هـای متعـدد در ایـن حوزه، حضور گسـترده و چشـم گیر دارد. در نتیجه، 
هـر حرکتـی بـرای درک واقعیت هـای تاریخی و هویتی در کشـور با مشـکات و 
چالش هـای فـراوان روبه رو می شـود. بـرای رهایی از ایـن ابهام، ناگزیـرم به ذکر 
مسـایلی در این راسـتا بپردازم تـا خواننده بتوانـد خوب تر به عمق برداشـت هایم 
دسـت یابـد. وقتـی حرکت تشـکیل دولت هـای ملی در کشـورهای جهان سـوم 
آغـاز شـد، بـه تأسـی از کشـورهای غربـی الزم بـود تاریـخ و هویتـی بـرای این 
کشـورهای نوتأسـیس طبـق دل خـواه حاکمـان یـا قـوم حاکـم در همـان دوره 
طـرح ریـزی و بـا اسـتفاده از وسـایل و ابزارهـای حکومتـی و بـه تعبیـری ابـزار 
ایدیولوژیـک چـون: نصـاب درسـی، مکتب هـا، دانشـگاه ها، مراکز پژوهشـی، 
تعلیـم و تربیـت )آمـوزش و پـرورش(، رسـانه ها و... به خـورد مردم داده شـود. 
ایـن تاریـخ، فرهنـگ، علـم، معرفت شناسـی و دانـش برسـاخته ی1 معطـوف بـه 
قـدرت2 بعـد از مـرور یک نسـل با توجه بـه اعمال نفـوذ و انحصـار حکومت بر 
معلومـات، وسـایل تعلیـم و رسـانه های جمعـی، بـه واقعیت های مسـلم تبدیل 
شـده و از نـگاه روانـی بـرای همـه قابـل قبول شـدند. با گذشـت زمان و سـقوط 
نظام هـای اسـتبدادی تـک قومـی، رشـد دموکراسـی و آزادی، درهـم شکسـتن 
تحـوالت  جمعـی،  اطاعـات  وسـایل  بـر  حکومت هـا  و  دولت هـا  انحصـار 
بنیادیـن دیگـر در حوزه ی علـم و دانش بشـری و جهانی شـدن معلومات، بحث 
بازیابـی و بازجویـی هویـت و تاریخ گذشـته به شـدت در سـطح جهـان مطرح 

شـده است.
- عقیـده ی سـنتی در حـوزه ی علـوم اجتماعـی ایـن اسـت کـه علـم بایـد 
از تأثیـر و نفـوذ قـدرت مصـون باشـد. بـرای دریافـت و حصـول علـم واقعـی، 
بایـد ارزش هـا، وابسـتگی ها و رابطـه ی معطـوف بـه قـدرت را کنـار گذاشـت و 
بـا بی طرفـی و عینی نگـری بـه جسـت وجوی حقایق پرداخـت؛ چون علـم باید 
از نفـوذ بیرونـی در امـان بـوده و تنهـا بـر عقـل و منطـق اسـتوار باشـد. ولی این 

1. Construtced
)Power-Knowledge Relations( ۲. برگرفته از ایده ی »دانش معطوف به قدرت« فوکو
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برداشـت را فوکـو1 بـه چالش کشـیده و مسـأله دار سـاخته اسـت. فوکـو و پیروان 
مکتـب وی تولیـد علـم و دانـش را تنهـا موضوع شـناخت ندانسـته، بل کـه به آن 
بـه عنـوان یـک موضـوع هنجـاری و سیاسـی نـگاه می کننـد. از دیـدگاه این هـا 
میـان علـم و قـدرت رابطـه ی نزدیـک و تنگاتنگ وجـود دارد و ایـن دو یک دیگر 
را بـه صـورت مسـتقیم بـرای اعمال نفوذ یا تفسـیر و تأویـل قضایا مورد اسـتفاده 

قـرار می دهنـد.
یکـی از روی کردهـا و ابزاری هایی کـه فوکـو در ایـن زمینـه بـرای بازیافـت 
حقایـق و کشـف رابطـه ی دانـش و قـدرت بـه کار می بـرد، تبارشناسـی2 اسـت. 
تبارشناسـی   ای کـه بـر اهمیت رابطـه ی قدرت و دانش در بررسـی امـور تاریخی 
کیـد دارد، بـر ایـن بـاور اسـت کـه واقعیت هـا و آنچـه مسـلمات تاریخـی و  تأ
جانبدارانـه  قـدرت  اربابـان  سـوی  از  می شـوند،  پذیرفتـه  سیاسـی-اجتماعی 
معانـی  و  مفاهیـم  ایـن  گردیده انـد.  تحمیـل  جامعـه  بـر  و  شـده  برسـاخته 
برساخته شـده، بـر زندگـی مـا سـایه افکنـده و گزینه هـای سیاسـی-اجتماعی 
یـک حرکـت ضـد  بـه  راسـتا  ایـن  در  تبارشناسـی  می سـازند.  را محـدود  مـا 
تاریـخ می پـردازد و بـا نمایانـدن رونـد محروم سـازی، پنهـان کاری و ناگفته هـا 
و ناشـنیده ها تصویـر تـازه ای  از واقعیـت ارایـه می کنـد. از منظـر تبارشناسـی، 
تاریـخ نـه نمایـش تدریجی حقیقـت و معانی که نمایـش بی پایـان و مکرر بازی 

تسـلط، غلبـه و تحمیـل اسـت.
یکـی از روی کردهـا و ابـزار دیگـری کـه در عیـن زمینـه و بـرای کشـف 
واقعیـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، روی کـرد متن بـاوری3 و شـالوده شـکنی4 
دریـدا5 اسـت. متـن از نظـر دریـدا تنهـا بـه ادبیـات، نوشـته و حـوزه ی تفکـر 
محـدود نمی شـود. وی معتقـد اسـت کـه جهـان و هر پدیـده ای یک متن اسـت 
و ماننـد متـن، برساخته شـده و نیازمنـد تأویـل و تفسـیر می باشـد. از دیـدگاه 

1. Michel Foucault
2. Genealogy
3. Textuality
4. Deconstruction
5. Derrida
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دریـدا ایـن متن هـا و چگونگی به متـن درآمدن آن هـا، از رابطه ی قـدرت مصون 
نیسـتند و بـه نحـوی از قدرت حاکـم متأثر و طبـق دل خواه آنان تدویـن و عرضه 
شـده اند. بـرای ناپایدار سـاختن و آشـفته سـاختن آنچه بـه عنوان مفهـوم ثابت و 
تصویـر واقعـی و آنچـه به عنـوان مفهوم مخالـف و تصویـر ناواقعی ارایه شـده، 
دریـدا روش شالوده شـکنی و دو بـار خواندن1 را پیشـنهاد می کند. شالوده شـکنی 
بـه دریافـت و تشـخیص عوامـل بی ثبـات کننـده ای می پـردازد کـه هـر کلیتی را 
مـورد تهدیـد قـرار می دهـد و تأثیـر متقابـل ایـن عوامـل را بـر ثبـات و بی ثباتـی 
تصویـر و کلیـت مـورد ارزیابی قـرار می دهـد. دریدا بـرای نمایاندن ایـن رابطه، 
روش دوبـار خوانـدن را در هـر تحلیـل پیشـنهاد می کنـد. خوانـدن اول تکـرار 
همـان تفسـیر و تأویـل غالـب اسـت تـا نشـان داده شـود کـه متنـی، گفتمانی یا 
نهـادی چطـور بـه ثبـات دسـت یافته و یـک تصویـر کلی، جامـع و منسـجم را 
ارایـه می کنـد و ایـن تصویر چطور و چگونه اسـتخوان بندی شـده اسـت. قرائت 
دوم، ایـن تصویـر کلی و منسـجم را با برشـمردن و تکیـه بر عوامـل ناپایدارکننده 
در داخـل متـن، گفتمـان یـا نهـاد بی ثبات و آشـفته می سـازد. با ایـن روش تنش 
داخلـی، پنهـان کاری، سـرکوب و حذف هایی  کـه در طـول زمان صـورت گرفته 
بـه نمایـش گذاشـته شـده و تصویر ارایـه شـده ی معطوف بـه قـدرت، متزلزل و 

می گـردد.2 بی ثبـات 
بـا در نظرداشـت ایـن نظریه هـا، روی کردهـا و ابزارهـا، در حـوزه ی تاریـخ 
بـرای درک واقعیت هـا بایـد بـه حرکـت ضد تاریـخ پرداخـت و با بیان و تشـریح 
زوایـا و ابعـاد ناگفتـه و ناشـنیده و حتـی متـروک، در تصویـری که توسـط دانش 
معطـوف بـه قـدرت ایجـاد شـده اسـت، درز ایجاد کـرد تـا رهـروان حقیقت با 
مطـرح کردن پرسـش های جدید، تبارشناسـی مفاهیـم و قضایـا و دوبارخواندن 
متـن در صـدد کشـف حقایـق و تصویـر واقعـی گذشـته ی خـود برآینـد؛ چـون 
معلومـات نادرسـت تاریخی به عاوه ی بسـتن دسـت و پای انسـان ها و محدود 
قضـاوت ،  فهـم،  در  را  مـا  آنـان،  سیاسـی-اجتماعی  خواسـت های  سـاختن 

1. Double reading
2. Richard Devetak )2005:161-70(
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حق طلبـی و آینده نگـری نیـز دچـار مشـکل و بحـران می سـازد.
بـا درنظرداشـت این اصول اگر بـه افغانسـتان، ترکیه، ایران و... نـگاه کنیم، 
بـه خوبـی درمی یابیـم که علـم، تاریـخ و هویت این کشـورها در بسـا مـوارد به 
صـورت نادرسـت، جعلـی و بـا اسـتفاده از دانش معطـوف به قدرت طرح شـده 
و بـا اسـتفاده از ابـزار خشـن و اسـتبدادی حکومت هـای وقت در دسـترس عامه 
قـرار گرفتـه اسـت. بـه طـور نمونه بـرای بیـان ایـن واقعیـت، نگاهی بـه تاریخ و 

هویـت افغانسـتان می اندازیم.
افغانسـتانی که در سـال ۱۸۸۰ تأسیس شده و اسـتقال خود را در ۱۹۱۹ به 
دسـت آورده، طوری در تاریخ رسـمی برسـاخته شـده که گویا توسـط احمدشاه 
ابدالـی تأسـیس و بـه عنـوان یـک دولت مـدرن و ملـی در اعمـاق تاریخ ریشـه 
دارد. نگاهـی بـه کتاب هـای تاریـخ معاصـر کـه توسـط نویسـندگان و محققـان 
صاحـب نام در کشـور به رشـته ی تحریر درآمده اند، چون: افغانسـتان در مسـیر 
تاریـخ، نوشـته ی میـر غـام محمـد غبـار، افغانسـتان بعـد از اسـام، نوشـته ی 
عبدالحـی حبیبـی و افغانسـتان در پنـج قـرن اخیر، نوشـته ی میـر محمد صدیق 
فرهنـگ بـه خوبی این مسـأله را انعـکاس می دهند. به طـور نمونـه نگاهی گذرا 
بـه فهرسـت مطالـب تاریخ میر غـام محمد غبـار می اندازیـم که به افغانسـتان 

و پیشـینه ی تاریخـی آن چگونـه نـگاه می کند.
»فصل دوم: افغانستان از گذشته ی دور تا قرن ششم قبل از میاد 

یکم: در گذشته ی دور 
دوم: در زمان اویستا

فصـل سـوم: نفوذ دولت هـای خارجـی و مبارزه مـردم افغانسـتان )از قرن 
ششـم قبـل از میـاد تا قرن سـوم قبـل از میاد(

یکم: افغانستان و دولت هخامنشی 
دوم: افغانستان و دولت یونان

فصـل چهـارم: سـقوط اسـتیای خارجـی و تأسـیس دولت های مسـتقل 
افغانسـتان )از قـرن سـوم ق.م. تـا قـرن ششـم میادی(

یکم: افغانستان در زمان دولت یونانو باختری 
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دوم: افغانستان در زمان دولت کوشانی 
سوم: از کوشانی تا یفتلی

چهارم: افغانستان در زمان دولت یفتلی 
فصل پنجم: ورود عنصر ترک و نفوذ دولت ساسانی در افغانستان

فصـل ششـم: اسـتیای عـرب و مبـارزه و قیام هـای مـردم افغانسـتان )از 
قـرن هفتـم تـا قـرن نهم میـادی(

یکم: ظهور اسام
دوم: نفوذ عرب در افغانستان )دوره ی خلفای راشده(

سـوم: اسـتیای عـرب در افغانسـتان در دوره ی دولـت امـوی و مبـارزات 
کشـور مردم 

چهارم: پیروزی قیام مردم افغانستان و انهدام دولت اموی
مـردم  مبـارزات  و  عباسـی  دوره ی  در  عـرب  اسـتیای  ادامـه ی  پنجـم: 

فغانسـتان ا
ششم: وضع اجتماعی افغانستان در دوره ی استیای عرب 
فصل هفتم: افغانستان از قرن نهم تا قرن سیزدهم میادی 

یکم: افغانستان در زمان دولت طاهری
دوم: افغانستان در زمان دولت صفاری

سوم: افغانستان و دولت سامانی
چهارم: افغانستان در زمان دولت غزنوی 

پنجم: وضع اجتماعی افغانستان از قرن دهم تا قرن دوازدهم میادی 
ششم: افغانستان و دولت سلجوقی 

هفتم: افغانستان در زمان دولت غوری 
هشتم: افغانستان و دولت خوارزمشاهی

فصـل هشـتم: اوضـاع اجتماعـی افغانسـتان از ظهـور اسـام تـا حملـه 
چنگیـز

یکم: طبقات اجتماعی 
دوم: اقتصاد 
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سوم: شهرها
چهارم: اداره 

پنجم: مذهب 
ششم: فرهنگ

فصـل نهـم: هجـوم مغـول و مبـارزه ی مـردم افغانسـتان )قـرن سـیزدهم 
میـادی(

یکم: صاعقه ی چنگیز 
دوم: تاش مردم برای زندگی دوباره )ملوک کرت( 

فصل دهم: افغانستان در قرن چهاردهم و پانزدهم میادی 
یکم: هجوم تازه )تیمور(

دوم: احیای مجدد )دولت گورکانی افغانستان(
فصـل یازدهـم: تجزیه و انحطاط کشـور در اثـر نفوذ دولت هـای خارجی 

و مبـارزه ی مـردم افغانسـتان )از قرن شـانزدهم تا قـرن هجدهم میادی(
یکم: افغانستان و دولت شیبانی ماوراء النهر 

دوم: افغانستان و دولت صفوی ایران
سوم: افغانستان و دولت بابری هند 

چهارم: اوضاع اجتماعی افغانستان در دوره ی تجزیه و تقسیم
پنجـم: مبـارزات آزادی خواهانـه ی مـردم افغانسـتان در جبهـه ی شـرق و 

جنـوب و تأسـیس دولـت هوتکـی در قندهـار
افغانسـتان در جبهـه ی غـرب و  هفتـم: مبـارزه ی آزادی خواهانـه ی مـردم 

تأسـیس حکومـت محلـی ابدالـی در هـرات
هشتم: افغانستان و دولت افشار 

فصل دوازدهم: افغانستان از قرن هجدهم تا قرن بیستم 
یکم: دولت ابدالی و تشکیل مجدد افغانستان 

دوم: سیاست دولت انگلیس در افغانستان 
سوم: سیاست دولت تزاری روس در افغانستان

 افغانستان و دولت ایران 
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چهارم: جنگ های فئودالی و تشکیل دولت محمدزایی 
پنجم: تجاوز دولت انگلیس و مبارزه ی مردم افغانستان 

ششم: افغانستان در طی متارکه ۳۵ ساله 
هفتم: تجاوز دومین دولت انگلیس و مبارزه ی مردم افغانستان 

هشتم: تمرکز سلطنت فئودالی و آغاز جنبش آزادی خواهی 
نهم: تحول جدید و عکس العمل قوه های ارتجاعی«1

وقتـی فهرسـت مطالـب کتاب هـای تاریـخ نویسـندگان مسـتقلی که نشـر 
و پخـش کتـب تاریـخ  آنـان در کشـور ممنوع بـوده، چنین باشـد؛ طبیعی اسـت 
تاریـخ رسـمی کشـور کـه در مکاتـب تدریس می شـد و تدریـس می گـردد یا از 
سـوی حکومـت بـه نشـر می رسـید یـا به نشـر رسـیده، بـه مراتـب حالـت بدتر 
از ایـن دارد. در ایـن تفکـر برسـاخته شـده ی معطوف بـه قدرت، افغانسـتان قبل 
از میـاد مسـیح، در زمـان غزنویـان، غوری هـا و احمدشـاه ابدالـی بـه عنـوان 
یـک دولـت مسـتقل وجـود دارد، در حالی کـه واقعیـت خاف این اسـت. حتی 
اصطـاح »دولـت« بـه معنـای مـدرن آن یـا چنان که مـا امـروز بـه کار می بریم 
و می فهمیـم، تـا قـرن ۱۹ وارد ادبیـات کشـورهای عـرب نشـده بـود، چـه رسـد 
بـه افغانسـتان کـه ایـن اصطـاح را از زبان عربـی وام گرفتـه اسـت. وقتی جعل 
و دسـتکاری دامن گیـر دوره هـای قبـل از میـاد مسـیح در تاریـخ این سـرزمین 
اسـت، دربـاره تاریـخ تشـکیل ایـن دولـت از ۱۸۸۰ تا پایـان دوره ی اسـتبدادی 
خانـدان مصاحبـان چـه فکـر می کنیـد؟ مـن بـاری از یکی از دوسـتان پرسـیدم 
ابدالـی.«  احمدشـاه  اسـت،  »روشـن  گفـت:  کیسـت؟  افغانسـتان  مؤسـس 
پرسـیدم: »چـرا میرویـس هوتکـی مؤسـس ایـن دولت نیسـت، چـون او قبل از 
احمدشـاه ابدالـی در بـه قـدرت رسـانیدن اقـوام پشـتون نقش داشـت؟« گفت: 
»نمی دانـم.« پاسـخ روشـن اسـت، چـون او غلزایی بـود و در هنگام برسـاخت 
تاریـخ رسـمی خاندان حاکـم در افغانسـتان، درانی  بود. مقتضـای طبیعی دانش 
و تاریـخ معطـوف به قدرت اسـت تا تاریـخ و کان روایت چنین باشـد. واقعیت 
ایـن اسـت کـه حتـی کاربـرد اصطـاح حکومـت بـه معنـای رایـج و مـدرن آن 

۱. بر گرفته از فهرست مطالب تاریخ غبار.
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بـرای دوره هـای ماقبـل امیـر عبدالرحمن خان نادرسـت اسـت، چـون حکومت 
و افغانسـتانی در آن دوره هـا وجـود نـدارد. احمدشـاه ابدالی مؤسـس امپراتوری 
ابدالـی اسـت، نـه افغانسـتان. او خـود را پادشـاه ایـران و خراسـان می نامیـد و 
در زمـان وی نـام و نشـانی از افغانسـتان بـه معنـای دولـت، حکومـت یـا حتـی 
امپراتـوری و یـا نهاد سیاسـی به چشـم نمی خـورد، بل که افغانسـتان نـام محلی 

اسـت در گوشـه ای از امپراتـوری و افغـان نـام طایفـه و قومی.
تاریـخ افغانسـتان بـه عنـوان یـک دولت ملـی و هویت سیاسـی مسـتقل از 
زمانـی شـروع می شـود که چنین هویتـی پا به عرصـه ی وجود می گـذارد. تاریخ 
ماقبـل ایـن دوره بایـد بـه نام هـا و  نشـانی های مشـخص خـود مـورد مطالعـه و 
ارزیابـی قـرار گیرنـد، نه تحت نـام افغانسـتان. وقتی در دانشـگاه پیشـاور تاریخ 
پاکسـتان را می خوانـدم، بـه چیـزی بـا عنـوان پاکسـتان در زمـان قبـل از میـاد 
مسـیح یـا در زمـان غزنوی هـا برنخـوردم. تاریـخ ایـن کشـور از زمـان تجزیه ی 
شـبه قـاره در ۱۹۴۷ و بـا ذکر حوادث چند سـال قبـل بر آن آغاز می شـد و ماقبل 
آن، تاریـخ امپراتوری هـا و حکومت هایـی بـود کـه در این حوزه ی بـزرگ حضور 
داشـتند. ایـن بـه ایـن معنی نیسـت سـرزمین کنونـی ای که دولـت پاکسـتان در 
آن موقعیـت دارد، قبـل از ۱۹۴۷ وجـود نداشـت یـا ایـن حـوزه تاریـخ و تمدنی 
نـدارد. ایـن منطقـه وجـود داشـت و جزئـی از تاریخ و تمـدن این حوزه اسـت، 

ولـی نه بـه نام پاکسـتان.
بـا چنیـن پیـش زمینه ی فکـری و ذهنـی، وقتـی در افغانسـتان نویسـنده ای  
دربـاره ی حـوادث تاریخـی و قضایـای مربـوط بـه هویـت و روابـط اقـوام و... 
سـخن می گویـد تردیـدی نیسـت کـه نوشـته و برداشـت هایش بـرای خواننـده، 
ناآشـنا و گاهـی ضـد ملـی جلـوه می کنـد. بنابرایـن، بـرای هضـم حرف هـا و 
ناگفته هـا و ناشـنیده های تاریخـی و هویتـی، نیازمنـد حوصله منـدی، تأمـل و 
بازنگـری مجـدد در بسـا از مفاهیـم و برداشـت های مسـلم گونه ی خود هسـتیم 
تـا واقعیـت را آن طـوری کـه هسـت دریابیـم و بدانیـم نـه آن طوری که به مـا القا 

شـده یا القـا می گـردد.
اگـر چنین نشـود و مـا در برداشـت های تاریخی خـود تجدیدنظـر نکنیم و 
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هویـت تمدنـی و افتخـارات گذشـته ی خـود را در یک حـوزه ی مشـترک تمدنی 
و  نکنیـم  جسـت وجو  خراسـان کهن  و  تاریخی-فرهنگـی  ایـران  در  و  بزرگ تـر 
ایـن تسلسـل را در هویـت سیاسـی فعلـی خـود به نـام افغانسـتان پـی نگیریم، 
در بسـا از قضاوت هـا و برداشـت های خـود بـه خطـا رفته ایـم؛ چـون افتخارات 
تاریخـی حـوزه ی مشـترک تمدنـی مـا بـا سـخاوتمندی و بی رحمـی تمـام بـه 
هویـت سیاسـی جدیـدی به نام ایران بخشـیده شـده اسـت کـه مقارن بـا ظهور 

افغانسـتان شـکل گرفت.
بحـث اقـوام و روابـط اقـوام در افغانسـتان نیـز پایـه در دریافـت واقعیت ها 
دارد تـا دامـن زدن بـه تنش هـای قومـی و مذهبی. از دیـر زمانی به این سـو بحث 
دربـاره ی اقـوام، روابـط قومـی و ایجـاد نظامی کـه بتوانـد بـه اسـاس عدالـت و 
برابـری باعـث صلح و ثبات در کشـور چندپارچه و چندقومی ای مثل افغانسـتان 
شـود بـا پشـتوانه ی دینـی و ملـی، در گلـو خفـه سـاخته شـده و خـاف دیـن و 
مصالـح علیـای مملکـت قلـم داد گردیده اسـت. من در ایـن بحث نه بـه برتری 
قومـی ایمـان دارم و نـه علیـه قومـی بـه عنـوان یک قـوم سـخن می گویـم. تعدد 
قومـی و زبانـی همان طـوری کـه از نشـانه های قـدرت خداونـد اسـت، اسـاس 
نظـام خلقـت را نیـز تشـکیل می دهـد. مشـکات ناشـی از حضـور اجبـاری و 
گاهـی ناخواسـته ی این اقـوام در  درون مرزهـای دولت های ملی ای که از سـوی 
اسـتعمار ترسـیم و تحمیل شـده اند، بـه نظر نویسـنده ی این سـطور از راه بحث 
و مفاهمـه و ایمـان بـه مقتضیـات »شـناختن« و »معرفـت« قابل حل اسـت، نه 
از طریـق اجبـار و تکـرار اصطاحـات بی معنایی کـه بارها در عمـل ناکارآمدی 
خـود را بـه اثبـات رسـانیده اند. بنابرایـن از خواننده تقاضـا دارم به بحـث کنونی 
از همیـن زاویـه نـگاه کنـد و آن را گامـی در راه حـل و درک مسـایل بغرنـج و 

گاهی و خودشناسـی تلقـی کند. پیچیـده ی کشـور و روزنـه ای  بـه سـوی آ
- نکتـه ی دیگـر قابـل تأمـل در خوانـدن ایـن بحـث، ایـن اسـت کـه در 
گذشـته ها قوانیـن اساسـی بـه تقسـیم قـدرت در واحدهـای ملـی توجه داشـتند 
تـا به مسـأله ی بـه رسـمیت شـناختن و حق و حقـوق اقلیت هـای قومـی در این 
واحدهـای ملی. بحث به رسـمیت شـناختن و تعـدد و کثرت گرایی در فلسـفه ی 
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سیاسـی و حقـوق اساسـی بحـث تـازه ای  اسـت. واحدهـای ملـی در گذشـته 
کید داشـتند تا بـه تعدد  بیش تـر بـه یکسان سـازی و تشـکیل هویـت یکپارچـه تأ
و کثرت گرایـی در دولـت ملـی. تحـوالت اخیـر قرن بیسـتم و اوایل قرن بیسـت 
و یکـم نشـان داد کـه نمی تـوان از کنـار مسـأله ی هویـت و اقـوام در کشـورهای 
چندقومـی بـه راحتـی و بـدون اعطـای حقـوق الزم بـه آنـان گذشـت. حتـی در 
کشـورهای پیش رفتـه ی غربـی ایـن رونـد بـا قوت تمـام در حال رشـد و توسـعه 
اسـت. بـه طـور نمونـه می تـوان از کشـور بریتانیـا و حقـوق و امتیازات سیاسـی 
و مدنـی اسـکاتلند، ویلـز و ایرلنـد شـمالی در ایـن کشـور نـام بـرد. بـا توجه به 
همیـن تحـول اسـت کـه قوانیـن اساسـی جدیـد بایـد بـه ایـن رونـد جهانـی و 
مسـأله ی حیاتـی بـرای صلـح و اسـتقرار توجـه مضاعف کننـد. خواننـده ی این 
بحـث بایـد این موضـوع را در نقد و بررسـی قانون اساسـی جدید افغانسـتان در 

نظر داشـته باشـد.
۔ ذکـر نـام شـخصیت ها در متـن کتـاب و ارایـه ی معلومات دربـاره ی آنان، 
به منظـور روشـن سـاختن بحـث و با درنظرداشـت اصـول بحث علمـی صورت 
گرفته اسـت و نویسـنده از این کار، هدف و غرض مشـخصی را دنبال نمی کند.
- بـرای نوشـتن یـک بحـث علمـی در سـطح دانشـگاه بایـد تیوری هـای 
معینـی را انتخـاب کـرد و در یـک سـطح محدود و مشـخص به بحـث و تحلیل 
پرداخت. نویسـنده در اینجا با تأسـی از همین اصل قضیه افغانسـتان را بررسـی 
کـرده اسـت. همان طـوری کـه بارهـا در بحـث متذکـر شـده ام، قضیه و مشـکل 
افغانسـتان تـک بعـدی نیسـت و نمی توان با برشـمردن یـک یا دو عامل بـه ابعاد 
آن پـی بـرد، بل کـه مشـکلی اسـت چندیـن ُبعـدی و پیچیـده. در ایـن بحث من 
بـه یکـی از ابعـاد این مشـکل، که شـاید عمده ترین نیز باشـد، تمـاس گرفته ام و 
از موجودیـت مشـکات و عوامـل دیگـر یا حتـی مؤلفه هـای ناگفته و ناشـکافته 

در همیـن ُبعد انـکار ندارم.
- از دانشـمندان، اسـتادان و دوسـتان عزیـزی کـه مرا در بازنگـری، اصاح 
و ارایـه ی معلومـات بـرای تکمیـل و غنامنـدی بحـث یـاری رسـانیده اند ابـراز 
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سـپاس می کنـم. از اسـتاد راهنمایـم پرفیسـور ویکـی رنـدل1 و دکتـور دیویـد 
هـوورت2 در دانشـگاه ایسـکس بریتانیـا بـه خاطـر راهنمایـی و همکاری هـای 
صمیمانـه ی شـان در مراحـل مختلـف تکمیـل بحـث ابـراز امتنـان می کنـم. از 
عبدالحـی خراسـانی عضـو بازنگری و تسـوید قانون اساسـی افغانسـتان، زلمی 
نشـاط، داکتـر عبدالوهـاب، عبدالحفیـظ منصور، شـمس الحق آریانفـر، داکتر 
محی الدیـن مهـدی، خواجه بشـیراحمد انصـاری، داکتر هارون امیـرزاده، غام 
ایشـان جاهد، مطیـع الله تائـب، عبدالجبار آریایـی، داکتر عبدالخالـق لعل زاد،  
رحیـل دولتشـاهی و داکتـر سـید اکبر زیـوری که متن کتـاب را خوانـده و با ابراز 
نظـر و پیشـنهادهای منتقدانـه و سـازنده ی خویـش، بنـده را در غنامنـدی بحث 

یـاری رسـانیده اند، ابـراز سـپاس می کنـم.
- مسـؤولیت هـر خطـا و اشـتباه در کتـاب را، کـه بـاور دارم از روی عمد و 
قصـد صـورت نگرفته اسـت، بـه دوش می گیرم و در صـورت دریافـت انتقادات 
سـالم دانشـمندان و خواننـدگان گرامـی، در چاپ هـای بعـدی بـه اصـاح آن 

پرداخت. خواهـم 

1. Vicky Randall
2. David Howarth
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افغانسـتان بعـد از عقب نشـینی نیروهای اتحاد شـوروی در سـال ۱۹۸۹ و پایان 
جنـگ سـرد در دهـه ی نـود، از سـوی غربیـان، کـه روزگاری از جهـاد و مقاوت 
ملـی مـردم افغانسـتان علیه تجاوز و اشـغال نظامی اتحاد شـوروی در سـال های 
۱۹۸۹ - ۱۹۷۹ حمایـت می کردنـد، بـه سـرزمین فراموش شـده ای  تبدیل شـد.
افغانسـتان بعد از سـقوط رژیم کمونیسـتی داکتر نجیب الله در سـال ۱۹۹۲ 
و پیـروزی انقـاب اسـامی تحـت رهبـری مجاهدیـن، یکـی از مهلک تریـن 
جنگ هـای قومـی و مذهبـی را تجربـه کـرد. ایـن نبـرد داخلـی بـرای سـیطره و 
آزادی، بـا درنظرداشـت طبیعـت منطقـه و موقعیـت اسـتراتژیک ایـن کشـور، 

پیامدهـای فراگیـر و غیرمترقبـه ای داشـت.
سـقوط دولـت، بی قانونـی و اعمال خشـونت در غیاب یـک حکومت قابل 
قبـول بـرای همـه، زمینـه را بـرای تروریسـت ها )دهشـت افگنان( و گروه هـای 
تنـدرو بیـرون از افغانسـتان چـون تنظیـم القاعـده فراهم سـاخت تـا مراکز خود 
را در افغانسـتان تأسـیس و حمایـت تعـدادی از سـاکنان شـرق و جنوب کشـور 

را جلـب کنند.
عمل کردهـای غیـر انسـانی و خـاف موازیـن پذیرفتـه شـده ی بین المللی 
از سـوی طالبـان و حمات تروریسـتی سـازمان القاعـده در ۱۱ سـبتمبر ۲۰۰۱ 
علیـه ایـاالت متحـده ی امریکا، بـار دیگر افغانسـتان را از عزلـت طوالنی بیرون 
کـرد و در محـراق توجـه جهانیان قرار داد. بعد از شکسـت طالبـان، موج تازه ای 
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از تغییـر و گـذار بـه سـوی دموکراسـی )مردم سـاالری( بـه همـکاری غـرب در 

افغانسـتان زیـر پوشـش معاهـده ی بن )۲۰۰۱( شـکل گرفـت. در ایـن معاهده 

تدویـن قانـون اساسـی جدیـدی بـرای کشـور پیش بینـی شـد تـا بـر اسـاس آن، 

نهادهـای دایمـی حکومتـی پایه ریـزی شـده و اسـاس یـک نظـام دموکراتیـک 

باثبـات گذاشـته شـود و این نظـام جدید، جای رژیم هـای ناکام1 قبلـی را بگیرد.

در مرحلـه ی پسـاطالبان، افغانسـتان از زوایـای مختلـف، چـه در سـطح 

اکادمیـک و چـه در سـطح رسـانه ها، مـورد مطالعـات و پژوهش هـای متعـدد 

قـرار گرفتـه اسـت؛ ولـی تا هنـوز مطالعـه ی همه جانبـه و گسـترده ای در زمینه ی 

تأثیـر قانـون اساسـی جدید و نظـام که برای کشـور بـه ارمغان آورده، بـر تحکیم 

دموکراسـی و مهـار جنگ در افغانسـتان، صـورت نگرفته اسـت. بنابراین، نیازی 

دیـده می شـود تـا تأثیـر قانـون اساسـی جدیـد بـر تحکیـم دموکراسـی و مهـار 

جنـگ در افغانسـتان، بـه مثابـه ی یک نمونـه ی جدیـد در موج حرکت به سـوی 

مردم سـاالری  در آغـاز قـرن بیسـت و یکم، مـورد مطالعـه و ارزیابی قـرار گیرد.

در ایـن جسـتار، بـه عوامـل و مسـایل مختلفـی تمـاس گرفتـه شـده کـه به 

نحـوی بـا موضوع مـورد بحث رابطه دارنـد، ولی مطالعـه به طور عمـده بر تأثیر 

نظـام ریاسـتی قـوی انحصـاری و متمرکز2 بـر چشـم انداز تحکیم دموکراسـی و 

مهـار جنـگ در افغانسـتان طبـق قانون اساسـی ۲۰۰۴ توجـه دارد. طـرف داران 

ایـن نظـام در افغانسـتان مدعی انـد اتخـاذ همچـو نظامی بـه ثبات، مهـار جنگ 

و تحکیـم دموکراسـی در کشـور می انجامد. این مطالعه با بررسـی ایـن ادعاها، 

گزینه هـای دیگـری را نیـز بـا اسـتفاده از تیوری هـای مطـرح و بحث هـای جـا 

افتـاده در ایـن زمینـه مـورد مطالعه قـرار می دهد.

بـرای بررسـی و کاوش نظـام ریاسـتی قـوی و مرکزمـدار کـردن قـدرت در 

افغانسـتان و دیگـر گزینه هـا، ایـن مطالعـه بـه پنـج فصـل تقسـیم بندی شـده 

اسـت. فصـل اول، بنیادهـای تیوریـک در زمینـه ی انتخـاب قانون اساسـی برای 

1. Failed regimes
2. An Exclusive Centralized Presidential System
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جوامـع چندپارچـه را بـه بحـث می گیرد. فصـل دوم، در مـورد افغانسـتان تمرکز 
دارد و بـه ایـن مسـأله می پـردازد کـه آیـا افغانسـتان یـک جامعـه ی چندپارچـه 
و منقسـم اسـت یـا خیـر. فصـل سـوم، بـه شـرح رونـد گزینـش و ویژگی هـای 
قانـون اساسـی جدیـد می پـردازد، فصـل چهـارم بـه نقـد، ارزیابـی و تحلیـل 
رونـد انتخـاب قانـون اساسـی جدیـد و مناسـب بـودن آن بـرای کشـوری مانند 
افغانسـتان تمرکـز دارد و فصـل پنجـم بـه ارزیابـی وضعیـت و گفتمـان تغییـردر 
یـک دهـه ی پسـین اختصـاص یافتـه اسـت. در نتیجه گیـری، بـا اتـکا بـه اصول 
نظـری و شـواهد و دالیـل ارایـه شـده، ایـن مطالعـه از یـک نظـام مناسـب برای 

جامعـه ی چندپارچـه ای ماننـد افغانسـتان دفـاع می کنـد.
می تـوان مدعـی شـد کـه هنـوز خیلـی زود اسـت دربـاره ی ناکامـی و یـا 
موفقیـت نظـام ریاسـتی جدیـد در افغانسـتان بـه قضـاوت بنشـینیم، چـون تـا 
هنـوز مـدت کوتاهـی از عملی شـدن آن نمی گـذرد. ولـی واقعیت هـای عینـی 
می رسـانند؛ مسـایل آن طـوری کـه بایـد در جوامـع چندپارچـه و عقب مانـده 
توسـط قانون اساسـی تنظیم شـوند تا به ثبات، مهار جنگ و تحکیم دموکراسـی 
یـاری رسـانیده و زمینـه ی رضایـت مطلـوب مـردم و مشـروعیت نظـام را فراهم 
سـازند، در افغانسـتان و انتخـاب قانون اساسـی جدیـد در نظر گرفته نشـده اند.1
میـزان نارضایتـی از نظـام میـان گروه هـای قومـی در افغانسـتان در نتیجه ی 
مسـتقیم پیامدهـای انتخـاب نظام قـوی ریاسـتی و مرکزمدار، که بـر اصل بازی 
بـا نتیجـه برد یـا باخت مطلـق در جامعـه ای چند قومیی مثل افغانسـتان اسـتوار 
اسـت، به صـورت روزافـزون در حال رشـد می باشـد. اوج ایـن نارضایتی وقتی 
به نمایش گذاشـته شـد کـه به تاریـخ ۳ اپریـل ۲۰۰۷ ائتاف جدیدی متشـکل 

۱. مطالعـات گسـترده و همـه جانبـه ای کـه از سـوی نهادهـای پژوهشـی غربـی و سـازمان های 
بین المللـی تـا هنـوز دربـاره ی افغانسـتان صـورت گرفتـه نشـان می دهنـد کـه حکومت افغانسـتان 
یـک حکومـت ناکام و فاسـد اسـت. در ایـن مطالعـات، ناکامی حکومـت در عرصه هـای مختلف 
به ویژه کسـب مشـروعیت، تأمیـن امنیت، مبـارزه علیه مواد مخـدر، مبارزه با گروه های تروریسـتی 

و کسـب حمایـت اقـوام مختلـف افغانسـتان از حکومـت و نظام سیاسـی مطرح شـده اسـت.
نارضایتـی گسـترده ی اقـوام مختلـف از حکومـت و جنگ هـای گسـترده  در بخش هـای مختلـف 
کشـور گوشـه ی دیگـری از پیامدها و دلیـل ناکامی نظام انحصاری در افغانسـتان به شـمار می رود.
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از بیش تـر از هفـت حـزب سیاسـی، بـا اشـتراک برخـی از عمده تریـن رهبـران 
سیاسـی افغانسـتان، تشـکیل یـک حرکـت سیاسـی جدیـد را بـه نـام »جبهـه ی 
ملـی« اعـان کـرد. تغییـر نظـام سیاسـی افغانسـتان از ریاسـتی بـه پارلمانـی و 
انتخابـی بـودن والی هـا از جملـه ی برجسـته ترین اهـداف ایـن جبهـه به شـمار 

می رود.1

جمع آوری معلومات
آغاز موج سـوم مردم سـاالری2 در سـال 3،۱۹۷۴ سـقوط اتحاد جماهیر شوروی 
و پایـان جنگ سـرد زمینه سـاز موجی از حرکت به سـوی دموکراسـی در سراسـر 
تـا دربـاره ی مردم سـاالری، تحکیـم  باعـث شـد  ایـن تحـوالت  جهـان شـد. 
دموکراسـی و مهـار جنگ بـه صورت مطالعـات نمونه ای و مطالعات مقایسـه ای 
چنـد نمونـه ای در سـطح خـرد و کان،4 تحقیقـات و پژوهش هـای دامنـه دار و 
گسـترده ای صـورت بگیـرد. بنابرایـن، معلومـات5 و بحث های تیوریـک فراوانی 
در ایـن زمینـه قابل دسترسـی اسـت.6 برای مطالعـه درباره ی افغانسـتان، به طور 

۱. برای تفصیل بیش تر به اعامیه جبهه ی ملی مراجعه کنید:
http://www/junbesh.net/ahdaf-jabhae-milli.htm
قابـل تذکـر اسـت کـه شـورای متحـد ملـی متشـکل از ۶۰ حـزب سیاسـی، نهادهـای اجتماعـی 
و  کـرده  اعتـراض  نظـام  سـاختار  بـه  ملـی  جبهـه ی  اعـان  از  قبـل  مسـتقل،  شـخصیت های  و 

بـود. سـاخته  مطـرح  را  مشـابهی  خواسـت های 
Democratization .۲. در زبـان انگلیسـی در بحث هـای علمـی مربـوط به دموکراسـی، کلمه ی 
Democracy بـا اصطـاح Democratization بـه عنوان یـک بحث تازه در حوزه ی دموکراسـی 
فـرق می کنـد. بـرای فـرق گذاری میـان ایـن دو اصطاح یا تـرم، من به پیـروی از داریوش آشـوری 
دموکراسـی را مردم سـاالری و دموکراتیـزه کـردن را مـردم سـاالرگری ترجمه کـرده بودم، ولـی بنا به 
پیشـنهاد عـده ای از دوسـتان که این مصطلح نامأنوس اسـت و همان مردم سـاالری بهتـر می نماید، 
از ترجمـه ی دموکراتیـزه کـردن بـه مـردم سـاالرگری منصـرف شـدم. بـرای دقـت ترجمـه و افـاده 

مطلـب هـر جایی کـه هدف مردم سـاالرگری باشـد، اصـل انگلیسـی آن را در پاورقی افـزوده ام.
3. See Huntington )1991(
4. Macro and Micro
5. Data
6. See Vanhanen T. )2003(, Potter )2000(, Shain and Linz )1995(, Pinkney 
)2005(, Beetham )2000(, O’Doneel and his Colleagues )1986(, and Main-
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نمونـه پژوهـی، بـه منابـع دسـت دوم و معتبـر از دانشـمندان افغانسـتانی و غیـر 

افغانسـتانی و پژوهش هـا و مطالعـات ارزشـمند در ایـن عرصه اتکا شـده که در 

بخـش منابع آمده اسـت.

نوشـته ی کنونـی یـک مطالعـه ی نمونه پژوهی کیفی1 اسـت. هر یـک از پنج 

فصـل بـه موضـوع خاصـی می پـردازد و فصل هـا در مجمـوع بـه صـورت بافت 

علیتـی و تسلسـل منطقـی بـا هـم رابطه پیـدا کـرده و به مطالعـه و تحلیـل دقیق 

تأثیـر انتخـاب نوعیـت نظام، بر تحکیـم دموکراسـی و مهار جنگ در افغانسـتان 

می پردازنـد. معیارهـای ایـن تحلیل و بررسـی بـرای دریافت میـزان تأثیر نوعیت 

نظـام، بـر سـطح مشـارکت در نظـام سیاسـی، برخـورد و رفتـار اقـوام در مقابل 
نظـام و نگـرش آنـان از وضعیت موجود اسـتوار اسـت.2

روش شناسی3 و تحلیل 
نوشـته ی حاضـر یـک مطالعـه نمونه پژوهی کیفی اسـت و تأثیر انتخـاب نوعیت 

نظـام بـر تحکیـم دموکراسـی و مهـار جنـگ در جوامـع چندپارچـه را بـا بـه 

کارگیـری تیـوری »نهادبـاوری جدیـد«4 تحلیـل و ارزیابـی می کنـد.

در  پذیرفته شـده  بحث هـای  و  تیوری هـا  سـراغ  بـه  نمونه پژوهـی  ایـن  در 

عرصـه ی انتخـاب نظـام مناسـب بـرای جوامـع چندپارچـه و در حـال گـذار 

بـه سـوی دموکراسـی رفتـه و بـا اسـتفاده از ایـن اصـول تیوریـک، نظام سیاسـی 

افغانسـتان و ارایـه ی گزینه هـای مناسـب را بررسـی می کنـم. بـر ایـن بـاورم که 

یافته هایـم در ایـن پژوهـش موضع گیـری آنانـی را کـه طـرف دار برپایـی یـک 

نظـام پارلمانـی فراگیـر، همـه شـمول و نماینـده در جوامـع چندپارچـه هسـتند 

تقویـت کـرده و اشـتباهات جامعـه ی بین المللی و همـکاران افغانسـتانی آنان را 

waring )1992(.
1. Qualitative Single Case Study
2. See Potter )2000( and Burnell and Randall )2005(
3. Methodology
4. New-Institutionalism, see Goodin )1996( and Reynolds )2002(
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در انتخـاب یـک نظـام قوی ریاسـتی متمرکـز1 برای یـک جامعـه ی چندپارچه و 
چندقومـی برمـا خواهـد سـاخت.

مجیب الرحمن رحیمی
۱۳۸۷ لندن-بریتانیا

۱. یا به تعبیری »حکومت مقتدر مرکزی«.



فصل اول

یک پژوهش پایه های تیور

پیش زمینه ی بحث
بیـان این کـه مردم سـاالری1 چگونـه شـکل می گیـرد و دریافـت پاسـخ مسـتدل 
بـه ایـن پرسـش ها کـه چـه عواملـی در ایـن رونـد تأثیرگذارانـد؟ چرا ایـن روند 
در کشـورهای مختلـف اشـکال گوناگـون اختیـار می کنـد؟ چگونـه ایـن رونـد 
می توانـد از مرحلـه ی گـذار بـه مرحلـه ی تحکیـم و ثبـات قـدم گـذارد؟ آیـا 
نوعیـت جامعـه؛ جامعـه ی همگـون و جامعـه ی ناهمگون بـر این رونـد تأثیری 
دارد یـا خیـر؟ آیـا ایـن رونـد در جوامـع چندپارچه با شـکاف های عمیـق قومی 
و مذهبـی کاربـرد دارد یـا نـه؟ آیـا ممکن اسـت بـرای جوامـع چندپارچـه نظام 
ممکـن  آیـا  کـرد؟  طراحـی  همگـون،  جوامـع  نظام هـای  برخـاف  مناسـبی، 
اسـت دموکراسـی و طـرح نهادهـا در رونـد مردم سـاالری چشـم انداز جنـگ و 
درگیری هـای قومـی در جوامـع چندپارچـه را کاهـش دهـد یـا خیر؟ بـه صورت 
منطقـی مـا را وامی دارد تا به کاوش و ریشـه یابی اساسـات و بنیادهای فلسـفی و 
تیوریک مسـایلی بپردازیم که در پرسـش های فوق مطرح شـدند و در روشـنایی 
همیـن بنیادهای فلسـفی و تیوریـک به ارزیابـی و تحلیل موضوع مـورد پژوهش 

بپردازیم.

1. Democratization
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دانشـمندان  میـان  زیـادی  بحث هـای  باعـث  مردم سـاالری  سـوم  مـوج 
نتیجـه  در  و تحکیـم دموکراسـی شـد.  بـه سـوی دموکراسـی  عرصـه ی گـذار 
دانشـمندان راه هـا و رویکردهـای متفاوتـی را بـرای دسـتیابی بـه ایـن مأمـول 
پیشـنهاد کرده انـد.1 برخـی بـر ایـن باورانـد کـه روی کـرد مدرن گری2 بـا توجه و 
کیـد بـر تغییـر اوضـاع اجتماعی-اقتصادی یک کشـور می تواند راه حل سـالم  تأ
و سـازنده ای بـرای دسـت یافتن بـه دموکراسـی ارایه کند. عـده ای بر ایـن باوراند 
کید بـر نقش نخبـگان می توانـد به دسـتیابی به  کـه رویکـرد گـذار3 با توجـه و تأ
کید  دموکراسـی منتهـی شـود و گروه دیگـری رویکرد سـاختاری4 را با توجـه و تأ
بـر یـک رونـد درازمـدت بهتریـن راه بـرای دسـتیابی به دموکراسـی نشـان دهی 

کرده انـد.5
از کشـورها  برخـی  در  مردم سـاالری  این کـه چـرا  فهـم  بـه  بـرای کمـک 
پایـه می گیـرد و در برخـی دیگـر بـه شکسـت مواجـه می شـود و چـه عوامـل و 
انگیزه هایـی در تـداوم و تحکیـم مردم سـاالری یـا در شکسـت آن نقـش دارنـد، 
برخـی از دانشـمندان عوامـل شـرح گر6 دیگـری را عـاوه بـر رویکردهـای فوق 

افزوده انـد کـه بـه ترتیـب از آن هـا نـام می بریـم:
1. توسـعه ی اقتصـادی؛ ۲. شـکاف های اجتماعـی؛ 3. دولـت و نهادهـای 
سیاسـی؛ ۴. فرهنـگ سیاسـی؛ ۵. تعهـدات فراملـی و بین المللـی؛ ۶ . اقتصـاد 

۱. بـرای معلومـات بیش تـر در ایـن مـورد مراجعه شـود بـه مقاله دیگـری از این نویسـنده بـا عنوان 
»بررسـی نقـش نهادهـای جامعـه مدنـی در روند گذار به سـوی دموکراسـی در کشـورهای در حال 
توسـعه«، در کتـاب: رحیمـی، مجیب الرحمـن، )۱۳۹۸(، مباحث جدل برانگیز، کابل: انتشـارات 

عازم. 
2. Modernization Approach
3. Transitional Approach
4. Structural Approach
5. See Potter )2000(, Burnell and Randall )2005( and Vanhanen )2003(

۶. »تحلیل هـای مقایسـه ای دال بـر ایـن انـد کـه: عامـل شـرح گر )Explanatory Factor(، یک 
حالـت، سـاختار یا روندی اسـت که با دموکراسـی رابطـه ی علیتـی دارد یا باعث ایجاد دموکراسـی 
بقیـه  و  شـرح گر  عامـل  اصطـاح  دقیـق  معنـای  دریافـت  بـرای   .Potter  )2000( می شـود.« 
اصطاحـات پژوهشـی می توانیـد به کتاب های روش شناسـی یـا میتودولوژی تحقیقـات علمی در 

حـوزه ی علـوم اجتماعی مراجعـه کنید.
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و سیاسـت دموکراتیـک؛ ۷. طـرح، سـاخت و انتخـاب نهادهـا؛ ۸. و جامعـه ی 
1 مدنی.

از طـرح، مهندسـی و انتخـاب نهادهـا در ایـن رده بنـدی بـه عنـوان عامـل 
شـرح گر یاد شـده اسـت، ولی وقتـی به مسـأله ی تأسـیس نهادهای پایـدار برای 
جوامـع چندپارچـه می پردازیـم کـه می توانند نقش عمـده ای در مهـار جنگ در 
همچـو جوامعـی بازی کننـد، در علوم حقوق اساسـی و نهادهای سیاسـی توجه 

اندکـی به ایـن مسـأله می یابیم.
پرسـش های بنیادینـی کـه آیـا رابطـه ای میـان نهادهـای سیاسـی و رونـد 
تحکیـم دموکراسـی، توسـعه، ثبات و مهـار جنگ، به ویـژه در کشـورهایی که از 
شـکاف های عمیـق قومـی و مذهبی رنـج می برند، وجـود دارد یا خیـر؟ چگونه 
می توانیـم موفقیت و شکسـت تحکیم دموکراسـی، توسـعه، ثبـات و مهار جنگ 
را در برخـی از کشـورهایی که تـازه در اروپای شـرقی، امریکای التیـن، افریقا و 
آسـیا به سـوی دموکراسـی گام نهاده اند، شـرح دهیم؟ آیـا انتخـاب نوعیت نظام 
و قانـون اساسـی تأثیـر مسـتقیمی بـر موفقیـت یـا ناکامـی ایـن کشـورها داشـته 
 این کـه چه نـوع چارچـوب سیاسـی بـرای کشـورهای 

ً
اسـت یـا خیـر؟ و نهایتـا

جنـگ زده و چندپارچـه بهتر اسـت؛ ریاسـتی یا پارلمانـی، مرکزمـدار )متمرکز( 
یـا غیـر متمرکـز؟ این پرسـش ها هـر پژوهشـگر را وامـی دارد تـا تأثیـر نهادها را 

مـورد بازنگـری مجدد قـرار دهد.
در رونـد تحـوالت در پـی کسـب اسـتقال از قدرت های اسـتعمارگر یا در 
رونـد گذار به سـوی دموکراسـی کـه در جنوب شـرق اروپا از دهـه ی هفتاد قرن 
بیسـتم آغـاز شـد و بـه امریـکای التیـن، بخش هایـی از آسـیا در دهه ی هشـتاد 
و آغـاز دهـه ی نـود و بعـد بـه بخش هایـی از افریقـا، اروپـای شـرقی و اتحـاد 
شـوروی در دهـه ی هشـتاد و اوایـل دهـه ی نـود گسـترش یافـت و تـا هنـوز هم 
ادامـه دارد2 یـا بعـد از مداخلـه ی جامعـه ی جهانـی در پـی جنگ هـای داخلی، 

1. See Potter )2000(, Burnell and Randall )2005( and Vanhanem )2003(
2. See Potter )2000(
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یـا مداخلـه ی برخـی از قدرت هـا بـا هـدف تغییـر نظـام،1 کشـورها به مسـأله ی 
انتخـاب قانون اساسـی یـا نظام سیاسـی بـرای اداره ی بهتر امور خـود برخوردند 
و بایـد از مجمـوع گزینه هایی کـه در پیـش داشـتند بـه انتخـاب بهتریـن نظامـی 
مبـادرت می ورزیدنـد کـه پاسـخگوی مشـکات و نیازهـای واقعـی جامعـه ی 

شـان می بـود.
پرسـش هایی از ایـن قبیـل و موجی از تحوالت شـگرف جهانی در سـالیان 
اخیـر، بحث هـای علمی فراوانـی را پیرامون تأثیـر نهادها بر تحکیم دموکراسـی، 
توسـعه، ثبـات و مهـار جنـگ در جوامـع چندپارچـه برانگیخته اسـت کـه از هر 
جهـت قابـل سـتایش و دقـت اسـت. بـا تکیـه بـر نظریـه ی نهادبـاوری جدیـد 
دانشـمندان بزرگـی چـون: رابـرت دال،2 دونالـد هارویتـز،3 ارنیـد لیجپـارت،4 
جـوان لینـز،5 دایتـر نوهلن،6 گایفونی سـر توری7 و الفـرد اسـتیپن8 در این زمینه 
شـه کارهای بزرگـی آفریـده و تأثیـر نهادهـای سیاسـی بـر رونـد دموکراسـی در 
کشـورهای چندپارچـه ای ماننـد افغانسـتان را بـه طور فشـرده و روشـن رده بندی 

کرده انـد.9

پایه ی نظری بحث
بـرای دریافـت و فهـم این کـه آیـا نظـام سیاسـی نویـن افغانسـتان طبـق قانـون 
اساسـی ۲۰۰۴ یـک انتخـاب مناسـب و درسـت بـرای کشـور بـوده اسـت و یا 
خیـر، ناگزیریـم در قدم نخسـت بـه بنیادهای تیوریـک و نظری بحـث بپردازیم. 

۱. یوگوسـاوی سـابق، کوسـوو، تیمور شـرقی، افغانسـتان و عراق نمونه هایی از این روند به شـمار 
می روند.

2. Robert A. Dahl
3. Donald Horowitz
4. Arned Lijphart
5. Juan J. Linz
6. Dieter Nohlen
7. Giovanni Sartori
8. Alferd Stepan
9. See Reynolds )2002(
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بنابرایـن، در ایـن بخش در قدم نخسـت به شـرح تیوریـی می پردازیـم که مبنای 
ایـن پژوهـش شـمرده می شـود. بعـد از آن بـه بیـان برخـی از مفاهیـم عمـده ای 
خواهیـم پرداخـت کـه به تأثیـر نوعیت نظـام و قانون اساسـی در مرحلـه ی گذار 
بـه سـوی دموکراسـی، تحکیم دموکراسـی و مهـار جنـگ در جوامـع چندپارچه 
رابطـه ی نزدیـک دارنـد؛ ولـی پژوهـش بـه طـور عمده بـر تأثیـر مثبت یـا منفی 

نظـام ریاسـتی و مرکزمـدار کردن قـدرت در افغانسـتان متمرکز اسـت.
نهادبـاوری جدیـد در سیاسـت مقایسـه ای1 مدعـی اسـت کـه دموکراسـی 
سیاسـی نـه تنهـا بـه وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی کـه بـه طـرح نهادهـای 
سیاسـی نیـز بسـتگی دارد و نهادهـای سیاسـی در ذات خـود بازیگـران سیاسـی 

بـه شـمار می رونـد.2
پیـش از ایـن، تحت تأثیـر رفتارگرایـی،3 چنان کـه لیکورس4 مدعی اسـت، 
بـه نهادهـا بـه مثابـه ابـزاری نگریسـته می شـد تـا بـا اسـتفاده از آن هـا بـه امـور 
مـردم پرداختـه شـود؛ ولـی اکنـون ادعا می شـود کـه نهادها نـه تنها به پاسـخ به 
خواسـت ها و نیازهـا می پردازنـد کـه فرهنـگ و نگـرش را نیـز شـکل می دهنـد. 
بنابرایـن، نهادهـای سیاسـی کـه فرایند سیاسـی و اجتماعـی را شـکل می دهند، 

1. Comparative Politics
۲. مراجعه کنید به:

March and Olsen )1984(, Scott, )1997(, and Goodin )ed.( )1996(. 
»رولنـد« )Ruland( در تشـریح و بیان همین مسـأله می نویسـد: »در حالی که نهادبـاوری قدیم به 
نهادهـا بـه طور عمـده از یک منظـر و دیـدگاه تاریخـی و توصیفی نـگاه می کند، نهادبـاوری جدید 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه نهادهـا بـه غیـر این کـه کارکـرد سـاختار اجتماعی-اقتصـادی بـا نتیجـه ی 
انتخـاب بازیگـران صحنـه ی سیاسـی بـه حسـاب می رونـد، در ذات خود کارکـرد نظام سیاسـی را 
تعییـن و مشـخص می سـازند. یا بـه عبارت دیگـر، به نهادهـا نه تنها به صـورت متغییرهای وابسـته 
 ،)independent variables( کـه بـه صـورت متغییرهـای مسـتقل )dependent variables(
بـا داشـتن توانایـی تغییـر رفتـار بازیگـران سیاسـی نیـز نـگاه می شـود. بنابرایـن، نهادباوران بـه این 
عقیده انـد کـه تغییرات سیاسـی با اسـتفاده از طراحـی یا مهندسـی ماهرانه و اسـتادانه ی نهادها قابل 

)Ruland, 2003:462( ».اداره و سـازماندهی اسـت
3. Behaviouralism
4. Lecours
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اهمیـت به سـزا و فـوق العـاده ای دارند.1
جـدی  توجـه  اواخـر  ایـن  در  کـه  دیگـری  نهادی-سیاسـی  سـوال  یـک 
دانشـمندان را بـه خود معطوف سـاخته اسـت، تأثیر چارچوب و اسـتخوان بندی 
قانـون اساسـی2 بـر تحکیـم دموکراسـی بـه ویـژه در جوامـع چندپارچه اسـت.3
قانـون اساسـی در ایـن موارد قواعـد و اصول پایـه ای و مشـوق های4 مربوط 
بـه نهادهـا، سـاخت حکومـت و شـرایطی را فراهـم می سـازد که حکومـت باید 
طبـق آن به صـورت دموکراتیک تغییر یابد. قانون اساسـی در مجموع دسـتگاهی 
از مشـوق ها و سـازمان هایی را بـه وجـود مـی آورد کـه رونـد دموکراتیـک، در 
مجمـوع در دموکراسـی های مختلف در قالب آن شـکل گرفته و بـه راه می افتد.5
بنابرایـن، انتخـاب نوعیـت و اسـتخوان بندی قانون اساسـی در درازمدت به 
منظـور تحکیـم دموکراسـی، ثبات و مهـار جنـگ در جوامع چندپارچـه اهمیت 
به سـزایی دارد. قانـون اساسـی، قواعـد و شـیوه های متنـوع می تواننـد بـر رونـد 
دموکراسـی و پیـاده شـدن نظـام، تبعـات مثبـت یا منفی چشـمگیر و گسـترده ای 

باشند.6 داشـته 
توجـه و بـه رسـمیت شناخته شـدن اهمیـت و تأثیـر انتخـاب نهادهـا در 
رشـته ی سیاسـت و علـوم مربـوط بـه گذار به سـوی دموکراسـی ضـرورت و نیاز 
مهندسـی )طراحـی(7 قواعـد و اصول بازی سیاسـی را بـه میان آورده تـا زمینه ی 
عملیاتی شـدن رونـد سیاسـی و نهادهـا را به خصـوص در جوامـع چندپارچه، با 

تعـدد قومـی و تنـوع فرهنگـی و زبانی فراهم سـازد.8

1. See Lecours )2000:511(
2. Constitutional Framework
3. See Linz Juan and Valenzuela )1994(, Diamond, Linz and Lipset )1995( 
and Philippe )1991(
4. Incentives
5. See Stepan and Skach )1993(. 
6. See Reilly )2001( and Lijphart )1991(.

 Engineering, Designing and Architecting ۷. در زبـان انگلیسـی در این مـورد اصطـاح
را بـه کار می برند.

8. Horowitz )1985 and 1991(, Ordeshook )1996( and Reilly )2001(
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در ایـن اواخـر یک رویکـرد تیوریک جدیـد برای مطالعه ی حقوق سیاسـی 
کید دارد؛ »سیاسـت شناسـایی  نیـز بـه ظهور رسـیده کـه بر فرهنـگ و هویـت تأ
فرهنگـی«،1 »سیاسـت بـه رسـمیت شـناختن«2 و »چندفرهنگـی«3 کـه همـه 
حرکتـی از کل گرایـی بـه جزء گرایـی4 در جهـان معاصـر بـه شـمار می رونـد. 
مثابـه ی »وجـه  بـه  را  فرهنـگ  تیـوری سیاسـی،  در  ایـن رویکردهـای جدیـد 
فروکاسـت ناپذیر و پیکـر پـاره ی سیاسـت«5 تلقـی می کننـد و بـه همین اسـاس 
بـه این باور هسـتند تـا فرهنگ و جایگاه شایسـته و بایسـته اش در قانون اساسـی 

و نظـام سیاسـی ملت هـا در نظـر گرفتـه شـود.

ایده ی طراحی قانون اساسی
بـا آغـاز موج سـوم مردم سـاالری، سـقوط اتحاد جماهیـر شـوروی، پایان جنگ 
سـرد و پیـروزی دموکراسـی بـر توتالیتاریسـم )تمامیت خواهـی( نیـاز مبـرم بـه 
میـان آمـد تـا کشـورهای زیـادی سـاختارهای سیاسـی قدیمـی و  کهنـه ی خود 
را بـا تغییـرات نویـن سـازگار سـازند. برخـی از کشـورها بـا ترکیـب ناهمگـون 
ناگزیـر شـدند قوانیـن اساسـی نوینـی طرح ریزنـد تا گروه هـای قومی متنـازع را 
بـه صورت عادالنـه در خـود بگنجانند و چشـم انداز تحکیم دموکراسـی را قوت 

بیش تـر بخشـند.
شـاهد  گذشـته  دهه هـای  در  اساسـی  قانـون  دموکراتیـک  طـرح  تیـوری 
تغییرات شـگرف و چشـم گیری بوده اسـت. بعـد از جنگ جهانی دوم کشـورهای 
تـازه بـه اسـتقال رسـیده بـدون بررسـی گزینه هـا و بدیل هـای دیگـر، قوانیـن 
اساسـی کشـورهای اسـتعمارگر خـود را نسـخه برداری می کردنـد. ولـی امـروز 
گاهانـه از  بایـد بـه طـور آ مسـأله تغییـر کـرده و نویسـندگان قوانیـن اساسـی 
مجمـوع الگوهـای قابل دسترسـی، همانـی را برگزینند که برای نیازهای اساسـی 

1. “The Politics of Cultural Recognition” )Tully, 1995(
2. “The Politics of Recognition” )Taylor, 1991( 
3. “Multiculturalism” )Parekh, 2001(
4. Universalism to particularism
5. Tully )1995:5(
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کشورشـان پاسـخ بهتـری ارایـه کنـد،1 چون بـه قـول هارویتـز دموکراسـی یعنی 
شـامل شـدن در قدرت یا بیـرون ماندن از قدرت؛ دموکراسـی یعنی دسـت یافتن 
بـه قـدرت؛ دموکراسـی یعنـی امتیازاتـی کـه با شـامل شـدن در قدرت به دسـت 
می آیـد و مجازاتـی کـه با بیـرون مانـدن از قدرت نصیب می شـود.2 این مشـکل 
می توانـد بـا طراحـی قانـون اساسـی بـه صـورت منطقـی در سـاختار سیاسـی 

کشـوری طبـق نیازهـای عینـی جامعـه مـورد معالجه قـرار گیرد.

ایده ی انتخاب قانون اساسی برای جوامع چندپارچه
جوامـع  بـرای  اساسـی  قانـون  طراحـی  یـا  اساسـی  قانـون  انتخـاب  قضیـه ی 
چندپارچـه در رونـد گـذار بـه سـوی دموکراسـی بـرای دربرگیـری و کنـار آمدن 
گروه هـای قومـی متنـازع، پایه ی اصلی این جسـتار را تشـکیل می دهـد. بنابراین 

بـا انـدک تفصیـل بـه ایـن موضـوع پرداخته می شـود.
هـدف از جوامـع چندپارچـه در ایـن بحـث جوامعی اند که از شـکاف های 
عمیـق تاریخـی و آشـتی ناپذیر )حذف ناپذیـر( قومـی، زبانی، مذهبـی و هویتی 
رنـج می برنـد و تاریـخ خونینـی از برتری جویـی و مبـارزه بـرای بـه رسـمیت 

شناخته شـدن و نمایندگـی دارنـد.3

1. See Lijphart )2004:96(
2. See Horowiz )1994:35(
۳. ایـن جوامـع را می تـوان به دو دسـته ی چندپارچه ترین و چندپارچه تقسـیم کـرد. هارویتز جوامع 
چندپارچه تریـن را جوامعـی می دانـد کـه: »هویـت گروه هـای قومـی در آن از برجسـتگی ویـژه ای 
برخـوردار بـوده و از هویت هـای بدیل موجود به شـمول هویـت فراقومی، سـرزمینی، ایدیولوژیک 
و طبقاتـی فراتـر مـی رود و میـزان انزجار و ناسـازگاری میـان گروه های قومـی در سـطح باالیی قرار 
دارد.« )Horowitz 2000:18(. سـلواکیا، بلغاریـا، رومانیـا، یوگوسـاویای سـابق، سـریانکا و 
ایرلنـد شـمالی نمونه هـای بـارز جوامـع چندپارچه تریـن به شـمار می رونـد. جوامـع چندپارچه یا 
کم تـر چندپارچـه جوامعـی هسـتند کـه از عیـن اختافات و شـکاف های عمیـق قومـی، مذهبی و 
زبانـی رنـج می برنـد ولی شـدت ایـن شـکاف ها و اختافات در ایـن جوامع در مقایسـه بـا جوامع 
چندپارچه تریـن یـا خیلـی منقسـم و چندپارچـه، کم تـر اسـت. مجارسـتان، پولنـد و جمهـوری 
چـک نمونه هایـی از ایـن جوامـع در جامعـه ی اروپا بـه شـمار می روند. سـویس، کانـادا و بلژیک 
نمونه هایـی از فدراسـیون هایی هسـتند کـه گروه هـای قومـی جداگانـه و متمایـز را بـا گرایش هـا 
و هویت هـای متفـاوت ولـی بـا ترتیبـات ویـژه بـرای مشـارکت همـه در زندگـی سیاسـی در خـود 
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بـا رشـد اختافـات و چندپارچگی های قومـی در دهه ی نود قرن بیسـتم که 
بـر جایگاه جنگ سـرد تکیه زد و باعـث موجی از نبردها و نزاع های خشـونت بار 
در جهان شـد1 و با تغییـر پارادایم در گفتمان دموکراتیـک از »حکومت اکثریت« 
بـر  مبتنـی  رایزنانـه«  »دموکراسـی  و  نظـر«  اجمـاع  و  توافقـی  »حکومـت  بـه 
»دربرگیـری و شـمولیت« و »نمایندگـی« بـه عـوض »طرد نمـودن و انحصار« و 
بـا رشـد و بارور شـدن مبارزه برای »به رسـمیت شـناختن فرهنگـی«2 و »حقوق 
اقلیت هـا«3 رونـد مـوج سـوم مردم سـاالری بـه مشـکات و موانـع بازدارنـده و 
منفـی روبه روشـد و ایـن مسـأله باعـث برانگیخته شـدن بحث هـای دامنـه دار و 
داغـی در زمینـه ی نقـش نهادهـا در سـطح کان4 و نقـش مهندسـی، طراحـی و 
اسـتخوان بندی قانـون اساسـی و باآلخره قبول ایـن ادعا و فرضیه نزد دانشـمندان 
ایـن عرصـه گردید که دموکراسـی می توانـد به جوامـع چندپارچه گسـترش یافته 
و حتـی نبردهـای خشـونت بار را در ایـن جوامـع به رغـم اختافات بـارز قومی، 
مذهبـی، ملی و زبانی با اسـتفاده از روش مهندسـی قانون اساسـی، به رسـمیت 

جـای داده انـد. بـرای تفصیل بیش تـر مراجعـه کنیـد بـه )Horowitz 2000 and 1994(. از نظر 
ناریـس، »هویت هـای قومـی را می تـوان بـه صـورت سـاخته های اجتماعـی بـا ریشـه های عمیـق 
فرهنگـی و روانـی مبتنـی بر قـوم، فرهنگ، زبان، تبـار یا پیشـینه های دینی و مذهبی مـورد مطالعه و 
شـناخت قـرار داد.« )Norris 2000:206( ایـن ریشـه ها در مجموع یک حس وابسـتگی و تعلق 

داشـتن به اسـاس خـون، خاک، ایمـان و جامعـه را به میـان می آورد.
1 See Lijphart )2000:37(

۲. بـرای تفصیـل بیش تـر بـه )Lecours:2000( مراجعـه کنیـد. وی معتقد اسـت کـه عاقمندی 
از برازنده تریـن تحـوالت در  و توجـه فیلسـوفان بـه سیاسـت مبتنـی بـر هویـت فرهنگـی یکـی 
دهـه ی نـود در ایـن رشـته به شـمار مـی رود. بیش تریـن ایـن دسـتاوردها در کارهای ویـل کیملیکه 
)Will Kymlicka( و چارلـز تیلـر )Charles Taylor( بـه چشـم می خـورد، کـه در واقـع راه 
کادمیـک بـرای شـناخت سیاسـت هویـت فرهنگـی بـاز  را بـرای دانشـمندان در سـطح علمـی و آ
کرده انـد. لیکـوورس همچنـان عـاوه می کنـد کـه هـدف از ایـن بحـث نویـن، بررسـی و دریافت 
اسـتراتیژی هایی اسـت کـه بتوانـد پاسـخ بایسـته ای بـرای ادعاهـای هویـت فرهنگـی و جـادادن و 
شـامل سـاختن مدعیـان ایـن هویت هـا فراهم سـازد، و نه شـرح و بیـان این کـه چگونه ایـن ادعاها 

بـه میـان آمـده و تـا سـطح ارزش و اعتبـار سیاسـی ارتقـا یافته اسـت.
)Lecours 2000:499 -503( 
3. See Tully )1995(, Taylor )1991(, and Parekh )2001(
4 Macro institutional rules
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شـناختن، شـامل سـاختن و کنار آمـدن حل و فصـل کند.1
ایـن اسـت: قوانیـن اساسـی جوامـع  حـاال سـوالی کـه مطـرح می شـود 
چندپارچـه و چندگانـه2 چگونـه باید طراحی و مهندسـی شـوند تا زمینـه ی کنار 
آمـدن میـان جوامـع یـا اقـوام مختلـف را فراهـم سـاخته، دموکراسـی را تحکیم 
بخشـیده، نبـرد و درگیـری را مهـار سـاخته و از پیامـد و نتایـج غیـر دموکراتیـک 
نهادهـای دموکراتیـک3 جلوگیـری کننـد؟ چگونـه نهادهـای سیاسـی بـر مسـیر 
و چشـم انداز مردم سـاالری و تحکیـم دموکراسـی در جوامـع چندپارچـه تأثیـر 

می گذارنـد؟
ناریـس بـر ایـن باور اسـت عمده ترین مشـکلی که نـه تنها دموکراسـی های 
جدیـد، بل کـه دموکراسـی های تحکیم یافتـه و باثبـات بـه آن مواجه  انـد، مهـار و 
اداره ی درگیری هـای قومـی اسـت. بـرای بـه تصویـر کشـیدن ابعاد ایـن معضله 
او بـه نمونه هایـی از بیـرون رانـدن و در بـر گرفتـن در آفریقـای جنوبـی، نامیبیا، 
شـمالی،  آیرلنـد  پروتسـتانت های  و  کاتولیک هـا  میـان  درازمـدت  تنش هـای 
خشـونت در بالـکان، منطقه ی باسـک در هسـپانیا، فلسـطین، جنـگ در رواندا، 
کشـمیر و تیمـور شـرقی اشـاره می کنـد تـا مثال هـای زنـده ای از پیچیدگـی و 

۱. بـرای تفصیـل بیش تـر بـه )Gurr 1993:290-2( مراجعـه کنیـد. لیجپـارت معتقـد اسـت در 
میـان دانشـمندان حـوزه ی دموکراسـی و مهندسـی نهادها بر سـه نقطه توافـق نظر و اجمـاع جهانی 
وجـود دارد. یـک: اختافـات عمیـق قومـی و دیگـر اختافـات اجتماعـی خطـر جدیـی را متوجـه 
دموکراسـی می سـازند و برپایـی دموکراسـی در جوامـع چندپارچـه بـه مراتـب مشـکل تر از جوامع 
همگـون اسـت. دو: مشـکل قومـی و دیگـر چندپارچگی هـای عمیـق در کشـورهایی کـه تـا هنـوز 
دموکراتیـک نیسـتند یـا بـه مرحلـه ی تحکیـم دموکراسـی دسـت نیافته انـد، از کشـورهایی کـه بـه 
مرحلـه ی ثبـات و تحکیـم دموکراسـی دسـت یافته انـد بـه مراتـب بیش تـر اسـت. بـر ایـن دو اصل 
اتفـاق نظـر جهانـی وجـود دارد و نقطـه ی سـوم کـه تا هنـوز بـر آن اجماع جهانـی به دسـت نیامده 
ایـن اسـت کـه: دو شـرط اساسـی موفقیـت دموکراسـی در جوامـع چندپارچـه مشـارکت در قـوه ی 

اجرایـی و خودگردانـی گروهـی )قومی( اسـت. 
Lijphart )2000( and Belmont, Mainwaring and Reynolds )2000:3(
2. Plural
۳. هارویتـز در کتـاب خـود بـه ظرافـت و ژرف نگـری ویـژه ای مسـأله ی »نهادهـای دموکراتیـک و 
نتایـج و پیامدهـای غیردموکراتیـک« را بـه میـان آورده و می نویسـد: »نهادهای زیادی وجـود دارند 
کـه بـه صـورت مجرد و انتزاعی با دموکراسـی سـازگار انـد، ولی همـه ی این نهادهـا در جوامع چند 

)Horowits 1994: 45( ».قومـی باعـث ایجاد نظـام فراگیر و همـه شـمول نمی شـوند
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حضـور بالفعـل مشـکل ارایه کنـد.1 هارویتز نیز عین نگرانی را برجسـته سـاخته 
کیـد می کنـد که مناسـب نبـودن و فراهم نبودن شـرایط فرهنگـی و اجتماعی  و تأ
اکثـر کشـورهای  در  ولـی  مردم سـاالری شـود،  رونـد  باعـث شکسـت  شـاید 
آفریقایـی، آسـیایی، اروپـای شـرقی و جمهوری هـای اتحـاد شـوروی سـابق، 
عمده تریـن دلیـل شکسـت مردم سـاالری، درگیری هـا و ناهم سـازی های قومـی 
اسـت. بنابرایـن، یگانـه راه حـل این معضلـه طراحی و مهندسـی قانون اساسـی 

است.2
بـه حـق عواملـی هسـتند کـه در شـکل گیری دموکراسـی نقـش اساسـی و 
رونـد  اجتماعی-اقتصـادی،  از حالـت  آن جملـه می تـوان  از  دارنـد.  کلیـدی 
مدرنیتـه، عامـل سـاختاری، فرهنگ و نهادها نام بـرد،3 ولی تغییر بـه مثابه پیامد 
یکـی از ایـن عوامـل، بر عکس نهادهـا، در درازمدت شـکل می گیـرد و این تنها 
اصـاح و  مهندسـی نهادهـا اسـت کـه می توانـد تغییرات زودرسـی در مقایسـه 
بـه دیگـر عوامـل در پـی داشـته باشـد. بـه همین اسـاس، اصـاح و دسـتکاری 
نهادهـا، سـاده ترین راه بـرای افزایـش احتمـال تحکیـم رونـد دموکراسـی، مهار 
درگیـری و ناهم سـازی بـه شـمار مـی رود. اصـاح و مهندسـی نهادهـا از یـک 
سـو بـرای رهبـران ایـن زمینـه را فراهـم می سـازد تـا درگیری هـا و ناهم سـازی ها 
را بـه صـورت دموکراتیک مهار سـازند و از سـوی دیگـر برای نتایـج و پیامدهای 

