
 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 

 

 

 

 

 افغانستان در ساالری مردم دشوار راه

 افغانستان در بدیل سیاسی هاینظام پیرامون ملی هایگفتمان نقد و ارزیابی

 مطالعات استراتژیک افغانستان انستیتیوت

 6931کابل 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------- 

 محمد عرفانی و عبداالحد محمدیزلمی نشاط، گان: نویسند

 خالد نجوا و  یلطف سیادر ،یوبیا یهادمحمد پژوهش: ان دستیار



 أ
 

 فهرست مطالب
 1 ................................................................................................................................................... یگزارسپاس

 2 ........................................................................................................ افغانستان کیاستراتژ مطالعات وتیتیانست یمعرف

 2 .................................................................................................................................................. تیمسوول رفع

 3 ................................................................................................................................................... گزارش خالصه

 3 ............................................................................................................................................... یاصل یها افتهی

 9 .............................................................................................................................................................. مقدمه

 9 .......................................................................................................................................... یاساس قانون لیتعد

 11........................................................................................ معاصر افغانستان در یاسیس نظام یخیتار ریس به مختصر نگاه

 13.................................................................................................................................. یاسیس نظام رییتغ یمعما

 11.......................................................................................................... یمل وحدت حکومت یفرارو یجد یها چالش

 81 ......................................................................................................................................... پژوهش اتیادب مرور

 18 ...................................................................................................................................... کیتئور یها چارچوب

 21.......................................................................... کشورها شدن یصنعت زانیم و یاسیس فرهنگ حسب بر یاسیس یهانظام

 22................................................................................................................... ناهمگن جوامع یبرا یتوافق یدموکراس

 23.............................................................................................................. یتیاکثر یهانظام و یتوافق یها یدموکراس

 23....................................................................................................................................... یاسیس یهانظام انواع

 12 ................................................................................................................... معاصر افغانستان در یاسیس یهانظام

 22.................................................................................................................. افغان یمل تیهو ظهور و یسنت ینابرابر

 21............................................................................................................. عوامگرا یاسیس نظام داوود، محمد یجمهور

 21........................................................................................................................... افغانستان در انهیاقتدارجو یبرابر

 22 ....................................................................................................... طالبان حکومت و نیمجاهد انهیاقتدارجو ینابرابر

 22 .................................................................................... نظام تیمشروع یبرا یانهیگز انتخابات ؟یدموکراس برالیل یبسو

 22..................................................................................................... نریاسک هینظر اساس به موجود یاسیس نظام لیتحل

 33 .................................................................................................................................................. پژوهش روش

 31 ................................................................................................................................... پژوهش یاساس یهاافتهی

 31 ....................................................................................................................................................... لاو بخش

 32........................................................................................... 1392 یجمهور استیر انتخابات بحران یریگ شکل عوامل



 ب
 

 32 ............................................................................................................ دولت گانه سه یقوا استقالل و اقتدار تیفیک

 32............................................................................................... اقوام یاسیس مشارکت بر آن ریتاث و یاسیس نظام تینوع

 21...................................................................................................................................... لیبد یاسیس یهانظام

 23 ....................................................................................................................................................... دوم بخش

 23................................................................................................................... پارلمان کارکرد بر یده یرا نظام نقش

 22 ............................................................................................................................. هیمجر ۀقو برابر در یمل یشورا

 11.......................................................................................................................................... هییقضا ۀقو تیوضع

 12.................................................................................................................... یمحل یدارحکومت نقش و یمل دولت

 55 ...................................................................................................................................................... سوم بخش

 11................................................................................................................................ مردم یاسیس مشارکت نقش

 19.................................................................................................................... یاسیس نظام در احزاب نقش و گاهیجا

 23 ................................................................................................................................... حکومت تیمشروع زانیم

 22 ............................................................................................................... یاسیس نظام اصالح و رییتغ یبرا راه نقشه

 26 ..................................................................................................................................ییتمرکزگرا ای ییتمرکززدا

 99 ................................................................................................................................... شنهاداتیپ و یریگجهینت

 33 ............................................................................................................................................................میضما

 23.......................................................................... یمل وحدت حکومت لیتشک یاسیس توافقنامه کامل متن: نخست ۀمیضم

 22...................................................................................................................................... پرسشنامه: دوم مهیضم

 61.................................................................................................................. گزارش سندگانینو یمعرف: سوم ۀمیضم

 61........................................................... مصاحبه خیتار و هاکننده مصاحبه شوندگان، مصاحبه یها نام فهرست: چهارم مهیضم

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 اریزگسپاس
 

کسانی که در این زمینه ما را به هر  یگان این گزارش از تمام. نویسندبوددن این کار پژوهشی محصول تالش و همکاری گروهی یرسان پایانبه 

 و به ویژه از:  انددهیکمک کرده و یاری رسان گونه ای

 مرور کننده گزارش(رئیس دانشگاه ابن سینا، کابل ) ،دکتر محمد امین احمدی -

 )مرور کننده گزارش( ، کابل کارشناس امور سیاسی ،حامد صبوری -

مطالعات  انستیتیوتارشد علمی  . مشاورانگلستان ،رئیس بخش مطالعات آسیایی دانشگاه ساسکس ،پروفسور مگنس مارسدن -

 مرور کننده گزارش() استراتژیک افغانستان

   )مرور کننده گزارش( انگلستان ،دانشگاه ساسکس ،تیرادو ایبانز اناید دکتر -

 ( پرسشنامهمرور کننده ) دانشگاه بوستونپروفسور توماس بارفیلد،  -

 مطالعات استراتژیک افغانستان انستیتیوتوهشگر مهمان پژ ،نافع چوردی -

 دکتر عمر صدر، پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان -

 علی کریمی، پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستانحسین  -

 

 که این پروژه را تمویل کرده است، سپاس گذاریم.  (NEDاز مرکز مساعدت ملی برای دموکراسی ) کنند.تشکر و قدردانی می

یار، امین احمدزی، بشیراحمد ی دانشین، بصیر محب، سردار محمد سنگر، سید نبیهر یک منصوره مهرآ انستیتیوت ساحوی همکاراناز همچنان 

 ند بخاطر پشتکار و تعهدشان متشکریم. اهها داشتسهم مهمی در انجام دادن مصاحبهکه  عثمانی و فرهاد صافی
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 مطالعات استراتژیک افغانستان  انستیتیوتمعرفی 
 

علمی  یهبا هدف فراهم سازی زمین 1391سال  میزانی است که در پژوهش( یک نهاد مستقل AISSمطالعات استراتژیک افغانستان ) انستیتیوت

ژیک مطالعات استرات انستیتیوتای و بین المللی تاسیس شده است. یک افغانستان در سطوح منطقهضوعات استراتژو اکادمیک پیرامون مو

های ملی و بین ها و کنفرانسعلمی، برگزاری همایش ها و مقاالتمستقل، ترجمه و چاپ کتاب هایپژوهشافغانستان تالش دارد با انجام دادن 

 خوب و ... در جامعه کمک کند. داریحکومت، امنیت، صلح، دموکراسیالمللی به رشد و بهبود 

 مسوولیترفع 
( و نهاد تمویل AISSمطالعات استراتژیک افغانستان) انستیتیوتی بوده و موضع رسمی پژوهش گروههای ارائه شده در این گزارش متعلق به تحلیل

  .باشدمی( نNED) دموکراسیمرکز مساعدت ملی برای  کننده،
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 خالصه گزارش 
از  این بحث بخصوص پس ،امااز رویکردهای مطرح بحث در کشور بوده است. اصالح نظام سیاسی از طریق تغییر نظام سیاسی یکی 

.  هدف از این ، شکل روشن و رسمی گرفتو تشکیل حکومت وحدت ملی 1392انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 

. بدیهی باشدمیو بررسی تنوع نظریات  کشوردر نظریات و دیدگاه های موافق و مخالف تغییر نظام سیاسی  ساختن پژوهش روشن

یل به چه دل، اصالحات دموکراتیک در نظام سیاسی کشور زمانی موثر خواهد بود که بدانیم چه کسانیاست که تطبیق هر گونه 

  روی دست گرفته شود.باید و چگونه اقدام اصالحی  هستند تغییر یا اصالح نظام سیاسی موجودخواهان 

ور ادبیات ای و مرر استفاده از منابع کتابخانهدر کنا گروه پژوهش ،له تغییر نظام سیاسی، نیازمند پاسخ کیفی استئجا که مساز آن

. با توجه به تنوع نظریات پیرامون تغییر نظام سیاسی برگزیدابزار اصلی پژوهش  نبه عنوارا با صاحب نظران عمیق  مصاحبه پژوهش،

احبه تا مص کرد و تقسیم شدن جناح های مشخص سیاسی کشور به طرفداران و مخالفان تغییر نظام سیاسی، گروه پژوهش تالش

کابل  ها درمصاحبهو مناطق مختلف کشور باشند. های گوناگون ، گروهاز جناح ها، احزاب، اقوام، گان در بحث تغییر نظام سیاسیشوند

ه چهار گوش اتینظر ینسب یاگونهتا  به  استشده انجامهرات، قندهار و ننگرهار  ان،یجوزجان، بام ،مهم به شمول بلخشش والیت و 

 29 اب مجموع درمصاحبه انجام شده است.  ستیپنج مصاحبه و در کابل ب نیانگیبه طور م تیشود. در هر وال دهیگنجان آن درکشور 

گان ندیها، نماسوالو ول هایبه شمول وال یاز مقامات دولت یپژوهش با گروه نی. در ااست گرفته صورت ( مصاحبه)به شمول زنان تن

صاحبه م زین انیکارشناسان و دانشگاه ،یگان احزاب، جامعه مدنندینما ،یتیوال یو شوراها نمایندگان شورای ملیمنتخب مردم مانند 

 صورت گرفته است. 

 یافته های اصلی 

 اصالح و تغییر بحث کنونی چارچوب، 1392سال  زیپس از انتخابات مناقشه برانگ یوحدت مل حکومت تشکیل سیاسی توافقنامه ●

. بنا براین سوال آغازین پژوهش حاضر این مسئله را مورد توجه قرار داد که عوامل به بحران رفتن انتخابات سازد می را سیاسی نظام

مشکالت " ،"نامناسب افرادعملکرد "سی در شکل دادن بحران چقدر است. ریاست جمهوری گذشته چه بوده و نقش خود نظام سیا

ریاست جمهوری گذشته  انتخابات شدن بحرانی دربه ترتیب به عنوان عوامل اصلی دخیل  "خارجی مداخالت" و "ی دولتساختار

 1392 جمهوری ریاست انتخابات بحران آوردن بوجود در کنونی سیاسی نظام نقش پیرامون شده مطرح نظرات ،امایادآوری گردید. 

 دست به برای ایشان انتخاباتی هایرقابت شیوه و افراد عملکرد در را مشکل برخی: دیدگاههاست گیدسته دوحاکی از  مجموع در

در کل . گذارند می انگشت سیاسی نظام خود نقایض بر و کرده تلقی ساختاری را مشکل هم دیگر برخی. بینندمی قدرت منابع آوردن

دولت  یکه امکان نظارت بر عملکرد نهادها تواندیمعامل بحران شده  یهنگام ژهیو به یاسیس نظام شکلمی توان نتیجه گرفت که 

  . متزلزل ساخته است را نهادها استقالل عمال ،نقطه یک در قدرت انحصار و تمرکز که شودمی استدالل از جمله .ابدیبه حداقل کاهش 

مقننه و قضائیه در قانون بر این باورند که توازن میان سه قوۀ مجریه،  ،(شونده مصاحبه 29 از نفر 29)گان اکثریت پرسش شونده ●

رو است. نقض قانون از سوی افراد و نهادها، مدیریت  اساسی به طور نسبی تسجیل شده است، اما تطبیق آن در عمل با مشکل رو به

 ضعیف، عدم همکاری و هماهنگی میان قوا، و سوء استفاده از صالحیت ها و اختیارات قانونی از سوی مقامات، از جمله عوامل بر هم

 یقوا انیکه اصل توازن م شودیمدر نظر داشت نقطه نظرات مطرح شده، مالحظه  با شود.زننده توازن میان قوای دولت قلمداد می

 تیوضع نیاصالح ا یبرا دچار مشکالت است. مسوول،و هم از لحاظ عملکرد افراد  یقانون یسه گانه دولت، هم از لحاظ چارچوب ها

. شودیم هدانست یضرورامر  گریکدیقوا در برابر  یهاتیمکلف و هاتیصالح قیدق فیسه گانه، تعر یقوا انیم یهمکار هیروح تیو تقو

با  یکنون یاسیس نظام معتقدند یبرخ کهی. در حالگردد یم مطرح متفاوت یاندازها چشم از قوا، بهتر کیتفک یبرا راهکارها اما
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 یساسا قانون حکمهم جادیا با ای و جمهور سیرئ یها تیصالح ازکاستن  گانه،سه یقوا یهاتیو مکلف هاتیصالح قیحدود دق نییتع

 .کنند یمدنبال  یاسیشکل نظام س رییراه حل را در تغ گرید یبرخ، است ریپذ اصالح

جنبه دیگری از بحث پیرامون نظام سیاسی فعلی را در  ،میزان استقالل قوۀ قضائیه در برابر بخش اجرایی دولت مورد در هانگرش ●

، های داده شده پاسخ از مورد 19 اشاره می کنند.  قضائیه قوۀ استقالیت محدودیت مصاحبه شوندگان، به از مورد 22بر میگیرد. 

حکایت دارند.  قضائیه قوۀ استقاللیت عدماز  ،شده داده های پاسخ از مورد 9را تذکر می دهند و   قوه این سازمانیدرون و فردی ضعف

ذه طوریکه در قوانین نافیت این نهاد آنلسازی استقالو به این باوراند که نهادینه همچنان شماری نیز نهاد مزبور را مستقل دانسته

در مورد عدم استقاللیت کافی این نهاد، بیشتر . سازی عمومی در کشور داردشده است، نیاز به زمان و فرهنگ بینیپیشکشور 

 جمهور اشاره کرده و به این تاکید دارند که این نفوذ به صورت طبیعی استقاللیت قوۀ قضایهگان به نفوذ قانونی رئیسدهندهپاسخ

 کشور را زیر پرسش برده است.  

ی از چنان یکتاثیر نوعیت نظام سیاسی بر وضعیت اقوام هم برغم تذکر قانون اساسی در مورد اصل برابری اقوام در برابر قانون، ●

گان در مهمترین نگرانی هایی است که در شکل دادن دیدگاه های رقیب در نظام سیاسی افغانستان مطرح بحث است. پرسش شونده

گان حدود نیمی از پرسش شونده اند.رابطه با این مسئله به دو دسته، طرفداران نظام متمرکز و طرفداران نظام نامتمرکز تقسیم شده

، معتقدند، نظام سیاسی ریاستی متمرکز و قوی برای جامعه افغانستان (دادند پاسخ سوال این به که شونده مصاحبه 22 از نفر 21)

ظام نه حفظ کند و سبب اتحاد اقوام شود و نیم دیگر معتقدند که تواند جامعه را از خطر چندپارچگی و تجزیمناسب است، زیرا می

 های قومی وسیاسی فعلی برای جامعه چند قومی مانند افغانستان کارآمد نیست. یافته های پژوهش ما نشان میدهد که گسست

های مهم مسئله تمرکزگرایی یا تمرکززدایی نظام سیاسی به شمار می رود. دراین ناباوری به همه شمول بودن نظام سیاسی از جنبه

داری و نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی اقوام زیر سلطه، مسئله خبگان یک قوم بر امور حکومتسلطه هژمونیک نمیان ترس از 

 برجسته می سازد. مشارکت اقوام در نظام سیاسی را 

، نظام سیاسی کنونی نتوانسته است (دادند پاسخ را سوال این که شونده مصاحبه 22 از نفر 22)گان تر پرسش شوندهاز نظر بیش

ها افراد بر سر قدرت توانسته اند با دستاویز قرار دادن برخی مالحظات گی اقوام را در قوۀ مجریه تامین کند. به باور آنسهم نماینده

 از دیدگاه حدود ند.جلوگیری کنقومی و زبانی قدرت را متمرکز ساخته، در انحصار بگیرند و از مشارکت واقعی اقوام در قوۀ مجریه 

، برغم مشکالتی که در زمینه مشارکت (دادند پاسخ را سوال این که شونده مصاحبه 22 از نفر 12)گان یک چهارم مصاحبه شونده

گوید، سیاسی اقوام وجود دارد، نظام سیاسی کنونی توانسته است سهم نماینده گی اقوام را در قوۀ مجریه تامین کند. این گروه می

قل کمیسیون مستاز دید ایشان سیاسی اقوام مختلف وجود دارد. های کافی برای تامین مشارکت م سیاسی کنونی مکانیزمدر نظا

ین حال، با ا د زمینه استخدام افراد را بر مبنای رقابت و شایستگی فراهم کند.توانمیکه  استاصالحات اداری یکی از مکانیزم هایی 

، بحث سهمیه بندی قوۀ مجریه برای (دادند پاسخ را سوال این که شونده مصاحبه 22 از نفر 6)ن گاعده ای دیگر از مصاحبه شونده

 در قوۀ مجریه باید به اصل شایستگی، تخصص و خدمات همگانی توجه شود.اساسا گویند اشتباه دانسته و میرا جلب رضایت اقوام 

را در تامین شمولیت سیاسی اقوام در قوۀ مجریه ناموفق ارزیابی  گان، نظام سیاسی کنونیاگر چه اکثریت پرسش شوندهدر مجموع  

بر این نکته توافق دارند که نظام سیاسی باید مشارکت سیاسی مردم را به طور فراگیر تامین کند.  گانشوندهصاحبه کرده اند، تمام م

 مجریه است.  قوۀی تامین سهم اقوام در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که شایسته ساالری مهمترین راهکار برا چنان درهم
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 ساخت.مصدر خدمت رسانی برای تمام مردم و همه اقوام را  قوۀ مجریهتوان ها میشیوهچگونه و با چه  نکته اختالفی این است که

در کنار  ت کههایی استغییر نظام سیاسی برای از بین بردن تمرکز قدرت و افزایش قدرت تصمیم گیری ادارات محلی یکی از راه حل

سایر راهکارهای اصالحی در این زمینه مطرح می گردد. دراین راستا ایجاد مکانیزم هایی که حضور واقعی و نه نمادین اقوام را در 

نماید تا تصامیم قوۀ مجریه بر اساس منافع تمام مردم کشور اتخاذ شود و امکان تعادل منافع بین قدرت تضمین کند، ضروری می

 بیاید.   اقوام بوجود

، (شونده مصاحبه 29 از نفر 22)گان های متفاوت وجود دارد. تقریبا نیمی از مصاحبه شوندهدیدگاهدرباره نظام های سیاسی بدیل،  ●

دن توان با آورها نظام سیاسی کنونی را میبر این باورند که در حال حاضر بدیلی برای نظام سیاسی کنونی وجود ندارد. از نظر آن

های اجرایی به اداره محلی، ایجاد محکمه قانون اساسی و مشخص کردن حدود صالحیت های الحات مانند سپردن صالحیتبرخی اص

های بدیل مانند ، نظام(شونده مصاحبه 29 از نفر 22)گان اما، حدود نیمی از مصاحبه شونده سه گانه دولت پاسخگو ساخت. قوای

ح فدرالی را به نظام سیاسی کنونی ترجی -پارلمانی نظام و پارلمانی -صدارتی عظم، نظامنظام صدارتی متشکل از رئیس جمهور و صدرا

ت ضرور گروه در ای است که ایندهند. تمرکز زدایی از قدرت به نفع اداره محلی و تضمین مشارکت سیاسی اقوام دو دلیل عمدهمی

  .کنندتغییر نظام سیاسی مطرح می

گی های الزم  مادۀیک مسئله مهم مورد مناقشه این است که آیا در کشور آ ،سیاسی بدیل هاینظامها درمورد ع بندی دیدگاهدر جم

 رفیت بشری کافی از جمله پیشگان همدیگر پذیر و ظوجود احزاب سیاسی قوی، نخبه ییر نظام سیاسی وجود دارد یا خیر؟برای تغ

یش پمی کنند قبل از تغییر نظام سیاسی، ا درحالی که برخی ها تاکید . امشودشمرده می بدیلهای استقرار نظامهای الزم برای نیاز

تغییر نظام سیاسی را پیش نیاز ضروری برای بوجود آوردن شرایط مطلوب سیاسی  باید برآورده گردد. برخی دیگرنیاز های الزم آن 

  قلمداد می کنند.

یکی از محورهای اصلی به شمار می رود. نظام رای دهی فعلی  در بحث تغییر نظام سیاسی کشور، اصالح و تغییر نظام انتخاباتی ●

که برای برگذاری انتخابات پارلمانی استفاده می شود )نظام رای واحد غیر قابل انتقال(، اگرچه از جنبه های گوناگون مورد انتقاد 

به مصاح شماری قابل توجه ازاست. صاحب نظران و فعالین سیاسی قرار گرفته است، هنوز هم هدف اصالحات بنیادی قرار نگرفته 

 رای دهی کنونیکند که با روش پاسخ داده شده به این سوال(، به این موضوع تاکید می 21 از پاسخ 12) شونده گان دراین پژوهش

شکل م درعوامل موثر با این حال، برخی دیگر شود پارلمان کارا و نمایندگان فعال در این نهاد داشت. نمی)رای واحد غیر قابل انتقال( 

های مطرح چالش .دن، بلکه شیوه اجرایی کردن این سیستم در کشور را زیر سول می برندبیننمینظام انتخاباتی را در شیوه رای دهی 

نظیر تعیین هویت رای دهندگان،  -هادهد که بدون اصالحات جدی در زیرساختگویان در این پژوهش نشان میشده از طرف پاسخ

انتظار  شودنمی ، ...، تجدید نظر در حوزه های انتخاباتی وکانیزم نظارتی شفافیدهی، ایجاد مست نفوس واجدین شرایط رایتهیه لی

 بهبود نظام انتخاباتی را داشت. 

دهی م رایظادر نرای واحد غیر قابل انتقال( از بین برده شود. ) دهیرای کنونیشنهادات به این موضوع تاکید دارند که باید سیستم یپ

ان نمایندگشرایطی را در نظر گرفت که طرف دیگر سازی کرد و از زمینهحضور پر رنگ احزاب  توان برایمی طرفجایگزین، از یک 

یات به نظر شود. شماری ازدهی تناسبی مناسب به این منظور تشخیص داده میبتوانند وارد پارلمان شوند. سیستم رایمستقل هم 

رای واحد "به  کنونی ار در داخل پارلمان ایجاد شود، باید سیستمذهای قوی و تاثیرگفراکسیون کهاینکه برای  نددار این امر تاکید 

 یر کند. یتغ "قابل انتقال
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متمرکز بودن روند تقرر مسئوالن و سیاستگذاری ها در وزارتخانه ها و ادارات محلی، بعد دیگری از مشکالت موجود در نظام  ●

 نخست. رسد می نظر به برجسته خیلی نکته دو مسئله این به مربوط هایپاسخ تحلیل و تجزیها نشان میدهد. در سیاسی کنونی ر

شونده مصاحبه 29 از نفر 21 باور به. است نشده داده مقامات این به استقاللیت و مختاری خود کشور، کنونی نافذۀ قوانین در کهاین

 مورد این در شونده مصاحبه 19. نمایند عمل مستقل و مختار شان محولۀ امور در مقامات این که است قانونی غیر کار این گان

 پاسخ شمار یک.  دارد حکایت سازی بودجه و مالی بخش در بخصوص  ها،والی صالحیت در وضاحت عدم از و داشته انتقادی دیدگاه

 مقامات، این های صالحیت در ابهامات بعضی از عالوه که دارند باور  و نگریسته فردی و ساختاری بخش دو در را مشکل  هم ها

 نامناسب را  کشور فرهنگی –اجتماعی عمومی ساختار  هم یشمار. دارد شان عملکرد نحوه در مهم تاثیر نیز اشخاص فردی ویژگی

 .دانندمی کشور در قانون سازی نهادینه  اصلی موانع از یکی را مشکل این و کرده ارزیابی منفی و

دارد که  دیامر تاک نیا به شونده پرسش 22 از تن 29مورد ظرفیت نظام سیاسی کنونی برای تامین مشارکت سیاسی مردم،  در ●

کشور است که به آن جامه  ییاجرا ینهاد ها تیمسوول نیکرده و ا نیمشارکت همه جانبه مردم را تضم نهیکشور زم یقانون اساس

 اصالحات به ازین یجزئ و اندکدر موارد  یکه قانون اساس کنندیم دیاکت نگاش شونداز پرسبرخی   ،عمل پوشانند. در درجه دوم

شارکت م نهیزم یکشور به اندازه کاف یباور اند که قانون اساس نیداشته و به ا مثبت کامال دید کی گانشوند مصاحبه یباق. دارد

محض  یانتقاد دگاهیباره د نیدر ا گانشونداندک از پرسش  شمار کیکه  ستیحالدر  نیرا هموار ساخته است. ا مردم سیاسی

ندک ا شمار کینداشته اند و  حضور یکنون یقانون اساس  نیکه مردم در روند طرح و تدو کنندیمتصور  هینظر نیا گاندارند. دارند

 که ستین انتظار از دوربه نظر ایشان  ل،یدل نیهم به. اندکرده  نیقانون را طرح و تدو نیمردم هم نبودند، ا یواقع ندگانیکه نما

 . باشد کرده انعکاس کمرنگ قانون متن در مردم مشارکت

 یهاکه بر ساختار یکنون طیافغانستان با توجه به شرا یاسیمردم در عرصه ثبات س یاسیمشارکت س تیموثر عدمیت و یا وثرم

( ی) مثبت و منفریباره از پاسخ دهندگان راجع به تاث نی. در ارودیم شمار به بحث قابل موضوع کی است، حاکم کشور یاجتماع

کرده تمرکز اصلی موضوع سه روی سوال این به شونده مصاحبه 21 یافتیدر یشد. پاسخ ها دهیپرسمردم  یاسیمشارکت س شیافزا

 مشارکت در افزایش که دارد تاکید امر این به است، داده اختصاص خود به را شوندگان مصاحبه از نفر 31 دیدگاه که نخست بخش. اند

 اظلح به و گیردمی بر در را تن چهار که دوم دسته. کندمی کمک سیاسی ثبات افزایش در را دولت شرط، و تردید بدون سیاسی

. دانندمی مشارکت نوعیت به منوط را سیاسی امور در مردم مشارکت موفقیت رمز استند، اندک نخست ایده طرفداران به نسبت آماری

 نهعاقال مشارکت که بینند نمی حدی در را کشور فرهنگی و اجتماعی بافت و ساخت ها، پاسخ سوم یک حدود که ستحالی در این

  .ردیگ صورت را سیاسی امور در موثر و

از  ت،سین برخوردار کشور پارلمان ای و انتخابات در یقانون مشخص تیهو از کشور در موجود یاسیس احزاب که فرض شیپ نیا با ●

 یراکندگپوجود  با. ندیایبه وجود ب دیبا یقانون ینقش احزاب کدام چارچوب ها تیبهبود و موثر یشد که برا دهیپرس گاندهنده پاسخ

 باید احزاب نقش بهبود جهت که باورند این به  دهنده پاسخ 21 از مورد 23. باشدمی بررسی قابل دسته ردر چها اتینظر ها،دگاهید

ک ی که دوم دسته. گیرد صورت نظر تجدید سیاسی کالن های پروسه در هاآن نقش و فعالیت شیوه و احزاب به مربوط قوانین در

 و دهش داده نقش کافی اندازه به احزاب  کشور، کنونی اساسی قانون در که دارند تاکید. گیرد می دربر را شوندگان مصاحبه چهارم

 بروز عدم استدهنده پاسخ 9 دربرگیرندهکه  هم سوم دسته. دارد تعلق شان خود های فعالیت کیفیت و چگونگی به هاآن موثریت
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 این در ورکش کنونی سیاسی نظام که اند گفته هم شمار یک. ربط می دهد کشور اجتماعی شرایط به تربیش کشور در را فعال احزاب

 .است مقصر قسمت

افراد  مصاحبه شونده،  31  ،تن 23از میان در پاسخ به این سوال که سیاست ورزی در افغانستان در اطراف چه مسایل می گردد،  ●

دانند. البته، شمار اندکی به این موضوع باورمند اندکه مسائل مهم مبنای ها را محور سیاست ورزی در افغانستان میو شخصیت

که ساخت  ستافغانستان کشوری گان به این باورند،اکثریت مصاحبه شونده  باشد، نه گروها و افراد.می ها در افغانستانسیاست ورزی

. اشدبمیهای گروهی . قوم، زبان و فرقه مذهبی بارزترین این هویتباشدمیاجتماعی آن با چند هویت گروهی مشخص قابل توصیف 

در این گروه ها قرار چی به صورت کرزماتیک و یا هم از طریق زور در ص افراد چی به صورت موروثی و شماردر این ساختار یک 

های . این افراد با یاری جستن از  وضعیت اجتماعی شان،  به بخشکنندمیشان را نماینده عام و تام مردم معرفی گرفته و خود

به از میان مصاحگیرند. ی خود به کار میسیاسی و اقتصادی هم نفوذ پیدا کرده و امتیازات بدست آورده شان را برای منفعت شخص

 یکدموکراتگردد. به زعم ایشان، بعد از تاسیس حکومت افغانستان در اطراف مسایل میورزی در تن آن معتقدند سیاست 2شوندگان 

خانواده و یا رچند آهسته، ولی در حال گذار از انحصار قدرت توسط یک گروه، یک همیالدی، این کشور  2111در افغانستان در سال 

... از جمله مسائلی طالبان و گروهای شورشی، مشکالت مواد مخدر و  در برابرساالری است. رویکرد دولت قبیله به طرف شایسته

 گزاری کشور محوریت دارند.شود که در سیاستشمرده می

ا به دست آورد ی تربیشایت مردمی د حمتوانمیپرسش به عمل آمد که آیا یک نظام سیاسی بدیل  پژوهشگویان این از پاسخ ●

د ین حمایت مردمی را با خوتربیشکه بتواند  را خواسته شد تا نظام سیاسی بدیل پاسخ دهندگانخیر؟ در صورت پاسخ مثبت، از 

 نکته این در( شونده مصاحبه 23  از تن 19) گویان پاسخ از توجه قابل شمارپرسش،  نیپاسخ به ا درداشته باشد، معرفی نمایند. 