سیاسـت دموکراتیـک در جامعـه شـکل تـازه و منطقـی می بخشـد.4
رینولـد معتقـد اسـت؛ »در جوامـع چندپارچـه اسـت کـه ترتیـب و سـر و 
سـامان دادن نهادهـا بیش تریـن تأثیـر را دارد«، چـون بـه نظـر وی جوامعـی کـه 
از شـکاف عمیـق قومـی، مذهبـی یـا ملـی رنج می برنـد، انتخـاب نهادهـا برای 
ایـن جوامـع مسـأله ای جدی بـرای ثبـات دموکراتیک به شـمار مـی رود، به دلیل 
این کـه نهادهـا در ایـن جوامـع نظـام را طـور جانب دارانـه و کج شـکل می دهند 

1. See Norris )2000(
2. See Horowitz )1994:35(
3. See Potter )2000( and Pinky )2005(
4. Belmont, Mainwaring and Reynolds, )2000:3(
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تـا بـه نفع گروهـی یا قومـی یا برخـاف گروه هایـی یا اقـوام دیگری عیار شـود. 
برخـاف جوامـع همگـون، در جوامـع ناهمگـون و چندپارچه، اسـتخوان بندی 
و طـرح نهادهـا می توانـد بـه صـورت سیسـتماتیک و نظام منـد بـه نفـع یـا ضرر 

گـروه قومـی، ملـی یا مذهبـی تمام شـود.«1

نمونه پژوهی های مختلف
مهندسـی  و  طرح ریـزی  و  نهادهـا  انتخـاب  مسـأله ی  اخیـر،  دهـه ی  یـک  در 
نهادهـا، به ویـژه تأثیـر نظـام ریاسـتی و پارلمانی بر گذار به سـوی دموکراسـی و 
تحکیـم دموکراسـی، موضـوع بحث هـای فراگیـر و گسـترده علمی بوده اسـت.2 
دانشـمندان و پژوهشـگران، تأثیـر انتخـاب نوعیـت نظـام، ریاسـتی، پارلمانی یا 
نیمه ریاسـتی را از دیدگاه هـا و منظرهـای مختلـف مطالعـه و بررسـی کرده انـد. 
برخـی بـر تداوم دموکراسـی یا سـقوط دموکراسـی در سـایه ی این نظام هـا توجه 
کـرده؛ عـده ای بـر مؤثریـت حکومـت در سـایه ی این نظام هـا پرداختـه و برخی 
بـه چشـم انداز و زمینه هـای کنار آمدن و شـامل سـاختن اقوام مختلـف در نظام 
سیاسـی زیـر چتـر ایـن نظام هـا توجـه کـرده و در مجمـوع بـه نتایـج متفاوتـی 

دسـت یافته انـد.3

1. Belmont, Mainwaring and Reynolds )2000:3(
۲. مراجعـه کنیـد بـه )Lijphart 1992:27(. وی در ایـن نوشـته اش مدعی اسـت کـه »باتوجه به 
اهمیـت بنیادیـن مسـأله ی مـورد بحـث و پیامدهـای آن، بحث هایـی را کـه در ایـن زمینـه صـورت 
کید کرد که این مسـأله بـه توجه نظـری و عملی  گرفتـه، بـه حـق می تـوان »بحث بـزرگ« نامیـد و تأ

مداوم و پیوسـته ی مصلحـان دموکراتیک نیـاز دارد.«
۳. بــرای تفصیــل بیش تــر بــه )Elgie 2004:321-2( مراجعــه کنیــد. بــه طــور نمونــه اســتیپن 
و اســکچ )Stepan and Skach( در مطالعــه ی ســال ۱۹۹۳ خــود بــه نوعیــت نظــام و عواملــی 
چــون آســیب پذیــری از کودتــا، اکثریــت پارلمانــی بــه مثابــه ی عاملــی در راه تطبیــق موفقانــه ی 
ــا ایــن  ــات و بی ثباتــی نظــام را ب ــا مجلــس وزرا توجــه کــرده و ثب ــه ی برنامه هــا و مــدت کار کابین
ــروت  ــی، ث ــگ سیاس ــون فرهن ــادی چ ــرات غیرنه ــد و متغی ــرار می دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــل م عوام
اقتصــادی، نفــوس، میــراث اســتعمار و... را در نظــر نگرفتــه و تنهــا بــر متغیــر نهــادی بــه مثابــه ی 
کیــد دارنــد و در پژوهــش خــود چنیــن نتیجــه می گیرنــد کــه نظــام  متغیــر شــرح گر یــا مســتقل تأ
ــری  ــوگر و ک ــت. ش ــکل زا اس ــن و مش ــأله آفری ــه دارد مس ــی ک ــه ویژگی های ــه ب ــتی باتوج  ریاس
ــته و  ــه داش ــدرت توج ــیم ق ــع و تقس ــر توزی ــود ب ــش خ )Shugar and Carey 1992( در پژوه
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کدام نظام برای ترویج دموکراسی مناسب است؟
دانشـمندان ایـن عرصـه نسـخه واحـدی در مـورد بهتریـن نظـام کـه بـرای همه 
کشـورها و حالت هـا کاربـرد یکسـان و واحـدی داشـته باشـد، پیشـنهادی ارایـه 
نمی کننـد؛ ولـی یـک اجمـاع و توافـق کلـی میـان آنـان وجـود دارد کـه نظـام 
پارلمانـی در رونـد گذار به سـوی دموکراسـی از نظام ریاسـتی بهتر و مناسـب تر 
اسـت. ولـی بـه رغم ایـن، هنـوز هـم اختافاتی میـان برخـی از دانشـمندان در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال به چشـم می خـورد کـه کـدام یـک از نظام های ریاسـتی، 
پارلمانـی یـا نیمه ریاسـتی بهتریـن نظـام اسـت. هـر یـک از ایـن نظام هـا در 
عرصـه ی اکادمیـک طـرف داران و مخالفـان خـود را دارنـد. ولی وقتی مسـأله ی 
بهتریـن نظـام بـرای کشـورهای چندپارچه مطـرح می شـود، میان دانشـمندان و 
کارشناسـان، یـک اجمـاع و توافـق بین المللـی وجـود دارد کـه نظـام پارلمانـی 
نظـام  و  کنارآمـدن  نمایندگـی،  توافقـی،1  دموکراسـی  بـر  مبتنـی  غیرمتمرکـز 
انتخاباتـی متناسـب بـرای جوامـع چندپارچـه از نظـام انحصـاری ریاسـتی یـا 
نیمه ریاسـتی مرکزمـدار مبتنـی بـر حکومـت اکثریت و نظـام انتخاباتی بـا پیامد 

برنـده یـا بازنـده ی قطعـی مناسـب تر اسـت.2
رینولـد و همـکاران وی بـر ایـن نظرانـد کـه در بیش تـر جوامـع چندپارچـه 
بـه نوعـی از مکانیـزم مشـارکت در قـدرت و برخـی از نهادهایـی کـه بـه قـول 

نتیجــه می گیرنــد کــه همــه نظام هــای ریاســتی مســأله آفریــن و مشــکل زا نبــوده، بل کــه نظام هــای 
ــگ )Mainwaring:1993( از  ــد. مینوارین ــکل زا ان ــن و مش ــأله آفری ــوع مس ــن ن ــی از ای خاص
ســوی دیگــر بــه نظــام احــزاب تمرکــز نمــوده و رابطــه  ای میــان نظــام دوحزبــی و نظــام ریاســتی 
باثبــات می یابــد؛ و ایلجــی )Elgi 2004( در مطالعــات خــود بــر ایــن بــاور اســت کــه نظام هــای 
ــد. عــده ای دیگــر  ــن کابینه هــا برخــوردار ان ــد از بی ثبات تری ــا رییس جمهــور قدرتمن نیمه ریاســتی ب
در مطالعــه و پژوهــش نهادهــا از رویکــرد »ویتوگــران« اســتفاده کرده انــد: توافــق فــرد یــا گروهــی از 
بازیگــران کــه بــرای تغییــر حالــت موجــود ضــروری اســت.« )Tsebelis 2000:19(، این هــا بــر 
ایــن باورانــد کــه میــزان ثبــات بــه تعــداد »ویتوگــران«، فاصلــه ی ایدیولوژیــک و دامنــه ی یکپارچگــی 
ــه  ــه )Elgie 2004( مراجع ــر ب ــه بیش ت ــرای مطالع ــردد. ب ــران برمی گ ــن ویتوگ ــان ای ــی می داخل

شــود.
1. Consensus Democracy
2. See Reynolds )2000(, Norris )2000( Lijphart, )2004( and Horowits 
)1994(
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لیجپـارت )Lijphart: 1984-1999( »دموکراسـی توافقـی« را تقویـت کنند، 
نیاز اسـت. »در اسـاس، مـا نظام پارلمانی را بـر نظام ریاسـتی ترجیح می دهیم. 
یـک نظـام فدرالـی غیر متمرکـز در یک جامعـه ی چندپارچـه و متکثر بـا اراضی 
وسـیع، فوایـد زیـادی دارد؛ ولـی زیان نظـام فدرالی بـرای جوامع کوچـک و غیر 
منقسـم بیش تـر از فوایـد آن اسـت.« اینـان همچنـان اسـتدالل می کننـد: »نظام 
انتخاباتـی مبتنـی بـر اصـل »برنـده همـه چیـز را بـه دسـت مـی آورد، بـه طـور 
سیسـتماتیک حتـی اقلیت هـای بـا نفـوذ بـاال را، بـه ویـژه آنانـی را کـه بـه طـور 
جغرافیایـی پراکنده انـد، متضـرر و محـروم می سـازد و تحت این شـرایط، ایجاد 

وفـاداری بـرای نظـام دشـوار بـه نظر می رسـد.«1
تیـوری دموکراسـی همزیسـت گرایی یـا توافقی2 یکـی از تاش هـای فراگیر 
در ایـن زمینـه اسـت کـه توسـط لیجپـارت پایه ریـزی شـده اسـت. وی معتقـد 
اسـت: »مشـارکت در قـدرت اجرایـی و خودگردانـی گروهـی یـا قومـی بهترین 
انتخـاب بـرای جوامـع چندپارچـه بـه شـمار مـی رود. تیـوری همزیسـت گرایی 
در  بحث هایی کـه  و  مسـایل  بیش تریـن  بـرای  بایسـته ای  پاسـخ های  می توانـد 

عرصـه ی طراحـی و مهندسـی قانـون اساسـی مطـرح اسـت، ارایـه کند.«3
ایـن تیـوری را کـه بـر دو اصـل کلیـدی بـرای تشـکیل موفقانـه حکومـت 
در جوامـع چندپارچـه اسـتوار اسـت، لیجپـارت پایه گـذار ایـن نظریـه، چنیـن 

می کنـد: تعریـف 
الـف. مشـارکت در قـدرت اجرایی: مشـارکت در قـدرت به ایـن معنا که 
نماینـدگان همـه گروه های عمـده ی قومی یـا اجتماعی در عملیـه ی تصمیم گیری 

سیاسـی به ویژه در سـطح قـوه ی اجرایی سـهم بگیرند.
ب. خودگردانـی: خودگردانـی بـه ایـن معنـا کـه گروه هـای مختلـف و 
متعـدد قومـی یـا اجتماعی حـق دارند امور خود را در سـطح محلی، بـه ویژه در 
عرصـه ی تعلیـم و تربیـت یـا آمـوزش و پرورش و سـایر مسـایل فرهنگـی، خود 

1. Belmont, Mainwaring and Reynolds )2000:3-4(
2. The Theory of Consociational or Consensus Democracy
3. Belmont, Mainwaring and Reynolds )2000:5(
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بـه دسـت گیرنـد.1 به قـول لیجپارت از ایـن نظریـه در همین نزدیکـی در عراق و 
در گذشـته ها در اسـترالیا، کانـادا، افریقـای جنوبی، کلمبیا، قبرس، هندوسـتان، 

لبنان، آیرلند شـمالی و سـویس اسـتفاده شـده اسـت.2
ویژگـی ایـن سـاختار، به قـول نـارس3 نهادهایی اند کـه زمینـه ی همکاری، 
مصالحـه و هم سـازی4 میـان رهبـران سیاسـی را فراهم سـاخته و تعـداد برندگان 
در سـاختار را بـه حـد اعلـی ارتقـا می دهند تـا گروه هـای اجتماعی جـدا از هم 
بتواننـد بـه صـورت مسـالمت آمیز بـا یک دیگـر در داخـل مرزهای مشـترک یک 

دولـت ملـی واحد زندگـی کنند.
ایـن تیـوری بـر این بـاور اسـت که نظـام انتخابـات تناسـبی دشـواری ها و 
موانـع عمـده را از راه احـزاب خـرد و کوچـک برداشـته و زمینه ی شـمولیت آنان 
را در پارلمـان و باآلخـره در حکومـت ائتافـی بـه حـد قابـل ماحظـه ای فراهم 
می سـازد. »تیـوری دموکراسـی همزیسـت گرایی یـا توافقـی بـر ایـن باور اسـت 
کـه نظـام انتخاباتـی تناسـبی زمینـه ی کنـار آمـدن گروه هـای قومـی مختلـف را 
خوب تـر و مؤثرتـر فراهـم سـاخته و می توانـد حمایـت گروه هـا و اقلیت هـای 
قومـی را بـرای نظـام سیاسـی جلـب کنـد. درونمایـه ی بحـث ایـن اسـت کـه 
برخـاف نظـام انتخابـات اکثریتـی، نظـام انتخابـات تناسـبی )PR(: )۱( نتایج 
نسـبی و عادالنـه بـه دسـت می دهـد؛ )۲( زمینـه ی ورود احـزاب کوچـک را بـه 
پارلمـان مسـاعد می سـازد؛ )۳( زمینـه ی انتخـاب شـدن احـزاب اقلیت هـای 
قومـی را فراهـم می سـازد و ایـن امـر بـه نوبـه ی خـود )۴( در گسـترش حمایت 
اقلیت هـا و همـه گروه هـای قومـی و اجتماعـی از نظـام سیاسـی نقـش بـازی 

می کنـد.

1. Lijphart )2004:1(
بـه  نوشـته اش  ایـن  در  کنیـد. وی  مراجعـه   )Ligphart  2004( بـه  بیش تـر  تفصیـل  بـرای   .۲
صراحـت ابـراز می کنـد کـه ایـن نظریـه می توانـد در شـکل ائتاف هـای کان ملـی و حکومـت 
 ملـی نیـز تحقـق یابد و تنهـا در قالب تقسـیمات مبتنی بـر حقوق قومـی )گروهی( منحصـر نماند. 

)See Reynolds )ed.( 2002:37-54(
3. Norris
4. Compromise
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و  منقسـم  خیلـی  کشـورهای  »در  کـه  اسـت  مدعـی  همچنـان  ناریـس 
چندپارچـه، ماننـد آیرلنـد شـمالی، حکومـت اکثریت تا دموکراسـی بـه ارمغان 
بیـاورد، دکتاتـوری اکثریـت و درگیـری و تنـش مدنی به بـار مـی آورد. چیزی که 
ایـن جوامـع بـه آن نیـاز دارنـد نوعـی از دموکراسـی اسـت که بـر اصـل توافق و 
تفاهـم بـه عـوض مخالفـت و بـه شـمولیت و دربرگیـری بـه عـوض انحصـار و 
کیـد و تـاش می کند تا پایه هـای حکومـت را در باالترین سـطح ممکن  طـرد تأ
توسـعه دهـد تـا اکثریـت ممکن را در حکومت شـامل سـازد و از طـرد دیگران و 
اکتفـا بـه اکثریـت محـض، اجتنـاب ورزد.« )Norris 2000: 207( لیجپارت 
همچنـان اسـتدالل می کند کـه »اقلیت های سیاسـی در نظام انتخابـات اکثریتی 
بازنـده ی دایمی انـد و از نهادهـای نماینـده بـه طـور دایـم و در هـر انتخابـات 
محـروم نگه داشـته می شـوند و ایـن باعـث می شـود تـا ایـن گروه هـا بـاور خـود 
را بـر عادالنـه بـودن نتایـج انتخابـات و عادالنه بـودن دموکراسـی در مجموع از 
دسـت بدهنـد و از حمایـت از همچـو نظامی دسـت بکشـند.« بنابرایـن، فراهم 
سـاختن زمینـه ی اشـتراک اقلیت هـای قومی و سیاسـی در پارلمان با اسـتفاده از 
روش انتخابـات تناسـبی )PR( بـر حمایـت اقلیت هـای قومی از نظام سیاسـی 

می افزایـد.1

تحکیم و ثبات دموکراسی
از مفاهیـم عمده ی دیگر در مطالعه ی مردم سـاالری »تحکیم و ثبات دموکراسـی« 
اسـت کـه بعـد از عبـور موفقانـه از مرحلـه ی گـذار و موقـت شـکل می گیـرد. 
در ایـن جسـتار بـه ایـن مفهـوم بـه مثابه جـزء اساسـی پژوهـش نگاه می شـود. 
بنابرایـن، خیلـی مهـم اسـت تصویر روشـنی از این اصطـاح، قبـل از پرداختن 
بـه بخش هـای دیگـر بحث، ارایه شـود و ایـن واضح گـردد که هـدف از تحکیم 

و ثبات دموکراسـی چیسـت؟
شـکل گیری مرحله ی  گذار به سـوی دموکراسـی یک مسـأله اسـت و تداوم 
و تحکیـم دموکراسـی مسـأله ای دیگـر. دربـاره ی تحکیـم و ثبـات دو رویکـرد 

1. See )Norris 2000(
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وجـود دارد: رویکـرد حداقلـی و رویکـرد حداکثـری. رویکـرد حداقلـی همـان 
آزمایـش انتقـال دومرتبـه قـدرت هانتینگتـن )7-۱۹۹۱:226( اسـت و رویکرد 
حداکثـری همـان اسـت که دموکراسـی بـه مثابه ی یگانـه قاعده ی بازی در شـهر 

شـود.1 پذیرفته 
ایـن قاعـده ی بـازی رویکـرد حداکثـری را لینز به عنـوان یک امـر معمول و 
پذیرفته شـده چنیـن تعریـف می کنـد: »حالتی کـه هیچ یـک از بازیگـران عمده ی 
سیاسـی، احزاب سیاسـی، نیروهای فشـار، یـا نهادها درباره ی بـه کارگیری بدیل 
یـا گزینـه ی دیگـری بـه عـوض رونـد دموکراتیک بـرای بـه دسـت آوردن قدرت 
نمی اندیشـند و هیچ نهـاد سیاسـی یـا گـروه، ادعـای ویتوکـردن عملکردهـای 
تصمیـم گیرندگانـی را کـه بـه صـورت دموکراتیـک انتخاب شـده اند نـدارد. اگر 
سـاده تر بگویـم، دموکراسـی بایـد به مثابـه ی یگانه قاعـده ی بازی در شـهر مورد 

باشـد.«2 احترام 
عـده ی دیگـری از تحکیم و ثبات تعریـف جامع و فراگیرتـری ارایه می کنند 
کـه بـر اصـل تحقق میـزان باالیی از نهادینه شـدن اسـتوار اسـت. از سـوی دیگر 
لیفتویـچ3 در ایـن راسـتا پنج شـرط بـرای تـازه دموکراسـی ها وضع می کنـد تا به 

مرحلـه ی مطلـوب تحکیم و تداوم دسـت یابند:
 ۱. مشروعیت؛

 ۲. توافق جمعی درباره قواعد بازی؛
 ۳. بازدارنده های مهارکننده فراراه گروه های برنده؛

 ۴. امحای فقر به مثابه عامل بازدارنده در راه تحکیم و ثبات دموکراسی؛
 ۵. و یافتـن راه حـل معقـول برای شـکاف های قومی، فرهنگـی و مذهبی به 

مثابـه عوامل بازدارنده ی تحقق دموکراسـی.4

1. See Burnell )2005:189-90(
2. Linz )1990:156(
3. Leftwich
4. See Potter )1997:524-32(
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یاستی نظام پارلمانی در برابر نظام ر
طـوری کـه در مقدمـه تذکـر رفـت، اساسـی ترین بخـش ایـن بحـث را تأثیـر 
نظام هـای مختلـف یـا قوانیـن اساسـی مختلـف بـر تحکیـم دموکراسـی در تازه 
ایـن  انتخـاب  تنـوع  می دهـد.1  تشـکیل  چندپارچـه  جوامـع  در  دموکراسـی ها 
نـوع نظام هـا یـا قوانیـن اساسـی در کشـورها و جوامـع دموکراتیـک بـه صـورت 
باورنکردنـی محـدود و اندک اسـت. به اسـتثنای سـویس، همه دموکراسـی های 

موجـود یـا ریاسـتی اند، یـا پارلمانـی، یـا شبه ریاسـتی.2
در یـک دهـه ی اخیـر که بـا روند مـوج مردم سـاالری نیـز همزمان اسـت، 
در مطالعـات نهـادی کان،3 رابطـه میـان قوه ی اجراییـه و مقننه و نظام ریاسـتی 
در مقابـل نظـام پارلمانـی مـورد توجـه بیش تـر قـرار گرفتـه اسـت. بنابرایـن، در 
ایـن بخـش از پژوهش، بـر بحث ریاسـتی در برابـر پارلمانی تمرکـز کرده تاش 
می کنیم روشـن سـازیم کـدام یـک از این ها زمینه ی گذار به سـوی دموکراسـی، 
تحکیـم دموکراسـی و مهـار جنـگ در جوامـع چندپارچـه را می توانـد خوب تـر 

فراهـم کند.4
بحـث را از تعریـف ایـن نظام ها آغـاز کرده، بعـد به دالیل و اسـتدالل های 
موافـق و مخالـف دربـاره ی ایـن نظام هـا پرداختـه و در آخـر، بحـث را بـا ایـن 
نتیجه گیـری بـه پایـان می بریـم کـه کـدام یـک از ایـن نظام هـا بـرای جوامـع 

چندپارچـه بهتریـن گزینـه بـه شـمار می رونـد.

یف ها تعر
نظام پارلمانی 

شـاخص برجسـته ی نظـام پارلمانـی، »وابسـتگی متقابـل« اسـت و به قـول لینز 
نظـام پارلمانـی »نظامی اسـت که یگانه نهاد مشـروع دموکراتیـک در آن پارلمان 
1. See Stepan and Skach )1993(
2. See Ibid )1993:2(
3. Macro-institutional studies
۴.  نظـام شبه ریاسـتی را بـه صـورت مختصـر بـه شـرح خواهیـم گرفـت، امـا بیش تـر سـخن در 
بـاب نظـام ریاسـتی در مقابـل نظـام پارلمانـی خواهـد بـود کـه به صـورت عمـوم در جهـان مورد 

اسـتفاده اند.
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اسـت و صاحیـت و اقتـدار حکومت بسـتگی کامل بـه اعتماد پارلمـان دارد.«1

یاستی  نظام ر
شـاخص برجسـته ی نظـام ریاسـتی »مشـروعیت دوگانـه« و »ناوابسـتگی میان 
قـوه ی مقننـه و اجراییـه« اسـت؛ طوری کـه هـر یک بـرای یک دوره ی مشـخص 
انتخـاب شـده اند. رییـس قـوه ی اجراییـه در ایـن نظـام بـا قـدرت قانونـی قابـل 
ماحظـه، صاحیـت تعییـن و انتخـاب کابینـه و اداره را در اختیـار داشـته و از 
سـوی مـردم بـه صـورت مسـتقیم بـرای یـک دوره ی معیـن انتخـاب می شـود و 
وابسـتگی بـه رأی اعتمـاد پارلمان نـدارد. وی نه تنها تـا برگـزاری انتخاب بعدی 
از قـدرت اجرایـی برخـوردار اسـت؛ کـه ریاسـت سـمبولیک دولـت را نیـز بـه 
عهـده داشـته و تا برگـزاری انتخابات بعـدی فقط با اسـتفاده از عملیـه ی پیچیده 

و دشـوار اسـتیضاح2 می توانـد از قـدرت برکنـار شـود.3
اسـتیپن و اسـکچ ایـن دو نـوع نظـام را بـه صورت نظـام ریاسـتی خالص و 

نظـام پارلمانـی خالـص بـا دو ویژگـی چنیـن تعریـف می کنند:
نظـام پارلمانـی خالـص نظامـی اسـت کـه بـا وابسـتگی متقابـل تعریـف 
می شـود. ۱. رییـس قـوه ی اجراییـه بایـد بـا اکثریـت پارلمانـی حمایـت شـود و 
در صـورت رأی عـدم اعتمـاد از قـدرت سـاقط می شـود. ۲. قـوه ی اجراییـه بـه 
صـورت عمـوم یـا رییـس دولـت از صاحیـت انحـال پارلمـان و فراخوانـی 

انتخابـات جدیـد برخوردارنـد.
نظـام ریاسـتی خالـص نظامـی اسـت کـه بـا اسـتقال متقابـل تعریـف 
از  و  می شـود  انتخـاب  معیـن  دوره ی  یـک  بـرای  مقننـه  قـوه ی    .۱ می شـود. 
مشـروعیت جداگانـه برخوردار اسـت. ۲. رییس قوه ی اجراییه بـرای یک دوره ی 

معیـن انتخـاب می شـود و از مشـروعیت جداگانـه برخـوردار اسـت.4

۱. بـرای مطالعـه ی بیش تـر بـه )Linz 1990:52( مراجعـه شـود. ایـن نظام هـای پارلمانی ممکن 
اسـت رییس جمهورهـای منتخـب نیـز داشـته باشـند، ولـی رییس جمهـور نمی توانـد بـا قـدرت 

پارلمـان و صدراعظـم یـا نخسـت وزیـر منتخـب بـه مقابله برخیـزد. همـان مرجع.
2. Impeachment
3. Linz )1990:52(
Stepan and Skach, )1993:3( .۴. همـه تعریف هـای دیگـر از هـردو نظـام شـبیه همیـن دو 
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یاستی  نظام شبه ر
دو فیرگـر1 نظـام شبه ریاسـتی را چنیـن تعریـف می کنـد: »نظامـی که سـه عنصر 
را در خـود دارد: ۱. رییس جمهـور بـا رأی مسـتقیم مـردم انتخـاب می شـود. ۲. 
از قـدرت و صاحیت هـای قابل ماحظـه ای برخوردار اسـت. 3. در مقابل وی 
نخسـت وزیری قـرار دارد کـه از صاحیت هـای اجرایـی و حکومتـی برخـوردار 
بـوده و تـا وقتـی کـه رأی اعتمـاد پارلمـان را بـا خـود دارد، بـه کار خـود ادامـه 

می دهـد.2
براسـاس ایـن تعریف هـا می تـوان چنین نتیجـه گرفت کـه نظـام پارلمانی، 
نظامـی اسـت کـه رأس حکومـت در آن وابسـته بـه قـوه ی مقننه اسـت و از بطن 
قـوه ی مقننـه انتخـاب یـا برگزیـده می شـود. قـدرت اجرایـی و تصمیم گیـری در 
آن بـه صـورت جمعی یـا گروهی اسـت. رییس حکومـت از رییـس دولت جدا 
اسـت و رییـس حکومت جـزء قوه ی مقننه اسـت. نظام ریاسـتی، نظامی اسـت 
کـه رییـس حکومـت در آن وابسـته بـه قـوه ی مقننـه نیسـت و از سـوی مـردم به 
صـورت مسـتقیم بـرای یـک دوره ی معیـن انتخـاب می شـود. قـدرت اجرایی و 
تصمیـم گیـری در آن فـردی اسـت نه جمعـی و گروهـی. وزیران فقط مشـاوران 

تعریفی است که در فوق از لینز و استیپن و اسکچ ارایه کردیم.
 Mainwaring and Shugart )1997:449(
1. Duverger
Duverger )1980:166( .۲، در تعریـف نظـام شبه ریاسـتی اختافاتـی وجـود دارد، و بـه قـول 
الجـی )Elgie 2004:316( بحـث نظـام شبه ریاسـتی تـا هنـوز یـک بحـث ضعیـف و ناتمـام 
بـه نظـر می خـورد. ایـن سـردرگمی و اختـاف نظـر دربـاره ی تعریف نظـام و ایـن مفهـوم، بالطبع 
نظـام  برخی هـا  دارد.  تأثیـر  شـوند  تلقـی  شبه ریاسـتی  بایـد  کـه  کشـورهایی  فهرسـت  مـورد  در 
شبه ریاسـتی را چنیـن تعریـف کـرده انـد: »نظامـی کـه قـدرت اجرایـی در آن میـان رییس جمهـور 
و نخسـت وزیـر تقسـیم شـده اسـت و رییس جمهـور از قـدرت و صاحیـت بیش تـری برخـوردار 
اسـت.« )Elgie 2004:316( اونیـل ایـن نـوع نظام را چنیـن تعریف می کند: »نظامـی که رییس 

دولـت در آن صاحیت هـای اجرایـی فوق العـاده ای بـاالی نخسـت وزیـر و کابینـه دارد.« 
)Neil ’O ,1993:179( ولـی از نظـر اسـتیپن و اسـکچ همه دموکراسـی ها )به اسـتثنای سـویس( 
یـا ریاسـتی اند بـه گونه ی ایـاالت متحده ی امریـکا یا پارلمانـی به گونه ی کشـور بریتانیـا و اروپای 
 غربـی؛ و در جهـان فقـط دو نظام شبه ریاسـتی وجود دارد که یکی فرانسـه اسـت و دیگـری پرتغال.

Stepan and Skach )1993(
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رییس جمهـور انـد و رییـس حکومـت و رییـس دولـت یـک نفـر اسـت. قـوه ی 
مقننـه بـه صـورت مسـتقیم از سـوی مـردم بـرای یـک دوره ی معیـن انتخـاب 

می شـود و رییـس دولـت جـزء قـوه ی مقننه نیسـت.1

مزایای دو نظام
الجـی بـر ایـن باور اسـت که بحـث دربـاره ی مزایای نسـبی نظام هـای مختلف 
در حـوزه ی نهادباوری جدید یک امر روشـن و مسـلم اسـت. خطـرات احتمالی 
نظـام ریاسـتی و فضایل آشـکار نظـام پارلمانی به صـورت خیلی روشـن در این 
حـوزه مـورد کاوش قـرار گرفتـه اسـت. وی همچنـان مدعی اسـت یـک اجماع 
نظـر اکادمیـک و علمـی وجـود دارد که در نظام ریاسـتی به خاطر وابسـتگی اش 
بـه ادعـای مشـروعیت دموکراتیـک دوگانـه از سـوی قـوه ی اجراییـه و مقننـه و 
انعطاف ناپذیـری2 نظـام، برنـده همه چیز را به دسـت مـی آورد و ترغیـب رهبران 
پوپولیسـت )عـوام فریـب( برای رسـیدن به قـدرت، یک نظـام بالقـوه خطرناک 

به حسـاب مـی رود.3
لینز )۱۹۹۰( در مقاله ی مشـهورش »خطرات نظام ریاسـتی«4 که در سـال 
۱۹۸۴ بـه رشـته ی تحریـر درآمـد و یـک دهـه بعـد بـه نشـر رسـید، از جمله ی 
نخسـتین کسـانی بـود کـه ایـن مسـأله را برجسـته سـاخت و بحث هـای بعـدی 
دربـاره ی مزایـای این دو نظـام به نحـوی از کار علمی پیشـگامانه و ممتاز وی به 

نفـع نظـام پارلمانـی متأثر اسـت.5 لینـز مدعی اسـت که:
1. نظـام پارلمانـی در رونـد گـذار بـه سـوی دموکراسـی در سـطح جهـان 

نقـش عمـده ای ایفـا کـرده اسـت.
۲. بیش تریـن نظام هـای دموکراتیـک باثبـات، نظام هـای پارلمانی انـد کـه 
قـوه ی اجراییـه از متـن قـوه ی مقننـه بـا داشـتن اکثریـت پارلمانی به وجـود آمده 

1. See Lijphart )1992:3-5, and 2000:49-51(
2. Rigidity
3. See Elgie )2004:314(
4. The Perils of Presidentialism
5. See frye )2000(
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. ست ا
۳. یگانـه نظـام ریاسـتی بـا تاریـخ طوالنـی تـداوم و ثبـات طبـق قانـون 

اسـت. امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  نظـام  اساسـی، 
بـه  افریقـا  در  کـه  باشـد، طـوری  بی ثبـات  پارلمانـی می توانـد  نظـام   .۴
مشـاهده رسـید، ولـی در کشـورهای انگلیسـی زبـان و هندوسـتان ایـن نظام از 
کارآیـی بهتـری برخـوردار اسـت و بحران هـای مقطعـی در ایـن نظام بـه بحران 
در نظـام منجـر نمی شـود، زیـرا برطرفـی یـا کنـار رفتن نخسـت وزیر بـه معنای 

پایـان یافتن دموکراسـی نیسـت. 
۵. در مجمـوع نظـام پارلمانـی بـرای کشـورهایی بـا شـکاف های عمیـق 
سیاسـی-اجتماعی، فرهنگـی، زبانـی و احـزاب سیاسـی متعـدد در مقایسـه بـا 

نظـام ریاسـتی مناسـب تر و کارآمدتـر اسـت.1
بحـث دربـاره ی مزایـا و زیان هـای ایـن دو نظـام و تأثیرات هر یـک بر روند 
مردم سـاالری بـه صـورت علمـی تنظیـم شـده و قابـل دسترسـی اسـت. این جا 
بـرای فراهـم سـاختن اسـاس و پایـه ی اسـتوار بـرای بـه بحـث گرفتـن نمونـه ی 
افغانسـتان، بـه صـورت خیلی فشـرده فهرسـت مزایـا و زیان های ایـن دو نظام را 
بـا ذکـر دالیـل هر دو طرف متذکر شـده و سـپس بـه توضیـح پـاره ای از مفاهیم 
عمـده چـون ثبات، تـداوم، احزاب سیاسـی و خـوب حکومت کردن در سـایه ی 
ایـن دو نظـام می پردازیـم کـه بـه مثابـه دلیل و دسـت آویز بـرای توجیـه انتخاب 

نظـام ریاسـتی در افغانسـتان مورد اسـتفاده قـرار گرفتند.2

یاستی  مزایای نظام ر
طـرف داران نظـام ریاسـتی مدعی انـد کـه بـا توجـه بـه مزایـای زیریـن، نظـام 
ریاسـتی مناسـب ترین نظـام برای گذار به سـوی دموکراسـی و حکومـت با ثبات 
تلقـی می شـود. آنـان همچنـان مدعی اند که همـه نظام هـای ریاسـتی در جهان 
یکسـان نیسـتند، بل که بـه طور آشـکار از یکدیگـر متفاوت اند. بنابرایـن، تعمیم 

1. See Linz )1990(
2. See Rubin )2004(
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زیان هـای یافـت شـده از سـوی منتقـدان در نظـام یک کشـور به همه کشـورها، 
موجـه و منطقـی بـه نظر نمی رسـد.

۱. آزادی انتخـاب بیش تـر بـرای رأی دهنـده: در ایـن نظـام رأی دهنـده 
قـوه ی  بـه عهده گیـری  بـرای  را  تـن  انتخـاب بیش تـر یـک  آزادی  بـا  می توانـد 

اجراییـه و دیگـری را بـرای پیش بـرد امـور پارلمـان انتخـاب کنـد.
۲. محاسـبه ی انتخاباتـی و شناسـایی: رأی دهنـدگان می تواننـد قـوه ی 
اجراییـه یا شـخص مسـؤول تصمیم گیری و سیاسـت گذاری در نظام ریاسـتی را 

انتخـاب و همچنـان مورد محاسـبه قـرار دهند.
۳. اسـتقالل قـوه ی مقننه: اعضـای پارلمـان می توانند در مسـایل تقنینی 
مسـتقانه و بـدون درنظرداشـت مسـأله ی رأی عـدم اعتمـاد، فشـار حزبـی یـا 

ائتافـی بـر اسـاس ارزش و اهمیـت مسـأله تصمیـم بگیرند.
یاسـتی و انضباط حزبـی: انضباط حزبی خـوب در این نظام،  ۴. نظـام ر
رییس جمهـور را یـاری می رسـاند تـا بـا احـزاب و گروه هـای دیگـر بـه خوبـی 
مذاکـره و یـا معامله کنـد؛ ولی نظام حزبی ضعیـف، این کار را برای وی دشـوار 

سـاخته و رابطـه ی ارباب رعیتـی1 را وارد نظام می سـازد.
۵. ثبـات کابینـه یـا قـوه ی اجراییـه: یکـی از ویژگی هـای نظام ریاسـتی، 
کابینـه و حکومـت باثبـات اسـت و بـه همیـن دلیـل کابینـه و حکومـت در ایـن 

نظـام از ثبـات و اسـتقرار بهتـر برخوردار اسـت.2

یاستی  یان ها و نواقص نظام ر ز
فهرسـت زیان هـا و نواقـص نظـام ریاسـتی، بـه ویـژه در جوامـع چندپارچـه، 
را  نواقـص  و  زیان هـا  ایـن  عمده تریـن  می کوشـیم  اینجـا  در  اسـت.  طوالنـی 

1. Patron Client Relation
۲. برای تفصیل بیش تر مراجعه شود به:

)Mainwaring and Shugart )1997:463-68( and Lijphart )1992 ولـی ایـن ثبـات 
و اسـتقرار بـه قیمـت محـروم سـاختن دیگـر گروه هـای قومـی )اجتماعـی( از مشـارکت در قدرت 
سیاسـی بـه دسـت می آیـد، و بـه مثابه ی یـک پندار نادرسـت از سـوی عده ای رد و اسـتدالل شـده 

اسـت کـه عیـن ثبـات و اسـتقرار از طریـق یـک نظـام پارلمانـی نیـز می تواند تحقـق یابد.
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باورانـد کـه نظـام ریاسـتی در دموکراسـی های  ایـن  بـر  برشـماریم. منتقدیـن 
جدیـد یـک تجربـه ی نـاکام اسـت و ایـن مسـأله بـه ویـژه در امریـکای التین و 
آفریقـا منجـر بـه دموکراسـی اختیارسـپاری1 و اسـتبداد فـردی شـده، بـه اثبـات 
رسـیده اسـت. منتقدیـن مدعی انـد که ایـاالت متحده ی امریـکا یگانه اسـتثنای 
خـوب در نظام هـای ریاسـتی در جهـان به حسـاب مـی رود و این اسـتثنا بیش تر 
بسـتگی بـه ویژگی هـای ایـاالت متحده، نظـام حزبـی و فدرالی این کشـور دارد 
تـا بـه نوعیـت نظـام. ناگفتـه نباید گذاشـت که نظـام ریاسـتی ایـاالت متحده ی 
امریـکا نیـز مـورد انتقاد دانشـمندان علوم سیاسـی قـرار دارد و خألهایـی در این 

نظـام هسـت کـه بـا دموکراسـی واقعـی هم خوانی نـدارد.
و  رییس جمهـور  ریاسـتی،  نظـام  در  دوگانـه:  مشـروعیت  رقابـت   .1
پارلمـان بـه صورت مسـتقل از سـوی مردم انتخاب می شـوند. منبع مشـروعیت 
و بقـای هـر دو از همدیگـر مسـتقل اند و ایـن امر باعـث رقابت و تنـش میان هر 

دو قـوه می گـردد.
۲. بن بسـت و نـزاع میان قـوه ی اجراییـه و مقننه: بن بسـت و نـزاع میان 
ایـن دو قـوه در نهاد و در سرشـت این نظام نهفته اسـت و هر وقت ممکن اسـت 
بـه صـورت غیـر مترقبـه  بـه وقـوع پیوسـته و بـه حـد باالیـی از تنـش و پرخـاش 

منجـر شـود و کـدام راه حـل دموکراتیـک بـرای این نـزاع و تنش وجـود ندارد.
ییس جمهـور: ایـن وقـت معیـن یک  یاسـت ر 3. وقـت معیـن دوره ی ر
انعطاف ناپذیـری را بـه وجود می آورد که برای دموکراسـی در مقایسـه به نرمشـی 
کـه نظـام پارلمانـی با وابسـتگی دایمـی حکومت بـه رأی اعتمـاد پارلمـان ارایه 
می کنـد، هم خوانـی نـدارد. بـا توجـه بـه همیـن مسـأله، برطرفـی، تعویـض یـا 
کنـار زدن رهبـری کـه اعتمـاد حزب خود و مـردم را از دسـت داده، یـا در تطبیق 
برنامه هایـی کـه وعـده داده نـاکام شـده، در نظام ریاسـتی خیلی دشـوار اسـت.

۴. بـه دسـت آوردن یـا از دسـت دادن همـه چیـز در یـک انتخابات با 
برنـده یـا بازنـده ی قطعی: یکی از اشـکاالت عمده ی نظام ریاسـتی این اسـت 
کـه بـر اسـاس قاعـده ی »برنده همـه چیـز را بـه دسـت مـی آورد« کار می کند و 

1. Delegative Democracy
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ایـن اصـل، رونـد دموکراتیک را بـه یک بازی بـا نتیجه ی صفر، برنده یـا بازنده ی 
مطلـق مبـدل می سـازد کـه احتمـال هـر نـوع تنـش را بـه صـورت بالقـوه در پی 

دارد.
۵. احتمـال کودتـا: در صـورت بحـران نظـام یا بن بسـت، احتمـال کودتا 
و کشیده شـدن پـای ارتـش بـرای میانجی گـری در نظام های ریاسـتی خیلی زیاد 

است.
۶. مشـکل جانشـینی: تعیین جانشـین رییس جمهور در صـورت وفات یا 

عجـز، در نظام ریاسـتی مشـکل آفرین و گاهی بحران زا اسـت.
۷. تکبـر و خودانـگاری: یـک شـخص با داشـتن پشـتیبانی مردمی و حق 
نمایندگـی از ملـت، چنـان احسـاس تکلیـف و هدف منـدی می کند کـه در فکر 
و اندیشـه ی دیگـران نمی باشـد. ایـن رونـد با سرشـت دموکراسـی که یـک نظام 

مشـارکتی و رأی زنانه اسـت، در مغایرت قـراردارد.
۸. برنـدگان و بازندگان مشـخص: در نظام ریاسـتی برنـدگان و بازندگان 
تـا دوره انتخابـات بعدی بدون دسـت داشـتن بـه قـوه ی اجراییه و اربـاب رعیتی 
معلـوم و مشـخص اند. در ایـن نظـام امیدی بـرای تشـکیل حکومـت ائتافی یا 
حکومـت وحـدت ملـی نیـز متصور نیسـت تا بازنـدگان یـک دوره امیـدی برای 

مشـارکت در قدرت داشـته باشند.
9. قطبـی سـاختن رونـد انتخابـات: معرکـه ی انتخاباتـی در ایـن نظام، 
ملـت را بـه قطب های متضاد تقسـیم کـرده و در کشـورهای چندپارچـه احتمال 

تنـش و درگیـری را افزایـش می دهد.
۱۰. کابینه ی ضعیف: در نظام ریاسـتی، وزیران »دستیارهای« رییس جمهور 
و منشـی های وزارت خانه هـا بـه حسـاب می رونـد و قـدرت واقعـی در دسـت 
ندارنـد، زیـرا ایـن وزیـران بـه اراده و انتخـاب شـخصی رییس جمهـور بـه ایـن 

برگزیده می شـوند. مقـام 
یـران دنبالـه رو: احتمـال این کـه کابینـه ی رییس جمهـور برخاف  ۱۱. وز
نظـام پارلمانـی وزیـران مسـتقل الرأی و آزاداندیـش داشـته باشـد، اندک اسـت. 
اگـر وزیـران از کابینـه یک نظام ریاسـتی برطرف شـوند، به طور کلـی از حوزه ی 
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عمومـی کنـار زده می شـوند، برخـاف نظـام پارلمانـی کـه وزیـران از جایـگاه 
حزبـی و مردمـی نیـز برخورداراند و کنـار رفتن از کابینـه به معنای کنـار رفتن از 

حـوزه ی عمومی نیسـت.
۱۲. نمایندگـی محـدود: رییس جمهـور بـه صـورت کل از یـک بخـش یا 
گروهـی در جامعـه نمایندگـی می کنـد و این محدودیـت در نمایندگـی به قطبی 

شـدن سیاسـت در جامعـه می انجامد.
 ۱۳. احتمال به قدرت رسـیدن اشـخاص غیر سیاسـی و پوپولیست یا 
یـب: در این نظام، احتمال به قدرت رسـیدن و دسـت یافتن اشـخاص  عـوام فر
بـی تجربـه، خطرنـاک یا کسـانی که در حوزه ی سیاسـت حضـور نداشـته اند، به 
قـوه ی اجراییـه خیلـی زیاد اسـت. ایـن رونـد، می توانـد بی ثباتـی و حرکت های 
غیـر نهـادی خطرنـاک بالقـوه زیان بـار را در سیاسـت داخلـی و خارجی کشـور 

در پی داشـته باشد.
ییس جمهـور: بـردن انتخـاب یـک چیز اسـت و  ۱۴. سـبک سیاسـت ر
سـبک سیاسـت برنـده چیـز دیگـر که بـه طور عمـده بـه ویژگی های شـخصیتی 

رییس جمهـور و حلقـه ی تنـدروان1 نزدیـک و دور و بر وی بسـتگی دارد. 
۱۵. رهبـری فـردی: رییس جمهور در نظام ریاسـتی، به ویـژه در نظام های 
نهادینـه نشـده، می توانـد یـک رهبـری و شـیوه ی فـردی اسـتوار بر خواسـت ها، 

انتخاب هـا و اولویت هـای شـخصی اش را در پیـش گیرد.
۱۶. رقابت میان رییس جمهور و قوه ی مقننه: رقابت میان رییس جمهور و 
قوه ی مقننه در این نظام یک امر طبیعی است، به ویژه اگر مخالفان رییس جمهور 
محدود  را  رییس جمهور  قدرت  و  باشند  برخوردار  اکثریت  از  مقننه  قوه ی  در 

سازند.
ییـس قـوه ی اجراییـه: رییـس  ییـس دولـت و ر ۱۷. نقـش دوگانـه ی ر
قـوه ی اجراییـه در نظـام ریاسـتی نقـش دوگانـه ای دارد. وی هـم رییـس دولـت 
اسـت و هـم رییس قـوه ی اجراییه و ایـن بالطبع منجر به اسـتبداد فـردی و تمرکز 

قـدرت در دسـت یک تـن می شـود.

1. Radicals 
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۱۸. بحران سیاسـی مسـاوی اسـت بـه بحران نظـام: در نظام ریاسـتی 
بحـران سیاسـی به خاطـر انعطاف ناپذیـر بودن نظـام و نبود راه حـل دموکراتیک 

چـون نظام هـای پارلمانـی، منجـر به بحـران نظام می شـود.1
یاسـتی و دموکراسـی اختیارسـپاری:2  ۱۹. رابطـه قـوی میـان نظـام ر
نظریـه یا مفهوم »دموکراسـی اختیارسـپاری« برای نخسـتین بار توسـط اودانیل3 
دانشـمند مشـهور و شـناخته شـده ی امریکای التین ارایه شـد و اکنون در سـطح 
جهانـی و اکادمیـک بـه مثابـه یـک مفهوم علمـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
اودانیـل که بـه این مفهـوم، از مطالعات نظام های ریاسـتی کشـورهای امریکای 
التیـن دسـت یافتـه، دموکراسـی های ریاسـتی اختیارسـپاری یـا تاج پوشـانی را 
چنیـن بـه تصویـر می کشـد: این نوعـی از نظام نـه نظـام باثبات اسـت و نه نظام 
نهادینـه شـده ی دموکراتیـک، بل کـه حرکتـی اسـت مسـتمر و بالقـوه بـه سـوی 
اسـتبداد. ایـن نوع نظـام بر خـاف الزامات دموکراسـی نه به سـوی نمایندگی از 
مـردم و جامعـه که به سـوی مطیع سـاختن و جلوگیری از مشـارکت و نمایندگی 
بـه پیـش مـی رود. بـه قـول اودانیـل مهم تریـن ویژگی های ایـن »حیـوان جدید« 

عبـارت اند از:
1. دموکراسـی اختیارسـپاری بـر یـک فرضیـه خیلـی سـاده اسـتوار اسـت: 
هرکسـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری را برد، حـق دارد طوری کـه الزم می بیند 

بر کشـور حکومـت کند.
۲. رییس جمهـور ممثـل ملـت و حافـظ منافع ملی اسـت و این به شـخص 

رییس جمهـور بسـتگی دارد کـه این منافـع را چگونه تعریـف می کند.
3. بـا توجـه به این که این شـخص پدرگونه مسـؤولیت رعایت و سرپرسـتی 
همـه ملـت را بـه عهـده دارد، الجـرم از حـزب و حزب بـازی، سیاسـت های 
حزبـی و کشـمکش ها و تنش هـای گروهـی و درون حزبـی بـه دور اسـت و مقام 

1. See Linz )1990( Mainwaring and Shugart )1997:450-51( Stepan and 
Skach
2. Delegative Democracy )1993(
3. Gulimero O’Donnell
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باالتـری از ایـن بازی هـا دارد. بنابراین، حمایت از وی باید از سـوی یک حرکت 
و جبهـه ی کان ملـی صـورت گیـرد و نه یـک حزب.

۴. نهادهایـی چـون پارلمـان و قـوه ی قضاییـه در ایـن نـوع نظام هـا در واقع 
مایـه ی آزار و ضیـاع وقـت رییس جمهـور منتخب انـد. یگانه کارآیی ایـن نهادها 
مشـروع و دموکراتیـک جلـوه دادن نظـام و رییـس دولـت در سـطح داخلـی و 

بین المللـی خاصـه می گـردد.
و  هم بسـتگان  کارمنـدان،  جمهـوری،  ریاسـت  کاخ  رییس جمهـور،   .۵

در کشـوراند. اشـخاص سیاسـت  آخریـن  و  اولیـن  رییس جمهـور  نزدیـکان 
»دموکراسـی اختیارسـپاری« خیلـی فردگـرا اسـت و بیش تـر به تفکـر هابز 
نزدیکـی دارد تـا بـه الک. انتخابـات در ایـن نظـام تـوأم اسـت بـا احساسـات و 
دسـتاوردهای بـزرگ. نامـزدان متعـدد بـرای بـه دسـت آوردن تمـام قـدرت بـه 
صـورت مطلـق در یـک انتخابـات بـا نتایـج همـه چیـز یـا هیـچ، با هـم رقابت 
کشـور  بـر  مانعـی  هیـچ  بـدون  »اختیـار«،  آوردن  دسـت  بـه  بـا  تـا  می کننـد 

حکمروایـی کننـد.
بایـد  رأی دهنـدگان  یـا  اختیارسـپاران  انتخابـات،  از  بعـد  نظـام،  ایـن  در 
عملکردهـای  شـعف  و  شـور  بـا  و  برگردنـد  بی تفاوتـی  و  منفعـل  حالـت  بـه 
بـه تماشـا بنشـینند. در سـایه ی »دموکراسـی  رییس جمهـور منتخـب خـود را 
در  تقسـیم  سـمت گرایی،  پراکندگـی،  حالـت  از  بایـد  ملـت  اختیارسـپاری«، 
احـزاب سیاسـی متعـدد و خودخواهـی، به سـوی یـک کل هماهنگ و منسـجم 
هدایـت و توحیـد شـود و از ایـن امـراض شـفا یابـد. انجـام ایـن مأمـول بـرای 
رییس جمهـور ایـن حـق، بل کـه ایـن مسـؤولیت را می دهـد تـا بـرای شـفایابی 
ملـت از ایـن امـراض، از قوی تریـن و تلخ تریـن دوایـی اسـتفاده کنـد کـه حتـی 
اعضـای ملـت از شناسـایی آن عاجزاند و تنهـا خود رییس به آن عالم اسـت. در 
ایـن رونـد و در این نظام، بـدون هیچ دغدغـه ای باید مقاومـت پارلمان، احزاب 

سیاسـی، گروه هـای فشـار و اتحادیه هـا نادیـده انگاشـته شـود.
نمایندگی در دموکراسـی مسـتلزم محاسـبه ی عمودی و افقـی از طریق یک 
روند دموکراتیک نهادینه شـده اسـت، ولی در نظام »دموکراسـی اختیارسپاری«، 
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بـه خاطـر نبود مهارها و بررسـی های نهادی،1 محاسـبه ای وجود نـدارد. این نوع 
نظـام، بـا درنظرداشـت نبود نهادهـا و سیاسـت مبتنی بـر نهادها، سیاسـت های 
شـتابزده و تـوأم با اشـتباهات و پیامدهـای خطرناک در پیش می گیـرد. این نظام، 
کم تـر نهادینـه اسـت و تاشـی هـم نمی کند تـا نهادینه شـود. شـما هر چـه این 
را عنـوان کنیـد، فرهنـگ، سـنت و یا تأثیـر سـاختارهای تاریخی، گرایـش به این 
نـوع نظـام در امریـکای التیـن، افریقـا، آسـیا و اروپـای شـرقی و مرکـزی زیـاد 
اسـت و ایـن نوع نظـام در مطالعات سیاسـی و تاریخـی نظام های اسـتبدادی به 
نام هـای قیصرسـاالری )سزاریسـم(، بناپارتیـزم، کیدیلیزمو2 و پوپولیـزم تیوریزه 

شـده است.3

مدافعان نظام پارلمانی 
همان طوری کـه در بـاال متذکـر شـدم، بحـث در مـورد مزایا و نواقـص نظام های 
ریاسـتی و پارلمانـی بـه جسـتار لینز برمی گردد که در سـال ۱۹۸۴ نوشـته شـده 
بـود و یـک دهه بعد در سـال ۱۹۹۴ به نشـر رسـید. لینـز در این جسـتار از نظام 
پارلمانـی بـه عنـوان نظامـی کـه می توانـد در رونـد رشـد و تقویـت دموکراسـی 

نقـش بسـزایی ایفـا کند، بـه چهـار دلیل به دفاع برخاسـته اسـت:
1. منبـع واحـد صالحیـت حکومت کـردن: منبـع صاحیـت و اعمال 
قـدرت در نظـام پارلمانـی واحـد اسـت. بـه ایـن صـورت از دوگانگـی منبـع 
معمـول  ریاسـتی  نظـام  در  طوری کـه  صاحیـت،  و  مشـروعیت  دموکراتیـک 

می شـود. جلوگیـری  اسـت، 
۲. انعطـاف پذیـری و نرمش: نظام پارلمانی در مقایسـه با نظام ریاسـتی 
انعطاف پذیـر و نـرم اسـت. اینجا نخسـت وزیر باید از حمایـت اکثریت اعضای 
پارلمـان برخـوردار باشـد و در غیر آن مقام خود را از دسـت خواهـد داد. در این 

1. Institutional restrains.
Caudillismo .2، بـه نظامـی گفتـه می شـود که از سـوی یـک فرد سیاسـی-نظامی، با اسـتبداد و 

تک روی اداره شـود.
3. See O’Donnell )1994(
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نظـام احتمـال قـوی وجـود دارد کـه نخسـت وزیری بـا حمایـت ضعیـف، مقام 
خـود را از دسـت دهـد؛ ولـی در نظـام ریاسـتی رییس جمهـور بـه خاطـر معین 
بـودن زمـان ریاسـت جمهـوری می توانـد بـدون داشـتن حمایـت و پشـتیبانی 

مـردم و نماینـدگان مـردم، بـرای مـدت بیش تـری در مقـام خود باقـی بماند.
3. بهره منـدی از تجربـه ی سیاسـی: در نظـام پارلمانـی میزان بـه قدرت 
رسـیدن شـخصیت های بـا تجربـه و خبیـر در امـور سیاسـی بـه مراتـب باالتـر 
اسـت، چـون نخسـت وزیر احتمالـی در ایـن نظـام، باید بـا طی سلسـله مراتب 

حزبـی و سـازمانی بـه ایـن مقام دسـت یابد.
یاسـتی ترویـج و  ۴. نظـام پارلمانـی دموکراسـی را بیش تـر از نظـام ر
دشـواری های  بـه  خـود،  ادعـای  ایـن  تقویـت  بـرای  لینـز  می کنـد:  تقویـت 
برقـراری دموکراسـی در سـایه ی نظام هـای ریاسـتی در امریـکای التیـن و افریقا 
بـا یافته هـای  در دهه هـای شـصت و هفتـاد اشـاره می کنـد. ایـن ادعـای وی 
تجربـی اسـتیپن و اسـکچ )۹۹۳( نیـز تقویـت می شـود. مطالعـات و تحلیـل 
آنـان کـه بـر کشـورهایی اسـتقال یافتـه بعـد از جنـگ جهانـی دوم تمرکـز دارد 
و کشـورهای عضـو سـازمان توسـعه و همـکاری اقتصـادی )OECD( را نیز در 
بـر نمی گیـرد، بـه چنیـن نتایجـی منتهـی می شـود: از ۳۶ کشـوری کـه بعـد از 
جنـگ جهانـی دوم و در هنـگام اسـتقال خـود، نظام ریاسـتی انتخـاب کردند، 
هیـچ یـک بـه صـورت دوام دار میـان سـال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۹ دموکراتیک باقی 
نماندنـد. برخـاف، ۱۵ کشـور از مجمـوع ۴۱ کشـوری کـه در وقـت اسـتقال 
نظـام پارلمانـی را برگزیدنـد، بـه صورت مداوم میـان سـال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ 
دموکراتیـک باقـی ماندنـد. ایـن یافته هـای تجربـی ایـن ادعـای لینـز را تقویـت 
می کنـد کـه نظـام پارلمانـی در ترویـج، اسـتقرار و ثبـات دموکراسـی از نظـام 

ریاسـتی نقـش بیش تـر دارد.1
۵. زمینـه ی بیش تـر بـرای نمایندگـی: در نظـام پارلمانـی بـرای احـزاب، 
گروه هـای قومـی و اقلیت ها زمینـه ی مشـارکت بیش تر در قـدرت و ائتاف های 

است. مسـاعد  سیاسی 

1. See frye )2000:82-84(, Linz )1990( and Stepan and Skach )1993(



65        فصل اول؛ پایه های تیوریک پژوهش

۶. انگیـزه برای مشـارکت در روند سیاسـی: در نظـام پارلمانی به خاطر 
فراهـم بـودن زمینـه ی مشـارکت در قـدرت و نظـام سیاسـی، بـرای اقلیت هـا و 
احـزاب کوچـک انگیزه و جاذبه بالقوه ای فراهم اسـت تا با رغبـت و عاقه مندی 

در روند سیاسـی اشـتراک کنند.
۷. زمینـه ی تحقق دموکراسـی همزیسـت گرایی یا توافقـی: اگر اکثریت 
دموکراسـی  زمینـه ی تحقـق  نشـود،  پارلمانـی نصیـب گروهـی  انتخابـات  در 

همزیسـت گرایی یـا توافقـی بـه طـور طبیعـی فراهـم می شـود.
۸. همـکاری نزدیـک قـوه ی اجراییـه و مقننـه: نخسـت وزیـر در نظـام 
پارلمانـی عضـو پارلمان اسـت و باید بـا اعضای پارلمـان به طـور دایم ماقات 
و دیـدار کنـد. قـوه ی اجرایـی برخاسـته از متـن قـوه ی مقننـه اسـت و بایـد بـا 

همـکاری یکدیگـر بـه فعالیـت بپردازند.
ییس دولت: رییـس نمادین دولت در نظـام پارلمانی  ۹. نقـش میانجـی ر
می توانـد نقـش یـک میانجـی خوب را میان نخسـت وزیـر و گروه هـای مخالف 

بـازی کند.
۱۰. کابینـه ی قـوی: در نظـام پارلمانـی، گاهـی اوقـات وزیران بـه خاطر 
قـدرت  و  نخسـت وزیراند  هم پایـه ی  حـزب،  عضویـت  و  پارلمـان  عضویـت 
واقعـی دارنـد، و در صـورت برطرفـی از مقـام وزارت )چـون نظـام ریاسـتی( از 

حـوزه ی عمومـی کنـار نرفتـه و بـه حیـث عضـو پارلمـان باقـی می مانند.1

منتقدان نظام پارلمانی 
کارهـای علمـی طـرف داران نظـام پارلمانـی و منتقـدان نظام ریاسـتی از سـوی 
برخـی از پژوهشـگران طـرف دار نظام ریاسـتی مورد سـوال قرار گرفتـه و نواقص 
نظـام پارلمانـی برجسـته شـده اسـت.2 این هـا در ضمـن برشـمردن اشـتباهات 
کاری طـرف داران نظـام پارلمانی برخـی از نواقص این نظام را نیـز ذکر کرده اند.
1. نظام هـای ریاسـتی متنوع انـد و از کشـوری تـا کشـوری فـرق می کننـد. 

1. See Linz )1990( and Ruland )2003(
2. See Shugart abd Carey )1992( and Mainwaring and Shaugart )1997(
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بنابرایـن، تعمیـم یافته هـای منتقدان ایـن نظام، دقیـق و علمی به نظر نمی رسـد.
۲. هاروتیـز، لینـز را بـه خاطـر اتخـاذ دیـد مکانیکـی در ایـن زمینـه مورد 
کید می کند که عوامل شکسـت دموکراسـی شـاید چیزهایی  انتقـاد قـرار داده و تأ

غیـر از نوعیت نظام باشـد.
3. ناتوانـی در محاسـبه: نظـام پارلمانـی را در مقایسـه بـه نظـام ریاسـتی 
کم تـر می تـوان مـورد محاسـبه و بازپـرس قـرارداد، چـون اعضـای ایـن نـوع 
حکومت هـا همیشـه خـود را در قالـب ائتاف هـای متعـدد پنهـان کـرده و گنـاه 

خویـش را بـه گـردن دیگـران می اندازنـد.
۴. حکومـت بی ثبـات : چشـم انداز بی ثباتـی و تنـش در نظـام پارلمانـی 

بیش تـر از نظام ریاسـتی اسـت.
۵. قـوه ی مقننـه وابسـته: در نظـام پارلمانـی، بـر خـاف نظام ریاسـتی، 
پارلمـان وابسـته به حکومـت و کابینه اسـت و قوانین و لوایـح را طبق صواب دید 

و موقعیـت نخسـت وزیر بـه تصویـب می رسـاند.1
لیجیپـارت مزایـا و نواقـص هـر دو نظـام را در سـه اصـل خاصه کـرده، بر 
ایـن بـاور اسـت کـه بیش ترین بحث هـا دربـاره ی مزایـا و نواقص ایـن نظام ها بر 

همین سـه اصـل تمرکز دارد. 

یاستی مزایای نظام ر
۱. ثبـات و اسـتقرار قـوه ی اجراییـه: زمـان معیـن انتخـاب رییس جمهـور و 

دشـواری برکنـاری وی از ایـن مقـام تـا تکمیـل میعـاد مقـرر.
اعضـای  و  رییس جمهـور  مسـتقیم  انتخـاب  بیش تـر:  دموکراسـی   .۲

پارلمـان.
۳. حکومـت محـدود: حکومـت از گـروه، حـزب یـا قـوم برنده تشـکیل 

می شـود و محـدود اسـت.

1. See frye )2000:85-87(
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یاستی نواقص نظام ر
1. بن بست میان قوه ی اجراییه و مقننه.

۲. انعطاف پذیری و عدم شمولیت.
۳. برنده تمام حکومت را به دست می گیرد. 

 در مقابـل نظـام ریاسـتی قـرار دارد. 
ً
نظـام پارلمانـی در ایـن دسـته بنـدی دقیقـا

مزایـای نظـام ریاسـتی، نواقـص نظـام پارلمانـی اسـت و نواقص نظام ریاسـتی، 
مزایـای نظـام پارلمانی.1

بـه هـر حـال عـده ای چـون پـاور و گازوروسـکی2 )۱۹۹۷( بـر ایـن بـاور 
هسـتند کـه ایـن بحـث در مجمـوع در رابطه به جهان سـوم بـه بیراهه سـوق داده 
شـده اسـت، چـون بحث در مـورد جهان سـوم باید بـر عوامل سـاختاری تمرکز 

یابـد تـا بر نوعیـت قانـون اساسـی و نظام.3
ولـی وقتـی سـوال برقـراری دموکراسـی دوام دار و باثبـات و مهـار جنـگ 
بـا اسـتفاده از وسـایل دموکراتیـک در کشـورهای چندپارچـه مطـرح می شـود، 
در سـطح اکادمیـک و علمـی یـک توافـق جمعـی بـه نظـر می رسـد کـه میـزان 
موفقیـت تحکیم دموکراسـی و مهار جنگ در جوامع چندپارچه در سـایه ی نظام 
پارلمانـی بیش تـر از نظـام ریاسـتی اسـت؛ چـون نظـام پارلمانی اصـل برنده ی 
مطلـق و بازنـده ی مطلق را نفـی کرده و زمینـه ی ائتاف هـای کان، نمایندگی و 

حضـور همـه گروه هـای جامعـه را در رونـد سیاسـی فراهـم می سـازد.4

1. See Lijphart )1992:11(
2. Power and Gasiorowski
3. See fry )2000(
4. See Lijphart )2000:49( Linz and Valenzuela )1994( and Belmont, Mian-
waringm and Reynolds )2000:6(
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ثبات، تداوم، خوب حکومت کردن1 و احزاب سیاسی 
در سایه ی این دو نظام2

نتایـج مطالعـات تجربـی3 نشـان می دهـد کـه میـزان تـداوم و اسـتمرار نظـام 
پارلمانـی بـه عنوان یـک نظـام دموکراتیک در مقایسـه بـا نظام ریاسـتی در طول 
تاریـخ زیـاد بوده اسـت.4 حکومت بر اسـاس مشـارکت و نمایندگی در سـایه ی 
نظـام پارلمانـی بـه مراتـب بهتـر از نظـام ریاسـتی ارزیابـی شـده اسـت. تعـداد 
احـزاب فعـال و مؤثر سیاسـی در نظام های پارلمانـی به مراتب بیش تـر و مؤثرتر 
از نظام های ریاسـتی و نیمه ریاسـتی اسـت و همچنان دسـتاوردهای دموکراتیک 

نظام هـای پارلمانـی بیش تـر از نظام هـای ریاسـتی اسـت.5

1. Good governance
۲. طـرف داران نظـام ریاسـتی در افغانسـتان بـا قـوت اسـتدالل می کردند کـه در کشـورهای جنگ 
زده ای ماننـد افغانسـتان کـه از احـزاب سیاسـی منظـم و با انضباط خبری نیسـت، احـزاب موجود، 
محلـی، مذهبـی، قومـی و غیرملـی هسـتند و حکومـت مرکـزی ای وجـود نـدارد، انتخـاب نظـام 
ریاسـتی خالـص بـا مرکزمـدار کردن قـدرت، منجر بـه ثبـات، تـداوم دموکراتیک و حکومـت مؤثر 
مـی گـردد.)Rubin )2004 ولی دسـتاوردهای پژوهشـی و حقایق و مطالعـات تجربی در برخورد 
بـا مفاهیـم و مسـایل فـوق، بـه ویـژه در جوامـع چندپارچـه، چیـزی خـاف ادعاهای طـرف داران 

نظـام ریاسـتی در افغانسـتان را پیـش بینـی می کند.
3. Empirical studies
4. See Przeworski )2000( and Stepan and Skach )1993(
۵. اسـتیپن و اسـکچ در مطالعـه ی تجربـی خویـش بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه: از ۳۴ نظـام 
پارلمانـی ۱۱ ایـن نظام هـا میان ۳ تـا ۷ حزب سیاسـی فعال و مؤثر داشـتند. نظام های نیمه ریاسـتی 
میـان ۳ تـا ۴ حـزب سیاسـی فعـال داشـتند و هیچ نظـام ریاسـتی خالـص، بیش تـر از ۲٫۶ حزب 
سیاسـی فعـال نداشـت. ایـن مطالعه نشـان می دهد که نظام هـای باثبـات پارلمانی و نیمه ریاسـتی، 
احـزاب بیش تـری در پارلمـان دارنـد، برخـاف نظام هـای باثبـات ریاسـتی کـه با فرهنـگ ائتاف 
بـار  بـا  را  اجتماعـی  دموکراتیـک گروه هـای مختلـف  نقـش  زمینـه ی  کـه  متعـدد  احـزاب  میـان 
ایدیولوژیـک، دیدگاه هـای متفـاوت قومـی، مذهبـی و زبانـی در قالب احـزاب در پارلمان مسـاعد 
می سـازد، بی گانـه انـد. )Stepan and Skach 1993:6( در همیـن مطالعـه ایـن دو تـن دریافته 
انـد کـه میـزان عملکردهـای غیردموکراتیـک در نظام ریاسـتی، در ۵۹ نمونـه ای که میان سـال های 
۱۹۷۳ تـا ۱۹۸۳ مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و از ایـن ۵۹ نمونـه، ۳۹ نمونـه ی آن پارلمانـی خالص 
و ۲۲ نمونـه ی دیگـر ریاسـتی خالـص بـوده انـد، ۳٫۴ از نظـام پارلمانـی بیش تـر بـوده اسـت. در 
ایـن آزمایـش تجربـی تـداوم دموکراتیـک و آسـیب پذیری در مقابـل کودتـای نظامـی، بـرای مدت 
ده سـال از ۱۹۷۳ تـا ۱۹۸۵ مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. ۷۷ کشـور از مجمـوع ۱۶۸ کشـور 
واجـد شـرایط تجربـه شـناخته می شـوند و با حـذف ۲۴ کشـور عضو سـازمان توسـعه و همکاری 
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مرکزمدار کردن، فدرالیزم، مرکزپراکنی و منطقه گرایی
در ایـن بخش پژوهش، بـه اختصار درباره موضوع مرکزمدارکـردن )مرکزگرایی(، 
فدرالیـزم، مرکزپراکنـی )مرکزگریـزی( و منطقه گرایـی از نـگاه تیوریـک بحـث 
می کنیـم، زیـرا ایـن مسـایل به تأثیـر انتخـاب نوعیت نظـام، تحکیم دموکراسـی 

و مهـار جنـگ در کشـورهای چندپارچـه رابطه ی نزدیـک دارند.1

اقتصـادی )OECD( بـرای کنتـرل پیشـرفت اقتصـادی بـه عنـوان عامل موثـر در ثبـات اقتصادی، 
تنهـا ۵۳ کشـور غیـر عضو سـازمان بـرای آزمایش باقـی ماندند. ۲۸ نظـام این مجموعـه، پارلمانی 
خالـص انـد و ۲۵ دیگر ریاسـتی خالـص. از مجموع ۲۵ نظام ریاسـتی خالص، تنهـا ۵ نظام یعنی 
۲۰٪ در ایـن مـدت ده سـال دموکراتیک بوده اسـت و ۱۷ نظـام از مجموع ۲۸ نظـام پارلمانی یعنی 
۶۱٪ بـرای مـدت ده سـال به طور مـداوم دموکراتیـک باقی مانده انـد. نظام های خالص ریاسـتی دو 

برابـر نظام هـای خالـص پارلمانـی در معرض کودتـای نظامی قـرار گرفته اند.
یـک آزمایـش دیگـر در همیـن مطالعه نشـان می دهـد که میزان کشـورهایی کـه در هنگام اسـتقال 
از آغـاز سـال ۱۹۴۵ نظـام پارلمانـی را برگزیدنـد و بـه ثبـات و تحکیـم دموکراسـی دسـت یافتنـد، 
در مقایسـه بـا کشـورهایی که در هنـگام اسـتقال نظـام ریاسـتی را برگزیدنـد و بـه تحکیـم و ثبات 

دموکراسـی دسـت یافته انـد، بیش تـر اسـت.
ایـن آزمایـش همچنـان نشـان می دهـد کـه میـزان برگشـت وزیرانی کـه بیش تـر از یک بـار به حیث 
وزیـر ایفـای وظیفـه کرده انـد در نظـام پارلمانـی سـه برابـر نظام ریاسـتی اسـت. مطالعـه همچنان 
نشـان می دهـد مـدت کار وزیـران در نظـام پارلمانـی بیش تـر از نظـام ریاسـتی اسـت و مطالعـه 
همچنـان نشـان می دهـد کـه وزیـران در نظـام پارلمانـی از تجربـه و کارایـی بهتـری در مقایسـه بـا 

.Stepan and Skach )1993:7-16( .وزیـران در نظـام ریاسـتی برخـوردار انـد
۱. بـرای تفصیـل بیش تـر در ایـن موضـوع بـه )Horowitz )1985:563-653 مراجعـه شـود. 
هارویتـز در بخـش پنجـم ایـن کتـاب، جایی کـه اسـتراتیژی های کاهـش دادن درگیـری و تنش ها را 
ارزیابـی می کنـد، بـه ویـژه در بخشـی کـه تکنیک های سـاختاری برای کاهـش درگیری هـای قومی 
را مطـرح می کنـد، فدرالیـزم و خودگردانـی منطقـه ای را در جوامـع ناهمگـون و غیـر متجانـس بـه 

عنـوان بهتریـن ابـزار بـرای کاهـش درگیری و مهـار جنـگ پیشـنهاد می نماید.
از سـوی دیگـر در مـورد نمونـه ی افغانسـتان بعـد از معاهـده ی بن بایـد تصریح کرد کـه یک تاش 
و مبـارزه ی جـدی بـه طـرف داری از مرکزمدارکـردن قـدرت به عنـوان ابـزاری برای دولت سـازی و 
مهـار جنـگ، به ویـژه از سـوی نخبگان از غـرب برگشـته ی عمدتا پشـتون تبار و شـماری از رهبران 
و نخبـگان تاجیک تبـار وجـود داشـت، کـه در پایـان حمایـت سیاسـتگذاران غربـی را نیـز بـه خود 
جلـب کـرد. بـا توجه بـه همین قضیـه، رابطه ای میان ایـن مسـأله و موضوعی که ایـن پژوهش دنبال 
می کنـد دیـده می شـود و بـا توجه بـه اهمیت ایـن موضـوع در افغانسـتان، آن را به صـورت مختصر 
مـورد بحـث قـرار دادیـم. در رأس مدافعـان نظام ریاسـتی از جمـع رهبری و شـخصیت های مطرح 
تاجیـکان، مارشـال محمدفهیـم قسـیم، داکتـر عبداللـه عبداللـه، داکتـر مشـاهد و... قرار داشـتند. 
عـده ای از فرهنگیـان و نویسـندگان تاجیک تبـار نیـز در ایـن مقطـع از حکومـت مقتـدر مرکـزی 
حمایـت می کردنـد، ولـی عـده ای با ایـن نظـام و اعاده ی حکومـت مرکزی مخالفت شـدید نشـان 
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)مرکـز  مرکزپراکنـی  سـوی  بـه  حرکـت  فلسـفه ی  همکارانـش  و  رینولـد 
کـه  می کشـند  تصویـر  بـه  طـوری  را  مناطـق  بـه  اختیارسـپاری  و  گریـزی( 
در  شـناختن«1  رسـمیت  بـه  »سیاسـت  و  فرهنگـی«  »شناسـایی  فلسـفه ی  بـا 
هماهنگـی و همسـویی قـراردارد. اینـان بـر ایـن باورانـد کـه »وقتـی گروه هـای 
قومـی یـا اجتماعی به صـورت کتله  ای وسـیع در حـدود جغرافیایـی واحدی در 
محـدوده ی دولـت ملی موقعیت داشـته باشـند، نوعی از فدرالیزم یـا مرکزپراکنی 
بـرای اقلیت هـا ایـن اطمینـان را فراهـم می سـازد کـه آنـان از اهمیـت و تأثیـر 
سیاسـی در کشـور برخـوردار خواهنـد بـود. فدرالیـزم یـا مرکزپراکنـی گروه های 
مذهبـی، سـاکنان بومی سـرزمین و اقلیت هـای قومـی را کـه در سـطح ملـی در 
اقلیـت قـرار دارنـد، قادر می سـازد تا در سـطح منطقـه ای نقش برازنده ای داشـته 

یـا حتـی زمـام حکومـت در سـطح محلـی یـا دولتـی را بـه عهـده گیرند.«2
لیجیپـارت نیز از نظریـه ی مرکزپراکنی، فدرالیـزم و خودگردانی منطقه ای به 
دفاع برخاسـته و اسـتدالل می کنـد: »طبق تیوری دموکراسـی همزیسـت گرایی، 
فدرالیـزم؛ اگـر گروه هـای قومـی و اجتماعـی از نـگاه جغرافیایی در یـک منطقه 
تمرکـز داشـته باشـند، بهتریـن فرصت را بـرای اسـتقال و خودگردانی بـرای این 
اقـوام و گروه هـا فراهـم می سـازد. منطـق ایـن پیشـنهاد چنیـن حکـم می کند که 
مرزهـای فـدرال تـا حد توان بایـد با مرزهای قومـی و گروهی، ماننـد: نمونه های 

می دادنـد. اسـتاد برهـان الدیـن ربانـی بـه نظـام پارلمانـی عاقه منـد بـود و در همـان شـب و روز 
طـی گفـت وگویـی با هفتـه نامـه ی مجاهـد از نظـام پارلمانـی و مزایـای آن صحبت کـرد، ولی در 
جلسـه ی لویـه ی جرگـه ی تصویـب قانـون اساسـی در ایـن مـورد آشـکارا حرفـی بـه میان نیـاورد. 
یگانـه شـخصی کـه در مجلـس وزیـران و سـایر جلسـات از نظـام پارلمانـی حمایـت و بـا نظـام 
ریاسـتی مخالفـت می کـرد، محمدیونـس قانونـی بود. دالیلـی وجـود دارد مبنی بر این کـه اعتراض 
وی نـه بـه اسـاس تأمین مشـارکت ملـی در قـدرت، بل که بر اسـاس دسـت یافتن به مقـام صدارت 
بـود. تعـدادی از ایـن رهبـران در سـال های پسـین موضع گیری هـای خـود را تعدیـل کردنـد و برای 
تغییـر نظـام مبـارزات دوام داری را در پیـش گرفتنـد. از جمله می تـوان از داکتر عبداللـه عبدالله نام 
بـرد کـه در مبـارزات انتخاباتـی خـود تغییر نظـام را به عنـوان یک اصل برای سـالیانی حفـظ کرد و 
ایجـاد ریاسـت اجرایـی در سـاختار حکومت وحدت ملی شـاید یکـی از بزرگ ترین دسـتاوردهای 

وی بـرای حرکـت بـه سـوی تمرکز زدایـی از قدرت باشـد.
1. See Tully )1995( Taylor, )1991( and Parekh )2001(
2. Belmont, Mainwaring and Reynolds )2000:7(
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هندوسـتان، سـویس و بلژیـک منطبق باشـد.«1 ولی اگر گروه هـای قومی از نگاه 
جغرافیایـی پراکنـده باشـند، در این صـورت لیجپـارت نوعـی از خودگردانـی را 
پیشـنهاد می کنـد کـه بر منطقه و سـرزمین اسـتوار نیسـت و نمونـه اش را می توان 

در کشـور بلژیک ماحظـه کرد.2
طـرف داران نظریـه ی مرکزپراکنـی یـا حکومـت غیـر متمرکـز، طـوری کـه 
از اسـتدالل های بـاال پیـدا اسـت، بـر ایـن بـاور هسـتند کـه مرکزپراکنـی میزان 
مشـارکت سیاسـی، پاسـخگویی و مؤثریـت اداری و مالـی را بـاال می بـرد، امـا 
منتقـدان مدعی  انـد کـه مرکزپراکنـی با عـث کمبـود بودجه،3بی ثباتـی اقتصادی 
در سـطح کان،4 رواج فرهنگ ارباب رعیتی5 و توسـعه ی بیروکراسـی در کشـور 

می شـود.
مرکزپراکنـی اصطـاح عامـی اسـت که راه هـا و روش هـای متعـددی را در 
بر می گیـرد تـا دولـت مرکـزی را از پـاره ای از مسـؤولیت ها بی بهره سـاخته و این 
مسـؤولیت ها را بـه سـازمان های دیگـر محـول سـازد.6 »یـودر« سـه نـوع مرکـز 
پراکنی7 را مشـخص می سـازد کـه در اروپا بعد از جنگ جهانـی دوم تحقق یافته 
و کشـورهای آلمـان، اتریش، اسـپانیا، فرانسـه و بریتانیا نمونه هـای خوبی از این 
رونـد بـه حسـاب می رونـد. بـرای بیـان این کـه چـرا فدرالیـزم و مرکزپراکنـی به 

1. Lijphart )2000: 51(
2. See Lijphart )2000 and 2004(
3. Soft-budget constrains
4. Macro-economic instability
5. Clientalism
6. See Yoder )2003:263-4(
 :)Decentralization( ۷ . ایـن سـه نـوع مرکزپراکنـی عبارتنـد از: ۱. مرکزپراکنی یـا مرکزگریـزی
انتقـال و واگـذاری مسـؤولیت بـرای بخش پایین تـر اداره. در ایـن حالت، اداره ی محلی از نخسـت 
وزیـر یـا رییس جمهـور نمایندگـی می کنـد و حکومـت خودگـردان و مسـتقل به حسـاب نمی رود. 
۲. اختیارسـپاری )Delegation(: انتقـال و واگـذاری مسـؤولیت های اداری بـرای امور مشـخص 
جهـت اداره ی خدمـات عمومـی بیرون از دایـره ی سـاختار اداری و بیوروکراسـی حکومت مرکزی. 
۳. قـدرت سـپاری )Devolution(: انتقـال و واگـذاری صاحیـت و قـدرت برای نهادهای نسـبتا 
مسـتقل بیـرون از تسـلط حکومـت مرکزی، کـه در این صـورت، سـلطه ی محلی یک نهـاد قانونی 

)Yoder 2003:264( .مسـتقل و خودگـردان به شـمار مـی رود



نقدی بر ساختار نظام در افغانستان       72

وقـوع می پیونـدد، دالیل مختلفی ارایه شـده اسـت؛ ولی فدرالیـزم و مرکزپراکنی 
 بـه دالیـل و عوامـل زیرین شـکل می گیرند:

ً
عمدتـا

1. حرکت هـای سیاسـی منطقـه ای: حرکت هایـی بـا ویژگی هـای تبـاری، 
دینـی، مذهبـی یـا زبانی کـه در صدد برگشـت بـه اصل خـود هسـتند و این نوع 

حرکت هـا نوعـی فشـار از پاییـن بـه بـاال تلقی می شـوند؛
 ۲. دالیل اقتصادی؛

 ۳. و عکس العمل در مقابل حرکت مرکزمدارانه ی مدرن گری.1 
مرکزپراکنـی، بـا توجـه بـه روندی کـه در باال بـه آن اشـاره رفـت و عواملی 
کـه باعـث پدیـد آمـدن و عینیـت آن می شـود، می توانـد در صورت هـای ذیـل 

بـروز کنـد: مرکزپراکنـی اداری، مالی و سیاسـی. 
فالیتـی2 ایـن نـوع مرکزپراکنـی را بـا تفصیـل بیش تـر بـه بحـث می گیـرد. 
تفصیـل وی بـا نمونه ی افغانسـتان کـه مورد مطالعه ما اسـت رابطـه و همخوانی 
نزدیـک دارد؛ چـون تقاضـای تغییـر نظـام و مرکزپراکنی بیش تر توسـط احزاب و 
گروه هـای غیـر پشـتون و در مواردی پشـتون به صـورت روزافزون در حال رشـد 

بـه نظر می رسـد:
۱.مرکزپراکنـی اداری: مجموعـه ای از سیاسـت هایی که بـرای اداره یا اداره ی 
محلـی، قـدرت و صاحیـت پیش بـرد امـور اجتماعی چـون آموزش و پـرورش، 

بهداشـت، خدمـات اجتماعـی و امور مسـکن را محول می سـازد.
 ۲. مرکزپراکنـی مالی: مجموعه ای سیاسـت هایی که درآمـد مالی حکومت 
بـه  بـرای اخـذ مالیـات  یـا زمینه هـای جدیـدی را  افزایـش می دهـد  محلـی را 

حکومـت محلـی فراهـم می سـازد. 
۳. مرکزپراکنـی سیاسـی: تعدیـل قانـون اساسـی یـا اصاحـات در قانون 
انتخابـات جهـت فراهم سـاختن زمینـه ی نمایندگـی و مشـارکت حکومت های 
محلـی یـا انتخابی شـدن بازیگـران سیاسـی در سـطح حکومت هـای محلـی، 
توسـط  مرکـز  از  آن  بـر  قبـل  کـه  والیـان  و  شـهردارها  انتخابی شـدن  چـون 

1. See Ibid )2003:265(
2. Falleti
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نخسـت وزیر یـا رییس جمهـور تعیین می شـدند. نمونه ایـن رونـد را می توان در 
کلمبیـا مشـاهده کرد. در سـال ۱۹۸۶ قانونی به تصویب رسـید و قانون اساسـی 
را طـوری تعدیـل کـرد تا شـهرداران به صورت مسـتقیم از سـوی مـردم انتخاب 
شـوند و در سـال ۱۹۹۱ تصمیـم گرفته شـد تـا والیان نیـز به صورت مسـتقیم از 
سـوی مـردم انتخـاب شـوند تـا از یک سـو رونـد اصاحات سیاسـی در کشـور 
توسـعه یابـد و از سـوی دیگـر به مـردم محـات حـق بیش تـری در نمایندگی و 

مشـارکت فراهـم گردد.1
بـا توجـه بـه تأثیـر انتخـاب نوعیـت نظـام و قانـون اساسـی و بـا تکیـه بـر 
نظـام  نوعیـت  کـه  کـرد  اسـتدالل  می تـوان  شـناختن،  رسـمیت  بـه  سیاسـت 
ریاسـتی، نیمه ریاسـتی یـا پارلمانـی بـر روند تحکیم دموکراسـی و مهـار جنگ، 

بـه ویـژه در جوامـع چندپارچـه، منقسـم و ناهمگـون تأثیـر مسـتقیم دارد.
تأثیـر نوعیـت قانون اساسـی در جوامع ناهمگـون و غیر متجانـس با تاریخ 
طوالنـی از جنگ هـا و نبردهـای قومـی، زبانی و مذهبـی یا جامعـه ای با هویت 
ملـی ضعیـف، نهادهـای ملـی ضعیـف و قبیله گرایـی قـوی و تاریـخ طوالنـی 
مبـارزه بـرای بـه رسـمیت شـناخته شـدن در رونـد دولت سـازی و ملت سـازی، 
اساسـی و تعییـن کننـده اسـت. سـاختاری کـه در قانون اساسـی در ایـن جوامع 
در نظـر گرفتـه می شـود، در ایجـاد مشـروعیت نظـام، اعتمـاد بیـن اقـوام، مهار 
جنـگ، برقـراری ثبـات و توسـعه یا بـر عکس در برهـم زدن این معـادالت نقش 

ایفـا می کند. کلیـدی 
فرضیـه و سـوال پاسـخ طلب در ایـن بحث این اسـت کـه کدام یـک از این 
دو نظـام بیش تـر ظرفیـت و تـوان آن را دارنـد تـا کشـور و جامعـه ی چندپارچه و 
منقسـمی را بـه سـوی تحکیم دموکراسـی، توسـعه، ثبـات و مهار جنـگ رهبری 
نماینـد: نظـام پارلمانـی همه شـمول غیـر متمرکز، مبتنـی بر دو اصل مشـارکت 
در قـوه ی اجراییـه و خودگردانـی محلـی، بـا به رسـمیت شـناختن کامـل حقوق 
اقـوام و گروه هـای اجتماعـی سـاکن در کشـور یـا نظـام ریاسـتی انحصـاری 

متمرکـز مبتنـی بـر بازی برنـده و بازنـده ی قطعـی و مشـروعیت دوگانه؟

Falleti )2004( ۱. برای تفصیل بیش تر مراجعه کنید به
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فرضیـه ی دومـی این اسـت کـه در پهلوی دیگـر عوامل داخلـی و خارجیی 
کـه در رونـد تحکیـم دموکراسـی در کشـورهای در حـال توسـعه نقـش دارنـد، 
انتخـاب نوعیـت نظـام می توانـد نقـش علیتـی در موفقیـت و ناکامـی گـذار بـه 
سـوی دموکراسـی داشـته باشـد. اگـر قانون اساسـی بـر اسـاس نیازهـای اصلی 
جوامـع چند پارچه طراحی و مهندسـی شـود، می توانـد رفتارهـا و عمل کردهای 
سیاسـی را تغییـر دهـد و ایـن می توانـد خـود سـبب تحکیـم دموکراسـی و مهار 

گـردد. جنگ 



فصل دوم

آیا افغانستان یک جامعه ای چندپارچه1 است؟

در ایـن فصل به مسـأله ی همگونی و ناهمگونی جامعه در افغانسـتان می پردازیم. 
اگـر جامعـه ای از نگاه قومـی، دینی-مذهبـی و زبانی همگون و متجانس باشـد 
و تاریخـی از شـکاف ها و تنش هـای قومـی، دینـی، مذهبـی، زبانـی و منطقه ای 
در آن سـراغ نشـود، بـدون تردیـد نیازی بـرای مهندسـی و طراحی نهادهـا در آن 
احسـاس نمی شـود. بـر عکـس اگـر جامعـه ای ناهمگـون و غیر متجانس باشـد 
و تاریـخ طوالنـی ای از شـکاف ها و تنش هـای قومـی، دینـی، مذهبـی، زبانـی 
و منطقـه ای را پشـت سـر گذاشـته باشـد، نیـاز جـدی بـه مهندسـی و طراحـی 
از  اسـتفاده  بـا  تنـش زا،  و  اختاف برانگیـز  مسـایل  حـل  بـرای  آن  در  نهادهـا 
وسـایل دموکراتیـک و صلح آمیـز و بر اسـاس »شـناخت« و »کنارآمـدن« مطرح 

می شـود.
قبل از پرداختن به نوعیت نظام در سـایه ی قانون اساسـی ۲۰۰۴ افغانسـتان 
و مطـرح کـردن این سـوال که آیـا این سـاختار و چارچوب یک انتخاب درسـت 
بـرای جامعـه ای مثـل افغانسـتان بـوده یـا خیـر، تحلیـل و ارزیابـی تأثیـر ایـن 
انتخـاب بـر رونـد دموکراتیک در کشـور، با انـدک تفصیل ترکیب قومـی، زبانی 

Divided .۱. برخـی از نویسـندگان چـون بارنت روبین اصطـاح Fragmented )چندپاره( را نیز 
در مورد افغانسـتان بـه کار برده اند.
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و دینی-مذهبـی جامعـه ی افغانسـتان و سـابقه ی تنش هـای قومـی، مذهبـی و 
سیاسـی را بـه بحـث می گیریـم و در پایـان بـر اسـاس همیـن یافته هـا اعتبـار و 

مؤثریـت قانـون اساسـی نویـن ارزیابی می شـود.
ایـن فصـل، بـا توجه بـه عامـل زمـان و محدودیت پژوهـش، تنها بـه تنوع، 
چنـد قومـی بـودن و تاریـخ متاطـم میـان اقـوام و نبردهـای فرقـه ای در کشـور 
می پـردازد و بـه عوامـل و انگیزه هـای بیرونـی ایـن دربرگرفتن ها و طـرد کردن ها 
در طـول تاریـخ افغانسـتان نمی پـردازد. هـدف اساسـی این بخـش پژوهش این 
اسـت تـا مشـخص گـردد کـه افغانسـتان یـک جامعـه ی ناهمگـون، چندگانـه، 
چنـد قومـی و چنـد زبانـی بـا تاریـخ طوالنـی شـکاف های آشـتی ناپذیر قومی، 
زبانـی و مذهبـی اسـت. اگـر ایـن ادعـا ثابـت گـردد، آنـگاه می توانیـم درباره ی 

نظـام سیاسـی بـرای کشـوری بـه این صفـات، خوب تـر به قضـاوت بنشـینیم.

یخی به درگیری ها و هژمونی قومی در افغانستان نگاهی تار
همان طوری کـه تذکـر رفـت، هـدف ایـن جسـتار مطالعـه و بازرسـی تاریـخ 
مفصـل افغانسـتان نیسـت، ولـی بـرای فهم درسـت حالـت موجـود، نیازمندیم 
ولـو بـه اختصـار به گذشـته برگردیـم و ترکیـب و چندگانگـی جامعـه را به بحث 
بگیریـم. سـرزمین کنونـی کـه بـا تفاوت هـای جغرافیایـی بـه نام هـای آریانـا، 
 افغانسـتان1یاد شـده، همان طـوری کـه بارفیلـد بـه 

ً
ایـران، خراسـان و متعاقبـا

۱. آریانـا تنهـا در منابـع یونانـی و »پـارس« در منابـع اروپایـی و ایـران و خراسـان در منابـع داخلی 
و فرهنگـی مـا بـا اختـاف روایـات، قدیمی تریـن نام های این سـرزمین یا حـوزه ی مشـترک تمدنی 
انـد. از اواخـر قـرن نوزدهـم و آغـاز قـرن بیسـتم میادی بـه بعد دولـت افغانسـتان شـکل گرفته و 
ایـن سـرزمین بـا مرزهـای کنونی اش به نـام افغانسـتان یـاد می شـود. افغانسـتان طبق منابـع معتبر 
تاریخـی بـرای سـرزمین کنونـی یک نام جوان اسـت. این نام نخسـت بـه یک منطقـه ی محدود در 
اطـراف کوه هـای سـلیمان کـه محـل سـکونت افغان ها )پشـتون ها( بـود اطاق می شـد کـه اکنون 
در خـاک پاکسـتان موقعیـت دارد. ولـی بـه مـرور زمـان، نـام افغانسـتان و ملحقـات آن، بـا رشـد 
نفـوذ قبایـل پشـتون در برخـی از مناطـق خراسـان و تصامیم مغرضانه ی کشـورهای اسـتعماری، به 
ویـژه بریتانیـا -که از سـمت هندوسـتان و با عبـور از مناطق پشـتون نشـین )افغان نشـین( وارد این 
سـرزمین  شـد- و زمامـداران وقت افغانسـتان، جای خراسـان را گرفـت و در مکاتبـات و معاهدات 
دولـت بریتانیـا و روسـیه دربـاره ی قلمـرو خراسـان کهـن در اواخـر قـرن نوزدهـم و  قرن بیسـتم به 
کار رفـت. اولیـن بـاری کـه این نـام در معاهدات رسـمی به عنـوان نام این کشـور به کار برده شـد، 
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تصویر کشـیده اسـت: »چهـارراه فتوحات و محور آسـیای مرکزی تلقی می شـد 
و از همیـن جـا ارتش هـا بـه سـوی هندوسـتان، ایـران، سـرزمین های ثروت مند 
ماوراء النهـر و مرزهـای چیـن سـرازیر می شـدند. از هنگامی کـه تاریـخ ثبـت 
شـده اسـت، این سـرزمین قربانـی موج هـای متعـددی از فتوحات قـرار گرفته و 

جزیـی از امپراتوری هـای بزرگ تـری بوده اسـت.«1
در حالی کـه هریـک از اقـوام سـاکن در ایـن سـرزمین می تواننـد و حـق 
مشـروع شـان اسـت تا مدعـی دوره هـای پرافتخـاری از فتوحـات و حکم روایی 
در تاریـخ تمدنـی ایـن سـرزمین باشـند، هیچ یک نمی توانـد ادعـای بومی بودن 
مطلـق در ایـن منطقـه را بکنـد. طوری که بارفیلد مدعی اسـت، تاریـخ هر قوم و 
گروهـی در ایـن سـرزمین با کـوچ دادن یا جـادادن قـوم دیگری آغاز می شـود که 

 در این سـرزمین سـکونت داشـته اند.2
ً
قبـا

در قلم رو افغانسـتان کنونی سلسـله ی تیموری، شـیبانی و صفوی  حکومت 
می کردنـد. در سـال ۱۷۴۷ بعـد از مـرگ نادر افشـار، احمدشـاه ابدالـی یکی از 
فرماندهـان معتمـد وی در ایـن قلمـرو، امپراتـوری درانـی را تأسـیس و خـود را 

معاهـده ی الهـور میـان شـاه شـجاع، حکومت سـیکها در پنجـاب و بریتانیـا در ۲۶ ژوئـن ۱۸۳۸ 
اسـت. در معاهـده ی گندمـک در زمـان امیـر محمدیعقـوب خـان در سـال ۱۸۷۹ بـرای نخسـتین 
بـار از وی بـه نـام امیـر افغانسـتان و ملحقـات آن یـاد شـد. افغانسـتان بـا مرزهـای کنونـی اش بـه 
عنـوان دولـت بـه معنـای مـدرن کلمه، در زمـان امـارت عبدالرحمـن خان به اثـر توافـق امپراتوری 
بریتانیـا و روسـیه تـزاری، بـدون اراده و خواسـت سـاکنان این سـرزمین، به عنوان یک کشـور حایل 
در سـال ۱۸۸۰ ایجـاد شـد. مرزهـای ایـن کشـور کـه توسـط بریتانیـا و روسـیه ی تـزاری ترسـیم و 
تعییـن شـده بـود، در سـال ۱۸۹۶ بـه پایه ی اکمال رسـید و اسـتقال این کشـور در سـال ۱۹۱۹ در 
زمـان پادشـاهی امـان اللـه خـان از امپراتـوری بریتانیـا به دسـت آمـد. در قانـون بین الـدول، معیار 
شـناختن کشـوری بـه طـور رسـمی در جمـع کشـورهای مسـتقل عضـو جامعـه ی ملـل، دو اصل 
قلمـرو )سـرزمین( و اسـتقال می باشـد. بـه این اسـاس، افغانسـتان به عنـوان یک دولـت و هویت 
سیاسـی در جامعـه و نظـم بین المللـی در زمـان حکومـت امیـر عبدالرحمـن خان صاحـب قلمرو 
مشـخص گردیـد و در سـال ۱۹۱۹ اسـتقال خـود را بـه دسـت آورده و بـه عنـوان یـک دولـت وارد 
جامعـه ی جهانـی شـد. در زمـان امان الله خان، پسـوند »ملحقـات« از نام افغانسـتان حذف و این 
کشـور تنهـا بـه نام افغانسـتان یاد شـد. برای مطالعـه ی بیش تـر در این زمینـه مراجعه شـود به: لعل 

زاد )۲۰۰۷(، جاویـد )۱۹۹۹(، غبـار )۱۳۷۸(، فرهنـگ )۱۹۹۲( و  غبـار )۱۹۶۷(.
1. See Barfild )2004:263(
2. See Ghubar )1967(, Farhang )1992( and Barfield )2004:263(
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پادشـاه خراسـان و ایران اعـان کرد.1
بعـد از ۱۷۴۷ ایـن قلمـرو شـاهد درگیری هـا و رقابت هـای خونیـن قبایـل 
پشـتون، خان هـا، جنگ هـای میـان قومـی و تجاوزهـای بیرونـی بـوده اسـت. 
تاریـخ ایـن دو و نیـم قرن گذشـته را برای سـهولت مطالعـه این دوره هـا می توان 

چنیـن رده بنـدی کرد:
1- تأسیس و سقوط امپراتوری درانی )۱۸۱۸-۱۷۴۷(.

۲- حکومـت محمدزایی ها )۱۸۱۸-۱۸۹۷( و تأسـیس کشـور افغانسـتان 
)۱۸۸۰( بـا یـک وقفه نـه ماهه حکومـت حبیب اللـه کلکانـی )۱۹۲۸–۲۹(.

3- رژیم کمونیسـتی که با اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی ایجاد گردید 
.)۱۹۷۸-۱۹۹۲(

ــی و  ــت مل ــی، مقاوم ــات بیرون ــتان، مداخ ــامی افغانس ــت اس ۴- دول
.)۲۰۰۱-۱۹۹۲( قومــی  درگیری هــای 

۵- جمهـوری اسـامی افغانسـتان و گـذار به سـوی دموکراسـی )۲۰۰1-
2.)۲۰۰7

تاریـخ ایـن منطقه بـه مثابه ی تاریـخ اقوامی بـا فرهنگ های ویـژه و متمایز، 
یک بـار دیگـر در قـرن ۱۹ بـا ظهـور قبایـل پشـتون در صحنـه ی سیاسـی جامعه 
و بـا طـرد اقـوام دیگـر از صحنـه ی سیاسـی و تابـع و مطیـع گردانیـدن آنـان بـا 

اسـتفاده از قـوه ی قهریـه بـه نفـع اسـتیای یک قـوم تغییـر می کند.3
غلبـه ی مسـتقیم پشـتون ها بـر دیگـر اقـوام در افغانسـتان بعـد از حکومت 
اسـتبدادی امیر عبدالرحمن خان و تأسـیس دولت افغانسـتان در سـال ۱۸۸۰ با 
درگیری هـای درون قومـی و جنـگ و سـلطه بـر اقـوام دیگـر، به اسـتثنای دوره ی 

1. See Shahrani )1986:26(
۲. ایـن یـک تقسـیم بنـدی علمی و پذیرفته شـده نیسـت، چـون میان تاریخ نویسـان افغانسـتان در 
تقسـیم بنـدی دوره هـای تاریخـی توافق نظـری وجود نـدارد. ولـی برخی از نویسـندگان بـه منظور 
ایجـاد سـهولت در مطالعـه ی دوره هـای تاریخـی، ایـن دوره هـا را چنیـن تقسـیم بنـدی کرده اند که 
در اینجـا بـا انـدک تغییـر و اضافـات از آن پیـروی شـده اسـت. امـارت اسـامی طالبـان را چـون 

مشـروعیت ملـی و بین المللـی نداشـت تحـت عنـوان چهـارم گنجانیده ام.
3. See Shahrani )1986:25(
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حبیب  اللـه کلکانـی  )۱۹۲۹-۱۹۲۸( تـا کودتـای هفت ثور سـال  ۱۹۷۹ ادامه 
می یابـد. ولـی ایـن رونـد بـا اشـغال افغانسـتان توسـط اتحاد شـوروی سـابق و 
مشـارکت جمعـی اقـوام و مـردم در جهاد و مقاومت که سـاختار حاکـم بر بازی 
قـدرت میان اقوام سـاکن در افغانسـتان را برای همیشـه به صـورت بنیادین تغییر 

داد، دگرگـون شـده و شـکل تـازه ای به خـود می گیرد.
میـان تاریخ نویسـان، پژوهشـگران و دانشـمندان خارجـی و افغانسـتانی، 
بـه شـمول قوم گرایـان، دربـاره ی چندیـن مسـأله در مـورد تاریـخ و جامعـه ی 

افغانسـتان توافـق نظـر جمعـی وجـود دارد:
1. افغانسـتان یـک جامعـه ی چندقومی، چنـد زبانی، چنـد فرهنگی و چند 
مذهبـی اسـت و تاریخ طوالنـی از شـکاف ها و اختافات قومـی، درون–قومی، 

زبانـی، منطقـه ای، مذهبی، سیاسـی و اجتماعی دارد؛
۲. افغانسـتان کشـور اقلیت هـای قومـی اسـت و هیـچ یـک از اقوام کشـور 

اکثریـت ۱+۵۰ را در ترکیـب قومـی ایـن کشـور تشـکیل نمی دهند؛
3. و پشـتون ها از آغـاز تأسـیس افغانسـتان )۱۸۸۰میـادی( نقـش حاکـم 
و مسـلط بـازی کرده انـد و اقـوام دیگـر بـا وسـایل و طـرق مختلف از مشـارکت 
و حضـور در تشـکیل و اداره ی حکومـت و نظـام محـروم نگه داشـته شـده اند.1

گروه های قومی بزرگ و محل سکونت آنان
در غیـاب و نبـود یـک احصاییـه ی موثـق و معتبـر در هـر کشـوری در جهـان، 
دشـوار و ناممکـن بـه نظر می رسـد تا فیصـدی دقیقـی از نفوس اقوام سـاکن در 
کشـور ارایـه گـردد و ادعاهـای ضد و نقیـض آنان در ایـن زمینه تأیید یا رد شـود.
در افغانسـتان تـا هنـوز کـدام احصاییـه ی علمـی و دقیـق انجـام نپذیرفتـه 
اسـت. بنابرایـن؛ همـه آمارهـا در این زمینه به اسـاس تخمین ارایه شـده و گاهی 

1. See Ghubar )1967(, Farhang )1992(, Mousavi )1998(, Rasuly )2001(, 
Shahrani )1986( Barfield )2004(, Ahady )1995(, Johnson )2006(, Canfield 
)1986(, Nigel )2003(, Newell )1989(, Khalilzad )1984-85(, Rubin )1992(, 
and Roy )2000(.
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میـان ایـن ارقـام تفـاوت فاحشـی وجـود دارد. گذشـته از ایـن، همـه معلومات 
دربـاره ی گروه هـای قومی-زبانـی بـا توجـه بـه تسـلط یـک قـوم بـر حکومت و 
وسـایل اطاعـات جمعـی در یـک دوره ی طوالنـی، مشـکوک و رنـگ سیاسـی 
دارنـد تـا غلبـه و حضـور بیـش از حـد یـک قـوم را در سـاختار قـدرت توجیـه 

1 کنند.
در این جـا جدولـی از اقـوام بزرگ سـاکن در افغانسـتان با ذکـر زبان، محل 
سـکونت و نفـوس تخمینـی آنـان کـه از سـوی بیش تریـن پژوهشـگران غربـی 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت ارایـه می گـردد و بـا ذکـر برخـی از مثال هـای 
متفـاوت دربـاره ی تخمیـن نفوس اقـوام سـاکن در کشـور، تعدد قومـی، زبانی، 
مذهبـی و در عیـن حـال پیچیدگـی و بی بنیـادی ادعاهـا و تخمین هـا در مـورد 

نفـوس بـه تصویر کشـیده می شـود.
بارنـت روبیـن، افغانستان شـناس امریکایی به اسـاس احصاییـه ی ۱۹۷۹ و 
بـه نقـل از هایمـن2 درباره ی نفـوس و گروه های عمـده ی قومی افغانسـتان چنین 
می نویسـد: پشـتون ۷ میلیـون، به طـور عمده در جنـوب و جنوب شـرق زندگی 
می کننـد، ولـی در اکثـر مناطـق اسـکان داده شـده اند. تاجیـک ۵/ ۳ میلیـون، 
در شـمال، شمال شـرق و مناطـق کابـل زندگـی می نماینـد. هـزاره ۱/۵ میلیـون، 
در مرکـز هـزاره جـات و کابـل زندگـی می کننـد. ازبیـک ۱/۳ میلیون، در شـمال 
زندگـی می نماینـد. ایمـاق، ۸۰۰۰۰۰، در غـرب زندگـی می کنند. فارسـیوان یا 
هراتی هـا، ۶۰۰۰۰۰ کـه در جنـوب غرب به سـر می برند. ترکمـن، ۳۰۰۰۰۰، 
در غـرب و شـمال غـرب زندگی می نمایند  و نورسـتانی، ۱۰۰۰۰۰ که در شـرق 

می کنند.3 زندگـی 
زلمـی خلیل زاد، سـفیر و نماینده سـابق امریـکا در افغانسـتان، در مقاله ای 
دربـاره ی سیاسـت قومـی در جنـوب غـرب آسـیا نام ها و  نفـوس اقـوام عمده ی 
افغانسـتان را چنیـن بر می شـمرد: پشـتون ۴٫۸ میلیـون، تاجیـک ۳٫۶ میلیون، 

1. See Rasuly )2001:150-2( and Bossin )2004:89(
2. Hyman
3. Rubin )1992:26(
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قوم زبان مذهب موقعیت نفوس

پشتون
)افغان(

پشتو سنی-
 محدودی

شیعه

 جنوب شرق، شرق،
 در بیش تر مناطق

اسکان داده شدهاند

 ۶ تا ۷
میلیون

تاجیک فارسی-دری سنی-
اسماعیلی

 شمال، شمال شرق
و کابل

 ۳ تا ۴
میلیون

فارسیوان فارسی-دری شیعه غرب ۶۰۰۰۰۰

هزاره فارسی-دری شیعه-
 محدودی

سنی

 مناطق مرکزی و
کابل

۱،۵-۱ 
میلیون

ازبیک ازبیکی-ترکی سنی شمال ۱،۳ 
میلیون

ایماق فارسی-دری سنی غرب و مرکز ۲۰۰۰۰۰

براهوی براهوی سنی جنوب غرب ۱۰۰۰۰۰

ترکمن ترکی سنی شمال و شمال غرب ۳۰۰۰۰۰

بلوچ بلوچی سنی غرب و شمال غرب ۱۰۰۰۰۰

نورستانی کتیری
)نورستانی(

سنی شمال شرق ۱۰۰۰۰۰

پامیری هندی-ایرانی سنی-
اسماعیلی

شمال شرق

کوهستانی داردیک سنی شمال شرق

گجر هندی-
اروپایی

سنی شمال شرق

قیرغیزی ترکی سنی شمال شرق

جت هندی-پشتو سنی شمال شرق

عرب فارسی-دری سنی پراکنده
مغول۱ فارسی-دری سنی غرب مرکزی

Canfield )1986:78 (  :1. جدول از این منبع گرفته شده است



نقدی بر ساختار نظام در افغانستان       82

ازبیـک ۱٫۲ میلیون، هـزاره ۱ میلیون، ایماق 0٫۵ میلیـون، ترکمن ۰،4 میلیون، 
بلـوچ 0٫۲ میلیـون، نورسـتانی 0/07 میلیـون، پشـه ای 0/06 میلیـون، دیگران 

17 / ۰ میلیـون و مجمـوع نفـوس ۱۲ میلیون.1
نسـیم جـواد در مقاله ی »افغانسـتان کشـور اقلیت ها« می نویسـد: مجموع 
نفـوس   ۱۹۷۸ از  قبـل  می شـود.  تخمیـن  میلیـون   ۱۵-۱۸ افغانسـتان  نفـوس 
این هـا  بیش تـر  مهاجـرت  در جریـان  ولـی  پشـتون ها ۴۰٪ تخمیـن می شـد، 
بـه پاکسـتان مهاجـرت کرده انـد و از ایـن جمـع ۱۳٪ در افغانسـتان باقـی مانده 
اسـت. پشـتون ها بـه صـورت عمـده در شـرق و جنوب کشـور زندگـی می کند. 
تاجیک هـا ۳۰٪ نفـوس را تشـکیل می دهنـد و ۶٪ مهاجـران بیـرون از مـرز را، 
ولـی در تخمین هـای قبـل از ۱۹۷۸ تاجیـکان ۲۵٪ برآورد می شـدند. تاجیکان 
بـه صـورت عمده سـنی مذهب اند و در شـمال شـرق، غـرب و پایتخـت زندگی 
می کننـد. هزاره هـا ۱۶٪ نفـوس کشـور را تشـکیل می دهنـد و قبـل از ۱۹۷۸ 
 در مرکـز و شـهرهای بـزرگ زندگـی می نمایند. 

ً
۱۰٪ بـرآورد می شـدند و عمدتـا

 ٪۱۹ اکنـون  و  می شـدند  تلقـی   ٪۱۳  ،۱۹۷۸ از  قبـل  ترکمن هـا  و  ازبیک هـا 
تخمین شـده اند و در شـرق کشـور زندگـی می کنند. بلوچ هـا ۳۰۰۰۰۰ تخمین 
شـده اند کـه بـه طـور عمـده سـنی  اند و در جنـوب غـرب زندگـی می نماینـد. 
ایماق هـا ۸۰۰۰۰۰ تخمیـن شـده اند و در شـمال غـرب به سـر می برنـد. تعداد 
کوچی هـا بـا اختـاف در روایت های رسـمی و غیررسـمی ۱-۳ میلیـون برآورد 
می گـردد. تعـداد اقـوام در افغانسـتان از ۱۶ تـا ۵۷ قوم در منابع متعدد ذکر شـده 

2 است.
سـایت بی بی سـی، پشـتون ها، تاجیک ها، ترکمن ها، ازبیک ها، نورسـتانی ها، 
اسـماعیلی ها، هزاره هـا و قرغیز هـا را عمده تریـن گروه هـای قومی-مذهبـی در 
افغانسـتان شـمرده، پشـتون ها را ۴۵٪ و تاجیـکان را ۲۵٪ نشـان می دهـد و از 
اقـوام دیگـر و گذشـته ی آنـان تصویر نادرسـت و غیـر معقولی به عنـوان مهاجر 

1. See Khalilzad )1984-5:660(
2. See Jawad )1992(
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و غیـره ارایـه می کند.1
CIA در »کتـاب حقایق جهـان« در مورد گروه های عمـده ی قومی و تعداد 
نفـوس آنان چنین می نویسـد: پشـتون ۴۲٪، تاجیـک ۲۷ ٪، هـزاره ۹٪، ازبیک 
۹٪، ایمـاق ۴٪، ترکمـن ۳٪، بلـوچ ۲٪ و دیگـران ۴٪. همیـن منبـع دربـاره ی 

زبان هـای افغانسـتان و فیصـدی مکالمـه و کاربرد آنـان در جامعه می نویسـد:
فارسـی دری زبان رسـمی ۵۰٪، پشـتو زبـان رسـمی ۳۵٪، ترکی-ازبیکی 

٪۱۱و سـی زبـان خـرد و کوچک چـون بلوچی و پشـه ای ٪۴.2
بـر عـاوه ی ایـن، اقوامـی در مناطـق پشتون نشـین حضـور دارند که پشـتو 
صحبـت می کننـد ، ولـی از نگاه قومی پشـتون نیسـتند. حضـور این اقـوام را در 
مناطـق مشـرقی و برخـی از مناطق دیگر افغانسـتان بـه خوبی می توان مشـاهده 
کـرد، ماننـد پشـه ای  ها و نورسـتانی ها کـه عـده ای  از آنـان در کاپیسـا، لغمـان و 

ننگرهـار بـه پشـتو صحبـت می نمایند،  ولی پشـتون نیسـتند.
بـه ایـن صـورت می بینیم کـه افغانسـتان مهد سـکونت اقـوام متعدد اسـت 
و از سـوی دیگـر، تخمیـن نفـوس، تعییـن محـل سـکونت، زبـان، گرایش هـای 
مذهبـی و... اقـوام سـاکن افغانسـتان در نبـود یـک احصاییه ی دقیـق ملی دچار 
مشـکل می باشـد و بیش تـر بر حدس و گمـان یا یقیـن و تخمین پژوهشـگران یا 
حتـی جهانگردان بیرونی اسـتوار اسـت تا بـر یک احصاییه ی علمی و ارزشـمند 
ملـی. جدولـی کـه در بـاال ارایـه شـد از سـوی بیش تـر محققـان غربـی بـا کـم 
و اضافاتـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، ولـی ارزیابـی و بررسـی جـدول 
بـا درنظرداشـت نفـوس و محـل سـکونت و ارایـه ی ارقـام متضـاد و مختلف از 
سـوی منابـع متعـدد، صحـت جـدول را زیـر سـوال می بـرد. در همیـن جـدول 
تقسـیم تاجیـکان بـه فارسـیوان و تاجیـک مسـأله ای جالـب و قابل تأمـل به نظر 
می رسـد. بـا توجـه بـه ایـن حقایـق، می تـوان مدعـی شـد کـه تعیین نفـوس در 

1. http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/ war_on_ter-
ror/key_maps/ethnic_pashtun.stm
2. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html#peo-
ple
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افغانسـتان بـه صـورت مشـخص در نبود یـک احصاییـه ی ملی، دقیـق و علمی 
بـه نظـر نمی رسـد. دلیـل این کـه چـرا حکومت هـای گذشـته و کنونـی بـه ایـن 
عمـل اقـدام نکرده انـد بـه نظر اکثـر دانشـمندان این اسـت: در صورت اقـدام به 
ارایـه احصاییـه ی دقیـق ادعـای اکثریـت نفوس یـک قوم در افغانسـتان کـه برای 
سـالیان متمـادی از سـوی حکومـت تبلیغ  شـده اسـت، غلـط ثابـت می گردد، 
و اال دلیلـی وجـود نـدارد کـه دولـت افغانسـتان نتواند ایـن عملیه را بـه صورت 
علمـی و در پـی توافق جمعـی روی چگونگی نحوه ی شـمارش نفـوس به انجام 
رسـاند. بـه رغـم همـه ی ایـن سـردرگمی ها، مجموع ارقـام ارایه شـده از سـوی 
دانشـمندان و محققـان داخلـی و خارجـی نشـان می دهـد که افغانسـتان کشـور 
اقلیت هـا اسـت. دین اکثریت مردم این کشـور اسـام اسـت. پیـروی از مذهب 
حنفـی از اکثریـت مطلـق برخـوردار اسـت و زبان فارسـی دری زبـان اکثریت و 

بیـن األقوامـی اقـوام سـاکن در افغانسـتان به شـمار می رود.
ولـی بـه رغـم ایـن تعییـن و تخمیـن، تناسـب نفـوس در افغانسـتان یـک 
مسـأله ی جدل برانگیـز و حسـاس بـه شـمار مـی رود. عده ای بـر ایـن باوراند که 
افغانسـتان کشـور اقلیت هـا اسـت و عـده ای از پشـتوها بـر ایـن باوراند کـه آنان 
اکثریـت را در ایـن کشـور تشـکیل می دهنـد. از ایـن رو حتـی رده بنـدی اقـوام 
افغانسـتان از نـگاه نفـوس بـه قوم اول، دوم، سـوم و...خالی از اشـکال نیسـت و 
تـا دسـت یافتن بـه یـک احصاییـه ی دقیق بایـد در ایـن زمینـه جانب احتیـاط را 

نظر داشـت. در 
نظیـف شـهرانی در این میان معتقد اسـت کـه »در جریان قرن بیسـتم نظام 
پادشـاهی و بعدتـر رژیـم کمونیسـتی، بـه راحتـی اعـان کردنـد کـه گروه هـای 
مسـلط پشـتون در این کشـور اکثریت را تشـکیل می دهنـد و بنابرایـن حق دارند 
بـر دیگـران حکومت کننـد. از نـگاه تاریخی، در واقـع اصطاح پشـتون و افغان 
مـرادف یکدیگرنـد. حکومت هـای قـرن بیسـتم از اجـرای یـک نفوس شـماری 
را در تخمیـن  آنـان  نفـوس شـماری  ایـن  این کـه  تـرس  از  فراگیـر در کشـور، 
نفـوس غلط ثابـت نسـازد، اجتناب ورزیدنـد. عین ادعـای اکثریت پشـتون، در 
مرحلـه ی پسـاطالبان در کابـل نیـز بـه صـورت گفتمـان رسـمی تبلیـغ می گردد 
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کـه مایـه ی تنش هـای فراوانـی بـا اقلیت های غیر پشـتون به حسـاب مـی رود.«1

تعدد و چندگانگی
تعـدد و چندگانگـی جمعیت از نـگاه تباری-قومـی، زبانی، وابسـتگی مذهبی، 
اجتماعـی و سیاسـی یکـی از برجسـتگی های شـاخص افغانسـتان بـه شـمار 
مـی رود. حـدود پنجـاه و هفـت گـروه قومـی، چهـل تـا پنجـاه زبـان و لهجـه 
)گویـش( کـه بـه چندیـن خانـواده ی مشـخص زبانـی تعلـق دارنـد و دو زبـان 
رسـمی پشـتو و فارسـی در این کشـور وجود دارنـد. برخی از این اقـوام بزرگ اند 
چندیـن  بـه  هزاره هـا  و  ازبیک هـا  تاجیک هـا،  پشـتون ها،  چـون  تعدادشـان  و 
میلیـون می رسـد و برخـی نفـوس کم تـری دارنـد. اقلیت هـای غیـر مسـلمانی 
چـون: سـیک ها، هنـدوان و یهودیـان نیـز در ایـن سـرزمین زندگـی می کننـد.«2
اسـام دیـن اکثریـت را در ایـن کشـور تشـکیل می دهـد ولـی پیـروی دین 
صـورت پیچیـده ای دارد. پیـروی از مذهـب حنفـی از اکثریت مطلـق برخوردار 
اسـت، ولـی مذهـب شـیعه ی دوازده امامـی، اسـماعیلی و اهـل حدیـث نیز در 
کشـور پیروانـی دارنـد. برداشـت ها و قرائت های متفـاوت این مذاهب از اسـام 
کـه گاهـی آنـان را در تقابـل بـا هم قـرار می دهـد، باعث تبعیـض و درگیـری نیز 

می شـود.3
مـردم افغانسـتان نـه تنهـا بـا زبان، مذهـب و قـوم و تبار خـود که بـا هیکل 
فیزیکـی و سـاختار اجتماعـی- سیاسـی خـود نیـز از همدیگـر قابـل تفکیـک 
هسـتند. در میـان پشـتون ها، ترکمن هـا و برخـی از ازبیک هـا، سـاختار قبیله ای 
هنـوز هـم نقـش عمـده ای دارد. از این میان پشـتون ها در مقایسـه با دیگـر اقوام 
از سـاختار قبیلـه ای قـوی برخوردارنـد کـه بـر اسـاس »پشـتون والـی« فعالیت 
و  هزاره هـا  تاجیک هـا،  چـون:  دیگـری  گروه هـای  و  اقـوام  میـان  در  می کنـد. 
بـه شـکل  وابسـتگی های خانوادگـی  و  قبیلـه ای  ازبیک هـا سـاختار  از  برخـی 

1. Shahrani )2004:2(
2. See Rasuly )2001(
3. See Rasuly )2001(
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گسـترده و فراگیـر وجـود نـدارد یـا اهمیـت خـود را از دسـت داده اسـت.1

جامعه ی چندقومی
افغانسـتان یـک جامعـه ی چندقومـی اسـت. پشـتون ها، تاجیک هـا، ازبیک هـا 
و  تشـکیل می دهنـد  را  قومـی  ایـن جامعـه گروه هـای عمـده ی  در  و هزاره هـا 
گروه هـای قومـی دیگـر، چـون: ترکمن هـا، نورسـتانی ها، بلوچ هـا، پشـه ای ها 

و... بـه ترتیـب از عمده تریـن گروه هـای قومـی در ایـن کشـور هسـتند.2
در افغانسـتان حضـور و زندگی اقوام متعدد و مختلف یک مسـأله ی مسـلم 
و پذیرفتـه شـده اسـت. مسـأله ی دیگـر چگونگـی سـاختار و روابـط میـان ایـن 
اقـوام اسـت. اقـوام عمده این کشـور، همان طـوری که متذکر شـدیم، سـاختار، 
بـه رغـم  پیوسـتگی های مختلـف دارنـد. پشـتون ها  ارزش هـا، وابسـتگی ها و 
 اتحـاد 

ً
داشـتن یـک سـاختار قبیلـه ای و ارزش هـای »پشـتون والـی«، و احیانـا

و یکدسـتی در مقابـل اقـوام و گروه هـای دیگـر، بـه شـاخه ها و قبایـل مختلـف 
تقسـیم می شـوند کـه شـاخه های ابدالـی و غلزایـی در ایـن میـان از عمده تریـن 
تقسـیمات درون قومـی بـه حسـاب می رونـد و بـه ترتیب هریـک از ایـن دو قوم 
بـه شـاخه های متعـدد کوچک تری تقسـیم می گردنـد و برخـی از اقـوام را که در 
اصل پشـتون نیسـتند، نیز در بـر می گیرند. در همین راسـتا برخی از دانشـمندان 
معتقدنـد که پشـتون یـک هویت زبانی اسـت تا یـک هویت قومی، زیـرا برخی 
از عمده تریـن اقـوام پشـتون ماننـد غلزایی هـا در اصـل یـا ترک انـد یـا تاجیـک، 
ولـی پشـتو حـرف می زننـد. اختافـات، خصومـت و چنـد پارچگـی میـان این 
افغانسـتان  دو دسـته و میـان شـاخه های دیگـر، در میـان پشـتون های سـاکن 
سـابقه ی تاریخی داشـته و تا هنوز به قوت احسـاس می شـود. به همین اسـاس، 
شـکل گیری یـک رهبـری واحد میـان اقـوام پشـتون در طـول تاریخ افغانسـتان، 
برخـاف اقـوام ترک تبـار، مشـکل آفرین بـوده و جنـگ و قتال هـای خونینی میان 
ابدالی هـا و غلزایی هـا و شـاخه ها و قبایـل وابسـته بـه ایـن دو گـروه در مواقـع 

1. See Rasuly )2001(
2. See Roy )2000( 
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مختلـف به وقوع پیوسـته اسـت.1
تاجیـکان بـه رغم این که سـاختار قبیلـه ای ندارنـد و هویت شـان را فرهنگ 
و منطقه گرایـی رنـگ می دهـد تـا قـوم و خـون، بـه علـل و انگیزه هـای مختلـف 
کـه نمی تـوان در ایـن پژوهش بـه آن پرداخـت، در جامعـه ی قبیله ای افغانسـتان 
از فقـدان هویـت جمعـی و حـس ناسـیونالیزم قومـی رنـج می برنـد و بیش تر به 
مناطـق و هویت هـای منطقه ای تقسـیم شـده اند. والیت ها، ولسـوالی ها و دره ها 
در افغانسـتان بیش تـر معـرف هویـت تاجیک هـا بـه شـمار می روند، تـا هویت 
قومـی، ملـی یـا تمدنی. شـمال، جنـوب غـرب و... بدخشـی، مـزاری، هراتی، 
پنجشـیری، تخـاری، بغانـی و... کشـمی، اندرابـی، خوسـتی، فرخـاری و... 
سـالنگی و... هویت هـای منطقه ای انـد کـه تاجیکان خود را در سـطوح مختلف 
بـه آن معرفـی می کننـد. ولی اختافـات عمیـق درون قومی میان تاجیـکان، جز 
در سـطح مناطـق و گرایش هـای مذهبـی، بـه حـدی نیسـت کـه از شـکل گیری 
یـک رهبـری واحـد میـان آنـان جلوگیـری کنـد. تحـوالت چندیـن دهـه ی اخیر 
حـس قومی-هویتـی میـان تاجیـکان را نیـز افزایش بخشـیده و احتمـال می رود 
ایـن رونـد با تعقیب سیاسـت های قومی از سـوی دیگر سـاکنان افغانسـتان میان 

تاجیـکان نیز سـیر صعـودی بپیماید.
یـا هزاره جـات و مراکـز برخـی  هزاره هـا کـه بیش تـر در مناطـق مرکـزی 
از شـهرهای عمـده زندگـی می نماینـد، سـاختار قبیلـه ای مشـخصی ندارنـد و 
سـاختار قدیمـی تسـلط مطلـق میـر، سـادات و ... تـا حـدی بـر ایـن قـوم پایان 
یافته اسـت. قومیت مشـترک و مذهب شـیعی دوازده امامی را می تـوان از ویژگی 
ایـن قـوم برشـمرد. تحـوالت بنیادیـن بعـد از تهاجم اتحـاد جماهیر شـوروی و 
مهاجـرت گروهـی از ایـن قـوم بـه ایـران و ظهـور یـک نسـل جدیـد از تحصیل 
گاهی قومـی میـان هزاره ها را  کـردگان آن هـا، زمینه هـای خـود بیانگـری و خودآ

بـه عنـوان یـک قوم رشـد داده اسـت.
می کننـد،  زندگـی  کشـور  شـمال  در  بیش تـر  کـه  ترکمن هـا  و  ازبیک هـا 
سـاختار قومـی ویـژه ای دارنـد. برخی از اقـوام ترکمن هنـوز بافت قبیلـه ای خود 

1. See Rubin )1992:24-32(
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را دارنـد. ایـن قـوم، بـر اثر سیاسـت های غیـر عادالنـه ی حکومت هـای متعدد، 
در محرومیـت بـه سـر بـرده و زمینه هـای رشـد هویـت جمعـی تـا اواخـر قـرن 
بیسـتم میـان این قـوم محدود به نظر می رسـد. زبـان ازبیکی-ترکمنـی و قومیت 

مشـترک را می تـوان از خصایـص ایـن قوم برشـمرد.
گفتنـی اسـت کـه هزاره های سـنی، پشـتون ها و ازبیک های سـاکن شـهرها 
کـه فرهنگ تمدنـی فارسـی دری را پذیرفته اند، بـا تاجیکان نزدیک تـر می نمایند 
تـا بـه اقـوام خـود. البتـه از مؤلفه هـای مشـترک هویـت جمعی ایـن اقـوام مانند 
دیـن اسـام، مذهب حنفی، زبان فارسـی-دری، مشـترکات تاریخـی و فرهنگی 
اقـوام  بیش تریـن  کـه  ورزیـد  انـکار  نمی تـوان  محـدود  خویشـاوندی های  یـا 
افغانسـتان را بـا هـم پیونـد می دهنـد. ولـی وقتـی مسـأله ی حقـوق و مشـارکت 
اقـوام در سـطح سیاسـی مطـرح می شـود، بیش تـر ایـن مشـترکات نمی تواننـد 
چنان کـه در افغانسـتان بـه مشـاهده رسـیده اسـت، جلـو تصـادم و درگیـری را 
بگیرنـد و بایـد بـرای مهار جنـگ و یافتـن راه حل های معقـول روش های دیگری 

را جسـت و جو کـرد.
ایـن تنـوع خـود بیانگـر آن اسـت که نظـام سیاسـی یا سـاختار سیاسـی در 
افغانسـتان بایـد حقـوق و مشـارکت عادالنـه ی ایـن اقـوام را در نظـر گرفتـه و از 
تکـرار اسـتعمال یـک قوم علیـه دیگری بـا درجه بندی و سلسـله مراتبی سـاختن 

اقـوام در مشـارکت در قـدرت و کسـب امتیـازات جلوگیـری کند.

دولت سازی و هویت سازی
نخسـتین امپراتـوری تحـت قیـادت پشـتون ها در ایـن سـرزمین در سـال ۱۷۴۷ 
میـادی بـه رهبـری احمد شـاه ابدالی شـکل گرفـت. به رغـم این که پادشـاهی 
سلسـله ی درانی هـا در ایـن سـرزمین بـه صـورت رسـمی بـه نـام »افغانسـتان« 
یـاد نمی شـد و نـام افغانسـتان بـرای نخسـتین بـار به طـور رسـمی در معاهده ی 
الهور در سـال ۱۸۳۸ میان سـیک ها، شـاه شـجاع و دولت بریتانیا به کار رفته و 
دولتـی بـه مفهوم کنونی آن در سـال ۱۸۸۰ میـادی به رهبری امیـر عبدالرحمن 
خـان شـکل گرفتـه و اسـتقال خـود را در زمان امان اللـه خان در سـال ۱۹۱۹ به 
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دسـت آورده اسـت،1 ولـی بـا آن هـم تأثیـر ایـن دوره را نمی توان بر شـکل گیری 
حکومت هـای بعـدی در کشـور نادیـده گرفت.

احمدشـاه ابدالـی با تشـکیل امپراتوری درانـی، نوعی از نظـام و اداره ی غیر 
مسـتقیم را بـه وجـود آورد و اغلـب گروه هـای قومـی در ایـن حـوزه بـه صـورت 
صلح آمیـز از طریـق رهبـران محلـی خود، بـا دادن مالیـات و گرفتن نـام امیر در 

خطبـه، اطاعت خـود را از وی اعـان کردند.2
روند همکاری و زندگی مسـالمت آمیز اقوام در این سـرزمین و شـکل گیری 
یـک نظـام غیرمتمرکـز ناهمگون، در دوران امـارت عبدالرحمن خـان )۱۸۸۰ - 
۱۹۰۱( بـا عملیـه ایجـاد یـک دولت مقتـدر مرکزی حایـل به همکاری مسـتقیم 
کشـور بریتانیـا و مطیع سـاختن قهرآمیز دیگر اقوام سـاکن این سـرزمین توسـط 
حکومـت مرکـزی بـا مشـکل رو به رو شـد و تاریـخ این سـرزمین شـکل دیگری 

به خـود اختیـار کرد.

ایجاد دولت مقتدر مرکزی قوم محور
رسـولی بـر ایـن باور اسـت که رونـد مرکزمـداری و دولت سـازی در افغانسـتان 
خیلـی ناوقـت و به صـورت عمده بـه تحریک و فشـار خارجی از سـوی بریتانیا 
و روسـیه آغـاز شـد تـا از منافـع سیاسـی آنـان در جنوب آسـیا و آسـیای مرکزی 
حمایـت شـود. رسـولی و دیگـر تاریـخ نویسـان و پژوهشـگران معاصـر چـون: 
کاکـر و شـهرانی معتقدنـد کـه ایـن رونـد بـا بـه قـدرت رسـیدن عبدالرحمـن 
خـان در سـال ۱۸۸۰ شـروع شـد. در آن هنـگام، بـا همـکاری مالـی و نظامـی 
بریتانیـا اقداماتـی صـورت گرفـت تـا اسـاس یـک حکومـت مقتدر مرکـزی در 
کشـوری کـه مرزهایـش از سـوی بریتانیـا و  روسـیه بـرای امیـر مشـخص شـده 

۱ . در متـن معاهـدات میـان امیـر عبدالرحمـن خـان و امیـر حبیـب الله خان از ایشـان به نـام امیر 
افغانسـتان و ملحقـات آن یـاد می شـود. این می رسـاند که افغانسـتان حتـی در دوره ی این هـا نیز به 
مناطقـی از خـاک کشـور اطـاق می شـده و نه به همـه ی خاک این سـرزمین. پسـوند »ملحقات« 

در مکاتبـات و معاهـدات رسـمی در زمـان امان اللـه خان از نام افغانسـتان حذف می شـود.
2. See Shahrani )1986( and Ghubar )1967(
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بـود، اسـاس گذاری شـود.1
امیـر با تشـکیل یـک ارتش مؤثـر و وفادار تحـت فرماندهی مسـتقیم خود، 
تشـکیل یـک نظـام اداری گسـترده، ایجاد نظـام مالیاتی منظم و محروم سـاختن 
سـران اقـوام و قبایـل از قـدرت سیاسـی، نخسـتین گام هـای خویش را به سـوی 
ایجـاد ایـن حکومت مقتـدر مرکزی برداشـت. وی برای ایجاد چنیـن حکومتی، 
در قـدم نخسـت قبیلـه غلزایـی را بـه زور و قهـر مطیع سـاخت و بـه این صورت 
دو قبیلـه ی رقیـب و متخاصـم درانـی و غلزایـی پشـتون کـه تاریـخ طوالنـی از 

جنـگ و خصومـت داشـتند بـا هم متحد شـدند.
بـه قـول بارفیلـد از سـال )۱۸۸۱ تـا ۱۸۸۸( عبدالرحمـن خـان بیش تریـن 
عملیـات خـود را متوجـه پشـتون ها، بـه ویـژه غلزایی هـا کـرد.2 بعـد از متحـد 
سـاختن پشـتون ها، وی عملیات هـای خـود را متوجـه غیـر پشـتون ها در مناطق 
شـمال، شمال شـرق و غـرب کشـور سـاخت و بـه این صورت سـیطره و تسـلط 

یـک حکومـت مقتـدر مرکـزی قوم محـور را بـر کشـور تأمیـن کرد.3
بـه نظـر شـهرانی و رسـولی، با اعمـال ایـن سیاسـت های امیـر، غلزایی ها، 
تاجیک هـا، هزاره هـا، ازبیک هـا و دیگـر اقوام غیر پشـتون با قهـر و درپی چندین 
لشکرکشـی و فتـح بـا قسـاوت و بی رحمـی تمـام مطیع و منقاد سـاخته شـدند. 
پشـتون ها در رونـد متمرکز سـاختن قـدرت از امتیـازات ویژه ای برخوردار شـده 
و نقـش کلیـدی داشـتند. آنـان از اعطـای مالیات و تقسـیم اراضی معاف شـدند 
و قبایـل پشـتون در مناطـق مختلـف افغانسـتان، بـه ویـژه در شـمال کشـور، در 
 از اقـوام غیـر پشـتون مصـادره شـده بـود، اسـکان داده 

ً
زمین هایـی کـه بعضـا

شـدند و بـه این صـورت حیثیـت نماینـدگان حکومت مرکـزی را اختیـار کردند. 
ایـن سیاسـت کـه در برخـی از مناطـق منجـر بـه سـرکوب گروه هـا و اقـوام غیر 
پشـتون شـده و برتـری و بـاداری پشـتون های ناقـل را در مقایسـه بـا دیگـر اقوام 
و پیـروان مذاهـب نهادینـه سـاخت، زمینـه ی شـکاف ها، کینه هـا و انتقام هـای 

1. See Rasuly, )2001:152( and Shahrani, )1986(
2. Barfield, )2004:279(
3. See Kakar, )1979:7-9(
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اجتماعـی را میـان اقـوام و گروه هـای مذهبـی فراهـم سـاخت. از ایـن سیاسـت 
و حرکـت مرکزمدارانـه ی امیـر در افغانسـتان عده ای بـه نام »اسـتعمار داخلی«، 
»امپریالیـزم داخلـی« و »پشتون سـازی افغانسـتان« نـام برده انـد. ایـن سیاسـت 
باعث تغییرات جدی و اساسـی سـکانی و نفوس در شـمال و مرکز کشـور شـد و 
تأثیـر عمـده ای در رده بنـدی و درجه بندی اقوام در نظام سیاسـی جدید داشـت.1
بـه قـول بارفیلـد این سیاسـت مطیـع سـاختن قهرآمیز اقـوام در افغانسـتان 
پشـتون ها را بـه صـورت کل برای ۹۰ سـال آینـده طـوری در صحنه تبـارز داد تا 

خـود را بـه عنـوان یک قـوم صاحب امتیـاز در کشـور تلقـی کنند.«2
ایـن آغـاز قطبی سـاختن سیاسـت قومـی و تبعیـض قومـی و مذهبـی در 
افغانسـتان بـود کـه بنـای انشـقاق و دشـمنی ها و جنگ هـای میان-قومـی را بـا 

پیامدهـای ویرانگـر در سـال های بعـدی پایه گـذاری کـرد.
بعـد از مـرگ عبدالرحمـن خـان پسـرش حبیب الله خـان به قدرت رسـید. 
وی تـاش کـرد دسـتاوردهای پـدرش را حفـظ کنـد. او بـا تغییراتـی در رونـد 
سیاسـت اسـتبدادی پدرش، با مسـاعد سـاختن زمینه ی عودت افغانسـتانی های 
تبعیـد شـده و دربنـد، زمینه هـای جدیـدی را بـرای بـروز افـکار و دیدگاه هـای 

جدیـد در کشـور بـاز کرد.
در زمـان امیـر امان اللـه خـان )۲۸-۱۹۱۹(، تحـت تأثیـر و نفـوذ محمـود 
طـرزی و دیگـر قوم گرایـان، وی تاشـی را به راه انداخـت تا افغانسـتان را به یک 
کشـور یک نواخـت و متحدالشـکل تغییـر دهد و زبـان و فرهنگ پشـتو را تعمیم 

. بخشد
سیاسـت های غربی گـری3 امـان اللـه خـان در کشـور و مداخله ی مسـتقیم 
وی در زندگـی اجتماعی-فرهنگـی مـردم و ارزش های اسـامی، باعث قیام های 
گسـترده ای علیـه وی شـد و او را مجبـور سـاخت تـا کشـور را تـرک کنـد و برای 
نخسـتین بـار حبیـب اللـه کلکانـی تاجیک تبـار )۱۹۲۸-۲۹( به قدرت رسـید. 

1. See Rasuly, )2001:152-3( and Shahrani, )1986 and 2001(
2. Barfield, )2004:279(
3. Westernization
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ولـی قبایـل پشـتون، بـه  رغـم مخالفـت  بـا دولـت قبلـی، بـا هـم در برانداختن 
حبیـب اللـه کلکانـی، متحـد شـدند و از نادرخان، یکـی از پشـتون های نزدیک 
بـه خانـواده ی شـاه قبلی کـه از پشـتیبانی بریتانیـا بهره مند بـود حمایـت کردند.1
رسـولی بـر ایـن بـاور اسـت کـه در دوران حکومت نادرخـان و جانشـینان 
وی، یـا خانـدان مصاحبـان )نادرخـان ۱۹۲۹-۳۳، ظاهـر شـاه ۷۳-۱۹۳۳، و 
ایجـاد تمرکـز  بـرای  بـود کـه تاش هـای گسـترده ای  داوودخـان ۱۹۷۳-۷۸( 

قـدرت و ملت سـازی صـورت گرفـت.2
پیامدهـای  و  تأثیـرات  تحـول،  »ایـن  اسـت:  مدعـی  همچنـان  رسـولی 
چشـم گیری بـرای آینده در پی داشـت، چون ایـن حرکات و سیاسـت های قومی 
بـذر درگیری هـای قومـی و مبـارزه بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت را در جامعـه 
کاشـت کـه در دهـه ی نود بـه طور آشـکار در صحنه ی سیاسـی افغانسـتان تبارز 

کـرد و بر مشـکات جامعـه ی افغانسـتان افـزود.«3

تسلط حکومت مرکزی، برتری جویی قومی و هویت سازی
یـک  »افغانسـتان  می نویسـد:  ملـت4  افغـان  حـزب  رهبـر  احـدی  انورالحـق 
جامعـه ی ناهمگـون و نامتناجس اسـت که از پشـتون ها، تاجیک هـا، ازبیک ها، 
اقـوام خـرد و کوچـک دیگـر تشـکیل یافتـه  هزاره هـا، ایماق هـا و تعـدادی از 
اسـت. ایـن اقوام بـه ترتیب زیـر فیصدی نفـوس را در کشـور تشـکیل می دهند: 
ایماق هـا  و   ٪۷ هزاره هـا   ،٪۸ ازبیک هـا   ،٪  ۲۸ تاجیک هـا   ،٪۵۰ پشـتون ها 
۶٪.5 پشـتون ها دولـت افغانسـتان را در سـال ۱۷۴۷ اسـاس گذاشـتند و به رغم 

۱. برای تفصیل بیش تر این موضوع مراجعه شود به: فرهنگ، جلد دوم، ۵۷۸ - ۵۷۹.
2. Rasuly )2001:154(
3. See Rasuly )2001:153( 
۴. احـدی اکنـون رهبـر جبهـه نویـن ملـی اسـت، در حکومـت آقـای کـرزی وزیـر مالیه بـود. در 
انتخابـات ۲۰۱۹ بـه عنـوان رییـس اجرایـی دسـتۀ ثبـات و همگرایـی بـه رهبـری دکتـور عبداللـه 

عبداللـه وارد انتخابـات ریاسـت جمهـوری گردیـد.
۵. همان طـوری کـه قبـا تذکـر رفـت، ایـن تخمین بـر اسـاس احصاییه ی ملـی و نفوس شـماری 
قابـل قبـول بـرای همـه اقـوام افغانسـتان اسـتوار نیسـت، تـا آن را معتبـر بدانیـم. در غیـاب یـک 
احصاییـه ی معتبـر و قابـل قبـول، همـه گروه های قومی تـاش می کنند تـا فیصدی باالیـی از نفوس 
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ناهمگـون و نامتناجـس بـودن جامعـه، تسـلط خـود را تـا سـال ۱۹۹۲ بـر ایـن 
کشـور حفـظ کردنـد. ایـن دو نیم قـرن را می تـوان به چهـار مرحله تقسـیم کرد:
۱. ظهور و سـقوط امپراتـوری درانی )۱۷۴۷-۱۸۱۸(. ۲. ظهور افغانسـتان 
همگـون از نـگاه قومـی و غیـر متمرکـز )۱۸۱۸-۸۰(. 3. تحکیـم و قـوام دولت 
مـدرن افغانسـتان )۱۸۸۰-۱۹۵۰(. ۴. ظهـور دولت ملـی )۱۹۹۲-۱۹۶۳(.«1 
احـدی در مقالـه اش اعتـراف می کنـد کـه افغانسـتان یـک جامعـه  ی ناهمگـون 
کیـد دارد که افغانسـتان توسـط پشـتون ها  و نامتناجـس اسـت و بـر ایـن نکتـه تأ
بـه وجـود آمـده اسـت. وی همچنـان تبعیض حکومـت پشـتون ها را علیـه اقوام 
دیگـر و امتیـازات نهادینـه شـده ی پشـتون ها را در ارتـش، جامعـه و سیاسـت تا 

سـال ۱۹۹۲ تأییـد می کنـد.2
شـهرانی مدعـی اسـت کـه »تسـلط پشـتون ها بـر اقـوام دیگـر در کشـور، 
تشـکیل  را  افغانسـتان  در  دولت سـازی  و  سیاسـی  توسـعه ی  اساسـی  جوهـر 
می دهـد.« وی در ادامـه می افزایـد: »تسـلط پشـتون ها بـه عنوان یک امر مسـلم 

تلقـی می شـود تـا مسـأله ای مـورد بحـث و مناقشـه.«3
کنفیلـد نیـز در نوشـته ی خود تـا حدی همیـن پیـام را می رسـاند: »یکی از 
سیاسـت های حکومـت کـه به طور چشـم گیری بـر صف بندی هـای اجتماعی-
سیاسـی سـاکنان اطـراف و روسـتاها در افغانسـتان تأثیـر گذاشـت، سیاسـت 
جانـب داری قومـی و تبعیـض قومی بـود. حکومت بـا گروه های قومـی مختلف 
برخـورد متفاوت داشـت. قبایل پشـتون در مجمـوع امتیاز باالیی داشـتند. برخی 
از آنـان از خدمـت عسـکری و مالیـات معاف بودنـد. برخی از آنان مسـتمری و 
معـاش بـه دسـت می آوردنـد. بـرای برخـی از کوچی هـای پشـتون در هندوکش 

حقـوق و امتیـازات ویـژه ای )علفچر( بخشـیده شـده بود.«4

خـود ارایـه کننـد، بـه ویـژه قوم گراهـا که همیشـه تـاش می نماینـد قـوم خـود را در افغانسـتان قوم 
اکثریـت جلـوه دهند.

1. Ahady )1995:621(
2. See Ahady )1995(
3. Shahrani )1986:25(
Canfield )1986:95(.۴. کوچی هـا نـه تنهـا در مناطـق محدود که در سراسـر افغانسـتان از این 
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علیه تاجیک ها، ازبیک ها و هزاره هاتبعیض روا داشـته می شـد و نورسـتانی ها 
 مسـلمان سـاخته شـدند و عـده ای از آنان بـه حیث خدمه و غـام به مناطق 

ً
قهرا

مختلـف کشـور برده شـدند. علیه شـیعیان، به ویـژه هزاره های شـیعه مذهب، از 
همـه بیش تـر تبعیـض روا داشـته می شـد و راه یافتن آنـان به حکومت و اسـتفاده 
از منابـع دولتـی از نـوادر به شـمار می رفـت. امیـر عبدالرحمن خـان فرمان قتل 
عـام هزاره هـا را صـادر و مـال و دارایـی آنـان را بـرای اقوام پشـتون حـال اعان 
کـرد و هزاره هـا تـا زمـان امیـر امان الله خـان گروه گـروه در بـازار پل خشـتی به 
عنـوان بـرده و غـام بـه فـروش می رسـیدند. بـه قـول نایجـل: »بـرای دهه هـای 
متمـادی کمـک دهنـدگان بیرونی از یـک هژمونی غیـر مفید پشـتون ها در کابل 

حمایـت کردنـد و بقیـه مناطق را اهمیـت ندادند.«1

استعمار داخلی
از آغـاز ۱۸۸۰ کـه امپراتـوری بریتانیـا دولـت افغانسـتان را بـه وجـود آورد، یک 
حرکـت و انتقـال نفوس داخلی گسـترده ای به تحریک، فرمان و رهبری شـاهان و 
حاکمـان پشـتون در جریان اسـت تا کشـور را طبـق برنامه های اسـتراتژیک خود 
بـه یـک کشـور تک هویتـی تبدیل کننـد. در راسـتای همین سیاسـت، پشـتون ها 
از مناطق عمده ی نفوذشـان در شـرق و جنوب افغانسـتان و حتـی مناطق قبایلی 
پاکسـتان بـه زمین هـا و مناطقی در شـمال و غرب انتقال داده شـدند کـه از اقوام 
غیـر پشـتون مصادره شـده بـود. برای بـه انجام رسـاندن ایـن رونـد، خوب ترین 
زمین هـا در شـمال افغانسـتان بـرای پشـتون ها توزیـع شـد. آن ها تا هنـوز هم از 
سـوی مردمـان محـل، »ناقلیـن« خوانده می شـوند. تا کودتـای هفت ثـور برای 
متقاعدیـن )بازنشسـتگان( پشـتون ۲۰ جریب زمین در شـمال افغانسـتان توزیع 
می شـد تـا بـه آنجا رفتـه سـکونت کنند. به عنـوان نمونـه محمدگل خـان مهمند 
در والیـت سـمنگان کـه قـرارگاه او بـود و قلعه و خانـه اش در آنجا بـود - جریب 

حـق برخـوردار بودنـد، چـون شـاهان سـابق افغانسـتان قباله ی همـه مناطـق کوهسـتانی و علفچر 
کشـور را بـا سـخاوتمندی بـه این هـا بخشـیده اند.

1. Nigel )2003:93(
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زمیـن را بـه ۱۸ بسـوه تبدیـل کـرد و زمین هـای مـردم را دوبـاره جریـب کـرد. به 
اسـاس فـی جریـب ۱۸ بسـوه، در هـر ۲۰۰ تـا ۳۰۰ جریـب زمیـن، مقـداری 
زمیـن اضافـی جریـب شـد و از سـوی وی بـه یـک قـوم پشـتون توزیـع گردید. 
از ایـن رو در ایـن والیـت در مناطـق مختلـف، اقـوام گادی، اکاخیـل، ترکـی، 
قندهـاری و دولتـزی جابه جـا شـده اند. ایـن جابه جایـی را می تـوان بـه اشـکال 
مختلـف در بیش تریـن والیـات شـمال مشـاهده کـرد. نگاهـی بـه نظامنامـه ی 
ناقلیـن بـه سـمت قطغن کـه در زمـان حکومـت امان اللـه خان در سـال ۱۳۰۲ 
هجـری شمسـی نافـذ شـده اسـت، عمـق و ابعـاد تبعیض آلـود ایـن حرکـت را 
بـه نمایـش می گـذارد.1 بـه روایـت یکـی از شـاهدان عینـی کـه نویسـنده با وی 
صحبـت کرده اسـت، تعصب شـخص محمدگل خـان مهمند به عنـوان یکی از 
اجـرا کننـدگان ایـن برنامه تـا حدی بود کـه هرگز به فارسـی صحبـت نمی کرد و 
همـه مجبـور بودند بـا وی به پشـتو صحبـت کنند. همچنـان در مناطـق مرکزی 
افغانسـتان، علفچرهـا و زمین هـای هزاره هـا بـه فرمـان شـاهی بـرای پشـتون ها 

شـد.2 توزیع 
رونـد اسـتعمار داخلی و ایجـاد محات و مناطق پشـتون نشـین در مناطق 
اقـوام غیرپشـتون و غصـب زمین و امـاک این اقوام، بـا حضور بالقوه ی لشـکر 
قبایـل و حکومـت مرکزی حمایت و پشـتیبانی می شـد. این ناقلین و تـازه واردان 
بهره منـد از حمایـت لشـکر قبایـل و حکومـت مرکـزی، سـاکنان بومـی ایـن 
مناطـق را بـه قتل می رسـاندند؛ امـاک و دارایی هـای آنان را غصـب می کردند؛ 
میراث هـای فرهنگـی آنـان را نابود می کردند؛ سـاکنان محلی را به زنـدان افکنده 
یـا تبعیـد می کردنـد و با اعمال سیاسـت رعب و وحشـت، آنـان را از آزادی بیان 

و حـق طلبـی محروم می سـاختند.3

1. See http://afghanistandl.nyu.edu/books/ad10044/ad10044_000001.html
2. Nigel )2003:195(
3. See Shahrani )2001(, Mousavi )1998( and Ghubar )1999(
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هویت سازی و ناسیونالیزم
کانفیلـد در بررسـی هویـت مـردم افغانسـتان بـه این نتیجه می رسـد کـه »مردم 
افغانسـتان بـه چندیـن نـوع گروه بنـدی آرمانـی یـا ایـده آل بسـتگی دارنـد. گروه 
بنـدی قلمـروی یـا سـرزمینی کـه از آن بـه نـام وطـن یـاد می کننـد. گروه بنـدی 
بـه خویشـاوندی کـه از آن بـه نـام قـوم یـاد می کننـد. گروه بنـدی بـه فرقه هـای 
مختلـف اسـامی کـه از آن به نام مذهـب یاد می نماینـد  و گروه بنـدی در قالب 
پیـروی از مرشـد و پیـر معیـن کـه در این صـورت خـود را هم پیر یـا هم طریقت 

معرفـی می کننـد.«1
اسـاس  اسـام  و  خویشـاوندی  قـوم،  کـه  اسـت  مدعـی  نیـز  شـهرانی 
هویـت فـردی و جمعـی در افغانسـتان را تشـکیل می دهـد و اکثـر سـازمان ها و 
سـاختارهای اجتماعـی بـر همین اساسـات شـکل می گیرند و همیـن مفاهیم در 
بسـیج حرکت هـای اجتماعـی و تنظیم کنش متقابـل افراد و گروه هـای اجتماعی 

نقـش تعییـن کننـده ای  دارند.2
ایـن تنوع، چندقومی و کثرت هیچ گاهی در افغانسـتان در روند ملت سـازی 
و گسـترش ملت بـاوری )ناسـیونالیزم( متـوازن و نماینـده ماننـد جوامـع چنـد 
قومـی چـون: هندوسـتان، بـرای دسـت یافتن بـه وفـاق ملـی و همبسـتگی ملی 
تبلـور نیافتـه اسـت. برخـاف، یـک هویت تـک قومی طرح و برسـاخته شـد و 
دولـت بـا اتخاذ سیاسـت شبیه سـازی و همگون سـازی در صـدد برآمد تـا اقوام 
دیگـر را در ایـن هویت مدغم سـازد. نشـنلزم پشـتون در زمان امیـر عبدالرحمن 
خـان و خانـواده ی امیـر در کشـور آغـاز و سـپس در دوره ی خانـدان مصاحبـان 
)۱۹۷۸-۱۹۲۹( بـا رشـد و تقویـت ادبیـات و فرهنـگ پشـتو در برابـر ادبیـات 
و فرهنـگ فارسـی )زبـان و فرهنـگ غالـب زمـان( بـه اوج خـود رسـید. ایـن 
حرکـت قوم گرایانـه میـان نخبـگان پشـتون که توسـط محمـد گل خـان مهمند و 
بعد توسـط سـردار محمـد داوود و برادرش سـردار محمـد نعیم به طـور افراطی 
فاشیسـتی  و  قوم گرایانـه  ایدیولـوژی  از  بـه عقیـده ی رسـولی  رهبـری می شـد، 

1. Rasuly )2001:159(
2. Shahrani )1986:24(
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نازی هـای آلمـان در دهـه ی ۳۰ قـرن بیسـتم متأثـر بـود، »و در دهـه ی سـی و 
اوایـل دهـه ی چهـل در افغانسـتان شـتاب بیش تـر یافـت و در پهلـوی کارهـای 
دیگـر، به رشـد و تقویت »پـان افغانسـتان« در مطبوعات افغانسـتان انجامید. با 
توجـه بـه همیـن اصـل، افغان هـا )پشـتون ها( »آریایی هـای شـرقی«، بـه عنوان 

یگانـه ملـت متمـدن در میـان انبوهـی از مردمان وحشـی قلمداد شـدند.«1

پادشـاهی محمـد  دوره ی  »در  می نویسـد:  مـورد  ایـن  در  فرهنـگ   .Rasuly )2001:155( .۱
نادرشـاه، محمـدگل خـان مومنـد وزیـر داخلـه تحریکاتـی را در جهـت تعمیـم زبـان پشـتو و طرد 
زبـان دری نـه تنهـا از دوایـر دولـت بل کـه از مؤسسـات تعلیمـی و حتـی خانـه و بـازار آغـاز کـرد. 
شـاه نخسـت او را بـه عنـوان رئیـس تنظیمیه بـه قندهار فرسـتاد تا اقداماتـش در منطقه ی پشـتوزبان 
محـدود مانـده موجـب بـروز رد عمـل در سـایر مناطـق کشـور نشـود، امـا در سـال ۱۹۳۲ تغییـر 
فکـر داده او را بـه همـان عنـوان بـه والیـات شـمالی فرسـتاد و در آنجـا محمـدگل خـان، نظریـه ی 
برتری خواهـی قومـی و لسـانی اش را در محـل اجرا گذاشـت، در این ضمن وی مردمـان دری زبان 
و ترکـی زبـان را وادار می سـاخت تـا عرایض شـان را بـه زبـان پشـتو بنویسـند و بـه عرایضـی کـه به 
زبـان دری بـه او می رسـید ترتیـب اثـر نمـی داد. خانواده هـای پشـتون را حتـی از خارج سـرحدات 
افغانسـتان بـه تعـداد زیـاد بـه شـمال هندوکش کـوچ داده بـا دادن زمیـن و دیگـر امتیازات اسـکان 

می کـرد و در مأموریـت هـم بـه پشـتوزبانان ترجیح مـی داد.
محمدهاشـم خـان در مرحلـه ی اول بـا ایـن اقدامـات نظـر مسـاعد نداشـت، امـا پـس از آن که در 
سـال ۱۹۳۲ هتلـر رهبـر حـزب ناسـیونال سوسیالیسـت آلمـان زمام قـدرت را در دسـت گرفته و به 
تبلیـغ نظریـه ی برتـری نـژادی پرداخـت، یـک عـده از شـخصیت های دولتـی افغانسـتان از جملـه 
محمـدداوود خـان و محمدنعیـم خـان بـرادرزادگان محمدهاشـم خـان و عبدالمجیـد خـان رئیس 
بانـک ملـی به نظـر مذکور گرویـده تبلیغـات همانندی را در افغانسـتان روی دسـت گرفتنـد. آن ها 
نظـر محمـدگل را دربـاره ی تعمیـم زبان پشـتو و طـرد سـایر زبان ها از خـود نموده پـس از آن که آن 
را بـا آب و تـاب هتلـری جـا و صیقـل دادنـد، به عنـوان سیاسـت جدیـد فرهنگی در محـل تطبیق 

گذاشتند.
ایـن وقتـی بـود کـه در سـطح بین المللی، آلمـان نازی بـه اوج قـدرت رسـیده و دورنمـای پیروزی 
نهایـی و حتمـی آن، عناصـر زورگـو و فاشیسـت مـزاج را در همـه جا به سـوی خود جلـب می کرد. 
در افغانسـتان قدم اول در این راه توسـط فرمانی برداشـته شـد که در شـماره ۱۲ حوت سـال ۱۳۱۵ 
مـرادف بـه ۳ مـارچ ۱۹۳۷ میـادی راجـع بـه زبـان پشـتو در جریده ی اصاح نشـر شـد و مطالب 

عمـده آن به شـرح زیر اسـت:
ج. ع. ج. ا. ا. نشان عم محترم سردار شاہ ولی خان غازی وکیل صدراعظم!