 پاسخ دیگر تن 13. بیاورد ارمغان به را با مردم تربیش حمایت تواندمی کشور سیاسی نظام در زدایی تمرکز که دارند نظر اشتراک

 11 لشام سوم دیدگاه. باشدمی کنونی نظام اجرایی شیوه متوجه شان انتقاد محور و نداده نشان بنیادی تغییر به میل گاندهنده

  .ستنی نظام تغییر به نیاز و دارد خود با را مردمی حمایت ترینبیش کنونی نظام که کندمی تاکید که شودمی شونده مصاحبه

ام موانع اصلی در مقابل تغییر نظ  ؟گان این پرسش به عمل آمد که آیا تغییر نظام سیاسی عمال ممکن است یا خیردهندهاز پاسخ ●

اسخ پنتیجه در  ؟اگر موانعی در برابر تغییر نظام سیاسی وجود دارد، آن موانع داخلی هستند یا خارجی باشد؟میسیاسی کشور چی 

در این قضیه دخیل  که حدود یک سوم به عوامل خارجی اشاره نموده و بقیه هم موانع داخلی را دهدمینشان مصاحبه شونده  39

ک برداشت ی یر به دامن جامعه جهانی انداخته شود. نخستین مشکل هم در نبودکه نباید تقص کنندمیها تاکید ی تبصرهدانند. بعضمی

که امروز ادعا دارند نظام بدیل برای کشور باشد. اکثریت مردم و شاید هم خیلی کسانیهای بدیل میجانبه از گزینههمهدقیق و 

ها و گردد به گروهل چیست. بخش دیگر هم بر میها و تاثیرات احتمالی نظام بدیدانند که مشخصات و معرفتر است، نمیمناسب

 خواهند مانع تغییر شوند.ها با تمام قوا میباشند. این گروهکه در نظام کنونی صاحب امتیاز میافرادی

 قسمت، نیا در. دهند حیتوض را شانیشنهادیپ ینظام بودند، خواسته شد تا الگو ها رییخواهان تغ گونه ایبه  که یانیگوپاسخاز  ●

 با شونده مصاحبه 11. اندبرده نام نمونه هاینظام عنوان به را خارجی کشورهای سیاسی هاینظام شده داده پاسخ 23 از مورد 22

نظام از هم شوندگان مصاحبه باقی. دارد خود خاص سیاسی نظام به نیاز کشور هر که کردند تاکید غربی، های نمونه از پیروی انتقاد

سه، کشورهایی نظیر آلمان، استرلیا، فران کنونینظام سیاسی   .کردند یادآوری بهتر، الگوی عنوان به افغانستان قبلی سیاسی های

وجه به این امر اند. باتهای مناسب برای افغانستان قلمداد شدهگویان به عنوان الگولبنان، هند، ترکیه، پاکستان و انگلیس از نظر پاسخ

رنگ که تمرکز قدرت در آن کم حاکی از تمایل به نظام سیاسی استها های غیر متمرکز دارند، پاسخظامکشورهای نامبرده اکثرا نکه 
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عمده  اللدمیانه به عنوان الگوی مناسب برای افغانستان یادآوری کردند. استهای آسیایهای کشورهم از نظام شمارباشد. البته یک 

ت با بناً جدیت دول رت موثر این جامعه را مدیریت کند،د به صوتوانمیظام نرم ناین بود که وضعیت اجتماعی کشور طوری است که ن

 افغانستان گردد.  جامعهریت موثر ید باعث مدتوانمیقهریه  قوۀمیل به 

تصمیم عملی گرفته شود، کدام روش  سیاسی یر نظامیبرای تغ پرسیده شد که اگر قرار شودشوندگان این موضوع از پرسش ●

 در ذیل گزینه های داده شده  با تعداد طرفداران هر گزینه در برابر آن قابل مشاهده است.  ترین روش است. مناسب

 .(مصاحبه شونده طرفدار این گزینه بودند 13) .کنونیبا حفظ قانون اساسی  تربیشتغییر دادن قوانین برای تمرکززدایی  -الف

 .( مصاحبه شونده طرفدار این گزینه بودند 16)  .داریحکومتقانون اساسی و نظام قانون اساسی و تعدیل  جرگهلویهفراخواندن  -ب

 .( مصاحبه شونده طرفدار این گزینه بودند 2)  عنعنوی و تبدیل رهبران دولت. جرگهلویهبرگزاری  -ج

 ( .ن طرفدار این گزینه نبودندهیچ یک از مصاحبه شونده گا) اجازه داده شود تا توسط صدور فرمان حکومت کند.  جمهوربه رئیس -د

اکم شود، در کشور ح ) تمرکزگرایی یا تمرکززدایی( که اگر قرار باشد یکی از این دو روند پرسیده شدهپرسش  پایانی اینبخش در  ●

به تن آن  31پرسش شونده،  21بخش از عمومی کشور دارد. در این  چی تاثیرات بر امنیت، انکشاف، اقتصاد و در فرجام باالی ادارۀ

ی ماز اوصاف مثبت تمرکزگرایی یادآوری  از مصاحبه شونده گان هم یشماراز طرف دیگر،  .داشتندتاثیر مثبت تمرکززدایی اشاره 

ست که با ستوار ابه این امر ا هاآن. استدالل دارنداین افراد به تاثیر مثبت تمرکزگرایی در تامین صلح و امنیت اشاره  تربیش. کنند

وضعیت نامطلوب امنیتی کشور، باید فرماندهی این نیروها واحد باشد، در غیر آن صورت، در بین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور 

  ایجاد خواهد شد.هرج و مرج 
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 مقدمه 

 تعدیل قانون اساسی 

شوند. بنابراین، مردم تعریف می یشان در برابر اراده تعهدهای سیاسی در دوران مدرن در چارچوب قوانین اساسی و میزان نظام

این راستاست که برای نوشتن قوانین  گردد. دربازی سیاسی ارزیابی می یآن به حیث قاعده کارایینوعیت نظام سیاسی از روی 

. به دض با یکدیگر قرار نگیرسی در تناقسیا هایشود تا ساختار و کنشهای موجود در یک کشور در نظر گرفته میواقعیت اساسی

به  -ممرد یهمان تعهد در برابر اراده – "تیکدموکراکیفیت "و  "ثبات سیاسی" ،عبارت دیگر، در نوشتن قوانین اساسی دو مولفه

 . دنشومیث اصول اساسی در نظر گرفته حی

چار کن دمسایل و مشکالت گوناگون پیدا می کنند، ممای که مردم از آن در گذر زمان بنابر مواجهه با اما هر نظام سیاسی در تجربه

  بوده و "انعطاف پذیر"هست، باید قابل اصالح و  "دست ساخت بشر"جا که همه نظام های سیاسی از آنتناقض گردد. دراین حال، 

قوانین اساسی در مجموع به دو  از این منظر،پیش آمدها و  معضالت داخلی و خارجی در آن موجود باشد.  بهظرفیت پاسخ دهی 

(. در قوانین اساسی دموکراتیک، تعدیل قانون اساسی inflexible( و غیر انعطاف پذیر )flexibleپذیر )شوند: انعطافدسته تقسیم می

 "تیکاکیفیت دموکر"های اساسی که تعهد الزم به قانونبنابر این، شود. حاکمیت دموکراتیک پیش بینی می به حیث جزء حیاتی

د بود. در مورد ندموکراتیک و پاسخگو به نیازهای جامعه خواه اندازهد، به همان نباش "پذیرانعطاف"د و در عین زمان نداشته باش

افغانستان، فصل دهم قانون اساسی فعلی در دو ماده، اصول و موازین الزم برای تعدیل احتمالی قانون اساسی را تعریف و تحدید کرده 

 کند:نهم قانون اساسی تصریح می و چهل و صدیک ماده 1است؛

 هبودب منظور به صرف اتباع اساسی حقوق تعدیل. شوندنمی تعدیل اسالمی جمهوری نظام و اسالم مقدس دین احکام از پیروی اصل»

 وادم مندرج احکام رعایت با عصر، مقتضیات و تجارب به نظر اساسی، قانون این محتویات دیگر تعدیل. باشدمی مجاز آنان حقوق

 .2«گیردمی صورت ملی شورای اعضای اکثریت یا جمهور یسرئ پیشنهاد با اساسی، قانون ششم و چهل و یکصد و هفتم و شصت

                                                           
تیتوت پیرامون سمسئله اینکه در قانون اساسی افغانستان شرایط تعدیل تاچه اندازه آسان یا دشوار پیشبینی شده و چقدر قابل قبول است، در تحقیق قبلی ان.  1

مطالعات استراتژیک ، کابل، انستیتوت 2112، "قانون اساسی افغانستان و جامعه درحال گذار"تعدیل قانون اساسی مفصل بررسی شده است؛ نگاه کنید به 

 افغانستان 

(، مواردی ذکر شده که مفاد آن 129قابل بحث است. در همین مادۀ قانون اساسی) خود باشد،که چه مواردی در قانون اساسی غیر قابل تعدیل میالبته این . 2

که مفاد آن در دایره حقوق اساسی ، به دلیل این"نظام جمهوری اسالمی "و  "اصل پیروی از احکام دین مقدس اسالم "دقیقا واضح نیست، هر یک از موارد 

در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟ آیا  "اتباع "شود که اصطالح وی دیگر این پرسش مهم مطرح میباشند. از سمشکوک است، قابل پرسش و تجدید نظر می

ای هشود؟ در نظام های سیاسی دموکراتیک که قوانین و مقررات پیرامون ارزشاتباع فقط اشاره به تابعیت مدنی دارد یا تابعیت سیاسی را هم شامل می

 توانند در مورد تابعیتشوند. شهروندان کسانی هستند که ضمن داشتن تابعیت مدنی کشور شان مینامیده می "شهروند "چرخد، افراد جامعه شهروندی می

توان ه میمی باشد، ک "رئیس جمهور"صمیم بگیرند. یکی از موضوعات مهم دیگر که در این مادۀ قید گردیده است، ارایه پیشنهاد تعدیل از جانب تسیاسی خود 

ی مردم، نیز باید از چنین صالحیتی به ویژه مجلس نمایندگان، به عنوان مظهر اراده ن قدرت تاویل کرد. در مقابل، شورابه هدف متمرکزساختاین قید را 

 برخودار باشد.  
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و تمرکزگرایی بی رویه در مرحله آغاز تعدیل، از جمله قوانین  بودن دهیباید خاطر نشان گردد که قانون اساسی افغانستان بنابر پیچ

پرسش های زیادی وجود دارد که  "کیفیت دموکراتیک"همینگونه در مورد تعهد آن به  3.به شمار می روداساسی غیر انعطاف پذیر 

 هد شد.ادالیل آن در این گزارش روشن خو

  معاصر افغانستان در یاسیس نظام یخیتار ریس به مختصر نگاه

به عنوان  یدارحکومتمسئله  بسا موارددر طول تاریخ افغانستان، در  طوالنی ندارد. یدرافغانستان گذشتهنظام سیاسی  بحث پیرامون

مبتنی بر قانون اساسی  یحکومت تصمیم به ایجاد  1312در سال امان اهلل  شاه مطرح نبوده است. برای نخستین بار موضوع همگانی

نیمی  شد ومی انتصابآن توسط شاه  یامان اهلل، یک شورای دولتی تشکیل شد که نیمی از اعضایشاه ی نظامنامهبر اساس  2گرفت.

 1.گردیدمردم معرفی میتوسط دیگر 

خواند. او در قانون اساسی تجدید  "شاهی مشروطه "نیز حکومت خود را  نادر شاه، 1316امان اهلل در سال نظام شاهی پس از سقوط 

شده  بینیپیشقانون اساسی  درشورا گان هرچند انتخاب نماینده 2دو مجلس را بنیان نهاد.دارای رای ملی شونخستین و  نظر کرد

( 1331-32)هفتم شورای ملی  یدورۀاین الگو تا  او بودند. در واقع، مالگان شاه یا عاعضای شورای ملی منصوب شده تربیش ،اما، بود

در دوران صدارت شاه  یپارلمانانتخابات  بر اساس . مجلس هفتمافتی ادامه شاه ظاهر یپادشاه تحت محمودشاه  صدارت انیجر در

مطبوعات توسط این تصویب قانون همچنان دولت رای اعتماد دهد.  ۀاز مجلس خواسته شد تا به کابینسپس  2تشکیل شد. محمود

شاه محمود که از عواقب آزادی سیاسی نگران بود، شرایط را برای انتخابات  ،مجلس راه را برای آزادی بیان در کشور هموار کرد. اما

 ک. یگردیدشدید دولت برگزار  زیر نظارت( 1331هشتم مجلس شورای ملی ) ۀپارلمانی بعدی دشوار ساخت و انتخابات پارلمانی دور

 9،از نخست وزیری داوودپس از استعفای محمد  6باشد. یاسیاز نظام س یبخش افتیاجازه  یمل یشورا گریتا بار د برگرفت در رادهه 

هه د»ای را برای بازنویسی قانون اساسی موظف کرد و با نوشته شدن قانون اساسی جدید یازدهم مجلس، کمیته دورۀدر ظاهر شاه 

                                                           
 محکمه هوستر ملی شورای حکومت، اعضای بین از هیاتی تعدیل، پیشنهاد اجرای منظور به "فصل تعدیل، تصریح دارد که : قانون اساسی فعلی در 111 . ماده3

 فصل اماحک به مطابق و جمهور رییس فرمان اساس بر جرگه لویه تعدیل، تصویب برای. کندمی تهیه را تعدیل طرح گردیده، تشکیل جمهور یسرئ فرمان به

 (111) ".گرددمی نافذ جمهور یسرئ توشیح از بعد کند، تصویب را تعدیل طرح اعضا کل ثلث دو اکثریت با جرگه لویه هرگاه. گرددمی دایر جرگه لویه

 

 گردیدعضو در جالل آباد تصویب  622متشکل از جرگه ساخته شد، توسط لویه  "اساسی دولت علیه افغانستان نظامنامه "این قانون اساسی که تحت عنوان .  2

. نددسی را دوباره مورد تصویب قرار داهمان قانون اسا ایاز مقامات لشکری، سران مذهبی و رهبران قبیله تن 1111دیگر در پغمان با اشتراک لویه جرگه و 

 مطالعات استراتژیک افغانستان  انستیتیوت، کابل، 2112، "قانون اساسی افغانستان و جامعه درحال گذار"نگاه کنید به 

  نادری، پارلمان یا شورای ملی در افغانستان، پرتو پیشینه . 1

http://old.acsf.af/index.php?option=com_content&view=article&id=23:2111-12-22-16-21-

22&catid=12&Itemid=6 

-http://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/21118168111622_sاسما حبیب، بی بی سی،  ،سابقه شورای ملی در افغانستان.   2

afghan-parliamnet_bkground.shtml 
  ایوب آروین، بی بی سی،  ،فراز و فرود مجلس شورای ملی در دوره ظاهر شاه.  2

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/21118198111912_k12-pe-afg-parliament-history.shtml 

 د. اینبو حکومت یانتساب مجالس جمله از، بلکه بودانتخاب نشده  کیراتدموک بصورت – 1323-1321 – یمل یشورا هشتم مجلس نباید فراموش کرد،.  6

 .است شده بحث ترکم 1323 اساسی قانون روی آن تاثیر و هشتم مجلس بودن دموکراتیک غیر خصیصه

 همان.  9
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، تصاحب برخی وظایف مهم دولتی توسط اعضای 1323 سال یاساسبیست و چهارم قانون  ۀماد د.در افغانستان آغاز ش« دموکراسی

 11.کردرا ممنوع احزاب سیاسی  درخانواده شاهی چنان عضو شدن اعضای همو خانواده پادشاهی 

صالحیت تصویب قوانین،  د. این مجلس، افغانستان دارای یک پارلمان دو مجلسی با اعضای منتخب بوشاهدر دوران پادشاهی ظاهر

 ،اما داد،نظارت بر دولت و حتی استجواب و استیضاح اعضای کابینه را داشت. اگرچه قانون اساسی اجازه تشکیل احزاب سیاسی را می

 احزاب تیموجود عدم در 11.شناخت، امضا نکرد یم تیبه رسم یحقوق یهاتیشخص ثیرا به ح یاسیکه احزاب سی پادشاه قانون

 یکودتاتوسط  ) دورۀ ظاهر شاه( مشروطه یشاه نظام کهآن تا کرددوام ن ،شدیخوانده م "دموکراسیدهه "  چهآن ،یواقع یاسیس

  .گردید ناعال "افغانستان یجمهور" نظام و شد  ساقط داوودمحمد 

تک نظام آن  هبرای ادار داوودمحمد  ،اما ،12دبودن نظام سیاسی  تصریح ش دموکراتیکبر  "افغانستان جمهوری اساسی قانون" در

آن را درصد اعضای ملی جرگه که پنجاه »، (1323) افغانستان یجمهور یاساس قانون نهم و چهل مادۀ بر بنا. ساخت حاکم حزبی را

، از جانب حزب پیشنهاد و از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم مطابق به احکام قانون دهدمیدهقانان و کارگران تشکیل 

 83«.شوندانتخاب می مردمبرای مدت چهار سال از طرف 

ند هر چشد.  اعمالآن، رویکرد مشابه در برابر پارلمان  متعاقبهای خلق افغانستان و کودتا دموکراتیک، با ظهور حزب 1329در سال 

ی سیاس نظام حاکمیت رژیم های کمونیستی، اززمان برای مدتی در پارلمان  ،مقام صدارت به عنوان بخشی از دولت برجای ماند، اما

 نمادین( نیز حالت 1321 - 1322کمونیستی ) نظام رهبرنجیب اهلل آخرین  ریاست دورۀبازگشایی پارلمان در  .افغانستان حذف شد

ی را از دست وحمایت اتحاد شوراهلل  بیدکتر نج پس از آن که حکومت12شد.نمایندگی می حکومتی مالتوسط ع تربیشداشت و 

 و این طرح ناکام شد ایت با وجود پا درمیانی ملل متحدمطرح کرد که در نهرا  نیبا مجاهدملی مصالحه  دبرای بقای نظام خو ،داد

 جنگ نیابتی کشورهای منطقه به زودی گرفتارمجاهدین به رهبری استاد برهان الدین ربانی نوبنیاد دولت . گشتساقط  دولت او

هرج و مرج  هورد کیدچار کشور  شد و حتی قانون اساسی تنظیم شده توسط این دولت به تصویب نرسید. نهایتا بر کابل تسلط یبرا

 د. زرقم  11استبدادی توتالیتر نظام یک قالب درطالبان  تیحاکمکه فصل آخر آنرا  گردید

ل تشکی موقتحکومت  ،به رهبری ایاالت متحده امریکا با همکاری قوای ائتالف بین المللی طالبان یاسالم امارتسقوط پس از 

بازگشایی و پانزدهمین  1362در سال  پارلمان ،. با در نظر داشت قانونی اساسی جدیدشدتصویب  و قانون اساسی جدید گردیده

گی های نظام با برخی ویژهرا پارلمان دو مجلسی و یک نظام ریاستی مختلط  ،. قانون اساسی جدیدگردیدمجلس برگزار  یدوره

در باشد و میمجریه و رئیس دولت  قوۀزمان رئیس جا که در نظام سیاسی موجود، رئیس جمهور هماز آن . )کردتصویب  پارلمانی

                                                           
( 1آتی را اجرا نمیکند، خانواده پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف  "کند: تصریح می 1323. مادۀ بیست و چهارم قانون اساسی  11

 "( عضویت ستره محکمه.3( عضویت شورا. 2صدارت عظمی یا وزارت. 

 http://www.ariaye.com/english/constitutions/zaherc.html ،1323قانون اساسی  

-http://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/21128128121221_sعزیز حکیمی،  ،سه دهه بعد از ظاهر شاه ،نظام نوین سیاسی . 11

zaherhah-democracy.shtml 
. 1392مادۀ بیستم قانون اساسی جمهوری افغانستان، نگاه کنید به متن کامل قوانین اساسی افغانستان، سرور دانش، انتشارات دانشگاه ابن سینا، .  12 

 همان .13

 پرتو نادری،  ،پیشینه پارلمان یا شورای ملی در افغانستان. 12

http://old.acsf.af/index.php?option=com_content&view=article&id=23:2111-12-22-16-21-22&catid=12&Itemid=6 

ا، رهکشو شدن یصنعت زانیم و یاسیس فرهنگ حسب بر یاسیس یها نظامبرای درک بهتر از نظم توتالیتر مراجعه شود به بخش چارچوب های نظری، .  11

 همین تحقیق.
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 انفرادید و به طور نجا که اعضای کابینه به رای اعتماد پارلمان نیاز داراز آن ،اما 12ریاستی است.، نظام مسوولیت نداردبرابر پارلمان 

  12.(شودمیباشند، ویژه گی نظام پارلمانی دراین نظام مالحظه می مسوولو در هیئت دولت در برابر پارلمان 

دولت، آزادی بیان و به  قوۀبه شمول اصل تقسیم قدرت میان سه بودن نظام  دموکراتیکقانون اساسی جدید برخی عناصر مهم 

ر دده است. برای نخستین بار، اقلیت شیعه مذهب اجازه یافت تا یرا در خود گنجاندر جامعه رسمیت شناختن نقش احزاب سیاسی 

 ، زبانشاندیگر در مناطق بومی اقوام زبان  ،فارسیپشتو و  یهانازب در کنار چنان. همعمل کنداصول فقهی خودشان محاکم طبق 

  16.شمار رفتبه رسمی سوم 

موازینی را برای تنظیم  این قانون اساسی. ساخته شده است دهه دموکراسیچارچوب قانون اساسی بر اساس  کنونیقانون اساسی 

 عیتسر منظور به تیمرکز اصل حفظ با حکومت» ،آمده است کنونی قانون اساسی 132 مادۀکند. در محلی معرفی می داریحکومت

 به مطابق را الزم یهاتیصالح ،یمل اتیح انکشاف در مردم تربیش چه هر یریگ سهم و یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد امور بهبود و

عال فبرای تنظیم امور و تامین اشتراک » ،کنداز سوی دیگر قانون اساسی تصریح می« .دینمایم ضیتفو یمحل اداره به قانون، احکام

گردد. اعضای این شوراها از طریق انتخابات ها مطابق به احکام قانون، شوراها تشکیل میها و قریهسوالیمحلی، در ول ۀمردم در ادار

امور  چنان جهت ادارهقانون اساسی هم 19«شوند.آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می

 21کند.می بینیپیشرا از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم،  شهرداری و مجالس شهرداریشهری، تشکیل 

ساسی ، این قانون اصاحب نظراناز دیدگاه  است، دموکراتیکدربرگیرنده برخی عناصر مهم حاکمیت  کنونی که قانون اساسیبا آناما، 

محلی عموما  ۀادار 21.دارد حد و حصربیهای کرده که در آن رئیس جمهور صالحیت بینیپیشمتمرکز را  العاده فوقنظام ریاستی 

  22وابسته به حکومت مرکزی است و احزاب سیاسی از زمینه مناسب قانونی برای عملکرد موثر در سیاست برخوردار نیستند.

 به گرید یسو از و نظام نیمسوولنامناسب  عملکرد به سوکی از شده وارد انتقادات که دهدمی نشان کنونی یاساس قانون یبررس

 ها، قریهاهسوالیبا گذشت سیزده سال از تصویب قانون اساسی جدید، هنوز انتخابات شوراهای ول .گرددیبرم یاساس قانون خودنقص 

                                                           
 نید به فصل سوم قانون اساسی افغانستان.نگاه ک.  12

 نگاه کنید به فصل پنجم قانون اساسی افغانستان.. 12

 پامیری یا و بلوچی نورستانی، یی، پشه ترکمنی، ازبکی، هایزبان از یکی به مردم اکثریت که مناطقی در..."کند، میشانزدهم قانون اساسی تصریح  . مادۀ 16

 و تتقوی برای دولت. گرددمی تنظیم قانون توسط آن تطبیق نحوه و باشدمی رسمی سوم زبان حیث به دری و پشتو بر عالوه زبان آن نمایند،می تکلم

 ".دباشمی آزاد کشور در رایج زبانهای تمام به گروهی هایرسانه و مطبوعات نماید. نشرمی تطبیق و طرح موثر هایپروگرام افغانستان زبانهای همه انکشاف

 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان. 121 مادۀ.  19

 قانون اساسی. 121 . مادۀ 21

در  و به تصامیم پارلمان احترام نمی گذارد. کندمیخود سوء استفاده است که قدرت را در انحصار خود در آورده و از صالحیت های رئیس جمهور متهم .  21

جمهور به تصامیمی که در  سمجلس نماینده گان صدای اعتراض خود را بلند کرد که رئی رئیس، عبدالروف ابراهیمی 28282112تاریخ  دربه این مساله پیوند 

ن اارد. او گفت که رئیس جمهور در مورد ایجاد وزارتخانه های جدید با پارلمان مشورت نکرده است. برخی از اعضای پارلمذگاحترام نمی شودمیپارلمان گرفته 

 اش توضیح دهد.پیشنهاد کردند که رئیس جمهور باید به مجلس نماینده گان فراخوانده شود تا در مورد اقدامات غیر قانونی

&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai31211http://salamwatandar.com/article.aspx?a=

2112, 22, accessed in April 29%SW+New+Farsi+Rss+26%A+SalamWatandarFarsiRssFeed+3%gn=Feed 

ر احزاب و بی اعتنایی دولت به احزاب سیاسی از جمله شکایت هایی است که احزاب و فعالین سیاسی نظام انتخابات برای مشارکت موث نمناسب نبود. 22

 کنند. این موضوع در متن گزارش به تفضیل توضیح داده شده است.مطرح می

http://salamwatandar.com/article.aspx?a=31215&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SalamWatandarFarsiRssFeed+%28SW+New+Farsi+Rss+%29
http://salamwatandar.com/article.aspx?a=31215&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SalamWatandarFarsiRssFeed+%28SW+New+Farsi+Rss+%29
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صراحت الزم قانون اساسی در مورد میزان صالحیت های قابل تفویض به اداره محلی  سوی دیگربرگزار نشده است. از  هاشهرداریو 

 . نیست مشخصو قریه نیز ولسوالی محدود شده و نقش شوراهای  23«والیتمقام مشوره دهی به »ندارد. وظیفه شوراهای والیتی در را

 نظام سیاسی  تغییر معمای

نظام سیاسی پسا طالبان اساس گذاشته شد. بنا بر توافق این کنفرانس  2111با سقوط امارت طالبان، در کنفرانس بن در سال 

 متحکو جرگه اضطراری جایش را به حکومت انتقالی به رهبری حامد کرزی سپرد.حکومت موقت تشکیل شد که با برگزاری لویه

 جدید اسیاس قانون ، آن فرآیند در که گردید جمهوری ریاست انتخابات برگزاری و اساسی قانون جرگهلویه برگزاری به موظف انتقالی

 در و اساسی قانون جرگهلویه برگزاری از پیش 22.شدگزیدهبر یجمهور رئیس اولین عنوان به کرزی حامد و شد ساخته کشور برای

 ایجاد اسیاس قانون "تدقیق و تسوید" برای کمیسیون دو، جرگهلویه برگزای از پیش (نخست. است درنگ قابل نکته سه آن، جریان

 21 نجیس نظر این در. بود اساسی قانون کلیدی موارد به پیوند در مردم دیدگاه بررسی هاکمیسیون این وظایف از بخشی که گردید

 در پارلمانی نظام کارآیی و نهیپیش به توجه با کمیسیون اعضای چنانهم (دوم .نددبو کشور در پارلمانی نظام خواهان مردم درصد

 اساسی انونق جرگهلویه به را سیاسی هاینظام نویس پیش ینچند که بود این کمیسیون وظیفه (سوم .بودند پارلمانی طرفدار ،کشور

 ،میسیونک تصمیم این. دگردی کشپیش جرگهلویه به ریاستی نظام نویس پیش فقط و نشد عملی مورد این ولی کند، کشپیش

 گونه به 21.کردند تحریم را گیری رای روند گاننماینده این .داشتپی در را جرگهلویه نماینده 111 مجموع از تن 221 نارضایتی

 تمرکزغیرم نظام انطرفدار ،نخست دسته شدند؛  تقسیم دسته دو به اساسی قانون جرگهلویه  گاننماینده که شودمی دیده روشن

 گونه ای هب حالت این کرد ادعا توانمی جامعه کنونی وضعیت به توجه با. بودند متمرکز ریاستی نظام انطرفدار ،دوم دسته و سیاسی

 .دارد ادامه اکنون تا

 تانافغانس برای ،نبود طالبان پسا سازی دولت در دخیل جوانب همه تائید مورد که – را متمرکز ریاستی امنظ جدید اساسی قانون

 نماینده ،سفیر تدخال با سرانجام .برود بستبن به و شده کشیده درازا به هفته چندین جرگهلویه که گردید سبب امر این .برگزید

 گاننماینده رب ریاستی متمرکز نظام ،کشور در «سیاسی ثبات» برقراریلزوم  بهانۀ به ،کرزی حامد آقای تردستی وامریکا  متحده ایاالت

 کنونی یاساس قانون ،آسترالیا ملی دانشگاه معروف شناس افغانستان ،مَلی ولیم استاد و یقلص امین استاد باور به 22.شد تحمیل مردم

در این اوآخر، پروفیسور نظیف شهرانی  22.باشدمی جمهور رئیس برای شاه هایصالحیت ازدیاد با ،1322 اساسی قانون از شده اقتباس

  11"دارد.رئیس جمهور افغانستان بیشتر از شاه قدرت "سایت الجزیره اذعان کرد که وبدر ای نیز در مقاله 

                                                           
 قانون اساسی.  139مادۀ .  23

 ،2112جانسون، گذار افغانستان پسا طالبان، وضعیت دولت سازی پس از جنگ، توماس. اچ . .  22

Afghanistan,s post- Taliban transition: the state of state- building after war,Thomas H. Johnson,  Central Asian Survey 
 

 .گو کردندااین موضوعات را باز خصوصی مصاحبه در مذکور موارد. اساسی قانون جرگهلویه اشترک کنندگان خراسانی عبدالحی و منصور عبدالحفیظ. 21

 نگاه. دارد وجود ریاستی نظام گزیدن برای اساسی قانون تصویب و تسوید جریان در او هواداران و کرزی حامد دولت مستقیم مداخله از متعدد هایروایت. 22

  افغانستان استراتژیک مطالعات انستیتیوت ،1391 گذار، حال در جامعه و اساسی قانون به کنید

 تایمز، نیویورک شود، شاه خواهد می که جمهوری رئیس ملی، ویلیام و یقلص امین.  22

Amin Saikal and William Maley, "The President Who Would Be King," The New York Times, available at: 

<http://www.nytimes.com/2116812812/opinion/12saikal.html> 

26. Nazif Shahrani, “The Afghan president has more powers than a king,” Al-Jazeera English, 2 January, 2116, available 

at: < http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/afghan-president-powers-king-161113111939231.html>  
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 جمهوری ریاست انتخابات دوم دور تا اجتماعی - سیاسی مطالبات عنوان به افغانستان سیاسی نظام دهی شکل ایبر بدیل های دیدگاه

 هایرقابت در( ملی وحدت حکومت ۀاجرائی رئیس) عبداهلل داکتر ،1366 سال در جمهوری ریاست انتخابات دور دومین در. یافت ادامه

 و شد کشیده بحران به 1366 انتخابات ،اما 29در کشور سخن گفت.  ینظام پارلمان جادیا یبرا یامرحله دو برنامه از خود انتخاباتی

 31.کرد اریخودد انتخابات دوم دور به رفتن از استقاللیت ندارد، انتخابات، مستقل کمیسیون با ادعای اینکه  عبداهلل داکتر فرجام در

 نیزدهمیمختلف تکرار کرده است. از جمله در س یهاتیموقع در بارها یپارلمانبه نظام  یاستیر نظام رییتغ یبراخود را  برنامه  او

 دیتاک ینظام پارلمان جادیبر ضرورت ا یحکومت وحدت مل هیاجرائ سیرئ ثیافغانستان، به ح دیجد یقانون اساس بیسالگرد تصو

 31نمود. 