مسـلم اسـت که مسـأله ی زبـان در وحدت ملیه و حفـظ آداب و شـعایر یک ملت اثـرات معتنابهی 
داشـته و توجـه بـه ایـن مطلـب از جملـه ضروریـات حیاتـی یـک مملکـت به شـمار مـی رود و در 
مملکـت عزیـز مـا از طرفـی زبـان فارسـی مـورد احتیـاج بـوده و از جانـب دیگـر بـه علـت این که 
قسـمت بـزرگ ملـت مـا بـه لسـان افغانـی متلکـم و مأموریـن علی األکثـر به سـبب نداشـتن زبان 
پشـتو دچـار مشـکل می شـوند، لهـذا بـرای رفـع زیـان ایـن نقیصـه و تسـهیل معامـات رسـمی و 
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اداری اراده فرموده ایـم همچنـان کـه زبـان فارسـی در داخـل افغانسـتان زبـان تدریـس و کتابـت 
اسـت، در ترویـج و احیـای لسـان افغانـی هم سـعی بـه عمل آمـده و از همـه اول مأموریـن دولت 
ایـن زبـان ملـی را بیاموزنـد... شـما بـه وزارت هـا و نایـب الحکومتی هـا امـر بدهیـد کـه مأمورین 
لشـکری و کشـوری مربـوط خود را مکلف نمایند که در مدت سـه سـال لسـان افغانـی را آموخته و 

در محـاوره و کتابـت مـورد اسـتفاده قـرار بدهند...«، الـی آخر.
بـه عبـارت فرمـان بـه پیمانـه ای کـه اهمیـت موضـوع در کار داشـت، روشـن و دقیـق نبـود؛ اما از 
فحـوای آن معلـوم می شـد کـه مقصـد از آن از بیـن بـردن زبان فارسـی و طـرد آن از دفتـر و دیوان و 
درس و مکتـب نبـود، بل کـه می خواسـت بـرای زبـان پشـتو در کارهـای رسـمی حیثیت مسـاوی با 
زبـان فارسـی داده مشـکات مراجعه کننـدگان را رفع کند، امـا تطبیق این مقصد در عمل به شـکل 
دیگـری صـورت گرفـت. نقطـه ی قابـل توجـه دیگـر در فرمـان مذکـور این اسـت که می خواسـت 
موضوعـی را که بایسـتی در سـطح قانون اساسـی تنظیم می شـد، به شـکل دسـتوری توسـط فرمان 
اجـرا کنـد کـه ایـن هـم در قانونی بودن آن شـک و شـبهه تولید می کـرد. به هرحـال اقداماتـی که به 
دنبـال نشـر فرمـان صورت گرفـت، مقصد اصلی آن را روشـن سـاخت، زیرا بافاصلـه کورس های 
تدریـس پشـتو در تمـام دوایر کشـور تأسـیس گردیـد و مأموریـن مکلف شـدند تا جهـت فراگرفتن 
پشـتو در آن شـرکت کننـد، در حالی کـه اقدامـی هماننـد جهـت آموختن زبان فارسـی بـه مأمورین 

پشـتو زبان صـورت نگرفت.
همچنـان بـه زودی معلـوم شـد که تخمیـن فرمان راجع بـه مدتی که اجـرای این برنامه الزم داشـت 
نـه تنهـا خوش بینانـه، بل کـه سـاده لوحانـه بـود، چنان کـه در پایان مدت سـه سـال، طـرح کنندگان 
برنامـه حتـی خودشـان و اعضـای حکومت و کابینه ی شـان موفق نشـدند زبان پشـتو را فـرا گیرند، 
تـا چـه رسـد بـه مأموریـن جزء کـه سیاسـت برتـری خواهـی قومـی و لسـانی دولت ضدیت شـان 
را در برابـر آن تحریـک کـرده و تـاش می ورزیدنـد تـا آن را از طریـق مقاومـت منفی ناکام سـازند. 
بنابرایـن دولـت مجبـور شـد دوره ی سـه سـاله را برای سـه سـال دیگـر تمدید نمایـد و چـون باز به 
نتیجـه نرسـید، بـه تمدید مکـرر آن پرداخـت، تا این که کورس پشـتو یکی از مؤسسـات بیهـوده اما 

ضـروری و دایمـی ادارات کشـور گردید.
امـا زیـان بزرگ تـر تطبیـق ایـن برنامـه، در سـاحه ی معـارف نمایـان شـد. در اینجـا ناگهان دسـتور 
داده شـد کـه تدریـس در سراسـر کشـور از فارسـی بـه پشـتو تحویـل شـود و بـرای معلمـان هـم 
کـورس پشـتو دایـر شـود. در نتیجه ی ایـن امـر در مناطق غیر پشـتو زبـان، معلمانی که خود پشـتو 
نمی دانسـتند مؤظـف شـدند تـا مضامینـی را از کتـاب درسـی کـه آن هـم بـه زبـان پشـتو نبـود بـه 
شـاگردانی کـه آن هـا هـم پشـتو نمی دانسـتند به زبان پشـتو تدریـس کننـد و در پایان سـال به همین 
ترتیـب از ایشـان امتحـان هـم بگیرنـد. هـر چند هیـچ وسـیله ای بـرای تخمیـن انـدازه ی زیانی که 
از ایـن بابـت بـه گسـترش علـم و دانـش در کشـور وارد گردید در دسـت نیسـت، اما بـدون مبالغه 
می تـوان گفـت کـه در اثـر آن معـارف افغانسـتان بـرای ده ها سـال عقـب افتـاد و جوانان غیر پشـتو 
زبـان از دسـتیابی بـه گنجینـه ی ادب دری و فارسـی که رکن عمده ی فرهنگ شـان بود بـه طور قهری 
محروم سـاخته شـدند و ای بسـا که بی سـواد بـار آمدنـد. از نظر اقتصـادی ده ها ملیون سـاعت کار 
مأموریـن و صدهـا ملیـون سـاعت کار مراجعیـن ضایـع شـد، بـدون آن که منظـوری که ظاهـرا این 

برنامـه بـر آن بنـا یافته بود تأمین شـده باشـد.
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ایـن هویت سـازی و جعـل تاریـخ را می توان حتـی در نام کشـور نیز یافت. 
سـرزمینی کـه بـه نـام ایـران و خراسـان یـاد می شـد و بـه قوم و گـروه ویـژه ای از 
سـاکنان ایـن سـرزمین نسـبتی نداشـت، بـه افغانسـتان تبدیل شـد که نـام قومی 
اسـت و در گذشـته ها بـه مناطـق پشـتون نشـین میـان مـرز خراسـان و پنجـاب 

اطـاق می گردیـد کـه اکنون در خـاک پاکسـتان موقعیـت دارد.

همزمـان بـا برنامـه ی تعمیـم جبـری زبـان پشـتو، اجراآتی هـم در زیر نظـر وزیر معـارف در جهت 
تبلیـغ ایدیولـوژی ناسیونالیسـتی نـژادی همانند ایدیولوژی حـزب نازی در آلمان روی دسـت گرفته 
شـد و سـعی بـه عمل آمـد کـه تاریخ افغانسـتان هـم براسـاس نظریـه ی مذکـور تدویـن و تدریس 
شـود. اصطاحـات نـژاد پـاک آریـن و قوم شـریف آریایی و امثـال آن ُمـد روز گردید و نویسـندگان 
تشـویق شـدند تـا آثـاری مبنـی بـر برتـری نـژاد مذکـور و ارتبـاط بعضـی از اقـوام افغانسـتان به آن 
نـگارش دهنـد. در نتیجـه شـاگردان از تاریـخ واقعـی کشورشـان بی خبـر ماندنـد و بـه جـای آن 
مغزهـای شـان بـا یـک رشـته مطالب نادرسـت انباشـته شـد که چـون بـا بی میلـی می آموختند، در 

کم تریـن مـدت بـه فراموشـی می سـپردند.
امـا زیـان از همـه بزرگتـر کـه از تطبیـق ایـن برنامـه بـه کشـور عایـد گردیـد، پیدایـش بدبینـی و 
بی اعتمـادی در بیـن اقـوام مختلـف بـود کـه نتیجـه ی حتمـی تبعیـض و تفریق اسـت. پیـش از آن 
هـم در بیـن عناصـر جداگانـه مـردم افغانسـتان بدبینی هایـی وجود داشـت، امـا این امـر بیش تر به 
اختـاف مذهبـی منحصـر بـود. مردمـان سـنی و شـیعه یکدیگـر را بـه نظر خـوب نمی دیدنـد و به 
تلقیـن اشـخاص صاحب غرض، نسـبت های نادرسـت بـه یکدیگـر می دادند. بعضـا برخوردهایی 
هـم در بیـن شـان رخ مـی داد کـه در مباحث گذشـته به آن اشـاره کردیم. امـا پس از آن کـه در عصر 
امـان اللـه شـاه الغـای بردگی و مسـاوات تمام مـردم و اقـوام اعان شـد و دولت آن را عمـا تطبیق 
نمـود، ایـن بدبینی هـا رو بـه کاهـش رفـت، چنانچـه در جنگ هـای داخلـی متعاقـب سـقوط امان 
اللـه شـاه، مسـأله ی مذهبـی نقـش مهمـی نداشـت و در اکثـر مـوارد شـیعه و سـنی در یـک صف 
می جنگیدنـد. محمدنـادر شـاه بـا دادن امتیـازات بـه قبایـل پشـتون، بـه ویـژه مردم سـمت جنوبی 
و بـه کار بـردن ایشـان در شـورش های داخلـی بدبینـی خفیفی را کـه در بین اقـوام از جملـه در بین 
پشـتون ها و تاجیک هـا موجـود بـود، شـدت بخشـید. مع ذالک هنـوز ایـن بدبینی به مناطق آسـیب 
زده محـدود بـود و عمومیـت نداشـت. لیکـن برنامـه ی تعمیـم پشـتو بـا امتیازاتـی کـه برای  پشـتو 
زبانـان در معـارف و مأموریـت و اقتصـاد در دنبـال داشـت، مثـل دادن زمیـن در مناطـق غیر پشـتو 
زبـان بـه ناقلیـن پشـتون و توزیع موترهای بارکش به ایشـان به شـرایط اسـتثنایی و تمرکـز پروژه های 
بـزرگ آبیـاری در مناطق سـکونت شـان، کشـیدگی را بین ایشـان و سـایر اقوام کـه از ایـن امتیازات 
محـروم نگه داشـته شـدند، گسـترش داد و مانع بزرگـی را در برابـر درهم آمیزی فرهنگـی و اقتصادی 

و در نهایـت در برابـر تشـکیل یـک ملـت واحـد از اقـوام مختلف ایجـاد کرد.
در اینجـا بایـد گفـت که دادن امتیـازات به قوم یا قبیله خانواده شـاهی در افغانسـتان تازگی نداشـت 
و در جریـان تاریـخ خاصیـت عمـده ی دولت هـا را در ایـن سـرزمین و سـایر جوامـع دارای نظـام 

قومی تشـکیل مـی داد. )فرهنـگ، ج ۲، ۶۳۹-۳۶۵(.
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کلمـه ی افغانسـتان و ملحقـات آن، به عنوان نام رسـمی برای سـرزمینی که 
اکنـون افغانسـتان خوانـده می شـود، سـاخته و پرداختـه بریتانیـا اسـت کـه برای 
نخسـتین بـار در معاهـده ی گندمـک بـا امیـر محمد یعقـوب خـان در ۱۸۷۹ به 
کار رفـت و تـا دوره ی امیـر عبدالرحمن خان و تعیین مرزهای رسـمی کشـور در 
سـال ۱۸۹۶ و دوران حبیـب اللـه خـان بـه همین شـکل ادامـه یافت و با کسـب 
اسـتقال در ۱۹۱۹ افغانسـتان بـه عنـوان نام رسـمی ایـن خطه و با حـذف پیوند 
ملحقـات، بـدون درنظرداشـت گذشـته ی تاریخـی، تمدنـی، فرهنگـی و تعـدد 
و کثـرت موجـود در ایـن خطـه بـر سـاکنان ایـن سـرزمین بـه جـای نـام تمدنی 
خراسـان تحمیـل شـد.1 این حرکت که بر اسـاس تفکـر قومـی و مغرضانه انجام 
یافتـه بـود، پیونـد تمدنـی پرافتخـار این مـرز و بـوم را بـا آریانـا، ایران، پرشـیا و 
خراسـان بـه صورت گسـترده قطـع کرد و اکثـر این افتخـارات، سـخاوتمندانه به 
کشـور ایران بخشـیده شـد کـه در یک حرکت سـنجیده شـده، هم نام ایـران را به 

خـود اختصـاص داد و هـم والیتـی را به نام خراسـان.
»افغـان« در محـاوره ی عامیانـه ی غیرپشـتون ها هنوز هم مرادف »پشـتون« 
اسـت و بـرای نشـان دهی و تشـخیص پشـتون ها بـه کار مـی رود و بـا پسـونډ 
»سـتان« جایـی را نشـان دهی می کنـد کـه افغان هـا )پشـتون ها( در آن بـه سـر 
می برنـد، ماننـد پاکسـتان، ازبیکسـتان، تاجیکسـتان و... یعنـی کشـور و مکانی 
کـه پاکسـتانی، ازبیکسـتانی و تاجیکسـتانی در آن زندگـی می کننـد. حتی وقتی 
عـده ای از روشـنفکران و تحصیـل کـردگان غیـر پشـتون خـود را افغانسـتانی 
می خواننـد، یـا خـود را افغانسـتانی معرفـی می کنند تا بـه مکانی اشـاره کنند که 
گروه هـای قومـی مختلـف در آنجـا بـه سـر می برنـد، به واکنـش شـدید عده ای 
از قومگراهـا بـر می خورنـد، چـون آنان بر ایـن باوراند کـه این حرکـت تهدیدی 
بـه هویـت پشـتونی/افغانی کشـور بـه حسـاب مـی رود و باید هـر فـردی در این 
کشـور افغـان خوانـده شـود، نـه افغانسـتانی. ایـن در حالی اسـت که نـام قبلی 
ایـن سـرزمین، خراسـان، بـه کدام قـوم، قبیلـه یا گـروه خاصی ارتباط نداشـت و 

۱. مراجعه شود به: جاوید )۱۲۸- ۱۹۹۹:۱۱۴(.



101        فصل دوم؛ آیا افغانستان یک جامعه ای چند پارچه است؟

می توانسـت همـه سـاکنان را در بـر گیرد.1
مشـخص،  قومـی  هویـت  شـکل دهی  و  هویت سـازی  رونـد  بحـث  در 
اینجـا بـه طـور خاصه بـه برخـی از سیاسـت ها و عملکردهای حکومت اشـاره 
می شـود کـه توسـط نخبـگان قوم گـرا و بـه حمایـت و یـاری قبیلـه ی محمدزایی 
در رشـد و تقویـت یـک هویت انحصـاری در داخل و خارج برای افغانسـتان راه 
انـدازی شـده بـود. این رونـد در مجموع توسـط دسـتگاه دولتی رهبری می شـد 
و جـزء گفتمـان رسـمی حکومـت در کشـور به حسـاب می رفـت. ایـن روند به 
طـور عمـده بر محـور زبـان، تاریخ، فرهنـگ و نظـام تعلیمی )آموزشـی( تمرکز 

داشت.
حکومـت، فراگیـری و تعلیـم زبـان پشـتو را بـه عنـوان زبـان ملی و رسـمی 
در نظـام تعلیمـی معرفـی کـرد و کارمنـدان حکومتـی در ضمـن مأمور شـدن به 
فراگیـری ایـن زبـان مؤظـف شـدند تا همـه مراسـات و مکاتبـات رسـمی را به 
زبـان پشـتو انجـام دهند تا پشـتو بتواند جـای زبان فارسـی را به عنـوان زبان بین 

األقوامـی در افغانسـتان بگیرد.
تاریـخ کشـور از سـوی حکومـت بـه طـور رسـمی  برسـاخته2و بازنویسـی 
گردیـد و ایـن تاریـخ معـوج و ناقص بـرای تدریس داخـل نصاب تعلیمی شـده 
و بـا اعمـال تحریـم بـر آزادی بیـان، نقد و منـع ورود کتاب به کشـور، بـه خورد 
عـام مـردم داده شـد. ایـن تاریـخ جعلـی، طـوری طراحـی شـده بـود تـا نشـان 
دهـد افغانسـتان بـه عنـوان یک کشـور مسـتقل حتی قبـل از میاد مسـیح وجود 
داشـت و تأسـیس افغانسـتان و تحـوالت بعـدی در ایـن سـرزمین تنهـا توسـط 
پشـتون ها صـورت گرفته اسـت، بـه این صورت سـهم اقـوام دیگر این سـرزمین 
در تاریـخ، فرهنـگ و تمـدن این خطه نادیده انگاشـته شـد یا کمرنـگ جلوه داده 
شـد. آزادی بیـان و نشـر، حتی گـردش کتاب به طور رسـمی مورد سانسـور قرار 
گرفـت و اقـوام دیگـر حـق نداشـتند تاریـخ کشـور را طـور دیگـری، یـا چنان که 

1. See Mousavi )1998(
2. Constructed
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می خواسـتند مطالعـه یـا تدریـس کنند.1 
ایـن عملکرد، در سیاسـت های اقتصادی، توسـعه ای، اجتماعـی و تعلیمی 
حکومـت نیـز بازتـاب یافـت. اقـوام دیگـر از دسـت یافتن بـه مقامـات کلیـدی 
و عمـده در اداره ی مملکـت و ارتـش محـروم بودنـد. مقامـات بلنـد در وزارت 
خارجـه و پسـت های دیپلماتیـک، اداره و ارتـش بـه پشـتون ها تعلـق گرفـت، 
بـه خصـوص بـه قبیلـه ی محمدزایـی. برنامه هـای توسـعه  ای و سـرمایه گذاری 
در زیربناهـا بیش تـر در مناطـق پشـتون نشـین انجـام می گرفـت تـا در مناطـق 
دیگـر به اسـاس رشـد متـوازن و توزیع عادالنه ی ثـروت و فرصت . ایـن روند در 
زمـان حکومـت سـردار محمـد داوود خان به حیـث صدرا عظـم )۱۹۵۳-۶۳( 
و سـپس بـه حیث رییس جمهـور )۷۸-۱۹۷۳( شـدت بیش تر یافـت و در زمان 
حکومـت وی مسـأله ی پشتونسـتان یـا متحـد سـاختن پشـتون های پاکسـتان و 
افغانسـتان بـه عنـوان یـک مسـأله ی جـدی و اساسـی بـرای دولـت افغانسـتان 

شـد.2 مطرح 

تجاوز اتحاد شوروی و آغاز تحوالت بنیادین جدید
تـوأم بـا رشـد ناسـیونالیزم قومـی و رونـد ملت سـازی بـر محـور ایـن حرکـت 
قوم گرایانـه، حکومـت افغانسـتان تصمیـم گرفـت تـا مجموعـه ای از نخبـگان 

تحصیـل کـرده را بـرای پیشـبرد نظـام تربیـت کنـد.3

۱. نگاهـی بـه کتاب هـای تدریسـی تاریـخ در مکاتـب افغانسـتان و همچنـان کتاب هایی کـه در 
مـورد تاریـخ ایـن کشـور در ایـن دوره بـه چاپ رسـیده اسـت، می تواند به وضـوح تمام این مسـأله 
را بـه نمایـش بگـذارد. البتـه قابـل تذکـر اسـت کـه نقـد و بررسـی تاریـخ رسـمی افغانسـتان برای 
گاهـی و حقیقـت یابـی در ایـن سـرزمین امری اسـت محتـوم و باید از سـوی دانشـمندان  رشـد و آ
و پژوهشـگران رسـالت مند انجـام یابـد. همان طـوری که در پیشـگفتار کتـاب حاضر، از فهرسـت 
مطالـب کتـاب »افغانسـتان در مسـیر تاریخ« تذکر رفـت، نگاهی بـه نام ها و فهرسـت مطالب بقیه 

تاریخ هـای ایـن دوره بـه ویـژه تاریـخ رسـمی کشـور می توانـد ایـن ادعـا را خوب تر ثابت سـازد.
Shahrani )1986( ۲. برای تفصیل بیش تر مراجعه شود به

۳. باتوجـه بـه این کـه نمی تـوان بـه تفصیـل حرکـت و سیاسـت دولـت را در چگونگـی ایجـاد ایـن 
تفکـر و برخـورد بـا نخبـگان و حرکت روشـنفکری در افغانسـتان در این جـا به بحث گرفـت، برای 
تفصیـل بیش تـر می توانیـد بـه کتـاب بارنـت روبیـن )Rubin )2004 و کتاب جنبش مشـروطیت 

خواهـی پوهاند سـید سـعدالدین هاشـمی )۱۳۸۴( مراجعـه کنید.
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بـرای تحقـق این هـدف در میـان سـال های ۱۹۶۳ تـا ۱۹۷۸ عـده ای  برای 
تحصیـل در رشـته های مختلـف بـه خـارج از کشـور، بـه ویـژه اتحـاد جماهیر 
شـوروی اعـزام شـدند. بـاز شـدن دروازه هـای تحصیـل بـه روی دانشـجویان 
افغانسـتان و برگشـت ایـن دانشـجویان بـه کشـور در شـکل گیری جریان هـای 
مختلـف فکـری در افغانسـتان مؤثـر بـود و آغـازی شـد بـرای تحـوالت بنیادین 

بعـدی در جامعـه.
کودتـای کمونیسـتی سـال ۱۹۷۸ بـه رغـم حضـور چشـم گیر پشـتون های 
غلزایـی کـه از سـوی عـده ای، انتقامـی از سـوی غلزایی هـا علیـه درانی هـا نیـز 
خوانـده شـده اسـت، بـا تأثیرپذیـری از ایدیولـوژی کمونیـزم، تناقض هـای در 
 به صحنه ی 

ً
حـال رشـد میـان جریان های فکـری مختلف در افغانسـتان را عمـا

درگیـری و رو در رویـی کشـانیده و راه را بـرای تغییـرات و تحـوالت بعـدی در 
سـاختار قدرت در کشـور مسـاعد سـاخت.

نیویـل معتقـد اسـت تحوالتـی کـه بـر اثـر کودتـای کمونیسـتی و جهـاد و 
مقاومـت مـردم افغانسـتان در عرصـه ی قـدرت در افغانسـتان بـه وجـود آمـد، 
سـاختار سیاسـی و اجتماعـی نظـام قبلـی را به صـورت بنیـادی تغییـر داد و این 
تحـوالت بـا دسـت یافتن گروه هـای قومـی بـه منابعـی کـه قرن هـا از آن محروم 
نگه داشـته شـده بودنـد، بـرای نخسـتین بـار سـلطه ی پشـتون ها را بـه چالـش 

1 کشانید.
کودتـای کمونیسـتی کـه تجـاوز سـال ۱۹۷۹ را در پی داشـت، باعـث قیـام 
و مقاومـت مردمـی بـر اسـاس منطقـه و محـات علیه رژیـم مـزدور و نیروهای  
مصیبت هـای  و  ویرانی هـا  بـارآوردن  ضمـن  در  تحـول،  ایـن  شـد.  اشـغالگر 
فـراوان، زمینـه ی تغییـرات و فرصت هـای بی شـماری را نیز مسـاعد سـاخت که 
در فرجـام منجـر بـه عقـب نشـینی نیروهای اشـغالگر اتحاد شـوروی و سـقوط 

رژیـم کمونیسـتی در سـال ۱۹۹۲ گردیـد.
نیویـل بـا درک ایـن تغییر مدعی اسـت که در طـول تاریخ معاصـر و مدرن 
بـه رغـم  آن هـا  بوده انـد.  پشـتون ها در عرصـه ی سیاسـی مسـلط  افغانسـتان، 

1. See Newell )1989:1091-2(
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اختافـات و کشـمکش های درون قومـی، توانسـتند سـلطه و سـیطره ی خـود را 
در قـرون گذشـته حفـظ کننـد. ولـی پشـتون ها در حـال حاضـر بـا بیـرون رفتن 
نیروهـای اتحـاد شـوروی، بـا خطـر جـدی و غیـر منتظـره ی تضعیـف سـلطه و 

اقتـدار قبلـی خـود مواجه انـد.1
مبـارزه میـان مجاهدیـن و رژیم کابل بعـد از تجاوز اتحاد شـوروی زمینه ی 
فرصت هـای جدیـدی را بـرای اقـوام و گروه هـای قومی سـرکوب شـده و مـورد 
سـتم در کشـور مسـاعد سـاخت. مهاجـرت بـه بیـرون، مقاومـت و مبـارزه ی 
مسـلحانه، سـازماندهی احـزاب جدیـد و راه یافتـن بـه جهـان خـارج بعـد از 
یـک قـرن و انـدی انزوای کامـل و بـروز رهبـری جدید از میـان اقـوام مختلف، 
برخـی از تحـوالت و تغییـرات بنیادیـن و بی سـابقه در فضای نظامی - سیاسـی 

افغانسـتان بـه شـمار می روند.
نیویـل در مطالعـه خـود بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه »جنـگ در ضمـن 
بـار آوردن مصایـب فـراوان، زمینـه ی فرصت هـای جدیـد را بـرای اقلیت هـای 
قومـی در افغانسـتان مسـاعد سـاخت. اقوامی که در گذشـته غیر مسـلح بودند، 
حـاال بـه رغـم بی عدالتـی در توزیـع، همـان سـاح و مهماتـی را بـه دسـت 
می آورنـد کـه از طریـق پاکسـتان بـه دیگـر مجاهدیـن در سراسـر افغانسـتان 
سـرازیر می شـود. سـاح و مهمـات جدیـد، بسـیج نظامـی و سیاسـی را با خود 
همـراه دارد. اقلیت هـای قومـی از میان نخسـتین هایی بودند که علیـه رژیم ترکی 
و امیـن دسـت بـه قیـام زدنـد و از اولین هایی بودند کـه ظرفیت هـا و توانایی های 
رزمـی خـود را با ایجـاد فرماندهی منطقه ای، بسـیج عمومـی و تبلیغات نظامی، 
اتخـاذ تاکتیک هـای انعطاف پذیـر و تأسـیس قطعـات منظم و دایمی بـاال بردند. 
موفقیـت مسـعود در ایجـاد خدمات حکومـت محلی در عرصـه ی صحت عامه 
)بهداشـت(، تعلیـم و تربیـت )آمـوزش و پـرورش( و نظـم عمومـی در جریـان 
عملیات هـای مـداوم اتحـاد شـوروی و رژیـم بـر پایـگاه وی در وادی پنجشـیر، 
قابـل یـادآوری اسـت. بـه ایـن صـورت اقلیت ها امـور محـات و مردم خـود را 
خـود بـه دسـت گرفتنـد و بـه صـورت عملـی و آشـکار از مداخلـه ی نیروهـای 

1. See Newell )1989:1090(
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بیرونـی بـه شـمول پشـتون ها در امـور خـود جلوگیـری کردند.«1
پروفیسـور نظیـف شـهرانی اسـتاد دانشـگاه اندیانـای امریـکا در مطالعات 
خـود بـه نتایـج مشـابهی رسـیده، می نویسـد: فضـای سیاسـی از بنیـاد دگرگون 
و متغیـر مقاومـت جهـادی و در نتیجه سـقوط سـلطه ی حکومـت مرکزی تحت 
تسـلط پشـتون ها در افغانسـتان، زمینـه ی فرصت های بی سـابقه ای را بـرای همه 
مـردم افغانسـتان بـرای خود بیانگـری در قالـب نظامی، سیاسـی، بیانـی و متنی 
فراهـم سـاخت. بن مایـه ی ایـن وضعیـت متغیـر در افغانسـتان، بـه ویـژه بـرای 
تبعیدیـان آسـیای میانـه، ترک هـا و تاجیـکان ترکسـتان افغانسـتان، فراهم شـدن 
آزادی سیاسـی نویـن برای خودبیانگری اسـت.«2 این یک واقعیت مسـلم اسـت 
کـه سیاسـت در دوران رژیـم کمونیسـتی و جهـاد علیـه کمونیزم و کمونیسـت ها 
بـه صـورت ایدیولوژیـک، در قالـب چـپ و راسـت و مسـلمان و کافر بـه خاطر 
حضـور یـک دشـمن مشـترک شـکل گرفتـه بـود. حضـور نیروهـای اشـغالگر 
اتحـاد شـوروی، طبیعت و سـاختار سـنتی جامعه ی افغانسـتان، عقـب افتادگی 
کیـد بر ارزش ها  در سـطوح مختلـف و حضـور بالقوه ی آموزه های اسـامی با تأ
و مفاهیـم فراملـی در ایـن رونـد نقـش کلیـدی و محـوری داشـتند. ولـی ایـن 
قطبی بـودن سیاسـت بـر محورهـای ایدیولوژیـک میـان طرف هـای درگیـر نبرد، 
بـه خصـوص بعـد از عقب نشـینی نیروهـای اشـغالگر و نداشـتن پاسـخ و طرح 
معیـن بـرای حـل مشـکات قومـی و ملـی، بـرای مـدت طوالنـی دوام نیـاورد. 
وقتـی دشـمن مشـترک از میان رفت، بـه طور طبیعی سـوال هویت، مشـروعیت 
و مشـارکت اقـوام و گروه هـای مختلـف در قـدرت و سـاختار حکومتـی مطـرح 
خواسـت های  ایـن  محلـی.  خودگرانـی  و  اجراییـه  قـوه ی  در  مشـارکت  شـد؛ 
بی سـابقه و غیرقابـل پیش بینـی از سـوی اقـوام مختلـف افغانسـتان بـار دیگـر 
همان تصور و اندیشـه ی قدیمی »سـیطره«، »خودبزرگ بینـی« و »برتری جویی« 
»سـرکوبگری«،  جمعـی  خاطـرات  و  قوم گـرا  نخبـگان  از  برخـی  میـان  در  را 
»مجـازات« و »سـتم ملـی« را در اذهـان برخـی از اقـوام دیگـر زنـده سـاخت و 

1. Newell )1989:1100(
2. Shahrani )2001(
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در نتیجـه ائتاف هـای جدیـدی بر اسـاس قوم و منطقه شـکل گرفت. در سـطح 
حکومـت کمونیسـتی، تاجیک هـا، هزاره هـا و ازبیک هـا بـا مجاهـدان تاجیک، 
هـزاره و ازبیـک از سـازمان های مختلـف و پشـتون ها بـا مجاهـدان پشـتون از 
احـزاب و سـازمان های مختلف پیوسـتند. پیوسـتن کدرهای خلقی بـه حکمتیار 
و پیوسـتن برخـی از کدرهـای پرچمـی به جمعیـت و جنبش ملـی از عمده ترین 

ایـن پیوسـتن ها و بریدن هـای قومـی بـه شـمار می رونـد.

مجاهدان یا مبارزان راه خدا
مجاهـدان در داخـل افغانسـتان به اسـتثنای مـواردی، در مبـارزه ی خویش علیه 
نیروهـای اشـغال گر اتحـاد شـوروی و رژیـم کمونیسـتی بـر اسـاس مناطـق، 
محـات و قـوم در گروه هـای خـرد و کوچـک متحـرک و غیـر ثابت تنظیم شـده 
بودنـد و رهبـری سیاسـی ایـن جریـان در پاکسـتان و ایـران موقعیـت داشـت. از 
میان هفت سـازمان مشـهور و به رسـمیت شـناخته شـده ی مجاهدین از سـوی 
پاکسـتان در پیشـاور، چهار سـازمان آن توسـط پشـتون های غلجایی، دو تای آن 
توسـط خانـدان گیانـی و مجددی از قوم عرب و با خویشـاوندی و نفوذ پشـتون 
و یکـی آن توسـط یـک تاجیـک رهبری می شـدند. سـازمان های شـیعه بـه طور 
عمـده در ایـران بودنـد و در مجموع از سـوی هزاره هـا و میرها و سـادات معتقد 
بـه مذهـب اثنـا عشـریه ی امامـی رهبـری می شـدند. خـط قومـی در عضویـت 
ایـن سـازمان ها، نـه به صـورت یـک سیاسـت علنـی در آن زمان که بـه صورت 
طبیعـی و آشـکارا بـه چشـم می خـورد؛ مسـأله ای کـه در درگیری هـای آخریـن 

دهـه ی قرن بیسـتم بـه صورت آشـکارتری بـه ظهور رسـید.1
مجاهـدان بـه رغـم اختافـات قومـی، مذهبـی و بسـتر منطقـه ای و قومی 
خـود بـا تأثیرپذیـری از جریان نهضـت جهانی اخوان المسـلمین یـا جنبش های 
اسـامی و انقـاب اسـامی ایـران، بیش تـر بـر ارزش هـا و مفاهیـم فراملـی 
کیـد می کردنـد و مسـأله ی قومیت و خواسـت های قومـی در جریان  اسـامی تأ
جهـاد و مقاومـت یک امـر پوشـیده و ممنوع البحث شـمرده می شـد. مجاهدان 

1. See Andishmand )2004( and Rubin )2004(
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کید و  در سیاسـت رسـمی خـود بـه وحدت امت اسـامی و اخـوت اسـامی تأ
از هـر نـوع گرایـش  قومـی انـکار می کردند، به اسـتثنای احـزاب هزاره ی شـیعی 
مقیـم ایـران کـه مسـأله ی قوم و حقـوق هزاره هـا و شـیعه های افغانسـتان را حتی 
در دوران جهـاد و قبـل از سـقوط حکومت کمونیسـتی می توان در سیاسـت های 
آنـان بـه عنـوان یک هدف مشـاهده کـرد.1 سـرمایه گذاری و حمایت کشـورهای 
همسـایه از اقـوام معینـی و بـرای بـه قـدرت رسـانیدن شـخصیت های معینی با 
اسـتفاده و تصـرف در کمک هـای کشـورهای غربـی و اسـامی برای افغانسـتان 
و بـه منظـور سیاسـت های خاصـی کـه نمی تـوان در این بحـث بـه آن پرداخت، 
یکـی از مسـایل دیگـری اسـت کـه پیامدهـا و تأثیـرات مثبـت و منفـی آن را در 
تحـوالت بعـد از سـقوط رژیـم کمونیسـتی در افغانسـتان نمی توان انـکار کرد.

تحـوالت غیر مترقبه ی شـمال و سـقوط کابل به دسـت نیروهای احمدشـاه 
مسـعود برخاف سـرمایه گذاری ها و توقعات پاکسـتان و سـعودی، که طرف دار 
بـه قدرت رسـاندن حکمتیار بودنـد، با عث واکنش شـدید پاکسـتان و حکمتیار 
شـد. حمـات شـدید تبلیغاتـی علیه نیروهـای مجاهدیـن و نیروهای برخاسـته 
از اقـوام دیگـر تحـت عناوین مختلف و اسـتفاده از شـعار قومی بـرای جلوگیری 
از سـقوط قـدرت و سـلطه ی یـک قـوم در افغانسـتان بـا حمایـت و پشـتیبانی 
قالب هـای  در  کـه  قومـی  نبردهـای  و  بـرای جنگ هـا  آغـازی شـد  پاکسـتان، 

مختلـف تـا هنوز ادامـه دارد.

یم کمونیستی و پایان سلطه ی قومی سقوط رژ
 دکتـور احـدی در مقاله ی مشـهورش »زوال پشـتون ها« این تحـوالت بنیادین را 
پذیرفتـه و اعتـراف می کنـد که بر اسـاس همین تغییـرات و تحوالت در سـاختار 
قدرت، سـلطه و غلبه ی پشـتون ها دسـت کم در شـرایط فعلی پایان یافته اسـت. 
»سـقوط رژیـم نجیـب اللـه در اپریـل ۱۹۹۲ نـه تنها بـه دوران کمونیسـت ها در 
افغانسـتان پایـان داد کـه پایـان سـلطه ی پشـتون ها در سیاسـت افغانسـتان را نیز 

1. Rubin )2004(
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زد.«1 رقم 
روا در بررسـی مسـأله ی افغانسـتان در سـال ۲۰۰۰ نیـز ایـن تحـوالت را 
تأییـد کـرده و اعتـراف می کنـد کـه جنـگ علیـه اتحـاد شـوروی در قالب هـای 
محلـی شـکل گرفتـه بـود و ایـن باعـث ظهـور بازیگـران جدیـدی در سیاسـت 
افغانسـتان شـد و سـقوط رژیـم کـه به دسـت غیـر پشـتون ها انجام یافـت، تنش 

میـان اقـوام مختلـف را پدیـد آورد.
وی بـر ایـن باور اسـت که جنـگ در مرحلـه ی پساکمونیسـتی باعث قطبی 
شـدن مسـأله ی قومـی در افغانسـتان شـد و بـرای نخسـتین بـار غیـر پشـتون ها 
توانسـتند موجودیـت نظامـی و سیاسـی خـود را بـه اثبات رسـانند. به بـاور وی، 
سـه قـوم بـه طـور ویـژه موفـق شـدند سـازمان های سیاسـی و نظامـی خـود را 
تأسـیس کننـد: تاجیک هـا )فارسـی زبانـان سـنی مذهـب(، هزاره هـای شـیعه 
مذهـب مناطـق مرکـزی افغانسـتان و ازبیک هـا. وی همچنان عـاوه می کند که 

جبهـه ی متحـد بـه طـور عمـده از همین سـه گـروه تشـکیل یافته اسـت.2
نایجـل، بارفیلـد و شـهرانی در مطالعـات خـود بـه نتایـج مشـابهی دسـت 
می یابنـد و نایجـل بـه طـور آشـکار ابـراز می دارد کـه برای نخسـتین بـار از آغاز 
قـرن نوزدهـم هیـچ گروه خاصـی در افغانسـتان غالب نیسـت و سـیطره و برتری 

پشـتون ها در هم شکسـته اسـت.3
بارفیلـد ایـن پدیـده را بـا تفصیـل و جزییـات بیش تـری مـورد بحـث قـرار 
می دهـد. وی می نویسـد: »پشـتون ها از آغـاز تأسـیس امپراتوری درانی در سـال 
۱۷۴۷ در افغانسـتان مسـلط بوده انـد. بـه رغـم این کـه ایـن تقسـیم بندی مراحل 
قبلـی تاریـخ افغانسـتان را کـه پشـتون ها نقـش چندانـی در حکومت نداشـتند، 
نادیـده می گیـرد، ولی مسـأله ی درجه بندی قومی را که توسـط امیـر عبدالرحمان 
خـان در پایـان قـرن نوزدهـم بر این کشـور تحمیل شـده بـود به صـورت دقیق و 
درسـت بازتـاب می دهد.« وی در مورد تاریخ رسـمی افغانسـتان دربـاره ی اقوام 

1. Ahady )1995:621(
2. See Roy )2000(
3. Nigel )2003:194(
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مختلـف می نویسـد: »پشـتون ها را یـک »نـژاد جنگی« بـه تصویر می کشـد که 
فرمانروایـان طبیعـی ایـن سـرزمین اند. تاجیک هـای فارسـی زبان برای پیشـبرد 
امـور اداری حکومـت ضرورانـد، و وانمـود می گـردد کـه در جنـگ، سیاسـت و 
ارتـش بـه هیـچ صـورت همتای پشـتون ها نیسـتند.« در مـورد رابطه ی مسـلط و 
غالـب پشـتون ها بـا اقـوام غیرتاجیـک ایـن سـرزمین می نویسـد: »اقلیت هـای 
تـرک زبـان بـه راحتـی نادیـده گرفتـه می شـدند و هزاره هـای شـیعه مذهـب بـه 
صـورت آشـکار مـورد تبعیض قـرار می گرفتند.« ولـی به نظر وی »این برداشـت 
و تصویر تاریخی غلط و نادرسـت ثابت شـد. سـال های جنگ در قدم نخسـت 
علیـه اتحـاد شـوروی و بـاز در میـان گروه هـای افغانسـتانی، توازن قـدرت میان 
اقـوام افغانسـتان را تغییـر داد و خودگردانـی مناطـق غیـر پشـتون را اعـاده کـرد. 
ایـن اعتقـاد کـه پشـتون ها قوی تریـن نیـروی لشـکری را تشـکیل می دهنـد، نیز 
نادرسـت ثابـت شـد. تاجیـکان تحـت رهبـری احمدشـاه مسـعود کاراتریـن و 
مؤثرتریـن نیـروی جنگـی در برابر اتحاد شـوروی را بـه وجود آوردنـد. ازبیک ها 
تحـت رهبـری دوسـتم یکـی از مخوف تریـن نیروهـای ملیشـه را سـازماندهی 
کردنـد و بـر شـمال غربـی افغانسـتان تسـلط یافتنـد. حتـی هزاره هـا مسـلح و 
خطرنـاک شـدند و در مناطـق مرکزی افغانسـتان زمین هـا و خودگردانـی خود را 

کـه یک قـرن قبـل از دسـت داده بودنـد، دوباره بـه دسـت آوردند.«1
آن چـه در مرحلـه ی بعـد از سـقوط رژیـم کمونیسـتی در افغانسـتان اتفـاق 
افتـاد، بـرای تاریـخ افغانسـتان و تحـوالت آتـی خیلی مهم و سرنوشـت سـاز به 
شـمار مـی رود و بایـد بـا ابعاد و پیامدهـای همه جانبـه اش با دقـت بیش تر مورد 
ارزیابـی و توجـه قرار گیـرد. برخی از قوم گراهای افغانسـتان وقتـی ظهور دیگران 
را در کشـور بعد از یک دوره ی طوالنی زیردسـتی و فرمانبرداری مشاهده کردند، 
از قبـول واقعیت هـا و برخـورد عقانـی بـا مسـأله شکسـت سـاختارهای قبلـی 
حاکـم بـر روابـط اقوام در افغانسـتان در پی تحوالت چندین دهه ی گذشـته سـر 
بـاز زدنـد و بـار دیگر در صدد شـدند تـا دیگران را بـا توجیه ها و دالیـل مختلف 
مطیـع و منقـاد سـاخته و بـا برگردانـدن آنـان بـه موقعیـت قبلی شـان، آن هـا را از 

1. Barfield )2004:287(
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قـدرت کنـار زنند. تـاش بـرای برگردانـدن روابط افقی میـان اقـوام در مرحله ی 
پسـا کمونیسـتی به رابطـه ی عمـودی، باعـث دوری از نبردهـای میان-قومی در 
کشـور شـد و پاکسـتان در ایـن میـان از داعیـه ی بـه قـدرت رسـیدن و تشـکیل 

حکومتـی بـه رهبـری حکمتیار و سـپس ماعمر آشـکارا حمایـت کرد.
بـرای دریافـت انگیزه هـای جنـگ و عامـل قومـی به عنـوان یکـی از عوامل 
عمـده، بـار دیگر به مقالـه ی آقای احدی، رهبـر حزب افغان ملـت و از مقامات 
ارشـد حکومـت حامـد کـرزی برمی گردیم تـا ببینیم وی بـه حـوادث و قضایای 
بعـد از سـقوط رژیـم کمونیسـتی در کشـور چگونـه نـگاه می کند و چشـم انداز 

روابـط قومـی را در آینـده چطـور می بیند.
وی معتـرف اسـت کـه افغانسـتان یـک جامعـه ی نامتجانـس اسـت و علیه 
غیر پشـتون ها توسـط حکومت پشـتونی تبعیض روا داشـته می شـد و پشـتون ها 
تـا سـال ۱۹۹۲ از امتیـازات و برتری هـای نهادینـه شـده ای در سـاختار ارتـش، 
جامعـه و سیاسـت برخـوردار بودنـد. وی بـر ایـن باور اسـت که زوال و سـقوط 
پشـتون ها وقتی در سـال ۱۹۹۲ آغاز شـد که اتحاد شـمال، ائتافی از اقلیت ها، 
رژیـم داکتـر نجیب الله را سـرنگون سـاخت. وی معترف اسـت کـه در نتیجه ی 

ایـن تحوالت کشـور بـه پنج منطقه تقسـیم شـد:
۱- ازبیک ها در شمال بر مناطق خود مسلط اند.

۲- تاجیک هـا تحـت رهبری احمد شـاه مسـعود بـر بیش تریـن بخش های 
شمال مسـلط اند.

3- هزاره ها بر مناطق مرکزی افغانستان مسلط اند.
۴- غـرب کشـور نیـز توسـط تاجیک هـا بـه رهبـری اسـماعیل خـان اداره 

می شـود.
۵- والیت های پشـتون نشـین جنوب شـرق، شـرقی و جنوب غربی توسـط 

پشـتون های درانـی و غلجایی اداره می شـوند.
وی همچنـان بـه وضـوح اعتراف می کنـد که جنـگ در افغانسـتان انگیزه ی 
نـژادی و قومـی دارد و بـه طالبـان به عنـوان حرکتی می نگـرد که بتواند پشـتون ها 
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را متحـد سـاخته و نفوذ و سـیطره ی آنـان را دوباره اعـاده کند.1
وی مدعـی اسـت کـه وضعیـت موجـود بـرای نخبـگان پشـتون  قابـل قبول 
نیسـت، چـون پشـتون ها توسـط اقـوام دیگـر در معادلـه و سـاختار جدیـد بـه 
حاشـیه رانـده شـده اند. وی مدعـی می شـود که نخبـگان پشـتون  بر ایـن باوراند 
کـه آنـان اکثریـت را در افغانسـتان تشـکیل می دهنـد و دولت افغانسـتان توسـط 
پشـتون ها تأسـیس شـده اسـت؛ افغانسـتان یگانه دولت پشـتون در جهان اسـت 
و اقلیت هـا بایـد هویـت و چهـره ی پشـتونی افغانسـتان را بپذیرنـد و بـرای زبان 
پشـتو بایـد اولویـت و ارجحیـت نمادیـن داده شـود. وی همچنان مدعی اسـت 
کـه نخبـگان پشـتون  بـر ایـن باورانـد که خواسـت ایجـاد یـک نظـام فدرالی در 
افغانسـتان از سـوی غیـر پشـتون ها بـه معنـای رد هویـت و ویژگـی پشـتونی 
افغانسـتان اسـت. وی در تحلیـل خـود عاوه می کند کـه تجزیه ی افغانسـتان بر 
اسـاس قـوم یا تشـکیل دولت هـای جدید بر اسـاس قوم یا پیوسـتن اقوام سـاکن 

در افغانسـتان بـه دولت هـای مسـتقل همسـایه محتمـل بـه نظر می رسـد.2
گـردن  قوم گرایـان  برتری جویانـه ی  خواسـت های  بـه  دیگـر  اقـوام  وقتـی 
ننهادنـد، جنـگ و درگیـری، بـه قـول پروفیسـور نظیـف شـهرانی، بـه خصـوص 
شـکل  مذهـب،  شـیعه  هزاره هـای  و  ازبیک هـا  تاجیک هـا،  پشـتون ها،  میـان 

قومـی و فرقـه ای اختیـار کـرد.3

واکنش قوم گرا ها؛ حکمتیار و طالبان
اگـر از یـک منظـر و چشـم انداز قومـی بـه مسـأله نـگاه کنیـم، می بینـم وقتـی 
برخـی از نخبـگان پشـتون  بعد از درهم شکسـتن دشـمن مشـترک و پایان هدف 
مشـترک جهـاد علیـه اشـغالگران و مـزدوران داخلـی بـه عنـوان حلقـه ی وصـل 
میـان اقوام مسـلمان افغانسـتان، ظهـور مقتدرانـه ی اقـوام دیگر را در افغانسـتان 
اعـاده ی قـدرت و سـیطره ی قومـی  بـرای  ماحظـه کردنـد، در قـدم نخسـت 

1. See Ahady )1995: 625(

2. See Ahady )1995(
3. Shahrani )2001( and Roy )2000(
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نیروهـای خـود را تحـت رهبـری گلبدین حکمتیـار، یکی از پشـتون های غلزایی 
و رهبـر حـزب اسـامی افغانسـتان بسـیج کردنـد و او با امتنـاع ورود بـه کابل و 
بـا حمایت مسـتقیم پاکسـتان در تحـوالت بعد از سـال ۱۹۹۲باعـث درگیری ها 
و مشـکات فـراوان شـد. ملیشـه های وابسـته بـه حکمتیـار تـاش کردنـد اقوام 
دیگـر را از پایتخـت بیـرون رانـده و قـدرت را بـه صـورت انحصـاری تصاحـب 
کننـد. آنـان بـرای انجام این هدف، شـهر را مورد موشـک باران قـرار داده و باعث 
قتـل و کشـتار هـزاران غیرنظامـی و ویـران شـدن پایتخت شـدند؛ جنایتـی که با 

تفصیـل و جزییـات ثبـت تاریخ شـده اسـت.
در  نمی تـوان  کـه  دالیلـی  بـه  -بنـا  مأموریـت  ایـن  انجـام  در  وی  وقتـی 
ایـن کتـاب بـه آن پرداخـت- نـاکام شـد، حرکـت جدیـدی از قندهـار بـه نـام 
طالبـان بـا درنظرداشـت مسـایل تاریخـی و حساسـیت های درون – قومـی از 
سـوی پاکسـتانی ها ایجـاد شـد تـا ایـن هـدف را بـرآورده سـازد.1 نویسـندگان و 
تحلیل گـران زیـادی بـر موجودیـت انگیزه هـای قومـی در حرکـت طالبان اشـاره 
کرده انـد کـه بـه برخـی از ایـن نظـرات اشـاره می کنیـم. بارفیلـد وقتـی در مورد 
طالبـان صحبـت می کنـد می نویسـد: »طالبان گـروه اسـام گرایی  اند کـه به طور 
انحصاری از پشـتون ها تشـکیل شـده و در سـال ۱۹۹۴ از قندهار سـربرآوردند. 
پاکسـتان بـا حمایـت از آن ها امیـدوار بود این حرکـت بتوانـد موفقیت هایی را به 
دسـت بیـاورد که تحـت الحمایه ی قبلـی اش در به دسـت آوردن آن نـاکام مانده 
بـود.«2 روا نیـز بر این باور اسـت کـه: طالبان بیش تـر از این که ماهای دلبسـته 
بـه شـریعت باشـند، افغان های پشـتون تبار و قوم گـرا انـد.«3 وی همچنان عاوه 
می کنـد کـه مسـأله قومیـت در افغانسـتان بیش تـر و قوی تـر از شـریعت مطـرح 

. ست ا
نایجـل می نویسـد: »بـه رغـم این که حکومت شـاهی پشـتون تبار در سـال 
۱۹۷۳ در افغانسـتان برانداختـه شـد، تـاش بـرای پشـتونیزه کـردن افغانسـتان 

1. See Haqani )1998(
2. Barfield )2004:288(
3. See Roy )2000(
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بـا حکومـت طالبـان کـه کابـل را در سـال ۱۹۹۶ تصـرف کـرد، ادامـه یافـت. 
برخـاف تصـور عمومـی، طالبـان یـک حرکـت قومـی اسـت و نه یـک حرکت 
دینی-مذهبـی. ۲۶ تـن از مجمـوع ۳۷ تـن اعضـای شـورای رهبـری حکومـت 
طالبـان پشـتون بودنـد و اکثریـت آنان مصمم بودنـد تا گروه هـای قومی مختلف 
افغانسـتان را تحت سـلطه فرهنگ روسـتایی، محافظه کار و سـنتی پشـتون ها در 

آورند.«1
بنابرایـن، همـان طوری کـه شـهرانی می گویـد: زمینـه ی اسـتفاده از قومیت، 
خویشـاوندی و اسـام در این کشـور برای دولت، گروه ها و افراد و شـخصیت ها 

بـرای اهـداف و اغراض مختلف همیشـه مسـاعده بوده اسـت.2
بـا توجـه بـه دیدگاه هـای فـوق، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه طالبـان یـک 
حرکـت قوم گـرا بـود و با اسـتفاده از سیاسـت ها و روش هـای امیـر عبدالرحمان 
خـان در قـرن بیسـت و یکم می خواسـتند سـلطه ی قومی خـود را بر دیگـر اقوام 
ایـن سـرزمین اعاده کننـد. سیاسـت ها و برخوردهای آنـان در مقابـل دیگر اقوام  
درجـات متفـاوت داشـت که بـه طـور نمونه می تـوان برخـی از عمده تریـن آنان 
شـی، کـوچ اجباری، تصفیـه ی قومی، 

ُ
را چنیـن برشـمرد: کشـتار جمعی، نسل ک

زندانـی نمـودن به جرم شـکل ظاهـری، زبـان، وابسـتگی منطقـه ای و مخالفت 
بـا اعتقـادات مذهبـی. طالبان با تطبیق سیاسـت زمین سـوزانی در شـمال کابل، 
زمین هـا، تاکسـتان ها و خانه هـای مـردم شـمالی را بـه آتـش کشـیده و آثـار و 
آبـدات تاریخـی اقـوام دیگـر را ماننـد مجسـمه ی بـزرگ بـودا، کتابخانه هـا و... 
تخریـب کردنـد. طالبـان آشـکارا در تـاش بودند یـک حکومت مقتـدر مرکزی 
تشـکیل  افغانسـتان  در  قـدرت  رأس  در  پشـتون ها  موجودیـت  بـا  انحصـاری 
دهنـد. قسـاوت و وحشـی گری های ایـن گـروه و همدسـتی و همداسـتانی آنـان 
بـا تروریـزم بین المللـی و تاریـک اندیشـان جهانـی و منطقه ای بـا جزئیات ثبت 
اسـت و مـن بـا درنظرداشـت محدودیتـی کـه در ایـن بحـث دارم، نمی خواهـم 
کیـد و تصریح بیـان کنم،  بـه ایـن مسـأله بپـردازم؛ ولـی آنچـه می خواهـم بـا تأ

1. Nigel )2003:195(
2. See Shahrani )1986:24-5(
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ایـن اسـت کـه: گروه طالبـان در پـی ناکامـی حرکـت قوم گرایانه ی حکمتیـار1 به 
همـکاری پاکسـتان بـه وجـود آمـد و ایـن حرکـت بیـش از این کـه یـک حرکت 

اسـامی و ملـی باشـد، یک حرکـت قومـی و قبیله ای اسـت.2

بحث وابستگی منطقه ای-قومی در افغانستان
همـان طـوری کـه در بخش هویت   سـازی اشـاره رفت، مـردم افغانسـتان خود را 
بـا منطقـه، قـوم، دیـن و مذهب معرفـی می کننـد. در میـان این دال ها وابسـتگی 
منطقـه ای اهمیـت ویـژه ای دارد. میـان منطقـه و روحیـه ی دفـاع از منطقـه در 
بـا  پیونـد اسـتواری وجـود دارد. وقتـی قطبی شـدن مسـایل قومـی  افغانسـتان 
تشـکیل یـک حکومـت مقتـدر مرکـزی حایـل، با تسـلط یک قـوم، بـا نبردهای 
میـان قومـی و فرقـه ای آغاز شـد، افغانسـتان به مناطـق مختلف و سـاحه ی نفوذ 

اقـوام متعـدد تقسـیم گردید.
طـوری کـه نایجـل می نویسـد: »غیرپشـتون ها بـه طـور قطـع و بـه عنـوان 
یـک قاعـده بـا قـدرت و نیـرو از منطقـه ی خـود دفـاع می کننـد، و پشـتون ها از 
ایـن نکتـه غافل انـد.« وی همچنـان عـاوه می کنـد: رابطـه ی قـوی میـان قـوم و 
منطقـه وجـود دارد. بـه نظر وی اسـتفاده از رویکـرد حکومت بر اسـاس منطقه-
قـوم می توانـد پیامدهـای مثبتـی بـرای ثبـات در کشـور داشـته باشـد. نایجـل 
بـرای پشـتیبانی از نظریـه اش در مـورد دفـاع از منطقه از سـوی گروه هـای قومی 
مختلـف بـه نبردهـای آخریـن دهـه ی قرن بیسـتم و اوایل قـرن بیسـت و یکم در 

افغانسـتان اشـاره می کنـد.3

۱. بـرای درک اهـداف و دیدگاه هـای قومـی حکمتیـار بـه کتـاب »دسـایس پنهـان و چهـره هـای 
عریـان« نوشـته ی حکمتیـار و نقـد و بررسـی این کتـاب از سـوی محمد اکرام اندیشـمند بـا عنوان 

»صبـح کاذب؛ نقـد و بررسـی دسـایس پنهـان و چهره هـای عریـان حکمتیـار« مراجعـه کنیـد.
2. See Ahmad Rashid )2000(, Haqani )1998(
3. Nigel )2003:193 and 197(
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مرحله ی گذار پساطالبان و معضله ی قومی
زمانی کـه ایـاالت متحـده ی امریـکا در ۱۱ سـبتمبر ۲۰۰۱ از سـوی القاعـده که 
در افغانسـتان تحـت حمایت طالبان و در مناطق شـرق و جنوب کشـور فعالیت 
می کـرد، مـورد حملـه قـرار گرفـت، افغانسـتان بـه شـکل عملـی و روشـن بـه 
خطـوط قومی تقسـیم شـده بـود. اکثر رهبـران و فرماندهـان پشـتون  تبار با تحت 
تسـلط در آوردن مناطـق پشتون نشـین بـه همـکاری مسـتقیم پاکسـتان، تروریزم 
بین المللـی و سـکوت مرگ بـار کشـورهای غربـی در صـدد بودند نفـوذ خویش 
را بـر دیگـر مناطق افغانسـتان گسـترش دهند و رهبـران و فرماندهـان دیگر اقوام 
در مـواردی بـه همکاری کشـورهای منطقه از مناطـق خود در مقابـل این هجوم 
دفـاع کـرده از یـک راه حل عادالنه ی سیاسـی که همه اقوام سـاکن این سـرزمین 
را در بـر گیـرد، حقـوق و ارزش هـای فرهنگـی آنـان را بـه رسـمیت بشناسـد، 
مشـارکت و نمایندگـی آنان را در سـاختار قدرت با میزانـی از خودگردانی محلی 

تضمیـن کنـد، حمایـت می کردند.
بـا سـقوط طالبـان در پـی مداخلـه ی جامعـه ی جهانـی بـه رهبـری ایاالت 
متحـده ی امریـکا، الاقـل برای یـک دوره ی کوتـاه امیدهایـی در اذهـان عمومی 
شـکل گرفـت کـه بعد از ایـن همـه نبردها و جنگ هـای طوالنی، یـک حکومت 
وحـدت ملـی جـای طالبـان را در افغانسـتان پـر کـرده و مـردم افغانسـتان دور 

جدیـدی از صلـح و ثبـات را جشـن خواهنـد گرفت.
ایـن امیـدواری بـا حضـور جامعـه ی جهانـی و بـا توجـه بـه تجربـه ای کـه 
سـازمان ملـل و کشـورهای عضو در حـل برخی از جنجـال برانگیزتریـن نزاع ها 
و درگیری هـا بـا انگیزه هـای قومـی، دینـی و هویتی در کشـورهایی ماننـد لبنان، 
بوسـنیا، کـوزوو، تیمـور شـرقی و آیرلنـد شـمالی بـا اسـتفاده از مهندسـی قانون 
اساسـی، اجمـاع  نظر و توافق جمعی و شـکل دهی سـاختارهای نوین مشـارکت 
و توسـعه داشـتند، تقویـت شـد. ولی ایـن خوش بینی بـه زودی به خاطـر اعمال 
کوچـک  حقلـه ی  و  رییس جمهـور  جانبدارانـه ی  و  قوم گرایانـه  سیاسـت های 
اطـراف وی کـه از نخبـگان قوم گـرای برگشـته از امریـکا و غرب و یـا از اعضای 
جریان هـای قوم گـرا و افراطـی تشـکیل یافته انـد، جـای خـود را بـه یأس و شـک 
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و تردیـد داد. هنگامی کـه رییس جمهـور و گـروه وی قدرت و نفـوذ خویش را در 
کابـل بـه همـکاری امریـکا و بریتانیـا و اشـتباهات اسـتراتژیک رهبـری جبهه ی 
متحـد اسـامی تحکیـم بخشـیدند، تفکـر و ذهنیـت جمعـی برتری جویـی، 
سـلطه و سـیطره ی قومـی بـر ایـن سـرزمین در ذهن شـان زنـده گردیـد و رونـد 
اعتمادسـازی میـان اقوام مختلف افغانسـتان جایش را به احیای مجدد سـلطه ی 

قومـی بـا حمایت جهانـی، خالـی کرد.1
انتخابـات لویـه جرگـه ی قانون اساسـی، ریاسـت جمهـوری و پارلمانی در 
افغانسـتان و تصامیـم عمـده ی دولتـی کـه بـا مداخلـه و رنـگ و بـوی قومـی و 
گـروه بـازی همـراه بـود، شـک و تردیدهایـی را کـه اگـر در مـورد نیـات قومـی 
رییس جمهـور و گـروه وی از سـوی عده ای وجود داشـت به یقین مبدل سـاخت 
و دور باطلـی از کنـار زدن هـا و حـذف کردن هـا با این اساسـات در کشـور آغاز 

شد.
در تحلیـل و تجزیـه ی نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهوری و پارلمانـی بعد 
از قانـون اساسـی ۲۰۰۴، جانسـن یـک رابطـه ی قـوی میـان قـوم و رأی دادن 
بـه کاندیـدا می یابـد. وی در ایـن مـورد می نویسـد: »هیـچ یـک از کاندیـدان 
در مناطـق بیـرون از گـروه قومی-زبانـی خـود حمایـت عمـده ای بـه دسـت 
رأی  قومـی  خطـوط  اسـاس  بـر  افغانسـتان  در  قومـی  گروه هـای  نیاورده  انـد. 
داده انـد و نـه بـرای کاندیدانـی از اقـوام دیگـر بـدون درنظرداشـت ماحظـات 
قومـی. کـرزی بـا اکثریـت آراء انتخاب شـد، ولـی وی ایـن اکثریت را بیـرون از 
دایـره ی قـوم خـود و از اقـوام غیرپشـتون به دسـت نیـاورد. اطاعـات و آمارهای 
بـه دسـت آمده از انتخابـات، ادعـای وی را که به عنـوان نامزد ملـی از همه اقوام 
افغانسـتان نمایندگـی می کنـد، مـورد تأییـد قـرار نمی دهـد. یونـس قانونی یکی 
از رهبـران عمـده ی ائتـاف شـمال، بیش تریـن آرای تاجیـکان را به دسـت آورد. 
دوسـتم مـرد کارآزمـوده و قوی، آرای ازبیکان شـمال را از خود سـاخت و محقق 
آرای هزاره هـای شـیعه مذهـب مناطـق مرکـزی افغانسـتان را که رهبر ایشـان نیز 

1. See Shahrani )2005(
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به شـمار مـی رود، بـه دسـت آورد.«1

میراث تسلط قومی انحصارگرا بر افغانستان
میـراث تسـلط درازمـدت نخبـگان انحصارگـرای یـک قـوم بـر افغانسـتان، یک 
جامعـه ی چندپارچـه بـا شـکاف های داخلـی عمیـق و خواسـت های متعـدد و 
متناقـض قومـی، زبانـی، مذهبـی و هویتـی اسـت کـه در نبردهای بعد از سـال 
۱۹۹۲ بـه صـورت خشـونت بار در تاریخ معاصر افغانسـتان تبلـور یافت و هنوز 

هـم بـر فضـای سیاسـی و نظامی کشـور سـایه افکنده اسـت.
در نتیجه، مسـأله ی هویت، ملی گرایی )ناسـیونالیزم(، دولت سـازی، سـاختار 
نهادهای سیاسـی و اداری کشـور، مشـروعیت، زبان و فرهنگ، مرز با پاکسـتان، 
نمایندگـی و تمرکـز و عـدم تمرکـز قـدرت بـه شـمول قضایـای دیگـر بـه عنـوان 

مسـائل حل ناشـده و جنجال برانگیـز باقـی مانده انـد.
جانسـن می نویسـد: »پشـتون های افغانسـتان خواهان یک حکومـت مقتدر 
مرکـزی بـه رهبـری خودشـان هسـتند. تاجیک هـا در صـدد تقسـیم قـدرت در 

Johnson )2006:13 ( .۱. البتـه پذیرفتـن ایـن نظـر کـه مـردم کامـا بـه صـورت قومـی رأی 
دادنـد درسـت نیسـت، چـون در ابتـدای مرحله ی گـذار خوشـبینی هایی میـان مردم وجود داشـت 
و بـا توجـه بـه حمایـت آمریـکا از نامـزدی کـرزی و حضـور برخـی از رهبـران اقـوام دیگـر ماننـد 
احمدضیـاء مسـعود و محمدکریـم خلیلـی در کنـار وی، در انتخابـات 2004 عـده ای از این اقوام 
نیـز بـه وی رأی دادنـد. گذشـته از ایـن بسـیاری از مـردم در افغانسـتان معتقدند که جعل و دسـتبرد 
در نتایـج انتخابـات گسـترده بـود و آرای رییـس دولـت نـه از سـوی مردم کـه از سـوی »یوناما« در 
صندوق هـا ریختـه شـده بـود. بـه هر حـال در مـورد رأی تاجیـکان باید عـاوه نمود: چند دسـتگی 
میـان رهبـری ایـن جریـان و کنـار زده شـدن مارشـال فهیم بـه عنـوان معـاون اول رییـس دولت در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری، کـه تـا چنـد روز قبـل از ایـن تصمیم از سـوی کـرزی و گـروه وی، 
یکـی از مدافعـان سرسـخت کـرزی به حسـاب می رفـت، حضـور ناگهانـی احمدضیاء مسـعود به 
حیـث معـاون کـرزی در یـک حرکـت ناسـنجیده و غیراسـتراتیژیک از سـوی رهبـران تاجیک تبار و 
متأثـر از عقده هـای درونـی و بالتبـع حمایت جمعیت اسـامی و نهضـت ملی از نامـزدی کرزی-
احمدضیـاء مسـعود و حضـور چندیـن نامـزد از تاجیـکان و جریان هـای فکـری مختلف ایـن قوم، 
از وحـدت و یکپارچگـی ایـن قـوم در رأی دهـی جلوگیـری کرد، کـه فیصـدی بلند آرای کـرزی در 
برخـی از والیت هـای تاجیک نشـین و تقسـیم ایـن آراء میـان چندیـن نامزد دلیـل بارزی بـرای تأیید 

ایـن نظر به شـمار مـی رود. 
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دولـت مرکـزی هسـتند.1 ازبیک هـا و هزاره هـا خواهـان بـه رسـمیت شـناخته 
شـدن هویـت خـود و ایجـاد مکانیزمی بـرای حکومت هـای خودگـردان محلی 
ناکامـی  هسـتند.«2 وی همچنـان عـاوه می کنـد: »بدبختانـه عامـل اساسـی 
بیش تـر رژیم هـای افغانسـتان عـدم توانایـی آنـان در ایجـاد رابطـه ی سـالم و 
پرکـردن خألهـا میـان گروه هـای قومی رقیـب و اسـتفاده از یک گـروه علیه گروه 

دیگـر بـه خاطـر تحکیـم قـدرت ایـن رژیم ها بـوده اسـت.«3
شـهرانی در ارزیابـی تأثیـرات و پیامدهـای حکومـت و سـلطه ی طوالنـی 
قومـی انحصارگـرا بـر ایـن سـرزمین بـر ایـن باور اسـت کـه همه شکسـت ها و 
ناکامی هـای اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی در افغانسـتان ریشـه در تاش هـا و 
سیاسـت های حکومت هـای قوم گـرای این سـرزمین بـرای ایجاد یـک حکومت 
مقتـدر و انحصـاری مرکـزی دارد. وی پیامـد و دسـتاورد یک قرن سیاسـت های 
قبیلـه ای دولـت تـک قومـی را در شـکل سیاسـت های فردمحـور نخبـگان نوین 

۱.  می خواهـم اینجـا عـاوه کنـم کـه تاجیـکان و جریـان ملی در افغانسـتان با شـهادت احمدشـاه 
مسـعود فرمانـده اسـطوره ای جهـاد و مقاومـت افغانسـتان در ۹ سـپتمبر ۲۰۰۱ بزرگ ترین ضربه ی 
سیاسـی و مبارزاتـی را متحمـل شـدند. بعـد از شـهادت وی، یـک رهبـری لـرزان از فرماندهـان 
خطـوط اول نبـرد رهبـری جبهـه ی متحـد را به عهـده گرفت. ایـن رهبری جدیـد که از فشـار روانی 
و جنگـی در مرحلـه ي پسـا مسـعود رنـج می بـرد، از دیـد اسـتراتیژیک و برنامـه ی سیاسـی معینـی 
جـز حفـظ خطـوط جنـگ برخـوردار نبـود. وقتـی این جریـان تازه شـکل گرفتـه با فاصلـه ی خیلی 
انـدک، در مرحلـه  ی پسـا یازده سـپتمبر ۲۰۰۱ با تغییـرات و چالش هـای بزرگ منطقـه ای و جهانی 
مواجـه شـد، نتوانسـت بـرای تحقـق اهـداف و منافـع درازمـدت مـردم و مبـارزه از فرصـت فراهـم 
شـده اسـتفاده عقانـی و موجـه کنـد. طوری کـه تحـوالت پسـا طالبـان و مرحلـه ی گـذار و موقت 
نشـان داد، رهبـری جدیـد تاجیـکان تـا بـا درنظرداشـت تغییـر و تحـول بـه راه انـدازی راه کارهـا و 
بـه کارگیـری وسـایل و ابزارهـای جدیـد بـرای ادامـه ی مبـارزه و حفـظ منافـع و سرنوشـت تاریخی 
مـردم خـود بپردازنـد بـا فاصله گرفتـن از مـردم و اهداف مردمـی به منافـع و آینده ی شـخصی خود 
پرداختنـد. بنابرایـن، ادعـای مشـارکت یا تقسـیم قـدرت در مرکز، بیش تـر نظر همین گـروه رهبری 
نویـن را تبلـور می دهـد تا دید جمعـی و تاریخـی تاجیکان را. تحصیـل کردگان و نخبـگان تاجیک 
از یـک نظـام پارلمانـی غیرمتمرکـز حمایـت می کردند که در سـطح محلی بـه اقـوام و گروه ها حق 
می دهـد تـا امـور خـود را خـود اداره کننـد و در مرکـز بـه اقـوام حـق می دهـد تـا در یـک حکومت 
ملـی واحـد بر اسـاس برابری، آزادی، حقوق شـهروندی و ارزش هـای دموکراتیک اشـتراک ورزیده 

و وحـدت ملـی همه ی اقـوام را بـه نمایـش بگذارند.
2. Johanson )2006:8(
3. Johanson )2006:8(
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قوم گـرا بـا حـس برتری جویـی و تفوق طلبـی می بینـد و معتقد اسـت کـه ترکیب 
نامـزدان و احـزاب سیاسـی در کشـور خـود شـکاف های موجود در متـن جامعه 

را بازتـاب می دهـد.1
بـا درنظرداشـت آنچـه گفتـه آمـد و مـورد بررسـی قـرار گرفـت، می تـوان 
مدعـی شـد که افغانسـتان یـک جامعـه ی چندپارچـه اسـت. رابطـه ی قومی در 
کشـور را می تـوان در مرحلـه ی قبـل از تجاوز اتحاد شـوروی به رابطه ی سلسـله 
مراتبـی، عمـودی و درجه بنـدی شـده تعریف کرد. نظام سلسـله مراتبـی2 از نظر 
هارویتـز بـه نظامـی گفتـه می شـود کـه گروه هـای قومی در آن به شـکل سلسـله 
مراتبـی درجه بنـدی شـده اند و یکـی در آن فرمانـروا اسـت و دیگـری منقـاد و 
فرمانبـردار. ایـن نظـام از دیـدگاه هارویتـز به اثر لشکرکشـی و غلبـه و تصرف به 
وجـود می آیـد.3 ایـن تعریف بـر روابط میان اقـوام در افغانسـتان قبـل از ۱۹۷۹ 
صـدق می کنـد، به سـبب این که نظـام سلسـله مراتبی میـان اقوام، یک سـاختار 
و نظـام دایمـی و ایسـتا نیسـت و بـه دالیـل و عوامـل مختلـف می توانـد در هـم 
بشـکند، در افغانسـتان بعـد از تحـوالت ۱۹۷۹ ایـن نظـام و رده بنـدی درهـم 
شکسـت و روابـط اقـوام از حالـت سلسـله مراتبـی یـا عمـودی بـه افقـی و یا به 

یافـت.  تغییـر  شـده4  قول هارویتز غیر درجه   بنـدی 
بنابرایـن حـاال می توانیـم از یک رابطه ی افقـی، موازی و متعـادل میان اقوام 
سـاکن در افغانسـتان بـا خواسـت های جدیـد در عرصـه ی حقـوق، به رسـمیت 
اجراییـه  قـوه ی  در  )مشـارکت  نمایندگـی  و  مشـارکت  حـق  و  شـدن  شـناخته 
و خودگردانـی محلـی( صحبـت کنیـم. ولـی اکثـر رهبـران قوم گـرا کـه خـود را 
»بـرادر بـزرگ« می شـمارند، ایـن تغییـر و تحـول را یـا هنـوز درک نکرده انـد یـا 
بـه رسـمیت نمی شناسـند و در تاش انـد روابـط اقـوام سـاکن ایـن سـرزمین را 
دوبـاره بـه »سلسـله مراتبـی و درجه بندی شـده« مبـدل سـازند. اما اقـوام دیگر 
ایـن سـرزمین خواهان حفـظ وضعیت موجود بـوده و می خواهنـد حقوق جدید 

1. See Shahrani )2004(
2. Ranked system
3. See Horowitz )1985:29(
4. Un-ranked system
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بـه دسـت آورده ی خـود را حفـظ کـرده و آن را بـا ضمانت هـا و پشـتوانه هایی در 
قانـون اساسـی بـه اسـاس معیارهـای انسـانی و دموکراتیک گسـترش دهند.