یر غ پارلمانی نظامبه ریاستی متمرکز تغییر نظام  اخیر جبهه ملی افغانستان، برای هها و احزاب سیاسی، در سالاز میان جریان

ن افغانستا یمل ۀکنگر حزبرهبر  ،عبداللطیف پدرام داکتر رهبر جنبش اسالمی و ،جنرال دوستمهمچنان 32کرده است.تاکید  متمرکز

 33.می باشنددر کشور  ینظام فدرال سیتاس خواستار

پیگیر  سیاسی بحران و 1392 سال جمهوری ریاست انتخابات برانگیز چالش نتایج اعالن از پس ،کشور در سیاسی نظام تغییر مسئله

 باعث اباتانتخ نتایج سر بر توافق عدم.  گردید مطرح انتخاباتی بحران حل برای سیاسی توافقنامه  مفاد ترینکلیدی عنوان به ،آن

 و یمل وحدت حکومت تشکیل برای امریکا متحده ایاالت خارجه امور وزیر کری، جان درمیانی پا با انتخابات اصلی رقیب دو تا شد

 سال سه گذشت از پس ،اما. کنند امضا اصالحات وردنآ و سیاسی نظام تغییر برای را اینامهموافقت و برسند توافق به قدرت تقسیم

 ندک عملی را سیاسی نامۀموافقت در شده ذکر اصالحات و بردارد راستا این در را گامی ترین کوچک نتوانست ملی وحدت حکومت

 32.است گرفته قرار جدی انتقاد مورد منظر این از که

                                                           
 آقای در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گفت که همگرایی و اصالحات انتخاباتی ستاد اریگذسیاست هیئت عضو خراسانی، عبدالحی. آقای  29

 های شخصیت میان از را اعظم صدر جمهور رئیس اول مرحله در". کرد خواهد ریاست نظام جاگزین مرحله دو در را پارلمانی نظام پیروزی از پس عبداهلل

 نتخاباتا در درست و کامل صورت به افغانستان در احزاب هنوز که این دلیل به نیست، پارلمان نمایندگان میان از الزاماً که کندمی معرفی پارلمان به سیاسی

 در. ندک تقویترا  حزبی انتخابات سیستم مکند سعی دولت دوره دو این در .باشدنمی پارلمان نمایندگان میان از دوره دو اعظم صدر احتماالً. نیستند سهیم

 به بریتانیا و هند کشورهای از یکی شبیه پارلمانی سیستم صورت آن در گردید، نهادینه کشور در حزبی انتخابات سیستم و شد برداشته موانع که دوم، مرحله

  2112 جوالی 16 در شده دیبازد ،یس یب یب ن،یآرو وبیانتخابات، ا ینامزدها یدر برنامه ها یاسینظام س بحث ".آمد خواهد وجود

 system.shtml-political-election-af-_a21198128191222http://www.bbc.com/persian/afghanistan/  

  https://da.azadiradio.com/a/1622226.html 1392 عقرب 3 خیتار به شده دیباز ،شد منصرف انتخابات در اشتراک از عبداهلل عبداهلل.  31

  1392سرطان21 خیتار به شده دیبازدماندگار،  ،شد لیتجل یاساس قانون بیتصو سالگرد نیزدهمیس.  31

-constitution-of-anniversary-ratification-th13-22913http://bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/

1pl=component&print=marked.html?tm، 

32  . National Front of Afghanistan NFA ،  http://www.afghan-

bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=2231&task=view&total=3311&start=2122&Itemid=2 

 1392 عقرب 3 خیتار به شده دهیبازد ،یس یب یب ،است سمیفدرال افغانستان، حل راه تنها پدرام، فیلط.  33

http://www.bbc.com/persian/iran/ 21118138111331 _l11_hardtalk_latif_pedram.shtml%D 6%6 C 

ن ، قانودو سال طیبنا بر توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، دفتر ریاست اجرائیه در کنار دفتر ریاست جمهوری برپا شد و موافقت صورت گرفت که .  32

نگاه کنید به . مد نظر قرار دارد ،منظر، ایجاد یک نظام نیمه ریاستی با یک صدراعظم اجرایی و یک رئیس جمهور در راس دولتتعدیل شود. از این اساسی 

 بخش ضمایم، ضمیمۀ یکم.

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/07/090724_a-af-election-political-system.shtml
https://da.azadiradio.com/a/1866248.html
http://bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/26913-13th-ratification-anniversary-of-constitution-marked.html?tmpl=component&print=1،
http://bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/26913-13th-ratification-anniversary-of-constitution-marked.html?tmpl=component&print=1،
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 یمل وحدت حکومت یفرارو یجد یها چالش

 .گرفت شکل ملی وحدت حکومت ،سیاسی ۀنامموافقت اساس بر ،مشخص نامزد شدن برنده عدم و 2112 انتخاباتی بحران به توجه با

 ادفتا اتفاق حوادثی پیهم وحدت ملی حکومت گیری شکلبا  .نیست برخودار یاسیس الزم تیمشروع از حکومت این یشمار باور به

که رئیس جمهور غنی، احمد ضیا مسعود مشاور پس از آن، مثال به گونۀ .ساخت متزلزل تربیش را نظام این هشکنند مشروعیت که

ش عزل کرد، آقای مسعود در کنفرانس خبری از مقام 298181392در تاریخ  را خوب داریحکومتدر امور اصالحات و  عالی خود

بنابر  وسیاسی تشکیل شده  ۀتوافقنام بر مبنایتصمیم رئیس جمهور را قبول ندارد.  او تاکید کرد حکومت وحدت ملی  ،کرد ناعال

مشارکتی که ما در انتخابات ریاست جمهوری  یگانه آروزی من از" .از ساختار سیاسی حذف کندآن هیچ گروهی نباید گروه دیگر را 

 31"سیاست در کشور ما قومی نشود. کهاینعبارت بود از جلوگیری از یک جنگ داخلی و جلوگیری از  ،داشتیم 2112سال 

بحث تغییر در برابر حکومت صورت گرفت که این تظاهرات ظاهرات مردمی ت 32،در کابل 1392ی مرگبار دهم جوزای پس  از حمله 

 هایبخش ویژه به کشور سیاسی نظام اصالحات خواهانمردم با سر دادن شعارها  ظاهراتت نیا در 32ور ساخت.نظام سیاسی را شعله

)از حزب جمعیت اسالمی افغانستان(، لطیف پدرام )رهبر  چندین رهبر سیاسی به شمول احمد ضیا مسعود .شدند حکومت امنیتی

گان همنوایی کرده و استعفای مقامات ملی افغانستان( با مظاهره کنندهجبهۀ ملی افغانستان( و انور الحق احدی )رئیس  ۀحزب کنگر

   39و تشکیل دولت موقت را مطالبه کردند.  36عالی رتبه حکومت وحدت ملی

 تا روز گیریچشم طور به هانارضایتی شد سبب کشور اساسی قانون در مهورج یسئر حصر و حدبی یشده تسجیل هایصالحیت

 اول عاونم دوستم عبدالرشید نمونه گونه به. بدارند اعالن حکومت از را خویش نارضایتی نیز یحکومت مقامات حتا ،شده گسترده روز

 تمدوس نارضایتی این. داندمی صالحیت فاقد را خود و خوانده نمادین نظام در را خود نقش اسالمی جنبش حزب رهبر و جمهور یسئر

 21.انجامید ترکیه به ستمدو شدن تبعید به و ساخته دار خدشه جمهوری ریاست ارگ یحلقه با را او طهراب که گرفت اوج حدی به

                                                           
د شده به تاریخ بازدی. Rumi Panjshiri ،"تو حق نداری که مرا عزل کنی و زمینه را برای جنگ داخلی دیگر فراهم نکن"شدید مسعود به غنی:  . هشدار 31

   1392سرطان 22

https://www.youtube.com/watch?v=Naenr3z-2fw  

، گسترده بیتخر سببشد که  منفجرسفارت آلمان  یکینزد درمزدهم کابل  ی، در  چهارراه1392سال  یدهم جوزا خیبه تار شده یگذار بمب تانکر کی.  32

 .نگرفت عهده به شخص ای گروه چیهحمله را  نیا تیمسوول. شد گریاز چهارصد تن د شیشدن ب یو زخم نفر 111از  شیب مرگ

متهم طالب  انیشورش با جنگ در تیعدم قاطع بهدولت را  هاآن. شدند مسلح انیدهشت افگن و افراط  یهاگروه انیزندان اعدام خواهان گانکننده مظاهره. 32

مقر  یدر چند صد متر سیاز موانع پول کردند تالش ندگاننک مظاهره که شد دهیکش خشونت به یوقت یاعتراض مظاهره نیا ،ینیع شاهدان گفته بهکردند. 

آب پاش و گاز اشک  نیاز ماش تیمتفرق کردن جمع یبرا یتیامن یروهاین جهیبروند. در نت شیپ به یجمهور استیر یسو به و کرده عبور یجمهور استیر

 شتهکمجلس سنا  معاون اریزدیا علمحدقل پنج مظاهره کننده به شمول پسر  سیپول یراندازی. در تگشود آتش ندگاننکمظاهره  یسوو به  هآور استفاده کرد

 به شمول دکتر عبداهلل شرکت  یاسیس یها تیاز شخص یادیکه در آن تعداد ز اریزدیا سالم جنازه عییتش مراسم گرید یسو از. شدند یزخم گرید تن 11 و

 هاجاده بستن و کابل شهرتحصن در  یهامهیبا برپا کردن خ ندگاننکاز مظاهره  یگروه دادهایرو نیا ی. در پگرفت قرار یانتحار حمالت هدف بودند کرده

 شدند.  یاسیس ،یتیاصالحات امن خواهانانداخته و  راه  "رییتغ ریرستاخ "به نام  را یاسیجنش س کی

 https://twitter.com/afghanawakening به کنید نگاه

 82892 13 خیتار به شده دیبازد ،فراخواند یریگ کناره به را یمل وحدت حکومت رهبران یاحد.  36

 y.html2.em2of1fsyt1http://avapress.com/vdcdfo   

 2112 جون 9 دیبازد ،امان فاطمه افغانستان، صلح یبرا یآخر چانس.  39

 https://lobelog.com/a-last-chance-for-peace-for-afghanistan  
 قضیه ینا که کنندمی ادعا طرفدارانش و دوستم اما است، اشچی احمد قضیه به گیرسیده برای حقوقی مسئله یک دوستم با نهاد این تقابل ارگ باور به.  21

 .باشدمی سیاسی کامال

http://avapress.com/vdcdfo0fsyt0of6.em2y.html
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 یاسیس جدید ائتالف تشکیل به دست حالی در رسمی طور به سیاسی حزب سه رهبران شد سبب قدرت انحصار و هانارضایتی این

مدنور، عطا مح خارجه، وزیر و اسالمی جمعیت حزب رهبر ،ربانی الدین صالح .باشندمی نیز یحکومت بلند هایکرسی صاحب که ندبزن

 جمهور رئیس اول معاون و افغانستان اسالمی ملی جنبش حزب رهبر ،دوستم عبدالرشید، 21رئیس اجرایی حزب جمعیت و والی بلخ

 نجات ائتالف " ترکیه کشور در نشستی طی اجرائیه، ریاست دوم معاون و افغانستان مردم وحدت حزب رهبر ،محقق محمد و

 برای تالش و فراقانونی اقدامات به را غنی جمهور رئیس ای،نامه فیصله در سیاسی ائتالف این رهبران. گذاشتند اساس را "افغانستان

 22.شدند اصالحات خواهان و کرده متهم سیاسی قدرت انحصار

محور "از تاسیس یک جنبش سیاسی به نام  1392سرطان  21به تاریخ سیاسی  سرشناسهای شماری از شخصیت ،یدیگر اقدامدر 

امنیت  ۀدارا پیشینبه شمول رحمت اهلل نبیل، رئیس  تنبه حیث جناح مخالف )اپوزیسیون( خبر دادند. هفتاد و دو  "مردم افغانستان

 غانستان، عضویت شورای رهبری این جنبش نو بنیاد سیاسی راملی افغانستان و رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت اف

حکومت وحدت ملی در مدیریت  ،، گفتندبود گردیدهای که به منظور اعالم موجودیت شان دایر دارند. رهبران این جنبش در جلسه

بازگشت به قانون اساسی و ، "انمحور مردم افغانست"امور سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیگر امور مهم ملی ناکام بوده است. رهبران 

ه حضور ما به صحنۀ سیاسی ب "،. رحمت اهلل نبیل گفتدکردتعنوان هدف اصلی تاسیس این جنبش  را تحکیم مشروعیت سیاسی

خواهیم که به میما برعکس  ،باشد، اماهای تقسیم مقام و قدرت سیاسی با حکومت وحدت ملی نمیمنظور مشارکت در چانه زنی

و  گر آزادیدروغین، نیرنگ، تقلب و استفاده از امکانات دولتی برای تحقق منافع یک حلقه تمامیت خواه و سرکوبسیاست های 

 23".متجاوز به عدالت پایان بدهیم

 بر کنون تا یافته، تبارز سیاسی هایائتالف تشکیل و هاشبجن اندازی راه قالب در که مردمی مظاهرات و انتقادات برابر در دولت

 پاسخی بوده یگانه ،شودمی رسیدگی معترضان هایخواسته به کهاین بر مبنی دولت وعده 22.است کرده تاکید قدرت متمرکز ساختار

 21.ه استشد داده روزافزون هاینارضایتی  به دولت سوی ازکه 

 یهاپژوهشسلسله  یاقدام به راه انداز "افغانستان کیمطالعات استراتژ وتیتیانست" ریدر دو سال اخ ،لهئمس تیبا توجه به اهم 

معضلل  نیا حل یبراو  کرده یبررس یتخصص و یعلم چهیدر از را هایتینارضا و اختالفات نیا تیماه تا کرده سیاسی نظام پیرامون

                                                           
، رسانه ها خبر دادند که آقای نور از طرف رئیس جمهور برکنار شده و کسی دیگری به حیث والی بلخ معرفی شده 1392تحوالت، در ماه عقرب در آخرین .  21

 است. در واکنش به این اقدام رئیس جمهور، عطا نیز مانند آقای ضیا مسعود اعالم کرد که برکناری خود را قبول ندارد. 

 1392جدی  22، خبر یک، بازدید شده در ها مداخله نکنندالی هستم، خارجی: هنوز هم وعطامحمد نور

http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/ 32212-2112-12-19-11-22-33 - 

 

. اشدمی بدولت  یتیامن یدر نهادها کیستماتیاما خواهان اصالحات س ،ستینظام ن ینامه خود گفت که خواهان برانداز صلهیدر ف یاسیس دیائتالف جد.  22

 2112 جون 31 در شده دیبازد

reforms-systematic-calls-demands-lists-alliance-http://www.tolonews.com/afghanistan/new  
 1392 سرطان 22 خیتار به شده دهیبازد وز،یطلوع ن ،وارد صحنه شد« محور مردم افغانستان» ،ها از حکومتیتینارضا . افزایش 23 

 http://www.tolonews.com/fa/afghanistan  
های درون حکومتی ها و ائتالفاعالم کرد که اپوزیسیون "ف برای نجات افغانستانشورای عالی ائتال"ریاست جمهوری در واکنش به ایجاد به طور مثال .  22

 .های درون حکومتی منطق سیاسی و قانونی ندارندها و ائتالفاپوزیسیون. ارگ: منطق سیاسی و قانونی ندارند

https://da.azadiradio.com/a/26212629.html. 1392عقرب  22بازدیده شده در    

   1392 عقرب، 22 در شده بازدیده ،امنیتی نهادهای در اصالحات ضرورت بر غنی اشرف تاکید. 21

 http://parstoday.com/dari/news/afghanistan-i21261  

http://www.tolonews.com/afghanistan/new-alliance-lists-demands-calls-systematic-reforms
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/
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 یعموم یها دگاهیمورد د در سنجی نظر که شامل پژوهش نی. نخستدیحوزه برجسته نما نیدست اندرکاران ا یرا برا ییراهکارها

 یاسینظام س رییمردم خواهان تغ درصد 11مذکور،  ی. در نظرسنجدیگرد نشر (1391) گذشته سال ،بود یقانون اساس لیراجع به تعد

به در واقع،  یکنون قیتحق 22.دهندیم حیترج یکنون یاسیرا بر نظام س ینظام پارلمان گفتند یقابل توجه یدرصدافغانستان شدند و 

 پرسشپنج  ،یافغانستان امروز یبرا لیبد یاسیس یهانظام رامونیپ یجار یهابحث یسازبه منظور شفاف ادامه پژوهش قبلی 

 .دهدیمقرار  یبررس مورد را یاساس

 ادعاهای اصلی برای اصالح یا تغییر نظام سیاسی چیست؟  -1

 چیست؟ کنونیادعاهای اصلی برای حفظ نظام سیاسی  -2

 چیست؟ کنونی و امتیاز شان نسبت به نظام سیاسی  ستهاسیاسی بدیل کدام هاینظام -3

 یا تغییر نظام سیاسی چیست؟ و در برابر اصالح  اساسی هایفرصت ها و چالش -2

 نقشه راه برای اصالح یا تغییر نظام سیاسی افغانستان چگونه است؟  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان، کابل، 2112قانون اساسی افغانستان و جامعه در حال گذار، .  22
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  پژوهشمرور ادبیات 
ی برای غنامند شدن ادبیات سیاس کمتر مجالی در تاریخ معاصر افغانستان، مدت طوالنی خونبار های بحرانسیاسی و  سریع تغییرات

 باشدیمهای رایج سیاسی در کشور های سیاسی بدیل نیز متاثر از گفتماناین بحث پیرامون نظام گذاشته است. بنابرباقی در کشور 

توسط نویسنده گان  تربیشدر سال های اخیر ادبیات قابل توجهی )  ،گردد. اماحول محور منازعات تاریخی حل ناشده می تربیشو 

کراتیک دموکیفیت  "، "قانون اساسی "، "دولت سازی -فرآیند ملت "مانند ،سیاست در افغانستانهای تاریک گوشهغربی( پیرامون 

 چشم ازشده است. ضرورت اصالح نظام سیاسی یکی از موضوعاتی است که در این مطالعات خلق  " محلی داریحکومت" و  " دولت

 قاالتمدرمحور سیاست افغانستان  در "تمرکزگرایی "و  "سیاست قومی"مهم  وضوعدو م مختلف به تکرار تذکر داده شده است. اندازه

در  اریدحکومت، اصالحات جزئی را برای رفع مشکالت کنونیبا تائید نظام سیاسی  از مقاالت اندکی شمارمورد بررسی قرار دارند. 

ور مطرح در نظام سیاسی کشرا دیدگاه انتقادی تند اتخاذ کرده و داعیه ضرورت تغییر کلی  هاآن تربیش ،اما .دانندافغانستان کافی می

 کنند. می

 "، کارکرد نظام سیاسی را بر اساس پنج مالک 22اجرائیه در افغانستان قوۀارزیابی  پیرامون یپژوهش گزارش در ،کاکر کاوون

به  ونیکننظام سیاسی که  می گیردو نتیجه  ارزیابی کرده "ثبات "و  "موثریت "، "پاسخگویی "، "انعطاف پذیری "، "مشروعیت

 توانمی را کنونی یاسیس، نظام واست. از نظر ابرخوردار  "ثبات "و  "موثریت "، "انعطاف پذیری"، "مشروعیت "از  قبول قابل اندازه

ه مجری قوۀکنونی که او در جمع بندی خود به طرفدارای از حفظ نظام ریاستی  .ساخت " پاسخگو"از طریق برخی اصالحات جزئی 

برای افغانستان، به حیث یک کشور پسا منازعه این نظام  که کندتاکید می ،واحد دارای اختیارات وسیع در راس آن قرار داشته باشد

تفویض  "گویدمحلی، می داریحکومتدر زمینه تحکیم کاکر . می باشدبهترین گزینه که نظام سیاسی آن به بلوغ نرسیده است، 

کشور در  یدموکراسوالیات باعث تقویت  برخی اختیارات ریاست جمهوری و تحکیم دیگر نهادها در مرکز و انهو محتاط ایمرحله

  26"خواهد شد.

 هادیدگاه بررسی و کنونی اساسی قانون مقبولیت میزان ارزیابی در( 1391) افغانستان استراتژیک مطالعات انستیتیوت نظرسنجی

 مانند ،اساسی هایآزادی و حقوق عرصه در سیاسی نظام آوردهایدست درمورد عمومی دیدگاه که است آن مبین 29،آن تعدیلبرای 

 گزاریبر طریق از مردم حاکمیت تامین زنان، حقوقتربیش تضمین مدنی، جامعه نهادهای و سیاسی احزاب تقویت بیان، آزادی تامین

این نظرسنجی، دست گانشوندهدر عین حال پرسش  ،اما. است مثبت کل در اساسی، قانون اساس به دادخواهی و آزاد انتخابات

را در رابطه به پاسخگویی دولت به مردم، تنظیم امور اقتصادی و انکشافی و تامین حقوق برابر و عادالنه  کنونینظام سیاسی  آوردهای

 از همین منظر مطرحبرای تغییر و اصالح نظام سیاسی مشخص برای تمام اقوام و شهروندان، ضعیف ارزیابی کرده اند. پیشنهادات 

 شده است.

ارند به این پند،  "محلی در افغانستان: با نگاهی از پایین داریحکومت " ای زیر عنوانهقالدر م ،دگالس سالت مارش و ابهیالش مدهی

ن آ محلی ضروری است. داریحکومتویت است، اصالح و تق تربیشو یکپارچگی  مردماگر حکومت افغانستان درصدد جلب حمایت 

ساختن  یکه برا یدارد که موثر و پاسخگو باشد. در حال یدارحکومت یها ستمیبه س ازیافغانستان ن در مدرنیک دولت "گویندها می

                                                           
 .2112افغانستان ارزیابی و تحقیق واحد کاکر، کاوون ،آینده برای پیشنهادات و گذشته به نگاهی افغانستان، در اجرائیه قوه ارزیابی .22

 همان. 26

 وتیتیانست ،یاحمد نیدکتر محمد ام ،یاساس قانون لیتعد یبرا یعموم یشنهادهایپ و هادگاهید یابیارز افغانستان، گذار حال در جامعه و یاساس قانون. 29

 .1391 ،افغانستان کیمطالعات استراتژ
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 ربراب توجه هاشهرستانو  یتیدر سطوح وال یمحل یدارحکومتبه ولی  ،شده است اریبس یگذار هیسرما ،یدولت متمرکز قو کی

 دیگر سوی از .نیست مشخص محلی سطح در قضائیه و مقننه مجریه، قوای میان قوا تقسیم  توجهی بی این نتیجه در. است نشده

 دولتی ساختارهای میان هماهنگینا به نیز گانکننده تمویل سیاست و ستا مبهم و پیچیده بسیار محلی داریحکومت سیاست

 11".است انجامیده

به  این کشوردر  را الگوی تاریخی نظام متمرکز ،"محلی در افغانستان داریحکومت "ای تحت عنوان در مقاله ،جنیفر مورتزاشویلی

محلی، نظامی را تداوم بخشیده است که واحدهای محلی  داریحکومتعدم اصالحات در سطح  "کندمی. او استدالل می گیرد پرسش

تالش دارد اقتدار  یندارد. دولت مرکز وجود آن در یشهروند منافع از معنادار یندگینماندارند و  و صالحیت الزم را هیچ خودمختاری

 یارگذ هیسرما ر،یبا وجود فساد فراگ " ،او باوربه  "کرده باشد. نیرا تام یمحل داریحکومتکه نقش بدون آن ،خود را گسترش دهد

مشکل  ،به عبارت دیگر58"کاهش دهد. را فساد دتوانمی ویژه هایصالحیت و ییتمرکززدا .است متمرکز دولت از بهتر یمحل کنترل بر

 مشکالت محلی درنظر نمی گیرد. حل محلی را به حیث یک گزینه برای ادارات  آن است که دولت متمرکز افغانستان

تبدیل اتباع به شهروندان و حاکمان به  ،های افغانستان برای صلح، حکومت و انکشافبدیل"زیر عنوان  ایدر مقاله ،نظیف شهرانی

نامتمرکز مبتنی بر خودمختاری جوامع  داریحکومتو  نظام سیاسی افغانستان می پردازد هایبه تحلیل کاستی 12،"خادمان مردم

 گان پشتون را طرد کرده ونخبه یگرایانهنظام پادشاهی و رویکرد سلطههمزمان . او داندبهترین گزینه برای این کشور میمحلی را 

محلی باید اجازه داشته مردمان اسر کشور باید احترام شود. خودمختاری در سطح محالت، والیات و مناطق در سر حق" ،گویدمی

بر معیار شایستگی، مجریان امور را در بخش های ملکی، قضایی، امنیتی و  مبتنیباشند رهبران سیاسی خود را انتخاب کرده و 

ر دباید اجازه ثبت و حفظ سالح سبک را داشته باشند تا بتوانند  هاآنتعلیمی در چارچوب قوانین ملی استخدام کنند. عالوه بر این، 

در  1363قانون اساسی سال  "،وبه نظر ا" کنند. همکاریپولیس محلی و واحدهای دفاع ملکی با نظم  حفظ قانون وراستای تطبیق 

 را لبانطا از پس دورۀ در مالحظه قابل و افتهی رییتغ یهاتیواقع و افغانستان دار مسئله یاسیس فرهنگ یخیتار راثیماکثر موارد 

 "را انعکاس داده و نسبت به آن پاسخگو باشد. جامعهقانون اساسی جدید تعدیل شده، باید این واقعیت های  …است نگرفته نظر در
53  

 تمرکززدایی قدرت پیشمعمای قومی افغانستان،  "عنوانای زیر ضرورت تمرکززدایی از قدرت را پروفسور توماس بارفیلد هم در مقاله

در سطح  داریحکومتمیان تمرکز زدایی از قدرت، اگر  " ،کنداستدالل میاو ست. ا بازتاب داده 12"از خروج ایاالت متحده امریکا

 55"ست.ا نجامد، بلکه قدمی برای جلوگیری از تجزبه و فروپاشی کشور، نه تنها به تجزیه افغانستان نمیتوازن ایجاد کندملی و محلی 

ها در برابر حکومت مرکزی، اقوام رغم مقاومتبسازد که افغانستان این نکته را برجسته میمعاصر های بارفیلد در مرور تاریخ دولت

 محلی به شمول داریحکومتها به تقویت احزاب سیاسی و واگذاری صالحیتنبوده اند.  جدایی طلبمختلف دراین کشور هیچ گاه 

                                                           
 2111، دگالس سالت مارش و ابهیالش مدهی، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،"حکومتداری محلی در افغانستان: با نگاهی از پایین.  11

 2112متحده،  االتیصلح ا وتیتیانست ،یلیمورتزاشو فریجن ،افغانستان در یمحل یحکومتدار.  11

 CIGI، 2119 ،یشهران فینظ ،مردم خادمان به حاکمان و شهروندان به اتباع لیتبد ،انکشاف و حکومت صلح، یبرا افغانستان یها لیبد.  12

 همان.  13

 ،2111 بارفیلد، توماس ،امریکا متحده ایاالت خروج از پیش قدرت تمرکززدایی افغانستان، قومی معمای.  12

Afghanistan, s Ethnic Puzzle, Decentralizaing Power Before the U.S. Withdeawal, 2111, Foreign Affaairs, Volume 91. 
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ین ا، از جمله پیشنهادات اصلی ایشان برای اصالح نظام سیاسی در والیات اخذ و مصرف مالیات ییتوانا و انتخابی شدن مقامات محلی

 او هشدار می دهد که یک حکومت متمرکز ناکارآمد ممکن خطر تجزیه افغانستان را افزایش دهد. است.  کشور

سال  63چرا پس از "که کندمیمطرح را  پرسش(، در مطالعه مقایسوی خود از قوانین اساسی افغانستان این 2112زوئی برنادت )

 12"باشد؟ور این کشباشد که به طور مثبت دربرگیرنده جامعه چند قومی  است نظامی داشتهتجربه قانون اساسی، افغانستان نتوانسته

کند که قوانین اساسی گذشته افغانستان آشکارا برای ، استدالل می"قبیله محور " یحیث یک جامعهاو با توصیف افغانستان به 

تقسیمات نژادی، زبانی، خانوادگی  درمشکل چند پارچگی افغانستان  گاه بههیچو حمایت رژیم های حاکم طراحی و تنظیم شده است 

جامع ترین قانون اساسی در تاریخ افغانستان  1363ر چه قانون اساسی سال اگ ،و. از دیدگاه ااستنپرداخته و در بعضی موارد مذهبی

مرکز غیرمت دموکراسیبدیل سیاسی مانند  های نظام، حکومت دموکراتیکهنوز امکان آن وجود دارد که برای تقویت عناصر  ،است، اما

 گیرد.( مد نظر قرار consensual democracyتوافقی ) دموکراسیمبتنی بر خودمختاری و یا 

می نویسد که نظام سیاسی کشور باید بنابر  "دولت سازی در افغانستان -ملت"در کتاب خود با عنوان  ،محمد اکرام اندیشمند

شان برای اصالح شود. او دولت های حاکم را در طول تاریخ افغانستان بخاطر تالش "هویت ملی"و  "شهروندی"های مدرن  مولفه

های لی مبتنی بر رویکردهای سلطه جویانه )هژمونیک( یک گروه قومی علیه دیگر اقوام و دستاویز قرار دادن برنامهساختن هویت م

در توافق بن و متعاقبا در تصویب قانون اساسی، الگوی مشابهی از تمرکز بر سیاست قومی و  و،. به نظر اکندمیایدئولوژیک انتقاد 

بصورت  و اصالح نظام انتخاباتی "صدارتی -پارلمانی"به یک نظام کنونید. تغییر نظام سیاسی مجال ندادن به احزاب سیاسی دنبال ش

 12د.کناز جمله پیشنهاداتی است که اندیشمند به عنوان نیازهای انکشاف سیاسی درافغانستان مطرح می "تناسبی"یک نظام

هویت های محلی در "که  کندمی، استدالل "دولت سازی و تنش های محلی در افغانستان و پاکستان" یدر مقاله ،الیسا گیونچی

، وبه نظر ا 16 "هر دو کشور در نتیجه مداخله خارجی و دسترسی نابرابر به قدرت سیاسی و منابع اقتصادی، سیاسی شده است.

ک اکثر پشتون ها طرفدار ی"؛کندتی نیز همین مسئله را بازگو میاختالفات در بحث طرفداران نظام پارلمانی و مدافعین نظام ریاس

ترسند که یک رئیس جمهور ک ها و هزاره ها مییدر حالی که دیگر اقوام به شمول تاجیک ها، ازب ،نظام ریاستی قدرتمند هستند

گذاری و ابزارهای ادغام از طریق قانونبه رسمیت شناختن متقابل و " ،کندمیاو پیشنهاد  19"را از قدرت کوتاه کند. هاآنقوی دست 

ن نکته مهم که در این مقاله تذکر داده شده ای "شاید کلید پکپارچگی ملی باشد. ،نهادی و تعلیمی به جای تحمیل از باال به پایین

در بوده و های محلی را در نظام سیاسی ملی ادغام کنیم، همه طرف ها باید متعهد به قواعد قانونی است که اگر ما بخواهیم هویت

 برابر قانون مساوی باشند تا بتوانند در فرآیند دولت سازی و ادغام ملی نقش سازنده بازی کنند. 

 ثبات سیاسی در"( پیرامون USIP) الت متحدهایا صلح انستیتیوتافغانستان، در گزارش کنونی اصالح نظام سیاسی  به نیازچنان هم

ظام که ن کندمیدر افغانستان، تاکید  داریحکومتاین گزارش با برجسته کردن مشکالت متعدد  21بازتاب داده شده است. "افغانستان

                                                           
 2112قوانین اساسی افغانستان: یک مطالعه مقایسوی و بررسی تاثیرات آن برای انکشاف دموکراسی افغانی، زوئی برنادت، .  12

Afghanistan,s Constitutions: A Comparative Study and Their Implications for Afghan Democratic 
Development, Zoe Bernadette Sherman, Naval Postgraduate School, 6102 

 122، صفحه 1392محمد اکرام اندیشمند، انتشارات سعید،  ،دولت سازی در افغانستان -ملت.  12

 ISPI ،2113الیسا گیونچی،  ،پاکستاندولت سازی و تنش های محلی در افغانستان و .  16

 همان.  19

 ،2112، جوالی USIPالکس تییر و اسکات ووردن،  ،2121ثبات سیاسی درافغانستان، دیدگاه و نقشه راه تا .  21

 https://www.usip.org/publications/2112812/political-stability-afghanistan-2121-vision-and-roadmap 
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رقابت "کند تا مشکل عدم مشروعیت سیاسی خود را حل نماید.  باید به اصالحات در چارچوب قانون اساسی اقدام کنونیسیاسی 

رفته نادیده گ ،دار میان نخبگان حکومت مرکزی و بازیگران محلی بر سر تقسیم قدرت و منابع، در یک جامعه چند پارچه و متنوعدوام

ستار که خوا دار بازیگران محلیدوام نارضایتیبیانگر  مانند آن،، درآمدها و ، انتصابگزینشبر سر  کنونیشده است. درگیری های 

ه طور به این مسایل ب .استشده یحکومت مرکز به یاعتماد یب سبب کردیرو نیا. باشدمی و خودکفایی محلی اند تربیشصالحیت 

تعهدات خود  تا می خواند این گزارش حکومت وحدت ملی را فرا 21"پرداخته نشده است. کنونیموثر در نظام سیاسی و قانون اساسی 

 ، عملی سازد. استفراهم کردهتشکیل حکومت را ی زمینهسیاسی که  ۀرا مطابق توافقنام

 ی،محل ادارات افزایش نقش  ،سیاسی مردم مشارکت تامینکنونی در راستای  معضل از رفت برون برای مذکور مقاالت ینتربیش

 ظامن سازی متمرکز غیر( یک. دنکنمی تاکید موضوع دو به ملی وحدت و شهروندی روحیه تقویت ظام،ن یکارای د،فسا از جلوگیری

 ایدش میان دراین. محلی ادارات برای انکشافی -اقتصادی و اجتماعی -سیاسی یهاصالحیت تفویض( دوم و مرکز سطح در سیاسی

 .ندا دکان سیاسی متمرکزغیر نظام دارانجانب با مقایسه در ولی ،باشند نیز سیاسی متمرکز نظام طرفدار ،پردازان نظریه از شماری

 

 تئوریک چارچوب های 

 کشورها سیاسی بر حسب فرهنگ سیاسی و میزان صنعتی شدن هاینظام

سیاسی و میزان صنعتی شدن کشورها دسته بندی  فرهنگ ر اساسسیاسی را ب هاینظام ،در رویکرد مقایسوی خود ،گبریل آلموند 

ع جوام"در برابر  "جوامع صنعتی"سوی دیگر  ازسو ما جوامع همگن را در برابر جوامع چندپارچه داریم و یک از، نظر ایشانکند. از می

 وکراتیکدم، جوامع صنعتی با فرهنگ سیاسی همگن برای برپا کردن یک ساختار سیاسی اوگیرند. به نظر قرار می "پیشاصنعتی

مگن و فرهنگ سیاسی ه ،امریکایی -های سیاسی انگلیسیشاخص نظام "زیرا در طبیعت خود سیکوالر می باشند.  ،توانمند هستند

 محاسبه منطقی وبا  گراتجربه ،، یک فرهنگ سیاسی چند ارزشیو همگن ست. منظور از فرهنگ سیاسی سیکوالرهاآنسیکوالر 

 22"به آن معنا که در مورد مقاصد و ابزارهای سیاسی اشتراک نظر وجود دارد. ؛است چانه زنیمبتنی بر 

ا قسما سیاسی پیشاصنعتی ی هاینظام "شاخص جوامع پیشاصنعتی یا قسما صنعتی شده، داشتن یک فرهنگ سیاسی مختلط است.

ها چیزی ین دسته از کشورها، پارلمانسیاسی مختلط بهتر قابل توصیف اند. چنانچه در ا هاینظامصنعتی با فرهنگ های سیاسی و 

را  نظام سیاسی تربیشها و اردوها تکنند، بروکرابه غیر از پارلمان هستند، احزاب و گروه های فشار به شیوه های نامعمول رفتار می

ظام در همچو ن .کندمینظام سیاسی را در کل محاصره  زور تفنگو  بینیپیشجو غیرقابل که در این صورت گیرند زیر سلطه می

یکدیگر  ها جایگزینها باشد، احتمال زیادی وجود دارد که نقشبخاطر نبود یک ساختار باثبات که صریحا تعریف کننده نقش سیاسی

  23."دنبه خود بگیر د و اردوها نیز نقش مشابهاری شوها جایگزین عملکرد قانونگذد. بنابراین، ممکن بروکراسی گردن

سان به حیث ابزار یک کننده سرکوبنیروی آن استفاده از  گیویژهچنان از نظام سیاسی توتالیتر که هم او در چارچوب نظری خود

نآ ازاست.  مصنوعیاین همگنی  ،اما .گذاردمیاز خود ظاهر همگن به نمایش ، فرهنگ سیاسی توتالیتر "سازی است،  نام می برد. 

                                                           
 همان.   21

22  . Comparative Political System, Gabriel A. Almond, Vol. 16, No. 3 (Aug., 1912), pp. 391-219, Cambridge University 

Press on behalf of the Southern Political Science Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2122211. 
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ت میزان مقبولی پیوند بهدر  بررسی افکار عامهو روابط سیاسی از مرکز کنترل می گردد،  ندارند وجود داوطلبانه یها انجمن که جا

ر کنترل و سازمان های مرکز محوارباب رعیتی توسط  تربیشگفت از این نظر که جامعه  توانمینظم توتالیتر امکان پذیر نیست. تنها 

 22"نظام توتالیتر در مقایسه با دیگر نظام ها، غیر توافقی است. و استبداد یا تهدید آن به شیوه خاص اعمال می گردد، شودمی

 توافقی برای جوامع ناهمگن  دموکراسی

جوامعی که اعضایش : کندتقسیم می ، جوامع را به دو دسته21"سیاسی هاینظامنوع شناسی " ای زیر عنواندر مقاله ،آرند لیجپارت

که اعضای  در دسته دوم گویدمیاو که دچار شکاف ها و گسست های شدید هستند.  عیمیان خود توافق نظر گسترده دارند و جوام

، اند های جداگانه جامعه متمرکزهر یک به طور خاص در درون بخشو  جامعه در عضویت و وفاداری شان پیوندهای مشترک ندارند

 به باوررسیدن به توافق میان بخش های جداگانه جامعه ضروری است.  ،برای جلوگیری از ناآرامی اجتماعی و حفظ ثبات سیاسی

 تر از حکومت اکثریت ساده است. تنها بدیل برای حکومت اکثریت، حکومت دموکراتیک ،توافق گسترده میان همه شهروندان"،او

لجام گسیختگی و بی ثباتی  میل بههای خرده فرهنگی و لیجپارت برای غلبه بر شکاف  22."استاقلیت یا حداقل حق ویتوی اقلیت 

 ( 1-. )جدولکندمیرا پیشنهاد  "توافقی دموکراسی"در همچون جوامع ،

توافقی نام برده و هشدار می دهد که سوء  دموکراسیبه عنوان مهمترین قوانین  "ویتوی مشترک"و  "سهمیه بندی"لیجپارت از 

توافقی برای پرهیز از آن طراحی شده است.  دموکراسیوجه نظام سازد که د همان تهدیداتی را متتوانمیاستفاده از  این قوانین 

یان ها را متواند معضل اختصاص منابع و مقرریاست. این قانون می "سهمیه بندی"های توافقی، دموکراسیمهمترین قاعده بازی در "

عضویت در یک گروه خرده فرهنگی خاص به داشتن  خدمات عامه بنابرهای کرسیاستخدام افراد در  ،اما .ها حل کندخرده فرهنگ

 یوافقت یباز در که گریتر د یجد خطرموثریت اداره تمام شود. رفتن تواند به قیمت از بین فردی می استعدادجای در نظر گرفتن 

ائتالف در یریگ سهم جهت هافرهنگ خرده تمام قیتشو یبرا متقابل یتویو"استفاده نادرست از حق ویتو می باشد.  ،است نهفته

وافقی ت دموکراسیکه را د همان بی ثباتی و انسداد توانمی نشود، استفاده یشتنداریخوو  اطیاگر با احتولی است،  یبزرگ ضرور یها

 22"بوجود آورد. ،برای پرهیز از آن طراحی شده

ام باشد. در این نوع نظسیاسی و قومی می "گان نخبه "کلیدی بودن نقشهمچنان یکی از مشکالت مهم دیگر دموکراسی توافقی 

توان  "هانخبه "ست که این باشند. در ضمن توقع اینمطرح می تربیشهای سیاسی چهره ،اصول یاسیاسی به عوض احزاب مقتدر و 

ظام وافقی چون نست که دموکراسی توارد است این رویکردها را داشته باشند. شاید مهمترین نقدی که بر این سمت و سو دهی توده

 .دمی سازها را بیش از پیش سیاسی هویتکند، می "سهمیه بندی"سیاسی را 

 (1 -)جدول توافقی دموکراسیچهار اصل 

 مجریه  قوۀایجاد ائتالف بزرگ برای تقسیم قدرت در  -1

 ی خودگردان گرید اشکالخودمختاری قسمی در قالب قلمرو یا  -2

 ها برای خدمات عامه و تخصیص بودجه عمومی اصل در مقرری به حیث یکگی سیاسی نمایندسهمیه بندی  -3

 ویتوی اقلیت -2

                                                           
 همان.  22

 (.Apr :1926) ، آرند لیجپارت ،دموکراتیکنوع شناسی نظام های .   21

 همان.   22

 همان.   22
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 اکثریتی  هاینظامهای توافقی و  دموکراسی

 دموکراسی، مقایسه ای میان 26"، موارد، علت ها و پیامدها. انواعدموکراتیکسیاسی  هاینظام "عنوان  زیرای دیگر در مقاله ،لیجپارت

. فرق میان این دو نوع نظام سیاسی عمدتا با تمایل نظام اکثریتی برای متمرکز سازی دهدمیاکثریتی انجام  هاینظامهای توافقی و 

 نندهقانع کهیچ دلیل "های سیاسی نتیجه می گیرد که های متمایز کننده این نظاماو با مقایسه ویژه گی 29.شودمیقدرت سنجیده 

 "م.کم ارزش تر از نظام اکثریتی بدانینظام  ،دموکراتیکرا چه به لحاظ ثبات و چه به لحاظ کیفیت توافقی  دموکراسیوجود ندارد که 

به بیان  21 ".باشدمیای جوامع چندپارچه مناسب توافقی بر دموکراسیتا جایی که ثبات نظام مد نظر است، "لیجپارت می نویسد 

می شود و  که مطابق آن برنده صاحب همه چیز( 1101جمع یک ) مدل اکثریتی پنچاهیا چند قومی دیگر در جوامع چند پارچه 

گروه ها می توان به همه  توافق نسبیدر نظر گرفتن تنها با دراین جوامع کارآ نمی باشد، چون ، گرددبازنده از صحنه حذف می 

 دست یافت.  کافیمشروعیت سیاسی 

 سیاسی  هاینظامانواع 

 یهانظام سیاسی ارزش هایش را از طریق تصمیم گیری"( با بیان این نکته که 1991) "حکومت مقایسوی" در کتاب ،بلوندل ژان

 ا توجه بهب توانمیسیاسی را  هاینظامبه نظر ایشان،  21.دسته تقسیم می نمایدپنج به سیاسی را  هاینظام، "کندمیمقتدرانه توزیع 

چه کسی، با چه روشی و با  ،کهایناز  اندعبارت  هاپرسشتقسیم بندی کرد. این  دندهمیاصلی  هایپرسشپاسخی که به سه دسته 

 (2 -)جدول      ؟کندمیچه هدفی حکومت 

 وضعیت گروه ها و نهادها دسته بندی نظام ها 

 

 دموکراتیکنظام سیاسی لیبرال 
Liberal democracies  

پارلمان و  ،سیاسی به حیث مهمترین نهادها عمل می کننداحزاب  ●

 مجریه زیر نظر احزاب سیاسی اند. قوۀ

 اگر) .شوندمیاهداف معین تشکیل دستیابی به ها به منظور گروه●

مانند اتحادیه های  ،وسیع باشد نسبتا هاآنچه ممکن است اهداف 

 تجاری و سازمان های اقتصادی(

ها و احزاب ظاهرا در سطح بلند قرار دارد، میزان مشارکت در گروه●

 اما در عمل مشارکت حداقلی است. 

 به عنوان اصول قانونی پذیرفته شده است.  "قواعد بازی "●

 اقتدار جویانه یبرابرنظام سیاسی 

Egalitarian authoritarian systems  
 )نظام سیاسی کمونیستی(

ا ب ،شودمیسیاسی توسط نهادهای رسمی دولت تشکیل  سازمان●

  .بر جنبه بروکراتیک تربیشتاکید 

 تاسیسات سیاسی در کنترل حزب کمونیست قرار دارد. ●

 

 نظام سیاسی نابرابری سنتی

Traditional inegalitarian systems 

 که از واحدهایست ریوفاداشبکه های سنتی متکی بر گروه بندی●

قبیله و  تاو  شودمیها( شروع میان دستهدر روستاها یا کوچک )در 

 گسترش می یابد.خاندان 

 غالبا احزاب سیاسی و پارلمان وجود ندارند.  ●

                                                           
 ,33 :1 1969،جورنال سیاست نظری، و پیامدها، آرند لیجپارت . انواع ، موارد، علت هادموکراتیکهای سیاسی  . نظام 26 

احد نظام و یک نظام اکثریتی تقسیم قدرت ترجیح میدهد. از سوی دیگرا به جای متمرکز سازی قدرت اجرایوی ر . او می گوید که یک نظام اکثریتی  29

 مرکزی را به جای نظام نامتمرکز فدرالی ترجیح میدهد.

 همان.  21

 1991دانشگاه اروپایی فلورانس،  انستیتیوتحکومت مقایسوی، جین بلوندل، چاپ دوم، .  21
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 نظام سیاسی عوامگرا

Populist systems 

 با هدف آگاهانهمعموال  ،ساختارهای سیاسی و بخصوص احزاب ●

 به نظام تک حزبی(متمایل ) .شودمیبرپا  تغییرات در جامعه ایجاد

و گروه بندی های جدید  بودههای سنتی معموال ناکافی وفاداری ●

  گیرد.شکل می

حد  و در بودهگرایی  به سنت ینوعا این نوع نظام سیاسی واکنش ●

حکومت متمرکز در دست یک )و مونوکراسی  دموکراسی میان فاصل

 نفر( به سرمی برد. 

 نظام سیاسی نابرابری اقتدارجویانه 

Authoritarian inegalitarian systems 
 تالش برای احیای نهادهای سنتی  ●

 ریتصمیم گیکنترل و به نیروی نظامی و بروکراسی برای  تکیه ●

 (2 -)جدول

 سیاسی در افغانستان معاصر  هاینظام
تا تغییرات نظام سیاسی را در افغانستان معاصر ردیابی  کندمیهای سیاسی به ما کمک نظریه بلوندل برای دسته بندی انواع نظام

 . دهدمی( تا زمان حاضر نشان 1312 -1312) شاههای ضمیمه آن را از پادشاهی ظاهر مسیر تغییرات سیاسی و دولت 3-کنیم. جدول

 دولت افغانستان سیاسی هاینظامانواع 

 (1312تا 1312) شاهادشاهی ظاهرپ نظام سیاسی نابرابری سنتی

 (1312 تا 1312)داوود مجمد جمهوری  نظام سیاسی عوامگرا

 (1321تا  1312رژیم های کمونیستی) نظام سیاسی برابری اقتدار جویانه )نظام سیاسی کمونیستی(

 (1361تا  1321دولت مجاهدین و امارت اسالمی طالبان) نظام سیاسی نابرابری اقتدارجویانه

 تا امروز( 1361شده در قانون اساسی جدید) بینیپیش دموکراتیکنظام سیاسی لیبرال 

 (3 -)جدول

 نابرابری سنتی و ظهور هویت ملی افغان 

 هدر بسیاری از نقاط جهان ب داریحکومتالگوی  ،در قالب حکومت های پادشاهی از دوران قدیم ،"نابرابری سنتی"نظام سیاسی 

زیرا  ؛ودشمینظام سیاسی نابرابری سنتی شمرده  عطفافغانستان معاصر، پادشاهی ظاهر شاه نقطه شمول افغانستان بوده است. در 

از سوی  .گیردمیرا در تاریخ تحوالت سیاسی افغانستان معاصر در بر  هدورپادشاهی او  طوالنی ترین و با ثبات ترین  دورۀسو از یک

دیگری  را نوعجای آن گردیده وهمین پادشاه با دگرگونی بی سابقه ساقط  دورۀدر  داریحکومتدیگر برای نخستین بار نظام سنتی 

 از نظام سیاسی گرفت.  

ه در ، به معرفی یک قانون اساسی جدید پرداخت و خانواده شاهی را از مداخل1323چنانچه در مقدمه اشاره شد، ظاهر شاه در سال 

 دموکراسی دورۀموسوم به  دورۀداد و آغاز گر ظهور های سیاسی جدید مجال به گروه بندی سوک امور سیاسی منع کرد. این اقدام از ی

. در را در پی داشت برای براندازی نظام شاهی پسر کاکای ظاهر شاه و صدراعظم سابق کنشی داووداقدام وااز جانب دیگر، شد و 

این دوران افغانستان همچنان دارای یک پارلمان انتخابی  ظاهر شاه، احزاب سیاسی قسما اجازه فعالیت یافتند. درپادشاهی مشروطه 

های قانون احزاب سیاسی هیچگاه روی کار نشد و احزاب سیاسی نتوانستند به حیث شخصیت ،اما .و کابینه تحت ریاست صدارعظم بود

قش رهبران ، نکه بعضی از آنها درپی تغییرات انقالبی بودند های سیاسی جدیدوه بندیا ظهور گرب رد صحنه سیاست شوند.حقوقی وا
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ظاهر شاه با از دست دادن زمینه سنتی مشروعیت نظام سرانجام  22صاحب قدرت و نفوذ بودند کمرنگ گردید.در گذشته سنتی که 

  . شدسرنگون  اندان سلطنتییکی از اعضای خخود و روبرو شدن با مشکالت و نارضایتی های جدید، به دست 

 نظام سیاسی عوامگرا جمهوری محمد داوود،

ا اعالن بدر افغانستان توسط کودتای بدون خونریزی محمد داوود پسر کاکای شاه و صدارعظم سابق  "نابرابری سنتی"نظام سیاسی 

سریع یزه کردن به پایان رسید. محمد داوود به عنوان یک رهبر مصمم و فرصت طلب که آرزوی مدرن "جمهوری افغانستان"نظام 

با سرنگون کردن شاه، داوود  نخست( :اساس گذاشتافغانستان را در سر داشت، نظام سیاسی عوامگرای خود را با دو ادعای کالن 

  به اراده مردم ا تجدید نظر در قانون اساسی اعالم کرد دولت بایدب و خود را نخستین رئیس جمهور نظام جمهوری افغانستان نامید

 23گردید. -دو طرف مرز افغانستان و پاکستان هایدربرگیرنده جمعیت پشتون - "پشتونستان"او خواهان ایجاد  اداره شود. دوم(

 شخص را قدرت تمام عمالکه  یحال درحزبی دنبال می کرد، یک نظام تک در مد نظر خود را  دموکراتیکمحمد داوود اصالحات 

  22.بود گرفته دست به خودش

 برابری اقتدارجویانه در افغانستان 

. دش کنار زده، از قدرت علیه نظام شاهی کمک کرده بودنددر کودتا  که او راکمونیستانی توسط  1316سال کودتای خونین داوود در 

در پی اصالح نظام سیاسی  "خلق افغانستان دموکراتیکحزب "به نام  امین،بار رهبران کودتا، نور محمد ترکی و حفیظ اهلل این

، کندمیاز مردم محروم افغانستان و طبقه کارگر نمایندگی  کهاینخلق به حیث یک حزب چپی، با ادعای  دموکراتیکبرآمدند. حزب 

های آموزشی اصالحات ارضی رادیکال، ترویج برنامهدولت کمونیستی با راه اندازی  21نظام دیکتاتوری تک حزبی کمونیستی را برپا کرد.

در  "برابری اقتدارجویانه"برای هدایت ایدئولوژیک جامعه و سرکوب مخالفانش، برابری اجتماعی را شعار خود ساخته بود. نظام 

نظام کمونیستی  رهبرنجیب اهلل، آخرین  سرانجام داکتر 22تجربه کرد. چهره جنجالیرا زیر رهبری چهار  ی پرتنشهدورافغانستان چهار 

                                                           
، روایت خود را از وضعیت "1926تا  1913نگرش رهبری قبایل افغان نسبت به رژیم از  "رئیس جمهور سابق افغانستان در مقاله ای با عنوان ،حامد کرزی.  22

می  همه قانونگذاران درانی، به غیر از عناصر چپی، نظام شاهی را برای تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی افغانستان ضروری ".کندمیاین دوران عرضه  در

ها باور داشتند که نظام پادشاهی و نهادهای آن با ارزش های شمردند. آنها معتقد بودند که هرگونه بدیل نظام پادشاهی می تواند به هرج و مرج بینجامد. آن

 یدموکراسصمیم به برپا کردن اجتماعی، اخالقی و مذهبی شان مطابقت دارد و بنا براین برای جامعه افغانستان مناسب ترین رژیم است. وقتی ظاهر شاه ت

 2112حامد کرزی،  ،1926تا  1913نگرش رهبری قبایل افغان نسبت به رژیم از  "نگاه کنید به، توازن قوا به نفع دولت به هم خورد. گرفتپارلمانی 

Attitude of the Leadership of Afghan Tribes Towards the Regime from 1913 to 1926, Hamed Karzai, 2112, Central 

Asian Survey 
 ، 2111صدارت داوود خان و بازگشت محدودیت سانسور، عبداهلل شادان، بی بی سی، بیستم اکتبر .  23

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/21118118111916_mm_century_afghanpress_sh12.shtml 

ای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان، تا زمانی که این آرزو برآورده بر "که کندمی تصریحقانون اساسی داوود خان  21 . مادۀ 22

مردم  1312سرطان سال  22گردد و به رشد طبیعی خود برسد، سیستم یک حزبی به رهبری حزب انقالب ملی که بانی و پیشاهنگ انقالب مردمی و مترقی 

 "افغانستان است بر قرار خواهد بود.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزب طبقه کارگر و تمام  "می گوید ، سومین رهبر دولت کمونیستی،چهارم قانون اساسی دوره ببرک کارمل مادۀ.  21

های و نیروکشان زحمت کشان کشور، نیروی رهبری کننده و سوق دهنده جامعه و دولت بوده، بیانگر اراده و منافع کارگران، دهقانان، روشنفکران، تمام زحمت 

  "ملی و دموکراتیک و مدافع ثابت قدم منافع واقعی تمام خلق های ساکن وطن واحد افغانستان می باشد. الی آخر.