فصل سوم

ساختار قانون اساسی نوین افغانستان

درآمد
 تـازه 

ً
ایـده ی قانـون اساسـی بـرای شـماری در افغانسـتان یـک پدیـده ی کامـا

نیسـت. این کشـور تا هنوز در سـایه ی پادشـاهان و رژیم کمونیسـتی پنج قانون 
اساسـی داشـته اسـت.1 البته در دوره های  گذشـته به بحث گرفتن مسایل کلیدی 
چـون حکومت، نظام سیاسـی، سـاختار دولت، زبـان، قوم، هویت و مهندسـی 
و طراحـی قانـون اساسـی بـه نحـوی کـه اقـوام مختلـف کشـور را بـه رسـمیت 
شـناخته و جایـگاه آنـان را در نظـام حکومتـی در نظـر گیـرد، نـه تنهـا از سـوی 
نظـام مورد سانسـور قـرار می گرفت کـه با درنظرداشـت طبیعت اسـتبدادی نظام 
و غلبـه و سـیطره ی قـوم، از ممنوعات و خاف دین و شـرع به حسـاب می رفت. 
مشـورت بـا مردم، فضای باز سیاسـی و حـق آزادی بیان برای مـردم و نمایندگان 
مـردم تـا دیدگاه هـای خـود و موکلیـن خـود را بـدون ترس و هـراس بیـان کنند، 
در مقایسـه بـا رونـد تسـوید و تصویب ششـمین قانون اساسـی سـال ۲۰۰۴، با 
درنظرداشـت تحـوالت بنیادین در مرحله ی پسـا آزادی از تجاوز اتحاد شـوروی 
و درهـم شکسـته شـدن روابط عمـودی اقـوام، خیلی محـدود و مهار شـده بود.

بیش تـر  تفصیـل  بـرای   .۱۹۸۷ و   ۱۹۷۷  ،۱۹۶۴  ،۱۹۳۱  ،۱۹۲۳ سـال های  اساسـی  قوانیـن   .۱
مراجعـه شـود بـه روبیـن، ۲۰۰۴.



نقدی بر ساختار نظام در افغانستان       122

بـا توجـه بـه این کـه در این بحـث در نظـر نیسـت تـا مطالعه ی مقایسـه ای 
میـان قوانین اساسـی گذشـته و تأثیرات متقابـل آنان صورت گیـرد،1 تنها به قانون 
اساسـی سـال ۲۰۰۴ اکتفـا می شـود. بحـث ایـن فصـل بـا تاریخچـه ی کوتـاه 
رونـد صلـح و مرحلـه ی گـذار آغـاز می گـردد. آنگاه جریـان تسـوید و تصویب 
قانـون اساسـی ۲۰۰۴، جریان هـای فکـری، مباحثـات و انتقـادات مطرح شـده 
در ایـن جریـان بـا تمرکز بـه انتقـادات و بحث هایی کـه انگیزه ی قومـی، هویتی 
و برتری جویانـه داشـتند، روایـت می شـود. در پایـان تـاش می گـردد شـکل و 
سـاختار قانـون اساسـی بـه صـورت عـام و چارچـوب نظـام سیاسـی ای کـه در 
ایـن قانـون اساسـی بـه صـورت خـاص بـرای افغانسـتان بـه عنـوان یک کشـور 
چندپارچـه، بـا مداخلـه ی حکومـت و تحـت تأثیـر دیدگاه هـای قومگرایانـه ی 
نخبـگان انحصارگرایـی از غرب برگشـته و بانفوذ در مرحله ی گـذار و در حضور 

جامعـه ی جهانـی اتخـاذ شـد، به تصویر کشـیده شـود.
ایـن داسـتان از یـک  سـو مهـارت و نفـوذ یـک گـروه سیاسـی غالـب را بـا 
نمایـش  بـه  برتری جویانـه ی قومـی در مرحلـه ی گـذار  برنامه هـای  اهـداف و 
می گـذارد و از سـوی دیگر ناکامی و شکسـت جامعه ی جهانـی را در اتخاذ یک 
اسـتراتیژی »بی طرفانـه« یـا »عینی نگـر )واقع بینانـه(« برای مهندسـی و طراحی 
سـاختار سیاسـی و نظـام کارا بـرای جامعـه ی چندپارچـه ای مثـل افغانسـتان، 
بـه رغـم داشـتن فهرسـت طوالنـی از تجـارب و اندوخته هـا در حـل مسـایل و 

معضـات مشـابه، بـه تصویـر می کشـد.2

۱. بـرای مطالعـه ی مفصـل مقایسـه ای قوانیـن اساسـی افغانسـتان و تأثیـر قوانیـن قبلـی بـر قانـون 
اساسـی ۲۰۰۴ بـه نوشـته ذیـل مراجعـه کنیـد:

The AFGHANISTAN’S CONSTITUTTIONS: A COMPARATIVE STUDY 
AND THEIR IMPLICATIONS FOR AFGHAN DEMOCRATIC an MA dis-
sertation submitted by Zoe B. Sherman in 2006 DEVELOPMENT, NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA, at http://www.
stormingmedia.us/28/2856/A285644.html. Cited on 30/07/2007
کید بیش از حـد بر نقش نخبـگان قوم گـرای انحصارطلب  از  ۲. البتـه عـده ای بـر ایـن باورند کـه تأ
غـرب برگشـته در انتخـاب نظام ریاسـتی یا سـمت و سـودهی جریان کنونـی در افغانسـتان بیش تر 
شـبیه پرداختـن بـه تیـوری توطئـه اسـت. از نظـر این هـا ایـن ایـاالت متحـده ی امریـکا، بریتانیا و 
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البتـه بایـد متذکر شـوم که شـرح وقایـع و جزییات رونـد تسـوید، تدقیق و 
تصویـب قانون اساسـی در کمیسـیون ها و لویـه ی جرگه از حوصلـه ی این بحث 
بیـرون اسـت. امیدواریـم اعضـای محتـرم کمیسـیون ها بـا نوشـتن خاطـرات یا 
نشـر یادداشـت های خویـش ایـن جریـان را بـا تفصیـل بیش تـر شـرح دهنـد، 
یـا دولـت افغانسـتان جریـان کار و فعالیـت کمیسـیون ها و لویـه  جرگـه ی قانون 
اساسـی را کـه ثبـت و در آرشـیف ملی موجود اسـت، برای معلومـات عمومی و 

اسـتفاده جهـت پژوهش و روشـن شـدن حقایق به نشـر رسـاند.

کشـورهای غربـی بودنـد کـه بـر یـک قـوم خـاص در افغانسـتان اعتمـاد کردنـد و بـا تقویـت آنان 
و کنـار زدن دیگـران آن هـا را بـه اریکـه ی قـدرت نشـاندند. برخـی دیگـر معتقـد انـد کـه ترکیبی از 
هـردو عامـل در شـکل گیری ایـن رونـد نقـش داشـته اسـت، و عـده ای بـر این بـاور اند کـه ضعف 
جریان هـای دیگـر اقـوام در معرفی چهـره ی واقعی افغانسـتان با توجه به برداشـت غلط و نادرسـت 
کشـورهای غربـی از ترکیـب و سـاختار قومـی افغانسـتان در اثـر معلومـات نادرسـتی که از سـوی 
حکومت هـای قوم گـرای افغانسـتان در طـور تاریـخ ارایه شـده در شـکل گیری این جریـان و اعتماد 
غربی هـا بـر یـک قـوم تأثیر داشـته اسـت. به هر حـال هر یـک از ایـن ادعاهـا نیازمنـد تحقیقات و 
پژوهش هـای دامنـه دار اسـت تـا صحـت و سـقم آنان ثابت شـود. نویسـنده ی ایـن سـطور از تأثیر 
همـه ی ایـن عوامـل در شـکل گیری جریـان کنونـی در افغانسـتان انـکار نـدارد و در عیـن حـال بـر 
ایـن بـاور اسـت کـه غربی هـا در جریـان اقامـت درازمـدت خـود در افغانسـتان بـه خطـای خود و 
واقعیت هـای عینـی در جامعـه پـی می برنـد و راهـی جـز برخـورد منطقـی و عقانـی بـرای حـل 

دایمـی قضیـه ی افغانسـتان وجـود ندارد.
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موافقتنامه ی بن1
طالبـان تـا سـال ۲۰۰۱ بـه همـکاری مسـتقیم ارتـش و اسـتخبارات پاکسـتان 
سـایه ی وحشـت و خشـونت خویش را تقریبا بر ۷۵٪ خاک افغانسـتان گسترش 
داده بودنـد. یگانـه مقاومـت علیـه طالبـان توسـط جبهـه ی متحد اسـامی برای 
تاجیک هـا،  از  بـه صـورت عمـده  افغانسـتان صـورت می گرفـت کـه  نجـات 
هزاره هـا، ازبیک هـا و تعـداد معـدودی از رهبران پشـتون تحت قیـادت و رهبری 
احمـد شـاه مسـعود فرمانـده اسـطوره ای جهـاد و مقاومت تشـکیل یافتـه بود.2

مـردم  ملـی  مقاومـت  رهبـر  مسـعود  احمدشـاه  سـبتمبر ۲۰۰۱  نهـم  در 
افغانسـتان در یـک حملـه ی انتحـاری توسـط دو تـن از عمـال القاعـده که خود 
را خبرنـگار معرفـی کرده بودند به شـهادت رسـید.3 در پی شـهادت وی سـقوط 
مقاومـت علیـه طالبـان و القاعـده محتـوم بـه نظـر می رسـید. در ایـن لحظـات 
از سـقوط  بـرای جلوگیـری  دشـوار و سرنوشت سـاز، رهبـران جبهـه ی  متحـد 
ناگهانـی خطـوط اول جبهـه  علیـه طالبان، تاش کردند مرگ احمدشـاه مسـعود 

را مخفـی نگـه دارند.
دو روز بعـد از حملـه ی انتحـاری بـه جـان احمـد شـاه مسـعود، بـه تاریخ 
۱۱ سـبتمبر ۲۰۰۱ ایـاالت متحـده ی امریکا مـورد حمله تروریسـتی قرار گرفت 
و القاعـده کـه توسـط طالبـان در افغانسـتان مـورد حمایـت و پشـتیبانی قـرار 

۱. نـام رسـمی ایـن معاهـده چنیـن اسـت: »توافقنامه ی بر سـاختارهای موقـت الی تأسـیس دایمی 
مؤسسـات دولتی در افغانسـتان«

)AGREEMENT ON PROVISIONAL ARRANGEMENTS IN AFGHANI-
STAN PENDING THE RE-ESTABLISHMENT OF PERMANENT GOV-
ERNMENT INSTITUTIONS(
کننـده  هیأت هـای شـرکت  میـان  آلمـان  بـن  در شـهر  تاریـخ ۵ دسـمبر ۲۰۰۱  بـه  معـاده  ایـن 
افغانسـتانی در مذاکراتـی کـه از سـوی سـازمان ملـل متحـد راه اندازی شـده بود در حضورداشـت 
نماینـدگان سرمنشـی عمومـی سـازمان ملل متحـد، جامعـه ی اروپا و ایـاالت متحـده ی آمریکا به 

امضـا رسـید. بـرای مطالعـه ی متـن کامـل موافقتنامـه بـه اینجـا مراجعـه کنید:
 http://afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm 

تاریخ بازدید:۲۹/۰۷/۲۰۰۷
2. See Rashid )2000( and Andishmand )2004(
3. See Rahimi )2003(
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می گرفـت، متهـم بـه انجـام حملـه علیـه امریـکا شـد. ایـن حادثـه، همان گونه 
کـه سیاسـت جهـان را تغییـر داد، تأثیـرات دراز مدتـی بـر افغانسـتان و آینده این 

گذاشت. کشـور 
هنگامی کـه ایـاالت متحـده ی امریـکا بـه تاریـخ اول اکتبـر ۲۰۰۱ اعـان 
کرد، این کشـور از مرحله ی گذار سیاسـی و برنامه ی بازسـازی افغانسـتان تحت 
سرپرسـتی سـازمان ملـل متحـد حمایـت می کنـد و طالبـان در یـک حملـه  ی 
نظامـی، بـا اشـتراک نیروهـای جبهـه ی متحـد، بعـد از امتنـاع از تحویل دهـی 
بـن الدن بـه رهبـری امریـکا سـقوط کردنـد، شـرایطی پیش آمـد که بایـد دولت 

جایگزینـی بـه عـوض طالبان تشـکیل می شـد.
بـرای برآورده شـدن ایـن هـدف، کنفرانسـی در شـهر بـن آلمان به اشـتراک 
برخـی از گروه هـای داخلی سـازماندهی شـد. دو گـروه عمده ی اشـتراک کننده 
در ایـن کنفرانـس؛ جبهـه ی متحد اسـامی برای نجات افغانسـتان1 و گـروه روم 
بـود. گـروه اول بـه صورت عمـده از نیروهـای مقاومـت تاجیک، ازبیـک، هزاره 
و برخـی از گروه هـای پشـتون نمایندگـی می کـرد و گـروه دوم از محمـد ظاهـر 
شـاه، پادشـاه سـابق افغانسـتان که از آوان برکنـاری از قدرت در سـال ۱۹۷۳ در 
ایتالیـا در تبعیـد زندگـی می کرد و دیگـر تبعیدی های افغانسـتان کـه در غرب به 
سـر می بردنـد. دو گـروه غیر عمده دیگـر در این مذاکـرات، گروه قبـرس و گروه 
پیشـاور بودنـد؛ اولـی از سـوی ایـران و دومی که به صـورت آنی از پشـتون ها در 

پیشـاور شـکل گرفت، از سـوی پاکسـتان حمایت می شـد.
بعـد از روزهـا مذاکـرات جـدی و معامله میـان گروه هـای اشـتراک کننده، 
در پنجـم دسـمبر ۲۰۰۱ موافقنامـه ی بـن تحت فشـار شـدید ایـاالت متحده ی 
امریـکا و بـه همکاری سـازمان ملل متحـد و کشـورهای عضو  اتحادیـه ی اروپا 
بـه امضـا رسـید. ایـن موافقتنامـه اصولـی را وضـع کـرد کـه بـر اسـاس آن بایـد 

حکومـت دایمـی و نهادهـای دولتـی تشـکیل می گردید.2
موافقنامـه اسـاس یک مرحلـه ی گذار دموکراتیـک را برای افغانسـتان وضع 

۱. این جبهه در رسانه های غربی به شکل نادرست به نام »ائتاف شمال« یاد می شود.
2. See Rubin )2004:1-2(, and Johnson )2006(
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کـرد. موافقتنامـه بـرای آینده ي کشـور در روند گذار به سـوی دموکراسـی و ثبات 
سـه مرحله را پیشـنهاد کرد:

1. اداره ی موقت و لویه جرگه ی اضطراری؛ 
۲. دولت انتقالی و لویه جرگه ی قانون اساسی؛

۳. و حکومت دایمی.
در موافقتنامـه پیش بینـی شـده بـود کـه نهادهـای سیاسـی در کشـور بایـد 
بـر اسـاس قانـون اساسـی، بعـد از تشـکیل لویـه جرگه ی قانون اساسـی شـکل 
گیرنـد. موافقتنامـه بـرای کمـک بـه رونـد مرحلـه ی گـذار به سـوی دموکراسـی 
تشـکیل کمیسـیون هایی را نیـز در نظـر گرفـت، کـه در ایـن میـان می تـوان از 
کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر، کمیسـیون برگـزاری لویـه جرگه ی اضطـراری و 

کمیسـیون عدلـی نـام برد.
توافـق شـد کـه انتخابـات آزاد و عادالنـه بعـد از تصویـب قانـون اساسـی 
جدیـد و تکمیـل نفـوس شـماری افغانسـتان بـه همـکاری سـازمان ملـل متحد 

انجـام گیـرد.1
در موافقتنامـه ی بـن در احـکام عمومـی ماده ی ششـم تصریح شـده اسـت 
کـه بایـد لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی بـرای تصویـب و اتخـاذ قانـون اساسـی 
جدیـد در مـدت ۱۸ مـاه بعـد از تأسـیس اداره ی انتقالـی تشـکیل شـود. ایـن 
یگانـه بخـش موافقتنامـه اسـت که بـه مسـأله ی روند اتخـاذ قانون اساسـی برای 
افغانسـتان بـه عنـوان آخریـن قـدم در راه تأسـیس حکومـت و نهادهـای دایمـی 

می پـردازد.
موافقتنامـه در ایـن مـورد چنیـن تصریـح می کنـد: »لویـه جرگـه ی قانـون 
اساسـی طـی هـژده مـاه از تأسـیس حاکمیـت انتقالی دایر خواهد شـد تـا قانون 
اساسـی را بـرای افغانسـتان تصویـب کنـد و بـه منظـور کمـک بـه ایـن لویـه 
جرگـه ی قانون اساسـی در مـورد تهیه ی مسـوده ی قانون اساسـی، اداره ی انتقالی 
در ظـرف دو مـاه پـس از آغاز کار خود، کمیسـیونی را به کمک ملـل متحد برای 

1. See Annex )Appendix( 111.3
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تدویـن مسـوده ی قانون اساسـی ایجـاد خواهـد کرد.«1
وقتـی پادشـاه سـابق افغانسـتان نپذیرفـت به حیـث رییس دوره ی گـذار در 
کشـور ایفـای وظیفـه کنـد، حامـد کـرزی از درانی های قندهـار و در ایـن اواخر 
سـاکن ایـاالت متحـده ی امریـکا، بـه رغـم شکسـت در رأی گیـری در برابـر بـا 
عبدالسـتار سـیرت از ازبیک های افغانسـتان و از شـخصیت های نزدیک به شـاه 
سـابق، البتـه بـه همـکاری برخـی از رهبـران جبهـه ی متحـد ملی که طـرف دار 
ریاسـت یـک پشـتون تبار در دوره ی موقـت بودنـد، از سـوی ایـاالت متحـده ی 

امریـکا بـه ریاسـت دوره ی گـذار و موقت برگزیده شـد.

روند تسوید قانون اساسی
داراإلنشای کمیسیون قانون اساسی 

بـه عنـوان نخسـتین گام در این روند، طی فرمانی از سـوی رییـس دولت انتقالی 
بـه تاریـخ ۲۸ اکتبـر ۲۰۰۲ داراإلنشـای کمیسـیون قانون اساسـی برای تسـهیل 

امـور اداری و مالی به ریاسـت فاروق وردک2 تأسـیس شـد.

کمیسیون تسوید قانون اساسی 
طـوری کـه در موافقتنامـه ی بـن پیش بینـی شـده بـود، بـه فرمـان رییـس دولت 
انتقالـی بـه تاریـخ ۵ اکتبر ۲۰۰۲ یک کمیسـیون نـه عضوی برای تسـوید قانون 
اساسـی تشـکیل گردیـد. ایـن کمیسـیون بـه طـور رسـمی در مـاه نوامبر بـه کار 

کرد.3 آغـاز 

۱. موافقتنامه ی بن، ماده ی ششم. 
۲. برای تفصیل بیش تر مراجعه کنید به: 

 www.cic.nyu.edu/afghanistan/constitution.html. 
فـاروق وردک پشـتون تبـار و از قـوم کرالنـی اسـت. سـابق عضویـت حـزب اسـامی گلبدیـن 
حکمتیـار را داشـت و بـه همیـن اسـاس تعـداد زیـادی از افـراد بلندپایـه ی حـزب حکمتیـار وارد 
حکومـت شـده اند. وی یکـی از قوم گراها به حسـاب مـی رود و از همـکاران نزدیـک رییس جمهور 
کـرزی اسـت. او بـا حفظ ریاسـت اداره ی امور وزیـر امور پارلمانـی در دولت کرزی اسـت و یکی 

از افـراد قدرتمنـد در نظـام فعلـی بـه حسـاب می رود.
۳. ایـن یـک تأخیـر چندماهـه را در آغـاز کار کمیسـیون نشـان می دهـد، که بایـد طبـق معاهده دو 
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ایـن کمیسـیون بـا داشـتن دو عضـو زن در ترکیـب خـود، از علمـای دینی، 
وکیـان و متخصصـان مسـایل حقوقی تشـکیل یافته بود. ریاسـت این کمیسـیون 
را نعمت اللـه شـهرانی معاون رییـس دولت انتقالی به عهده داشـت.1 کمیسـیون 
تسـوید قانـون اساسـی مؤظـف بـود تـا طـرح ابتدایـی قانـون اساسـی را آمـاده 
سـاخته و بـرای تحلیـل، مطالعـه ی دقیق تـر و بازبینـی و توسـعه بـه کمیسـیون 
تدقیـق تقدیـم کنـد. اعضـای این کمیسـیون توسـط رییـس دولت برگزیده شـده 
بودنـد و ادعـا می شـد کـه این هـا از دانشـمندان و تکنوکرات های نخبه ی کشـور 

بـه حسـاب می روند.
کمیسـیون تسـوید، متـن و یادداشـت هایی را کـه به قـوت بر قانون اساسـی 
۱۹۶۴ اسـتوار بـود و نظـام پارلمانـی را بـرای کشـور پیشـنهاد می کـرد، آمـاده و 

بـرای بازبینـی و توسـعه بـه کمیسـیون تدقیق تقدیـم کرد.2

کمیسیون تدقیق قانون اساسی 
بـه تاریـخ ۲۶ اپریل ۲۰۰۳، بعد از اتمام کار کمیسـیون تسـوید قانون اساسـی، 
فرمان جدیدی از سـوی رییس دولت انتقالی صادر شـد و طی آن کمیسـیون ۳۵ 
عضـوی تدقیـق قانـون اساسـی به طور رسـمی بـه فعالیت آغـاز کرد. کمیسـیون 
جدیـد بـا حفـظ شـش تـن از اعضـای کمیسـیون تسـوید در ترکیـب خـود، از 
هشـت زن، علمای دینـی، دانشـمندان و نمایندگان گروه هـای مختلف جامعه ی 
افغانسـتان تشـکیل یافتـه بـود. اعضـای این کمیسـیون از فهرسـت پنجـاه نفری 

ماه بعد از شروع کار دولت انتقالی به کار آغاز می کرد.
۱. بقیـه اعضـای کمیسـیون عبـارت بودنـد از داکتـر محمد موسـی معروفی، سیدموسـی اشـعری، 
عبدالرحیـم  داکتـر  اکرمـی،  مکرمـه  قاضـی  کاکـر،  آصفـه  قاضـی  عظیمـی،  عبدالسـام  داکتـر 

شـیرزوی، سـرور دانـش و فاضلـی.
۲. بـرای تفصیـل بیشـتر مراجعه کنیـد بـه:  )Rubin 2004:10(، ولـی آقای عبدالحی خراسـانی 
عضـو کمیسـیون تدقیـق در مصاحبـه ای بـا مـن در لنـدن بـه تاریـخ ۲۰۰۷/ ۴/ ۱۵ ابـراز داشـت: 
کمیسـیون تسـوید یادداشـت هایی را بـه عنـوان پیش نویـس متـن چندگزینـه ای آمـاده کـرده بـود 
کـه مـدون و منظـم نبـود و تقریبـا نسـخه ای از قانـون اساسـی ۱۹۶۴ بـود، ولـی آقای سـرور دانش 
زحمـت کشـیده و متـون قانـون اساسـی گذشـته را به صـورت فتوکپـی آماده سـاخته بود کـه خالی 

نبود. از مفـاد 
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کـه توسـط حکومت، احـزاب سیاسـی و گروه ها به دفتر سـازمان ملـل »یوناما« 
در کابـل تحویـل داده شـده بـود، برگزیده شـدند. ریاسـت این کمیسـیون را بار 
دیگـر نعمت الله شـهرانی بـه عهده گرفـت و عبد السـام عظیمی رییـس دادگاه 

عالـی بـه صفت معـاون وی تعیین شـد.1
ایـن کمیسـیون ۳۵ نفـری بـه همـکاری چنـد تـن از متخصصـان مسـایل 
قانون اساسـی که از سـوی سـازمان ملل متحد و حکومت افغانسـتان اسـتخدام 
شـده بودنـد2 و در همـکاری و مشـورت نزدیـک بـا برخـی از اعضـای شـورای 
امنیـت ملـی و کابینـه ی افغانسـتان بـه ریاسـت شـخص حامـد کـرزی بـه کار 
خویـش ادامـه داد و بعـد از بحث هـا و مشـورت های الزم آخریـن متـن تهیـه 
شـده را بـه دولـت و سـازمان ملـل متحد تقدیـم کرد تـا جهت تصویب بـه لویه 
جرگـه ی قانـون اساسـی تقدیـم شـود. قابـل تذکر اسـت کـه متخصصـان قانون 
اساسـی با کمیسـیون جـز در موارد محـدود به صورت مشـترک در یـک میز کار 
نمی کردنـد، بل کـه جریان کار کمیسـیون در ختم جلسـات از سـوی شـهرانی به 
رییس جمهـور تقدیـم می شـد و رییس جمهـور آن را بـا متخصصـان و مشـاوران 
خـود در میـان می گذاشـت. گرگسـان از پیـش نویسـی که نظـام شبه ریاسـتی را 
بـا مقام صـدارت برای افغانسـتان تجویز می کرد و از سـوی کمیسـیون پیشـنهاد 
شـده بـود خوشـنود بـود، ولـی بارنـت روبیـن از طـرح نظـام ریاسـتی حمایـت 

۱. نعمـت اللـه شـهرانی از قـوم ازبیک، عالم دینی و از باشـندگان بدخشـان افغانسـتان اسـت. وی 
از سـوی کـرزی بـدون داشـتن پایـه و حمایـت مردمـی قابـل توجه میـان ازبیک هـای افغانسـتان به 
عنـوان نماینـده ازبیک هـا انتخاب شـد. عبدالسـام عظیمی پشـتون تبار، عالـم دین و از باشـندگان 
والیـت فـراه اسـت. وی در ایـاالت متحده ی آمریکا به سـر می برد و برای دانشـگاه نبراسـکا و مراکز 
تعلیمـی ایـن نهـاد بـرای مهاجریـن افغانسـتان کار می کرد. وی بـرای شـرکت نفتی یونیـکال که در 
ایجـاد و تقویـت طالبـان دسـت داشـت نیـز کار کرده اسـت. شـهرانی اکنون بـه صفت وزیـر امور 
حـج و اوقـاف کار می کنـد و عبدالسـام عظیمـی به حیـث قاضی القضـات افغانسـتان. بیش ترین 
اعضای کمیسـیون تدقیق قانون اساسـی در رشـته ی حقوق اساسـی تخصص نداشـته و با مسـایلی 

از ایـن قبیـل آشـنایی و تجربه قبلی نداشـتند.
۲. این هـا عبـارت بودنـد از: بارنت روبیـن از ایاالت متحده ی آمریکا و کرگسـان از فرانسـه. به قول  
آقـای عبدالحـی خراسـانی هیأت هایـی از کشـورهای هندوسـتان، جاپـان، فرانسـه و... بـا اعضای 
کمیسـیون نشسـت هایی داشـتند و مشـورت های خـود را در زمینه ی انتخـاب نظام و قانون اساسـی 

با آنـان در میان گذاشـتند.
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می کـرد و از کارکـرد کمیسـیون نـاراض بـه نظـر می رسـید. از سـوی دولـت در 
شـورای امنیـت ملی یا در سـطح کابینه افراد و شـخصیت های ذیل در جلسـات 
مشـترک و کار بـا کمیسـیون سـهم می گرفتنـد: حامـد کـرزی، مارشـال محمـد 
قسـیم فهیـم، محمدکریـم خلیلـی، هدایـت امیـن ارسـا، علی احمـد جالی، 
داکتـر عبداللـه عبداللـه، اشـرف غنـی احمـدزی، محمـد یونـس قانونی، سـید 
مخـدوم رهیـن، انجنیر عارف سـروری، سـید مصطفی کاظمی، عبـاس کریمی 

و تاج محمـد وردک.
جریـان کار و فعالیـت ایـن کمیسـیون را در مـدت نـه مـاه می تـوان بـه پنج 

مرحلـه تقسـیم کرد:
1. کار در کمیته هـای  پنجگانه روی یادداشـت های کمیسـیون تسـوید برای 

تدویـن پیش نویس قانون اساسـی.
۲. جلسـات جمعـی اعضای کمیسـیون در سـالون مرکزی با اشـتراک تمام 
اعضـا و بحـث روی مفـاد پیش نویـس قانون اساسـی و مشـورت با دانشـمندان 

خارجی.
3. همه پرسی و سفر به والیت ها در هشت زون.

۴. کار روی متـن نهایـی بـا توجـه بـه نتایج همه پرسـی عمومی و جلسـات 
مشـترک بـا حکومـت، بـه صـورت عمومـی بـه اشـتراک همـه اعضا و به شـکل 

. ینشی گز
۵. نشسـت و کار مشـترک اعضـای انتخابـی کمیسـیون بـا اعضـای معرفی 
شـده ی شـورای امنیـت ملـی و کابینـه از سـوی حامـد کـرزی. اعضایـی کـه از 
سـوی حامـد کـرزی برای این کار مشـترک معرفی شـده بودند، عبـارت بودند از 
محمـد یونـس قانونی، داکتـر عبدالله عبداللـه، علی احمد جالی، اشـرف غنی 
احمـدزی، هدایـت امین ارسـا، سـید مخـدوم رهیـن و محمدکریـم خلیلی؛ و 
اعضایـی که از سـوی کمیسـیون برای ایـن کار گزیده شـده بودند عبـارت بودند 
از پوهانـد عبد السـام عظیمی، شـکریه بارکزی، سـرور دانـش، فاطمه گیانی، 

صدیـق پتمن، عبدالحی خراسـانی و در برخی از جلسـات اشـرف رسـولی.
در آخریـن نشسـتی کـه میـان اعضـای کمیسـیون تدقیـق قانـون اساسـی، 
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اعضـای شـورای امنیـت ملـی و برخـی از اعضـای کابینـه ی افغانسـتان و آقـای 
اخضـر ابراهیمـی نماینـده ی سـازمان ملـل متحـد در حضـور داشـت حامـد 
مجلـس  تـاالر  و  جمهـوری  ریاسـت  کاخ  در  انتقالـی  دولـت  رییـس  کـرزی 
وزرا برگـزار شـده بـود، یکـی از اعضـای کمیسـیون تدقیـق قانـون اساسـی مفاد 
پیش نویـس متـن قانـون اساسـی را مـاده بـه مـاده قرائـت می کـرد و در واقـع 
پیش نویـس از تصویـب جمـع می گذشـت. زمانی کـه قرائـت مـاده ی وظایـف 
صدراعظـم فـرا رسـید و خوانـده شـد کـه صدراعظـم از مجلـس وزرا ریاسـت 
می کنـد، حامـد کـرزی از منشـی آن روز خواسـت کـه لحظـه ای صبـر کنـد و 
گفـت: »نـی بـرادر! ایتو نمی شـه. صدراعظـم از مجلـس وزرا ریاسـت نمی کنه. 
ای وظیفـه ی رییس جمهـور اسـت.« در ایـن زمـان یکـی از اعضـای کمیسـیون 
گفـت: »صدراعظمـی کـه نتوانـد از مجلـس وزرا ریاسـت کنـد، نبودنـش از 
بودنـش بهتـر اسـت.« حامد کـرزی با تأییـد حرف وی گفـت: »بـرادر بیایین که 
ریاسـتی باشـه، اینه مارشـال صاحـب هم موافق اسـت ، کلگی موافق هسـتن.« 
بافاصلـه مارشـال فهیـم بـا لبخنـد به طرف کسـی کـه قانـون اساسـی را قرائت 
می کـرد، روی گردانیـده پرسـید: »ده همـی نظام ریاسـتی چطور اسـت؟ معاون 
بـا رییـس یکجای مـی رود یا نـی؟« در این وقت پوهانـد عبدالسـام عظیمی به 
مارشـال فهیـم توضیـح داد کـه چگونـه در نظام ریاسـتی رییس و معـاون معرفی 
اسـت.« حامـد کـرزی موضـوع  فهیـم گفـت: »صحیـح  مارشـال  می شـوند. 
را علی الرغـم مخالفـت برخـی از اعضـای کمیسـیون قانـون اساسـی بـه رأی 
گذاشـت و همگـی دسـت باال کردند. تنها کسـی کـه از بین کابینه به این مسـأله 
اعتـراض کـرد، آقـای محمـد یونس قانونی بـود کـه از موجودیـت صدراعظم در 
نظـام، بـه امیـد این کـه صدراعظـم آینـده باشـد، بـه دفـاع برخاسـت.1 در همان 

۱. عـده ای بـر ایـن باورنـد کـه مخالفـت آقـای قانونـی بـا نظـام ریاسـتی و حـذف مقام صـدارت، 
ناشـی از بـاور وی بـه ترکیـب ملی نظـام، توزیع قدرت و مشـارکت ملـی در نظام نبود، بـل  امیدوار 
بـود در آینـده صدراعظـم کشـور باشـد، چـون کـرزی در نشسـت های متعـدد بـه وی وعده سـپرده 
بـود کـه صدراعظـم آینـده ی کشـور خواهـد بـود. وقتـی متوجـه شـد با حـذف مقـام صـدارت این 
فرصـت را از وی می گیرنـد، دسـت بـه مخالفـت زد. عـده ای اسـتدالل کرده انـد که وی بعـد از این 
واقعـه و قبـل از آن تـا شـکل گیری جبهـه  ی متحـد و حـذف شـدن از حکومـت از یک نظـام فراگیر 
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نشسـت تصمیـم گرفتـه شـد تـا نظـام از شبه ریاسـتی یـا پارلمانـی بـه ریاسـتی 
تغییـر کنـد و از کمیسـیون خواسـته شـد تا متـن را طبق ایـن تغییر نویـن اصاح 
کنـد. کمیسـیون نیز بـدون مخالفـت به توصیـه ی این نشسـت عمل کـرد و متن 

قانـون اساسـی را طبـق هدایـات ایـن نشسـت آماده سـاخت.
برخـی از اعضـای کمیسـیون مدعـی بودنـد کـه کمیسـیون مسـتقل اسـت 
و بایـد بـه دور از نفـوذ و تأثیرگـذاری دولـت تصمیـم بگیـرد، ولـی ایـن ادعـای 
آنـان توسـط رییس جمهـور رد شـد و بـه کمیسـیون خاطرنشـان گردیـد کـه ایـن 
کمیسـیون از سـوی دولـت راه اندازی شـده و ریاسـت آن را نیز یکـی از معاونان 

رییس جمهـور بـه عهـده دارد.1

پارلمانـی بـه دفاع برنخاسـت و حتـی از ماقات بـا جریان مردم گـرا در لویه جرگه ی قانون اساسـی 
ورزید. امتناع 

۱. برگرفتـه از مصاحبـه ام بـا آقای عبدالحی خراسـانی در لنـدن به تاریـخ ۲۰۰۷ / ۴ / ۱۵.  موضوع 
مسـتقل نبـودن کمیسـیون را مـن از محمدکریـم خلیلـی معـاون رییس جمهـور در سـفری کـه بـه 
لنـدن بـرای تـداوی داشـت نیـز شـنیدم. بارنـت روبیـن در مقالـه اش روایـت مشـابهی دارد. وقتـی 
وی از آخریـن نشسـت کمیسـیون تدقیـق قانون اساسـی با شـورای امنیـت ملی افغانسـتان صحبت 
می کنـد، چنیـن می نویسـد: »در بازنگریـی کـه در آخریـن مراحـل در نشسـت مشـترک شـورای 
امنیـت ملـی و کمیسـیون تدقیـق بـه عمـل آمـد، تغییـر بنیادینـی در قانـون اساسـی بـه نفـع نظـام 
خالـص ریاسـتی صـورت گرفت. مقام نخسـت وزیری از مسـوده حـذف شـد و رییس جمهور حق 
کامـل تعییـن کابینـه را به دسـت آورد. در این سـاختار اعضـای کابینه عضـو پارلمان نمی باشـند و 
تعییـن اعضـای کابینه مشـروط بـه رأی اعتمـاد مجلـس نمایندگان اسـت. اختاف و چنددسـتگی 
میـان جبهـه ی ی متحـد و رهبـران شـورای نظـار در کابینـه زمینـه را بـرای چنیـن حرکـت و تغییری، 
کـه کمیسـیون تدقیـق مدتـی طوالنـی از پذیرفتـن آن امتناع ورزیـده بود، مسـاعد سـاخت. رهبران 
عمـده ی شـورای نظـار هریک محمـد یونـس قانونی وزیر معـارف و محمد قسـیم فهیـم وزیر دفاع 
موضع گیری هـای مختلـف داشـتند. اولـی چشـم به مقام صـدارت دوختـه بـود، در حالی که دومی 
می خواسـت یگانـه معـاون رییـس دولـت تحـت رهبـری حامـد کـرزی باشـد. جبهـه ی متحـد به 
صـورت گسـترده تر نیـز دچـار اختـاف و چنددسـتگی شـده بـود. قانونـی در ایـن میان خـود را در 
کابینـه ی افغانسـتان یگانـه مدافع مقام نخسـت وزیری یافت؛ تاشـی که به زودی از سـوی دیگران 
رد شـد و مارشـال فهیـم در جلـب همـکاری نماینـدگان ایـن جناح در لویـه جرگه ی قانون اساسـی 
از نظـام ریاسـتی بـه شکسـت مواجه شـد. محمدکریـم خلیلی معـاون هزاره تبـار رییـس دولت، تا 
حـد محـدودی موفق شـد بـه نفع نظـام ریاسـتی، حمایـت و همـکاری طـرف داران خـود را جلب 
کنـد و حامـد کـرزی در ایـن میـان از طـرح دو معـاون برای رییـس دولت، کـه یکی خلیلی باشـد، 
حمایـت کـرد.« )Rubin 2004( ایـن روایـت وی از اتفـاق آن روز بـا آنچه من از آقای خراسـانی 

شـنیدم همخوانی دارد.
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نظرخواهی عامه 
بارنـت روبیـن مدعی اسـت کـه قوانین اساسـی قبلی افغانسـتان در خفا توسـط 
حکومـت تهیـه می شـد و نتایـج تصویـب و نـو عیـت قانـون در هـر مجلـس و 
جرگـه ای نیـز از قبل معلوم بود. این نخسـتین بـاری بود که از حکومت خواسـته 
شـد تـا بـا این رونـد در یک فضـای بـاز برخورد کـرده و با مـردم مشـورت کند. 
کید کـرد تا در ایـن مورد  بـه همیـن اسـاس دفتـر سـازمان ملـل در افغانسـتان تأ
از مـردم نظـر خواسـته شـود. بنـا به فشـارهای ایـن سـازمان، تصمیم گرفته شـد 
تـا کمیسـیون طبـق یـک دسـتورالعمل از قبـل تهیه شـده با چـاپ پرسـش نامه ها 
در ایـن مـورد بـه نظر خواهـی بپـردازد. بـه تاریـخ ۷ جـوالی ۲۰۰۳ کمیسـیون 
 آغـاز کـرد و اعضایـش بـه والیت هـای افغانسـتان و 

ً
کار نظر خواهـی را عمـا

اردوگاه هـای مهاجریـن در پاکسـتان و ایـران سـفر کردند.
بایـد متذکـر شـد کـه دولـت و سـازمان ملـل بر ایـن بـاور بودند تـا جریان 
مباحثـات کمیسـیون و طـرح پیشـنهادی قانـون اساسـی تـا نهایـی سـاختن یک 
متـن قابـل قبـول، مخفـی و محرم نگه داشـته شـود. بنابرایـن، نظرخواهـی عامه 
یـک عمـل شـکلی و نمایشـی بود تـا تصامیم از قبل اتخاذ شـده از سـوی دولت 
و گـروه رییس جمهـور را مشـروع جلـوه دهـد. نظرخواهـی بایـد قبـل از اتخـاذ 
تصامیـم نهایـی و بـا چـاپ و توزیـع نسـخه هایی از آخریـن متن قانون اساسـی 
پیشـنهادی صـورت می گرفـت و نـه بـر عکـس. دولـت و کمیسـیون در جریـان 
ایـن نظریه خواهـی بـا چـاپ پرسـش نامه ها و سـخنرانی ها بـه مطـرح نمـودن 
قضایـای کلـی اکتفـا کـرده و از چـاپ و توزیع پیش نویـس نهایی قانون اساسـی 
امتنـاع ورزیدنـد. حکومت باآلخـره آخرین نسـخه ی پیش نویس قانون اساسـی 
تهیه شـده از سـوی کمیسـیون تدقیـق را بـا دسـت کاری و مداخلـه در سراسـر 
رونـد، بـه تاریخ ۳ نومبر ۲۰۰۳، فقط ۳۷ روز قبل از آغاز نشسـت رسـمی لویه 
جرگـه ی قانـون اساسـی نشـر کـرد و اولین نشسـت لویـه جرگه ی قانون اساسـی 

نیـز بـا تأخیـر چندروزه بـه تاریـخ ۱۴ دسـمبر ۲۰۰۳ برگزار شـد.
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پاسخ مردم 
پرسـش نامه ای کـه از سـوی کمیسـیون و به کمک دفتر سـازمان ملـل متحد تهیه 
شـده بـود، در غیـاب متـن نهایـی پیش نویـس قانـون اساسـی و با درنظرداشـت 
سـطح سـواد و دانـش عمومـی در افغانسـتان و عـدم آشـنایی بـه مسـایل قانـون 
اساسـی، سـوال های عمومـی و گیـج کننـده داشـت. در پهلـوی پرسـش نامه ها، 
بـه طـور شـفاهی از مـردم خواسـته می شـد تـا نظـر خویـش را در مـورد نظـام، 
زعیـم، دیـن، زبان، نـام مملکت و... ابـراز کننـد. در مناطق مختلف افغانسـتان 
بـا درنظرداشـت فعالیـت برخـی از گروه هـا و جریان هـای سیاسـی، مـردم برای 
برخـی از سـوال ها پاسـخ های متفاوتـی ارایـه کردنـد. در مناطـق پشـتون نشـین 
افغانسـتان اکثـر مـردم خواهـان یـک حکومـت مقتـدر مرکـزی، بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن زبـان پشـتو بـه حیـث زبـان ملـی و سـرود ملـی بـه زبـان پشـتو 
شـدند. در مناطـق ازبیـک نشـین، مـردم خواهـان نظـام فدرالـی و بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن فرهنـگ و زبـان خـود شـدند. در مناطـق هـزاره نشـین، مـردم 
خواهان به رسـمیت شـناخته شـدن مذهب جعفری و خودگردانی محلی شـدند 
و در مناطق تاجیک نشـین افغانسـتان کدام خواسـت مشـخصی وجود نداشت، 
بـه جـز این کـه در برخـی از مناطق مـردم خواسـتند فارسـی دری به عنـوان زبان 
رسـمی کشـور به رسـمیت شـناخته شـود.1 بـا درنظرداشـت نا آشـنایی مـردم به 
مسـایل نظـام، نـو عیت نظـام و تأثیر آن بر رونـد صلح و ثبات در کشـور و تأمین 
حـق و حقـوق آنـان، ابـراز نظـر خاصـی در نظرخواهـی در مـورد نو عیـت نظام 
از سـوی مـردم بـه چشـم نمی خـورد. در مجمـوع مـردم در مسـایل مربـوط بـه 
دیـن اسـام و جایـگاه مجاهدیـن نظرات مشـابهی داشـتند و در مسـایل هویت 
و قومـی نظـرات مختلـف. میـان صاحب نظـران و متخصصـان امور افغانسـتان 
اتفـاق نظـر بـه چشـم می خـورد کـه در مـورد مسـایل عمـده و حیاتـی در قانون 
اساسـی چـون حکومـت، سـاختار نهادهـای سیاسـی، توزیـع قدرت و مسـایل 

گاهـی رهبری تاجیـکان را در برخـورد معقول  ۱. ایـن مسـأله نیـز به روشـنی برخورد نادرسـت و ناآ
گاهانـه بـا یکـی از حیاتی ترین و سرنوشـت سـازترین متن های ملـی در تعیین سرنوشـت جامعه  و آ

بـه نمایش می گـذارد.
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هویتـی و سـمبولیک از قبـل از سـوی رییس جمهـور کـرزی و گـروه قوم گـرای 
مشـاوران نزدیـک بـه وی تصامیـم نهایـی گرفتـه شـده بـود و رونـد نظرخواهـی 

عامـه نمایشـی بیـش نبـود که بـرای مـدت یک مـاه طول کشـید.1

لویه جرگه ی قانون اساسی
همزمـان بـا رونـد نظرخواهـی عمومی، دولـت انتقالـی افغانسـتان آمادگی برای 
برگـزاری لویـه جرگـه ی قانون اساسـی را جهت بحـث و تصویب قانون اساسـی 
جدیـد بـرای کشـور آغاز کـرد. ولـی پخش آخریـن نسـخه ی پیش نویـس قانون 

اساسـی و برگـزاری لویـه جرگـه دو مـاه از وقت معیـن به تأخیـر افتاد.
دولـت انتقالـی افغانسـتان در ۱۵ جـوالی ۲۰۰۳ فرمانی مبنی بـر برگزاری 
لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی صادر کـرد. این جرگه طبـق فرمان دولـت از ۵۰۲ 
نماینـده تشـکیل می گردیـد. پنجـاه تـن )۲۵ زن و ۲۵ مـرد( از مجمـوع اعضـا 
توسـط رییـس دولـت انتقالـی گزیـده می شـدند و بقیـه طبـق یک دسـتورالعمل 
جداگانـه از سـوی مـردم در داخـل و خـارج افغانسـتان انتخاب شـده و به جرگه 

راه می یافتنـد.
لویـه جرگه ی قانون اساسـی، بـه تاریخ ۲۲ قوس ۱۳۸۲ برابر به ۱۳ دسـمبر 
۲۰۰۳ در کابـل کار رسـمی خـود را برای بحث و تصویب قانون اساسـی جدید 
آغـاز کـرد و بـه تاریخ ۱۴ جـدی ۱۳۸۲ برابر بـه ۴ جنـوری ۲۰۰۴ همه اعضای 
۵۰۲ نفـری ایـن جرگـه بعـد از سـه هفتـه بحـث و مناقشـات داغ، اختافـات و 
زد و بندهایـی کـه مداخات صریـح حکومـت، نمایندگان خارجـی، نماینده ی 
سـازمان ملـل و بـه خصوص سـفیر امریـکا در افغانسـتان زلمـی خلیـل زاد را به 
نفـع کـرزی و گروه هـای قوم گـرا در پی داشـت، خموشـانه از جای برخاسـتند و 
قانـون اساسـی جدیـد را نـه بـا رأی سـری و علنـی یا حتی دسـت بلند کـردن که 

۱. بـرای مطالعـه ی مفصـل اسـتراتیژی نظرخواهـی عمومی و بررسـی انتقـادی روند تسـوید قانون 
اساسـی می توانیـد بـه منابع ذیـل مراجعـه کنید:

http://www.cic.nyu.edu/archive/pdf/PCStrategyinEnglish1.pdf 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2417&l=1

تاریخ بازدید: ۲۰۰۸ / ۰۵ / ۱۴ .
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فقـط بـا از جـا برخاسـتن و در یـک فضای مملـو از تنش و انـدوه تأییـد کردند و 
رییـس لویـه جرگه بـا دعای طلـب برف و بـاران بـه مجلس پایان بخشـید.

بـه ایـن صـورت لویـه جرگـه ی قانون اساسـی، یـک نظام قـوی ریاسـتی را 
بـرای یک کشـور چندپارچه بـا اختافات شـدید قومی، مذهبـی و زبانی تجویز 
کـرد. قانـون اساسـی ۲۰۰۴ میادی، ششـمین قانون اساسـی از هنـگام تدوین 
اولیـن قانـون اساسـی توسـط امان الله خـان پادشـاه این کشـور در سـال ۱۹۲۳ 

به شـمار مـی رود.1
آخریـن پیش نویـس قانـون اساسـی کـه بـه امضـای صبغت اللـه مجـددی 
توزیـع شـده بـود و از سـوی لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی بـه تاریـخ ۴ جنوری 
۲۰۰۴ بـه تصویـب رسـید، بـرای تکمیـل سلسـله مراتب رسـمی باید از سـوی 
رییس جمهـور توشـیح می شـد. دولـت اعـان کرد کـه متـن را برای ویراسـتاری 
به کمیسـیونی سـپرده اسـت و بعد از تکمیل ویراسـتاری، قانون اساسـی از سوی 
رییـس دولـت توشـیح و در جریـده ی رسـمی بـرای تکمیـل آخریـن مرحلـه ی 
رسـمیات بـه نشـر می رسـد. رییس جمهـور بـا فرمانـی به تاریـخ ۶ دلـو ۱۳۸۲ 
برابـر بـه ۲۶ جنـوری ۲۰۰۴، یعنـی ۲۲ روز بعـد از تصویـب قانـون اساسـی 
توسـط لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی، قانـون اساسـی را توشـیح کـرد. ولـی این 
متـن در مقایسـه بـا متنـی کـه از سـوی لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی تصویـب 
شـده بـود، در ۵۲ مـورد فـرق دارد و عمده تریـن آن اضافـه نمـودن فقـره ای در 

1. See Rubin )2004( and the International Crisis Groups at: )http://www.cri-
sisgroup.org/home/index.cfm?id=2417&l=1(
عـده ای شـمار قوانیـن اساسـی افغانسـتان را به شـمول دوران اشـغال کشـور توسـط اتحاد شـوروی 
چنیـن رده بنـدی می کننـد: نظامنامـه ی اساسـی دولـت علیـه افغانسـتان دوره ی امان اللـه خان ۱۰ 
حـوت ۱۳۰۱ شمسـی، اصـول اساسـی دولـت علیـه افغانسـتان دوره ی محمدنـادر شـاه ۸ عقـرب 
۱۳۱۰ شمسـی، قانـون اساسـی افغانسـتان دوره ی محمدظاهر شـاه ۹ میزان ۱۳۴۳ شمسـی، قانون 
اساسـی جمهـوری افغانسـتان دوره ی محمـد داوود خـان ۵ حوت ۱۳۵۵ شمسـی، اصول اساسـی 
جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان دوره ی ببـرک کارمل ۲۵ حمـل ۱۳۵۹، قانون اساسـی جمهوری 
افغانسـتان دوره ی داکتـر نجیـب اللـه ۹ قوس ۱۳۶۶ شمسـی، قانون اساسـی جمهوری افغانسـتان 
دوره ی داکتـر نجیـب اللـه ۸ جـوزای ۱۳۶۹ و قانون اساسـی جمهوری اسـامی افغانسـتان دوره ی 

ریاسـت جمهـوری حامد کـرزی ۶ دلو ۱۳۸۲ شمسـی.
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مـاده ی شـانزدهم اسـت کـه در آن آمـده اسـت: »مصطلحـات علمـی و اداری 
ملـی موجـود در کشـور حفـظ می شـود.«1

شـماری از اعضـای گـروه مردم گـرا اعتـراض خـود نسـبت به این مسـأله را 
طـی عریضـه ای بـه دادگاه عالـی تقدیم کـرده و سـندی از تحویل دهـی اعتراض 
نیـز اخـذ کردنـد، ولی بـه این اعتـراض ترتیـب اثـر داده نشـد. جریـان مردم گرا 
طـی مکتوب هـای جداگانـه اعتـراض خویـش را به جـورج بـوش رییس جمهور 
ایـاالت متحـده ی امریـکا و خانم رایس رییس شـورای امنیت ملـی وقت امریکا 

نیـز ابـاغ کردند، ولـی از مراجع مذکور پاسـخی نرسـید.

لویه جرگه ی قانون اساسی و مسأله ی قومیت 
در  را  قومیـت  و  ریشـه های مشـکل هویـت  و  این کـه عمـق  بـرای  دیگـر  بـار 
افغانسـتان برما سـازیم، به خیمه ی لویه جرگه ی قانون اساسـی افغانسـتان سـر 
زده و از همیـن منظـر بـه لویـه جرگه نـگاه می کنیم. لویـه جرگه ی قانون اساسـی 
بـه صـورت روشـن و واضـح چنـد پارچگـی قومـی، زبانـی، مذهبـی، فرهنگی 
و منطقـه ای را در افغانسـتان بـه نمایـش گذاشـت. نماینـدگان شـرکت کننـده در 
ایـن مجلـس بـه طـور آشـکار به خطـوط قومـی، زبانـی و مذهبی تقسـیم شـده 
بودنـد. خواسـت های قومی، هویتی و مذهبی در سـطوح مختلـف در مباحثات 

و موضـع گیری هـای اعضـای جرگـه بـه چشـم می خورد. 
پشـتون ها بـر اثـر فعالیـت و تـاش رییـس دولـت، گـروه مشـاوران رییس 
دولـت و حـزب افغـان ملـت بـا قاطعیـت و اتحـاد در مقابـل سـایر اقـوام، از 
نظـام ریاسـتی قوی و هویت پشـتونی افغانسـتان به دفـاع برخاسـتند. نمایندگان 
تاجیک هـا )نـه رهبران سیاسـی و نظامـی آنـان(، ازیبک ها و هزاره هـا، برخاف 
محمـد کریـم خلیلی، در مجمـوع از نظـام پارلمانـی، کثرت گرایـی )پلورالیزم( 
و چندگانگـی بـه دفـاع برخاسـته و نظـام ریاسـتی را در صورتـی مـورد قبـول 
دانسـتند کـه متـوازن بـوده و پارلمان در تأیید یـا رد تعیینات قـوه ی اجراییه از حق 

۱. تاریـخ، از متـن رسـمی قانـون اساسـی نقل شـده اسـت که توسـط داراإلنشـای کمیسـیون قانون 
اساسـی دولـت انتقالی اسـامی افغانسـتان چاپ و نشـر شـد.
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بیش تـری برخـوردار باشـد.

تقسیمات قومی در داخل لویه جرگه 
۱. تاجیک هـا خواهـان نظـام پارلمانی بودند، ولـی از موضع تاجیـکان در داخل 
جرگـه فقـط نماینـدگان و برخـی از رهبـران سیاسـی مربـوط به این قـوم حمایت 
می کردنـد. نماینـدگان رسـمی تاجیـکان در حکومـت، بـه شـمول معـاون اول 
رییـس دولـت و وزیـر دفـاع مارشـال فهیـم، داکتـر عبداللـه عبدالله وزیـر امور 
خارجـه و محمـد یونـس قانونـی وزیـر معـارف بـه خاطـر حفـظ مقـام و منافع 
خـود از موضـع حامـد کـرزی حمایـت می کردند، یـا به دلیـل این کـه از موضع 
رسـمی دولـت حمایـت می کردند، سـکوت اختیار کـرده بودند و اگـر مخالفتی 
هـم کردنـد با قضایـا و تصفیه حسـاب های شـخصی شـان ارتبـاط می گرفت تا 
بـه منافـع مـردم. از ایـن جملـه می تـوان مخالفـت داکتـر عبداللـه عبداللـه را بر 
سـر مسـأله وزرای دو تابعیتـه با کـرزی و گروه وی نام برد که تا سـطح اسـتعفای 

داکتـر عبدالله پیـش رفت.
۲. ازبیک هـا در تـاالر لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی بـه طـور عمـده تحت 
رهبـری جنرال دوسـتم متحد شـده و خواهان به رسـمیت شـناخته شـدن زبان و 

فرهنـگ ازیبک هـا و ترک هـای افغانسـتان بودند.
3. هزاره هـا در مجمـوع خواهان به رسـمیت شناخته شـدن مذهب جعفری 
دوم  معـاون  خلیلـی  هزاره هـا  از  حکومـت  در  بودنـد.  محلـی  خودگردانـی  و 
رییـس دولـت نمایندگـی می کـرد و گاهـی برخـی از موضع گیری هـای وی نیـز 
بـا برخـورد و عکس العمـل نماینـدگان مـردم هـزاره مواجـه می شـد. نماینـدگان 
تاجیـک، ازیبـک و هـزاره بـا برخـی از اقلیت های قومـی دیگر جبهه ی مشـترکی 
را بـه نـام مردم گرایـان در مخالفـت بـا معامـات، سـازش ها و بی تفاوتی هـای 
پارلمانـی، کثرت گرایـی،  از نظـام  اقـوام تشـکیل داده و  ایـن  رهبـران سیاسـی 
چندگانگـی، بـه رسـمیت شـناخته شـدن خـرده هویت هـا، زبان هـای محلـی، 
مذهـب جعفـری، مهـار صاحیت های قـوه ی اجراییـه و تعدیل سـاختار قدرت 

بـه دفاع برخاسـتند.
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۴. حکومـت و گروه هـا و جریان هـای قوم گـرا موفـق شـدند بـا اسـتفاده 
از کارت قومـی و زنـده سـاختن خاطـرات جمعـی دوران گذشـته، فضـای لویه 
جرگـه ی قانـون اساسـی )مجلـس مؤسسـان( را قطبـی سـاخته و خواسـت های 
قومـی و مخالفـت علیه خواسـت های دیگـران را به اوج خـود برسـانند. بنابراین 
نماینـدگان پشـتون، در مسـأله هویـت پشـتونی، زبـان پشـتو و نظـام ریاسـتی 
متمرکـز قـوی در افغانسـتان بـرای تأمیـن برتـری قومـی، با هـم متحـد و یکصدا 
بودنـد. یگانـه مسـأله ای کـه برخـی از نماینـدگان را بـا هـم متحد می سـاخت، 

مسـایل اسـامی و اعتقـادی در متـن قانـون اساسـی بود.
هریـک از اقـوام زیـر در تـاالر یـک خواسـت عمـده و اساسـی داشـتند که 
می تـوان آن را چنیـن خاصـه کـرد: تاجیک هـا نظـام پارلمانـی، هـزاره هـا بـه 
رسـمیت یافتـن فقـه جعفـری و ازبیک ها رسـمیت یافتن زبـان ازبیکـی. اتحاد و 
همبسـتگیی کـه در داخـل تاالر ایجاد شـده بـود، بعد از ایـن که دو قـوم اخیر به 
خواسـت های خود دسـت یافتنـد، متزلزل شـد و از مجمـوع ۲۷۴ نماینده ای که 
تحصـن اختیـار کـرده بودنـد، تنهـا ۱۲۰ نفـر آمـاده شـدند در پای طومـاری که 
مبنـی بـر عدم مشـروعیت قانـون اساسـی آماده شـده بـود و یک نسـخه ی آن به 

رییـس لویـه ی جرگـه در روز پایانـی تحویل داده شـد امضـا کنند.

مسایل مورد بحث در لویه ی جرگه ی قانون اساسی
بارنـت روبیـن معتقـد اسـت کـه بحـث و مناقشـه دربـاره ی مسـایل کلیـدی ای 
چـون: حکومـت، جایـگاه اسـام، سـاختار دولـت، زبـان، قـوم و هویـت در 
لویـه ی جرگـه ی قانـون اساسـی، »واقعیت هـای تاریخـی و بحـران موجـود را 
منعکـس می سـاخت.« وی در همیـن سـیاق عـاوه می کنـد: »حتـی امـروز، 
سـوال قومـی بـه صـورت خیلـی رک و راسـت ایـن پرسـش را بـه میان مـی آورد 
کـه آیـا بـاز هـم دولـت وسـیله ای در دسـت نخبـگان اغلـب پشـتون باشـد، یـا 
سـاز و کاری )مکانیزمـی( بایـد یافـت کـه بـا اسـتفاده از آن شـهروندان بتواننـد 
بـه صـورت مسـاویانه در حکومـت برخـود سـهم بگیرنـد.« بـرای نشـان دهی و 
بیـان خواسـت های گروه هـای قومـی مختلـف در جریـان لویه ی جرگـه ی قانون 
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اساسـی، وی می نویسـد: »پشـتون ها خواهـان یـک حکومـت قـوی مرکـزی بـه 
رهبـری پشـتون ها بودنـد. تاجیک هـا بـر تقسـیم و مشـارکت قـدرت در مرکـز 
تمرکـز داشـتند، در حالی کـه ازبیک هـا و هزاره هـا خواهان به رسـمیت شـناخته 

شـدن هویـت خـود و مکانیزمـی بـرای ایجـاد خودگردانـی محلـی بودنـد.«1 

یاستی یا پارلمانی ساختار نظام؛ ر
 موضـوع سـاختار دولـت کـه پارلمانـی باشـد یـا ریاسـتی، یکـی از مسـایل 
بحث برانگیـز در نشسـت بـود. اکثـر نماینـدگان غیـر پشـتون خواهـان تغییـر 
نظـام بـه پارلمانـی بودنـد. حکومـت و نماینـدگان پشـتون از نظـام پیشـنهادی 
ریاسـتی حمایـت می کردنـد. ایـده ی ایجاد یـک حکومـت مقتدر مرکـزی قوی 
از سـوی نخبـگان قوم گـرای از غـرب برگشـته ی چـون زلمـی خلیـل زاد، محمد 
حنیـف اتمر، اشـرف غنـی احمدزی و علـی احمد جالـی، رهبران پشـتون تبار 
مجاهدین چون سـیاف، رهبـری و اعضای حزب افغان ملـت، برخی از نخبگان 
و رهبـران تاجیک تبـار و هـزاره حمایـت می شـد. وقتی این مسـأله از نـگاه قومی 
قطبـی شـد، بـه خواسـت جمعـی نماینـدگان پشـتون تبدیـل شـد. حـزب افغان 
ملـت، مقامـات رسـمی پشـتون در دولـت، بـه شـمول زلمـی خلیل زاد سـفیر و 
نماینـده ایـاالت متحـده ی امریـکا در افغانسـتان کـه خود پشـتون تبار می باشـد 
از ایـن نظریـه بـه دفـاع برخاسـتند. اسـتدالل آنان ایـن بود کـه جامعـه و دولت 
افغانسـتان متاشـی و پـاره پاره شـده و بـرای سـازماندهی مجدد آن نیـاز به یک 
حکومـت مقتدر مرکزی کارا اسـت. طبق اسـتدالل آنـان، بهتریـن انتخاب برای 
جامعـه ای مثـل افغانسـتان تـا به ثبـات و نظم و قانون دسـت یابد، نظام ریاسـتی 
بـا رییس جمهـور مقتـدر و اداره ی متمرکـز اسـت، نـه نظـام پارلمانی )با داشـتن 
مقـام نخسـت وزیر کـه صاحیت هـا میـان وی و رییس جمهور تقسـیم شـود( یا 

تشـکیل حکومـت ائتافـی و ضعیف.
حکومـت و نمایندگان پشـتون برای توجیـه ادعای خود، اسـتدالل می کردند 
کـه انتخـاب یـک نظـام پارلمانـی در شـرایط کنونـی بـرای افغانسـتان در غیاب 

1. Rubin )2004:10-11(
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احـزاب سیاسـی منظـم، فقـدان گذشـت و مـدارا و نبـود فرهنگ سیاسـی پخته، 
باعـث بی ثباتـی و هـرج و مـرج می شـود.

نماینـدگان غیر پشـتون کـه به صورت خودجـوش و بدون مشـارکت رهبران 
سیاسـی ایـن جریـان در حکومـت، در صحن تـاالر متحد شـده بودند، بـا نظام 
ریاسـتی قـوی بـه مخالفـت برخاسـته و اسـتدالل کردنـد کـه ایـن نوع نظـام در 
جامعـه ی چندقومـی مثـل افغانسـتان بـه دکتاتـوری فـردی و قومـی می انجامد. 
آنـان مدعـی بودنـد کـه نظـام پارلمانـی بـا میزانـی از مرکزپراکنـی، یـا نظـام 
شبه ریاسـتی بـا موجودیـت نخسـت وزیر می توانـد زمینـه ی تشـکیل ائتـاف و 
حکومـت متـوازن قومـی را فراهـم سـازد و این نـوع حکومـت در افغانسـتان در 
مقایسـه بـه نظام ریاسـتی قـوی نماینده تـر و دربرگیرنده تر اسـت. آنـان همچنان 
مسـأله ی انتخابـی شـدن والی هـا را بـه عنـوان حرکتـی بـه سـوی خودگردانـی 
محلـی مطرح سـاختند که توسـط مردم هـر والیت یا توسـط شـورای والیتی که 
در قانـون اساسـی جدیـد در نظـر گرفتـه شـده انتخاب شـوند و در برابـر مردم یا 
شـورای والیتـی پاسـخگو باشـند. هدف ایـن بود که جلـو تقرر والی ها از سـوی 
مرکـز بـدون مشـورت و خواسـت مـردم کـه بـه عنـوان یـک معضلـه ی ملـی در 
تاریـخ افغانسـتان مطرح اسـت، گرفته شـود و حکومـت مرکزی نتوانـد چنان که 
در گذشـته ها معمـول بـود، افـرادی را از قـوم خاصـی یـا از والیـت ویـژه ای بـه 
عنـوان والـی در مناطـق دیگـری کـه مـردم راضی نباشـند، مقـرر و ارسـال کند. 
ولـی این خواسـت ها از سـوی حکومت و طـرف داران حکومـت و همچنان دفتر 

نمایندگـی سـازمان ملل رد شـد.
لویـه ی جرگـه ی قانـون اساسـی بعـد از این کـه از سـوی نماینـدگان غیـر 
پشـتون بـه تحریم تهدید شـد، برخـی از خواسـت های نمایندگان غیر پشـتون را 
پذیرفـت کـه از جملـه می تـوان از حـق رأی اعتمـاد و تأییـد پارلمان بـه وزیران، 
دادسـتان کل، رییس بانک مرکزی افغانسـتان و به رسـمیت شـناخته شـدن اقوام 

و زبان هـای ملـی یـا چندگانگـی قومـی و زبانی افغانسـتان نـام برد.1

۱. »ملـت افغانسـتان متشـکل از اقـوام پشـتون، تاجیـک، هـزاره، ازبیـک، ترکمن، بلوچ، پشـه ای، 
نورسـتانی، ایمـاق، عـرب، قرغیـز، قزلبـاش، گوجر، براهوی و سـایر اقوام اسـت.« مـاده ی چهارم.
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سرود ملی
یکـی دیگـر از مسـایل بحث برانگیـز در جلسـات لویه ی جرگه ی قانون اساسـی 
مسـأله ی سـرود ملـی بـود کـه آیـا بـه زبان پشـتو باشـد یا بـه زبـان فارسـی یا به 
هـردو زبـان و یـا بـه صورت موزیـکال و بـدون متن. به دلیـل این که هـر دو زبان 
پشـتو و فارسـی بـه عنـوان زبـان رسـمی کشـور به رسـمیت شـناخته شـده بود، 
نماینـدگان غیـر پشـتون اسـتدالل داشـتند کـه سـرود ملـی نیـز بـه هـر دو زبان 
باشـد، ولـی نماینـدگان پشـتون، بـا درنظرداشـت تیـوری افغـان ملـت کـه باید 
هویت پشـتونی این سـرزمین حفظ شـود و برای زبان پشـتو اولویت سـمبولیک 
داده شـود، بـه اثـر فعالیت اسـتاد سـیاف و غیره رهبـران قوم گرا در لویـه ی جرگه، 

کید داشـتند.1 بـه پشـتو بودن سـرود ملـی تأ
نکتـه ی جالـب دیگـر در مورد سـرود ملی این اسـت کـه بعـد از جنجال و 
زد و بندهـای داخـل لویـه  جرگـه ی قانون اساسـی و حاد شـدن مسـأله ی سـرود 
ملـی کـه بایـد بـه دو زبـان، یک زبـان یا موزیکال باشـد، کـرزی با یـک مهارت 
ویـژه بـه سـران جبهـه ی متحـد، بـه ویـژه بـه داکتـر عبداللـه عبدالله وزیـر امور 
خارجـه و عـده داد کـه در ختـم مجلس وی بـرای رضایـت تمام نماینـدگان، دو 
زبانـه بـودن سـرود ملـی را بـه عنـوان تحفـه اعـان می کند. ولـی وقتـی وی در 
ختـم جرگـه بـه سـخنرانی پرداخـت و همـه منتظـر بودنـد دو زبانـه بودن سـرود 
را بـه پشـتو و فارسـی اعان کنـد، وی چنیـن کاری را نکـرد. لذا عـده ای برایش 
یادداشـتی فرسـتادند کـه و عـده اش را فرامـوش نکنـد، ولـی بـه رغـم ایـن، وی 
بـه مسـأله اعتنایـی نکـرد و سـرود ملـی برخاف میـل نماینـدگان به پشـتو باقی 
مانـد. ایـن حادثـه از یـک سـو زرنگـی و محیل بـودن رییـس دولت و از سـوی 
بـه  را  از رهبـران جبهـه ی متحـد  دیگـر سـاده انگاری و سـطحی نگری برخـی 
نمایـش می گـذارد. بـه همیـن اسـاس احمدولـی مسـعود بعـد از ختـم مراسـم 

۱. پیام مجاهد:
http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_con-
tent&task=category&sectionid=1&id=74&itemid=18&limit=50&limit-
start=850
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لویـه جرگـه در یـک مصاحبـه ی رادیویـی بـا بخـش فارسـی بـی بی سـی حامد 
کـرزی را بـه دروغ گویـی متهـم کرد.

مقاومت
حـذف کلمـه ی مقاومـت - کـه اشـاره بـه جانفشـانی های مـردم افغانسـتان، به 
بـه  طالبـان  تهاجـم  علیـه  پشـتون ها  و  ازبیک هـا  هزاره هـا،  تاجیک هـا،  ویـژه 
قانـون  مقدمـه ی  از  داشـت  بین المللـی  تروریسـت های  و  پاکسـتان  حمایـت 
اساسـی، یکـی دیگـر از خواسـت هایی بـود کـه از سـوی برخـی از نماینـدگان 

قوم گـرا مطـرح و باعـث واکنـش سـایر نماینـدگان می شـد.

بابای ملت و قهرمان ملی
 یکـی دیگـر از مسـایل جدل برانگیـز، اعطای لقب بابـای ملت بـه محمد ظاهر 
شـاه پادشـاه سـابق بـود کـه توسـط فرمـان آقـای کـرزی در پیـش نویـس قانون 
اساسـی داخـل شـده بـود. برخـی از نماینـدگان بـا اعطـای ایـن لقـب مخالف 
بودنـد و عـده ای مسـأله ی اعطای لقـب قهرمان ملی برای احمد شـاه مسـعود را 

در قانـون اساسـی مطـرح کردند.

زبان
قبـول فارسـی دری و پشـتو بـه عنـوان زبان هـای رسـمی و به رسـمیت شـناختن 
زبان هـای محلـی و حـق تعلیـم بـه ایـن زبان هـا در مناطقی کـه اکثریـت به این 
زبان هـا سـخن می زننـد و مطرح شـدن قبـول زبان پشـتو به عنـوان زبـان ملی از 

جملـه مسـایل بحـث برانگیز دیگـر در جرگـه به شـمار می رفت.

مسأله ی شهروندی کشورهای خارجی و افغانستان
 این کـه وزیـران یا مسـؤوالن بلندرتبه ی دولتی تنها شـهروند افغانسـتان باشـند یا 
در عیـن زمـان می تواننـد شـهروند کشـوری دیگر باشـند، از مسـایل دیگری بود 

کـه باعـث بحـث و جدال هایی در مجلس شـد.
هفته نامـه ی پیام مجاهد با انتشـار مقالـه ای با عنوان »وجه تمایـز مردم گرایان 
و اقتـدار طلبـان در لویـه جرگـه ی تصویـب قانـون اساسـی«، اختافـات مهم در 
مسـایل سیاسـی و حقوقـی میـان دو جریان و دیـدگاه هر دو جنـاح را در قضایای 
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محـوری کشـور، و در عیـن زمان مسـایلی را که در جریان نشسـت مـورد بحث 
و مناقشـه قـرار گرفـت، چنیـن فهرسـت بندی می کند:

جبهه ی مردم گراموضوعشماره

پیوستگی دین با سیاستدین۱

 باید تعیین شود )منظور حل معضله ی دیورندمرزهای کشور۲
است(

 نوع نظام۳
سیاسی

پارلمانی

 جهاد و۴
مقاومت

به عنوان افتخارات یاد شود

احترام و اعتراف به هویت اقوام افغانستانهویت اقوام۵

 کلیه ی مذاهب اسامی برای پیروانشان رسمیمذهب۶
باشد

همه ی زبان ها رسمی باشدزبان۷

 غیرمتمرکز )والی ها( از سوی مردم انتخاب و ازاداره۸
جانب رییس دولت تأیید شوند

 سران امور دولتی دارای تابعیت یگانه ی افغانستانتابعیت۹
باشند

 سیاست۱۰
خارجی

بی طرفی و عدم وابستگی به پیمانه ای نظامی

 همه قابل احتراماند )اگر لقبی داده می شود بهسران اقوام۱۱
سران تمام اقوام اداده شود(

 مستقل باشد )اعضای شورای عالی قضا از سویقضا۱۲
 رییس جمهور نامزد و از جانب پارلمان تأیید یا

رد شود(
از سوی شورای ملی تعیین شودنظام دفاعی۱۳

 تحصیات۱۴
عالی

 از سوی دولت رایگان باشد )براثر فشار رایگان
 شد و گرنه در مسوده آمده بود که در برابر پول باید

تحصیات عالی صورت گیرد(

از سوی دولت رایگان باشدخدمات صحی۱۵
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نظام اقتصاد مختلطاقتصاد۱۶
 انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی همزمانانتخابات۱۷

باشد
دیوان عالی قانون اساسی ایجاد شودقانون۱۸

 باشندگان افغانستان از اقوام مختلف تشکیلملت۱۹
 شده اند و حقوق مساوی دارند و این تنوع به

رسمیت شناخته شود

به تمام زبان های عمده ی رایج باشدسرودملی۲۰
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1. http://oldarchive.payamemojahed.com/index.php?option=com_content& 
task=view&id=75&Itemid=18

 سیاست۱۰
خارجی

...

تنها شاه سابق قابل احترام است )بابای ملت(سران اقوام۱۱

تحت دستور رییس جمهور باشدقضا۱۲

...نظام دفاعی۱۳

 تحصیات۱۴
عالی

رایگان نباشد

 خدمات۱۵
صحی

رایگان نباشد

نظام اقتصاد بازاراقتصاد۱۶
انتخابات پارلمانی حد اقل شش ماه عقب باشدانتخابات۱۷

به دیوان عالی قانون اساسی نیازی نیستقانون۱۸

برای ایجاد و تحکیم وحدت ملی باید ملت۱۹
همسان سازی قومی صورت گیرد

تنها به پشتو باشد۱سرودملی۲۰

گروه انحصارگراموضوعشماره

جدایی دین از سیاست )سیکوالریزم(دین۱
 مرزهای۲

کشور
...

 نوع نظام۳
سیاسی

ریاستی مطلق

 جهاد و۴
مقاومت

جهاد تأیید، مقاومت جنگ داخلی خوانده شود

 حذف هویت اقوام- هرباشنده ی افغانستان، افغانهویت اقوام۵
است

...مذهب۶
پشتو و دری اما پشتو زبان ملی باشدزبان۷
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از بحث هـای داغ و طوالنـی و تقسـیم بندی های  بعـد  ایـن صـورت،  بـه 
آشـکار قومـی، زبانـی، منطقـه ای و مذهبـی، در یـک فضـای سـرد و غم انگیـز، 
بـدون رأی گیـری سـری و مسـتقیم و فقـط بـا از جـای بلنـد شـدن نماینـدگان، 

قانـون اساسـی افغانسـتان مـورد تأییـد قـرار گرفت.