خلق افغانستان، نور محمد ترکی نخستین رهبر دولت کمونیستی توسط صدراعظم اش حفیظ اهلل امین تنها دو  دموکراتیکبنا بر اختالفات درونی حزب .  22

 به آنچه آنرا انقالب مردمی میخواندند کشته شد.در همان سال، نیروهای مداخله گر اتحاد جماهیر شوروی، امین را بخاطر تمایالت امریکایی اشسال پس از 

هدین، ای مجارژیم کمونیستی روی کار آمد. اما در اثر فشارهای ناشی از جنگ طوالنی مدت با گروه ه رهبرقتل رساندند. سپس، ببرک کارمل به عنوان سومین 
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های مجاهدین که تقریبا همزمان با روی کار آمدن رژیم کمونیستی علیه تجاوز ، توسط گروهبرنامه مصالحه ملیاش در در پی ناکامی

 بودند، ساقط گشت.  برخاستهاتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به شورش مسلحانه 

 طالبانحکومت نابرابری اقتدارجویانه مجاهدین و 

 استاد حکومت اساسی قانون. بودند آن ایجاد صدد در و ندددامی سر مجاهدین یهمه که بود یشعارهای از اسالمی حکومت ایجاد

 " که کندمی تصریح نرسید، تصویب به هیچگاه اگرچه مجاهدین اساسی قانون 22 مادۀ .دارد تصریح امر این به ربانی الدین برهان

 تالش 22".کنند رعایت کامل طور به شان اجتماعی و خانوادگی شخصی، زندگی در را اسالمی موازین باید افغانستان مردم تمام

 اشغال اب طالبان. آورد پدید طالبان حاکمیت تحت را "اقتدارجویانه نابرابری" نظام یک سرانجام اسالمی دولت تاسیس برای مجاهدین

 اکستانپ مستقیم حمایت با و تاسیس را افغانستان اسالمی امارت ،بخشیده تحکیم کشور از هایبخش بر را خود نظامی قدرت کابل

 . کردند حکومت کشور بر 1361 تا 1321 سال از

 نظام تیمشروع یبرا یانهیگز انتخابات ؟یدموکراس برالیل یبسو

 شمول ایاالت متحده به دموکراتیک برالیل، دولت جدید افغانستان با مداخله مستقیم کشورهای 1361پس از سقوط طالبان در سال 

تا گذار  گردید تهیه، 1323به اساس قانون اساسی  قانون اساسی جدید کشور 1363ش تاسیس شد. در سال امریکا و متحدین

ت به شمول اصل تقسیم قدر دموکراتیکپس از طالبان را تسهیل کند. قانون اساسی جدید برخی عناصر مهم حاکمیت  دموکراتیک

اسی قانون اس .ده استیدولت، آزادی بیان و به رسمیت شناختن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاست را در خود گنجان قوۀمیان سه 

. از سوی دیگر کنند استفاده محاکم در را خودشان یفقه اصول تا اجازه میدهدرا  شیعه یمذهب تاقلی ،برای نخستین بارجدید، 

، زبان شاندر مناطق زبان بومی اقوام که در کنار پشتو و فارسی دری که حیثیت زبان های رسمی کشور را دارند،  ه استتضمین شد

  26رسمی سوم قلمداد شود.

افغانستان  براییک نظام ریاستی فوق العاده متمرکز را ، است دموکراتیکدربرگیرنده برخی عناصر  کنونیکه قانون اساسی با آناما، 

و  باشدمیاداره محلی وابسته به حکومت مرکزی  29.دارد بی حد و حصرکرده که در آن رئیس جمهور صالحیت های  بینیپیش

  61.ستندین برخورداراحزاب سیاسی از زمینه مناسب قانونی برای فعالیت موثر 

                                                           
پی در ببرک کارمل پس از حدود هفت سال مجبور به واگذاری قدرت به دکتر نجیب اهلل شد. قانون اساسی دوبار در دو برهه آخری حاکمیت دولت های چ

 افغانستان )در زمان ببرک کارمل و دکتر نجب اهلل( مورد تجدید نظر قرار گرفت. 

 2111، سرور دانش، انتشارات ابن سینا، کابل، "ی افغانستانمتن کامل قوانین اساس "نگاه کنید به .  22

 پامیری یا و بلوچی نورستانی، یی، پشه ترکمنی، ازبکی، هایزبان از یکی به مردم اکثریت که مناطقی در "که کندمیشانزدهم قانون اساسی تصریح . ماده  26

 انکشاف و تتقوی برای دولت. گرددمی تنظیم قانون توسط آن تطبیق نحوه و باشدمی رسمی سوم زبان حیث به دری و پشتو بر عالوه زبان آن نمایند،می تکلم

 "...باشدمی آزاد کشور در رایج زبانهای تمام به گروهی های رسانه و مطبوعات نماید. نشرمی تطبیق و طرح موثر پروگرامهای افغانستان زبانهای همه

، عبدالروف 28282112کند و به تصامیم پارلمان احترام نمی گذارد. به تاریخ رئیس جمهور متهم است که از قدرت و صالحیت های خود سوء استفاده می.  29

حترام ا ودشمیابراهیمی سخنگوی ولسی جرگه یا مجلس نماینده گان صدای اعتراض خود را بلند کرد که رئیس جمهور به تصامیمی که در پارلمان گرفته 

که رئیس جمهور در مورد ایجاد وزارتخانه های جدید با پارلمان مشورت نکرده است. برخی از اعضای پارلمان پیشنهاد کردند  ادعا کردگذارد. از جمله او نمی

 2112ل اپری 22 که رئیس جمهور باید به مجلس نماینده گان فراخوانده شود تا در مورد اقدامات غیر قانونی اش توضیح دهد.

=feed&utm_campai&utm_source=feedburner&utm_medium31211http://salamwatandar.com/article.aspx?a=

 29%SW+New+Farsi+Rss+26%A+SalamWatandarFarsiRssFeed+3%gn=Feed 

های است که احزاب سیاسی و فعالین نظام انتخابات برای مشارکت موثر احزاب و بی اعتنایی دولت به احزاب سیاسی از جمله شکایت نمناسب نبود.   61

 توضیح داده شده است.  سیاسی مطرح می کنند. این موضوع در متن گزارش

http://salamwatandar.com/article.aspx?a=31215&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SalamWatandarFarsiRssFeed+%28SW+New+Farsi+Rss+%29
http://salamwatandar.com/article.aspx?a=31215&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SalamWatandarFarsiRssFeed+%28SW+New+Farsi+Rss+%29
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 ئیسر انتخاب برای بار اولین برایجستند و  شرکت والیتی شورای و ملی شورای انتخابات در مردم موجود، اساسی قانون چارچوب در

 زمال مشروعیت است نتوانسته حال تا سیاسی نظام این فقرات ستون عنوان به انتخابات اما. رفتند رای های صندوق پای به جمهور

و  1392 سال یجمهور استیر انتخابات زیبرانگ مناقشه جهینت  از یناش یاسیس بحران . بیاورد ارمغان به افغانستان حکومت برای را

 با .سته اکرد جدید رحلهم یک وارد را سیاسی نظام در نظر تجدید لهئمس سیاسی، توافقنامه اساس بر یحکومت وحدت مل لیتشک

 سیاسی امنظ. است مواجه جدی مشکالت با همچنان یاسینظام س ،گذردیم یمل وحدت حکومت لیتشکاز  سال سه که آن

 .برد می رنج حد، از بیش تمرکزگرایی و قدرت انحصار به قومی گاننخبه مفرط گرایش از افغانستان در کیتدیموکرا

   به اساس نظریه اسکینر تحلیل نظام سیاسی موجود

حبه با بر مصا یکه مبتن شودیم پرداختهافغانستان  یاسیساختار س رامونیمطرح پ اتینظر لیبه تحل پژوهش این آتی بخش در

 جامعه یااعض و ندگانینما مجلس یاعضا احزاب، ندگانینما ،یاسیس نیفعال و انیدانشگاه کارشناسان،حکومت،  هیبلند پا کارمندان

 هانآصورت گرفته و نظر  یکنون یاسیمشکالت نظام س و ایمزانقطه نظرات افراد درمورد  افتی. مصاحبه ها به هدف درباشدیم یمدن

 تا تیمبسبلوندل را به کار  "یاسیس یهانظام انواع " هیگزارش ما نظر نیشده است. در ا دهیپرس زین لیبد یاسیس یهادر مورد نظام

 کردیرو نی. ادهدیم شکل راو دولت  مردم یاسیس کنش و عالیق اهدافی، و وسایل چه با و چگونه معین، سیاسی نظام یک بفهمیم

 . گردد واضح بدیل یاسینظام س کیاز انتخاب  یو مشکالت ناش ایمزا تا کندیمکمک 

 ،سیاسی نظام در شهروندی حقوق تثبیت و آزادی مانند یهای ارزش تحلیل برای 61اسکینر کوینتین نظریه پژوهش این در همچنان

 اند نظر این هب پیروانش و او. باشدمی سیاسی فلسفه تاریخ در "کمبریج " مکتب گذاران بنیان از اسکینر آقای. شود می گرفته کار به

 شده اندهر حاشیه به کامالیا و شده سپرده فراموشی به( رومان نیو)  اروپا نیسانسر دورۀ نظریات ،لیبرال نظریات آمدن میان به با که

 ماکیاولی نیکولو ،انروم نیو سانسینر متفکر ترینبزرگ، اسکینر دید از. دباشنمی لیبرال پیشا تفکر بازسازی پی در وی بنابراین .است

 لقب رومان ونی را متفکرین این دلیل همین به که اندکرده استفاده باستان روم تفکر از تربیش سانسینر دورۀ متفکرین. باشدمی

 .دهندمی

 باستان ومر زمان در. سازد مرفوع را لیبرال تفکر هایکاستی ایاندازه تا تواندمی "رومان نیو " تفکر گرفتن جدی اسکینر یعقیده به

 بودن (dependence) وابسته "برده انسان " برجسته مشخصه. میکردند تعریف "برده"  آن ضد مدد به را شهروند حقوقی دید از

 دکنمی زیست اصولی و قوانین اساس بر "آزاد انسان " مقابل در. باشدمی دیگری( است arbitrium آن التین که will )"میل" به او

. باشدمی( free state) آزاد کشور داشتن به مشروط "آزاد انسان " وجود ،اسکینر باور به .استداشته نقش آن ساختن در  خود که

 هبلک دهدمی دست از را خود استقالل کشور آن تنها نه ،گیرد قرار دیگری کشور ارماستع زیر سرزمینی هرگاه ،دیگر عبارت به

 داشتهنبرده خود  امور در هم ایمداخله اگر حتا برده انسان موالی اسکینر، پندار به .باشندنمی برخوردار آزاد ارادۀ از نیز آن شهروندان

 یعنی. دارد ( است dominos آن التین که domination) تسلط وی باالی و است او "میل" به وابسته برده این بازهم ،باشد

 سبب شبودن وابسته دلیل به برده انسان رفتار آن کنار در .دهد تغییر خویش یبرده برابر در را خود رفتار تواندمی آن هر برده موالی

 ره که است این مبحث این معنی سیاسی دید از. باشد راضی وی از موالیش تا باشدمی تالش در ههمیش و شودمی یسانسور خود

                                                           
 . دیدگاه تئوریک اسکینر از روی منابع ذیل گرفته شده است:  61

- liberty before liberalism, Quentin Skinner, Cambridge University Press, 1996, Preface  

- Quentin Skinner (2112), Visions of Politics, Three Volumes, Cambridge: Cambridge University Press. 
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 طرفداران. دکننمی پیدا تقلیل "برده" به نبوده شهروند دیگر شوند، جناح یا فرد یک "میل" به وابسته شهروندان که سیاسی نظام

 تربیش شدت (1211-1222)  انگلیس داخلی جنگ جریان در مباحث این. استند "جمهوری" نظام جانبدران تربیش گفتمان این

 عرصه در لیبرال و خواه جمهوری ،عمده گفتمان دو که میدهد نشان "رالیزمبلی از پیش آزادی" عنوان زیر شکتاب در اسکینر. یافت

 المث بطور. دنباشمی ملتون جان معروف شاعر و هرینگتن جیمز و هابز توماس ،نحله این از دیگر دانشمندان 11.کردند ظهور سیاست

 "میل"پاسخ هابز نوشته شده، تمام شاه ها اختیارات شان وابسته به ، که در 1212سال  -، در کتاب اوشینا نگتنیهر مزیجاز دید 

فکر ت تقلیل میدهد. در قرن هچده بریتانیا هم کسان دیگری این "برده"و این شهروندان را به  "وابسته به قانون،"خود شان است، نه 

 دهد.ن کنترول قوه مقننه، شهروندان را به برده تقلیل میرا به نوع  دیگر بیان کردند، چنانکه از دید آنها قوه اجراییه لجام گسیخته بدو

 و مقدی روم فلسفی تفکر از وی گسترده مطالعات از کهمطرح ساخت  را «آزادی» از جدیدی تعریف اسکینر ،هاپژوهش این اساس بر

 عنوان ای را زیرهمقال( Sir Isaiah Berlin) برلین آیزیا آقای میالی 1913 سال در. منبعث می شود( نیورومان) جدید های یروم

شد. این  غربی جوامع در «آزادی» مفهوم از مسلط و عمناز قابل غیر رمعیا قرن نیم تا کهکرد  رمنتش «منفی آزادی و مثبت آزای»

 روش به ااتک تربیش که برلین «آزادی» مفهوم از دوگانه تعریف این مقابل در ولی. باشدمی برلین آقای شهرت دالیل از یکیمقاله 

 روش از اسکینر ،بود سیاسی فلسفه در متداول و مسلط روش آنزمان در که دارد( conceptual analysis) «مفهمومی تحلیل»

 ارایه «آزادی»از  سومی مفهوم کرده استفاده است «مفهمومی تحلیل» جاگزین و نقد عقوا در که چه،ین( genealogy) تبارشناسی

 هک گونههمان. گردد بیان اینجا ساده بصورت تا شد خواهد کوشش است، غامض و پیچیده خیلی مباحث این وجودیکه با. کندمی

 منفی زادیآ برلین، باور به. منفی آزادی دیگری و مثبت آزدی یک. کندمی تعریف دوگونه به را "آزادی" مفهوم برلین آیزیا شد، گفته

 زیرا ،میدهد ترجیح برلین را اجبار مفهوم) «اجبار» عدم یا و فردی امور به نهادی ویا کسی جانب از «مداخله» عدم از است عبارت

است  ارتعب آن منفی معنی به آزادی. (باشدمی نیز فردی «میل» بر فشار کننده تداعی و کندمی تداعی را فزیکی ممانعت مفهوم این

 . (harm principle ویا «آسیب اصل» همان نظرداشت در به) خواهدمی که چیزی انجام برای کسی راه در مانع موجودیت عدم از

 ضروری است، عمل برای آزادی تنها نه که است این در مفهوم این شرطپیش .است ترپیچیده کمی «مثبت آزادی» مفهوم  مقابل در

 به واقعی آزادی متفکرین این دید از یعنی. آزاد باشد خود (essence of nature) «سرشت» حیث بهانسان  تا است نیاز بلکه

 ریهنظ: دارد وجود بشر سرشت مورد در عمده دیدگاه دو غرب فرهنگ در عمده بصورت. باشدمی بشری عتیطب و سرشت تحقق معنی

( zoon politikon) «سیاسی حیوان» عنوان به انسان ارسطویی معروف نظریه و «خدا راه در خدمت» یعنی عیسویت از گرفته نشات

 الفبرخ ،دارد رومان نیو تفکر از که مطالعاتی اساس بر اسکینر. یافت خواهد تحقق مردم خدمت در ماهیت انسان نظریه این دید از. 

-non ) «تسلط عدم» و «وابستگی عدم» معنی به را آزادی سوم تعریف او. کندمی آرایه نیز را سومی تعریف آزادی از برلین آیزیا

dominition )پنداردمی . 

 قوانین این. ندارند زندمی رقم را شان سرنوشت که قوانینی ساختن در چنانیآن و الزم نقش شهروندان لیبرال هاینظام در سان بدین

 ها آن از یا و دهد سو و سمت را خویش شهروندان تواندمی باشدستهخوا که هرطوری و هرگاه که کرده تنظیم ایگونه به دولت را

 ایشهنوشته در نیز ماکیاولی. باشندمی مدرن هایحکومت "میل" به وابسته واقع در شهروندان وضعیت چنین در. کندکشی بهره

                                                           
 بود این هابز ادعای. داد را «لوایتان» نام 1213 سال کتاب خود در در آن را وی که است مدرن دولت ایجاد کردمی حمایت آن از هابز توماس که یگفتمان.  62

 آوردن بدست مقابل در پس. داشت نخواهد وجود جامعه در نظم تامین امکان نوع هیچ و افتاد خواهد راه «همه علیه همه جنگ» دولت موجودیت عدم در که

 نخستین زا هابز.  کند تامین جامعه در را نظم تا دهند صالحیت دولت به باید همه پس. باشدمی «لوایتان» به نیاز «طبیعی وضیعت» از شدن بیرون و «امنیت»

  .کرد پیشنهاد را اجتماعی قرداد نظریه که است کسانی
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 کرده ولکنتر را دیگران گیرد، بدست را قدرت جناحی هرگاه که پندارست این به او. است داده بازتاب دیگر ایگونه به را نگرانی این

 .شماردبرمی نظام فساد عنوان به را رویکرد این رو همین  از .کندمی اعمال هابرآن را خویش تسلط و

ته کند. به گفآزادی را بیان می «مفهوم سومی»ی میرود و دآزا «منفی»و  «مثبت»در اینجاست که اسکینر فراتر از دو مفهوم مسلط 

 شهروند( dependence) بودن وابستهی به معنی عدم دقرار میگیرد و در اینجا آزا «یآزادی منف»نیز در زیر مجموعه  مفهوماو این 

 باشد. ( نیز میnon-domination) "عدم تسلط"باشد و این به معنی می دیگری( will) "میل" به

 تیوری ینتر مناسب از یکی شاید "سکینرا نیتینکو " توسط شده مطرح های بحث ،بیست قرن اواخر سیاسی نظران صاحب میان در

 و معیارها کدام کشور یک در که استپرداخته موضوع این به اسکینر. باشد مستقل و آزاد ساالر، مردم نظام پاییبر قسمت در ها

 روند رد شهروندان فعال مشارکت سازی زمینه. گردد دموکراتیک نظام دارای واقعی شکل به جامعه تا شود گرفته نظر در باید شرایط

 از قدرت زیعتو چگونگی بالخره و نمایندگان این فعالیت نوع و نمایندگان معرفی ،انتخابات شیوه سیاسی، نظام کردن موکراتیزهید

 تاس پذیر امکان زمانی سیاسی اتکایی خود و استقالل که کندمی تاکید او. باشدمی اسکینر بحث مورد موضوعات اساسی محورهای

 شکل زادآ جامعه ایشان، قول به تا باشند مبرا بیرونی های وابستگی و درونی استبداد از کشور یک سیاسی های هدستگا و مردم که

 لاستقال عدم درونی، هایچالش قسمت در. شوند سهیم شان سیاسی سرنوشت به مربوط تصامیم در واقعی معنی به مردم و گرفته

 یک و نهاد یک بدست قدرت تمرکز چنان، هم او. گرددمی ساالری مردم روند در خلل ایجاد باعث آن نمایندگان و پارلمان نهاد

 یک دست به قدرت وقتی سکینر،ا قول به. کندمی تلقی سیاسی نظام ساالری مردم و آزادی برابر در دیگر هایآفت جمله از را شخص

 هایهرتب در که افرادی یعنی. کنندمی پیدا را مالزم یک کارکرد شخص و نهاد آن دست زیر افراد تمام شود، متمرکز فرد یک یا نهاد

 هایهبرنام و دهندمی قرار شان کاری اولیت در را مطلق قدرت صاحب فرد خوشنودی دارند، فعالیت محور فرد سیاسی دستگاه پایین

 این در سکینر،ا آقای بحث مورد نظریه در شده یاد اساسی های محور به توجه با.  گیردمی قرار بعدی هایرده در شان کاری اصلی

 نظر از کنونی، نظام که شود دیده تا گردد ارزیابی و تحلیل هنظری این اساس به شده آوری جمع اطالعات تا گردیده تالش پژوهش

 . دارد تقابل یا و همخوانی کشور سیاسی نظام کردن مکراتیزهید روند با میزان چی به ها فعالیت و ساختار
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 پژوهشروش 
پرسش درصد  12.9در مورد تعدیل قانون اساسی انجام داد، پار مطالعات استراتژیک افغانستان سال  انستیتیوتدر نظرسنجی که 

به تعقیب نظرسنجی مذکور به این منظور روی دست گرفته شد تا  پژوهشاین  13.بودند تغییر نظام سیاسی گان خواهانشونده

 قرار گیرد.  علمیتغییر نظام سیاسی به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل پیرامون ها و نظریات دیدگاه

ص این بحث بخصو ،، امااستکه همواره مطرح بحث  باشدمیهایی اصالح نظام سیاسی از طریق تغییر نظام سیاسی یکی از خواست

.  هدف از گرفت رسمیوشن و ر شکل ،و تشکیل حکومت وحدت ملی 1392پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 

. باشدمیو بررسی تنوع نظریات  کشوردر نظریات و دیدگاه های موافق و مخالف تغییر نظام سیاسی  ساختن روشن پژوهشاین 

به چه  ،در نظام سیاسی کشور زمانی موثر خواهد بود که بدانیم چه کسانی دموکراتیکبدیهی است که تطبیق هر گونه اصالحات 

  روی دست گرفته شود.باید و چگونه اقدام اصالحی  هستند تغییر یا اصالح نظام سیاسی موجوددلیل خواهان 

ور ادبیات ای و مردر کنار استفاده از منابع کتابخانه پژوهشگروه  ،له تغییر نظام سیاسی، نیازمند پاسخ کیفی استئجا که مساز آن

. با توجه به تنوع نظریات پیرامون تغییر نظام سیاسی برگزید پژوهشابزار اصلی  نبه عنوارا با صاحب نظران عمیق  مصاحبه ،پژوهش

احبه تا مص کردتالش  پژوهشو تقسیم شدن جناح های مشخص سیاسی کشور به طرفداران و مخالفان تغییر نظام سیاسی، گروه 

ر ها دمصاحبهو مناطق مختلف کشور باشند. های گوناگون ، گروهاب، اقواماز جناح ها، احز، گان در بحث تغییر نظام سیاسیشونده

هار چ اتینظر ینسب یاگونهتا  به  استهشد انجامهرات، قندهار و ننگرهار  ان،یجوزجان، بام ،بلخمهم به شمول شش والیت کابل و 

 مجموع درمصاحبه انجام شده است.  ستیپنج مصاحبه و در کابل ب نیانگیبه طور م تیشود. در هر وال دهیگنجان آن درگوشه کشور 

گان منتخب ندهیها، نماسوالو ول هایوالبه شمول  یاز مقامات دولت یبا گروه پژوهش نیدر ا. است گرفته صورت مصاحبه تن 29 با

رت مصاحبه صو زین انیکارشناسان و دانشگاه ،یگان احزاب، جامعه مدنندینما ،یتیوال یو شوراها نمایندگان شورای ملی مردم مانند

 توجه مورد کشور یاسیس نظام سهامداران نیمهمتر عنوان به جامعه یاسیس گاننخبه گان،شونده مصاحبه انتخاب یبراگرفته است. 

  :شدند نشیگز مصاحبه یبرا افراد لیذ یارهایمع بر بنا نفع،یذ یها گروه ییشناسا از پس و هگرفت قرار

 اهدانشگ است،یس یها عرصه در مطرح زنان از یگروه با قیتحق گروه گزارش، نیا در زنان یها دگاهید گنجاندن یبرا: زنان یصدا ●

 ها خانم از تن پنج با فقط شد موفق تینها در اما ،دباش داشته دراین تحقیق را ایشان یهادیدگاه تا گرفت تماس یمدن جامعه و

 . دهد صورت مصاحبه

 افراد یرخب .است کشور نیا در زیبرانگ چالش یها دهیپد از یکی یقوم استیس و باشدمی یقوم چند کشور کی افغانستان: تیقوم ●

 . شدند انتخاب مصاحبه برای ،شوندمی محسوبخاص  قوم نمایندۀ و هویت معرف کهنآ بخاطر

 زاباح ندگانینما با ،نخست :شد هگرفت نظر در نکته دوهای سیاسی مختلف،  نظریات جناح پوشش دادن یبرا: یاسیس جناح ●

 انندگینما از برخی ،جهت گیری های سیاسی در موضوع مورد بحث شدن روشن برای ،دوم. گرفت صورت مصاحبه گوناگون یاسیس

 مورد مصاحبههواداری می کنند،  یاسیس نظام ییتمرکززدا یا متمرکز نظامکه به طور خاص از  بیرق یاسیس یها گروه برجسته

 قرار گرفتند. 

                                                           
 . 1391، مطالعات استراتژیک افغانستان انستیتیوت ،افغانستان و تعدیل قانون اساسیجامعه در حال گذار .  63
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 معاصر یاسیس نخبگان جمله از هاآن اما کنند، یم یندگینما جامعه تمام از شوندگان مصاحبه که میندار ادعا ما آنکه با ن،یبرا بنا

 . دهندیم بازتاب را خود گروه یاصل هایخواست و هستند کشور

 پشتو با هامصاحبه. است هشد انجام پشتو ودری  یفارس زبان دو هر به هامصاحبه گان،شوند مصاحبه با بهتر ارتباط یبرقرار یبرا

. اند شده آورده متن به و بعد گردیده ضبط خستن هامصاحبه. است گرفته صورت یفارس زبان به ینسایر با و پشتو زبان به زبان ها

 گزارش در و گردیده یکدگذار گفتمان لیتحل هینظر چاچوب در قیتحق یفیک یهاروش با و یبنددسته شدنمتن از پس هامصاحبه

 .ه استگرفت قرار استفاده مورد یینها

 سیاسی هاینظامانواع  هینظر ،یاسیس یهانظام هیمطرح در نظر کیتئور یهاچارچوب یبرخ یبررس از پس ،کیتئور قمست در

 به استوار حثب از گیری نتیجه تا شد بسته کار به تحلیل چارچوب عنوان به "اسکینر "لیبرالیسم از پیش آزادی تئوری و "بلوندل"

 . باشد آکادمیک دیدگاه های

 میتنظ لیشش شاخص ذ حول پژوهشپرسشنامه  ،یاسیس نظام رییتغ رامونیپ هادگاهید تیو شفاف یکنون یاسینظام س یبررس یبرا

 : استهدیگرد

 به عنوان عامل بحران ساز یکنون یاسیو نقش نظام س 1392 یجمهور استیبر بحران انتخابات ر رگذاریعوامل تاث●

  قوا تفکیک اصل بر بنا یکدیگر برابر در دولت گانهسه قوای کارکرد●

  یو محل یمل یدارحکومت تیوضع●

 یاسیس احزاب نقش و یانتخابات نظام تیوضع●

 حکومت تیمشروع بر یاسیس نظام رییتغ ریتاث●

 کشور  یاسینظام س رییتغ یبرا شنهاداتیو پ اتینظر●

 پژوهشو در گزارش  دیگرد یو دسته بند ی، کدگذارها مصاحبه درداده شده  یپاسخ هاسپس  ،هشد انجام ماه دو یط هامصاحبه

 1392 عقربتا  1391 حوتماه از  9در مدت زمان حدود  و است یحاصل کار گروه پژوهش نیاقرار گرفت.  لیتحل و هیتجزمورد 

 .رفتیپذانجام 
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 پژوهشاساسی  هاییافته
 

 بخش اول

 1392عوامل شکل گیری بحران انتخابات ریاست جمهوری 

بحران  نیکه باعث ا یبه نظر شما عوامل اصل ،منجر شد یاسیدر دور دوم انتخابات، به بحران س 1392 یجمهور استیانتخابات ر ●

  د؟نشد چه بود

 بحث کنونی چارچوب، 1392سال  زیپس از انتخابات مناقشه برانگ یوحدت مل حکومت تشکیل سیاسی توافقنامه کهنیاتوجه به  با

 استیبحران انتخابات ر یدر مورد عوامل اصل گانشوندهاز مصاحبه  نیآغاز پرسشبه عنوان  ،سازد می را سیاسی نظام اصالح و تغییر

 و "ی دولتساختارمشکالت " ،"افراد نامناسب عملکرد"از در پاسخ های داده شده، به ترتیب  شد. دهیپرس 1392سال  یجمهور

 . یادآوری گردیدریاست جمهوری گذشته  انتخابات شدن یبحران دربه عنوان عوامل اصلی دخیل  "خارجی مداخالت"

 انتخابات ترین عامل بحرانباورند که عملکرد نادرست افراد مهمبه این  ،(شونده مصاحبه 29 از نفر 33) گان شوندهاکثریت مصاحبه 

فراد نقش اگر که بیاناست  مواردیترین به نظام سیاسی، و ناآگاهی مردم از جمله مهمتعهد عدم  ،بود. اقدامات فراقانونی افراد 1392

 یافراد 2112 سال انتخابات بحران عوامل" ،گویدمی . صدیق پتمن عضو جبهه ملیشودشمرده میدر بوجود آوردن بحران انتخابات 

 نظر به 62".برود بحران به انتخابات که شد باعث نیا و نداشتند یوفادار ستمیس به افراد نیا. داشتند قرار قدرت راس در که بودند

 یشنرهایکم ،نخست .داشت لیدل دو 2112 سال انتخابات شدن یبحران" ننگرهار در ملت افغان حزب نماینده غفوری، اهلل عتیق

 در ینوع به مزدانان تمام کهاین ،دوم .کردند ییجو استفاده اشکال از یشکل به که بودند افراد به وابسته انتخابات مستقل کمیسیون

 سلسله کی به مردم شماری از کهاین و. داشتند تربیش نقش رابطه نیا در شتازیپ دنامز دو یول. کردند سوءاستفاده انتخابات روند

 15".گذاشت یمنف ریتاث انتخابات جیدرنتا که پرداختند یقوم و یسمت ،یزبان یها کشمکش

سمت و  هاآنمتاثر از وضعیت های ساختاری است که به رفتار دارای عناصر ساختاری و با این حال نقش افراد در بحران انتخابات، 

ر ناموفق د تاثیر گذار عامل استبدادی داریحکومت رئیس کمیته صلح والیتی بامیان معتقد است سابقه. صادق علی یار، دهدمیسو 

 در دموکراتیک پیشینه نداشتن ،شمرد بر مشکل این برای شودمی که عواملی جمله از" . است در کشور دموکراتیکبودن روندهای 

 که کنممی فکر دلیل نهمی به دارد، استبدادی سابقه افغانستان در داریحکومت سنت متاسفانه. است افغانستان مردم حکومت

 .ندارد و نداشته مردم رأی گذاری اثر و دموکراسی تمثیل برای جدی خیلی اراده ،کنونی حکومت چه و قبلی حکومت چه حکومت،

 هداد رقرا فشار تحت را حکومتبتواند  که مدنی نهادهای بودن ضعیف م ومرد آگاهی عدم اصطالح به یا مردم گیهپختان این بر عالوه

 19".بودند مهم عوامل بدهد، انعکاس آن یواقع صورت به را مردم اتینظر و مردم یرأ تا

 جادیاموثر در  یجمله عوامل ساختار از نامناسب یانتخابات نظام و ملی روحیه فقدان ی،ادار فساد تیموجود ،نهادها استقالل عدم

شده  یادآوریاست که از آن  یمهم مسائل از یکی انتخابات مستقل ونیسیکم نبودن اعتماد قابل. شودیمبحران انتخابات قلمداد 

                                                           
 .2282892صدیق پتمن، عضو جبهه ملی به تاریخ  با مصاحبه.  62

 .1683892عتیق اهلل غفوری، نماینده حزب افغان ملت در ننگرهار به تاریخ  با مصاحبه.  61

 .283892ح والیتی بامیان به تاریخمصاحبه با صادق علی یار، رئیس کمیته صل . 62
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 هب ینهاد به الزم اعتماد " :دیگویم یاسالم یحزب جنبش مل یسخنگودر پارلمان و  ابیمردم فار ندهیانم نجیته احمد ریاست. بش

 از کی چیه قبول مورد شد، یم اعالم ونیسیکم طرف از که یاصلهیف هر نیبرابنا. نداشت وجود انتخابات مستقل ونیسیکم اسم

 که دیرس جهینت نیا به کایآمر ژهیبو جهان سرانجام که بود متذکره موضوع نیهم ،یاصل مشکالت از یکی. شد ینم واقع ها طرف

معاون  ،یسراب بهیخانم حب 62".کردند یزیر طرح را یمل وحدت حکومت فورمول بالخره و ندارد یا دهیفا چیه یانتخابات یها تنش

 یاسیس بحران عامل نیمهمتر ".داند یم حکومت نبودن منداز نظام یانتخابات را ناش تیریصلح افغانستان، مشکل مد یعال یشورا

 ونیسیکم راس در که یکس ،مثال. بود یقویسل خواست بر استوار ترشیب و کرد ینم حرکت مندنظام که بود یدارحکومت ،2112

 باعث نیا. تنداش درست تیریمد و نکرد حفظ را خود تیاستقالل ونیسیکم متاسفانه. ...نبود یقو ریمد کی بود شده نییتع انتخابات

 نبودن مشخص کشور، مناطق یبرخ در یناامن گانشوندهاز مصاحبه  یگروه 66".کشاند بحران به را انتخابات و دهد رخ تقلب که شد

 ات،یاهلل ح اتی. حدانندیمدر بحران انتخابات  لیرا ازجمله عوامل دخ یکیالکترون یهاتذکره نبود و یده یرا طیشرا نیواجد شمار

 نبود ،بحران یاساس علت آمد، ینم بوجود بحران نیا شد یم عیتوز یبرق تذکره اگر " دیگویمجوزجان  تیوال یتیوال یشورا سیرئ

به شمول  یاز عوامل ساختار یادر پارلمان مجموعه یمردم غزن ندهینما ،ییاز نظر خانم شاه گل رضا 69".باشدیم کیالکترون ستمیس

 نیاز نقاط کشور وجود داشت و ا یدر بعض یو ناامن یثبات یب"انتخابات، بحران ساز بوده است.  یبرگزار یفن طیو نقص شرا یناامن

 تیشفاف یالملل نیب و یمل نیناظر حضور عدم در و ندننک دایپ حضور ساحات درآن یالملل نیب و یمل نیناظر که شد سبب یثباتیب

 شیپ گرید رتعبا به ای انتخابات ستمیس. بود انتخابات ستمیس نوع اصال داشت، نقش بحران در که یدوم لیدل. نشد نیتام انتخابات

دهندگان وجود نداشت...  یاز را قیدق ستیسازد، وجود نداشت. مثال ل یانتخابات فراهم م یرا برا تیشفاف یها نهیکه زم ییهانهیزم

بلکه  2112قرار گرفت. در واقع نه تنها در انتخابات  طهیخردر  یافراد و اشخاص و حت اریشد و در اخت عیکارت توز هیرو یبه صورت ب

 91".نگرفت قرار توجه مورد یدرست به یرا کی فیبود که تعر نیمشکل ا نیتر یهم اساس یقبل یهادر انتخابات

 ستانافغان یاسالم تیمردم کابل در پارلمان و عضو جمع ندهیمنصور نما ظیبه شمول عبدالحف گانشوندهاز مصاحبه  ینظر برخ به

ساز  مدرن مسئله زمیمکان کی لهیدکتر عبداهلل بوس دنیبه قدرت رس"بحران بود.  یدر دولت عامل اصل یتک قوم یهژمون کردیرو

 یم را یاتانتخاب ما که گفتند ها ییکایامر واضح اریبس. نبود تقلب قصه. داشت قرار مخالفت در جامانده یها سنت با جهینت نیا. بود

 تک یاسیس تیحاکم " دیگویمباره  نیدر ا انیاستاد دانشگاه بام فیشر ریام 91".آورد یم پشتون را ثبات و اوردیب ثبات که میخواه

 خود با را انتخابات در تقلب وی را نبردن مثل ییهابهانه و بود افغانستان 2112 سال بحران یاصل عامل عنوان به افغانستان در یقوم

 یغن اشرف میت با تا نمود قیتشو یکرز یآقا مرا بود گفته که سازد یم مستند انتخابات زمان در محقق یآقا را موضوع نیا. داشت

 یجمهور استیر به گذاردینم یکس شود برنده هم اگر ،شودینم برنده اوال عبداهلل داکتر میت چون: گفت چرا؟ دمیپرس.  وندمیبپ

  92".برسد

                                                           
 .183892اسالمی به تاریخ  ملی سخنگوی حزب جنبش ماینده مردم فاریاب در پارلمان ون ،با  بشیر ته ینج. مصاحبه  62

 .2282892با حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان به تاریخ . مصاحبه  66

 .1183892یتی والیت جوزجان به تاریخ ی وال. مصاحبه با حیات اهلل حیات، رئیس شورا 69

 .2282892با شاه گل رضایی، نماینده مردم غزنی در پارلمان به تاریخ . مصاحبه  91

 .2682892 خیتار به فغانستاننمانیده مردم کابل در پارلمان و عضو جمعیت اسالمی ا. مصاحبه با عبدالحفیظ منصور،  91

 .2282892 خیتار به انیبام دانشگاه استاد ف،یشر ریام با. مصاحبه  92
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 نتیجه رد ".ردیگ یصورت م میو مستق یسر ،یآزاد، عموم یرا قیانتخابات از طر ":کندیم حیدوم قانون انتخابات افغانستان تصر مادۀ

 ،از عوامل یتوسط مجموعه ا کیدموکراتانتخابات  کی یهایگژهیو همه گذشته یجمهور استیر انتخابات در که گفت توانمی گیری

 . است شده نقضبه درجات کم یا زیاد  ساختاری عوامل بخصوص

 یاسیس امنظ اگر است؟ داشته ینقش بحران نیا آوردن بوجود در ،یکنون یشده در قانون اساس فیتعر یاسینظام س ایبه نظر شما آ ●

بحران نقش داشته است و  جادیموجود در ا یاسیاز عناصر نظام س کی کدام م،یبدان 2112 یاسیس بحران در موثر عوامل از یکی را

 چرا؟ 

 ژهیو تیاز اهم یاسینظام س تینوع نییسه گانه دولت در تع یقوا کیتفک یچگونگ ،یاسیدهنده نظام س لیعناصر تشک انیم از

جمهور همزمان  سیکه در آن رئ93است یاستینظام ر کیکشور  یکنون یاسیافغانستان، نظام س یبرخوردار است. مطابق به قانون اساس

برخوردار است که از  شماریب یها تیجمهور از صالح سیساختار، رئ نیدر ا 92.شودیمدولت شمرده  سیو رئ هیاجرائ قوۀ سیرئ

 یا همه یا"رقابت  دانیبه م یجمهور استیانتخابات ر ،معتقدند یبرخ 91نظام، سبب انحصار قدرت شده است. نیا نیمنتقد دگاهید

 .  شودمی روبرو صحنه از شدن حذف خطر با بازنده و آورد می بدست را چیز همه برنده آن در که شده تبدیل "هیچ

 داشته نقش 1392 جمهوری ریاست انتخابات بحران در اساسی قانون در شده تعریف سیاسی نظام آیا که پرسش این به پاسخ در ،اما

دارند  دیتاک نکته نیا بر ،(شده داده پاسخ 29 از مورد 32) هاپاسخ ترشیب .اندشده تقسیم دسته دو به دهندگان پاسخ خیر، یا است

اسی تطبیق قانون، رویکردهای سیعدم بر  مصاحبه شوندگاننداشته است. را که شکل نظام سیاسی کشور درایجاد بحران نقش اصلی 

ر، . کاوون کاککردند برده است، تاکید پرسشزیر هم نامناسب، ناامنی و مداخله خارجی ها به حیث عوامل مخرب که نظام سیاسی را 

 اتانتخاب دارند ریاستی سیستمکه  هم دیگر کشورهای در" گویدمیدراین باره  حقوقدانمشاور رئیس جمهور سابق افغانستان و 

 است، فتهگر رای فیصد نه و چهل که دیگر کسی که نیست این معنایش برد، زیادتر فیصد پنجاه از گروه یک اگر و ردیگمی صورت

 ایه گونهب ما اداری و خدماتی سیستم که است این سازد می بلندتر را انتخابات نتایخ ارزش ما سیستم چرا کهاین. کند خلق مشکل

 بدون ندبتوان مردم کهاین فرصت یا است کم اصصالح به مسلکی هایپست. هستند زیاد بسیار هم هنوز سیاسی هایپست که است

 کهاین ،دارد ربط هم ما اقتصاد به همچنان... نیست زیاد بیاورند، دوام کنندمی کار که جایی در سیاسی، بخش در تغییرات مالحظه

 مردم و باشد گسترده جامعه دریک ها بخش این کل اگر. کنند کار دیگر جاهای در بتوانند مردم تا کرده رشد خصوصی سکتور چقدر

                                                           
 کی یفعل یاسینظام س ست،ین مسوول پارلمان برابر در و است دولت سیرئ هم و حکومت سیرئ هم متعدد یها تیصالح با جمهور سیرئ که ییجاآن از.  93

از  یها یگ ژهیباشد، و یم مسوولپارلمان دارند و دولت در برابر پارلمان  دیتائ یبه را ازین نهیکاب یاعضا کهبا توجه به آن ،. اماشودیمشمرده  یاستینظام ر

 یچارجوبوظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در  وزرا" یهفتادو هفتم قانون اساس ۀمادموجود است. مطابق  یاسینظام س نیا در هم ینظام پارلمان

 ".دارند مسوولیتجمهور و ولسی جرگه  سینمایند. وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رئیکند، اجرا ماساسی و سایر قوانین تعیین می قانونکه 

جمهور در راس دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته، صالحیتهای  سیرئ "  جمهور( سی) فصل مربوط به رئیاول فصل سوم قانون اساس ۀماد . مطابق92

 نامزدباشد. جمهور دارای دو معاون، اول و دوم، می سیرئکند. ه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال میخود را در عرصه های اجراییه، تقنینیه، قضایی

جمهور،  سیجمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئ سیدارد. معاون اول رئشدن خود به ملت اعالم می نامزدریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با 

 ".کندجمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می سیکند. در غیاب معاون اول رئمطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می

 به  دیجمهور را برشمرده است. همچنان نگاه کن سیرئ یها تیکه صالح یشصت و چهارم قانون اساس ۀمادمراجعه شود به .  91

  ،2112 اکتبر 21 در شده بازدیده تایمز، نیویورک مالی، ولیام صیقل، امین ،باشد شاه خواهد می که جمهوری رئیس

The President Who Would Be King, MIN SAIKAL and WILLIAM MALEYFEB. 2, 2116, 

http://www.nytimes.com/2116812812/opinion/12saikal.html?_r=2&scp=1&sq=AMIN+SAIKAL+and+WILLIAM+MALEY

&st=nyt&oref=slogin 
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 یندرع. شد نخواهد زیاد قدراین سیاسی های کشمکش باز کنممی فکر ببینند، ای آینده خود برای هم دیگر هایجای در بتوانند

  92".کند کم موجود هایتنش از دتوانمی مختلف سطوح در معتبر هایتانتخابا برگزاری حال،

ق تطبی کیفیتبر مهم آن است که خاص خود را دارد و  معایبسیاسی، مزایا و   هاینظامکه هر یک از  شودمیاز این منظر استدالل 

الزامات قانونی نظام سیاسی توجه صورت گیرد. به باور دکتر جعفر مهدوی، نماینده مردم کابل در پارلمان و رئیس حزب ملت 

 نقش یادز من"عدالت اجتماعی از طریق مشارکت سیاسی تامین نمی گردد.  کنونیمسئله این است که در نظام سیاسی ، افغانستان

 التعد فقدان افغانستان مشکل. است اجتماعی هایشکاف و هاگسست همان مسئله تربیش .ینمبنمی برجسته را سیاسی نظام

 نظر رد شریک سیاست و قدرت مناسبات در سمبولیک نه و واقعی صورت به را خود افغانستان مردم تمام که زمانی تا. است اجتماعی

 یاسیس ثباتی بی آن پیامد و بود نخواهد گوجواب ملی، وحدت حکومت نام به حکومتی در سمبولیک طور به فرد چند آوردن نگیرند،

 92."بود خواهد

 ، در ایجادکنونینظام سیاسی  نوعیت معتقدند که، (شونده مصاحبه 29 از نفر 12)از پاسخگویان قابل توجه  شماردر سوی دیگر، 

نظام ریاستی موجود قدرت را بیش از حد در دستان رئیس جمهور  هاآننقش مهم داشته است. از نظر  1392بحران انتخابات سال 

 جنبش شورای عالی مردمیهای سیاسی شده است. داوود ناجی از اعضای متمرکز ساخته و مانع مشارکت دیگران در تصمیم گیری

 مرکزمت نظام یک نظام کهاین از جدا کار نکند. کنونیتمرکز شدید قدرت باعث شده تا چرخه نظارت در نظام  "میگوید روشنایی

 سه انتخاباتی تکت در شما ،مثال طور به. است شده متمرکز بسیار جمهور رئیس فرد در هاصالحیت متمرکز نظام همین در است،

صالحیت  .اند کاره هیچ افغانستان قدرت ساختار در قانونی لحاظ به معاون دو این ،اما. معاونش دو و جمهور رئیس دارید، چهره

 یا کندمی تفویض اش معاونین به را خودش فرد به منحصر های صالحیت از چقدر که دارد جمهور رئیس به بستگی معاونین

ببرک میاخیل رئیس  96".کندمین کار نظارت چرخه نام به ایچرخه افغانستان، سیاسی نظام کنونی ساختار در کهاین دوم...کندمین

 رتبه عالی اشخاص بعضی"به این نظر است که نظام سیاسی در ایجاد بحران انتخابات نقش داشت زیرا  پوهنتون ننگرهار

 ازیببه  کنونیبه نظر عبدالحفیظ منصور، انتخابات ریاست جمهوری در نظام سیاسی  99".میکردند استفاده سوء خود هایازصالحیت

 جایندرا شماهیت نظام که است این اش اصلی عنصر".گذاردمیمنفی  های انتخاباتی تاثیرکه بر رقابت انجامدمی "یا همه یا هیچ"

 از و رسی نمی یا شوی می صاحب را چیز همه و رسی می ارگ به یا.... دارد زیادی اختیارات جمهور رئیس جااین در و است ریاستی

 به دیگر کاندیدان یا دیگر اقوام که بودمی تر متمرکز غیر ساختار این اگر. است متمرکز قدرت چون. شوی می محروم چیز همه

 111".شد می کاسته رقابت و جنگ شدت از شدند، می عالقمند و دلبسته وسوم دوم درجات

حاکی از  1392 جمهوری ریاست انتخابات بحران آوردن بوجود در کنونی سیاسی نظام نقش پیرامون شده مطرح نظرات مجموع در

 قدرت منابع آوردن دست به برای ایشان انتخاباتی هایرقابت شیوه و افراد عملکرد در را مشکل برخی: استهدیدگاه گیهدست دو

ه گرفت اما می توان نتیج. گذارند می انگشت سیاسی نظام خود نقایض بر و کرده تلقی ساختاری را مشکل هم دیگر برخی. بینندمی

. ابدیدولت به حداقل کاهش  یکه امکان نظارت بر عملکرد نهادها دتوانیمعامل بحران شده  یهنگام ژهیو به یاسیس نظام شکلکه 

                                                           
 .2182892و  12به تاریخ  حقوقدانبا کاوون کاکر، مشاور رئیس جمهور سابق افغانستان و . مصاحبه  92

 .3182892با دکتر جعفر مهدوی، نماینده مردم کابل در پارلمان و رئیس حزب ملت افغانستان به تاریخ . مصاحبه  92

 .1682892با داوود ناجی از اعضای رهبری جنبش روشنایی به تاریخ ه . مصاحب 96

 .1282892با ببرک میاخیل رئیس پوهنتون ننگرهار به تاریخ . مصاحبه  99

 .2682892با عبدالحفیظ منصور نمانیده مردم کابل در پارلمان و عضو جمعیت اسالمی افغانستان به تاریخ . مصاحبه  111
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 یک در قدرت انحصار و تمرکز که شودمی استدالل. ردیگیمجهت مورد توجه قرار  نیسه گانه دولت از هم یقوا انیتوازن م زانیم

 . شودمی داده شرح تربیش بعدی های بخش در موضوع این. متزلزل می سازد را نهادها استقالل عمال نقطه

 قوای سه گانه دولت  لکیفیت اقتدار و استقال

دولت صالحیت و اقتدار برابر توزیع کرده است؟ اگر نی ، از عدم توازن آن مثال بزنید و بگویید که  قوۀآیا قانون اساسی، بین سه  ●

 عدم توازن میان قوای دولت چه تبعات و نتایج داشته است؟ 

ریات یا خیر، نظ تبیین کرده یک سان را قوای سه گانه دولت میانکه آیا قانون اساسی صالحیت و اقتدار  پرسشدر رابطه به این 

مجریه، مقننه و  قوۀبر این باورند که توازن میان سه  ،(شونده مصاحبه 29 از نفر 29) گانشوندهگوناگون وجود دارد. اکثریت پرسش 

د و است. نقض قانون از سوی افرا رو رو بهقضائیه در قانون اساسی به طور نسبی تسجیل شده است، اما تطبیق آن در عمل با مشکل 

نهادها، مدیریت ضعیف، عدم همکاری و هماهنگی میان قوا، و سوء استفاده از صالحیت ها و اختیارات قانونی از سوی مقامات، از 

ر قندها سید محمد افغان، رئیس جامعه مدنی متحد افغان در. شودمیجمله عوامل بر هم زننده توازن میان قوای دولت قلمداد 

 ونقان در که طوری هقو سه ولی .است داده جداگانه های صالحیت یهئقضا و مقننه ،اجراییه قوۀ هرسه برای اساسی قانون "گویدمی

 رشوت آن ارزب مثال .کنندمیخلق  یکدیگر برابر در را زیادی مشکالت بلکه ند،ندار همکاری خود دربین تنها نه شده داده تذکر اساسی

ها ان قوای سه گانه دلیل بروز کشمکشان معتقدند که نبود نهاد داوری کننده میگشماری دیگر از مصاحبه شونده 111".است وزیران

 بین همواره شده سبب اشکال یک تنها. نداریم قانونی لحاظ از چندانی مشکل قوا تفکیک در ما واقع در". شده استدر دولت 

 هست. کی با حق که شودنمی معلوم بعد و شود ایجاد کشیدگی نیست، حکومت برای خوشایند کهرد گی می پارلمان که هاییتصمیم

 بر ظارتن مستقل ونیسیکم. است شده قیتطب چگونه اساسی قانون کهاین مورد در کند داوری بتواند که است نهادی نبود مشکل

 112". صالحیت اجرایی است گونه هر فاقد یاساس قانون قیتطب

دولت را در نظر نگرفته  یقوا انیتوازن م یقانون اساس معتقدند ،(شونده مصاحبه 29 از نفر 21) شوندگان مصاحبه از دیگر گروه

 تیدولت از صالح گرید هقو دوجمهور در برابر  سیخاص رئ و به طور هیمجر هقوکه  کنندیم دینکته تاک نیبر ا هاآن ترشیباست. 

 یتوجه بی ه،مجری قوه در گیری تصمیم قدرت بودن متمرکز از ویژه طور به دهندگان پاسخ برخوردار است. ترشیب اراتیها و اخت

 هدانشگا استاد ن،یآرم نیرام .اند کرده یادآوری جمهور رئیس استیضاح شرایط بودن دشوار و پارلمان تصامیم به جمهور رئیس

 پارلمان طرف از وزرا به اعتماد عدم یرا وجود با ،مثال ،دارد قرار جمهور سیرئ درگرو ها تیصالح تمام "دیگویم باره نیدرا جوزجان

مطابق قانون اساسی  چونکهگان از مصاحبه شونده از نظر برخی 113".کردحفظ  سرپرست عنوان به را هاآن جمهور رئیس هم باز

محی الدین مهدی، نماینده . می باشد تربیشدیگر  قوهاجرائیه نسبت به دو  قوهوزنه 112رئیس جمهور در راس هر سه قوا قرار دارد،

 اجرائیه قوه وزنه طبیعی طور به پس ،دارد قرار اجرائیه قوۀ راس در جمهور رئیس شخص چون"گوید می مردم بغالن در پارلمان

 قمطاب که آن از بعد عظیمی سالم آقای کرزی حامد دورۀ در که دارید خاطر به شما را تبعاتش. است باالتر دیگر قوه دو به نسبت

                                                           
 .2283892افغان، رئیس جامعه مدنی متحد افغان در قندهار به تاریخ با سید محمد . مصاحبه  111

 .1982892با ضیا رفعت استاد دانشگاه کابل و عضو سابق کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ . مصاحبه  112

 .2383892با رامین آرمین، استاد دانشگان جوزجان به تاریخ . مصاحبه  113

مهور را رئیس جقانون اساسی، شصتم  مادۀ و به باور اونظارت بر تطبیق قانون اساسی دراین باره نظر متفاوت داردغزال حارس، عضو کمیسیون مستقل .  112

و  هیاجرائ ه،یقضائ یخود را در عرصه ها یها تیافغانستان است که صالح یدولت اسالم سیجمهور رئ سیرئ یداند. بنا بر قانون اساس یهر سه قوا نم سیرئ

 .کندیماعمال  ینون اساسمقننه، نظر به قا

 .2181891 خیبه تار یقانون اساس لیتعد رامونیافغانستان پ کیمطالعات استراتژ توتیستیمصاحبه با خانم حارس توسط ان 
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 تبعات سیارب این. بود محکمه سترهرییس  قانونی غیر طور به هم باز کمتر یا تربیش سال دو بود، شده ختم اش وظیفه اساسی قانون

، صالحیت رئیس جمهور برای سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات 111".دارد منفی

 ئیسر. ندارد وجود توازن قوا سه بین صورت هیچ به" .میداند دولت قوای میان توازن عدم برجسته مثال را قضائیه قوۀ در نفوذ اعمال

. اردد قرار قوا سه هر راس در و  دارد نیز را قضائیه قوۀ رئیس مقرری صالحیت است، افغانستان اجرائیه قوۀ رئیس کهحالی در جمهور

. شودمی مقرر جمهور رئیس طرف از آن رئیس چون ،کندمی تربیش مداخله افغانستان یهئقضا قوۀ به. باشدمی انتخابات مجری خود

 گزیند،می  جمهور رئیس نیز را اعضا همه که چون ،اما است الزامی القضات قاضی برای محکمه ستره اعضای از رای گرفتن اگرچه

 112".دارد نفوذ آن اعضای همه بر احتماال

 هر دو رابرقضائیه در ب قوۀکنند بلکه معتقدند یمجریه اشاره م قوۀقضائیه در برابر  قوۀگان نه تنها به ضعف شماری از پرسش شونده 

. محمد ناطقی، سرپرست حزب وحدت اسالمی و رئیس کمیسیون تطبیق مجریه و مقننه از جایگاه ضعیف تر برخوردار است قوۀ

 همین. ردندا کافی قدرت و صالحیت قضائیه قوۀ مجریه، و مقننه قوۀ با مقایسه در " گویدمی موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی

  112".باشد ما مقاصد کننده تامین دتوانمین باشد، حکومت سایه زیر که باشید داشته ضعیف قضائیه قوۀ یک شما که

 یسه گانه دولت، هم از لحاظ چارچوب ها یقوا انیکه اصل توازن م شودیمدر نظر داشت نقطه نظرات مطرح شده، مالحظه  با

 پارلمان همکاری عدم از هایی مثال با دولت قوای میان توازن عدمدچار مشکالت است.  ،مسوولو هم از لحاظ عملکرد افراد  یقانون

 یبرا. رددگ می برجسته جمهور، رئیس توسط بخصوص مجریه قوۀ در گیری تصمیم تمرکز و قضائیه قوۀ یتاستقالل عدم حکومت، و

امر  گریکدیقوا در برابر  یهاتیمکلف و هاتیصالح قیدق فیسه گانه، تعر یقوا انیم یهمکار هیروح تیو تقو تیوضع نیاصالح ا

 معتقدند یبرخ کهیدر حال 116.گردد یم مطرح متفاوت یاندازها چشم از قوا، بهتر کیتفک یبرا راهکارها اما. شودیم دانسته یضرور

 با ای و جمهور سیرئ یها تیصالح ازکاستن  گانه،سه یقوا یهاتیو مکلف هاتیصالح قیحدود دق نییبا تع یکنون یاسیس نظام

  119.کنند یمدنبال  یاسیشکل نظام س رییراه حل را در تغ گرید یبرخ، است ریپذ اصالح یاساس قانون حکمهم جادیا

 نوعیت نظام سیاسی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی اقوام 

ارد، پارچه و با ثبات نگه دد جامعه چندین قومی افغانستان را یکتوانمیها معتقدند که فقط یک نظام رهبری متمرکز و قوی برخی ●

مجریه باید نامتمرکز گردد. شما با کدام نظر موافقید  قوۀبرخی دیگر براین باورند که برای حفظ ثبات در یک جامعه چندین قومی، 

 و چرا؟ 

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط "است  تصریح شدهچهارم قانون اساسی افغانستان  مادۀدر 

نمایندگان خود آن را اعمال می کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان 

سایر  جر، براهوی وجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گومتشکل از اقوام پشتون، تا

  ".اقوام می باشد

                                                           
 .3183892 خیتار به پارلمان در بغالن مردم ندهینما ،یمهد نیالد یمح با. مصاحبه  111

 .2183892 خیتار هرات در افغانستان بشر حقوق مستقل سونیکم دفتر سیرئ ،یمیرح عبدالقادر دیس با. مصاحبه  112

 .2282892 خیتار به یمل وحدت حکومت یاسیس موافقتنامه قیتطب ونیسیکم سیرئ و یاسالم وحدت حزب سرپرست ،یناطق محمد با. مصاحبه  112

 افغانستان استراتژیک مطالعات انستیتیوت ،1391 افغانستان، گذار حال در جامعه و اساسی قانون 116

 AREU ،2111 حارس، غزال و حمیدی فرید ،موردی مطالعه: افغانستان اساسی قانون در قوا تفکیک  119
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چنان قانون، تاثیر نوعیت نظام سیاسی بر وضعیت اقوام هم ی در مورد اصل برابری اقوام در برابرقانون اساس برغم تذکر با این حال،

 نظام سیاسی افغانستان مطرح بحث است. پرسشدیدگاه های رقیب در  شکل دادندر یکی از مهمترین نگرانی هایی است که 

ز . حدود نیمی ااندم شدهطرفداران نظام متمرکز و طرفداران نظام نامتمرکز تقسی ابطه با این مسئله به دو دسته،گان در رشونده

نظام سیاسی ریاستی متمرکز و قوی برای  ،معتقدند، (دادند پاسخ سوال این به که شونده مصاحبه 22 از نفر 21)گان شونده پرسش

د جامعه را از خطر چندپارچگی و تجزیه حفظ کند و سبب اتحاد اقوام شود. عطاء اهلل عطا توانمیزیرا  ،جامعه افغانستان مناسب است

 به چهپاریک افغانستان متحد و یک .باشد حاکم باید مرکزی رهبری و شویم متحد باید ما" گویدمیمنشی شورای والیتی قندهار 

 یک یتموجود عدم آن یاصل عاملبا بحران سخت مواجه است  یدرحال حاضر حکومت مرکز کهاین .است کشور اقوام تمام خیر

به شمول  هاآنشماری از  111".کرده است یمتقس گروه دبا چن را مابوده که  یحلقات خارج دست از کار یندرست است که ا یرهبر