انتقادات
 جمع بنـدی یـا ارایه ی فهرسـت مکمـل انتقـادات علیه رونـد تسـوید و تصویب 
قانـون اساسـی افغانسـتان، به ویـژه مناقشـات و بحث هـای جامعـه ی تحصیـل 
کـرده و روشـنفکری افغانسـتان، در ایـن پژوهش غیـر ممکن اسـت. ولی تاش 
می کنـم برخـی از عمده تریـن انتقاداتـی را کـه در جریـان و بعـد از تسـوید و 

تصویـب قانـون اساسـی مطرح شـده بـود، متذکر شـوم.
1. اکثریـت اعضـای کمیسـیون تسـوید قانـون اساسـی از افغان هـای مقیم 
خـارج انتخـاب شـده بـود. این ها بعـد از یـک فاصله ی طوالنـی با افغانسـتان و 
قضایـای جامعـه ی پـس از سـقوط طالبان وارد کشـور شـدند. بیش تر ایـن افراد 
وابسـته بـه یـک قـوم مشـخص و از نزدیـکان و دسـت پروردگان رژیـم شـاهی 

بودند.
۲. فهرسـت اعضـای کمیسـیون تدقیـق بنـا بـه تقاضـای سـازمان ملـل از 
دولـت و احـزاب سیاسـی، از سـوی دولـت و برخـی از احـزاب مطـرح بـه دفتر 
سـازمان ملـل تقدیم شـد. در تهیه این فهرسـت مسـأله ی تخصـص و نمایندگی 
متناسـب از اقـوام افغانسـتان در نظـر گرفتـه نشـده بـود و بـا حفـظ بیش تریـن 
اعضـای کمیسـیون تسـوید، نقـش دولـت در تعییـن و حفـظ افـراد وابسـته و 

نزدیـک بـه جریـان رسـمی برجسـته بـه نظـر می رسـد.
۳. در ضمـن موجودیـت اختـاف میان اعضای هر دو کمیسـیون، شـفافیتی 
و  متن هـا  اول  کمیسـیون  نمی خـورد.  چشـم  بـه  کمیسـیون ها  ایـن  کار  در 
یاداشـت ها را در خفـا و بـه دور از دیـد مـردم و رسـانه ها تهیـه کـرد و کمیسـیون 
دوم بـا بحث هـای طوالنـی کـه در ایـن زمینـه داشـت، باز هـم در خفـا و به دور 
از چشـم مـردم و رسـانه ها، بـه کار خـود ادامـه داد و باآلخـره بـه اثـر مداخات 
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دولـت بـه تسـوید متنـی پرداخت کـه رییس جمهـور و گـروه وی می خواسـتند. 
بـرای مشـورت و نظرخواهی وقـت کافی داده نشـد و نظر خواهـی عمومی بدون 
نشـر و پخـش آخریـن مسـوده و بـا طـرح نمـودن سـئواال های کلـی و عمومـی 
گاه سـاختن و آشناسـاختن مـردم بـه مسـایل قانـون اساسـی صـورت  و قبـل از آ
گرفـت. بـه ایـن صـورت رونـد تسـوید و تدقیـق، شـکلی و نمایشـی بـه نظـر 

می خـورد.
۴. رییس جمهـور در انتخـاب اعضـای کمیسـیون دسـت بـاز داشـت و بـا 
اسـتفاده از ایـن صاحیـت، بیش تـر افراد خـود را برگزیـد. حکومت با اسـتفاده 
از ابزارهـای مختلـف از اول تـا آخـر و قدم به قـدم در امور کمیسـیون ها مداخله 

کرد.
۵. کمیسـیون ها مسـتقل نبودنـد و به هدایـت و راهنمایی دولـت و به کمک 
دفتـر سـازمان ملـل در افغانسـتان بـه فعالیـت می پرداختنـد. ریاسـت هـر دو 

کمیسـیون را معـاون رییـس دولـت به عهده داشـت.
۶. اکثریـت اعضـای کمیسـیون در رشـته ی حقوق اساسـی، علوم سیاسـی 
یـا مسـایل حقوقـی تخصـص نداشـتند و بـا درنظرداشـت ماحظـات دیگـری 
بـه کمیسـیون ها راه یافتـه بودنـد. بـا توجـه بـه ضعـف اعضـا، عـدم اسـتقال 
کمیسـیون ها، ضعـف رهبـری جبهـه ی متحـد و نپرداختـن بـه مسـایل قانـون 
اساسـی و عـدم هماهنگی و پشـتیبانی از نمایندگان این جریان در کمیسـیون ها، 
گـروه حکومتـی آقای کـرزی و متخصصین طـرف دار حکومت که تحـت تأثیر و 
هدایـت قوم گراهـای برگشـته از غـرب قرار داشـتند، در برخورد با مسـایل حیاتی 
و عمـده در قانون اساسـی دسـت بـاز داشـتند و نمایندگانی که با تفکر و اندیشـه 
یـا بـا طـرح و برنامـه آنـان مخالفـت می کردنـد، بـا روش هـای مختلـف مـورد 

تهدیـد یـا تطمیـع قـرار می گرفتند.1

۱ . ایـن نکتـه را نبایـد فرامـوش کـرد که گـروه روم، نزدیکان شـاه و افغـان ملتی هایی کـه دور کرزی 
گـرد آمـده بودنـد، در مقایسـه بـا گروه هـای مجاهدیـن و اعضـای جبهه ی متحـد، دربـاره ی قانون 
اساسـی و مسـایل مربـوط بـه سـاختار نظـام از تجربـه ی خوبی برخـوردار بودنـد. رهبـران جبهه ی 
متحـد بـه ویـژه اعضای جمعیت اسـامی، میـزان بی توجهـی، غفلـت و باآلخره شکسـت خود در 
جریـان قانـون اساسـی را تـا مرحلـه ی بعـد از تصویـب درک نکردنـد. آنـان وقتـی به عمق اشـتباه، 
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۷. دربـاره ی مسـایل حیاتـی در قانـون اساسـی، چـون سـاختار قـدرت، 
مرکزگرایـی و مرکزپراکنـی، جایـگاه و هویـت اقوام و حل این مسـایل با اسـتفاده 
از مهندسـی قانـون اساسـی، بـا روشـنفکران، مـردم و اقوام افغانسـتان مشـورت 

جـدی و سراسـری صـورت نگرفت.
۸. اسـتفاده ی ابـزاری از لویـه جرگـه کـه همیشـه به عنـوان وسـیله ای برای 
مشـروعیت بخشـیدن تصامیم فـردی و از قبل تعیین شـده پادشـاهان و حاکمان 
کودتایـی و مسـتبد این کشـور بـه کار رفته اسـت. بـرای بحث و تصویـب قانون 
اساسـی در اولیـن دهـه ی قرن بیسـتم به کارگیری وسـایل و ابزار قبیلـه ای در حل 

مسـایل ملـی از سـوی جمع کثیـری قابل قبـول و توجیه نیسـت.
۹. نحـوه ی گزینـش اعضـای لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی افغانسـتان و 
میـزان آشـنایی اعضای ایـن مجلس به مسـایل قانون اساسـی از مسـایل دیگری 
اسـت کـه مشـروعیت و صاحیـت این مجلـس را بـرای تصمیم گیـری در مورد 

قانـون اساسـی بـه چالش می کشـد.
نتوانسـتند  اساسـی  قانـون  جرگـه ی  لویـه  همچنـان  و  کمیسـیون ها   .۱۰
اسـتقال خـود را از مداخـات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم حکومت حفـظ کنند و 
چندیـن بـار مجبور سـاخته شـدند تصامیـم و طرح های خـود را طبق خواسـت 

دهند.1 تغییـر  دولـت 
جانسـن معتقـد اسـت که نبود بحـث عمومی و جـدی دربـاره ی محتویات 
قانـون اساسـی قبل از تصویـب آن، یکـی از عمده ترین و جدی ترین مشـکات 
بـه حسـاب مـی رود. روند تسـوید و تدقیـق قانون اساسـی از سـوی حکومت به 
تعویـق انداختـه شـد و بعـد از آغـاز، بـه عجلـه بـه مرحلـه ی اکمال رسـید. هر 
سـه اداره ی مسـؤول: کمیسـیون تسـوید قانون اساسـی، کمیسـیون تدقیـق قانون 
اساسـی و لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی بـه همـکاری هیـأت معاونت سـازمان 

فریـب و شکسـت خـود پـی بردنـد کـه بـا اسـتفاده از مفـاد همیـن قانـون اساسـی از صحنـه طـرد 
. ند شد

1. See ICG in its report of June 12, 2003 and Reuters ICG October 06/2003, 
Rubin)2004(, and Johanson )2006(
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ملـل متحـد بـرای افغانسـتان )UNAMA( و برنامـه توسـعه ی سـازمان ملـل 
)UNDP( در ایـن رونـد نقـش داشـتند. از ۱۸ ماهـی کـه بـرای تکمیـل رونـد 
قانـون اساسـی در موافقت نامـه ی بـن درنظر گرفته شـده بـود، با آغـاز کارعملی 
کمیسـیون در ایـن بخـش تنهـا ۱۳ مـاه باقی مانـده بـود، بـرای بحـث پیرامـون 
گاهـی دادن و آشـنا سـاختن مـردم اکثـر  مسـأله ای بـه بزرگـی قانـون اساسـی و آ
بی سـواد و نـا آشـنا به امـور قانون اساسـی، وقت اندکـی در نظر گرفته شـده بود.
جانسـن در همیـن راسـتا عـاوه می کنـد: »موافقتنامـه ی بـن دسـتور کار و 
رونـدی را بـرای تشـکیل نهادهایـی دایمـی دولتی و میـزان جدیـدی از تعهدات 
سیاسـی میـان افغان هـا و قدرت هـای بـزرگ را بـه وجـود آورد، ولـی مشـکات 
عمیـق و ریشـه دار زیـادی را نادیـده گرفـت، که عمده تریـن آن ها عبـارت اند از: 
مسـأله ی چندپارچگـی قومی و عـدم اعتماد میـان اقوام که از چندیـن دهه چون 
طاعونـی دامن گیـر کشـور اسـت، تولیـد و زرع مـواد مخـدر و جنگ سـاالران 

منطقه ای.«1

ساختار حکومت در سایه ی قانون اساسی جدید
مؤسسـه ی صلـح ایـاالت متحـده ی امریـکا در مقالـه ای در جـون ۲۰۰۴ قانون 
اساسـی جدیـد افغانسـتان را چنیـن بـه تصویـر کشـید: »یکـی از لیبرال تریـن 
قوانیـن اساسـی در منطقـه از سـوریه تـا پاکسـتان؛ بـه عـاوه ی تضمیـن آزادی 
بیـان، ایمـان، حرکـت و مجموعـی از حقـوق مدنـی، قانـون اساسـی برابـری 
میـان مـرد و زن را بـه رسـمیت شـناخته و ۲۵ فیصـد چوکی هـا را بـرای زنـان 
در بخـش قانون گـذاری کشـور تضمیـن می کنـد.«2 ولـی منتقـدان ایـن رونـد 
و جمـع کثیـری از متخصصـان و دانشـمندان مسـایل حقـوق اساسـی، جامعـه 
شناسـی افغانسـتان و جوامـع چندپارچـه بر ایـن باورند کـه قانون اساسـی نوین 
بـه ریشـه های بنیادیـن بحـران افغانسـتان و سـاز و کار توزیع و تقسـیم قدرت در 
جوامـع چندپارچـه و ارایـه ی یـک راه حل مناسـب و معقـول نپرداخته اسـت. از 

1. Johanson )2006:2(
2. http://www.usip.org/peacewatch/2004/6/afghanistan1.html
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دیـدگاه ایـن منتقـدان تجویز یک نظام ریاسـتی قوی در یک جامعـه ی چندقومی 
بـا شـکاف های عمیـق قومـی، زبانـی و مذهبی، به عـوض تأمین صلـح و کمک 
می شـود.  در جامعـه  بی اعتمـادی  و  بی ثباتـی  باعـث  مردم سـاالری  رونـد  بـه 
نوعیـت نظـام و روند تسـوید و تصویـب قانون اساسـی ۲۰۰۴ بـرای جامعه ای 
مثـل افغانسـتان، نمونـه ای از ناکامـی جامعـه ی جهانـی و دسـتیاران افغانی آنان 
را در اسـتفاده از طراحـی و مهندسـی قانـون اساسـی بـرای حـل معضـات و 
بحران هایـی بـا ریشـه ی قومـی، مذهبی، زبانـی و هویتـی به نمایـش می گذارد.
قانون اساسـی جدید شـامل یـک مقدمـه، دوازده فصل و ۱۶۲ ماده اسـت. 
 کوتـاه و در مقایسـه بـا پنـج قانـون اساسـی قبلـی 

ً
قانـون اساسـی جدیـد نسـبتا

افغانسـتان مـدرن و امروزیـن اسـت و نظام ریاسـتی قوی بر اسـاس مشـروعیت 
دوگانـه بـا مرکزگرایـی قـوی را بـرای افغانسـتان تجویـز می کند.

دولت 
در فصـل اول قانـون تصریـح شـده اسـت کـه »افغانسـتان، دولـت جمهـوری 
اسـامی، مسـتقل، واحد و غیرقابل تجزیه اسـت.« این فصـل همچنان تصریح 
می کنـد کـه دین دولت، اسـام اسـت. حاکمیت ملی بـه ملت تعلـق دارد که آن 
را بـه طـور مسـتقیم یا توسـط نمایندگان خـود اعمـال می کند و ملت افغانسـتان 
متشـکل از اقـوام ذیل اسـت: پشـتون، تاجیـک، هـزاره، ازبیک، ترکمـن، بلوچ، 
پشـه ای، نورسـتانی، ایمـاق، عـرب، قرغیـز، قزلبـاش، گوجـر، براهوی و سـایر 

اقوام.1

حقوق اساسی و وظایف شهروندان2 
ایـن بخـش قانـون اساسـی، مـدرن و مترقی اسـت، چون همـه انـواع تبعیض را 

۱. فصل اول، ماده ی ۱- ۵.
۲. در قانون اساسـی افغانسـتان »حقوق اساسـی و وجایب اتباع« درج اسـت. کاربرد اصطاحات 
نویـن  و  سـنتی  اندیشـه های  و  افـکار  و  دیـد  طـرز  بیانگـر  جدیـد،  اساسـی  قانـون  در  )ترم هـا( 
نویسـندگان قانـون اساسـی اسـت. کاربـرد »اتبـاع« بـه عـوض »شـهروندان« در ایـن عبـارت بـه 
گاهـی یـا مخالفـت نویسـندگان قانون اساسـی را بـا تفکر و اندیشـه های نوین سیاسـی  وضـوح ناآ
بـه نمایـش می گـذارد. در تفکر و اندیشـه ی سیاسـی مـدرن، میان »تبـع، تابع« و »شـهروند« فرقی 

اسـت بـه وسـعت دنیـای پیشـامدرن و مدرن.
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ملغـی قـرار داده و بـرای شـهروندان حق برابری، آزادی و دسترسـی بـه محاکم را 
می کند.1 تضمیـن 

ییس جمهور ییس جمهور و معاونان ر ر
و  دارد  قـرار  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  دولـت  رأس  در  رییس جمهـور 
صاحیت هـای خـود را در عرصه هـای اجرایـی، تقنینـی و قضایـی، مطابـق بـه 
احـکام ایـن قانـون اساسـی، اعمـال می کنـد. رییس جمهـور دارای دو معـاون، 
اول و دوم، اسـت. کاندیـد ریاسـت جمهـوری نام هر دو معاون خـود را همزمان 

بـا کاندید شـدن خـود بـه ملت اعـام مـی دارد.2
رییس جمهـور می توانـد بـرای دو دوره ی متوالـی پنـج سـاله با کسـب بیش 
از پنجـاه فیصـد آرای رأی دهنـدگان در یـک انتخابـات آزاد، عمومـی و سـری 
انتخـاب شـود. اگـر انتخابـات بـه دور دوم رفـت، هـر یـک از دو کاندیـد دور 
بعـدی کـه بیش تریـن آراء را بـه دسـت آورد، رییس جمهـور شـناخته می شـود.
طبـق قانـون اساسـی جدیـد، نامـزد مقـام ریاسـت جمهوری باید شـهروند 
بـه  تکمیـل،  را  افغانـی، سـن چهـل  والدیـن  از  متولـد  افغانسـتان، مسـلمان، 
ارتـکاب جـرم ضـد بشـری، جنایـت یـا محرومیـت از حقـوق مدنـی محکـوم 

نشـده و شـهروندی کشـور دیگـری را نداشـته باشـد.

ییس جمهور3  صالحیت ها و وظایف ر
رییس دارای صاحیت ها و وظایف ذیل است:

۱. مراقبت از اجرای قانون اساسی.
۲. تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

۳. قیادت اعای قوای مسلح افغانستان.

۱. فصل دوم، ماده ی ۲۲- ۵۹.
۲. فصل سوم، ماده ۶۰.

۳. اینجـا از اصطـاح »وظایـف« بـرای رییس جمهـور اسـتفاده شـده و در بخش اتبـاع از اصطاح 
»وجایب«.
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۴. اعان حرب و متارکه به تأیید شورای ملی.
۵. اتخاذ تصامیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقال.

۶. فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی.
۷. دایـر کـردن لویـه جرگـه بـه اسـتثنای حالت منـدرج ماده شـصت و نهم 

ایـن قانون اساسـی.
۸. اعان حالت اضطراری به تأیید شورای ملی و خاتمه دادن به آن.

 ۹. افتتاح اجاس شورای ملی و لویه جرگه. 
۱۰. قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری.

۱۱. تعییـن وزرا، لوی سـارنوال، رییـس بانک مرکزی، رییـس امنیت ملی و 
رییـس سـره میاشـت به تأیید ولسـی جرگه و عـزل و قبول اسـتعفای آن ها.

۱۲. تعیین رییس و اعضای ستره محکمه به تأیید ولسی جرگه.
۱۳. تعییـن، تقاعـد، قبـول اسـتعفا و عـزل قضـات، صاحب منصبـان قوای 

مسـلح، پلیـس و امنیـت ملـی و مأموریـن عالی رتبـه مطابـق به احـکام قانون.
۱۴. تعییـن سـران نمایندگی هـای سیاسـی افغانسـتان نـزد دول خارجـی و 

بین المللـی. مؤسسـات 
۱۵. قبول اعتمادنامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان.

۱۶. توشیح قوانین و فرامین تقنینی.
۱۷. اعطـای اعتبارنامـه بـه غـرض عقـد معاهـدات بین الـدول مطابـق بـه 

احـکام قانـون.
۱۸. تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

۱۹. اعطای مدال ها، نشان ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون.
۲۰. تأسـیس کمیسـیون ها به منظـور بهبود اداره ی کشـور مطابـق به احکام 

قانون.
۲۱. سایر صاحیت ها و وظایف مندرج این قانون اساسی.«1

رییس جمهـور می توانـد در موضوعـات مهـم ملـی بـه آرای مـردم یـا همـه 
پرسـی مراجعـه کند.

۱. فصل سوم، ماده ی ۶۴.
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برطـرف سـاختن یـا عـزل رییس جمهـور در صـورت ارتـکاب جرایـم ضد 
بشـری یـا خیانـت ملـی از طریق عملیـه ی دشـوار و پیچیده ی اسـتیضاح ممکن 
اسـت و رییـس دولـت بعـد از ختـم دوره ی کارش تا آخـر عمر، از حقـوق مالی 

دوره ی ریاسـت جمهوری مسـتفید اسـت.
اساسـی  قانـون  در  شـده  ارایـه  نظـام  در  رییس جمهـور  معاونیـت  مقـام 
جدیـد، یـک مقـام تشـریفاتی و سـمبولیک اسـت. معاونیـن در نظـام جدیـد از 
صاحیت هـای اجرایـی برخـوردار نیسـتند و طبق قانون اساسـی جدیـد، معاون 
در صـورت اسـتعفا، مـرگ یـا غیـاب رییس جمهـور می توانـد جـای وی را بـا 
محدودیت هایـی و بـرای مـدت زمانی اشـغال کنـد. در صورت غیـاب، وظایف 

معـاون اول توسـط رییس جمهـور تعییـن می شـود.1

حکومت
حکومـت طبـق مفاد قانون اساسـی جدید افغانسـتان متشـکل اسـت از وزرا که 
تحـت ریاسـت رییس جمهور ایفـای وظیفه می کننـد. وزرا توسـط رییس جمهور 
تعییـن و بـرای گرفتـن رأی اعتمـاد به مجلـس نماینـدگان معرفی می شـوند. وزرا 
عضـو مجلـس تقنینـی یـا شـورای ملـی نیسـتند، ولـی رییس جمهـور می توانـد 
شـخصی را بـه عنـوان وزیـر از شـورای ملـی برگزینـد کـه در ایـن صـورت وی 
عضویـت خـود را در شـورای ملی از دسـت می دهـد. وزرا موظفنـد امور جاری 
و روزانـه ی دولـت را در حـوزه ی مسـؤولیت خود بـه پیش ببرنـد و از اعمال خود 

در مقابـل شـورای ملـی و رییس جمهور پاسـخگواند.2

۱. فصـل سـوم، مـاده ی ۶۷. معرفی معـاون بی صاحیت در نظام ریاسـتی برای جوامـع چندپارچه 
یکـی از نقص هـای دیگـر در قانـون اساسـی بـه شـمار مـی رود. معاونیـن بایـد در ایـن نظـام از 
صاحیت هـای اجرایـی متوازنـی برخـوردار باشـند تـا حضـور و نمایندگی اقـوام در قـوه ی اجرایی 
بـه درسـتی تمثیـل شـود. بـه طـور نمونـه در ایرلنـد شـمالی، نظام طـوری طراحی شـده اسـت که 
صدراعظـم و معـاون صدراعظـم از صاحیت هـای مشـابه برخـوردار انـد و هیـچ تصمیم سیاسـی 
کـه خـاف منافـع یکـی از گروه های مذهبی سیاسـی سـاکن آیرلند باشـد، بدون موافقـت و اجماع 

نظـر اتخـاذ شـده نمی تواند.
۲. فصـل چهـارم و پنجـم. بـه ایـن صـورت رییس جمهـور کشـور، چـون شـاهان و امیـران قبلـی، 
می شـود یـک شـخص همـه کاره و غیرمسـؤول، و وزیـران و دیگر مسـؤوالن نظام مسـؤول در برابر 
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شورای ملی
»شـورای ملـی دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان بـه حیث عالی تریـن ارگان 
تقنینـی مظهـر اراده ی مـردم آن اسـت و از قاطبه ی ملـت نمایندگـی می کند.«1

شـورای ملی افغانسـتان از دو مجلس تشـکیل می شـود: مجلس نمایندگان 
و مجلـس سـنا. اعضـای مجلـس نماینـدگان، توسـط مـردم از طریـق انتخابات 
آزاد، عمومـی، سـری و مسـتقیم بـرای پنـج سـال انتخـاب می شـوند. اعضـای 
مجلـس سـنا از میـان اعضای شـورای والیتی برای مـدت چهار سـال و اعضای 
شـورای ولسـوالی ها بـرای مدت سـه سـال انتخـاب می شـوند و یک ثلـث باقی 
مانـده از جملـه شـخصیت های خبیـر و نماینـدگان معلولیـن و کوچی هـا بـه 
مـدت پنج سـال از سـوی رییس جمهـور انتصـاب می شـوند کـه پنجـاه فیصـد 
شـورای  مجلس هـای  می کنـد.  تعییـن  زنـان  میـان  از  رییس جمهـور  را  آن هـا 
ملـی می تواننـد کمیسـیون ایجـاد کننـد و وزیـران را بـرای اسـتیضاح فراخوانند. 
البتـه مجلـس نماینـدگان از صاحیت هـای ویـژه ای در مقایسـه به مجلس سـنا 

اسـت. برخوردار 

صالحیت های شورای ملی
»شورای ملی دارای صاحیت های ذیل است:

1. تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی.
۲. تصویـب پروگرام هـای توسـعه ای، اجتماعـی- فرهنگـی، اقتصـادی و 

تکنولوژیکـی.
3. تصویب بودجه دولتی و اجازه ی اخذ یا اعطای قرضه.

۴. ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن.
۵. تصدیـق معاهـدات و میثاق هـای بین المللـی یا فسـخ الحاق افغانسـتان 

آن. به 

شورا و شخص رییس.
۱. فصل پنجم، ماده ی ۸۱
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۶. سایر صاحیت های مندرج این قانون اساسی.«1 
مجلس نمایندگان از صاحیت های ویژه ی ذیل برخوردار است:

 ۱. اتخـاذ تصمیـم در مـورد اسـتیضاح از هـر یـک از وزرا مطابـق به حکم 
مـاده نـود و دوم این قانون اساسـی.

۲. اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های توسعه ای و بودجه ی دولتی.
3. تأیید یا رد مقرری ها مطابق به احکام این قانون اساسی.«2

لویه جرگه
»لویـه جرگـه عالی تریـن مظهـر اراده ی مـردم افغانسـتان اسـت. لویـه جرگـه 

متشـکل اسـت از:
۱. اعضای شورای ملی.

۲. روسای شوراهای والیات و ولسوالی ها.
۳. وزرا، رییـس و اعضـای سـتره محکمـه و لـوی سـارنوال می توانند بدون 

حـق رأی در جلسـات لویـه جرگه اشـتراک کنند.«
دایـر  ذیـل  در حـاالت  لویـه جرگـه  اساسـی ۲۰۰۴،  قانـون  مفـاد  طبـق 

: د می شـو
»۱. اتخـاذ تصمیـم در مـورد مسـایل مربوط بـه اسـتقال، حاکمیت ملی، 

تمامیـت ارضـی و مصالح علیای کشـور.
۲. تعدیل احکام این قانون اساسی.

3- محاکمـه رییس جمهـور مطابـق به حکم منـدرج ماده ی شـصت و نهم 
این قانون اساسـی.«3

قضا 
قـوه ی قضایـی طبـق مفـاد قانـون اساسـی جدیـد رکـن مسـتقل دولت به شـمار 
رفتـه و از دادگاه عالـی، محاکـم اسـتیناف و محاکـم ابتداییـه تشـکیل می شـود.

۱. فصل پنجم، ماده ی ۹۰
۲. فصل پنجم، ماده ی ۹۱

۳. فصل ششم، ماده ی ۱۱۱-۱۱۰
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دادگاه عالـی بـه عنـوان عالی تریـن اداره ی قضایـی در رأس قـوه ی قضایـی 
کشـور قـرار داشـته و مرکـب از نـه عضـو اسـت کـه از سـوی رییس جمهـور بـه 
اسـتثنای دور اول،1 بـرای مـدت ده سـال تعییـن و بـرای کسـب رأی اعتمـاد بـه 
مجلـس نماینـدگان معرفـی می شـوند. رییس جمهور یکـی از اعضـا را به حیث 
رییـس دادگاه عالـی تعییـن می کند. در ضمن رسـیدگی به تمام دعاوی، بررسـی 
مطابقـت قوانیـن، فرامین تقنینـی، معاهدات بین الـدول و میثاق هـای بین المللی 
بـا قانـون اساسـی و تفسـیر آن ها بر اسـاس تقاضـای حکومـت و یـا محاکم، از 

صاحیت هـای دادگاه عالـی شـمرده می شـود.2

اداره و رابطه مرکز با اطراف 
از نـگاه اداری، قانـون اساسـی، نظـام مرکزمـدار )متمرکـز( را تجویـز کـرده و بر 
کیـد می کنـد. اداره به اسـاس واحدهـای اداره مرکزی  تسـلط مرکـز بر اطـراف تأ
و ادارات محلـی شـکل می گیـرد. اداره ی مرکـزی همـان وزارت بـه رهبـری وزیر 
اسـت و ادارات محلـی والیـات. هـر وزارت طبق نیـاز به ریاسـت های مختلف 
و هـر والیـت بـه ولسـوالی و عاقـه داری تقسـیم می شـود. والی ها و ولسـوال ها 
از سـوی رییـس دولـت تعییـن می شـوند و تشـکیل اداره ی جدیـد ارگان هـای 
محلـی در تشـکیات ریاسـت جمهوری کـه صاحیت هـای وزارت امور داخله 
را محـدود می سـازد، بهتریـن گـواه برای ایجـاد مرکزگرایی شـدید در افغانسـتان 

است.
قانـون اساسـی جدید در سـطح والیت هـا و ولسـوالی ها شـوراهای والیتی 

۱. در آغـاز اولیـن دور، تعیینـات طبـق قانـون اساسـی چنیـن صورت می گیرد: سـه نفر بـرای مدت 
چهـار سـال، سـه نفر بـرای مدت هفت سـال و سـه نفر بـرای مدت ده سـال.

۲. فصـل هفتـم، مـاده ی ۱۱۶-۱۲۱. در ضمـن، صاحیت رییس جمهور در گزینـش اعضا و رییس 
دادگاه عالـی در جامعـه ی چندپارچـه ای مثـل افغانسـتان، در عین این که اسـتقال قـوه ی قضایی را 
زیـر سـوال می بـرد، بـه رییس جمهـور حـق می دهـد تـا افـراد و شـخصیت های وابسـته به خـود را 
بـه ایـن مقـام انتخاب کنـد و باتوجه بـه امکانات و وسـایلی کـه در اختیـار رییس دولت قـرار دارد، 
کسـب رأی اعتمـاد پارلمـان بـرای ایـن افـراد، در غیـاب احـزاب سیاسـی و فرهنـگ سیاسـی، کار 
دشـواری بـه نظـر نمی رسـد. تعیینـات و تصامیـم یک جانبـه دادگاه عالـی در چندیـن مـورد بـه نفع 

حکومـت، بیانگـر واضح این مسـأله در افغانسـتان اسـت.
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و ولسـوالی  را نیـز مطـرح نمـوده کـه بـا صاحیت هـای محـدود مشـورتی بـه 
می پردازنـد.1 فعالیـت 

احزاب سیاسی 
قانـون اساسـی جدیـد تأسـیس انجمـن، اتحادیـه و احـزاب سیاسـی را اجـازه 
می دهـد. شـهروندان حـق دارنـد مطابـق بـه احـکام قانـون، احـزاب سیاسـی 
تشـکیل دهنـد، مشـروط بـه این کـه مرامنامه و اساسـنامه ایـن احزاب بـا احکام 
دیـن اسـام و نصـوص و ارزش هـای منـدرج قانون اساسـی در تعارض نباشـد؛ 
تشـکیات و منابع مالی حزب علنی باشـد؛ اهداف و تشـکیات نظامی و شـبه 
نظامـی نداشـته باشـد و حـزب بـر اسـاس قـوم، سـمت، زبـان و مذهـب فقهی 

نشود.2  تأسـیس 

تعدیل قانون اساسی 
و  انعطاف پذیـری  مسـأله ی  بـه  توجـه  بـا  افغانسـتان،  جدیـد  اساسـی  قانـون 
بـا  آن  تعدیـل  و  اسـت  انعطاف ناپذیـر  اساسـی،  قوانیـن  در  انعطاف ناپذیـری 
پیمـودن عملیـه ی پیچیـده ای بـا پیشـنهاد رییس جمهـور بـا اکثریـت اعضـای 
شـورای ملـی و تشـکیل لویـه جرگـه کـه در فصل ششـم قانـون اساسـی تعریف 

۱. فصـل هشـتم. ولـی تـا هنـوز بعـد از گذشـت ۴ سـال از تصویـب قانـون اساسـی انتخابـات 
ولسـوالی ها برگـزار نشـده اسـت. اکنـون که سـال ۱۳۹۸ هجری شمسـی و آخرین روزهـای ۲۰۱۹ 
میـادی اسـت و مـن ایـن کتـاب را بازخوانـی می کنم و بـار دیگر یکـی از انتخابات هـای جنجالی 
ریاسـت جمهـوری را پشـت سـر گذاشـته ایم، به برگـزاری انتخابات شـورای ولسـوالی ها بـه دالیل 

و انگیزه هـای مختلـف موفـق نشـده ایم. 
۲. فصـل دوم، مـاده ی ۳۵. ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه برخـی از احـزاب در افغانسـتان کامـا 
بسـتر قومـی، زبانـی یا سـمتی دارنـد. به طـور نمونه احزابـی چون جنبش ملی اسـامی بـه رهبری 
جنـرال دوسـتم، حـزب وحـدت اسـامی به رهبـری  محمـد کریـم خلیلی، کنگـره ی ملـی، افغان 
ملـت و... بـر اسـاس قـوم و زبـان تشـکیل شـده اند. گذشـته از ایـن نقـش احـزاب در انتخابـات و 
شـورای ملـی کـه اسـاس توسـعه و چرخـش دموکراسـی بـه شـمار می رونـد به طـور کامـل نادیده 

گرفته شـده اسـت.
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شـده اسـت، صـورت مـی گیـرد.1
افغانسـتان  بـه سـوی دموکراسـی در  بایـد گفـت رونـد گـذار  در خاتمـه 
بعـد از ۱۱ سـبتمبر ۲۰۰۱ بـه عنـوان پیامـد حمـات تروریسـتی بـه ایـاالت 
متحـده امریـکا و بـا تحمیـل از بیـرون بـدون کـدام برنامه ریـزی قبلی از سـوی 
کشـورهای غربـی یـا منطقـه ای آغـاز شـد. در کل، رونـد گـذار بـه ویـژه رونـد 
تسـوید و تصویـب قانـون اساسـی جدید، به عجله و بدون بررسـی و ریشـه یابی 
معضـات بنیـادی افغانسـتان و ارایـه ی راه حل هـای معقـول و علمی بـرای این 
معضـات شـکل گرفـت و بـا همیـن شـتاب و عجلـه پایان یافـت. ایـن روند با 
توجـه بـه نفـوذ و حضور آقـای زلمی خلیـل زاد، به عنـوان عضو و شـخص مورد 
اعتمـاد نومحافظـه کاران در ایـاالت متحـده ی امریـکا، گـروه دانشـگاه بیروت2 
و نخبـگان قوم گـرای از غـرب برگشـته ی سـوار بر بـال  B52 هـای امریکایی، از 
 همـان آغـاز بـه نفع یـک گـروه قومی خاص سـمت و سـو یافـت. ایـن روند که 

بایـد منافـع افغانسـتان، کثرت گرایـی و چندگانگـی قومـی، زبانـی و هویتی این 
کشـور را در نظـر می گرفـت و بـا اسـتفاده از تجربه هـای قبلی جامعـه ی جهانی 
در حـل معضات مشـابه و به کارگیری مهندسـی قانون اساسـی، نظـام فراگیر و 
همه شـمولی را بـرای موفقیت مرحله ی گذار به سـوی دموکراسـی، دسـت یافتن 
بـه ثبـات دموکراتیـک و مهـار جنگ طـرح می ریخت، از سـوی عـده ای مغرض 
و برتری طلـب بـرای اعـاده رابطـه ی عمـودی میـان اقـوام و حفظ برتـری قومی و 
هویتـی، مـورد اختطـاف و سـوء اسـتفاده قـرار گرفـت. گـروه خلیـل زاد و رییس 
دولـت با بـه کارگیـری سیاسـت های متنـوع تطمیع، ترغیـب، تخویـف، اغفال، 

۱. فصل دهم.
۲. گـروه دانشـگاه بیـروت بـه همـان دسـته ای اطـاق می شـود کـه در یـک دوره ی معیـن از سـوی 
دولـت و از یـک قـوم خـاص بـرای تحصیـل بـه ایـن دانشـگاه آمریکایـی اعـزام شـدند و در دوره ی 
گـذار بـه عنـوان گـروه فشـار وارد صحنـه شـدند. قوم گرایـی، فهـم قضایـای داخلـی و بین المللی، 
تسـلط بـر زبـان انگلیسـی و روابط بـا بازیگران و قدرت هـای بیرونی از مشـخصه های ایـن گروه به 
حسـاب مـی رود. زلمی خلیـل زاد، محمد اشـرف غنی احمـدزی، انورالحـق احـدی و... از جمله 

اعضـای ایـن گـروه بـه شـمار می روند.
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خدعـه و نیرنـگ، باآلخـره موفق شـدند یک نظـام ریاسـتی قوی متمرکـز را برای 
کشـور چندپارچـه ای مثـل افغانسـتان در مرحلـه ی گـذار بـه سـوی دموکراسـی 
و ثبـات، برخـاف واقعیت هـای جامعـه و دسـتاوردها و تجربه هـای عملـی، 

انتخـاب کنند.



فصل چهارم

انتخاب نوعیت نظام در افغانستان طبق 
قانون اساسی ۲۰۰۴

داستانی از موفقیت یا آغاز یک ناکامی

بررسی انتقادی انتخاب نوعیت نظام در افغانستان
در بخـش نخسـت ایـن پژوهـش تاش شـد ابعـاد و جوانـب نظـری )تیوریک( 
انتخـاب بهتریـن نظـام بـرای جوامـع چندپارچـه و ناهمگـون و تأثیـر و پیامـد 
ایـن انتخـاب بـر تحکیـم دموکراسـی و مهـار جنـگ مـورد بحـث قـرار گیـرد. 
در بخـش دوم کوشـیدیم ایـن مسـأله را روشـن بسـازیم کـه آیـا افغانسـتان یـک 
جامعـه ی چندپارچـه و ناهمگـون اسـت و یا خیر. در بخش سـوم، روند تسـوید 
و تصویـب قانـون اساسـی ۲۰۰۴ بـرای کشـور به اختصـار روایت شـد. در این 
بخـش، برآنیـم تـا بـا بـه کارگیـری بنیادهـای نظـری و تیوریـک بحـث، نوعیت 
نظـام و قانـون اساسـی جدیـد افغانسـتان را بـا یـک رویکـرد انتقـادی بـه بحث 
بگیریـم. آنـگاه بـا نگاهـی بـه چشـم انداز موفقیـت و شکسـت نظـام کنونـی در 
افغانسـتان، برخـی از معضـات و چالش هایی را که در سـایه نظـام فعلی باعث 

ایجـاد بحـران می شـود، بر  شـمریم.
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نوعیت یا چارچوب نظام

نگاهی به روند تسوید و تصویب قانون اساسی 
شـهروندان افغانسـتان دربـاره ی چگونگی شـکل گیری روند صلـح و پیامدهای 
آن در کشـور نظـرات متفاوتـی دارنـد. برخـی از ایـن رونـد و پیامدهـای آن بـه 
شـدت راضـی بـوده و از آن سرسـختانه حمایـت می کنند و عده ای بـا بخش ها و 
عـده ای هـم با مجمـوع روند و پیامدهـای آن مخالف هسـتند. ولـی در مجموع 
همـه توافـق نظـر دارنـد کـه بعـد از وقـوع حادثـه ی ۱۱ سـپتمبر ۲۰۰۱ همه چیز 
بـه شـتاب و عجله شـکل گرفت و کشـورهای غربی بـدون کدام برنامـه  ای از قبل 
آمـاده، بـرای صلح و دولت سـازی وارد افغانسـتان شـدند. کشـورهای غربی، به 
ویـژه ایاالت متحـده ی امریکا، با توجه بـه حضور خلیل زاد در شـمار نومحافظه 
کاران در قصر سـفید، بر پشـتون های در تبعید و روشـنفکران درباری دوران شـاه 
سـابق اعتمـاد کردنـد کـه از دیربـاز در غـرب بـه سـر می بردنـد و بـا جامعـه ی 
افغانسـتان بی تمـاس بـوده و از تغییـرات بنیادینی که در سـاختار جامعه در سـی 
سـال گذشـته شـکل گرفتـه بـود، بی خبـر بودنـد.1 بنابرایـن نـو عیـت نظامی که 
بـرای کشـور انتخاب شـد، جانب دارانـه بود و به نفـع یک گـروه و حلقه ی قومی 
تمـام شـد. موافقتنامـه ی بـن به عنـوان اسـاس مرحله ی گـذار و انتقـال، روندی 
بـرای تأسـیس نهادهـای دایمی و دولتی راه اندازی کرد، ولی بسـا از مشـکات و 
معضـات جـدی را نادیـده گرفت که بـه عنـوان عمده ترین موضـوع، می توان به 
مسـأله ی چندپارچگـی و بی اعتمـادی قومی در افغانسـتان اشـاره کرد که کشـور 

۱. بـرای درک بیش تـر ایـن مسـأله به مقالـه »اسـتراتیژی های نـاکاره« نوشـته ی رحیل دولتشـاهی و 
سـخنان کاندلیسـه رایـس در مقابـل کمیتـه ی ملـی حقیقت یـاب ۱۱ سـپتمبر توجه کنید کـه در ماه 
اپریـل ۲۰۰۴ ایـراد شـد. وی در سـخنرانی اش تصریـح می کنـد کـه بـرای شـکل دهی اسـتراتیژی 
جدیـد مبـارزه بـا القاعـده در افغانسـتان از خلیل زاد کمک خواسـت و قرار بر این شـد تـا از اعتماد 
بـر جبهـه ی متحد یا اتحاد شـمال کاسـته شـود و کارها از جنـوب افغانسـتان که مرکز نفـوذ طالبان 

به شـمار مـی رود آغـاز گردد.
http://www.msnbc.msn.com/id/4693224 and http://garderah.persianblog.ir/
post/85/
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را بـرای چندیـن دهـه در کام مصیبت انداخته اسـت.1
مسـأله ی قابـل توجـه دیگـر، در مجمـوع رونـد تسـوید و تصویـب قانـون 
اساسـی اسـت. کمیسـیون های دوگانه ی تسـوید و تدقیق اسـتقال عمل نداشتند 
و بیش تریـن اعضای آنان مسـتقل و متخصـص نبودند. کار آنـان در تمام مراحل 
توسـط رییس جمهـور و مشـاوران نزدیکش مورد بازرسـی و تغییـر و اصاح قرار 
می گرفـت. روند تسـوید و تدقیـق کوتاه بـود و در خفا و محرمیـت انجام گرفت 
و آخریـن نسـخه ی مسـوده تـا آخریـن روزهـای قبـل از برگـزاری لویـه جرگـه ی 
قانـون اساسـی چـاپ و توزیـع نشـد. بـا روشـنفکران و جریان هـای سیاسـی 
مطـرح در افغانسـتان در قضایـای جدی و سرنوشت سـاز مشـورت الزم صورت 
نگرفـت و اگـر مشـورتی صـورت گرفـت یـا نظـر و  دیدگاهـی بـه کمیسـیون ها 
رسـانیده شـد، از سـوی کمیسـیون و دولـت مـورد توجه قـرار نگرفت. مسـأله ی 
اساسـی مشـارکت در قـدرت اجرایـی و خودگردانـی محلـی به عنـوان اصل، در 
حـل نزاع هـای جوامـع چندپارچـه در مسـوده ی قانـون اساسـی در نظـر گرفتـه 
نشـد و قانـون اساسـی بـا عجلـه ی تمـام بـرای تصویـب بـه لویـه جرگه سـپرده 
شـد. اگر رونـد تسـوید و تدقیق قانون اساسـی کشـورهایی چون هندوسـتان، یا 
حتـی فیجـی را کـه نمونـه ی تـازه و جدیـدی به شـمار مـی رود، به طـور نمونه و 
مقایسـه ای در نظـر بگیریـم، آنـگاه اختاف در مـدت زمان، ترکیـب، تخصص 
اعضـا، نحـوه ی کار و نظرخواهـی را می توانیـم بـه روشـنی مشـاهده کـرده و بـه 
ایـن نکتـه پـی ببریـم کـه رونـد تسـوید، تدقیـق و تصویـب قانـون اساسـی نـه 
بـا عجلـه و شـتاب و بـا مداخلـه ی جانبدارانـه کـه بـا آهسـتگی، بحـث و توافق 

جمعـی سـاکنان یـک سـرزمین بـه پایـه ی اکمال می رسـد.2

1. Johanson )2006:2(
۲. برای تفصیل به )Reynolds 2000( مراجعه کنید. تسـوید و تهیه ی قانون اساسـی هندوسـتان 
توسـط مجمـع قانـون اساسـی )Constitutional Assembly( انجام گرفت، که در سـال ۱۹۴۶ 
انتخـاب شـد و بـه مدت دو و نیم سـال به کار خـود ادامه داد و در ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ قانون اساسـی 

Hardgrave )2000:26 -64( .کشـور بـه اتفاق آرا و توافق جمعـی به تصویب رسـید
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لویه جرگه ی قانون اساسی 
مشـروعیت، ترکیـب و نقـش تاریخـی لویـه جرگـه بـه مثابـه ابـزاری در اختیـار 
پادشـاهان و حاکمـان مسـتبد ایـن سـرزمین، و بـه عنـوان افسـانه ای جعلـی که 
همیشـه بـه خواسـت های حاکمـان و اسـتعمارگران مشـروعیت بخشـیده، مورد 
انتقـاد قـرار دارد.1 رونـد انتخـاب اعضای لویه جرگه بر اسـاس نفـوس و یا کدام 

معیـار قناعت بخشـی کـه بتوانـد از ملـت نمایندگـی کنـد، اسـتوار نبود.
بیش تریـن ۵۰۰ نماینـده ای کـه در مجلـس اشـتراک داشـتند، افـراد عادی 
بودنـد کـه شـاید قبـل بـر آن دربـاره ی قانـون اساسـی یـا این کـه قانـون اساسـی 
بـرای کشـور آنـان چـه معنایـی دارد، چیـزی نشـنیده بودنـد. بـه همین اسـاس، 
جرگـه بـه سـادگی قطبـی شـده و بـه خطـوط قومـی، زبانـی، مذهبـی و سـمتی 
تقسـیم شـد و بیش تریـن تصامیم در آن بر اسـاس احساسـات و عواطـف اتخاذ 
شـد تـا بـر اسـاس خـردورزی و تعقـل. گـروه فشـار و طـرف دار حکومـت همه 
نیـرو و تـوان خـود را بـا بـه کارگیـری تمـام وسـایل مشـروع و غیـر مشـروع بـه 
کار انداخـت تـا نتایـج جرگـه را بـه نفـع یک نظـام ریاسـتی متمرکز تحـت تأثیر 
قـرار دهد. رسـانه های داخلـی و خارجی برای مسـاعد سـاختن چنیـن زمینه ای 
بـدون درنظرداشـت مصالـح و چشـم انداز صلـح و همزیسـتی مسـالمت آمیز 
اقـوام سـاکن در افغانسـتان، بـه نفـع خواسـت های قومـی رییـس دولت بـه کار 
انداختـه شـد و ظاهـر طنیـن سـردبیر بخش افغانسـتان بی بی سـی بـرای تحقق 
ایـن هـدف بـا اسـتفاده ی ابـزاری از ایـن اداره بـا جمـع دیگـری از رسـانه های 

داخلـی و بیرونـی مخلصانـه گام برداشـتند.2

)Hanifi, 2004( :۱. برای تفصیل بیشتر مراجعه کنید به
۲. بـه بخـش افغانسـتان بـی بـی سـی و ظاهـر طنین بـه دلیلی اشـاره کـردم کـه در آن زمـان بی بی 
سـی در غیـاب رسـانه های آزاد، انحصـار خبـری و نفوذ قـوی بر افکار عمومـی در افغانسـتان را در 
اختیـار داشـت. تقـرر دوسـتان آقای طنیـن در مقام هـای بـاالی دولتی و باآلخـره تقرر خـود وی به 
حیـث نماینـده ی دایمـی افغانسـتان در سـازمان ملل خود بیانگـر این رابطـه و اسـتفاده ی ابزاری از 

بـی بـی سـی در آن مقطع زمان اسـت.
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نوعیت نظام
از بحـث نظـری پژوهـش پیـدا اسـت کـه بـرای جوامـع ناهمگـون و چندپارچه 
بـا تاریـخ طوالنـی شـکاف های قومـی، زبانـی، مذهبـی و منطقـه ای، بهتریـن 
نظـام همان اسـت کـه دیدگاه هـا و خواسـت های مخالـف را در خود جـا داده و 
احتمـال تحکیـم دموکراسـی را افزایـش دهد. این شـرایط و ظرفیت بـدون تردید 
در یـک نظـام پارلمانـی فراگیـر بـر اسـاس اجمـاع و توافـق جمعی، شـرکت در 
قـدرت اجرایـی، خودگردانـی محلی و تضمین مشـارکت و نمایندگـی تمام اقوام 
سـاکن یـک کشـور در نظام و سـاختار سیاسـی متصور اسـت و نـه در یک نظام 

انحصـاری و متمرکـز ریاسـتی که یـک برنـده و چندین بازنـده دارد.
 ایـده ی طراحـی و مهندسـی قانـون اساسـی بـه خاطـری بـه میـان 

ً
اساسـا

آمـد تـا بـه حـل معضلـه ی شـکاف های قومـی، زبانـی، مذهبـی و هویتـی در 
جوامـع ناهمگـون و چندپارچـه پرداختـه و ایـن ادعا را ثابت سـازد که مسـایل و 
مشـکاتی از ایـن قبیـل می توانـد با اسـتفاده از وسـایل دموکراتیک حـل و فصل 
گـردد و در عیـن زمـان پاسـخ متوازنـی بـه موجـی از مبـارزات جدیـد اقلیت ها 

بـرای به رسـمیت شـناخته شـدن و کسـب حقـوق فرهنگـی ارایـه کند.
تذکـر رفـت کـه افغانسـتان یـک جامعـه ی ناهمگـون اسـت، از گروه هـای 
قومـی، زبانـی و مذهبـی مختلف تشـکیل شـده و تاریخ طوالنی ای از سـیطره ی 
اجبـاری و مرکزگرایـی توسـط یـک قـوم و مبـارزه ی خونیـن از سـوی گروه هـای 
قومـی دیگـر برای شکسـتن سـاختار عمـودی )سلسـله مراتبی( تحمیل شـده بر 
آنـان را پشـت سـر گذاشـته اسـت. طبـق تعریفـی کـه از جامعـه ی چندپارچه و 
ناهمگـون ارایـه شـد، می تـوان مدعی شـد که مسـأله ی قـوم و هویت بـرای همه 
گروه هایـی کـه در مرحلـه ی بعد از اشـغال افغانسـتان توسـط اتحاد شـوروی در 

فضـای سیاسـی بـه ظهـور رسـیده اند، اهمیت و جایـگاه ویـژه ای دارد.
چهارچـوب سیاسـی و نظامـی کـه طبـق قانون اساسـی جدید و طبـق مفاد 
موافقتنامـه ی بـن بـه تاریـخ ۴ جنـوری ۲۰۰۴ اتخـاذ شـد، بـه تعریـف، فوایـد 
و زیان هـای نظـام خالـص ریاسـتی تـوأم بـا مرکزگرایی قـوی مطابقـت دارد. در 
جریـان جلسـات لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی از سـوی نماینـدگان تاجیـک، 
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هـزاره، ازبیـک و اقـوام دیگـر ایـن مسـأله بـه قـوت مطـرح شـد کـه یـک نظـام 
پارلمانـی بـا میزانـی از خودگردانی محلی برای کشـور چند قومـی و چندگانه ای 
مثـل افغانسـتان بهتریـن انتخاب به شـمار مـی رود، ولی پیشـنهاد آنان از سـوی 
گـروه رییس جمهـور و گـروه فشـار فعال قوم گـرا و تمامیت خواه در تـاالر مجلس 
رد شـد و نظام انحصاری و متمرکز ریاسـتی به عنوان خواسـت اساسـی و نهایی 
ایـن جریـان در افغانسـتان بـا بـازی کـردن کارت قومـی مطـرح شـد. بـه رغـم 
مخالفـت نماینـدگان اقـوام دیگـر و پیشـنهادهای قبلـی کمیسـیون های تسـوید 
و تدقیـق، بـر اثـر ضعـف و غفلـت رهبـری گروه هـای تاجیـک، هـزاره و ازبیک 
کـه از قـوت و نفـوذ فوق العـاده قـوی برخـوردار بودنـد، نظام ریاسـتی بـا اندک 
تغییـرات در اختیـارات رییـس دولـت و اضافـه و دسـتکاری های بعـدی در متن 

قانـون اساسـی پذیرفته شـد.
شـهرانی در مقالـه اش کـه به تحلیـل روند بعد از ۱۱ سـبتمبر در افغانسـتان 
می پـردازد، معتقـد اسـت کـه قدرت های غربـی در افغانسـتان بعـد از تحوالت 
۱۱ سـبتمبر ۲۰۰۱ توسـط نخبـگان پشـتون کـه در بیش تر از سـه دهه ی گذشـته 
در غـرب زندگـی می کردنـد، فریـب داده شـدند تـا از تأسـیس یـک حکومـت 
مقتـدر مرکـزی حمایـت کننـد و انگیزه هـای این حرکت نخبـگان قوم گـرا را باید 
در دو نیـم قـرن اخیـر حاکمیـت قومـی در افغانسـتان و تـاش آنان بـرای مطیع 
سـاختن اقوام دیگر بر اسـاس سیاسـت های قومـی، فردمحور و قبیله ای جسـت 

کـرد.1 جو  و 
وی همچنـان بـر ایـن باور اسـت کـه حاکمـان افغانسـتان از ۱۸۸۰ به بعد 
توسـط قدرت هـای بیرون نصـب و نگـه داری شـده اند؛ اول توسـط بریتانیا، بعد 
توسـط اتحـاد جماهیـر شـوروی و پاکسـتان و حـاال توسـط ایـاالت متحـده ی 
امریـکا. بـا توجه به تاریخ و الگوهای قبلی در کشـور، شـعار توسـعه و گسـترش 

۱. شـهرانی معتقـد اسـت کـه سـیطره ی نخبـگان یـک قـوم و تمرکز قـدرت به دسـت آنـان در کابل 
بعـد از جهـاد و مقاومـت علیـه نیروهـای اتحاد شـوروی و طالبان و ایجـاد نوعـی از حکومت های 
خودگـردان در مناطق مرکزی، غرب و شـمال و شـمال شـرق کـه بیش تر محل سـکونت تاجیک ها، 
ازبیک هـا و هزاره هـا می باشـد درهم شکسـته اسـت، و پذیـرش و تحمل ایـن حالت بـرای نخبگان 

)Shahrani 2005:102 ( .قوم گـرا غیرقابل تحمـل می نمایـد
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دموکراسـی واشـنگتن بـه رهبـری حکومـت بـوش بـرای مـردم افغانسـتان پوچ، 
دوگانـه و ریاکارانـه بـه نظـر می خـورد.1 وی مدعی اسـت کـه اتخاذ نظـام جدید 
بـرای افغانسـتان بـه نظریـه ی ایجـاد حکومـت مقتـدر حایـل رابطـه ی نزدیـک 
دارد و بـه همیـن اسـاس منجـر بـه نصـب یـک حکومـت ملیشـه تحـت رهبری 
رییس جمهـور )امیـر( کـرزی شـده اسـت، تـا یـک حرکـت مثبـت بـه سـوی 

تأسـیس نظـام دموکراتیـک در یـک جامعـه ی چندپارچه.2
شـهرانی در بـاره تأثیرپذیـری قانـون اساسـی جدیـد از قانون اساسـی ۱۹۶۴ 
نظـارت  تحـت  کـه  پسـاطالبان  اساسـی  قانـون  پیش نویـس  مـی دارد:  ابـراز 
مسـتقیم ایـاالت متحـده ی امریـکا و مشـاوران بین المللـی انجـام گرفـت، در 
واقـع بازنویسـی قانون اساسـی ۱۹۶۴ اسـت. در این بازنویسـی همـه ی حقوق، 
امتیـازات و صاحیت هـای متعلـق بـه پادشـاه بـا اضافـه نمـودن اختیـارات و 
صاحیت هـای جدیـد، بـه رییس جمهـور کـرزی واگـذار شـده اسـت. قابـل 
تذکـر اسـت که در یـک مقیـاس بزرگ تر یگانـه بخش قانون اساسـی افغانسـتان 
کـه مـورد توجـه بـوده، همـان بخشـی اسـت کـه بـه حقـوق و صاحیت هـای 
حاکمـان می پـردازد، و ایـن حقـوق و صاحیت هـا همـه اش بـه قیمـت حقـوق 

تضمیـن شـده ی شـهروندان، یعنـی مـردم افغانسـتان، تمـام شـده اسـت.3 
بارنـت روبیـن کـه خـود بـه عنـوان مشـاور بین المللـی رونـد پیـش نویس 
قانـون اساسـی افغانسـتان کار می کـرد، بـه طـور ضمنـی بـه مداخلـه ی گـروه 
رییس جمهـور در رونـد بازنویسـی قانون اساسـی جدیـد و تغییر نظـام پارلمانی 

بـه ریاسـتی بـرای حفـظ سـیطره ی قومی اشـاره کـرده، می نویسـد:
»نوعیـت نهادهـا و سـاختار سیاسـیی کـه بـرای دولـت سـازی4 ضـرورت 
اسـت، بالطبـع همـان سـاختار سیاسـیی نیسـت کـه در آینـده یـا مابعـد منجـر 
بـه تأسـیس بهتریـن حکومـت شـود. یـک وزیـر قدرتمنـد کـه یکـی از مدافعان 

1. See Shahrani )2005:104-5(
2. See Shahrani )2006(
3. Ibid )2006(
4. State building
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سرسـخت نظام ریاسـتی و مرکزگرایی به شـمار می رفت، در نشسـت خصوصی 
بـه طـور محرمانـه اعتـراف کرد کـه یک نظـام پارلمانـی غیـر متمرکز بـرای یک 
افغانسـتان بـا ثبات و همه شـمول بهتر اسـت، ولی در کوتاه مـدت اتخاذ همچو 
نظامـی رونـد تأسـیس و سـاختن نهادهایـی را کـه بـه آن هـا نیـاز مبرم احسـاس 
جلوگیـری  نهادهایـی  همچـو  سـاختن  از  یـا  می انـدازد  تعویـق  بـه  می شـود 
می کنـد.«1 وی اعتـراف می کنـد کـه »نظـام پارلمانـی روزی بـرای افغانسـتان 
بهتریـن انتخـاب خواهـد بـود. خردمندانه بـه نظر نمی رسـد تصامیمـی را که بر 
اسـاس وضعیـت یا شـرایط موقـت و گـذرا، مانند تصمیـم اتخاذ نظام ریاسـتی، 
گرفتـه شـده بود، بـه تصامیم و اصـول تغییرناپذیـر در قانون اساسـی تبدیل کرد. 
بایـد موافقتنامـه ی بـن ترتیبـات قانون اساسـی را بـرای مدتی بیش تر از دو سـال 
در نظـر می گرفـت، یـا بایـد قانون اساسـی جدیـد در متن خود یک مـاده غروب 
یـا پایان2 جـا می داد، یا سـاز و کار دیگری را برای بازنگری مجدد قانون اساسـی 
از سـوی مـردم بعـد از مدت زمانـی تضمیـن می کرد. برخـی از قوانین اساسـی 
مرحلـه ی پسـا درگیـری،3 ماننـد قانـون اساسـی تیمـور شـرقی، همچـو قیـودی 
را در خـود گنجانیده انـد.«4 وی دربـاره ی موفقیـت نظـام ریاسـتی انحصـاری و 
متمرکـز در کشـوری ماننـد افغانسـتان متـردد اسـت و بـه طـور روشـن اعتـراف 
می کنـد  که بـا درنظرداشـت روان افغان هـا، چندگانگـی قومی- فرهنگی کشـور 
و تاریـخ سیاسـی آن و همچنان با درنظرداشـت وضعیت فعلی سیاسـی - اداری 
افغانسـتان، بایـد منتظـر ماند تا دیده شـود کـه تجربـه ی قانون اساسـی جدید تا 
چـه حـد در کشـور کار خواهـد داد.5 ولـی وی به عنـوان بازیگر اصلـی در روند 
تسـوید و تدقیـق قانـون اساسـی، شـاید زیر فشـار نخبـگان قوم گرایی برگشـته از 

1. Rubin )2004:18(
Sunset clause .۲ بـه مـاده ای در قانـون اساسـی اشـاره می کنـد که ایـن قانون بعـد از یک دوره ی 
آزمایشـی یـا یـک زمان معیـن باید مـورد بازبینی مجدد قـرار گرفته و با درنظرداشـت میـزان کارآیی 

و نواقـص آن در ایـن مدت زمان تعدیل شـود.
3. Post-conflict constitutions
4. Rubin )2004:19(
5. Ibid )2004:18(
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غـرب، بـه ویـژه زلمـی خلیـل زاد، سـفیر و نماینـده ی خـاص ایـاالت متحده ی 
امریکا در افغانسـتان )۲۰۰۱-۲۰۰۷(، از افشـای واقعیـت درباره ی نیت اصلی 
رییس جمهـور و گـروه قوم گـرای وی سـر بـاز می زنـد کـه همـه چیـز را طبـق 
اهـداف و مـرام خـود بـرای اعـاده و حفظ سـیطره ی قومـی، بدون درنظرداشـت 
طبیعـت چندگانـه ی افغانسـتان، طـوری کـه آقـای احـدی رهبـر حـزب افغـان 
ملـت پیـش بینـی کـرده بود، بـه صـورت منظـم برنامـه ریـزی کـرده و در قانون 

اساسـی جدیـد گنجانیدند.
نایجـل نیـز بر ایـن باور اسـت کـه »جدی ترین مشـکلی کـه افغانسـتان از 
آن رنـج می بـرد، تنهـا مسـأله ی امنیـت نیسـت، و نـه طـوری که عـده ای مدعی 
شـده اند، مسـأله ی تأسـیس یـک حکومـت مقتـدر مرکـزی بـا ارتـش منظـم، 
چالـش اساسـی افغانسـتان ایجـاد توازن میـان قدرت هـای محلی اسـت.« وی 
کید می کند: »هر حکومتی در افغانسـتان باید مسـأله ی  همچنـان بر این نکتـه تأ
نمایندگـی در حکومـت بر اسـاس نفـوس و مناطـق را حل کند. پرداختـن به این 
مشـکل بیش تریـن گروه هـای قومـی و صـف بندی هـای منطقـه ای را بـا نظـام 
همنـوا می سـازد.«1 اگـر مسـأله ی نمایندگـی و مشـارکت در حکومت بر اسـاس 
نفـوس و مناطـق حل نشـود، به نظـر وی سـاختن ملت در افغانسـتان بـا اداره ی 
قـوی از سـوی مرکـز کـه در موافقتنامـه ی بـن و نشسـت های بعـدی پیـش بینی 
شـده، بـه خیال پردازی های شـبیه تأسـیس حکومت هـای سوسـیال دموکرات در 

اروپـا می ماند.
چارلز سـنتوز مشاور سابق سازمان ملل در امور افغانستان در مقاله اش تحت 
عنوان »افسـانه ی افغانسـتان واحد« اشـتباهات در روند جدید حکومت سـازی در 
افغانسـتان تحـت رهبـری ایـاالت متحـده ی امریـکا را بـه خوبـی بر می شـمرد. 
غـرب زده،  پشـتون های  تأثیـر  تحـت  غربـی  قدرت هـای  می نویسـد:  وی 
بیش تریـن توجـه خـود را بـه یافتـن یـک رهبـر و تأسـیس یـک حکومـت مقتدر 
مرکـزی معطـوف سـاختند تـا بـه اعتمادسـازی و ایجـاد زمینه هـای حسـن نیت 
میـان گروه هـای قومی. بـا این عمـل، قدرت های غربـی امیدوار بودنـد کرزی و 

1. )Nigel 2003:193-9(
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قوم گراهـای اطـراف کشـور را متحـد خواهند سـاخت. وی اسـتدالل می کند که 
غـرب در رویکـرد خـود در حل مسـأله ی عـراق چندگانگـی، تنـوع و اختافات 
قومـی را بـه رسـمیت می شناسـد، ولـی در افغانسـتان ایـن اصـل را به رسـمیت 
نمی شناسـد. وی معتقـد اسـت مشـکل افغانسـتان نبـود تمرکـز قدرت نیسـت، 
چـون مرکزگرایـی و تمرکـز قدرت در واقـع به معنای پشـتونیزه کردن کشـور بوده 
اسـت؛ عملـی کـه با توجـه بـه چندگانگی کشـور غیر ممکـن به نظـر می خورد. 
وی عـاوه می کنـد: پشـتون ها بـا کشـانیدن پـای امریـکا در تأسـیس حکومـت 
مقتـدر مرکـزی و جنگ سـاالر خوانـدن اقـوام دیگـر، در واقـع می خواهنـد ایـن 
اقـوام را تحـت فرمـان خـود در آورنـد. یـک فدراسـیون بـاز بـا کابـل بـه عنـوان 
مرکـز، یگانـه راه حلـی اسـت کـه می توانـد از سـیطره ی یـک گـروه قومـی در 

افغانسـتان جلوگیـری کند.1
مسـأله ی قانـون اساسـی بحث های داغـی را میـان افغانسـتانی ها در داخل 
بـه ویـژه غیـر  برانگیخـت. روشـنفکران و تحصیـل کـردگان  بیـرون کشـور  و 
پشـتون ها، بـه اتفـاق آراء از تأسـیس یـک نظـام پارلمانـی فراگیر و از حـق مردم 
هـر والیـت در انتخـاب والی ها و افزایـش اختیارات و صاحیت های شـوراهای 
والیتـی و شـوراهای ولسـوالی ها حمایـت کردنـد. در مقابـل اکثـر نویسـندگان 
پشـتون از یـک حکومت مقتدر مرکزی و تأسـیس نظـام ریاسـتی حمایت کرده، 
رشـد و سـر بـرآوردن اقـوام دیگـر را بـه عنوان اقلیـت به تعبیـر آنـان در صحنه ی 
سیاسـی - نظامـی عامـل بی ثباتـی تلقـی می کردند. از نظـر آن ها، مهـار قدرت 
ایـن اقـوام، حـذف آنـان از صحنه ی سیاسـی - نظامـی و اعاده ی قـدرت به یک 

مقالـه اش  از  بخشـی  در  وی   .)Santos  2003( بـه:  شـود  مراجعـه  بیش تـر  تفصیـل  بـرای   .۱
می نویسـد: »بـرای فهـم ایـن که چـه اشـتباهی صورت گرفتـه و چگونـه باید ایـن اشـتباه را اصاح 
کـرد، خیلـی مهـم اسـت تـا ریشـه های مشـکل را فهمیـد. سیاسـت گـذاران آمریکایـی ایـن نظـر 
خوشـبینانه ی رهبـران پشـتون را پذیرفته انـد کـه افغان هـا بـه یکدیگـر خـود بـه عنـوان بـرادر نـگاه 
می کننـد و بـا اختافـات و تفاوت هـای موجـود از یکدیگـر جـدا نیسـتند. هـر سـخنی دربـاره ی 
بررسـی مسـأله ی قومیـت یـا چندگانگـی بـه عنـوان توطئـه ای از سـوی خارجی هـا برای تقسـیم و 
تجزیـه ی  یـک کشـور تلقـی می شـود. در نتیجـه گفـت و گـوی الزم میـان گروه هـای قومی توسـط 
مقامـات کابـل سـاکت و خفـه سـاخته می شـود. مـا بـا پذیرفتـن ایـن فرضیه هـا بـه قـول همـان 

افسـانه ای برگشـته ایم کـه هـر کـس کابـل را اداره کنـد افغانسـتان را اداره می کنـد.«
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قـوم یگانـه راه حـل بحـران تلقی می شـد.1
همـه ی ایـن شـواهد نشـان می دهـد کـه نظـام و چارچـوب سیاسـی بـرای 
افغانسـتان بـه عنـوان یـک جامعـه  ی چندپارچـه و نمونـه ای از کشـورهای پسـا 
درگیـری ماننـد جمهوریت هـای بالـکان و تیمـور شـرقی، طوری انتخاب نشـده 
اسـت تـا مسـایل عمیق و ریشـه دار قومی و هویتـی را حل کرده و بـا ایجاد توازن 
و اعتمـاد میـان گروه هـای قومـی بـا عـث صلـح و ثبـات پایـدار شـود، بل کـه با 
مداخله هـای جانب دارانـه طـوری طراحـی و انتخاب شـده تا سـیطره و نفوذ یک 

گـروه قومـی را بر دیگـران تضمیـن کند.

یاستی در افغانستان چشم انداز موفقیت و ناکامی نظام ر
شـاید گفتـه شـود بررسـی میـزان موفقیـت و ناکامـی نظام کنونـی افغانسـتان در 
مـدت کوتاهی کـه از تصویب قانون اساسـی این کشـور می گذرد، قبـل از وقت 
باشـد. ولـی بـا توجـه بـه شـواهد انکارناپذیـر و عینیـی کـه داللت به شکسـت، 
ناکارآمـدی و ناکامـی نظـام موجـود می کننـد، نمی تـوان از بررسـی این مسـأله 
حتـی در همیـن مـدت کوتـاه صـرف نظـر کـرد. مخالفـت ایـن نظـام بـا اصـل 
و جوامـع  بـرای کشـورها  نظـام  مـورد خوب تریـن  در  پذیرفته شـده ی جهانـی 
ناهمگـون و چندپارچـه، خـود می توانـد بـه عنـوان عمده تریـن عامـل، چشـم 

انـداز ایـن شکسـت و ناکامـی را بـه تصویر بکشـد.
در آغـاز رونـد، بـه خاطـر یـک دوره ی طوالنـی جنـگ و درگیـری، مـردم و 
سیاسـتمداران بـه صـورت یکسـان از وضعیـت موجـود خسـته شـده و خواهان 
تغییـر مثبـت بودنـد. خسـتگی از وضـع موجـود و تغییـر ایـن وضعیـت یکـی 
از عمده تریـن انگیزه هـای تصمیـم جبهـه ی متحـد بـرای خـوش آمدگویـی و 
اسـتقبال از حامـد کـرزی و قبـول موافقتنامـه ی بـن بـه حسـاب مـی رود. ولـی 
وقتـی قانـون اساسـی جدیـد بـه تصویـب رسـید و حامـد کـرزی بـه همـکاری 
اغفـال رهبـری جبهـه ی متحـد قـدرت  و  امریـکا  ایـاالت متحـده ی  مسـتقیم 

پیـام مجاهـد، بخـش رونـد قانـون اساسـی جدیـد  ۱. مراجعـه شـود بـه آرشـیف سـال ۲۰۰۴ 
.)۲۰۰۳( ملـی  میثـاق  اساسـی  قانـون  و  افغانسـتان 
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خـود را در کابـل تحکیـم بخشـید، رییس جمهـور و گـروه وی رونـد منظـم و از 
قبـل برنامه ریـزی شـده ی کنـار زدن و بدنام سـازی اقـوام دیگـر را از قـدرت و 
مشـارکت در تصمیـم گیری هـای کان ملی تحـت عناوین » عدالـت انتقالی«، 
»جنگ سـاالر«، »ناقضیـن حقـوق بشـر« و... آغـاز و مسـأله ی محاکمـه ی آنان 
را بـه عنـوان جنایتـکاران جنگـی مطـرح سـاختند. از همین جـا بود کـه اعتماد و 
حسـن نیـت ایجاد شـده میان اشـتراک کننـدگان موافقتنامـه ی بن درز برداشـت 
و بـر اثـر سیاسـت های قومـی، زبانـی و جانب دارانـه ی رییـس دولـت، رونـد 

اعتمادسـازی سـیر نزولـی پیمود.
بعـد از انتخابـات ۲۰۰۴ مشـکل پوشـیده ولـی حـل ناشـده ی هویـت بـر 
اسـاس قـوم، زبـان و منطقـه در فضـای سیاسـی کشـور بـه شـدت ظهـور کـرد. 
همـه ی اقـوام افغانسـتان بـا عودت بـه خاطرات جمعی گذشـته خود و شـکافتن 
از حـق  اسـتفاده  بـا  را  ناگفتـه ای  و  تـازه  تاریخـی بحث هـا و مسـایل  حقایـق 
خودبیانگـری مطـرح سـاختند. حامـد کـرزی در این میـان، از متحدیـن نزدیک 
تاجیـک و ازبیـک خود کـه در تحکیم پایه های قدرت و عـودت او به کابل و ارگ 
ریاسـت جمهـوری نقش برازنـده داشـتند فاصله گرفـت؛ اکثر آنـان از مقام های 
دولتـی و تصمیم گیـری بـر طـرف شـدند و عـده ای بـه نـام تاجیـک و ازبیـک و 
نمایندگـی از ایـن اقـوام، بـدون داشـتن پایه های مردمـی و قومی در نظـام جدید 
نصـب شـدند. کـرزی تاش کـرد در ایـن میان بـا هزاره هـا کنـار آمده و آنـان را 
بـه رهبـری آقایـان خلیلـی و محقـق در حکومـت نگـه  دارد. بـا عملـی سـاختن 
سیاسـت اتحـاد اکثر پشـتون ها با یکی از اقـوام و در اختیار داشـتن اکثریت الزم 
بـرای ادامـه ی حکومـت از سـوی نخبـگان از غـرب برگشـته ی قومگـرا عملیه ی 
اعـاده ی سـیطره ی قومـی در افغانسـتان و کنـار زدن اقوام دیگر بـه صورت جدی 
آغـاز شـد. ولـی ایـن مأمـول بـه دلیـل افزایـش نـا آرامی هـا و جنگ هـا و قیام ها 
علیـه حکومـت کـرزی و نیروهای ائتـاف بین المللـی در مناطق پشتون نشـین، 
وخیـم شـدن روابـط با پاکسـتان کـه پیامدهـای امنیتی ناگـواری در پی داشـت، 
ناکامـی کـرزی و تیـم قوم گـرای وی در بـه دسـت گیـری رهبـری پشـتون ها بـه 
و  زدن مجاهدیـن  کنـار  و  درون قومـی  و چندپارچگی هـای  اختافـات  سـبب 



173        فصل چهارم؛ انتخاب نوعیت نظام در افغانستان طبق قانون اساسی ۲۰۰۴

نیروهـای تـازه سـر بـرآورده در سـی سـال گذشـته بـه نفـع نیروهـای غرب گـرا، 
رشـد بی اعتمـادی هزاره هـا بـر نظام فعلـی در پی سیاسـت های نامعقـول کرزی 
در برخـورد بـا مسـأله ی کوچی هـا و باآلخـره جنگ عراق از سـرعت بـاز ماند و 

تـا هنـوز به طـور کامـل به دسـت نیامده اسـت.
تمـام مقام هـای عمـده در حکومت ماننـد رییس دولـت و حکومت، رییس 
دادگاه عالـی، وزارت خانه هـای کلیدی مالیـه، دفاع، معارف، دادسـتانی کل و... 
بـه یـک قـوم اختصـاص داده شـد و میـزان مشـارکت و حضـور اقـوام دیگـر در 
مقایسـه بـه دوران اداره ی موقـت و دولـت انتقالـی بـه نفـع یـک قوم تغییـر کرد. 
رییس جمهـور بعـد از انتخابـات پارلمانـی از نامـزدی یـک پشـتون بـرای احراز 
کرسـی ریاسـت مجلـس نماینـدگان حمایـت کـرد و ائتافـی را میـان محمـد 
محقـق یکـی از رهبران هـزاره و عبدرب الرسـول سـیاف یکی از رهبـران جهادی 
بـه وجـود آورد؛ ولـی این ائتـاف به خاطـر اجماع غیـر پشـتون ها در پارلمان و 

حمایـت از نامـزدی محمـد یونـس قانونـی به شکسـت مواجه شـد.
تحـوالت و قضایـای بعـد از تصویـب قانـون اساسـی در مجمـوع بیانگـر 
میـزان باالیـی از نارضایتـی اقـوام مختلـف از نوعیـت نظامـی اسـت کـه در این 
قانـون اساسـی طرح ریـزی شـده اسـت، چـون نظـام جدید اقـوام مختلـف را از 
حـق مشـروع سـهم گیری فعـال در قـوه ی اجرایـی و خودگردانی محلـی محروم 
سـاخته اسـت. از سـوی دیگـر تحـوالت و تصامیـم بعـد از تصویـب قانـون 
اساسـی، میـزان بی اعتمـادی میان اقوام افغانسـتان را بـه حد باالیـی افزایش داده 
و بـه همیـن اسـاس گروه هـا و نیروهـای سیاسـی بـه یکدیگـر بـه دیـده ی شـک 
و تردیـد نـگاه می کننـد. مـن بـرای بـه تصویـر کشـیدن ایـن بی اعتمـادی بـه دو 

حادثـه ی مهـم در ماه هـای گذشـته در افغانسـتان اشـاره می کنـم.
بـه تاریـخ ۳ اپریـل ۲۰۰۷ ائتـاف جدیـدی بـه نـام جبهـه ی ملـی کـه بـه 
طـور عمـده از احـزاب، گروه هـا و شـخصیت های غیـر پشـتون تشـکیل یافته به 
اشـتراک احمـد ضیاء مسـعود معـاون اول رییس جمهـور، محمد یونـس قانونی 
رییـس مجلـس نماینـدگان، برهـان الدیـن ربانـی رییس جمهور دولت اسـامی 
و رهبـر جمعیـت اسـامی افغانسـتان، مارشـال محـد قسـیم فهیـم معـاون اول 
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رییس جمهـور و وزیـر دفـاع در دوره ی موقـت و انتقالـی، عبدالرشـید دوسـتم 
رهبـر جنبـش ملی اسـامی افغانسـتان، مصطفـی کاظمـی1 و اکبـری از رهبران 
هزاره ی افغانسـتان، مصطفی ظاهر نواسـه پادشـاه سـابق و تنی چنـد از جنراالن 
اعـان  جدیـد  برنامه هـای  و  اهـداف  بـا  افغانسـتان  چـپ  احـزاب  رهبـران  و 
موجودیـت کـرد. دو نکتـه مهم و اساسـی در برنامه ی سیاسـی ایـن ائتاف قوی 
و قدرتمنـد تغییـر نظـام ریاسـتی بـه پارلمانـی و انتخابی شـدن والی ها اسـت که 
بـه اسـتقبال جمع کثیـری از روشـنفکران و مـردم و مخالفـت شـدید حکومـت 

آقـای کـرزی مواجه شـده اسـت.
در شـمال  دردنـاک والیـت جوزجـان  و  واقعـه ی خونیـن  دوم،  حادثـه ی 
بـه  نشـین  ازبیـک  از والیت هـای  یکـی  ایـن والیـت کـه  در  بـود.  افغانسـتان 
شـمار مـی رود، مـردم خواهـان برکنـاری والـی قوم گـرای تعییـن شـده از سـوی 
مرکـز بـه سـبب سیاسـت های قومـی و جانب دارنـه  وی شـدند. جمعـه خـان 
همـدرد از ناقلیـن سـاکن ولسـوالی بلـخ و از فرماندهـان سـابق حزب اسـامی 
گلبدیـن حکمتیـار اسـت. وی قبـل بر این از سـوی حامـد کرزی بـه حیث والی 
والیـت بغـان تعییـن شـده بود، ولـی به اثـر سیاسـت های قومـی و بی کفایتی و 
تظاهـرات مسلسـل مـردم از ایـن مقـام برکنار شـد و حامـد کـرزی وی را دوباره 
بـه حیـث والـی جوزجان مقرر کـرد. مـردم ازبیک تبار ایـن والیت بـا راه اندازی 
یـک مظاهـره مسـالمت آمیز بـه تاریـخ ۲۸ مـی ۲۰۰۷ خواهـان برکنـاری والی 
مذکـور شـدند. ولـی محافظان و پولیس به دسـتور والـی بـه روی راه پیمایان غیر 
مسـلح و بی دفـاع آتـش گشـودند کـه منجـر بـه کشـته و مجـروح شـدن بیش از 
ده هـا تـن از مـردم ملکـی گردیـد. در نتیجه ی ایـن حادثـه المناک والـی به کابل 

فـرار کـرد و دیگـر نتوانسـت به مقـام والیـت برگردد.
میزان حمایت از سـاختار سیاسـی، دولت، حکومت، ارزش های دموکراتیک، 
نهادهـای سیاسـی - امنیتـی، بازیگـران سیاسـی و حکومـت حامـد کـرزی، بـه 