ظرفیت الزم برای ایجاد دولت نامتمرکز در  ،گویندمیرییس شورای همبستگی اقوام در ننگرهار کاوون کاکر و سید جهان جهانی 

مجریه نامتمرکز روی کار آید، زورمندان محلی اختیار امور را در دست خواهند گرفت و کشور تجزیه  قوۀکشور وجود ندارد و اگر یک 

 هاینظام هاآن. دارند آشنایی ها نظام با و اند سواد با هاآن شود مطالعه دنیا دیگر جوامع با ما جامعه اگر " ،هابه باور آن .خواهد شد

 داده یریتغ نظام است، عنعنوی جامعه و فقیر جامعه یک که ما جامعه در اگر  .توانندمی کرده تفکیک دیگرهم از را پارلمانی و ریاستی

 رکزغیرمتم نظام یک جااین نخواسته خدا اگر. دارد وجود اقوام بین اعتمادی بی کهاین بخاطر خواهدآمد، بوجود کالن مشکل یک شود

 111".آمد خواهد وجود به مملکت تجزیه خطر آید میان به

بر ضرورت  هاآن تربیشکه تذکر میدهند قدرتمند  رهبری متمرکز وداشتن ضرورت  این عده از مصاحبه شونده گان درحالی از

معاون شورای وال، . احمد وزیرتاکید دارندنیز ور محلی و شمولیت همه اقوام در اداره کش جرایی به اداراتصالحیت های ا تفویض

 که زمانی. شود داده اش حق قوم هر یا فرد هر برای که کنیممی پیشرفت وقتی ما" گویدرئیس اتحادیه تاجران ننگرهار می مردمی و
. شودنمی داده شان حق کامل بصورت ها اقلیت برای که است همین کنونی مشکل. کنندمین شکایت هاآن دیگر گرفت صورت کار این
های صالحیت نداشتن از نظر اللی حمیدزی، نماینده مردم قندهار در پارلمان 112".باشد سهیم اقوام تمام نظام در که است این من نظر

 به تا باشد داشته درست حاکمیت تواندنمی مرکزی حکومت وجه هیچ به" محلی از مشکالت اصلی نظام موجود است. اتاجرایی ادار
 اندازه به محلی ادارات است الزم. دارد موثریت مرکز درسطح تنها مرکزی هایصالحیت کهاین بخاطر. ندهد صالحیت محلی ادارات

 113 ".باشند داشته کافی بودجه هم و صالحیت هم شان مشکالت

 بر این باورند که نظام ، (دادند پاسخ را سوال این که شونده مصاحبه 22 از نفر 21) گانشونده پرسش از گاننیمی از مصاحبه کننده

د از تمامی اقوام و اقشار مردم نمایندگی کند. طاهر توانمین و چندین قومی افغانستان مناسب نیستقدرتمند مرکزی برای جامعه 

تجربه نشان داده است که نظام متمرکز، مشارکت ملی را تامین کرده به این باور است که  بلخقادری، رئیس تلویزیون میترا در 

 عملکرد راگ که دهدمی نشان تجربه ،اما شود.می توجیه پارچگی یک حفظ دلیل با متمرکز نظام پذیرش منطق" گویداو می د.توانمین
. است فرص حتا یا کم بسیار بازپرس ظرفیت متأسفانه نباشد، ملی مشارکت رعایت به متکی و مردم تمام منافع اساس بر مجریه قوۀ
به این پندار  نیز در  این مورد داوود ناجی 112".استم شفافیت و حسابدهی آمدن وجود به برای قدرت بودن نامتمرکز موافق من پس

 ،دافزایاو می در عمل ناکام بوده اند. هاآن یهمه امااست،  در طول تاریخ معاصر افغانستان چندین نظام متمرکز تجربه شده که است

                                                           
 .2283892با عطاء اهلل عطا منشی شورای والیتی قندهار به تاریخ . مصاحبه  111

 .2183892شورای همبستگی اقوام در ننگرهار به تاریخ  رئیسبا سید جهان جهانی . مصاحبه  111

 .2183892با احمد وزیروال، معاون شورای مردمی و رئیس اتحادیه تاجران ننگرهار به تاریخ . مصاحبه  112

 .283892با اللی حمید زی، نماینده مردم قندهار به تاریخ . مصاحبه  113

 .2183892با طاهر قادری، رئیس تلویزیون میترا در مزار شریف به تاریخ . مصاحبه  112
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 یا قوم دست در ها ثروت و ها فرصت همه که باشند داشته را اطمینان این همه که بیاورد سیاسی ثبات حداقل دتوانمی نظامی"
تمرکززدایی از  ،نظر برخی ها به شمول محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات به 111".است نگرفته قرار واحدی طیف

 که بود قسمی وضعیت موجود، اساسی قانون وضع زمان در" گویدمی شهیر آقای .است کنونینظام سیاسی کشور ضرورت شرایط 
 دهانفرمان قدرت و داخلی هایجنگ و بحران دورۀ یک از افغانستان چون. گردد تسجیل متمرکز شکل به سیاسی نظام کردمی ایجاب
 احساس ام اکنون ولی. شود برده بین از قوی مرکزی نظام یک با هاگسیختگی هم از این تا کردمی ایجاب بنابراین برد، می رنج محلی

 هب متمرکز غیر نظام طرف به باید ما و آورده بوجود را جدی مشکالت مرکزی دولت در قدرت حد از بیش تمرکز اصل که کنیممی
 112 ".رویم پیش

 هاینظامکه هیچ یک از  کنندمیتاکید ، (دادند پاسخ را سوال این که شونده مصاحبه 22 از نفر 2)ی اعده، این دو گروه در کنار ،اما

ند و تابع ک متمرکز یا نامتمرکز خوب یا بد نیستند. بلکه مهم آن است که نظام سیاسی با مطالبات و خواست های مردم ارتباط برقرار

حمیل نظام سیاسی نباید به اجبار بر مردم ت با تاکید بر این که ،قانون باشد. سید عسکر موسوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در کابل

 از درصد نه و نود که است داده نشان من تجربه. بد نه است خوب نه خود خودیه ب ها ازین کدام هیچ من نظر به " گویدمیگردد، 
 شکلم خلق دموکراتیک حزب تئوری در. خلق دموکراتیک حزب مثل. کندمی رد آنرا پائین ندارد، ارتباط پائین با چون ها آوردن باال

 هایسازی بستر و هاسازی زمینه ما یعنی یرد،گن درون از وقتی. دموکراسی دهه اساسی قانون همچنان. کرد رد را آن جامعه اما. نداشت
 این... نیست مهم کار فدرالیزم به متمرکز از و متمرکز به فدرالیزم از نظام تغییر نشود، مردم سطح در کار و باشیم نداشته داخلی
  112".ندارد حضور ها بازی این در مردم. نیست مردم و مملکت نظام، بحث. است افغانستان در (elite) نخبگان بحث

 

های مهم مسئله تمرکزگرایی یا از جنبه های قومی و ناباوری به همه شمول بودن نظام سیاسیگسستشود چنانچه مالحظه می

رفته و نادیده گ داریحکومتسلطه هژمونیک نخبگان یک قوم بر امور تمرکززدایی نظام سیاسی به شمار می رود. دراین میان ترس از 

  116شدن حقوق شهروندی اقوام زیر سلطه، مسئله مشارکت اقوام در نظام سیاسی را پیچیده تر می سازد.

 

به نظر  اگر نی،های قومی مختلف را تامین کند؟ مجریه سهم نمایندگی اقوام و گروه قوۀتوانسته است در  کنونیآیا نظام سیاسی  ●
 کنید؟ایی برای اصالح وضعیت پیشنهاد میهضعیت به این شکل است و چه راه حلشما چرا و

 
نتوانسته است  کنونی، نظام سیاسی (دادند پاسخ را سوال این که شونده مصاحبه 22 از نفر 22) گانپرسش شونده تربیشاز نظر 

حظات مالدستاویز قرار دادن برخی افراد بر سر قدرت توانسته اند با  هاآنمجریه تامین کند. به باور  قوۀگی اقوام را در هسهم نمایند

 الفتی عزیز اهلل جلوگیری کنند. سیدمجریه  قوۀدر اقوام  واقعیاز مشارکت قدرت را متمرکز ساخته، در انحصار بگیرند و  قومی و زبانی

. اندفتهگر را وظایف حکومتی بلند مقامات در قوم یک از تربیش که بینیدمی عمال شما " گویدمی والیت جوزجان سناتور پیشین
 نشده داده شد، می داده سهم باید چهآن اقوام دیگر به. باشند می اجرائیه رئیس یا جمهور رئیس نزدیکان از که هستند کسانی هاآن

                                                           
 .1682892جی از اعضای رهبری جنبش روشنایی به تاریخ با داوود نا. مصاحبه  111

 .2182892با محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات به تاریخ . مصاحبه  112

 .2283892با سید عسکر موسوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در کابل به تاریخ . مصاحبه  112

ت که رئیس جمهور غنی هم در سخنرانی اش در بیستمین نشست بورد مشترک نظارت و نگرانی از افزایش تنش های قومی در افغانستان موضوعی اس.  116

 قومی بهبه آن اذعان کرد. اشرف غنی ضمن تائید اینکه نارضایتی ها در افغانستان بصورت فزاینده ای شکل  1392سرطان  16به تاریخ (JCMB) هماهنگی

رئیس جمهوری غنی وعده داد که در این "رافغانستان شد. به گزارش وبساست فارسی بی بی سی د "قطب بندهای قومی "خود میگرد، خواهان پایان دادن به

ها و کارمندان دولتی که تحت کنترل حکومت است را به دقت بررسی خواهد کرد تا اطمینان یابد که با تمامی اقشار به صورت گذاریبخش راهکارها، سرمایه

 "شود.از وی نمایندگی می ،که حق هر افغان بوده و قانون اساسی آن را تضمین کرده -با شهروند دیگر  هروند برابرشود و به عنوان یک شعادالنه رفتار می

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-21122631 168281392، بازید شده به تاریخ. 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-40547831
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 را یدولت یهاپست ،اداری فساد یا و ولسانی قومی تعلقات اساس بر پایه بلند مقامات که شده طوری این جهت ازین وضعیت. است
 آن حل راه. نیست دیگر اقوام سرکوب و خود  قوم به خدمت جز شان هدف دارند قرار قدرت راس در که ئیهاآن .دهندمی افراد به

               مردم بدنه و قیال اشخاص به را دادن مسوولیت فرصت و نموده جلوگیری قدرت حصر و حدبی تمرکز از که است نظام تغییر
ی اقوام در نظام سیاسیکی از راهکارهایی است که برای شمولیت ی اجرایی برای جلب رضایت اقوام هاپستسهمیه بندی 119".دهد یم

م که حضور اقوا از این شکایت دارندچ نیبه شمول شاه گل رضایی و بشیر احمد ته گانشوندهشماری از مصاحبه  ،اما .شودمیمطرح 

 در انافغانست سیاسی نظام "گوید سوریا کاکر استاد دانشگاه در هرات دراین باره میصورت سمبولیک دارد.  تربیشمجریه  قوۀدر 
 زمان از ایبرهه در زیرا نماید، تامین مجریه قوۀ در مختلف اقوام از را ها ترین شایسته نمایندگی سهم است نتوانسته گذشته سال 11

  121".است گرفته اختیار در را ها کرسی ینتربیش دیگر قوم یک دیگر مقطع یک در و تر پررنگ قوم یک سهم

رغم مشکالتی که در ، ب(دادند پاسخ را سوال این که شونده مصاحبه 22 از نفر 12) گانشوندهیک چهارم مصاحبه  از دیدگاه حدود

ین جریه تامین کند. ام قوۀتوانسته است سهم نماینده گی اقوام را در  کنونیزمینه مشارکت سیاسی اقوام وجود دارد، نظام سیاسی 

سیاسی اقوام مختلف وجود دارد.  طاهر ظهیر، والی های کافی برای تامین مشارکت مکانیزم کنونیدر نظام سیاسی  گویدمیگروه 

 در. وجود دارد اقوام تمامی از نظام رهبری رده در لحظه همین جمهوری ریاست نهاد در" :کندمیوضعیت را چنین ارزیابی  بامیان
 قسمت در یمشکالت ممکن میانی و نیپایی سطوح در. شوددیده می  اقوام تمامی از است انتخابی که کشور پارلمان و افغانستان کابینه
 کهاین بر مبنی قاطع عزم کنونی جمهور رئیس دورۀ در ،اما. باشد داشته وجود سیاسی یا اجتماعی عدالت و اداری عدالت رعایت

 و هامهره دیگر طرف از و شود تقویت سیستم باید طرف یک از یعنی. دارد وجود شود تطبیق باید سیستمی عدالت و سیستم
 گونهنآ نه د،نباش هم اقوام آدرس از تخصص و لیاقت کاردانی، با دننمایمی وظیفه و نقش یایفا سیستم این داخل در که هاییچهره

  121 ".شود گرفته نادیده گی شایسته و لیاقت و شود دیده اقوام چهره فقط که

 د زمینه استخدام افراد را بر مبنای رقابتتوانمیکه  استضیا رفعت، کمیسیون مستقل اصالحات اداری یکی از مکانیزم هایی از نظر 

ر مشکل نه د ،جمیل کرزی رهبر حزب اعتدال ملیگان به شمول او و برخی دیگر از مصاحبه شونده و شایستگی فراهم کند. از نظر

 122".شود یمتقس ها صالحیت اگر است، نظام بهترین کنونی نظام"نظام سیاسی، بلکه در عملکرد افراد و شیوه اجرایی کردن کارهاست. 

 رهبران ،دارند فغان زیاد که هاآن. نیست سالم هاآن کارکردهای افکار و که است اشخاص آن در نقص " گویدمیسید جهان جهانی 
 کنندمی استفاده چطور خود صالحیت از و اند فکر چه در هاآن کهاین. است تر اضافه دیگری ازهرکسی اجرائیه قوۀ و درنظام شان
 123" .ندارد ارتباط نظام به باز این

بحث سهمیه بندی قوۀ مجریه  ،(دادند پاسخ را سوال این که شونده مصاحبه 22 از نفر 6) گانشوندهاما عده ای دیگر از مصاحبه 

در قوۀ مجریه باید به اصل شایستگی، تخصص و خدمات همگانی توجه اساسا گویند برای جلب رضایت اقوام را اشتباه دانسته و می

 برای وۀق این. نیست اقوام نمایندگی تمثیل برای اجرائیه قوۀ " گویدمیگل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان  شود.

وه  ق. کنیم استخدام ما باید را او تواندمی کرده خدمت تر درست و است مسلکی تربیش کسی هر خدمات ارائه در. است خدمات ارائه

 ردمم نمایندگی تمثیل نیازمند. نیستیم تخصص نیازمند ما آنجا در. است ملی شورای شود، نمایندگی اقوام باید جاآن در که ای

در نظر گرفتن سهمیه نیز بر ضرورت توزیع عادالنه خدمات به جای  مصطفی مستور، مشاور ارشد ریاست اجرائیهدکتر 122".هستیم

 برای باید. بگیرد نظر در خدمات ارائه در را اقوام سهم باید سیاسی نظام و اساسی قانون من نظر به ".کندمیدر قدرت تاکید  قومی

                                                           
 .2282892با سید عزیز اهلل الفتی سناتور پیشین از والیت جوزجان به تاریخ . مصاحبه  119

 .2183892با سوریا کاکر استاد دانشگاه در هرات به تاریخ . مصاحبه  121

 .383892با طاهر ظهیر، والی بامیان به تاریخ . مصاحبه  121

 .1982892با جمیل کرزی، رهبر حزب اعتدال ملی به تاریخ . مصاحبه  122

 .2183892با سید جهان جهانی رییس شورای همبستگی اقوام در ننگرهار به تاریخ . مصاحبه  123

 .2183892با گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان به تاریخ . مصاحبه  122
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 خدمت در باالخره ولی ،ببینیم قدرت راس در را اقوام عادالنه سهم ما حتما کهاین نه ،بگیرد صورت خدمات عادالنه توزیع قوم هر

 که کنند یم کوشش ،بکشانند خود پشت در توانندنمی دیگری شکل هیچ به را مردم که سیاسیون از بعضی... باشد نداشته انعکاس

که شعار  دهدمیهشدار  از سوی دیگر سیمین بارکزی، نماینده مردم هرات در پارلمان 121".بسازند قومی موضوع را موضوع این

 بارزهم برای سویی از اگر سیاسی نظام در اقوام مشارکت"مجریه ابزاری برای سوء استفاده سیاسی شده است.  قوۀمشارکت اقوام در 

 لیهع استفاده سو و ها ناتوانی تداوم برای است شده شعاری دیگر جانب از متاسفانه اما ،است خوب ما کشور در تاریخی های ستم با

 که شود مطرح طوری نباید اقوام مشارکت. است مهم دموکراتیک روندهای در نخست گام در مردم مشارکت. شهروندی های ارزش

 افراد ارکتمش. شود تفسیر دیگری طور باید مشارکت من باور به. گردد زورمندان سلطه تداوم یا و ناتوان افراد مشارکت برای تضمینی

 122 ".است افغانستان اقوام همه از مردم حاکمیت به متعهد و شایسته

ابی مجریه ناموفق ارزی قوۀرا در تامین شمولیت سیاسی اقوام در  کنونینظام سیاسی  ،گانشوندهاگر چه اکثریت پرسش در مجموع 

بر این نکته توافق دارند که نظام سیاسی باید مشارکت سیاسی مردم را به طور فراگیر تامین کند.  گانشوندهصاحبه کرده اند، تمام م

مجریه است. نکته  قوۀاین مورد اتفاق نظر وجود دارد که شایسته ساالری مهمترین راهکار برای تامین سهم اقوام در  چنان درهم

رسد در به نظر می ساخت.مصدر خدمت رسانی برای تمام مردم را  مجریه وۀقتوان ها میشیوهاختالفی این است که چگونه و با چه 

 بررسی گردد که ویژگی های تربیشمجریه، این مسئله باید با دقت  قوۀحضور موثرشان در های قومی از عدم رابطه به نگرانی گروه

مجریه در نظر گرفته شود. تغییر نظام سیاسی برای از بین  قوۀتنظیم توزیع و را باید در ده اقوام چگونه، تا چه اندازه و چمتمایز کنن

هایی است که در کنار سایر راهکارهای اصالحی در یکی از راه حل بردن تمرکز قدرت و افزایش قدرت تصمیم گیری ادارات محلی

در قدرت تضمین کند، ضروری را  اقوام نمادینایجاد مکانیزم هایی که حضور واقعی و نه  دراین راستااین زمینه مطرح می گردد. 

 مجریه بر اساس منافع تمام مردم کشور اتخاذ شود و امکان تعادل منافع بین اقوام بوجود بیاید.   قوۀنماید تا تصامیم می

 

 سیاسی بدیل  هاینظام

ه د باشد و چه مزایایی نسبت بتوانمیوجود دارد؟ اگر آری ، نظام سیاسی بدیل چه  کنونیبه نظر شما بدیلی برای نظام سیاسی  ●

 دارد؟  کنونینظام سیاسی 

بر این ، (شونده مصاحبه 29 از نفر 22)گان مصاحبه شونده ی ازنیم تقریباوجود دارد.  های متفاوتنیز دیدگاه در پاسخ به این پرسش

رخی بتوان با آوردن را می کنونیها نظام سیاسی آنوجود ندارد. از نظر  کنونیباورند که در حال حاضر بدیلی برای نظام سیاسی 

 های اجرایی به اداره محلی، ایجاد محکمه قانون اساسی و مشخص کردن حدود صالحیت های قوایاصالحات مانند سپردن صالحیت

 التمشک نظام یلتبد با کنممی فکر من " گویدمی سه گانه دولت پاسخگو ساخت. عبدالرحمن محمودی، معاون مقام والیت جوزجان
 نشده موفق کدام هیچ که بوده متفاوت های لوژیئوواید اهداف با نظام چندین تغییر شاهد ما ملت و کشور شد، نخواهد حل ما

 رهبران و سیاسی های گروه ،مردم ،نظام تغییر جایه ب. اندهگذاشت بجا را تلخ هایتجربه بلکه کند، گذاری پایه را دموکراتیک حکومت
بر این نکته تصریح  گانشوندهبرخی از مصاحبه  122".کنند تالش افغانستان اقتصادی و سیاسی اقتدار برای داده هم بدست دست باید

 تربیشرا  د ثبات سیاسیتوانمیکه ظرفیت های الزم برای تغییر نظام سیاسی در افغانستان وجود ندارد و تغییر نظام سیاسی  کردند

های هنیمه کاره ماندن برنامدر کشور و  دموکراتیکسابقه مشارکت سیاسی دارای برنامه ملی، فقدان احزاب سیاسی  نبود بر هم بزند.
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تغییر لفت با در مخا کنونیاست که طرفداران نظام سیاسی  نکاتیدر صورت تغییر نظام سیاسی از جمله  کنونیاصالحی نظام سیاسی 

 کنونی امنظ ،اساسی قانون براساس " گویدمیعلوم سیاسی دانشگاه قندهار  دانشکدهرئیس نظام تذکر می دهند. سلطان محمد عایل، 
 نه و میانشناخته خوب را ریاستی نظام هنوز تا ما .است یاجرای درعرصه باشد هم موجود مشکل اگر .است تربه نظام یک نگاه هر از

 126".بردب مشکالت بسوی را وطن دتوانمی جدید نظام کردن تجربه نیابنابر .میبفهم را آن بد و خوب که میاکرده قیتطب درست هم

سیاسی تنها ابزارند و هر نظام سیاسی که بتواند حاکمیت قانون  هاینظامکه  کنندمیدراین گروه تاکید  گانشوندبرخی از مصاحبه 

یف مجریه را تضع قوۀد توانمیکه نظام سیاسی بدیل  دهندمیهشدار  گانشوندهرا تامین کند، قابل قبول است. شماری از مصاحبه 

 ،کند مینتض را وسیع مشارکت تواندمی نظام هر. سازدمی تر قانونگذاری ضعیف قوۀ برابر در را مجریه قوۀ بدیل سیاسی نظام "کند. 
  129".باشند وفادار سیستم به افراد که صورتی در مگر ،باشد ریاستی نظام اگر و باشد پارلمانی اگر

به شمول شاه گل رضایی، دکتر محی الدین مهدی، دکتر جعفر مهدوی و محمد رفیق  گانشوندهدیگر از مصاحبه  عده ایچنان هم

. خانم دانندیمتغییر نظام سیاسی را به صالح کشور ن کنونیشهیر که در بلند مدت طرفدار تغییر نظام سیاسی هستند، در شرایط 

 در انیپارلم نظام فعال ولی. باشد پارلمانی نظام باید مدت، دراز در قدرت توزیع ارساخت نوع من نظر به" گویدمیرضایی دراین باره 
 محوریت و باشد شمول همه که مشی خط و برنامه دارای سیاسی احزاب افغانستان در هنوز که معتقدم من. ندارد زمینه افغانستان

 و قدرتمندان از یشمار حقیقت در برویم، پارلمانی نظام طرف به ما اگر. ندارد وجود نباشد شخصی و خانوادگی ها گیری تصمیم
 نظام یک طرف به رفتن... .سازیم می تر تنگ مستقل افراد برای را زمینه و ساخته صالحیت صاحب پارلمان در را جهادی رهبران

 قوم دو میان را جمهوری ریاست و اعظمی صدر قدرت شاخه دو نهایت در. است ناممکن اصال احزاب موجودیت بدون پارلمانی
 131".است ساز مشکل بسیار این و هستند صحنه گر نظاره افغانستان ماقوا بقیه و کنیممی تقسیم افغانستان

بدیل مانند نظام صدارتی متشکل از رئیس جمهور  هاینظام، (شونده مصاحبه 29 از نفر 22) گانشوندهحدود نیمی از مصاحبه  ،اما

ه . تمرکز زدایی از قدرت بدهندمیترجیح  کنونیفدرالی را به نظام سیاسی  -پارلمانی نظام و پارلمانی -صدارتی و صدراعظم، نظام

. کنندمیضرورت تغییر نظام سیاسی مطرح  گروه در ای است که اینمشارکت سیاسی اقوام دو دلیل عمدهنفع اداره محلی و تضمین 

 نظام مدنآ میان به با که است صدارتی نظام من نظر به کنونی نظام بدیل " گویدمی محمد افضل حدید، رئیس شورای والیتی بلخ
 و شودمی تقسیم هاصالحیت صدارتی نظام در. گردد می خارج دارند قرار قدرت هرم راس در که فرد چند انحصار از نظام صدارتی

 تحکیم باعث خود این. کندمین حقارت و کمی احساس کدام هر و دیده حکومت آینه در را خود افغانستان در ساکن اقوام تمام هم
نظام صدارتی در افغانستان  کهاینمحمد ناطقی با یادآوری  131".گردد می داری حکومت نوع شدن بهتر و سیاسی نظام های پایه

 این به .نباشد درستی تعبیر شاید بدیل" .سابقه تاریخی و دست آوردهای خوب داشته، نظام صدارتی را برای کشور مناسب می داند

 را ظمصدراع مسئله مشخص صورت به. کنیم بیرون حالت این از را نظام و کرده ایجاد اساسی قانون در تعدیلی یک باید ما که معنا
 هادن ما هم شاه سلطنت زمان در حتی. داشتیم را این بود، ریاستی نظام که پرچم و خلق دوران در هم گذشته در...کنند می پیشنها
 دموکراسی دهه محصول کال اساسی، قانون و احزاب آزادی بیان، آزادی ،دموکراسی آوردهای دست همه اتفاقا و....داشتیم را صدارت

، سخنگوی حزب جنبش ملی ینجبشیر احمد تهنوری، استاد دانشگاه جوزجان،  الدین شمس 132".داشتیم صدراعظم ما که است

 از جمله کسانی اند که نظام فدرالی را به عنوان نظام بدیل معرفی صلح والیتی بامیان،کمیته رئیس  یارو صادق علیاسالمی افغانستان 

                                                           
 .983892با سلطان محمد عایل، رئیس دیپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه قندهار به تاریخ . مصاحبه  126

 .2282892بهه ملی افغانستان به تاریخ با صدیق پتمن، عضو ج. مصاحبه  129

 .2282892با شاه گل رضایی، نماینده مردم غزنی در پارلمان به تاریخ . مصاحبه  131

 .2183892با محمد افضل حدید، رئیس شورای والیتی بلخ به تاریخ . مصاحبه  131

 .2282892تنامه سیاسی حکومت وحدت ملی به تاریخ با محمد ناطقی، سرپرست حزب وحدت اسالمی و رئیس کمیسیون تطبیق موافق. مصاحبه  132
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 ندگینمای بهتر بشکل مردم از نظام این. باشد فدرالی نظام از عبارت که دارد وجود کنونی نظام جاگزین خوب بدیل نظام ".کرده اند
 133".داشت خواهد را مهم نقش نظام اعضای درانتخاب مردم و بود خواهد جوابگو مردم مقابل در ،کندمی

گی های الزم مادیک مسئله مهم مورد مناقشه این است که آیا در کشور آ ،سیاسی بدیل هاینظامها درمورد ع بندی دیدگاهدر جم

ه پیش جملرفیت بشری کافی از گان همدیگر پذیر و ظاحزاب سیاسی قوی، نخبهوجود  ییر نظام سیاسی وجود دارد یا خیر؟برای تغ

یش پمی کنند قبل از تغییر نظام سیاسی، . اما درحالی که برخی ها تاکید دشومیشمرده  بدیلهای نظام استقرارهای الزم برای نیاز

تغییر نظام سیاسی را پیش نیاز ضروری برای بوجود آوردن شرایط مطلوب سیاسی  . برخی دیگرباید برآورده گرددنیاز های الزم آن 

  کنند.قلمداد می 
 

 در نظام سیاسی بدیل مورد نظر شما، جایگاه قوای سه گانه دولت )مجریه، مقننه، قضائیه( چگونه خواهد بود؟ ●

ردند که تاکید ک گانشوندهکه جایگاه قوای سه گانه دولت در نظام بدیل چگونه خواهد بود، اکثریت مصاحبه  پرسشدر پاسخ به این 

مان خواهد داد. تفکیک بهتر قوای دولت و جلوگیری از ص خود جایگاه قوای سه گانه را ساهر نظام سیاسی، مطابق مقتضیات خا

و تصمیم گیری پارلمان، پاسخگو شدن دولت به  یاز قدرت رئیس جمهور، تقویت نقش نظارت کاستندر کار یکدیگر،  هاآنمداخله 

انه جایگاه قوای سه گ کردنتعیین ی است که برای هایمجریه، از جمله شاخص قوۀر برابر قضائیه د قوۀتقویت و مردم در سطح محلی 

 تذکر داده شده است. بدیل  هاینظامدولت در 

 

  دوم بخش

 نقش نظام رای دهی بر کارکرد پارلمان  

نمایندگی  باشیم که واقعا از مردم) رای واحد غیر قابل انتقال( پارلمانی داشته کنونییم بنا بر نظام انتخاباتی توانمینظر شما آیا  به ●

 کند؟ چگونه؟ اگر نه، چرا نه؟

چگونگی برگزاری انتخابات و نوع سیستم رای دهی در یک کشور، از جمله مسایل مهم بحث تغییر نظام سیاسی به شمار می رود. به 

یر حد غا)رای و رای دهی کنونی شیوه کهایننیز مطرح گردید. به خصوص  پژوهشاین  گانشوندههمین لحاظ، این بحث با پرسش 

ارا و آیا ایجاد پارلمان ک کهایندر افغانستان چی تاثیر بر کیفیت کاری و سازمانی پارلمان و نمایندگان این نهاد دارد و 132قابل انتقال(

 ؟و انتخاب نمایندگان واقعی مردم از این طریق امکان پذیر است یا خیر

پاسخ ها را قابل توجهی از  شماربخش نخست که   باشند.سه بخش عمومی قابل ارزیابی می در قالب الگو های دریافتی به طور عموم

رلمان پا شودنمی کنونیکه با روش  کندمیبه این موضوع تاکید  (،داده شده به این سوال پاسخ 21 از پاسخ 12) د جا داده استدر خو

                                                           
 .1982892نوری، استاد دانشگاه جوزجان به تاریخ . مصاحبه با شمس الدین  133

دهد. در مطابق نظام رای دهی رای واحد غیر قابل انتقال، هر رای دهنده حق دارد به یک کاندید در حوزه های انتخاباتی با کاندیدهای متعدد رای ب.  132

گان این انتخابات انتخابات شورای ملی هر والیت یک حوزه انتخاباتی به شمار می رود و محدودیت برای افرادی که خود را نامزد می کنند وجود ندارد. برند

شود. زیع میوکسانی هستند که بیشترین آرا را به دست بیاورند. تعداد کرسی های اختصاص داده شده به هر والیت بر حسب تعداد جمعیت تخمینی هر والیت ت

ی تدابیر اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگدر قانون انتخابات باید "قانون اساسی افغانستان نوع نظام انتخاباتی را معین نکرده، اما تذکر داده است که 

 ( 63)مادۀ "ابد.عمومی و عادالنه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر والیت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت ی
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سبت دیدگاه مثبت نحاکی از  نخست است،  دستهتقریباً  نصف  شمارکارا و نمایندگان فعال در این نهاد داشت. بخش دوم که از نظر 

شود نهاد پارلمانی و نمایندگان موثر و فعال داشت. قسمت می کنونیکه با روش  است و  این نکته را تصریح می کندتم سبه این سی

مل موثر را پذیرفته ولی عوا کنونی، مشکل پارلمان و نمایندگان باشدمیها برابر به قسمت نخست پاسخ شمارسوم پاسخ ها که از نظر 

 دیگر، پاسخ 11 باقی. کردن این سیستم در کشور را زیر سول می برد ید، بلکه شیوه اجرایبیننمی کنونیبر این مشکل را در سیستم 

  .گنجند نمی خاص بندی دسته در و دارند گیری های مختلف موضع

ی اختاربر کیفیت کاری و س منفی تاثیر  قابل انتقال، سیستم رای واحد غیر حاکی است که  ی نخست و برجسته ی پاسخ هامایهبن 

در   ،وردن رای از این طریقآن با بدست تاکید دارند که بعضی نمایندگا مسئلهبعضی پاسخ ها به این . در این میان، داردپارلمان 

کرد، . مرتبط با این رویکنندمیمنافع شخصی شان را دنبال  تربیشجدی نداشته و  مسوولیتمقابل موقف بدست آمده شان احساس 

طرفدار نوع نظام انتخاباتی است که احزاب در آن منصور، نماینده مردم کابل در پارلمان و عضو حزب جمعیت اسالمی، عبدالحفیظ 

 ، احساسی برایشگیردمیبا این روش رای دهی، وقتی وکیلی رای " .را کنترل نمایند پارلمانگان نمایندهتا نقش محوری داشته 

که این  کنندمیحس  هاآنش  از خداوند)ج( کمی پایین، از جبرئیل کمی باالتر است. چون که قدرت و صالحیت دهدمیدست 

شود . هر چی دلش میکندمی. ازش کسی پرس و پال  نکندمیتاد نصالحیت شان برای پنج سال ضمانتی است. موترش را کسی ایس

در ند مصتوانمیچنین. بنا برین این طور نماینده ها زیاد ن. رسانه ها همگویدمی. سارنوال هم به او چیزی نکندمیاز وزیر درخواست 

عامل کنترول  ش کنیم وجایی کنترلهمیشه باید یک . خدمت شده و به تعهدات شان عمل کنند. طبیعت انسان همینطور است

رای دهی یک روش معیوب بوده که از طریق  کنونیبه زعم بعضی از طرف داران این طرز دید، روش  131"حزب سیاسی است. کننده

انتظار  شودنمی  نظام انتخاباتر یبه این امر تاکید می ورزند که بدون تغی هاآنکنند. آن افراد زورگو و نامناسب به پارلمان راه پیدا می

 گانوندهشپرسش  تربیش. بودخواهد  کاری و سازمانی پارلماننامطلوب تداوم در متابعت از این روش باعث تدوام وضعیت بهبود داشت. 