۱. مصطفـی کاظمـی قبـل از چاپ کتاب حاضر، به تاریـخ ۶ نوامبر ۲۰۰۷ با جمعـی از نمایندگان 
پارلمـان و مـردم ملکی در یک حمله ی انتحاری در والیت بغان به شـهادت رسـید.
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عنـوان نشـانه هایی از مشـروعیت نظـام در یک کشـور1 در میان مردم افغانسـتان 
بـه ویـژه اقـوام غیـر پشـتون در پایین تریـن سـطح قـرار دارد. شـاید این سـخنان 
تـازه ی عبدالحفیـظ منصـور یکـی از کاندیدای ریاسـت جمهـوری در انتخابات 
۲۰۰۴ و مدیـر مسـؤول پیـام مجاهـد، بتوانـد این حالـت را خوب تر بـه تصویر 
بکشـد: »سـمت شـمال کشـور، دولـت کنونـی را یـک دولـت قوم گـرا و ظالم و 

قسـمت جنـوب کشـور، دولـت را کفـری قلمـداد می کند.«2

یاستی قوی؛ نظام ر
یک انتخاب درست یا آغاز یک بحران جدید

 بـه تفصیـل بیش تـر دربـاره ی زیان های نظـام خالص ریاسـتی صحبـت کردیم، 
ولـی وقتـی ایـن زیان هـا را در رابطـه بـه جوامـع چندپارچـه بررسـی می کنیـم، 
این هـا بـه عنـوان موانـع جـدی در راه ایجـاد حاکمیـت دموکراتیـک قـد علـم 
می کننـد. در ایـن بخش از بررسـی انتقادی، نظام ریاسـتی قوی در افغانسـتان را 
بـر اسـاس زیان هـای مطرح شـده در نظام ریاسـتی به بحـث گرفتـه و پیامدهای 

عملـی ایـن زیان هـا را در رابطـه بـه افغانسـتان نشـان دهی می کنـم:
1. رقابـت مشـروعیت دوگانـه: در افغانسـتان رییس جمهـور و پارلمـان 
هـردو مدعی انـد کـه از مـردم افغانسـتان نمایندگـی کـرده و مشـروعیت خود را 
بـه طـور مسـتقیم از مردم به دسـت آورده انـد و به همین اسـاس به منافـع مردم و 
کشـور از دیگـران داناتـر و در دفـاع از آنـان بر حق ترانـد. این مسـأله از آغاز کار 

پارلمـان تـا اکنـون بـا عث تنـش میـان رییس جمهـور و پارلمان اسـت.
۲. بن بسـت و نـزاع میان قـوه ی اجراییـه و مقننه: بن بسـت و نـزاع میان 
پارلمـان و رییس جمهـور از ابتـدای کار پارلمـان آغـاز شـد. به صـورت عمومی 
عقیـده بـر این بـود کـه رییس جمهـور بـا اسـتفاده از وسـایل و امکانـات دولتی 
بـر اعضـای پارلمـان نفـوذ خواهد کـرد، و پارلمـان به یک نهـاد پیـرو و دنباله رو 

1. Norris )2000:213(
2. See )http://www.paymanemeli.com/modules.php?name=News&file=arti-
cli&sid=2131(, cited on 09/05/2008
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تبدیـل خواهـد شـد. ولـی وقتـی دولـت از ارضـای همـه اعضـای پارلمـان بـه 
صـورت انفـرادی در غیـاب حضـور احزاب سیاسـی عاجـز آمد، ایـن وضعیت 
قوانیـن،  بـدون چـون و چـرای  از تصویـب  پارلمـان  تغییـر کـرد.  و برداشـت 
خواسـت ها و مقرری هـای دولـت طبق دل خـواه رییس جمهـور امتنـاع ورزید و 
رقابـت میـان پارلمـان و رییس جمهـور بـه تاریـخ ۲۰۰۷/05/۱۲ وقتـی مجلس 
نماینـدگان وزرای خارجـه وعـودت مهاجرین را بـرای اسـتیضاح فراخوانده و به 
آنـان رأی عـدم اعتمـاد داد، بـه اوج خود رسـید. رییس جمهور در ایـن میان رأی 
عـدم اعتمـاد در مورد وزیـر عودت مهاجریـن را پذیرفـت و از پذیرفتن رأی عدم 
اعتمـاد بـه وزیـر امور خارجه امتنـاع ورزیـده و آن را به دادگاه عالـی ارجاع کرد. 
دادگاه عالـی بـا پذیرفتـن نظـر رییس جمهـور، برخـاف انتظار و توقـع جمعی، 
بـه ابقـای وزیـر و خطـای مجلـس نماینـدگان رأی داد. ولـی مجلـس نمایندگان 
ایـن حکـم و تفسـیر دادگاه عالـی را خـاف قانـون و خـارج دایـره ی صاحیـت 
دادگاه عالـی دانسـته و از پذیرفتـن آن امتنـاع ورزید. به این اسـاس این بن بسـت 
تـا اکنـون میـان پارلمـان و رییـس دولـت ادامـه دارد و سـطح روابـط میـان ایـن 
دو قـوه ی دولتـی بـه نازل تریـن حـد خـود رسـیده اسـت. مجلـس نماینـدگان 
رییس جمهـور را متهـم می کنـد که با تک روی و اسـتبداد از پذیرفتـن رأی قانونی 
نماینـدگان مـردم امتنـاع ورزیـده و اساسـات قانـون اساسـی را نادیـده می گیرد. 
همـان طـوری  کـه در بخـش نظـری تصریـح شـد، تا هنـوز بـرای این بن بسـت 

کـدام راه حـل معقـول و قناعـت بخش پیدا نشـده اسـت.
یاسـت  جمهوری: به مرور زمان روشـن شـده  3. وقـت معیـن دوره ی ر
اسـت کـه رییس جمهـور در حـل برخـی از عمده تریـن قضایـای کشـور، مانند: 
اعتمادسـازی میـان اقـوام، تأمیـن امنیـت، مقابله با تروریسـم )هـراس افکنی(، 
دولت سـازی، بازسـازی، مقابلـه بـا کشـت، تولید و قاچـاق مواد مخدر و فسـاد 
اداری نـاکام مانـده اسـت. ولـی امریکا و کشـورهای عضـو ائتـاف بین المللی 
و حتـی افغان هـا وقتـی مسـأله ی تغییـر یـا جایگزینـی رییس جمهـور بـه منظور 
بهبـود اوضـاع یـا خلـق فضـای جدیـدی از امیـدواری بـه آینـده در میـان مـردم 
افغانسـتان مطـرح می شـود، از یافتـن یـک راه حـل دموکراتیک برای این مسـأله 
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عاجـز می ماننـد، چون هـر حرکت خاف قانون اساسـی برای تغییـر و جاگزینی 
رییس جمهـور بـه معنـای کودتـا یا بحـران در نظـام تلقی شـده و گسسـت روند 

دموکراتیـک را در پـی خواهد داشـت.
۴. بـه دسـت آوردن همـه چیز در یـک انتخابات با پیامد بـرد و باخت 
قطعـی: ایـن مسـأله از نظـر نویسـنده ی ایـن سـطور از عمده تریـن مشـکات 
بـرای افغانسـتان بـه شـمار مـی رود. در کشـوری کـه نیـاز بـه دربرگیـری، کنـار 
آمـدن، شـامل سـاختن و نمایندگـی، بیش تر از انحصـار و برنـده و بازنده قطعی 
مطـرح اسـت، پی ریـزی نظامـی کـه بـه این نیـاز پاسـخ معکـوس ارایه کنـد، به 
عـوض ایجـاد ثبـات، زمینه هـای بحـران را فراهـم می سـازد. در سـایه ی نظـام 
جدیـد، رییس جمهـور و گـروه وی بـه کمـک و یاری مسـتقیم کشـورهای غربی 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـا نتیجـه ی از قبـل معلـوم برنـده و بازنـده ی 
قطعـی، برنـده اعان شـدند و دسـت به تشـکیل حکومـت زدند. در آغـاز وقتی 
آقـای کـرزی از هم پیمانـان قدرتمنـد تاجیـک خود فاصلـه گرفـت، احمد ضیاء 
مسـعود را تشـویق کـرد تا بـه عنـوان معـاون اول رییس جمهـور در کنـار محمد 
کریـم خلیلـی رهبـر حـزب وحـدت از قـوم هزاره بـه عنـوان معـاون دوم نامزدی 
خـود را در کنـار رییـس دولت اعان کنـد. حامد کـرزی و احمد ضیاء مسـعود 
بـدون کـدام توافـق روی یـک برنامـه ی سیاسـی و مشـارکت در قـدرت در یـک 
حرکـت شـتابزده با هـم کنـار آمدند و حـزب نهضت ملی افغانسـتان بـه رهبری 
احمدولـی مسـعود حمایـت خـود را از نامـزدی کـرزی و احمدضیـاء مسـعود 
اعـان کـرد. ولـی وقتـی نتایـج انتخابـات اعان شـد و کرزی بـه عنـوان برنده، 
رییس جمهـور افغانسـتان شـناخته شـد، بـا توجـه بـه این کـه مقـام معـاون اول 
ریاسـت جمهـوری از صاحیـت اجرایـی برخوردار نیسـت، کرزی معـاون اول 
را بـه راحتـی در مسـایل ملـی و تصمیم گیری هـای کان نادیـده گرفـت و تاش 
کـرد در عـوض حمایـت محمـد کریـم خلیلـی را جلـب کنـد. به ایـن صورت، 
کـرزی و گـروه وی تاجیک هـا و ازبیک ها را بـه صورت منظـم از رده های قدرت 
و تصمیم گیـری کنـار زده و دوسـتان و نزدیـکان خـود را در مقام هـای عمـده ی 
دولتـی تعیین کردند. از سـوی دیگـر، وقتی کرزی برنده ی انتخابات اعان شـد، 
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بقیـه نامـزدان مقـام ریاسـت جمهوری چـون محمد یونـس قانونی، عبدالرشـید 
دوسـتم و محمـد محقق کـه هر یکـی آرای قابل توجهـی به دسـت آورده بودند، 
بـه عنـوان بازنـدگان انتخابات بـا تمـام آرای به دسـت آورده، از صحنـه کنار زده 
شـدند. برخـی از ایـن نامـزدان کـه آرای قـوم خـود را در افغانسـتان بـه صـورت 
کامـل در اختیـار داشـتند، طبـق اصل برنـده و بازنـده ی قطعی، از مشـارکت در 
تصمیـم گیری هـای سیاسـی محـروم شـناخته شـدند کـه این بـه معنـای نادیده 
گرفتـن آرای یـک قوم در افغانسـتان در سـایه ی نظام جدید به شـمار می رود. این 
واقعیت هـا و شـواهد دیگـر بیانگـر آن انـد که نظـام جدیـد در افغانسـتان بیش تر 
بـه مثابـه ابـزاری در دسـت یک گروه خـاص بـه کار می رود تـا به عنـوان ابزاری 

بـرای تضمیـن مشـارکت و نمایندگـی اقـوام و گروه هـای مختلف افغانسـتان.
۵ . تکبـر و خودانـگاری: طـوری که در گذشـته تذکر رفت، یک شـخص 
بـا داشـتن پشـتیبانی مردمـی و حـق نمایندگی از ملـت، چنان احسـاس تکلیف 
و هدف منـدی می کنـد کـه در فکـر و اندیشـه دیگـران نیسـت و ایـن رونـد بـا 
سرشـت دموکراسـی کـه یـک نظـام مشـارکتی و رایزنانـه می باشـد در مغایـرت 
اسـت. این مسـأله در افغانسـتان به واقعیـت خیلی نزدیک اسـت. رییس جمهور 
خـود را برنـده و نماینده مردم افغانسـتان پنداشـته و حمایت کشـورهای غربی را 
نیـز بـا خـود دارد و با توجـه به همین پنـدار، وی به هیـچ یک از مخالفـان خود، 
حتـی بـه تقاضاهـای مشـروع آنـان، اهمیـت قایـل نیسـت. وی بـه قدرت هـای 
بیرونـی کـه او را بـه قـدرت رسـانیده اند بیش تـر گـوش فـرا می دهـد تا بـه مردم 
افغانسـتان. وی خـود را از حـزب بـازی، جنـاح بندی هـا و تقسـیمات قومـی 
بلندتـر تلقـی می کنـد، ولـی در عیـن زمان بـه تطبیـق برنامه های قومـی پرداخته 

و خویشـتن را در حلقـه ای از مشـاوران قوم گـرا محصور سـاخته اسـت.1
۶. برنـدگان و بازنـدگان مشـخص: چنان کـه در بخـش نسـبت و میـزان 
رأی بـرای نامـزدان مقـام ریاسـت جمهـوری ذکـر شـد، انتخابـات بیش تـر بـر 
اسـاس قـوم و منطقـه انجـام گرفته بود تـا بر اسـاس برنامه های حزبی و سیاسـی 

۱. نگاهـی بـه حلقـه ی خـاص مشـاوران نزدیـک رییس جمهـور کـه عمده تریـن تصامیـم را اتخـاذ 
می کننـد، واقعیـت ایـن ادعـا را ثابت سـازد.
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و می بایسـت سـاز و کاری در نظـر گرفتـه می شـد تا مشـارکت همه ی ایـن اقوام 
در قـدرت تضمیـن می شـد. ولـی برخـاف، در انتخابـات افغانسـتان برنـدگان 
و بازنـدگان مشـخص اند. آقـای کـرزی در ایـن انتخابـات برنـده اعـان شـد و 
دیگـران بـا محـروم شـدن از دسترسـی بـه قـوه ی اجراییـه، تصمیم گیری هـای 
حکومتـی، دسـت یابی بـه منابـع دولتـی، شـرکت در حکومـت ائتافی و سـهم 
گیـری در حکومـت بـه تناسـب آرای به دسـت آورده، بـه رغم داشـتن حمایت و 

رأی قـوم خـود بازنده شـناخته شـدند.
۷. قطبی سـاختن رونـد انتخابـات: رونـد برگـزاری انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری، جـو سیاسـی را در افغانسـتان قطبـی سـاخت، و قضایـا و مسـایل 
قومـی، زبانـی، مذهبـی و منطقـه ای بـه عنـوان شـعارهای انتخاباتـی و حربـه ی 
تبلیغاتـی مطـرح شـد و چنان کـه فیصـدی رأی در افغانسـتان نشـان می دهـد، 
مـردم بـه اسـتثنای مـواردی، بیش تـر بر اسـاس خطـوط قومـی، زبانی و سـمتی 
رأی دادنـد. بـا توجـه بـه سیاسـت ها و عمل کردهـای قومـی حکومـت کـرزی، 
می تـوان پیش بینـی کـرد کـه انتخابـات دور بعـدی ریاسـت جمهوری، مـردم و 

فضـا را قطبی تـر سـاخته و خطـوط قومـی و زبانـی برجسـته تر خواهـد شـد.
۸. کابینـه ی ضعیـف: در کابینـه ی جدیـد افغانسـتان تمام اعضـای کابینه 
بـه اراده و خواسـت شـخصی رییس جمهـور انتخـاب شـده اند. در ایـن انتخاب 
تمـام وزیـران قدرتمنـد و سیاسـت مداران ورزیـده و مشـهور از کابینـه کنـار زده 
شـده یـا حتی مجبور شـدند کشـور را ترک کننـد. بنابرایـن، کابینـه ی جدید یک 
کابینـه ضعیـف اسـت. اعضـای کابینـه از میان کسـانی انتخـاب شـده اند که در 
میـان مـردم و جامعـه ی پایگاه قـوی مردمـی ندارنـد. کابینه ی جدید در مقایسـه 
بـا کابینـه ی دوره ی انتقالـی در مقابـل رییـس دولـت مطیع تـر و ضعیف تـر بـه 

می رود. حسـاب 
یـران دنبالـه رو: وزیـران در حکومـت جدید افغانسـتان در سـایه ی  9. وز
قانـون اساسـی ۲۰۰۴ دنبالـه رو و مطیـع رییس جمهور به حسـاب می روند. در 
کابینـه ی جدیـد به مشـکل می توان وزیـر مسـتقل الرأی و بانفوذی را سـراغ کرد. 
بیش تـر ایـن وزیـران قبل از شـروع سـخن در جلسـات عمومی، تـاش می کنند 
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کیـد کرده،  در قـدم نخسـت بـه وابسـتگی و وفـاداری خـود بـه رییس جمهـور تأ
خویشـتن را عضـو »تیـم« رییس جمهـور و از نزدیـکان به وی معرفی کـرده و باز 
لـب بـه سـخن بگشـایند. آنانی کـه از مقـام وزارت و کابینـه برطرف شـده اند، یا 

بـه طـور کل از صحنـه ی سیاسـی حذف شـده یـا به حاشـیه رانده شـده اند.
رییس جمهـور  سیاسـت  سـبک  ییس جمهـور:  ر سیاسـت  سـبک   .۱۰
افغانسـتان بعـد از بـردن انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه صـورت غیـر مترقبه 
از دنبـال کـردن سیاسـت وحـدت ملـی و مصالحـه ی بین االفغانـی به سیاسـت 
برتری جویـی قومـی و زبانـی و تحکیـم و تثبیـت قـدرت و نفـوذ شـخصی اش و 
کنـار زدن یـا به حاشـیه رانـدن مخالفانش تغییر کرد. سـبک عمل کرد و سیاسـت 
رییس جمهـور را بـا توجـه بـه واقعیت هـای عینـی می تـوان فـردی و انحصـاری 

کرد. معرفـی 
ییس قـوه ی اجرایی: در افغانسـتان  ییس دولت و ر ۱۲. نقـش دوگانـه ر
رییـس حکومـت  و  رییـس دولـت  نقـش دوگانـه ی  داشـتن  بـا  رییس جمهـور 
می توانـد همـه مسـؤوالن حکومتـی را از باالتریـن مقـام در مرکـز تـا نازل تریـن 
مقـام در سـطح والیت هـا و ولسـوالی ها مقـرر و برطـرف کنـد. ایـن دوگانگـی 
مقـام، در ضمـن تقویت اسـتبداد و تـک روی، زمینه ی مشـارکت همگانـی اقوام 
مختلـف را در صحنـه ی سیاسـی محـدود سـاخته و منجر بـه دیکتاتـوری فردی 

می شـود.
۱۳. رابطـه ی قـوی میـان نظـام ریاسـتی و دموکراسـی اختیار سـپاری: 
تعریف و مشـخصاتی که از دموکراسـی اختیارسـپاری ارایه شـد به رییس جمهور 

و نظـام ریاسـتی کشـور بـدون کـم و کاسـت صـدق می کند.
ایـن فصـل را بـا ایـن نتیجـه گیـری بـه پایـان می رسـانم کـه نظـام انتخاب 
شـده بـرای افغانسـتان در ردیـف نظام ریاسـتی خالـص و متمرکز قـرار می گیرد. 
ایـن نظـام از تمـام مزایـا و نواقصـی کـه بـرای نظـام ریاسـتی در یـک جامعـه ی 
چندپارچـه در بخـش نظـری این جسـتار برشـمرده شـد، برخـوردار اسـت. این 
نظـام بـه منظور حـل عادالنـه ی تقاضاها و خواسـت های حـل ناشـده ی اقوام و 
گروه هـای مختلـف جامعـه ی افغانسـتان، کـه مایـه ی اساسـی بحران در کشـور 
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بـه شـمار مـی رود، طراحـی، مهندسـی و اسـتخوان بنـدی نشـده اسـت. قانـون 
اساسـی و بالطبـع نظـام سیاسـی افغانسـتان بـه صـورت غیـر دموکراتیـک، بـا 
عجلـه، در خفـا، تحـت تأثیـر نفـوذ یـک گروه خـاص و با اعمـال فشـار بیرونی 

اتخـاذ شـد و از سـوی یـک نهـاد جعلـی و تاریـخ زده بـه تصویب رسـید.
بـه دلیل این کـه نظام سیاسـی جدید بـرای افغانسـتان نمی تواند شـمولیت، 
کنـار آمـدن و نمایندگـی اقوام افغانسـتان را در قوه ی اجرایـی و تصمیم گیری های 
ملـی، تضمیـن و بـه خواسـت های اقـوام مختلـف ایـن کشـور، طـوری کـه در 
بخـش نظـری بـرای جوامـع چندپارچـه مـورد بحث قـرار گرفـت، پاسـخ دهد، 
باعـث نارضایتـی، عـدم اعتماد و درگیـری میان اقـوام و گروه های مختلف شـده 
اسـت. بـه دلیـل طبیعـت و سرشـت این نظـام، بن بسـت میـان قـوه ی اجرایی و 
قـوه ی تقنینـی ادامـه دارد و رییس جمهور با طفـره رفتن از قبـول تصامیم پارلمان 
کشـور بـه فـردی دکتاتـور و مسـتبد تبدیـل شـده و قـوه ی قضایـی با دنبالـه روی 
از رییـس دولـت بـه تفسـیر و توجیـه عمل کردهـای غیرقانونـی رییـس دولـت 
ادامـه می دهـد. سـطح نارضایتـی از حکومـت میـان تاجیک هـا، ازبیک هـا و 
هزاره هـا بـا رشـد سیاسـت های قومـی و برتری جویانـه ی رییس جمهـور و گروه 
وی و در میـان پشـتون ها بـه خاطـر اعمـال سیاسـت های تصفیـه ی درون قومی، 
منطقـه ای ، قبیلـه ای و حضـور نیروهـای بیرونـی در حـال رشـد اسـت. میـزان 
رشـد  مخـدر،  مـواد  قاچـاق  و  تولیـد  زرع،  بی امنیتـی،  مسـلحانه،  حمـات 
بی سـابقه ی فسـاد اداری، ناکامـی دولـت در راه انـدازی یـک برنامه ی بازسـازی 
متـوازن در افغانسـتان و ائتاف هـای محلـی و منطقـه ای جدید همـه حکایت از 
نارضایتـی مـردم از نظـام جدید دارنـد. بنابرایـن، این نظـام ریاسـتی انحصاری 
متمرکـز نمی توانـد باعـث تحکیم دموکراسـی و مهار جنگ در افغانسـتان شـود. 
نویسـنده ی ایـن سـطور بـر ایـن بـاور اسـت اگر بـا توجـه بـه معیارهایـی که در 
بخـش نظـری ایـن جسـتار مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت، گام هـای جـدی بـرای 
اصاح نظام برداشـته نشـود و زمینه ی تشـکیل یک نظـام پارلمانـی فراگیر و غیر 
متمرکـز کـه نیـاز اساسـی جوامـع چندپارچـه شـمرده می شـود، فراهـم نگـردد، 
نظـام ریاسـتی در ایـن کشـور به سـقوط مواجه شـده و با بیـرون رفتـن نیروهای 
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خارجـی در کشـور، دور دیگـری از درگیری هـای قومـی و میان قومـی از سـر 
گرفتـه خواهد شـد.
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درآمد
از چـاپ نخسـت کتـاب »نقدی برسـاختار نظام در افغانسـتان« حدود ۱۱ سـال 
می گـذرد. بـه پیشـنهاد شـماری از دانشـگاهیان و دوسـتان برآن شـدم تـا کتاب 
را بـا ویرایـش و تجدیـد نظـر دوبـاره چـاپ کنـم. ارزیابـی تحـوالت، وقایـع و 
اسـت.  مسـتقل  بحـث  نیازمنـد  ۱۱ سـال  ایـن  فکـری  جریان هـای سیاسـی- 
امـا پیگیـری حـوادث و پرداختـن بـه بحـث گفتمـان تغییـر نظـام در افغانسـتان 
و این کـه آیـا یافته هـای پژوهـش هنـوز معتبـر هسـتند یـا خیـر، مـرا واداشـت تا 

فصـل دیگـری بـه کتـاب عـاوه کنم.
در ایـن فصـل تـاش می کنـم گفتمـان تغییـر نظـام را در ۱۱ سـال گذشـته 
پی گیـرم و بـا درنظرداشـت مبناهـای نظری بحث به نقـد و ارزیابـی کارکرد نظام 
سیاسـی، چالش هـا و تحـول جریان های طـرف دار حفظ نظـام ریاسـتی و تغییر 

نظـام از ریاسـتی بـه پارلمانی یـا شبه ریاسـتی بپردازم.
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و دو  بعـد از چـاپ نخسـت کتـاب، سـه 
افغانسـتان برگـزار گردیـده اسـت؛  پارلمانـی و شـورای والیتـی در  انتخابـات 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲۰۰۹، انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۴ و 



نقدی بر ساختار نظام در افغانستان       184

انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۹. در هرسـه انتخابـات بحـث تغییر و حفظ 
»سـاختار نظـام« بـه عنـوان یکی از دال هـای مرکـزی مبـارزات انتخاباتی مطرح 
گردیـده اسـت. دسـته های انتخاباتـی آقـای حامد کـرزی و محمد اشـرف غنی 
چـه در جریـان مبـارازت انتخابـی و چـه در قـدرت از داعیـه ی نظـام متمرکـز 
ریاسـتی بـا قـوت دفـاع  کرد ه انـد و دسـته ی انتخاباتی تغییـر و امیـد، اصاحات 
و همگرایـی و ثبـات و همگرایـی بـه رهبـری دکتـور عبداللـه عبداللـه در مراحل 
مختلـف از تغییـر سـاختار نظـام از ریاسـتی مطلـق بـه پارلمانـی غیـر متمرکز و 

فراگیر. 
در ایـن مـدت تحـوالت، حـوادث و تغییـرات عمـده ای در جامعه بـه وقوع 
پیوسـته و گفتما ن هـای متعـددی دربـاره ی قضایای مختلف شـکل گرفته اسـت. 
کتاب هـا، مقـاالت و پژوهش هـای متعـددی دربـاره ی نوعیـت نظـام و رضایت 
و عـدم رضایـت مـردم از نظام و حکومت داری به نشـر رسـیده اند.1 نشسـت ها، 
سـیمینارها و همایش هـای مختلفـی از سـوی موافقـان و مخالفـان تغییـر نظـام 
در افغانسـتان برگـزار گردیـده اسـت.2 در تلویزیون هـا، رادیوهـا و شـبکه های 
اجتماعـی بحـث تغییـر و عـدم تغییـر نظـام همیـش مطـرح گردیـده و موافقـان 
و مخالفـان دیدگاه هـا و اسـتدالل های خویـش را مطـرح کرده انـد.3 مـن در این 
مـدت در بحث هـا و همایش هـای زیـادی در داخـل و بیـرون کشـور حضـور 
یافتـه ام و دیدگاه هایـم را در ایـن زمینه مطرح سـاخته ام.4 با حضـور در حکومت 

۱. برای مطالعه بیش تر در این زمینه مراجعه نمایید به پژوهش انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان 
تحـت عنـوان »قانون اساسـی و جامعـه ی در حال گذار افغانسـتان: ارزیابـی دیدگاه ها و پیشـنهادهای 

عمومـی برای تعدیل قانون اساسـی«، کابل: اسـد ۱۳۹۵ خورشـیدی.
https//:aiss.af/persian/assets/aiss_publication/e28dd9fdfced86dfa1024e8c-
469597cb.pdf

 تاریخ بازدید ۴ فبروری ۲۰۲۰ .
۲. بـه طـور نمونـه می تـوان از نشسـت های منظـم کانـون اصاحـات، جمعیـت فکـر و دیگـر 

نهادهـای مشـابه در کابـل در ایـن زمینـه نـام بـرد.
۳. در ایـن راسـتا می تـوان از بحث هـای منظـم تلویزیـون طلـوع، آریانـا، خورشـید و نـور نـام برد. 

مـن شـخصا در ایـن بحث ها اشـتراک کـرده ام. 
۴. مـن در کابـل در کانـون اصاحـات، جمعیـت فکر و دانشـگاه خورشـید سـخنرانی کـرده ام. در 
اکثـر تلویزیون هـای کشـور در جریـان انتخابـات و بعـد از آن در بحث هـای مربـوط بـه سـاختار 
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وحـدت ملـی در پنج سـال پسـین از جریـان بحث هـا و اسـتدالل های موافقـان 
گاهـم. ایـن حضـور، تجربـه   و مخالفـان تغییـر نظـام در داخـل حکومـت نیـز آ
و دسترسـی بـه معلومـات دسـت  اول، مـرا در موقعیـت مناسـبی برای نوشـتن و 

قضـاوت دربـاره ی گفتمـان تغییـر نظـام قـرار می دهد.
بحـث تغییـر و عـدم تغییـر نظـام در تمـام ایـن مراحـل از سـوی جریـان 
مردم گـرا و انحصارگـرا در منشـورهای انتخاباتی، بحث های مبـارزات انتخاباتی 
و بحث  هـای رسـانه ای و روشـنگری بـه صـورت برجسـته مطـرح گردیـده و بـا 
تغییـرات ملمـوس در صف بندی هـای انتخاباتـی و فکـری جایگاه خویـش را به 

عنـوان یکـی از داعیه هـای ملـی حفـظ کـرده اسـت.1
بـه این اسـاس مبـارزه و تاش فکری-عملی بـرای اسـتحکام پایه های نظام 
متمرکـز ریاسـتی انحصارگـرا و تغییـر آن بـه نظـام پارلمانـی فراگیـر غیرمتمرکـز 
همچنـان ادامـه دارد. تحـول عمـده در ایـن مسـیر تغییـر دیدگاه هـای احـزاب و 
بازیگـران داخلـی و بین المللی اسـت. بـه طور نمونه در سـطح داخلـی می توان 
از حـزب افغان ملت و شـخص آقـای انورالحق احدی، حزب وحدت اسـامی 
افغانسـتان بـه رهبـری محمدکریـم خلیلـی و جنبـش ملـی اسـامی بـه رهبری 
جنـرال عبدالرشـید دوسـتم نـام بـرد که اکنـون در کنـار دکتـور عبداللـه عبدالله 
و در صـف دسـته ی انتخاباتـی »ثبـات و همگرایـی« قـرار دارنـد که تغییـر نظام 
و غیـر متمرکزسـازی قـدرت یکـی از داعیه هـای اساسـی ایـن جریـان را شـکل 
می دهـد. ایـن تحـول می توانـد در رهایـی گفتمـان غیرمتمرکزسـازی قـدرت از 
اسـارت بحث هـای قومی-سـمتی کمـک کنـد. در سـطح بین المللـی ایـاالت 
متحـده ی امریـکا، اتحادیـه ی اروپا و دیگـر متحدان افغانسـتان متوجه شـده اند 
کـه انتخـاب نظـام ریاسـتی متمرکـز بـا یـک برنـده و بازنـدگان متعـدد در یـک 
جامعـه ی پسـاجنگ یـک اشـتباه بـوده اسـت . آن هـا دیدگاه هـای خویـش را در 

نظـام شـرکت نمـوده ام. بـرای شـنیدن ایـن بحث هـا و گزارش های مربـوط به ایـن مباحـث لطفا به 
http://mujibrahimi.com .وبسـایت شـخصی ام مراجعه نماییـد

۱. بـرای تفصیـل بیش تـر مراجعـه کنید بـه منشـورهای اصاحـات و همگرایـی، تحول و تـداوم در 
انتخابـات ۲۰۱۴ و ثبـات و همگرایـی در انتخابـات ۲۰۱۹. 
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سـطوح مختلـف دربـاره ی ناکارآمـدی نظام ریاسـتی متمرکـز انحصارگرا مطرح 
می کننـد. در سـطح اکادمیـک و بحث هـای عملـی نیز چنیـن اسـت. کتاب ها، 
مقـاالت و بحث هـای فراوانی در این ۱۱ سـال دربـاره ی کارآمـدی و ناکارآمدی 
نظـام ریاسـتی متمرکـز انحصاری در افغانسـتان نشـر و ارایه گردیده انـد که ما را 

در فهـم قضیـه کمـک می کنند.
از نـگاه عملـی شـاید عمد ه تریـن گام در ایـن راسـتا امضـای توافق نامـه ی 
سیاسـی کابـل و بـه اسـاس آن تشـکیل حکومت وحـدت ملی و ایجاد ریاسـت 
 سـاختار قـدرت در افغانسـتان 

ً
اجرایـی باشـد. بـر اسـاس ایـن توافق نامـه عما

تغییـر کـرد و بـا ایجاد ریاسـت اجرایـی گام مهمی در راسـتای احیـای صدارت 
و تغییـر نظام برداشـته شـد. 

بـه رغم چالش هـای موجود و تاش های جریـان انحصارگرا برای ناکام سـازی 
در  قـدرت  غیرمتمرکزسـازی  بـرای  مردم گـرا  جریـان  تاش هـای  و  مبـارزات 
افغانسـتان، ایـن جریـان اکنـون در موقعیـت بهتـری قـرار دارد و می توانـد بـرای 
تحقـق اهــداف و برنامه هـای خویـش بـا حفـظ دسـتاوردهای سـالیان پسـین 

تـاش نماید.

ادعاها و فرضیه های بنیادین پژوهش
جامعـه ی  یـک  افغانسـتان  کـه  بـود  ایـن  بنیادیـن  ادعـای  کتـاب  مباحـث  در 
و شـکل دهی  ملت سـازی  دولت سـازی،  اسـت.  و چندفرهنگـی  قومـی  چنـد 
ناسـیونالیزم در ایـن کشـور از بـاال بـه پاییـن صـورت گرفتـه و نظـم نمادیـن 
حاکـم بـر سیاسـت و فرهنـگ از ایـن تنـوع و کثـرت نمایندگـی نمی کنـد. در 
بحث هـای  مطرح شـدن  و  افغانسـتان  در  بـزرگ  ایدلوژی هـای  پسـا  مرحلـه ی 
هویـت و نمایندگـی، افغانسـتان یک جامعـه ی چندپارچه و ناهمگون اسـت. با 
درنظرداشـت سـالیان جنـگ و درگیری هـا  سـاختار قـدرت و روابـط اجتماعی-
سیاسـی در جامعـه از بنیـاد دگرگـون شـده اسـت. تحـوالت بعـد از ۱۱ سـبتمبر 
۲۰۰۱ و حرکـت افغانسـتان بـه سـوی مردم سـاالری یـک آغاز خوب بـود. یکی 
از اقدامـات بنیادیـن در مسـیر شـکل گیری یـک افغانسـتان مردم سـاالر و مرفـه 
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در ایـن مرحلـه تدویـن قانـون اساسـی اسـت. متأسـفانه قانـون اساسـیی که در 
بـه رغـم خوبی هایی کـه دارد واقعیت هـای عینـی  ایـن مرحلـه شـکل گرفـت 
یـک جامعـه ی ناهمگـون پسـاجنگ را در نظـر نگرفـت و به جای انتخـاب نظام 

پارلمانـی فراگیـر همـه شـمول نظـام ریاسـتی انحصاگـرا را برگزیـد.
و  دشـواری ها  می گـذرد،  ریاسـتی  نظــام  انتخـاب  از  ســالی که  نـوزده   در 
مطلـق  ریاسـتی  نظـام  بـرای  کتـاب  ایـن  نظـری  بحـث  در  چالش هایی کـه 
انحصارگـرا برشـمردیم مصـداق عمـل یافتنـد و در کنـار عوامـل و انگیز ه هـای 
دیگـر نظـام نتوانسـت بـه قـوام برسـد، رونـد ملت سـازی تنـوع و چندفرهنگـی 
را تبلـور دهـد،  مردم سـاالری تحکیـم یابـد، ثبـات سیاسـی اسـتحکام پیداکنـد 
و تنش هـا و درگیری هـا مهـار گـردد. انحصارگرایـی و طـرد و نفـی دیگـران و 
غیـر خودی هـا در دور دوم حکومـت آقـای کـرزی و حکومـت محمـد اشـرف 
غنـی ادامـه یافـت. شـکاف های عمیـق قومی-سیاسـی در جامعه شـکل گرفت 
و جامعـه بـه دلیـل انحصـار قـدرت و صاحیت هـای بی شـمار رییـس دولـت 
نتوانسـت از نـگاه سیاسـی بـه ثبـات الزم دسـت یابـد. انتخابات هـای سـالیان 
پسـین بـه عـوض حرکـت صعـودی سـیرنزولی پیمودنـد و تقلـب و فسـاد جای 

شـفافیت را گرفـت. 

جامعه ی چندپارچه و مسأله ی قوم گرایی
یکـی دیگـر از فرضیه هـای ایـن پژوهش بـر این اسـتوار بود که در یـک جامعه ی 
متکثـر و چندپارچـه، به منظور جلوگیـری از منازعه ی قدرت، تنها سـاختار نظام 
غیرمتمرکـز پاسـخگو اسـت. قوم گرایـی و انحصارگرایی در ۱۱ سـال بعد از نشـر 
کتـاب در افغانسـتان نـه این کـه کاهـش نیافتـه و مـا نتوانسـته ایم بـه سـوی ملت 
شـدن بـه اسـاس الگوهـای جوامـع چندقومـی و چند فرهنگـی حرکـت نماییم، 
بـل  گـراف قوم گرایـی و انحصار گرایـی بیش تر به دلیل اسـتفاده ی ابـزاری رهبران 

و سـران جریان هـای سیاسـی در مراحل مختلـف افزایش یافته اسـت. 
نمونـه ی بـارز قوم گرایـی و ناکامـی عبـور از تنگ ناهای قومی در افغانسـتان 
را می تـوان در انتخابات هـای پارلمانی و ریاسـت جمهوری به روشـنی مشـاهده 
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کـرد. رأی دهنـدگان بـه رغـم تجربـه ی ۱۹ سـاله ی انتخابـات و مردم سـاالری 
هنـوز بـه اسـاس قـوم و منطقـه رأی می دهنـد تا بـه اسـاس برنامه و طـرح. مردم 
هنـوز بـه »دیگـران«، آنانی کـه از قـوم و تبار خودشـان نیسـتند،  به عنـوان »غیر« 
نـگاه می کننـد و به دشـواری بر آنـان اعتماد می نماینـد. گـراف آراء در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری ۲۰۰۹، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ سـوگمندانه بـه صـورت واضـح و 

باورناکردنـی ایـن واقعیـت را تبلـور می دهد. 
بـه رغـم این که در انتخابات  های ریاسـت جمهـوری ائتاف های وسـیع تری 
شـکل گرفتنـد و نوعـی از فراگیـری و عبـور از تنگناهـای قومـی را بـه نمایـش 
گذاشـتند، امـا نتایـج و گراف هایی کـه از سـوی کمیسـیون مسـتقل انتخابات به 
نشـر رسـید، بـار دیگـر رأی به اسـاس قـوم و منطقـه را بـا انـدک تفاوت هایی در 
سراسـر افغانسـتان بـه نمایش  گذاشـت. نفـس رده بنـدی قومی نامزدان ریاسـت 
جمهـوری و معاونـان آنـان بـه اسـاس قـوم بیانگـر نقـش و حضـور قـوی قـوم و 
انحصـار در  و  قوم گرایـی  میـزان  البتـه  اسـت.  افغانسـتان  در سیاسـت  منطقـه 
ائتاف هـا و روی کردملـی و فراگیـر از ائتـاف تـا ائتافـی و از رهبـر تـا رهبـری 
فـرق می کنـد. عـده ای اسـامی، ملـی، فراگیـر، واقع گـرا و منصفانـه بـه قضایـا 
و پیچیدگی هـای کشـور نـگاه می کننـد و عـده ای قوم گرایانـه، منفعت جویانـه، 
انحصارگرایانـه و... . نکتـه ی اصلـی ایـن اسـت کـه نخبگان سیاسـی براسـاس 
منافـع فـردی و گروهی شـان به تیم هـای مختلف سیاسـی و انتخاباتی پیوسـتند، 
 قومـی و تبـاری باقی مانده اسـت. ایـن بدان معنا اسـت 

ً
امـا رأی توده هـا عمدتـا

کـه یـا نخبـگان نتوانسـتند توده هـا را باخـود همراه سـازند و یـا این کـه برنامه ای 
بـرای کشـانیدن پـای توده هـا در دسـته ی انتخاباتـی مـورد نظـر را نداشـته اند.

چنـد نمونـه  در حکومـت وحدت ملـی می توانـد حرکت هـا و تصمیم های 
قوم گرایانـه و انحصارگرایانـه را در سـالیان اخیـر بـه خوبـی بازتـاب دهـد: کنـار 
زدن جنـرال عبدالرشـید دوسـتم از معاونیـت اول ریاسـت جمهـوری بـه عنـوان 
نماینـده ی قوم ازبیک که برای محمد اشـرف غنی احمـدزی در انتخابات ۲۰۱۴ 
رأی آورد، برطرفـی احمدضیـاء مسـعود از مقام نماینده ی خـاص رییس جمهور 
در بخـش اصاحـات، بـه رغـم توافق نامـه و تعهـد دوجانبـه و پرکـردن خـأل 



189        فصل پنجم؛ گفتمان تغییر نظام در یک دهه ی پسین در افغانستان

تاجیک هـا در دسـته ی تحـول و تـداوم، کنـار زدن نظام منـد مسـٔووالن درجه اول 
و وزرای هـزاره، عـزل محمـد محقـق از معاونیت دوم ریاسـت اجرایی از سـوی 
محمـد اشـرف غنـی احمدزی و حـذف چوکـی وی از کابینه و سـایر شـورا ها و 
نهادهـای داخـل ارگ ریاسـت جمهـوری، تصفیه کاری هـای اخیـر در نهادهای 
امنیتـی و دیگـر نهادهـای دولتی، انحصار قـدرت در ارگ به دسـت یک حقله ی 
خـاص قومی و انحصـار قومی-گروهی بـر منابع قدرت و ثروت در افغانسـتان. 
تصفیه کاری هـای درون قومـی، دورن گروهـی، وصل هـا و فصل هـای موسـمی 
چوکـی و پول محـور و... در سیاسـت افغانسـتان در این مرحله داسـتان مفصلی  

دارد کـه از حوصلـه ی ایـن بحث بیرون اسـت.

افغانستان و مسأله ی بحران هویت
مسـأله ی هویـت و تنش های هویتی در افغانسـتان،  طوری کـه در بخش هایی از 
کتـاب مطـرح گردید، تـا اکنون راه حـل معقول پیدا نکرده اسـت. نـزاع گفتمانی 
میـان طرف هـا به شـدت جریـان دارد. عـده ای در این نـزاع طـرف دار حرکت به 
پیـش و عـده ای خواهان برگشـت و حفظ هژمونـی قدیم خویش انـد. نمونه هایی 
از ایـن نزاع هـا و جدل هـا را می تـوان در بخش هـای مختلـف جامعـه مشـاهده 
کـرد. بـه طور نمونه، مشـکل دانشـگاه و پوهنتون، فارسـی و دری و اصطاحات 
ملـی و غیر ملی در ۱۹ سـال گذشـته حل نگردیـده و تا اکنون قانـون تحصیات 
عالـی در پارلمـان کشـور بـه این دلیـل تصویـب نگردیده اسـت. دانشـگاه های 
کابـل و هـرات بـه ایـن دلیـل تـا اکنـون بـدون لوحه انـد و در دانشـگاه ها و دفاتر 

دولتـی ایـن بحث هـا هنوز بـه تنش هـا دامـن می زنند. 
توزیـع کارت هـای الکترونیـک در دوران حکومـت وحـدت ملـی نمونه ی 
دیگـری از جنجال هـای هویتـی اسـت. سـال ها اسـت حکومـت تصمیـم دارد 
کارت هویـت الکترونیـک را بـه عـوض تذکره هـای کاغـذی توزیـع نمایـد تـا 
از ایـن کارت در شناسـایی شـهروندان کشـور در امـور اداری و از جملـه در 
انتخابـات اسـتفاده گـردد. ایـن کارت هویـت تنهـا کاربـرد داخلـی دارد و در 
بیـرون از ملک از آن برای شناسـایی شـهروندان اسـتفاده نمی گـردد. اما در مورد 
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این کـه در بخش هـای معلومـات متقاضـی چـه نوشـته شـود بحـث و جدل های 
معلومـات  بیش تریـن  ملـی  شـورای  تصمیـم  اسـاس  بـه  دارد.  وجـود  فـراوان 
دربـاره متقاضـی درج حافظـه ی بایومیتریـک کارت می گـردد و تنهـا معلومـات 
ضـروری مـورد نیـاز روی صفحـه ی کارت بایـد درج گـردد. امـا عـده ای بـر 
ایـن اصـرار دارنـد تـا دیـن، قـوم و ملـت نیـز روی کارت درج گـردد. مخالفـان 
ایـن تصمیـم برایـن باورانـد کـه کارت کاربـرد داخلـی دارد، روی صفحـه ی آن 
بـه خـط درشـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و کارت تابعیـت نوشـته شـده 
اسـت، بنابرایـن نیـازی دیـده نمی شـود تا قـوم و ملـت روی کارت نوشـته گردد. 
همـکاران بین المللـی بـه ویـژه اتحادیـه ی اروپـا بـه ایـن باورانـد که افغانسـتان 
جامعـه ی پسـاجنگ اسـت و هنـوز تنش هـای قومـی در ایـن جامعه حل ناشـده 
باقـی اسـت. بنابرایـن درج قـوم در کارت الکترونیـک می توانـد در منازعـات و 
جنگ هـای قومـی زمینـه ی تصفیه هـای قومـی را فراهـم سـازد. از سـوی دیگـر 
عـده ای بـر ایـن باوراند کـه به اسـاس این طـرح اقوامـی زیرنـام درج قومیت در 
کارت بـه زیرمجموعه هـا و شـاخه های فراوانـی تقسـیم می شـوند،  درحالی کـه 
زیرمجموعه هـا و زیرشـاخه های قـوم پشـتون در ایـن معادلـه به نام پشـتون درج 
کارت هویـت می گردنـد و این روی کرد بـاالی ادعای تاریخـی اکثریت و اقلیت 

در کشـور تأثیـر می گـذارد.
مخالفـان رادیـکال ایـن رو ی کـرد بـا درج واژه ی افغـان بـه عنـوان ملـت 
مشـکل دارنـد. آنـان بـر ایـن باورانـد کـه افغـان و پشـتون دو کلمه مـرادف برای 
قـوم پشـتون در افغانسـتان اسـت و از هویت اقـوام دیگر در جامعـه ی چندقومی 

و چنـد فرهنگـی افغانسـتان نمایندگـی نمی کنـد.
در نشسـت مورخ 12 اسـد سـال 1394 شـورای وزیران جمهوری اسـامی 
افغانسـتان بـه ریاسـت دکتـور عبداللـه عبداللـه،  که نویسـنده نیـز در آن حضور 
داشـت، بـا اکثریـت قاطـع تصویـب گردید تا بـه اسـاس فیصله ی شـورای ملی 
کارت هویـت صـادر گـردد و در روی کارت الکترونیـک تنهـا نـام، نـام پـدر، 
آدرس و... نوشـته شـود و بقیـه معلومـات در حافظـه ی بایومیتریـک کارت درج 
و از ذکـر دیـن، قـوم و تابعیـت در روی کارت خـود داری گـردد. رییـس اجرایی 
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حکومـت اعـام کـرد کـه توزیـع تذکـره ی الکترونیـک در 28 اسـد )سـالروز 
 آغـاز شـود. ایـن فیصلـه بـا موجـی از اعتراضات و 

ً
اسـتقال افغانسـتان( رسـما
گردهمایی هـا روبـه رو شـد. 

علیـه ایـن تصمیـم شـورای وزیـران از سـوی قوم گراهایـی چـون اسـماعیل 
یـون، حـزب افغان ملـت و... تظاهـرات  و اعتراضاتی صورت گرفـت. آقای یون 
بحـث اسـامیت و افغانیـت را مطـرح سـاخت و مخالفـت خـود را بـا تصمیـم 
اعتراض هـا  ایـن  بـه  عکس العمـل  در  سـپیدار  کـرد.  مطـرح  وزیـران  شـورای 
تصریـح کـرد کـه در قضیـه ی کارت الکترونیـک و درج و عـدم درج اسـام، 
افغـان و قـوم در روی کارت هویـت موضع گیـری ایدیولوژیـک نـدارد. در ایـن 
بـاره اعتراضـات و دیدگاه هـای متفاوتی وجـود دارد، امـا به دلیل کاربـرد داخلی 
کارت الکترونیـک، نیـازی بـه درج این معلومـات در صفحـه ی اول کارت دیده 

نمی شـود.
محمـد اشـرف غنـی کـه در جریـان تصمیم شـورای وزیـران در سـفر بود، 
بعـد از برگشـت مخالفـت خـود را بـا این طـرح اعـان کـرد و قضیه دوبـاره در 
کابینـه مطـرح گردید. برای حل مشـکل مذاکرات و رفت و آمدهـای میان ارگ و 
سـپیدار صـورت گرفت، امـا نتایجی در پی نداشـت. موضوع بـه پارلمان ارجاع 
شـد و بحث هـای قومی-هویتـی از سـوی موافقـان و مخالفـان بـاال گرفـت. 
باآلخـره محمـد اشـرف غنـی بـه صـورت یک جانبـه تصمیـم گرفـت تـا کارت 
الکترونیـک بـا درج کلمـه ی دین، افغـان به عنوان ملـت و  قومیت صـادر گردد. 
کارت بـا ایـن مشـخصات از سـوی ریاسـت احصاییـه ی نفوس صـادر گردید و 
محمـد اشـرف غنـی احمـدزی بـا تعـدادی از مسـٔوولین عالی رتبـه آغـاز توزیع 
 افتتـاح و بـا همراهـان خـود کارت الکترونیک 

ً
کارت هـای الکترونیـک را رسـما

کردند. دریافـت 
دکتـور عبداللـه عبداللـه بـا ایـن تصمیـم مخالفـت کـرد و در یک نشسـت 
و یک جانبـه خوانـد.  غیـر مشـروع  را  ایـن تصمیـم  در قصـر سـپیدار  خبـری 
ریاسـت اجرایـی در اعتـراض خـود تصریـح کـرد کـه توزیـع کارت الکترونیک 
یـک رونـد ملـی اسـت و طرح هـا و برنامه های کان ملـی باید باعـث وحدت و 
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یکپارچکـی ملـی گردنـد نـه باعث دامـن زدن به اختافـات و تنش هـای قومی-
هویتـی. رییـس اجرایـی ایـن تصمیـم را در زمانـی اتخـاذ کـرد کـه جنجال های 
عطامحمـد نـور بـه نمایندگـی از تاجیـکان در شـمال افغانسـتان بـه اوج خـود 

بود. رسـیده 
داسـتان کارت الکترونیـک، مذاکـرات درون حکومتی و بحث هـا و طرح های 
دو طـرف در ایـن زمینـه نیازمنـد بحـث مفصـل و جداگانـه   اسـت. بـه عنـوان 
کسـی که در ایـن بحث هـا در سـطح حکومـت حضور داشـتم، در یـک فرصت 
مناسـب بـه آن خواهـم پرداخـت. امـا اصل قضیـه در ایـن تنـش قومی-هویتی 
بـود. محمـد اشـرف غنـی احمـدزی، محمد حنیـف اتمر مشـاور امنیـت ملی، 
اکـرم خپلـواک مشـاور ریاسـت جمهـوری و قوم گرایـان بـدون هیـچ منطـق و 
اسـتدالل تنهـا یـک خواسـت داشـتند: درج کلمـه ی افغـان در سـتون ملـت در 
کارت الکترونیـک. در بـدل قبـول ایـن خواسـت آمـاده بودنـد بـه هـر خواسـت 

دیگـر تـن در دهند.
رونـد توزیـع بـه رغـم مخالفـت ریاسـت اجرایـی آغـاز گردیـد، امـا روند 
توزیـع بـه دلیـل یک جانبـه بـودن تصمیـم و عـدم مشـارکت ریاسـت اجرایـی و 
رهبـران سیاسـی بـه کندی بـه پیش مـی ٰرود و تـا اکنون تعـداد محـدودی کارت 

الکترونیـک توزیـع گردیده اسـت.
نظـام ریاسـتی متمرکـز، سـبک  بازنـدگان بی شـمار در  و  برنـده ی واحـد 
اداره ی مملکـت از سـوی رییس جمهـور با درنظرداشـت شـخصیت و سـجایای 
اخاقـی وی، انحصـار صاحیت هـا در یـک شـخص و سـایر مـواردی کـه در 
نواقـص نظـام ریاسـتی برشـمرده شـد، چـه در دوران آقـای حامـد کـرزی و چه 
در دوران ریاسـت محمـد اشـرف غنـی احمـدزی در کشـور مـا قابـل لمـس و 

اندازه گیری انـد.
در  رییس جمهـور  از صاحیت هــای  بی رویــه  اسـتفاده  مــدت  ایـن  در 
مقرر ی هـا، برطرفی هـا، تصـرف در بودجـه و کودهـای احتیـاط در افغانسـتان 
بـی داد می کنـد. تأثیر اعمـال صاحیت هـای رییس جمهـور را در رابطـه ی مرکز 
بـا اطـراف نیز می تـوان به وضوح مشـاهده کـرد. تنش میـان مرکـز و عطا محمد 
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نـور، مقـرری طـرف داران و وابسـتگان بـدون در نظرداشـت اصـول و مقـررات 
اداری یـا اصـل شایسته سـاالری، برطرفـی تعداد زیـادی از مخالفـان و متحدان 
از سـوی غنـی، بی اعتنایـی بـه توافق نامه هـا و تعهـدات دوجانبـه و چندجانبـه 
بـاالی ثبـات سیاسـی، اعتماد ملـی، اتحـاد و یکپارچگی اقوام در کشـور و روند 

حکومـت داری تأثیـرات منفـی به جا گذاشـته اسـت.
بن بسـت و تنـش میـان قـوه ی اجرایی و قـوه ی تقنینی متاسـفانه در ۱۱ سـال 
پسـین، چنان کـه در کتـاب بـه آن پرداختیـم، ادامـه دارد. تـا اکنون شـورای ملی 
جایـگا شایسـته و بایسـته ی خـود را در نظام نیافته اسـت. در ایـن روابط پرتنش، 
مجلـس نماینـدگان بارهـا بـه وزرای حکومـت رأی عـدم اعتمـاد داده  اسـت، 
طرح هـای حکومـت را رد نمـوده  و حکومـت در برابـر مجلـس به عمـل بالمثل 
دسـت زده اسـت. تعـدادی از وزرایی که از سـوی مجلـس نماینـدگان رأی عدم 
اعتمـاد گرفتنـد بـرای سـالیانی بـه صـورت سرپرسـت بـه وظایـف خـود ادامـه 
دادنـد. در حکومـت وحـدت ملـی اکثر وزرا بـدون رفتن بـه مجلـس نمایندگان 

بـه صورت سرپرسـت بـه وظایـف خـود ادامـه می دهند.
توزیـع پـول بـرای اعضای شـورای ملی بـه خاطـر رأی دادن به وزیـر معین 
یـا اجتنـاب از اسـتیضاح فـان وزیـر، مداخله در امـر انتخاب اعضـای پارلمان 
بـه ویـژه در انتخابـات پارلمانـی 2018 در افغانسـتان از سـوی ارگ ریاسـت 
جمهـوری، بسـیج اعضـای پارلمـان در قضایـای مـورد توجـه حکومـت و... از 

بدیهیاتی انـد کـه خـاص و عـام مملکـت از آن قصه هـا و داسـتان ها دارنـد. 
تحـول ناگوار و نامیمـون دیگر در نظام ریاسـتی متمرکز حـق رییس جمهور 
در تعییـن اعضـای انتصابـی مجلس سـنا اسـت. رییس جمهـور غنی با اسـتفاده 
از ایـن صاحیـت افـراد نزدیـک بـه خـود را بـه شـرط حمایـت از او، برنامه ها و 
طرح هایـش بـه سـنا منصـوب کرده اسـت. گاهـی او سـناتور انتصابیـی را بدون 
این کـه زمـان ماموریـت خـود را تکمیـل کرده باشـد به دلیـل مخالفـت برطرف 
و شـخص دیگـری را بـه عنـوان سـتانور نصب کـرده اسـت. رییس مجلس سـنا 
آقـای فضل هـادی مسـلمیار از طـرف داران و حامیـان رییس جمهـوری غنـی بـه 
شـمار مـی رود. مجلس سـنا در بسـا از مـوارد علیه تصمیـم مجلـس نمایندگان 
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بـه اشـاره ی ارگ موضع گیـری کرده و مسـیر تقنیـن را تغییر داده اسـت. 
رابطـه میـان قـوه ی اجرایـی و قضایـی در این ۱۱ سـال نیز قابل تأمل اسـت. 
متأسـفانه بـه دالیـل و انگیزه هایـی کـه نمی تـوان در این بحـث بـه آن پرداخت، 
قـوه ی قضایـی کشـور در ۱۹ سـال پسـین موفـق نشـد اسـتقال الزم و جایـگاه 
اساسـی خـود را در نظـام پیدا کنـد. تاش هایی بـرای اصاحات صـورت گرفته 

اسـت، امـا این تاش هـا بـرای تغییـر و بهبود وضعیـت کافی نیسـتند.
تـاش  پسـین  سـال   ۱۱ در  دو  هـر  اشـرف غنی  و  کـرزی  رییس جمهـور 
کردنـد بـا انتصـاب یـک شـخص مطیـع و فرمان بـردار در رأس قـوه ی قضایی و 
جابجایـی افـراد مـورد نظر خویش در شـورای عالـی دادگاه عالی سـیطره و نفوذ 
خویـش بـر ایـن قـوه را حفـظ نماینـد. نظـام ریاسـتی متمرکـز و رییس جمهـور 
بـا صاحیت هـای یـک پادشـاه مطلق العنـان در ایـن مـدت از شـکل گیری یک 

قـوه ی قضایـی بی طـرف،  مسـتقل، مسـلکی و حامـی مـردم جلوگیـری کـرد. 
دو محـور عمـده دیگـر در کتـاب بحـث تحکیـم مردم سـاالری در سـایه ی 
نظـام ریاسـتی متمرکـز انحصارگـرا در کشـورهای چندپارچـه و مهـار جنـگ در 
همچـو کشـورها بـود. نگاهـی ولـو گـذرا بـه ۱۱ سـال پسـین نشـان می دهـد که 
نظـام ریاسـتی انحصارگـرا در هـردو عرصـه در افغانسـتان نـاکام بـوده اسـت. 
مردم سـاالری بـه جـز در بخـش انتقال قـدرت از کرزی بـه غنی آنهم بـا کودتای 
انتخاباتـی و تقلـب علیـه مشـروعیت دموکراتیـک، نـه تنهـا تحکیـم نگردیـده و 
بـه یگانـه قاعـده ی بـازی در شـهر ارتقـا نیافته کـه دچـار آسـیب ها و تهدیدهای 

جـدی نیـز می باشـد.
در بخـش مهـار جنـگ بـه دلیـل تمرکـز و انحصـار قـدرت در ارگ در ۱۱ 
گذشـته حکومـت بـه پیش رفـت قابـل ماحظـه ای دسـت نیافتـه  اسـت. شـاید 
عوامـل و انگیز ه هـای مختلفـی در ایـن موضـوع دخیـل باشـند، اما یکـی از این 
عوامـل و انگیز ه هـا تأثیـر سـاختاری نظـام بـر مهـار جنـگ اسـت. در سـالیان 
پسـین، مرکـز بیش تـر در بـاره ی مقرری هـای کان در سـطح ارتـش، جابجایی 
قـوا، تمرکـز جنـگ و حمـات زمینی-هوایـی تصمیـم گرفته اسـت تـا اطراف و 

مردم. 
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طالبـان با عقبه ی حمایتـی خویش در بیرون از مرزها بـه مقاومت و حمات 
دهشـت افگنانه ی خویـش ادامـه داده انـد و افغانسـتان بـا داشـتن صدهـا هـزار 
نیـروی مسـلح و حمایـت بیرونی تا اکنون موفق نگردیده اسـت ایـن گروه تبه کار 
کوچـک را سـرکوب و وادار بـه تسـلیم نمایـد. در ایـن معادله بحث مشـروعیت 
نظـام، تقلب و تصمیم هـای یک جانبـه، تصفیه  هـا و انحصارگرایی هایـی حلقات 

خـاص تصمیم گیـری را بـر مورال قـوای مسـلح نباید نادیـده گرفت.

مراحل شکل گیری گفتمان نظام سیاسی در افغانستان
گفتمـان شـکل گیری نظـام سیاسـی در افغانسـتان را می تـوان در هشـت مرحلـه 
بـه بحث گرفت: گفتمان سـنتی )۱۸۸۰ تـا ۱۹۱۹(، گفتمان دوره ی مشـروطیت 
)۱۹۱۹ تـا ۱۹۲۸(، گفتمـان دوره ی دهـه ی قانـون اساسـی )۱۹۳۰ تـا ۱۹۷۳(، 
گفتمـان دوره ی جمهوری )۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸(، گفتمـان دوره ی حزب دموکراتیک 
خلـق و اشـغال اتحـاد شـوروی )۱۹۷۸ تـا ۱۹۹۲(، گفتمـان دوره ی مجاهدیـن 
)۱۹۷۸ تـا ۲۰۰۱(، گفتمـان دوره ی امارت طالبـان )۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱( و گفتمان 
نظـام سیاسـی مردم سـاالر بعد از امضـای توافق نامـه ی بن از ۲۰۰۱ تـا ۲۰۲۰. 
گفتمـان تغییـر نظـام سیاسـی در افغانسـتان در مرحلـه ی قبـل از ۲۰۰۱ 
ابتدایــی، نامنسـجم و ســنتی اسـت. جــریان چــپ دنبـال نظامـی از نـوع 
مارکسیسـتی آن بـود و مجاهـدان در پـی نظامـی از نـوع اسـامی. در مرحلـه ی 
مقاومـت ملـی علیه طالبـان شـاهد تغییراتی در گفتمـان نظام هسـتیم،  ولی با به 
قـدرت رسـیدن طالبان و غلبـه ی این جریان افراطـی،  گفتمان تغییـر نظام دوباره 

بـه سـوی گفتمـان سـنتی برمی گـردد.

بازسازی گفتمان تغییر یا تأیید نظام سیاسی در افغانستان
مرحله ی قبل از ۲۰۰۱

 در ایـن دوران گفتمـان تغییـر نظـام چندیـن مرحلـه را در افغانسـتان طـی کـرده 
اسـت. عمده تریـن ایـن مراحـل عبارت انـد از:

 ۱. مشـروطه خواهان  کـه خواهان تغییر پادشـاهی مطلق العنان به پادشـاهی 
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اسـتوار برقانون اساسی بودند.
 ۲. جمهوری خواهـان کـه نظـام پادشـاهی را لغـو و بـا کودتایـی بـه رهبری 

سـردار محمـد داودخـان نظام جمهـوری را ایجـاد کردند. 
۳. حـزب دموکراتیـک خلـق و تاش بـرای ایجاد حکومت کارگـران با الگو 

مارکسیزم. از  برداری 
بـرداری  ۴. مجاهدیـن و تـاش  بـرای ایجـاد دولـت اسـامی بـا الگو

از جریان های اسـام گرا.
۵. حزب افغان ملت و ادعای تشکیل افغانستان بزرگ.

۶. محفل انتظار )ستم ملی( و بحث حل مسأله ی ملی.
۷. حزب وحدت اسـامی افغانسـتان و جنبش ملی اسـامی افغانسـتان و 

بحث غیرمتمرکزسـاختن قـدرت و ایجاد نظـام فدرال.
کلیدواژه هـای گفتمان هـای ایـن دوره هـا عبارت انـد از: سـلطنت،  قانـون 
اساسـی، جمهوریـت، حکومـت مقتدر مرکـزی، حکومت زحمت کشـان، دولت 
اسـامی،  خافـت اسـامی، امـارت اسـامی، اعاده ی  سـلطنت و نظام شـاهی.

مرحله ی بعد از ۲۰۰۱
 در ایـن مرحلـه گفتمـان تغییـر نظـام وارد مرحلـه ی نویـن می گـردد و مراحـل 

مختلفـی را طـی می کنـد کـه بـه اختصـار بـه ذکـر آن هـا می پردازیـم:
۱. گفتمـان حکومـت مقتدر مرکـزی با انتخـاب نظام ریاسـتی متمرکز: این 
گفتمـان در آغـاز تحـوالت  ۲۰۰۱ شـکل گرفـت و محـور آن را عبـور از بحران 
داخلـی، ضعـف دولـت مرکـزی و ملک الطوایفـی بـا ایجـاد حکومـت مرکـزی 
تعـدادی  و  غـرب  از  برگشـته  تکنوکرات هـای  کـرزی،  آقـای  مـی داد.  تشـکیل 
از  افغانسـتان،  از  دفـاع  اسـامی  متحـد  برجسـته ترین چهره هـای جبهـه ی  از 

طـرف داران ایـن گفتمـان بـه شـمار می رفتنـد.
۲. گفتمـان تغییـر نظـام ریاسـتی بـه پارلمانـی و عـدم تمرکـز قـدرت: این 
گفتمـان از حرکـت منسـجم جبهـه ی مردم گـرا از داخـل لویه جرگـه ی تصویب 
قانـون اساسـی آغـاز گردید و آنـان بحث تغییر نظـام و بحث هویـت را در داخل 
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تـاالر لویه جرگـه مطرح سـاختند.
۳. شـورای متحـد ملـی افغانسـتان: ایـن شـورا بعد از تأسـیس خود رسـما 
بـه  والی هـا،  انتخابی شـدن  پارلمانـی،  نظـام  بـه  ریاسـتی  نظـام  تغییـر  بحـث 
رسـمیت شناخته شـدن خـط مـرزی دیورنـد، غیرمتمرکزشـدن قـدرت، تغییـر 
قـوای  حضـور  قانون مندشـدن  و  افغانسـتان  اداری  تقسـیمات  و  تشـکیات 
بین المللـی را به اسـاس نفـوس جهت تأمیـن عدالت اجتماعی مطرح سـاخت.
مـردم  اسـامی  وحـدت  حـزب  افغانسـتان،  اسـامی  ملـی  جنبـش   .۴
افغانسـتان و کنگـره ی ملـی: ایـن جریان ها نیز در ایـن مرحله بحث نظـام فدرال 

و تغییـر تشـکیات اداری بـه اسـاس نفـوس را مطـرح سـاختند.
۵. جبهـه ی ملـی افغانسـتان به رهبـری شـهید برهان الدین ربانـی )۳ اپریل 
۲۰۰۷(: ایـن جبهـه بعـد از تشـکیل بـه صـورت رسـمی بحـث تغییـر نظـام 
ریاسـتی بـه پارلمانـی را بـا حضـور شـخصیت ها و چهره هـای برجسـته از اقوام 

مختلـف مطرح سـاخت.
۶. جبهـه ی تغییـر و امیـد و دومیـن انتخابـات ریاسـت جمهـوری )۲۰ 
اگسـت ۲۰۰۹( : ایـن جبهه به رهبـری دکتور عبداللـه عبدالله برای نخسـتین بار 
بحـث تغییرنظام ریاسـتی بـه پارلمانـی،  غیرمتمرکزشـدن قدرت،  انتخابی شـدن 
والی هـا و انتخابی شـدن ولسـوال ها را بـه مثابـه شـعار انتخاباتـی خویش مطرح 
سـاخت. در ایـن مرحلـه اسـت کـه گفتمـان تغییـر نظـام بـه یـک بحـث فراگیر 
ملـی تبدیـل گردیـد، انسـجام یافـت و بـه عنوان یـک داعیـه در سـطح داخلی و 

جهانـی مطـرح گردید. 
جنـرال  مسـعود،  احمدضیـاء  رهبـری  بـه  افغانسـتان  ملـی  جبهـه ی   .۷
عبدالرشـید دوسـتم و محمدمحقـق )۱۱ نومبـر ۲۰۱۱(: ایـن جبهـه نیـز به رغم 
عمـر کوتـاه خـود بحـث تغییـر نظـام بـه پارلمانـی، غیرمتمرکزشـدن قـدرت و 
انتخابی شـدن والی هـا را بـه عنـوان شـعارهای اصلـی خویـش مطرح سـاخت. 
۸. ائتـاف ملـی بـه رهبری دکتـور عبداللـه عبداللـه )۲۲ دسـمبر ۲۰۱۱(: 
ایـن ائتـاف شـعارهای دوره ی انتخاباتـی ۲۰۰۹ جریـان تغییـر و امیـد را حفظ 

کیـد نمود. کـرد و بـار دیگـر بر اصـل تغییـر نظام ریاسـتی بـه پارلمانـی تأ
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۹. حامـد کـرزی: آقـای کـرزی و جریان هـا و شـخصیت های نزدیـک بـه 
وی بـه دفـاع از نظام ریاسـتی متمرکـز،  تمرکز قـدرت و مخالفت شـدید با تغییر 
نظـام و بحث هـای غیرمتمرکزسـازی قـدرت ادامـه دادنـد. در جامعـه ای ماننـد 
 نقـش آنانی کـه در حکومـت و در قـدرت حضـور دارنـد در 

ً
افغانسـتان طبعـا

شـکل دهی گفتمـان و موفقیـت و نـا کامـی طرح هـا و برنامه ها برجسـته اسـت.
۱۰. جریـان اصاحـات و هم گرایـی بـه رهبـری دکتـور عبداللـه عبداللـه و 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری )۲۰۱۴(: ایـن جریـان بـار دیگر در یـک ائتاف 
جدیـد، شـعار تغییـر نظـام را بـه عنـوان یکـی از شـعارهای انتخاباتـی خویـش 

سـاخت. مطرح 
۱۱. جریـان تحـول و تـداوم به رهبری دکتور محمد اشـرف غنـی احمدزی: 
ایـن جریـان بـا مخالفـت بـا شـعارهای اصاحـات و هم گرایـی، پـاس داری از 
نظـام متمرکـز و حکومـت مقتـدر مرکـزی را بـه عنوان شـعار اصلی خـود حفظ 

کرد.
 ۱۲. بن بسـت انتخاباتـی ۲۰۱۴ و تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی: ایـن 
حکومـت بـه وسـاطت جامعـه ی بین المللـی به ویـژه ایـاالت متحـده ی امریکا 
و بـه اسـاس توافق نامـه ی سیاسـی کابـل تشـکیل گردیـد. ایـن توافق نامـه بـرای 
نخسـتین بار در تاریـخ مبـارزات پسـابن بـا ایجـاد ریاسـت اجرایـی و تقسـیم 
قـدرت میـان ایـن نهـاد و ریاسـت جمهـوری بـه اصـل تمرکزقـدرت بـه عنـوان 

یکـی از چالش هـای عمـده پایـان بخشـید. 
۱۳. انتخابـات ۲۰۱۹ و ادامـه ی گفتمـان تغییـر نظـام: در ایـن مرحلـه دو 
نامزد پیشـتاز؛ دکتـور عبدالله عبدالله رهبر دسـته ی انتخاباتی ثبـات و همگرایی 
و محمـد اشـرف غنـی رهبـر دسـته ی انتخاباتی دولت سـاز بحـث تغییـر نظام و 
پـاس داری از نظام را در مبـارزات انتخاباتی خویش مطرح سـاختند. عمده ترین 
تحـول در ایـن مرحلـه واردشـدن ثبـات و همگرایـی با یـک تکت شـش نفری و 

حفـظ ریاسـت اجرایـی در انتخابات ریاسـت جمهوری اسـت.
بـا ایـن نـگاه گـذرا بـه بحـث تغییـر نظـام در مرحلـه ی دوم، کـه نیازمنـد 
مطالعـات عمیق تـر اسـت، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه گفتمـان تغییـر نظـام در 
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افغانسـتان بـه مرحله یـی از پختگی رسـیده و بـه عنـوان یکـی از داعیه های مهم 
و بنیادیـن در عرصـه ی سیاسـی مطـرح می باشـد.

آسیب شناسی گفتمان تأیید یا تغییر نظام سیاسی
بـه  مربـوط  بحث هـای  فهرسـت وار  و  خاصـه  صـورت  بـه  بخـش  ایـن  در 
آسیب شناسـی گفتمـان تغییـر نظـام در افغانسـتان را مطـرح می کنیـم تا مـا را در 

فهـم موضـوع مـورد بحـث کمـک کنـد.
۱. ناپختگی و عدم انسجام.

۲. قومی سازی گفتمان تغییر نظام.
گاهی عمومی. ۳. نخبه گرایی و نا آ

۴. فدرالیزم مساوی به تجزیه طلبی.
۵. پیوند دادن بحث تغییر نظام به مداخات بیرونی.

۶. نبود منابع و تولید ادبیات الزم در باره ی تغییر نظام.
این هـا بـه نظـرم عمده تریـن آسـیب هایی اند کـه گفتمـان تأییـد یـا تغییـر 
نظـام از آن رنـج می برنـد. طـرف  داران تأیید یـا تغییر بایـد به این آسـیب ها توجه 
نماینـد، تـا با یـک روی کـرد علمی-منطقی به قضیه پرداخته شـود و شـهروندان 
ایـن کشـور فراتـر از تنگناهـای قومـی در مـورد یکـی از قضایـای حیاتـی بـرای 

توسـعه و عقب ماندگـی کشـور تصمیـم بگیرند.
احتـرام بـه دیدگاه هـای متفـاوت؛ پی گیری مبـارزه و تاش بـرای تغییر نظام 
از راه هـای مسـالمت آمیز و طبـق مفـاد منـدرج در قانـون اساسـی؛ راه انـدازی 
بحث هـای علمـی، آزاد، منصفانـه و بـه دور از تعصبات قومی، منطقوی و سـمتی 
بـرای فهـم نظام هـای سیاسـی و گزینـش خوب تریـن نظـام بـرای افغانسـتان؛ 
حمایـت از نظـام سیاسـی غیـر متمرکـز؛ انتخابی شـدن والی ها؛ انتخابی شـدن 
ولسـوال ها؛ افزایـش صاحیت شـوراهای والیتی و برگزاری انتخابات شـوراهای 

ولسـوالی مـا را کمـک می کنند.

پیگیری گفتمان تغییر نظام در منشورهای انتخاباتی
و   ۲۰۱۹ تـا   ۲۰۰۹ از  انتخاباتـی  دسـته های  منشـورهای  بـه  گـذرا  نگاهـی 
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نشـان می دهـد  نماینـدگان و شـورا های والیتـی  نامـزدان مجلـس  بحث هـای 
کـه بحـث تغییـر و حفـظ نظـام ریاسـتی یکـی از قضایـای مطـرح در عرصـه ی 
سیاسـی اسـت. حامدکـرزی و دکتـور عبداللـه عبداللـه در انتخابـات ۲۰۰۹ 
از نامـزدان مطـرح بودنـد. حامـد کـرزی نامـزد انتخابـات کـه همزمان کرسـی 
ریاسـت جمهوری را برعهده داشـت، در ایـن انتخابات از نظام ریاسـتی متمرکز 
انحصارگـرا بـه دفـاع برخاسـت و بـا هرنوع تغییـری در سـاختار نظـام مخالفت 
کـرد. امـا دکتـور عبداللـه عبداللـه رهبـر دسـته ی انتخاباتـی تغییـر و امید بحث 
تغییـر نظـام را بـه عنوان یکـی از شـعارهای کلیدی ایـن جریان مطرح سـاخت. 
امیـد، سـخنرانی های دکتـور عبداللـه  و  تغییـر  انتخاباتـی  بـه منشـور  نگاهـی 
عبداللـه، رهبـران تغییر و امیـد، سـخنگویان و ادبیات این جریان نشـان می دهد 
کـه بحـث تغییر نظام ریاسـتی به پارلمانی، غیر متمرکزسـازی قـدرت و تفویض 
صاحیت هـای بیش تـر بـه حکومت هـا و شـوراهای محلـی از خواسـت ها و 

شـعارهای اصلـی ایـن جریـان بود.
در انتخابـات ۲۰۰۹ آقـای کـرزی موفق نشـد در مرحلـه ی اول ۵۰+۱ آراء 
را بـه دسـت بیـاورد و انتخابـات بـه دور دوم رفت. اما دکتـور عبداللـه عبدالله به 
دلیـل برآورده نشـدن خواسـت های دسـته ی تغییـر و امید چون تغییرات اساسـی 
در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و عـدم اسـتفاده از منابـع و امکانـات دولتی از 
سـوی حکومـت از رفتـن بـه دور دوم امتنـاع ورزید. بـا این تحول نظام ریاسـتی 
انحصـاری متمرکـز به ریاسـت آقای کـرزی ادامه یافـت و آقای عبداللـه عبدالله 
بـا حفـظ شـعارهاری پیشـین خـود رهبـری مخالفـان سیاسـی حکومـت را بـه 

عهـده گرفت.
در انتخابات ۲۰۰۹ مارشـال محمدقسـیم فهیم، محمد محقق رهبر حزب 
وحدت اسـامی مـردم افغانسـتان و تعدادی از طـرف داران نظـام غیرمتمرکز در 
کنـار آقـای کـرزی قـرار گرفتنـد و از وی حمایـت کردنـد. امـا مـردم برخـاف 
تصمیـم رهبـران سیاسـی از دکتور عبداللـه عبدالله و دسـته ی انتخاباتـی تغییر و 

امیـد حمایـت کردنـد و به صـورت گسـترده بـرای وی رأی دادند.
شـهید پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی رهبر جمعیت اسـامی افغانسـتان و 
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تعـداد زیـادی از رهبـران حـوزه ی جهـاد و مقاومـت و متحـدان ایـن جریـان از 
دسـته ی انتخاباتـی تغییـر و امیـد حمایـت کردند. 

تغییـر نظـام از ریاسـتی بـه پارلمانی غیـر متمرکـز، انتخابی  شـدن والی ها، 
ولسـوال ها و تفویـض صاحیت هـای بیش تـر بـه والی هـا، شـوری های والیتـی 

و ولسـوالی از شـعارهای بنیادیـن این دسـته در جریـان انتخابات بود.

انتخابات ۲۰۱۴ و بحث تغییر نظام
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۴ نیـز بحـث تغییـر و عـدم تغییـر نظـام 
یکـی از بحث هـای کلیـدی میـان دو نامـزد پیشـتاز انتخابات بـود. اصاحات و 
همگرایـی بـه رهبـری دکتـور عبداللـه عبدالله و تحـول و تداوم بـه رهبری محمد 
اشـرف غنـی دو جریـان پیشـتاز انتخابـات بـه شـمار می رفتنـد. براسـاس آنچـه 
بعدهـا مقامـات بلندپایـه ی دولتـی از جملـه دکتـور رنگین دادفر سـپنتا مشـاور 
پیشـین امنیت ملی افغانسـتان نوشـتند و ابراز داشـتند دکتور عبداللـه عبدالله در 
دور نخسـت انتخابـات بـا گرفتـن اکثریت آرا به پیروزی دسـت یافته بـود. دکتور 
سـپنتا انتخابـات ۲۰۱۴ را در کتـاب خاطـرات خویش »غم نامه ی دموکراسـی« 
نامیـد.1 رحمـت اللـه نبیـل، رییـس امنیـت ملـی افغانسـتان نیـز ایـن موضـوع 
را تأییـد کـرد و گفـت کـه تیـم اشـرف غنـی در نتیجـه ی تقلـب سـازمان یافته و 
اسـتفاده از دسـتگاه تقلـب در وزیـر محمد اکبرخـان، به پیروزی دسـت یافت.2 
نویسـندگان و پژوهشـگران غربـی از جمله توماس جانسـون نیز با ارایه ی اسـناد 
و شـواهد موثـق بـر پیـروزی عبداللـه عبداللـه در انتخابـات صحـه گذاشـتند.3 

۱. سپنتا )۱۳۹۶(
۲. بـرای تفصیـل بیش تـر  بـه مصاحبـه آقـای رحمت اللـه نبیـل بـا برنامـه سـیاه و سـفید تلویزیـون 

طلـوع نیـوز مراجعـه گردد. 
 http//:www.armanemili.com/posts4635/  

تاریخ بازدید ۴ فبروری ۲۰۱۰.
۳. بــرای مطالعـه بیش تــر در ایـن زمینــه مراجعــه نماییـد بـه پژوهـش انسـتیتوت مطالعـات 
استراتیژیک افغانسـتان: توماس جانسـون، »افسـانه ی دموکراسـی انتخاباتی افغانسـتان: بی نظمی های 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۲۰۱۴«، کابـل: ۱۳۹۷ خورشـیدی.
https://aiss.af/assets/aiss_publication/The_Myth_of_Afghan_Electoral_De-
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دسـته ی انتخاباتـی اصاحـات و همگرایـی از تقلب سـخن مـی زد و مدعی بود 
کـه مثلث تقلـب )کمیسـیون های انتخاباتـی، دسـته ی انتخاباتی تحـول و تداوم 
از  انتخابـات را  و حامدکـرزی( در یـک تقلـب سـازمان یافته و مهندسی شـده 
مسـیر اصلـی بیـرون کرده انـد. اصاحـات و همگرایـی از نقـش جانب دارانـه ی 
عبدالسـتار  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون  رییـس  نورسـتانی  یوسـف  محمـد 
سـعادت رییس کمیسـیون شـکایات انتخاباتی، بیش تر کمیشـنران کمیسـیون ها 
و دخالـت و جانـب داری ضیـاء الحـق امرخیـل رییـس دار اإلنشـای کمیسـیون 
مسـتقل شـکایت داشـتند. در نتیجـه ی ایـن تقلبـات گسـترده و مداخـات آرای 
دکتـور عبداللـه عبدالله ۴۵ درصد و آرای محمد اشـرف غنـی ۳۳ درصد اعان 

گردیـد و انتخابـات بـه دور دوم رفت. 
در دور اول و در دور دوم انتخابـات ۲۰۱۴ بحـث سـاختار نظـام از مسـایل 
کلیـدی بـود. منشـور انتخاباتی اصاحـات و همگرایـی در موارد متعـدد به این 
قضیـه می پـردازد و از اصـل تغییـر نظـام از ریاسـتی انحصـاری بـه پارلمانـی 
غیـر متمرکـز و فراگیـر بـه عنـوان یکـی از خواسـت های بنیادیـن ایـن دسـته ی 
انتخاباتـی صحبـت می کنـد. در پیونـد به همین بحث در بخشـی از این منشـور 

می خوانیـم:
»بـا توجـه بـه این کـه در افغانسـتان توزیـع افقـی قـدرت، تضمیـن کننـده 
بازتولیـد  مانـع  و  ملـی  در تصمیم گیری هـای کان  مـردم  گسـترش مشـارکت 
اسـتبداد و تمرکـز قـدرت می شـود، نیاز اسـت تـا نظام سیاسـی کشـور، از نظام 

ریاسـتی متمرکـز، بـه نظـام پارلمانـی تغییـر کند.
تغییـر نظـام سیاسـی، تنهـا از مجـرای پیش بینـی شـده در قانـون اساسـی 
کشـور ممکـن اسـت که بـرای دسـت یابی به ایـن هدف تـاش خواهیـم کرد.«1
گذشـته از ایـن موضـوع کاهـش صاحیت هـای رییس جمهـور، تفویـض 
صاحیت هـای بیش تـر بـه والی هـا، شـوری های والیتـی و ولسـوالی ها در بخش 

mocracy_The_Irregularities_of_the_2014_Presidential_Election)Farsi(.pdf
تاریخ بازدید ۴ فبروری ۲۰۲۰.

۱. منشور انتخاباتی دسته ي انتخاباتی اصاحات و همگرایی، ص ۱۷.
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نظـارت از عملکـرد حکومـت محلـی و تصمیم در مـورد اولویت های توسـعه و 
خدمـات محلـی نیز در بحث هـای انتخاباتـی مطرح گردید. رهبـری اصاحات 
و همگرایـی، سـخنگویان و نشـرات این دسـته ی انتخاباتی به قـوت این بحث را 

در مراحـل مختلف مطـرح کردند.
دکتور عبدالله عبدالله در جریان همایش ها و نشست های مبارزات انتخاباتی 
خود در پایتخت و والیت ها بحث تغییر نظام را مطرح کرد. وی این شعار را به 
صورت برجسته تکرار می کرد: »قدرت را به ما بدهید تا به شما برگردانیم.« معنای 
به  از ریاستی  را  تا نظام  انتخاباتی ما رأی بدهید  به دسته ی  بود:  این  این سخن 
پارلمانی تغییر بدهیم، مقام صدارت را احیا نماییم، قدرت را غیر متمرکز بسازیم 
و به شوری های والیتی و ولسوالی صاحیت بیش تر بدهیم و نقش مردم را در 

تصمیم گیری های سیاسی برجسته  سازیم.

تحول و تدام و بحث تغییر نظام
در انتخابـات ۲۰۱۴ در برابـر اصاحـات و همگرایـی جریـان مطـرح دسـته ی 
انتخاباتـی تحول و تداوم بود. این دسـته را محمد اشـرف غنـی احمدزی رهبری 
می کـرد. وی در سـال ۲۰۰۹ نیـز در انتخابات ریاسـت جمهوری اشـتراک کرده 
بـود. امـا آرای اندکـی بـه دسـت آورد و از صحنه کنـار رفت. در سـال ۲۰۱۴ به 
دلیـل این کـه دیگـر حامد کـرزی نمی توانسـت نامزد ریاسـت جمهوری باشـد، 
بـا ایجـاد ائتافی به اشـتراک جنبـش ملی به رهبری جنرال عبدالرشـید دوسـتم، 
حـزب وحـدت اسـامی به رهبـری محمـد کریم خلیلـی، جبهه ی نجـات ملی 
بـه رهبـری مرحـوم صبغـت اللـه مجـددی، محـاذ ملی بـه رهبـری مرحـوم پیر 
سـید احمـد گیانـی و تعـدادی از شـخصیت ها و احـزاب دیگـر وارد مبـارزات 
انتخاباتـی گردیـد. معاونـان او در ایـن دور انتخابات جنرال عبدالرشـید دوسـتم 
و محمـد سـرورد دانـش بودنـد. در مراحـل نخسـت چنـان می نمـود کـه آقـای 
کـرزی در انتخابـات ۲۰۱۴ از آقـای زلمـی رسـول که به عنوان مشـاور شـورای 
امنیـت آقـای کـرزی کار می کـرد و بـا معاونیـت احمدضیـاء مسـعود و خانـم 
حبیبـه سـرابی وارد مبـارزات انتخاباتـی شـده بـود حمایـت می کند، امـا جریان 
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مبـارزات انتخاباتـی نشـان داد که آقـای زلمی رسـول نمی تواند حمایـت الزم را 
جلـب کنـد. به این اسـاس آقای کرزی و حکومـت تصمیم گرفـت در انتخابات 

۲۰۱۴ از آقـای محمـد اشـرف غنـی احمدزی حمایـت نماید. 
ایـن جریـان در منشـور،1در صحبت هـای اعضـای رهبـری و سـخنگویان 
کیـد می کرد.  خـود براصـل تـداوم و حفـظ نظام ریاسـتی متمرکـز انحصارگـرا تأ
حفـظ نظـام ریاسـتی انحصاگـرا را محمـد اشـرف غنـی احمـدزی از خطـوط 
سـرخ مبارزاتـی خـود می دانسـت و علیـه آنانی کـه می خواسـتند نظـام را تغییـر 
دهنـد بـه صـورت علنـی و آشـکار موضع گیـری می کـرد. کمبـودی آشـکار در 
دسـته ی انتخاباتـی آقـای احمـدزی نبـود یـک تاجیـک بـود. بـرای پرکـردن این 
خالیـگاه و مقابلـه بـا طـرف داران نظـام پارلمانـی غیرمتمرکـز فراگیر آقـای غنی 
بحـث معاونیـت سـوم در ریاسـت جمهـوری را مطـرح سـاخت و از گـذار از 
مثلـث بـه مربـع سـخن گفـت؛ رییس جمهـور بـه نمایندگـی از قـوم پشـتون ، 
معـاون اول، دوم و سـوم رییس جمهـور بـه نمایندگی از سـه قـوم تاجیک، ازبیک 
و هـزاره. در دور دوم مبـارزات آقـای احمدضیاء مسـعود از تاجیـکان به تحول و 
تـداوم پیوسـت تـا خـأل نبـود تاجیک ها را پـر نمایـد. طرفـه این که جنبـش ملی 
افغانسـتان، حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان، احمدضیـاء مسـعود و ده هـا 
روشـنفکر، اسـتاد دانشـگاه، نویسـنده و ... کـه سـالیانی بـرای تأمیـن عدالـت 
اجتماعـی از طریـق غیرمتمرکزسـازی قـدرت مبـارزه کـرده بودنـد، در دفـاع از 
نظـام ریاسـتی متمرکز انحصـاری در کنار محمد اشـرف غنی قـرار گرفتند. البته 
آن هـا در پنـج سـال حکومت وحـدت ملـی، قیمت حمایـت و پشتیبانی شـان را 
از محمـد اشـرف غنی پرداختنـد. رییس جمهور غنـی به گونـه ی تدریجی، اکثر 
حامیـان انتخاباتـی اش را کـه طرف دار تغییر سـاختار نظام سیاسـی و یاهم تأمین 

عدالـت سیاسـی و اجتماعـی بودنـد، از صحنه کنـار زد. 

۱. برای مطالعه منشور تحول و تداوم می توانید به پیوند زیر مراجعه نمایید:
http://sarwardanesh.com/wp-content/uploads
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توافق نامـه ی سیاسـی کابـل، حکومـت وحـدت ملـی و بحـث تغییر 
نظام

تقلب هـای گسـترده ی انتخاباتـی، کشـور را در مسـیر یک بحران فراگیر سیاسـی 
و اجتماعی سـوق داد. شـرح بحـران انتخاباتی و وقایع انتخابـات 2014 نیازمند 
بحـث گسـترده و جامـع اسـت که در ایـن فصل نمی گنجـد. اما تـاش می گردد 
بـه گونـه ی مختصـر وقایـع واکاوی شـود. برای بیـرون رفـت از بحـران محتوم و 
جلوگیـری از رفتـن بـه سـوی درگیـری داخلـی، میانجی گری های گسـترده ای در 

سـطح ملـی و بین المللـی آغـاز گردید تا بـرای بحـران راه حلی پیـدا گردد.
ایـاالت متحـده ی امریـکا،  بـه وسـاطت  از بحـران  بـرای عبـور  باآلخـره 
نمایندگـی سـازمان ملـل در افغانسـتان، اتحادیـه ی اروپـا و دیگـر دوسـتان و 
متحـدان افغانسـتان طرف هـا بـر تفتیـش و بازشـماری آراء  بـا حضـور داشـت 
نماینـدگان بین المللـی تحـت نظـارت نمایندگـی سـازمان ملـل توافـق کردنـد. 
صندوق هـای آراء  از والیت هـا بـه مرکـز انتقـال داده شـد و رونـد بازشـماری 
و تفتیـش آغـاز گردیـد. رهبـری اصاحـات و همگرایـی بـه ایـن بـاور بـود کـه 
تقلب هـای سـازمان یافته در جریـان تفتیـش و بازشـماری برمـا می گـردد و این 
جریـان بـه پیروزی دسـت می یابد. به رغـم توصیه هایـی مکرر کـه در انتخابات 
تخصـص در خدمـت تقلـب قـرار گرفتـه و تصفیـه ی آراء دشـوار اسـت، رهبری 
اصاحـات و همگرایـی قبـل از این کـه بر الیحه ی ابطـال آرای تقلبی با سـازمان 
ملـل بـه توافق برسـد به سـوی بازشـماری رفـت. در بیش تر از ۳۸ جلسـه ای که 
بـا نمایندگی سـازمان ملـل متحد در باره الیحـه ی ابطال در منـزل دکتور عبدالله 
عبداللـه رهبـر اصاحات و همگرایـی برگزار گردیـد، نمایندگی سـازمان ملل از 
اعمـال تغییـر در بسـته ای کـه در روزهـای نخسـت زیـر نـام الیحـه ی ابطـال آرا 
ترتیـب کـرده بـود، کوتـاه نیامد.1 شـاید عمده ترین و مسـخره ترین بخـش در این 

۱. ایـن جلسـات در منـزل دکتـور عبداللـه عبداللـه در کارتـه ی پـروان بـا حضـور یـان کوبیـش 
نماینـده ویـژه سـازمان ملـل متحـد بـرای افغانسـتان، گاهی آقـای نیکـوالس هیثم معـاون کوبیش 
بـا گـروه تخنیکـی یونامـا دایـر می گردیـد. در ایـن جلسـات شـخص دکتورعبدالله عبداللـه، فضل 
احمـد معنـوی، داکتر بشـیر فـاروق، وحیـد عمر و شـفیق کوهسـتانی از بخـش نظـارت انتخابات 
اصاحـات و همگرایـی اشـتراک می کردنـد. نویسـنده نیـز در ایـن جلسـات بـه عنـوان سـخنگوی 
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بسـته بحـث نشـانه های مشـابه در برگه هـای رأی دهـی بـود. نمایندگی سـازمان 
ملـل می گفـت تنهـا برگه هـای باطل انـد که نشـانه های آنـان صد در صد مشـابه 

باشـند؛ تشـابهی  که تنهـا در صـورت چـاپ می توانـد بـه دسـت آید.
اصاحـات و همگرایـی بسـته ی سـازمان ملـل را بـرای شناسـایی و ابطـال 
کافـی ندانسـت و از رونـد تفتیـش و بازشـماری بیـرون گردید. اما بازشـماری و 
تفتیـش در غیـاب توافـق روی الیحـه ی ابطـال به پیـش رفتـه بـود. میانجی گران 
بین المللـی در ایـن مرحلـه گفتند: ما می پذیریـم که تقلب سـازمان یافته صورت 
گرفتـه اسـت. تفتیـش و بازشـمار یی کـه بـه اسـاس درخواسـت اصاحـات و 
همگرایـی صـورت گرفت نتوانسـته تقلـب را تصفیه نمایـد. اما در ایـن تصفیه و 
تفتیـش آرای محمـد اشـرف غنی بیش تـر از آرای دکتـور عبدالله عبدالله اسـت. 
میانجی گـران بین المللـی بـه ویـژه جان کیری وزیـر خارجه ی وقـت ایاالت 
متحـده ی امریـکا کـه بـه کابل آمـد بـرای بیرون رفـت از بحـران بحث تشـکیل 
حکومـت وحـدت ملـی و مشـارکتی را مطـرح کردند. بعـد از مذاکـرات مفصل 
و بـه وسـاطت سـفارت امریـکا و نمایندگـی سـازمان ملـل در افغانسـتان، دو 
طـرف روی متـن توافق نامـه ی حکومـت وحـدت ملـی بـه توافـق رسـیدند. در 
ایـن معاملـه نتایج انتخابـات اعان نشـد و انتخابات برنده و بازنده ای نداشـت. 
محمـد اشـرف غنـی احمـدزی بـه عنـوان رییـس و دکتـور عبداللـه عبداللـه به 
عنـوان رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی از سـوی کمیسـیون انتخابـات 

گردیدند. اعـان 
در ایـن مرحلـه مسـٔوولیت سـفارت امریـکا در افغانسـتان را آقـای جیمـز 
کنینگهـام بـه عهـده داشـت و آقای مکینلی بـه عنوان معاون سـفیر ایفـای وظیفه 
می نمـود و مسـٔوولیت نمایندگـی سـازمان ملـل را آقـای یـان کوبیـش بـه عهده 
داشـت. بـه عاوه ی سـفیر امریـکا، دان فیلدمن نماینـده ی ویژه این کشـور برای 
افغانسـتان و پاکسـتان، مشـاور امنیـت ملـی رییس جمهـور اوبامـا نیـز در کابل 
حضـور داشـتند و قضیـه را از نزدیـک دنبـال می کردنـد. در ایـن مرحلـه ایاالت 
متحـده بـه صـورت جدی مصمم بـود تـا بحـران را در افغانسـتان مدیریت کند. 

اصاحات و همگرایی اشتراک می کردم.
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رییس جمهـور اوبامـا بـه صـورت مرتـب بـه دکتـور عبداللـه عبداللـه و محمـد 
اشـرف غنـی احمـدزی زنـگ مـی زد و از آنـان می خواسـت به صورت مشـترک 
کار کننـد و از رفتـن بـه سـوی بحران پرهیـز نمایند. جـان کیری وزیـر خارجه ی 
اداره ی اوبامـا نیـز منظـم قضیـه را دنبـال می کـرد و بـه تماس های منظـم خود با 

بازیگـران سیاسـت در افغانسـتان ادامـه می داد.
در چنیـن فضایـی توافق نامـه ی حکومت وحـدت ملی به امضا رسـید. این 
توافق نامـه یکـی از کلیدی تریـن تحـوالت در تاریخ سیاسـی معاصر افغانسـتان 
بـرای حرکـت بـه سـوی تغییـر نظـام و توزیـع قدرت بـه صـورت افقی به شـمار 
مـی رود. نخسـتین بار بود کـه جریان مردم گرا بـا اتکا به رأی و مشـروعیت مردم ، 

جریـان انحصارگـرا را وادار بـه کوتـاه آمدن در امـر تغییر نظام می سـاخت.
توافق نامـه1 قضایـای مهـم مطـرح و روی آن هـا میـان دو طـرف  ایـن  در 
توافـق صـورت گرفـت. در بحـث تغییـر و غیـر متمرکـز سـاختن نظـام، امضای 
توافق نامـه ی حکومـت وحـدت ملی یکـی از گام های متیـن و اسـتوار در تاریخ 

مبـارزات ۱۹ سـال اخیـر بـه سـوی توزیـع افقـی قـدرت به شـمار مـی رود.
اجرایـی در کنـار مقـام ریاسـت  ایجـاد مقـام رییـس  بـا  توافق نامـه  ایـن 
جمهـوری برای نخسـتین بار به انحصار قـدرت در ارگ ریاسـت جمهوری پایان 
بخشـید. قـرار بـر ایـن شـد تـا در مـدت دوسـال از تشـکیل حکومـت وحـدت 
ملـی لویـه جرگـه ی تعدیل قانـون اساسـی فراخوانـده شـود و مقام صـدر اعظم 
اجرایـی در نظـام افغانسـتان ایجـاد گـردد. توافق نامـه رییس جمهـور را مکلـف 
می سـاخت تـا بعـد از انجـام مراسـم تحلیف در مشـوره بـا رییـس اجرایی، طی 
یـک فرمـان، کمیسـیونی را بـه منظـور تهیـه ی پیش نویـس تعدیل قانون اساسـی 
تشـکیل   دهـد.2 توافق نامـه همچنـان بـرای تکمیـل نصـاب لویه جرگـه ی تعدیل 

۱. برای مطالعه متن کامل توافق نامه مراجعه نمایید به ضمیمه اول کتاب. 
۲. رییس جمهـور تـا پایـان دور کار حکومـت وحـدت ملـی از صـدور فرمـان بـرای ایجـاد ایـن 
کمیسـیون خـود داری کـرد. امـا رییـس اجرایـی بـا صـدور حکمـی اعضـای مربـوط بـه ریاسـت 
اجرایـی ایـن کمیسـیون را معرفـی نمـود. آقـای محمـد ناطقـی از اعضـای رهبـری حـزب وحدت 
مـردم افغانسـتان بـه رهبـری محمـد محقـق ریاسـت کمیسـیون نظـارت از تطبیـق توافق نامـه ی 
حکومـت وحـدت ملـی را به عهده گرفت. این کمیسـیون در بخـش تعدیل قانون اساسـی و چگونگی 
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قانـون اساسـی حکومـت را مکلـف می سـاخت تـا بـه زودترین فرصـت ممکن 
انتخابـات شـورای  ولسـوالی ها را برگـزار کنـد.

توافق نامـه در مـورد تعریـف مقـام ریاسـت اجرایـی چنیـن می گویـد: »تـا 
زمـان تعدیـل قانـون اساسـی و ایجاد ُپسـت صدر اعظـم اجرایی، ُپسـت رییس 
اعامیـه ی   دوم  مـاده ی  اساسـی،  قانـون  پنجاهـم  مـاده ی  اسـاس  بـر  اجرایـی 
مشـترک و ضمیمـه ی آن با فرمـان رییس جمهـور ایجاد می گـردد. رییس اجرایی 

و معاونیـن اش در مراسـم تحلیـف رییس جمهـور معرفـی می گردنـد.«
اعظـم  صـدر  وظایـف  و  صاحیت هـا  بـا  اجرایـی  رییـس  از  توافق نامـه 
اجرایـی نـام می بـرد و در مـورد صاحیت هـای صـدر اعظم کـه طـی فرمانی از 

سـوی رییس جمهـور تفویـض می گـردد چنیـن تصریـح می کنـد:
»با درنظر داشـت ماده هـای ۶۰، ۶۴، ۷۱ و ۷۷ قانون اساسـی، رییس جمهور 
طـی فرمانـی، صاحیت هـای اجرایـی مشـخصی را بـه رییس اجرایـی تفویض 

می کنـد که مـوارد عمـده ایـن صاحیت  هـا قرار ذیـل اند:
۱. اشتراک رییس اجرایی با رییس جمهور در مجالس دوجانبه تصمیم گیری؛

۲. پیشـبرد امـور اداری و اجرایی حکومت که توسـط فرمـان رییس جمهور 
مشـخص می گردد؛

۳. تطبیق برنامه ی اصاحات حکومت وحدت ملی؛
۴. پیشـنهاد اصاحـات در تمـام ادارات حکومتی و مبارزه ی قاطع با فسـاد 

اداری در حکومت؛
۵. اعمـال صاحیت هـای مشـخص اداری و مالـی کـه بـر اسـاس فرمـان 

می گـردد؛ تعییـن  رییس جمهـور 
۶. تأمیـن رابطـه ی کاری قـوه ی اجرایی با قـوای مقننه و قضاییـه در چوکات 

وظایـف و صاحیت های تعریف شـده؛
۷. تطبیـق، نظـارت و حمایـت از پالیسـی ها، برنامه هـا و امـور بودجـوی و 

حکومت؛ مالـی 

فراخوانـدن لویـه جرگـه و ایجاد مقـام صـدارت اجرایی طرح هایی را مطرح سـاخت که امید اسـت 
بـه صـورت کتاب به چاپ برسـد. 
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۸. ارایه ی پیشنهادات و گزارش های الزم به رییس جمهور؛
۹. بـه صفـت رییـس دولـت و حکومـت، رییس جمهـور کابینـه را رهبـری 
می کنـد. مجالـس کابینـه، نظـر بـه صواب دیـد رییس جمهـور روی اسـتراتیژی، 
سـایر  پهلـوی  در  قوانیـن،  طـرح  و  منابـع  تخصیـص  بودجـه،  پالیسـی ها، 
صاحیت هـا و وظایـف آن، دایـر می گـردد. کابینـه متشـکل از رییس جمهـور، 
مشـاور  اجرایـی،  رییـس  معاونیـن  اجرایـی،  رییـس  رییس جمهـور،  معاونیـن 
ارشـد و وزراء می باشـد. رییـس اجرایـی مسـٔوول تطبیـق  پالیسـی های حکومت 
 
ً
اسـت کـه در کابینـه اتخـاذ می گـردد و در مـورد پیشـرفت امـور هـم مسـتقیما
بـه رییس جمهـور و هـم در مجالـس کابینه گـزارش می دهـد. به همیـن منظور، 
رییـس اجرایـی جلسـات نوبتـی هفتـه وار شـورای وزیـران را دایـر می کنـد کـه 
متشـکل از رییـس اجرایـی، معاونیـن رییـس اجرایـی و تمـام وزیران می باشـد. 
شـورای وزیـران، امـور اجرایـی حکومت را بـه پیش می بـرد. همچنـان مجالس 
کمیته هـای فرعی شـورای وزیران تحت ریاسـت رییـس اجرایی دایـر می گردند. 
برمبنـای ایـن مـاده ی موافقت نامـه، رییس جمهـور، طـی یـک فرمـان شـورای 
وزیـران را بـه عنـوان یک نهـاد نو و مجـزا از کابینه، تعریف و اعـام خواهد کرد؛
۱۰. ارایـه ی مشـوره و پیشـنهاد بـه رییس جمهـور در مـورد تعییـن و عـزل 

مقامـات عالـی رتبـه حکومتـی و سـایر امـور مربـوط بـه حکومـت؛
حسـب  بین المللـی  سـطح  در  رییس جمهـور  از  خـاص  نماینده گـی   .۱۱

رییس جمهـور؛ لزوم دیـد 
۱۲. رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی می باشد؛

۱۳. و رییـس اجرایـی دارای دو معـاون اسـت؛ معاونیـن رییـس اجرایی در 
مجالـس کابینـه و شـورای امنیت ملی عضویـت دارند، وظایـف، صاحیت ها و 
مسـٔوولیت های معاونین رییس اجرایی، با درنظر داشـت وظایـف و صاحیت های 
رییـس اجرایـی و در نظـر گرفتـن تشـریفات مناسـب بـرای آن هـا، بـه پیشـنهاد 

رییـس اجرایـی از سـوی رییس جمهـور طی یـک فرمـان منظور می گـردد.«1
بخـش مهـم دیگـر توافق نامه کـه به ایـن بحث ارتبـاط نزدیـک دارد، بخش 

۱. از متن توافق نامه ی سیاسی کابل.
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تعیینـات و مقرری هـا اسـت. بـرای نخسـتین بار در توافق نامه تصریـح گردید که 
آنچنان کـه در  صاحیت هـای رییس جمهـور در بخـش تعیینـات و مقرری هـا 
قانـون اساسـی آمـده، تعطیل اسـت و مقرری ها در تمـام سـطوح حکومت باید 

بـه صـورت »برابرگونـه« و به »مشـوره« هـر دو طرف صـورت گیرد.
توافق نامه در این مورد چنین تصریح می کند:

»تعیینات مقامات عالی رتبه:
بـر اسـاس اصـول مشـارکت ملـی، نمایندگـی عادالنـه، شایسته سـاالری، 
صداقـت و تعهـد بـه برنامه های اصاحـات حکومـت و حدت ملـی، طرفین به 

مـوارد آتـی متعهد هسـتند:
برابـری در انتخـاب کادرها میـان رییس جمهـور و رییس اجرایی در سـطح 
ایـن  نتیجـه  ادارات مسـتقل؛ در  اقتصـادی و  امنیتـی،  ادارات کلیـدی  رهبـری 
برابـری و بـه اسـاس فقره هـای ب )۱۲( و )۱۳( کـه در باال ذکـر گردیده، حضور 
هـردو جانـب در شـورای امنیـت ملـی، در سـطح رهبـری مسـاوی و در سـطح 

اعضـا برابرگونـه خواهـد بود.
رییس جمهـور و رییـس اجرایـی بـاالی یک مکانیزم مشـخص بـرای تعیین 
مقامـات عالی رتبـه به اسـاس شایسـتگی موافقه می کننـد. این مکانیـزم زمینه ی 
اشـتراک کامـل رییـس اجرایـی را در پیشـنهاد افـراد مناسـب بـرای ُپسـت های 
مـورد نظـر و رسـیدگی کامل به ایـن پیشـنهادات فراهـم می کنـد. رییس جمهور 
و رییـس اجرایـی در مطابقت با روحیه ی اعامیه مشـترک و ضمیمـه آن )ماده ی 
پنجـم(، در انتخـاب مقامـات عالی رتبـه ی خـارج از مکانیزم اصاحـات اداری 
در ادارات و موسسـات دولتـی، بـه شـمول ُپسـت های کلیـدی قضایـی و ادارات 
محلـی، کـه بتوانـد بـه  نماینده گـی برابرگونـه هـردو جانـب منجر شـود، مجدانه 
مشـورت می  کننـد و در ایـن خصـوص، فراگیـری و ترکیـب سیاسـی-اجتماعی 
کشـور؛ بـه ویژه زنان، جوانـان و اشـخاص دارای معلولیت را مـورد توجه خاص 
قـرار داده و همچنـان بـه اصاحـات سـریع در کمیسـیون مسـتقل اصاحـات 

اداری و خدمـات ملکـی متعهد هسـتند.
زمینه سـازی بـرای سـهم گیری وسـیع شـخصیت ها و کادرهـای ورزیده در 
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سـطوح مختلـف نظـام و اسـتفاده از ایـن فرصت هـا بـرای تأمین صلـح و ثبات 
پایـدار و ایجاد اداره سـالم.«1

بخـش مهـم  دیگـر توافق نامـه ی حکومـت وحـدت ملـی بـه اصـاح نظام 
انتخاباتـی در کشـور می پـردازد کـه بـه نوبـه ی خود یکـی ازبحث هـای مهم در 
کید  حرکـت بـه سـوی مردم سـاالری در کشـور بـه شـمار مـی رود. توافق نامـه تأ
می کنـد کـه بـرای اصـاح قانـون و نهادهای مسـٔوول انتخابـات باید کمیسـیون 
ویـژه ای تشـکیل گـردد و تحت نظـر رییـس اجرایی طرح هـای پیشـنهادی خود 
را نهایـی سـاخته و برای اجرایی شـدن بـه کابینه تقدیـم نماید و ایـن روند تا قبل 

از برگـزاری انتخابـات پارلمانـی ۱۳۹۴ نهایـی گردد.
بـه اسـاس ایـن توافق نامـه حکومـت وحدت ملـی تشـکیل گردیـد. دکتور 
عبداللـه عبداللـه رهبر اصاحـات و همگرایی بـه عنوان رییس اجرایی کشـور با 
معاونـان خـود یکجا بـا رییس جمهور محمد اشـرف غنی و معاونان وی مراسـم 
تحلیـف بـه جـا آوردنـد. اعضـای کابینه به صـورت مسـاوی از سـوی دو طرف 
تعییـن گردیـد. شـورای وزیـران بـه عنوان نهـاد تازه تأسـیس ایجاد و به جلسـات 
هفتـه وار یـا هـر دو هفتـه یکبـار خـود بـه ریاسـت رییـس اجرایـی آغـاز بـه کار 
کـرد. شـورای وزیـران به مسـایل اجرایـی پرداخـت و کابینه به مسـایل پالیسـی. 
رییـس اجرایـی بـا معاونـان خـود در کابینه، شـورای امنیـت ملی، نشسـت های 

سـرقومندانی اعـای قوای مسـلح و... اشـتراک کردند.
بـرای نخسـتین بار دوران ماموریـت و تقسـیم عمـودی قدرت پایـان یافت و 
رییـس اجرایـی بـا معاونـان خـود رو در روی رییس جمهـور و مـوازی بـا وی در 
کابینـه قـرار گرفتنـد و قصـر سـپیدار مـوازی بـا ارگ در صحنه ی سیاسـی ظهور 
کـرد. جامعـه ی جهانـی حکومـت وحدت ملـی را با ترکیـب دو رهبـر و حضور 
دو جریـان بـه رسـمیت شـناخت. مقامـات و مهمانـان خارجـی هنگام سـفر به 
افغانسـتان بـا هـردو طـرف دیـدار کردنـد و نکتـه نظرهـای دو طرف را یک سـان 
در مـورد قضایـای ملـی و بین المللـی شـنیدند. از این تحـول می تـوان در تاریخ 

معاصـر افغانسـتان بـه عنوان تقسـیم افقـی قدرت نـام برد.

۱. از متن توافق نامه ی سیاسی کابل.
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بحـث تطبیـق و عـدم تطبیـق توافق نامـه حکومـت وحـدت ملـی، برگـزار 
نشـدن انتخابـات  بـه موقـع، برگزارنشـدن لویـه جرگه ی تعدیـل قانون اساسـی و 
ایجـاد مقـام صـدارت اجرایـی، عهدشـکنی ها، دور زدن ها و وصـل و فصل های 
ایـن دوره از تاریـخ کشـور نیازمنـد بحـث جداگانه ای اسـت کـه در یک فرصت 
مناسـب بـه آن خواهـم پرداخـت. مهم این کـه در پـی انتخابـات ۲۰۱۴، به رغم 
دموکراتیـک،  یغمـای مشـروعیت  و  انتخاباتـی  کودتـای  تقلـب سـازمان یافته، 
گام هـای بنیادینـی بـرای تغییـر نظام و تحکیـم توزیع افقی قدرت برداشـته شـد.

یاست جمهوری ۲۰۱۹ و بحث تغییر نظام انتخابات  ر
در مبحـث انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۹ چنـد موضوع مهم را کـه با این 
فصـل پیونـد مسـتقیم دارد بـه بحـث می گیریـم. یکـی از مباحث کلیـدی بحث 
تغییـر نظـام اسـت. در ایـن دور از انتخابـات ریاسـت جمهوری ۱۶ تـن خود را 
در مرحلـه ی نخسـت نامـزد ریاسـت جمهـوری اعان و در کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات ثبـت نـام کردنـد. عـده ای بـه مـرور زمـان انصـراف خـود را اعـان 
نمودنـد و یـا بـه یکـی از دسـته های مطـرح پیوسـتند. مطرح تریـن دسـته های 
انتخاباتـی ایـن دوره ثبـات و همگرایـی بـه رهبـری دکتـور عبداللـه عبداللـه، 
دولت سـاز بـه رهبری محمد اشـرف غنـی احمدزی، صلـح و اعتدال بـه رهبری 
محمـد حنیـف اتمـر و صلـح و عدالـت اسـامی بـه رهبـری گلبدیـن حکمتیار 
بودنـد. در ایـن دور از انتخابـات صـف بندی هـای شـگفت برانگیـزی صـورت 

گرفـت کـه در یـک موقـع مناسـب بـه آن خواهـم پرداخت.
دسـته ی انتخاباتـی صلـح و اعتـدال بـه رهبـری محمـد حنیـف اتمـر بـا 
معاونیـت محمدیونـس قانونـی و محمد محقـق و حضور عطا محمد نـور به اثر 
مخالفت هـا و تنش هـای داخلـی از هم پاشـید و محمد حنیف اتمـر از متحدان 
پیشـین غنی و مشـاور امنیـت ملی وی از صحنـه کار رفت. بحث سـاختار نظام 
در فروپاشـی تیـم صلـح و اعتـدال نقـش داشـت. بنـا بـه برخـی از روایت هـا 
رهبـری تیـم از قبـل روی نیمـه ریاسـتی سـاختن نظـام و ایجـاد پسـت صدارت 
اجرایـی توافـق کـرده بودند، امـا در جریان رونـد انتخابات، محمـد حنیف اتمر 
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از علـم کـردن بحث صـدارت اجرایـی در مبـارزات انتخاباتـی سـرباز زد. گفته 
می شـود کـه در ترکیـب انتخاباتی صلـح و اعتدال ایجـاد مقام صـدارت اجرایی 
نیـز مطـرح گردیـده بـود، امـا حنیـف اتمـر حاضر شـد کـه از ادامه ی مبـارزات 

بیـرون شـود، امـا حاضر نشـد که ایجـاد صـدارت اجرایـی را بپذیرد. 
با فروپاشـی دسـته ی صلح و اعتدال، دسـته های ثبات و همگرایی و دولت ساز 
بـه عنـوان دو جریـان پیشـتاز در صحنـه باقـی ماندنـد. ثبـات و همگرایـی بـه 
رهبـری دکتـور عبداللـه عبداللـه بـا حفـظ شـعارهای قبلـی خویـش بـا یـک 
روی کـرد جدیـد و متفـاوت از گذشـته وارد بحث هـای انتخاباتـی گردیـد. ثبات 
و همگرایـی اعـان کـرد کـه بـا یک تکت شـش نفـری و بـا حفظ مقام ریاسـت 
اجرایـی بـه انتخابـات مـی رود و در صـورت پیـروزی نظـام را تغییـر می دهـد و 
مقـام صـدارت را احیا می کنـد. بنابرایـن، دکتور عبداللـه عبدالله نامزد ریاسـت 
جمهـوری این دسـته بـا دو معاون و رییـس اجرایی بـا دو معـاون وارد انتخابات 

۲۰۱۹ شد.
ایـن اقـدام بیانگـر توجـه جدی بـه حفظ دسـت آوردهای سـالیان پسـین در 
عرصـه ی نامتمرکزسـازی قـدرت از سـوی ثبات و همگرایی اسـت. منشـور این 
دسـته ی انتخاباتـی کـه یگانـه منشـور نشـر شـده در انتخابـات ۲۰۱۹ به شـمار 

مـی رود، در بـاره ی تغییـر نظـام و نامتمرکزسـازی قـدرت چنیـن می گوید:
»تغییـر نظـام سیاسـی کشـور از نظـام ریاسـتی متمرکـز بـه نظـام صدارتی 
غیرمتمرکـز و برداشـتن گا م هـای جـدی و اساسـی در جهـت مردم سـاالری از 

طریـق تعدیل قانـون اساسـی.«1
منشـور انتخاباتـی سـال ۲۰۱۹ ثبـات و همگرایـی بـه صـورت واضـح و 
آشـکار از حفظ دسـت آوردهای سـالیان پسـین، تمرکـز زدایی از قـدرت، تعدیل 

قانـون اساسـی و توزیـع افقـی و عادالنـه قـدرت و ثـروت حـرف می زند.
در انتخابـات ۲۰۱۹ بـا ائتـاف جمعیـت اسـامی به رهبـری صاح الدین 
ربانـی، جنبـش ملی اسـامی افغانسـتان بـه رهبری جنرال عبدالرشـید دوسـتم، 
حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان بـه رهبـری محمـد کریـم خلیلـی، حـزب 

۱. منشور دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، )۱۳۹۸(، ناشر: ستاد مرکزی ثبات و همگرایی.
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وحـدت اسـامی مـردم افغانسـتان به رهبـری محمد محقـق، حـزب پیوند ملی 
افغانسـتان بـه رهبری سـیدمنصور نادری، ائتـاف ملی، حزب حرکت اسـامی 
و ... در محـور دکتـور عبداللـه عبداللـه، یکـی از بزرگترین ائتاف های سیاسـی 
در تاریـخ افغانسـتان رقـم خـورد. یکـی از داعیه های اساسـی این جریـان تغییر 
نظـام از ریاسـتی متمرکـز انحصارگرا بـه پارلمانی غیـر متمرکز فراگیر می باشـد.
دسـته ی انتخاباتـی دولت سـاز بـه رهبـری محمـد اشـرف غنـی احمدزی، 
معاونیـت اول امراللـه صالـح و معاونیـت دوم محمـد سـرور دانـش، یکـی از 
دسـته های مطـرح دیگـر در انتخابـات ۲۰۱۹ بـود. این بار برعکس سـال ۲۰۱۴ 
بسـیاری از متحـدان محمـد اشـرف غنـی از وی بریده انـد. از احـزاب عمـده 
افغانسـتان بـه اسـتثنای پسـران حضـرت صبغت اللـه مجـددی، پسـر پیـر سـید 
احمد گیانی و اتحاد اسـامی اسـتاد سـیاف، دیگـران از وی حمایـت نکردند. 
بـه ایـن اسـاس اتـکای آقای احمـدزی بیش تـر بـر منابـع حکومتـی، مقامات و 
مسـٔووالن دولتـی و تقلب هـای سـازمان یافته بـود تـا احـزاب، شـخصیت ها و 

مردم.
ایـن دسـته ی انتخاباتـی بـه رغـم این کـه منشـوری در ایـن دوره بـه نشـر 
نرسـانیده، امـا گفتـه اسـت کـه منشـور این دسـته همـان منشـور تحـول و تداوم 
۲۰۱۴ می باشـد.1 در منشـور تحـول و تـداوم و بحث هـای دولت سـاز در ۲۰۱۹ 
اصـل پـاس داری از نظـام ریاسـتی متمرکـز انحصـاری بـه روشـنی مطـرح بود. 
غنـی پـاس داری از نظـام ریاسـتی را بـرای خـود خـط سـرخ سیاسـت می داند و 
بـا هرنـوع تغییـر نظـام مخالف اسـت. آقـای احمـدزی، امرالله صالح و سـرور 
دانـش،  سـخنگویان و طـرف داران ایـن جریـان در انتخابـات ۲۰۱۹ حکومـت 
وحـدت ملـی را حکومـت دوسـره خوانـده، از ریاسـت اجرایـی بـه عنـوان نهاد 
کیـد کرده انـد کـه در صـورت رسـیدن بـه قـدرت  مزاحـم نـام بـرده و همـواره تأ
بـه اسـاس قانـون اساسـی نافـذ، نظـام ریاسـتی را تحکیـم می بخشـند، در امـر 
قـوام حکومـت مقتـدر مرکـزی تـاش می ورزنـد و ریاسـت اجرایـی را حـذف 

۱. ایـن مطلـب را سـخنگویان این دسـته ی انتخاباتی در صحبت های رسـانه یی خویـش در جریان 
مبـارزات انتخاباتی ۲۰۱۹ مطرح سـاختند.
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می کننـد. محمـد اشـرف غنـی در مصاحبـه ای بـا تلویزیـون طلـوع در جریـان 
بحث هـای انتخاباتـی ریاسـت اجرایـی را »چیلک انـداز« نامیـد و گفـت که در 

صـورت پیـروزی ریاسـت اجرایـی را حـذف خواهـد کرد.

چشم انداز فرصت ها و چالش های تغییر نظام در افغانستان
گام هـای بنیادینـی در مسـیر مبارزه برای تغییر نظام برداشـته شـده اسـت. اکنون 
بحـث تغییـر نظام به یـک گفتمان ملی تبدیـل گردیده و طرف داران خـود را دارد. 
امـا رسـیدن بـه این هـدف نیازمنـد ادامـه تاش و مبـارزه اسـت. موانـع فراوانی 
نیـز فـراراه تغییـر وجـود دارد. در کنـار بحث هـای قومـی عمده تریـن ایـن موانع 

جامـد بـودن قانـون اساسـی و پیچیدگـی عملیه تعدیل قانون اساسـی اسـت.
بـه دلیـــل موانـع سـاختاری و مقاومت هایـی کــه فـراروی گفتمـان تغییـر 
وجــود دارد، غیرمتمرکزسازی نظام یک ماموریت دشوار، خطیر و اما سرنوشت  ساز 

و اجتناب   ناپذیر اسـت. 
انعطاف  ناپذیـر  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  کـه  اسـت  ایـن  کار  دشـواری 
می باشـد و بـرای تعدیـل عملیـه ی پیچیـده ای را پیش بینی کـرده اسـت. همچنان، 
برخی هـا ، وقتـی از غیرمتمرکزسـازی نظـام حـرف بزنیـد، شـما را متهــم بــه 
»تجزیه طلبـی« و »فــدرال خواهی« می کننـد. در گذشـته شـاهد ایـن نـوع اتهام 
زنی هـا بوده ایـم. درحالی که اصل داسـتان چنین نیسـت. هیچ یک از شـخصیت ها 
و احزابـی کـه خواسـتار تغییر نظام سیاسـی هسـتند، بحث تجزیـه ی افغانسـتان را 
مطـرح نکرده انـد. آنان پیوسـته بـر موجودیت یـک افغانسـتان واحـد و یکپارچه 
می داننـد.  وقـت  از  پیـش  را  کشـور  فدرالی شـدن  حتـی  و  می ورزنـد  کیـد  تأ
تـاش آن هـا بـر اصـل توزیـع افقـی قـدرت، افزایـش صاحیت هـا و اختیارات 
حکومت هـا و شـوری های محلـی و توزیـع عادالنـه ی ثـروت اسـتوار اسـت. 
 در مقابـل این هـا، گروه هـا و حلقاتی فعال انـد که در موجودیـت یک نظام 

ً
طبعـا

مردم سـاالر و دموکراتیـک، نقش شـان بـه صـورت طبیعـی تضعیـف می گـردد. 
ایـن گروه هـا بـه نظـام غیرمتمرکـز و توزیـع عادالنـه ی قـدرت و ثـروت روی 
خـوش نشـان نمی دهنـد. ایـن حلقـات همان طوری کـه در لویـه جرگـه ی قانون 
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اساسـی جلـو غیرمتمرکزسـازی قدرت را گرفتنـد، اکنون نیز از تمامـی ابزار برای 
جلوگیـری از تطبیـق برنامـه ی تمرکززدایـی کار می گیرنـد. 

امـا نکتـه ی مهم این اسـت که طرف داران تغییر سـاختار نظـام رو به افزایش 
انـد. نظرسـنجی ها، مطالعـات و بحث هـای اخیـر حاکـی از ایـن تغییر اسـت. 
در عیـن حـال، جریان هـا و احـزاب بـا نفوذی کـه خواسـتار تغییر سـاختار نظام 
سیاسـی هسـتند رو بـه افزایش انـد. احزابـی چـون جمعیـت اسـامی، وحـدت 
اسـامی افغانسـتان، جنبش اسـامی افغانسـتان، پیونـد ملی افغانسـتان، حزب 
وحـدت اسـامی مـردم افغانسـتان، برخـی از شـخصیت های ملـی و نهادهای 
مدنـی تأثیرگـذار در ایـن مرحلـه از ایـن داعیـه حمایـت می کنند. ایـن درحالی 
اسـت کـه اکثـر ایـن جریان ها در لویـه جرگـه ی قانون اساسـی، از نظـام متمرکز 

ریاسـتی حمایت کـرده بودند. 
بربنیـاد متـن توافق نامه ی تشـکیل حکومت وحـدت ملی، رهبـران حکومت 
بایـد در دوسـال اول تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی، لویـه جرگـه ی قانـون 
اساسـی را فـرا می خواندنـد و ریاسـت اجرایـی را بـه صـدارت اجرایـی مبـدل 
می سـاختند. امـا یکـی از دالیلـی کـه برخـی از اصاحـات مطـرح شـده در 
توافق نامـه کابـل عملـی نگردیـد، برگزارنشـدن بـه موقـع انتخابـات پارلمانـی و 
شـورای ولسـوالی ها بـرای تکمیـل نصـاب قانونـی لویـه جرگـه ی تعدیـل قانون 
اساسـی بـود. نکتـه ی اصلـی این کـه دو طـرف حاضـر بـه برگـزاری لویـه جرگه 
قانـون اساسـی نشـدند. تیم ریاسـت جمهـوری، برگـزاری لویه جرگـه را خطری 
بـرای پایـان حاکمیـت مطلـق سیاسـی و گروهی می دانسـت و تـاش می ورزید 
از باالگرفتـن بحـث تغییر سـاختار و قانون اساسـی جلوگیری کند، تیم ریاسـت 
اجرایـی فکـر می کـرد کـه فرصت بـرای تدویـر لویـه جرگـه فراهم نیسـت و اگر 
جرگـه برگـزار شـود و برنامه هـای مورد نظـر محقق نگـردد، یک شـانس تاریخی 
بـرای تغییـر سـاختار نظـام و تعدیـل قانـون اساسـی از کـف مـی رود. از همیـن 
رو، قانون مندشـدن ریاسـت اجرایـی و تغییـر سـاختار نظـام سیاسـی در دوره ی 
 طرف هـا 

ً
امـا ظاهـرا یافـت.  پایـان  بی نتیجـه   

ً
ملـی عمـا حکومـت وحـدت 

بـه گونـه ی نانوشـته پذیرفته انـد کـه موجودیـت یـک نهـادی در کنـار ریاسـت 



217        فصل پنجم؛ گفتمان تغییر نظام در یک دهه ی پسین در افغانستان

جمهـوری، از حساسـیت های سیاسـی در سـطوح رهبری می کاهد و مشـارکت 
قومـی و اجتماعـی را در سـطح کشـور بـه طـور نمادیـن برجسـته می سـازد. 
بنابرایـن، ریاسـت اجرایـی به عنوان بخشـی از سـاختار قدرت در کشـور به طور 

نانوشـته در قانـون اساسـی  و دیگـر متـون حقوقـی نهادینه شـده اسـت.





نتیجه گیری

در بخـش نخسـت ایـن پژوهـش، اسـتدالل شـد کـه بـرای جوامـع ناهمگون و 
چندپارچـه بـا تاریـخ و گذشـته ی طوالنی شـکاف های قومی، زبانـی، مذهبی و 
منطقـه ای بهتریـن نظامـی که بتوانـد به این خواسـت های متضاد، پاسـخ معقول 
ارایـه کـرده و احتمـال تحکیـم دموکراسـی و مهـار جنـگ را افزایـش دهـد، یک 
نظـام فراگیـر پارلمانـی بـر اسـاس توافـق جمعـی، مشـارکت در قـدرت اجرایی 
و خودگردانـی محلـی اسـت. نامناسـب بـودن و ناکارآیـی نظـام انحصـاری و 
متمرکـز ریاسـتی با برنـده و بازنده ی قطعی و مشـخص برای همچـو جوامعی به 
تفصیل بیان شـد. این مسـأله روشـن ساخته شـد که در اسـاس ایده ی طراحی و 
مهندسـی قانـون اساسـی به خاطـری به میان آمـد تا برای معضله ی شـکاف های 
قومـی، زبانـی، مذهبـی و هویتی در جوامـع ناهمگون راه حل معقول و مناسـب 
جسـت و جو شـده، بـه ادعـای قابل حل بـودن همچـو معضاتی با اسـتفاده از 
روش هـای دموکراتیـک جامـه ی عمل پوشـانده و برای مـوج تـازه ای از مبارزات 
از سـوی اقـوام و اقلیت هـای مختلـف برای به رسـمیت شـناخته شـدن و احترام 

حقـوق فرهنگـی آنان، پاسـخ متـوازن و قابـل قبول ارایـه کند.
در بخـش دوم ایـن جسـتار، اسـتدالل شـد کـه افغانسـتان یـک جامعـه ی 
ناهمگـون بـوده و از گروه هـای قومـی زبانـی و مذهبی مختلف و بـا هویت های 
و  نبردهـا  از  طوالنیـی  تاریـخ  گروه هـا  ایـن  و  اسـت  شـده  تشـکیل  متفـاوت 
و  قـوم  یـک  سـیطره ی  تحکیـم  بـرای  را  قومـی  میـان  و  قومـی  درگیری هـای 
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شکسـتاندن ایـن سـیطره و رابطـه عمودی )سلسـله مراتبی( تحمیل شـده پشـت 
سـر گذاشـته اند. بنابرایـن، بـر اسـاس تعریفی کـه از جامعـه ی چندپارچـه ارایـه 
شـد، ایـن مسـأله روشـن سـاخته شـد کـه افغانسـتان طبـق ایـن تعریـف یـک 
جامعـه ی چندپارچـه و ناهمگـون اسـت و مسـایل قـوم، هویـت و مشـارکت در 
قـدرت سیاسـی بـرای جریان هایـی کـه در مرحلـه ی بعـد از اشـغال افغانسـتان 
توسـط اتحـاد شـوروی در فضای سیاسـی کشـور سـر بـر آورده انـد، خیلی مهم 

و حیاتـی تلقـی می شـود.
در بخـش سـوم، اسـتدالل صـورت گرفـت کـه نظـام انتخـاب شـده بـرای 
افغانسـتان طبـق مفـاد قانـون اساسـی ۲۰۰۴، بـر اسـاس تعریف هایـی کـه از 
نظـام ریاسـتی خالص ارایه شـد، یک نظام انحصاری و متمرکز ریاسـتی اسـت. 
در این بخش همچنان اسـتدالل شـد که روند تسـوید و تصویب قانون اساسـی 
و انتخـاب نظـام بـرای افغانسـتان بـه عنوان یک کشـور بعـد از جنگ، بـه عجله 
و شـتاب و تحـت تأثیـر و نفـوذ نخبگان غـرب زده ی قوم  گـرا صـورت گرفت، تا 
برتـری و سـیطره ی یـک گـروه قومـی را بـر بقیـه اقـوام افغانسـتان تضمیـن کند. 
همچنـان ایـن مسـأله روشـن سـاخته شـد کـه ایـن انتخـاب بـر خـاف اصول 
نظـری پذیرفته شـده ی جهانـی در بـاب چگونگـی انتخـاب نظـام بـرای جوامـع 
چندپارچـه و برخـاف دسـتاوردها و تجربه هـای جامعـه ی جهانـی و سـازمان 
ملـل متحـد در مهندسـی قوانیـن اساسـی کشـورهای مشـابه، صـورت گرفتـه 

. ست ا
در بخـش چهـارم، مجمـوع رونـد انتخـاب نظـام بـرای افغانسـتان بـا یک 
رویکـرد انتقـادی مـورد بررسـی قـرار گرفت و اسـتدالل شـد کـه انتخـاب نظام 
انحصـاری و متمرکـز ریاسـتی بـرای افغانسـتان در پشـت درهـای بسـته توسـط 
رییس جمهـور و گـروه مشـاوران افراطـی و قوم گـرای وی از قبـل سـازماندهی 
شـده بـود تا برتری و سـیطره ی قومی  را در افغانسـتان تضمین کنـد. همچنان این 
مسـأله روشـن سـاخته شـد کـه در کل رونـد تعییـن کمیسـیون ها، تسـوید، نظر 
خواهـی عامـه و تصویـب جنبه ی نمایشـی داشـت و در واقع تصامیم اساسـی و 
تعییـن کننـده از قبـل از سـوی رییس دولت و گـروه وی در این زمینه اتخاذ شـده 
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بـود. تخلفـات و مداخات دولـت و نارسـایی های اطراف دخیـل در این عملیه 
بـا چالش هایـی کـه نظـام جدیـد بـه آن روبه روسـت، بـه تفصیـل بیان شـد. در 
همیـن بخـش ادعـا شـد که نظـام فعلـی بـرای افغانسـتان مشـکل آفرین اسـت 
و برخـاف خواسـت جامعـه ی جهانـی و مردم افغانسـتان بـه عملیه ی گـذار به 
سـوی دموکراسـی، تحکیـم دموکراسـی و مهـار جنـگ در کشـور کمـک و یاری 

نمی کنـد.
در بخـش پنجـم، گفتمـان تغییـر نظام و مباحـث و قضایای مطرح شـده در 
یـک دهـه ی پسـین مـورد ارزیابی و مطالعـه قرار گرفـت. در این فصل اسـتدالل 
گردیـد کـه قضایـای مطـرح شـده در کتـاب هنـوز در جامعه مـورد بحـث  اند و 
گفتمـان تغییـر نظام به گفتمـان و داعیه ی ملـی تبدیل گردیده اسـت. طرف داران 
و مخالفـان ایـن گفتمـان بـه مبـارزه و تـاش  خـود بـرای حفـظ و تغییـر نظـام 
و  انتخابـات ریاسـت جمهـوری  ایـن موضـوع در  و  ادامـه می دهنـد  سیاسـی 
منشـورهای انتخاباتـی بـه عنوان یکـی از قضایای مهـم مبارزاتی مطـرح گردیده 

. ست ا
در ایـن بخـش همچنـان اسـتدالل گردیـد کـه قضایایـی چـون قوم گرایـی، 
هویـت، مشـارکت عادالنـه و متـوازن در قـدرت سیاسـی، تحکیم دموکراسـی، 
حـل  هنـوز  تـا  جامعـه  در  ثـروت  و  قـدرت  عادالنـه ی  تقسـیم  و  مهارجنـگ 
نگردیده انـد و مبـارزه بـرای فایـق آمـدن بـر ایـن دشـوار ها و چالش هـا همچنان 

ادامـه دارد.
بـا در نظرداشـت ایـن عوامـل، توقـع مـردم از قانـون اساسـی و نظامـی که 
بتوانـد بـه خواسـت های آنان پاسـخ مثبـت ارایه کـرده، زمینـه ی تفاهـم، اعتماد 
و همـکاری را میـان اقـوام فراهـم سـازد، حقوق سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی و 
هویتـی آنـان را مسـاویانه بـه رسـمیت بشناسـد و مشـارکت و سـهم گیری آنـان 
را در عملیـه ی سیاسـی تضمیـن کنـد، برآورده نشـده اسـت. محروم سـاختن از 
سـهم داشـتن در قـدرت اجرایـی و خودگردانـی محلـی، بـدون تردیـد بـه میزان 
نارضایتـی و عکس العمل هـای خشـونت آمیز علیـه دولـت و سـاختار سیاسـی 
افـزوده و ایـن باعـث بی ثباتـی، رقابت هـا و درگیری های قومی و کنـدی عملیه ی 
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گـذار به سـوی صلح و ثبات دایمی شـده اسـت. عایـم و نشـانه های یک دولت 
نـاکام را بـه وضـوح می تـوان در نظـام ریاسـتی کنونی افغانسـتان مشـاهده کرد.
و  یافته هـا  این کـه  بـر  مبنـی  قطعـی  ادعـای  اجتماعـی،  پژوهـش  هـر  در 
اسـتنباط های ایـن پژوهـش کامـل و نهایی انـد، قابـل مناقشـه و تردیـد اسـت. 
بنابرایـن، تردیـد معقـول، اسـاس و پایه ی هـر پژوهـش و فهم دربـاره ی جهان را 
تشـکیل می دهد. به اسـاس حقایقی کـه در این پژوهش تذکر داده شـد، می توان 
ادعـا کـرد که میـان نوعیـت انتخـاب نظـام و چشـم انداز تحکیـم دموکراسـی و 
مهـار جنـگ در جوامع چندپارچـه یک رابطه و همبسـتگی قوی وجـود دارد. در 
جوامـع چندپارچـه قانـون اساسـی و نوعیـت نظام می توانـد به نفـع گروهی و به 
ضـرر و محرومیـت گروه یـا گروه های دیگـری انجام شـود، بنابرایـن، طراحی و 
مهندسـی قانـون اساسـی و نهادهـا با فراهم سـاختن زمینـه ی کنار آمـدن اقوام و 
مشـارکت و سـهم گیری عادالنـه و آزاد آنـان در عملیـه ی سیاسـی می تواند نقش 
اساسـی و تعییـن کننـده ای در روند تحکیم صلح، کسـب مشـروعیت برای نظام 

و تحکیـم دموکراسـی ایفا کند.
ایـن پژوهـش بـر ایـن بـاور اسـت کـه میـان نظـام پارلمانـی فراگیـر و غیر 
متمرکـز و تحکیـم دموکراسـی و مهـار جنگ در جوامـع چندپارچه یـک رابطه ی 
علیتـی وجـود دارد و افغانسـتان از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. پژوهـش بر این 
بـاور اسـت کـه تغییـر نظـام ریاسـتی بـه نـوع »دموکراسـی اختیارسـپاری« در 
افغانسـتان و تمرکـز قـدرت در دسـت یـک فـرد خیلـی محتمل به نظر می رسـد 

تـا ایجاد یـک نظـام دموکراتیـک و مردم سـاالر.
پژوهـش بـر ایـن باور اسـت که نظـام ریاسـتی انحصـاری و متمرکـز فعلی 
در افغانسـتان بـه دلیـل عـدم موفقیـت در ارایه ی پاسـخ معقول به خواسـت های 
اقـوام و گروه هـای موجـود در افغانسـتان در مرحلـه ی رابطـه افقی اقـوام محکوم 

است. شکسـت  به 
یافته هـا و اسـتنباط های ایـن پژوهش می توانـد در فهم و تصحیح اشـتباهات 
نخبـگان افغانسـتان و همـکاران بین المللـی آنـان در انتخـاب نظـام بـرای یـک 
کشـور ناهمگـون و چندپارچـه یـاری رسـاند، البتـه اگـر آنـان خواهـان تحکیم 
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دموکراسـی و مهـار جنـگ در افغانسـتان و اصـاح اشـتباهات خود باشـند. این 
گاهـی نسـل نو افغانسـتان و انتخـاب  مطالعـه همچنـان می توانـد بـرای فهـم و آ
خوب تریـن نظـام بـرای جوامعـی بـا مسـایل و مشـکات مشـابه، مفیـد واقـع 

. د شو





ضمیمه ی اول

متن توافقنامه ی حکومت وحدت ملی

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت نامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت 
وحدت ملی

کابل، ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳
افغانسـتان در ایـن مقطـع خـاص تاریخـی بـه یـک حکومـت مشـروع و کارا 
نیـاز دارد کـه بـه تطبیـق نمودن یـک برنامـه ی همه جانبـه اصاحات در راسـتای 
توانمندسـازی مردم افغانسـتان متعهد باشـد تـا در نتیجـه ی آن ارزش های قانون 
اساسـی در زندگـی روزمـره ی مـردم افغانسـتان محقـق گـردد. همـکاری واقعی 
سیاسـی میـان رییس جمهـور و رییـس اجرایـی، تحـت قیـادت رییس جمهـور، 
باعـث تحکیـم ثبـات در کشـور می گـردد. حکومـت وحـدت ملـی بـا پایبندی 
بـه اجمـاع سیاسـی و تعهـد به اصاحـات و تصمیم گیـری مشـترک، آرمان های 
مردم افغانسـتان را بـرای تأمین صلح، ثبـات، امنیت، حاکمیـت قانون، عدالت، 
رشـد اقتصـادی و عرضـه خدمـات، بـا توجه خاص بـه زنـان، جوانـان، علمای 
کـرام و اشـخاص آسـیب پذیر، بـرآورده می سـازد. بـه عـاوه، ایـن توافقنامـه بر 
نیـاز بـه مشـارکت واقعـی و هدفمنـد و همـکاری مؤثـر در امـور حکومـت، بـه 

شـمول طـرح و تطبیـق اصاحـات مبتنی می باشـد.
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ایـن موافقتنامـه بـه تنهایـی خـود نمی توانـد رابطـه میـان رییس جمهـور و 
رییـس اجرایـی را به صـورت کامل تعریـف کند. بلکه ایـن رابطه بایـد در نتیجه 
تعهـد هـردو جانب به مشـارکت، تعاون، همـکاری و مهم تر از همه، مسـؤولیت 
پذیـری در برابـر مـردم افغانسـتان تعریف گـردد. رییس جمهور و رییـس اجرایی 

متعهـد و مکلـف بـه کار مشـترک با روحیـه همکاری بـا یکدیگر می باشـند.
الـف- برگـزاری لویه جرگه بـه منظور تعدیل قانون اساسـی و بررسـی 

طـرح ایجاد پسـت صدر اعظـم اجرایی:
بـر اسـاس مـاده دوم اعامیـه ی مشـترک مورخ ۱۷ اسـد ۱۳۹۳ )۸ اگسـت 
۲۰۱۴( و ضمیمـه ی آن »… تشـکیل لویـه جرگـه در مـدت دو سـال تـا ُپسـت 
صـدر اعظـم اجرایـی را مـورد مداقه قـرار دهـد«، رییس جمهور متعهد اسـت تا 
لویـه جرگـه را بـه منظـور بحـث روی تعدیل قانون اساسـی و ایجاد ُپسـت صدر 

اعظـم اجرایی دایـر نماید.
رییس جمهـور، بعـد از انجام مراسـم تحلیف در مشـوره با رییـس اجرایی، 
طـی یـک فرمـان، کمیسـیونی را بـه منظـور تهیـه ی پیش نویـس تعدیـل قانـون 

می  دهد. تشـکیل  اساسـی 
بـه تأسـی از حکـم مـاده ی ۱۴۰ قانـون اساسـی، حکومـت وحـدت ملـی 
متعهـد اسـت تـا بـر اسـاس قانـون و بـه منظـور تکمیـل نصـاب لویـه جرگـه، 
مطابـق بند ۲ مـاده ی ۱۱۰ قانون اساسـی، در زودترین فرصـت ممکن انتخابات 

شـوراهای ولسـوالی ها را برگـزار کنـد.
حکومـت وحـدت ملی متعهد اسـت تا قانون تشـکیات اساسـی دولت را 
تصویـب و نافـذ گردانیده، مرزهـا و حدود واحدهـای اداری محلی را از مجاری 

قانون تعییـن نماید.
حکومـت وحـدت ملـی متعهد اسـت تا رونـد توزیـع تذکـره الکترونیکی/ 
کمپیوتـری را برای تمام شـهروندان کشـور، در زودترین فرصـت ممکن، تکمیل 

. کند
مـوارد فوق و سـایر موارد توافق شـده طی یـک جدول زمانی کـه ضمیمه ی 

ایـن موافقت نامه اسـت، تطبیـق می گردد.



227        ضمیمه ی اول

ییس اجرایی: ب- پست ر
تـا زمـان تعدیـل قانون اساسـی و ایجاد ُپسـت صـدر اعظم اجرایی، ُپسـت 
رییـس اجرایـی بـر اسـاس مـاده ی پنجاهم قانـون اساسـی، مـاده ی دوم اعامیه  
مشـترک و ضمیمـه آن بـا فرمـان رییس جمهور ایجـاد می گردد. رییـس اجرایی و 

معاونیـن اش در مراسـم تحلیـف رییس جمهـور معرفـی می گردند.
رییـس اجرایـی حکومـت بـا وظایـف صـدر اعظـم اجرایـی، بـر اسـاس 
پیشـنهاد کاندیـدای دوم و موافقـه رییس جمهـور تعیین می گردد. رییـس اجرایی 

بـه رییس جمهـور پاسـخگو می باشـد.
تشـریفات خـاص بـرای رییـس اجرایـی در فرمـان رییس جمهـور در نظـر 

گرفتـه می شـود.
با درنظرداشـت ماده های ۶۰، ۶۴، ۷۱ و ۷۷ قانون اساسـی، رییس جمهور 
طـی فرمانـی، صاحیت هـای اجرایـی مشـخصی را بـه رییس اجرایـی تفویض 

می کنـد کـه مـوارد عمده ی ایـن صاحیت  هـا قـرار ذیل اند:
۱. اشـتراک رییس اجــرایی بـا رییس جمهور در مجــالس دوجانبه تصمیم 

گیری؛
۲. پیشـبرد امـور اداری و اجرایی حکومت که توسـط فرمـان رییس جمهور 

مشـخص می گردد؛
۳. تطبیق برنامه اصاحات حکومت وحدت ملی؛

۴. پیشـنهاد اصاحـات در تمـام ادارات حکومتـی و مبـارزه قاطع با فسـاد 
اداری در حکومـت؛

۵. اعمـال صاحیت هـای مشـخص اداری و مالـی کـه بـر اسـاس فرمـان 
می گـردد؛ تعییـن  رییس جمهـور 

۶. تأمیـن رابطـه کاری قـوه ی اجراییـه با قـوای مقننـه و قضاییـه در چوکات 
وظایـف و صاحیت هـای تعریف شـده؛

۷. تطبیـق، نظـارت و حمایـت از پالیسـی ها، برنامه هـا و امـور بودجـوی و 
مالـی حکومت؛

۸. ارایه پیشنهادات و گزارش های الزم به رییس جمهور؛
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۹. بـه صفـت رییـس دولـت و حکومـت، رییس جمهـور کابینـه را رهبـری 
می کنـد. مجالـس کابینـه، نظـر بـه صواب دیـد رییس جمهـور روی اسـتراتیژی، 
پالیسـی ها، بودجه، تخصیـص منابع و طرح قوانین، در پهلوی سـایر صاحیت ها 
معاونیـن  رییس جمهـور،  از  متشـکل  کابینـه  می گـردد.  دایـر  آن،  وظایـف  و 
رییس جمهـور، رییـس اجرایـی، معاونیـن رییس اجرایی، مشـاور ارشـد و وزراء 
می باشـد. رییـس اجرایـی مسـؤول تطبیـق  پالیسـی های حکومـت اسـت که در 
 بـه رییس جمهور 

ً
کابینـه اتخـاذ می گـردد و در مورد پیشـرفت امور هم مسـتقیما

و هـم در مجالـس کابینـه گـزارش می دهـد. بـه همیـن منظـور، رییـس اجرایـی 
جلسـات نوبتـی هفتـه وار شـورای وزیـران را دایـر می کند کـه متشـکل از رییس 
اجرایـی، معاونیـن رییـس اجرایـی و تمـام وزیـران می باشـد. شـورای وزیـران، 
امـور اجرایـی حکومـت را به پیش می بـرد. همچنـان مجالس کمیته هـای فرعی 
شـورای وزیـران تحـت ریاسـت رییـس اجرایـی دایـر می گردنـد. برمبنـای ایـن 
مـاده موافقت نامـه، رییس جمهـور، طی یـک فرمان، شـورای وزیـران را به عنوان 

یـک نهـاد نـو و مجـزا از کابینـه، تعریـف و اعام خواهـد کرد.
تعییـن و عـزل  بـه رییس جمهـور در مـورد  پیشـنهاد  و  ارایـه مشـوره   .۱۰

بـه حکومـت؛ مربـوط  امـور  و سـایر  عالی رتبـه حکومتـی  مقامـات 
۱۱. نماینده گـی خاص از رییس جمهور در سـطح بین المللی حسـب لزوم دید 

رییس جمهور؛
۱۲. رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی می باشد؛

۱۳. و رییـس اجرایـی دارای دو معـاون اسـت؛ معاونیـن رییـس اجرایی در 
مجالـس کابینـه و شـورای امنیت ملـی عضویت دارنـد، وظایـف، صاحیت ها 
و  وظایـف  داشـت  درنظـر  بـا  اجرایـی،  رییـس  معاونیـن  مسـؤولیت های  و 
صاحیت هـای رییـس اجرایـی و در نظر گرفتن تشـریفات مناسـب بـرای آن ها، 
بـه پیشـنهاد رییـس اجرایـی از سـوی رییس جمهـور طـی یـک فرمـان منظـور 

می گـردد.
ج- تعیینات مقامات عالی رتبه:

بـر اسـاس اصـول مشـارکت ملـی، نمایندگـی عادالنـه، شایسته سـاالری، 
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صداقـت و تعهـد بـه برنامه های اصاحـات حکومـت و حدت ملـی، طرفین به 
مـوارد آتـی متعهد هسـتند:

برابـری در انتخـاب کادرها میـان رییس جمهـور و رییس اجرایی در سـطح 
ایـن  نتیجـه  ادارات مسـتقل؛ در  اقتصـادی و  امنیتـی،  ادارات کلیـدی  رهبـری 
برابـری و بـه اسـاس فقره هـای ب )۱۲( و )۱۳( کـه در باال ذکـر گردیده، حضور 
هـردو جانـب در شـورای امنیـت ملـی، در سـطح رهبـری مسـاوی و در سـطح 

اعضـا برابرگونـه خواهـد بود.
رییس جمهـور و رییـس اجرایـی بـاالی یک مکانیزم مشـخص بـرای تعیین 
مقامـات عالی رتبـه بـه اسـاس شایسـتگی موافقـه می کننـد. ایـن مکانیـزم زمینه 
اشـتراک کامـل رییـس اجرایـی را در پیشـنهاد افـراد مناسـب بـرای ُپسـت های 
مـورد نظـر و رسـیدگی کامل به ایـن پیشـنهادات فراهـم می کنـد. رییس جمهور 
و رییـس اجرایـی در مطابقت با روحیه اعامیه ی مشـترک و ضمیمـه ی آن )ماده 
پنجـم(، در انتخـاب مقامـات عالی رتبـه خـارج از مکانیـزم اصاحـات اداری 
در ادارات و موسسـات دولتـی، بـه شـمول ُپسـت های کلیـدی قضایـی و ادارات 
محلـی، کـه بتوانـد بـه  نماینده گـی برابرگونـه هـردو جانـب منجر شـود، مجدانه 
مشـورت می  کننـد و در ایـن خصـوص، فراگیـری و ترکیـب سیاسـی-اجتماعی 
کشـور؛ بـه ویژه زنان، جوانـان و اشـخاص دارای معلولیت را مـورد توجه خاص 
قـرار داده و همچنـان بـه اصاحـات سـریع در کمیسـیون مسـتقل اصاحـات 

اداری و خدمـات ملکـی متعهد هسـتند.
زمینه سـازی بـرای سـهم گیری وسـیع شـخصیت ها و کادرهـای ورزیده در 
سـطوح مختلـف نظـام و اسـتفاده از ایـن فرصت هـا بـرای تأمین صلـح و ثبات 

پایـدار و ایجاد اداره سـالم.
د ـ ایجاد ُپست مقام رهبری تیم دوم:

بـه تأسـی از اعامیـة مشـترک مـورخ ۱۷ اسـد ۱۳۹۳ )۸ اگسـت ۲۰۱۴( 
و ضمیمـه ی آن، بـه هـدف اسـتحکام و توسـعه ی دموکراسـی، مقام رهبـری تیم 
دوم، کـه در سـند مذکـور از آن بـه حیث رهبر اپوزیسـیون نام برده شـده، توسـط 
فرمـان رییس جمهـور  در چارچوب دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان ایجاد 



نقدی بر ساختار نظام در افغانستان       230

و بـه رسـمیت شـناخته می شـود. مسـؤولیت ها، صاحیت هـا و امتیـازات ایـن 
مقـام در فرمـان مذکـور تسـجیل می گـردد. بعـد از تشـکیل حکومـت وحـدت 
ملـی بـا حضـور تیـم دوم بـر اسـاس ایـن موافقت نامـه، ایـن مقـام من حیـث 

متعهـد حکومـت وحـدت ملـی عمـل می کند.
هـ ـ اصالحات در نظام انتخاباتی:

بـه منظـور حصـول اطمینـان از این کـه انتخابـات در آینـده افغانسـتان از 
اعتبـار کامـل برخوردار باشـد، نظـام انتخاباتی افغانسـتان )قوانیـن و نهادها( به 
تغییـرات بنیـادی نیـاز دارد. رییس جمهـور با درنظرداشـت مـاده ی ۷ چارچوب 
سیاسـی بافاصلـه پـس از تأسـیس حکومـت وحدت ملـی، کمیسـیون خاصی 
را بـا هـدف اصاح نظـام انتخاباتـی افغانسـتان طی یـک فرمان ایجـاد می  کند. 
اعضـای کمیسـیون خـاص بـا توافـق رییس جمهـور و رییـس اجرایـی تعییـن 

می گردنـد.
کمیسـیون خـاص در مـورد پیشـرفت کارهـا بـه رییـس اجرایـی گـزارش ده 
بـوده و کابینـه پیشـنهادات ایـن کمیسـیون را بررسـی نمـوده و اقدامـات الزم را 
بـرای تطبیـق آن روی دسـت می گیـرد. الزم بـه ذکر اسـت که تطبیـق اصاحات 
انتخاباتـی بایـد قبـل از برگـزاری انتخابـات پارلمانـی در سـال ۱۳۹۴ صـورت 

. بگیرد
و ـ تطبیق:

۱. تفـاوت دیـدگاه و اختـاف در مـورد تعبیـر یا تعمیـل ایـن موافقت نامه با 
مشـورت جانبین حـل می گردد.

۲. طرفیـن از نقـش جامعه بین المللی در تسـهیل موافت نامه های سیاسـی 
و تخنیکـی اظهـار قدردانـی نمـوده و از اطمینان شـان بـه طرفیـن در حمایت از 
اجـرای ایـن موافقت نامـه و هـم کاری شـان بـا حکومت وحـدت ملی اسـتقبال 

می کننـد.
ز ـ اجرایی شدن:

بـا احتـرام بـه تعهـدات شـامل موافقت نامه هـای تخنیکی و سیاسـی مورخ 
۲۱ سـرطان ۱۳۹۳ )۱۲ جوالی ۲۰۱۴( و اعامیه مشـترک مورخ ۱۷ اسـد سـال 
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۱۳۹۳ )۸ اگسـت ۲۰۱۴(، طوریکـه در ایـن موافقت نامـه انعکاس یافته اسـت، 
طرفیـن بـر تعهـد خـود در مـورد برآینـد انتخابـات و تطبیـق ایـن موافقت نامـه 
کیـد می کننـد؛ ایـن موافقت نامه  بـه منظـور تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی تأ
بـا امضـای هـردو کاندیـدا در حضـور شـاهدان داخلـی و بین المللـی، اجرایـی 

خواهد شـد.

جالتمآب داکتر اشرف غنی احمدزی
جالتمآب داکتر عبدالله عبدالله

جالتمآب جیمز ب کنینگهام             
سفیر ایاالت متحده امریکا 

جالتمآب یان کوبیش
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد
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