مشکالت موجود را تا حدودی پارلمان حزبی نقش احزاب و ایجاد  پر رنگ کردند با توانمی "تناسبی رای دهی" روشکه  معتقدند

 حل کند. 

ند اد. صاحبان این نظریه به این باورتر است، جنبه توافقی با نظام رای دهی موجود داررنگر از نظریات که از نظر آماری کمبخش دیگ

. عبدالرحمن محمودی، معاون والی والیت 132کندمیولی کدام مشکل خاص ایجاد ن شودمیکشورها عملی بعضی که این روش در 

 حدودی یم با این ساختار هم موفق عمل کنیم. در واقع،  ما در گذشته انتخابات داشتیم که تاتوانمیما "گویدجوزجان در باره می

وب م یقینا انتخابات خیبرگزار کن را انتخابات شفافیت داشته اند. اگر ما با همین سیستم اصالح شده توسط حکومت وحدت ملی

در زمینه برگزاری انتخابات شفاف  کندمیتالش  ملی است که م است تعهد دولت وحدتچه درین زمینه مهخواهیم داشت. آن

صورتی امکان پذیر است که مردم با دولت در زمینه انتخابات همکاری کنند و به افرادی  وعادالنه نهایت برنامه ریزی کند. البته این در

                                                           
 2682892 تاریخ کابل به افغانستان، اسالمی جمعیت حزب عضو پارلمان، وکیل منصور، عبدالحفیظ با. مصاحبه 131

ه دیادآوری است که با وجود تاکید بعضی پاسخ گویان به این امر که تعدادی زیادی از کشورها از سیستم رای دهی واحد غیر قابل انتقال استفا. قابل 132

 .کرده انداستفاده  سیستمین از ا ازکشورها شماری اندکدهد که های کلی ادبیات این مطالعه  نشان میکنند، ولی ارزیابیمی
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حامل این پیام است که با کمی دقت در  بررسی کلی این طرز دید،132".رای دهند که شایستگی  نمایندگی از مردم را داشته باشند

 با این روش کنار آمده و از آن به صورت موثر و دقیق کار گرفت.  شودمیها، برنامه ریزی و اجرا نمودن این برنامه

نظیر  -به این نظراند که با توجه به این واقعیت که افغانستان تا بحال تجربه طوالنی روندهای دموکراتیک از پاسخگویانی شمار 

 است.انتخابات را ندارد، این روش تا حدودی مشکل ساز 

حد غیر اباشند، کارکرد نظام رای دهی رای وگروهی دیگر که تقریبا به اندازه منتقدین محض سیستم رای واحد غیر قابل انتقال می

که از  در روند انتخابات، به کسانی کنونی. به اساس نظریات این گروه، مشکالت دانندمیقابل انتقال را به شیوه استفاده از آن مربوط 

گاه برخی از طرفداران این دید .شودمیضعیف مجریان این سیستم مربوط و به مدیریت  اندهاین طریق به مجلس نمایندگان راه یافت

د از طریق تواننقبول ندارند که این سیستم باعث عدم رشد احزاب در افغانستان گردیده است. اگر احزاب انگیزه رشد داشته باشند می

باشد. های نامناسب فرهنگی و اجتماعی کشور میهمین روش هم نقش ایفا کنند. یکی از موانع عمده در برابر رشد احزاب، زمینه

های احزاب در افغانستان، این مشکل را به عدم رشد و نهادینه شدن داکتر مهدوی، عضو مجلس نمایندگان در ردیابی ریشه ناکامی

فغانستان ا بحث احزاب و حزبی شدن متاسفانه متاثر از فقدان ملت در"دهد. به تعبیر ایشان گرایی در کشور ربط میروحیه ملی و ملی

ها شکل گرفته است. هیچ حزبی در دور و بر قومیت تربیشها در افغانستان داریم، نه ملت که یکپارچه باشد. احزاب تاست. ما ملی

افغانستان وجود ندارد که ترکیب جامع از اقوام داشته باشد. تا زمانی که چنین باشد، رفتن به سمت حزبی شدن انتخابات و برجسته 

دهی کاوون کاکر معتقد است احزاب با استفاده از نظام رای 136".تواند چندان مفید باشدمیشدن نقش احزاب در پارلمان باز هم ن

اگر  " های خود بسیج کنند، اما احزاب خودشان دچار ضعف هستند.افکار عمومی را در اطراف کاندیدها و برنامهتوانند هم میموجود 

توانیم سر مردم به فشار بگوییم که شما به احزاب رای بدهید. ما نمیتاریخچه احزاب را ببینید مشکالت احزاب به شما معلوم است. 

دهد هم احزاب را اجازه می کنونیدارند که نظریات و همچنان آرای مردم را برای خود جمع کنند. قانون  مسوولیتخود احزاب هم 

رفته، یک کاندید هم نگفته که من از این که کاندیدهای خودشان را معرفی کنند اما فکر کنم در همین چند انتخاباتی که صورت گ

  139"حزب هستم.

های قبلی، نتیجه برنامه ریزی، نظارت و اجرای ضعیف ها و مشکالت به وجود آمده در انتخاباتحرانکه ب شودمیاز سوی دیگر گفته 

را فراهم کردند. ها فاسد زمینه جنجالها و نهادهای غیر متخصص و افراد، گروه .دهیحکومت و نهادهای انتخاباتی بود، نه سیستم رای

های انتخاباتی را به عهده داشتند جستجو شود. با وجود این مشکالت مشکل اصلی باید در نزد کسانی که مدیریت برنامهبه عباره دیگر، 

هر  ودشمیابات باعث توان انتظار داشت که نمایندگان مناسب و کارا وارد پارلمان شوند. چون فضای فساد آلود در پروسه انتخنمی

شاور م. سید عسکر موسوی، استاد دانشگاه و زمینه سازی نمایدای باشد تا از آن طریق برای موفق شدن در انتخابات کس دنبال روزنه

عیت خود . این وضکندمیرا شیوه اجرایی کردن آن معرفی  کنونیگوید که نظام ، در این باره میقبلی وزارت تحصیالت عالیفرهنگی 

سوریه  121بناً خود این سیستم کدام مشکل جدی ندارد.. نمایاند که برایند یک برنامه مثبت باشد یا منفی، مفید باشد یا غیر مفیدمی
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ر طلبد تا در آن بستر عملی شود. ولی دهر نظام انتخاباتی از خود یک بستر مساعد میهرات نظر مشابه دارد که شگاه کاکر، استاد دان

یابند که به پارلمان راه می ی زیاد افرادیشمارچند سال گذشته شرایط تطبیق نظام اکثریتی در افغانستان فراهم نشده است و 

آگاهی اندک  همچنان 121.نمایندخرند و یا هم کارمندان انتخابات را تطمیع میزیرا یا رای مردم را می ،نمایندگان واقعی مردم نیستند

ول . به قشودمیهای دیگر، عنصر تاثیر گذار در ناکامی انتخابات شمرده در کنار  چالش دموکراتیکمیلی عمومی به روندهای و بی

مردم هنوز معنی رای دهی و اهمیت رای دهی را درست درک نکرده اند. شخصی که رای خود را می فروشد  "پاسخ دهندگانیکی از 

اس گفته ارباب خود رای می دهند و یا هم تفنگ تعین کننده است. نمی شود اطمینان کرد که مردم نماینده اصلح را به و یا بر اس

پارلمان می فرستند.یا حتی نمایند خود را انتخاب می کنند. بعضی از مناطق درتصرف تفنگ داران و زور گویان است و مردم از خود 

ند بخصوص رای خانم ها به اختیار شوهران و یا مردان خانواده است و خرید وفروش می شود. به اراده ندارند که به که باید رای ده

 د، مشکل سازخصوص اینکه شخص میتواند به یک والیت به تمام وکال رای دهد و هر والیت یک حوزه انتخاباتی محسوب  میشو

که هر وکیل از یک ولسوالی انتخاب میشد و دو وکیل هم  در زمان ظاهر شاه به خاطر دارم است. مردم وکیل خود را نمی شناسند.

در حالیکه حاال همه وکال وکیل یک والیت هستند و باید  طلبیدند،از شهر ومردم می فهمیدند وکیل شان کی است و از او پاسخ می 

 122". وکیل را بشناسی که برایت پاسخگو باشد

های حثبقابل انتقال بیانگر این است که  در مورد کارکرد سیستم رای واحد غیر پاسخ دهندگاندر نهایت، ارزیابی کلی  نظریات 

شناسی بآسیت و به شکل مسلکی جزئیابا این مسئله را  اندکی شمارنگر اند و مطرح شده در این زمینه اکثرا سیاسی شده و کلی

مدیریتی کشور هم تا بحال ابهامات در  -مور سیاسیگان و کارشناسان اهکه حتی در میان نخبدهد اند. این موضوع نشان میکرده

یرات بنیادی و اصالحات جدی در روند یبا وجود این وضعیت، دور از انتظار نیست که بدون تغزمینه اصالحات انتخاباتی وجود دارد. 

بعدی هم تدوام پیدا کند. طبیعت های دورههای مربوط به انتخابات و امور پارلمانی حتی در و نهادهای انتخاباتی، جنجالانتخابات 

 نظیر تعیین -هاد که بدون اصالحات جدی در زیرساختدهنشان می پژوهشگویان در این خهای مطرح شده از طرف پاسچالش

ام بهبود نظانتظار  شودنمی -نظارتی شفاف، و... کانیزمیمایجاد ، یدهشرایط رای ینهویت رای دهندگان، تهیه لیست نفوس واجد

ورزی محض نگری و سیاستاند، کلیبخش اعظم مشکالت خلق شده در انتخابات جنبه تخنیکی داشته. از آنجا که داشتانتخاباتی را 

 تمرکز شود.  تربیش سازی روند انتخاباتهای تخنیکی و شفافراه حل موثر نخواهد بود. به همین دلیل نیاز است تا روی بخش

 

 مجریه  قوۀبر شورای ملی در برا

  مجریه را دارد؟ قوۀتوانایی کنترل و نظارت بر  ، پارلمانکنونیبه نظر شما در نظام سیاسی  ●

ای مشخص  هتقنینی کشور معرفی گردیده و صالحیت نهاددر قانون اساسی نافذه افغانستان، شورای ملی کشور به عنوان عالی ترین 

را صالحیت داده شده تا اعمال حکومت شورای ملی به ( 91 مادۀ)در این قانون  این شورا در نظر گرفته شده است. نمایندگان برای

ش نق یا فرامین تقنینیقوانین و  در تصویب، تعدیل یا لغو به شورای ملی صالحیت داده تانود  مادۀ تحت نظارت و بررسی داشته باشد.
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ور را دارا کش عی، فرهنگی، اقتصادی و فناوریاجتما -ییهای بزرگ توسعهحیت تائید و یا رد برنامهایفا نماید. بر عالوه، این شورا صال

ها، فسخ الحاق به این میثاقالملی یا های بینباشد. تصویب بودجه ملی و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه، تصدیق معاهدات و میثاقمی

رود . با این وجود، عمده این نهاد مردمی به شمار می هایصالحیتچنان الغای آن از جمله دیگر و همهای اداری، تعدیل ایجاد واحد

جسته بر نطوریکه در قانون اساسیها آدهد که جامه عمل پوشاندن به این صالحیتنشان میهای پسین این نهاد کیفیت کاری سال

، از پرسش شوندگان در مورد هاآنهای قانونی این شورا و اعمال موجود بین صالحیت شکافگردیده، کاری سهل نیست. باتوجه به 

ست، یداآمده پطوریکه از تحلیل اطالعات بدست آنمد. آمجریه کشور پرسش به عمل  قوۀل و نظارت بر ومیزان توانایی پارلمان در کنتر

 خورد. ملکرد این نهاد به چشم میهای متعدد در مورد کیفیت عباید و شاید، عمل نکرده و کوتاهی کهچنانپارلمان کشور 

 ربدر رابطه به این بحث که میزان نظارت پارلمان  باشد.مجریه کشور می قوۀضعف در کنترل و نظارت بر  ،های عمدهیکی از چالش

 رندهبرگی در نخست بندی است. بخشدسته، به سه بخش عمده قابل پژوهشهای این پاسخشد، باقویه مجریه کشور در چی حد می

ضعف نمایندگان این نهاد مجریه را در  قوۀپارلمان در نظارت موثر و مستقل از  کنونیمشکالت  که شود می مورد از پاسخ ها 11

در  .دداندخیل می ترا در ایجاد مشکالدو  ضعف ساختار نهاد و نمایندگان پارلمان هر ،مورد از پاسخ ها 13 دوم، دست در داند.می

 صاحبهم شماری دیگر از گیرند،انگشت انتقاد را فقط به ساختار سازمانی پارلمان نشانه می از افراد مورد مصاحبه شمارکه یک حالی

  .ندادند سوال این به دقیق پاسخ گانشوند

ت مشکالکلی بلکه به  را نه در ساختارمجریه  قوۀپارلمان در اعمال نظارت بر ها ضعف قابل مالحضه پاسخ شمار، نخستدر بخش 

 ارلمانپ اختیار در که اندنظارتی ابزارهای باالترین ،بودجه تصویب و وزیران صالحیت سلب"دهد. فردی نمایندگان پارلمان ربط می

 نهاد این به را حکومتی پایه بلند افراد محاکمه برای زمینه اساسی قانون  29 مادۀ حتی و دارد استجواب صالحیت پارلمان. باشدمی

 پارلمان نظارتی ابزار بناء ،ندارد وجود  هم وکیل خود برای نظارتی مکانیزم و نداشته وجود فعال احزاب که جهت آن از اما. است داده

 کرده زامشکل را پارلمان نظارتی روند این و شودمی تبدیل مشخص عده و گروه یک برای گیریباج ابزار به موارد بعضی در

 اند. این چالشهای شان نداشتهکافی برای اجرای صالحیتمایندگان تخصص و دانش اکثر ن همچنان گفته شده است که123".است

های داده شده به نمایندگان که اکثر صالحیت ستحالیباعث محدود شدن موثریت، جدیت و کارایی پارلمان شده است. این در 

 باشد.نیازمند تخصص و دانش مسنجم می

ون سییجرگه به پیشنهاد یک ثلث اعضای خود، صالحیت ایجاد کمولسیقانون اساسی کشور آمده است که هشتاد و نهم  مادۀدر 

این درحالی است که نماید.  پژوهشجریه را ارزیابی و م قوۀخاص برای بررسی اعمال قویه مجریه را دارد تا از آن طریق کارهای 

ل بعضی موارد با مشک یک ثلث نمایندگان برای این کار درباعث گردیده تا حتی روند اجماع  های موجود بین اعضای پارلمانشکاف

ر شوند. این نقطه ضعف دبندی های گروهی نمایان میای و سایر طیفدر بستر قومی، سمتی، فرقه تربیشها این شکافروبرو شود. 

وذ قویه مجریه شده و زمینه تطمیع پذیری نمایندگان توسط در مقابل نف هاآنپذیری ببندی گروهی نمایندگان باعث آسیصف

گی اعضای در چند دستهعوامل موثر رها، نیز از جمله مجریه را فراهم ساخته است. موجودیت زورگویان و جنگ ساال قوۀمقامات 
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مجریه تنها محدود  قوۀل و نظارت بر والبته انگشت انتقاد در مورد کارکرد ضعیف پارلمان در اعمال کنتر داد شده است. پارلمان قلم

 . دهندمیتذکر گی در ساختار را هم هدنها شکناز پاسخ شمار. یک شودنمیگان پارلمان ههای فردی نمایندبه کاستی

قش نمجریه  قوۀ اعمالل و بررسی وکنتربرای گان موثر نمایند عملکرد بر که باشدهای دیگر مینقص در ساختار پارلمان از چالش

که  باشد. این نگرانیجنجال برانگیز انتخابات می راهکار. یکی از عوامل مقصر در این باره، روند انتخاب شدن افراد توسط منفی دارد

گان را زیر هاند، خود پرسش برانگیز است و مشروعیت این نمایندگان با تقلب در انتخابات به پارلمان راه یافتههزیادی از نمایند شمار

جمهور خود مشکل عدم مشروعیت برای این نهاد ایجاد کشور تحت فرمان رئیس کنونیبرد. در ضمن، تداوم کاری پارلمان می پرسش

 نامشروع کنونیمجریه را داشت. چون پارلمان  قوۀامور  پژوهشانتظار توانایی بررسی و  شودنمیپارلمان نامشروع از  "کرده است. 

  122".ندارد است پس این توانایی را هم

قابل مالحظه  شمارای است که ، مقوله "شودمیهر چی باشد، وقتی داخل ساختار قرار گیرد، اعمالش متاثر از آن ساختار  فرد" 

خش قابل مالحظه قدرت در اند. تمرکز باجراییه، از آن یادآوری کرده قوۀها برای تحلیل ضعف پارلمان در امر نظارت و کنترل  پاسخ

که چون  شودمیاستدالل . جمهور، از جمله عوامل عمده ضعف کارایی پارلمان تلقی شده استدست رئیس بخصوص در-مجریه قوۀ

 چنددهد. این موقعیت ضعیف باعث شده قرار دارد، این خود پارلمان را در موقعیت ضعیف قرار می قوۀجمهور در راس هر سه رئیس

محوری در پارلمان کشور با توجه به نبود پارلمان حزبی نقطه ضعف دیگر فرد 121بار پارلمان در نظارت از کارهای حکومت ناکام شود.

 شان موفق به ساختگان پارلمان با عدم نقش حزبیهکرده است. نمایندرا دچار مشکل نظارتی این نهاد  نقشباشد که پارلمان می

 از دهع یک چون. ندارد لوکنتر و نظارت توانایی پارلمان"  ،هاهای پارلمانی قدرتمند نیستند. به قول یکی از مصاحبه شوندهگروه

 رحقب و قانونی هایخواست توانندنمی گیرند،می قرار اقلیت در که ماندهباقی بخش و بوده حکومت مزدوران پارلمان محترم وکالی

باشد. تا های ساختاری دیگر میعدم موجودیت محکمه قانون اساسی کارا از جمله چالش122".سازند عملی و بخشیده تحقق را مردم

رده شم زاچالش  ار مشکالت یاد شده فوق، از جملهدر کن ءکنون این نهاد نتوانسته به شکل واقعی و عملی ارز اندام نماید. این خال

 وکراتیکدممدت افغانستان در عرصه ساختارسازی به تجربه کوتاههم به این نظر اند که باتوجه  از پاسخگویان یشمار. البته، شودمی

انستان کاری و صالحیتی پارلمان افغتواند باعث بهبود کیفیتمی تربیشو فقط گذر زمان و کسب تجارب  استها طبیعی چنین چالش

 شود. 

پیشنهاد  ترینپیشنهاداتی دارید و مهمها و اختیارات پارلمان تغییر بیاورید، چه اگر شما بتوانید در نظام انتخابات یا در صالحیت ●

  شما چیست؟  

برچسپ زده شد، شاید زیاد غیرعادی به رد پارلمان های متعدد به ساختار و عملکهای قبلی چالشسخبا درک این مطلب که در پا

ند. در ارلمان مطرح کنپ هایختار و فعالیتاکنونی در س شنهادی متعدد برای بهبود وضعیتیهای پگویان بستهنظر نرسد که پاسخ

اسخ پهای پارلمان وجود داشته باشد، انتخاباتی و صالحیتاین زمینه، این پرسش به عمل آمد که اگر توان و صالحیت تغییر نظام

اند. تغییر سیستم شده در چند دسته قابل ارزیابیشنهادات ارائه یپ؟ دهندمیشان  قرار کدام موارد را در اولویت کاری دهندگان
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ر شیوه شفافیت دتامین ، و کنندمیکه خود را به پارلمان کاندید تر برای کسانیسازی پارلمان، تعیین شرایط سختدهی، حزبیرای

 نظام تغییر سوال، این به داده پاسخ شونده مصاحبه 22 باشند.شنهادات مییانتخابات از جمله موارد مهم در بین بسته پبرگزاری 

 از ر کمتردیگ پیشنهادات طرفداران. کنند می مطرح پیشنهاد مهمترین عنوان به را انتخابات مدیریت در شفافیت ایجاد و انتخاباتی

  .دربرمیگیرد را پاسخگو پنج

 باشد. به اساس این پیشنهاد، بدون داشتن یکگیر میشنهادی چشمیهای انتخاباتی مورد پایجاد شفافیت در پروسه انتخابات و نهاد

داشته باشیم. این چالش در نهایت منجر به انتظار امکان این وجود ندارد که نتایج موثر و مطلوب را از این جریان  ،شفافانتخابات 

دهندگان را است که هویت رای راهکاری. نخستین قدم در این بخش ایجاد شودمیاش هایبه کاربردن صالحیت ضعف پارلمان در

باشد. مشکل سرشماری و داشتن کارت گان، داشتن انتخابات شفاف دشوار میهدهندایمشخصات ر دانستنمشخص کند. چون بدون 

گان در افغانستان را دچار ابهام و مشکل جدی ساخته است. یکی هدهندباشد که تشخیص هویت رایاعتباری تابعیت مشکل دیگر می

برگزار  برقیکه انتخابات به شکل دقیق، مدرن و  ندکمیداشتن تذکره الکترونیکی کمک  ،گویدگویان در این زمینه میاز پاسخ

 افراد باید تمام به صورت دقیق بایومتریک شوند تا از تقلب در پروسه توزیع تذکره جلوگیری شود.  برقیجهت اخذ این سند  122شود.

ر بوده است. د های انتخاباتیمشخص در تعیین حوزه راهکاراز جمله موارد جنجال برانگیز در عرصه انتخابات افغانستان، نبود یک 

های سازی حوزهصورت گرفته، همواره این مشکل به عنوان چالش مطرح است. کوچک 2111جریان چند دور اخیر انتخابات که بعد از 

بهبود  و سازی انتخاباتتوانند زمینه شفافاند که مییکشور از جمله موارد هایها و قریهسوالیبرگزاری انتخابات در ول و انتخاباتی

های طوالنی مدت در نقاط مختلف کشور را ، نباید تاثیر منفی ناامنیپارلمان را فراهم سازد. از سوی دیگرهای کردصالحیت و عمل

باشد. سازی زمینه انتخابات در نقاط مختلف کشور میم گرفت. به همین دلیل، برای برگزاری انتخابات شفاف نیاز اصلی فراهمکدست

ابات، توسط سیون انتخیکه باید اعضای کم کنندمیشنهادات به این نکته اشاره یصالحیت پارلمان در پروسه انتخابات، پ پیوند بهدر 

انتخابات، مستقالنه عمل کرده و زیر بار فشارهای  میسیونکاعضای  شودمیپارلمان کشور رای اعتماد به دست بیاورند. این کار باعث 

 .کنندمیدهی را پیشنهاد تغییر سیستم رای گانشوندهاز پرسش شماری 126.دننروسیاسی 

رای واحد غیر قابل انتقال( از بین برده شود. ) دهیرای کنونیشنهادات به این موضوع تاکید دارند که باید سیستم یدر این بخش، پ

در نظر  را شرایطیطرف دیگر سازی کرد و از زمینهحضور پر رنگ احزاب  توان برایمی طرف از یک ،دهی جایگزیندر نظام رای

 حالت از تهآهسته آهساحزاب کشور  شودمیر سیستم باعث یتوانند وارد پارلمان شوند. بر عالوه، تغیبنمایندگان مستقل هم گرفت که 

های فراکسیون کهاینکه برای  دارند، نظریات به این امر تاکید  شماری از 129.شوند تبدیل به احزاب ملی و فرا قوامیمحلی و محدود 

یر یر کند. پیشنهادات برای تغییتغ "رای واحد قابل انتقال"به  کنونی ار در داخل پارلمان ایجاد شود، باید سیستمذقوی و تاثیرگ

ستم سی شدن حرکت کند. حزبیبه سوی  این است که پارلمان گردد که اصالً کار اصولیدهی، بعضا دور این محور میسیستم رای

 . شودمیاین منظور تشخیص داده  به تناسبی مناسبدهی رای
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پارلمان  گانه. اکثر نمایندصورت گیردفردی کاندیدان برای ورود به پارلمان کنونی باید روی معیارهای ترین اصالحات در شرایط آنی

 شنهاداتیپ موثریت، ارددر بسا موبرند. این مشکل شان رنج میاز نداشتن دانش و تخصص کافی در عرصه کاری ،در افغانستان

ی به ملی مردم در شورایآقای عبدالحفیظ منصور نماینده پذیر ساخته است.پارلمان را به شدت آسیب ی ارایه شده از سویتخصص

 دوینت بهبود و توسعه یک کشور یکی از شروط اساسی برای اری است وذگهای اصلی پارلمان  قانونیکی از وظیفه " ،این باور است

 یکسری که نیست بد " ،باور آقای عسکر موسوی به  111".خوردکه در بسا مورد این به مشکل بر می باشدوانین کارا و موثر میق

 یک هک برسیم جاآن به ما تا بیاید بوجود جدید هایمراقبت و شود گرفته نظر در گانهنمایند برای هاآموزش یکسری و هاکادرسازی

 شنهاداتیپاز جمله  دانیکاند یبرا التیقرار دادن سطح تحص اریقسمت، مع نیا در111 ."مینده راه مجلس به هرگز را سوادیب وکیل

 به آن انتقال و جمهوررئیس هایصالحیت کردن محدود سیاسی،نظام یریتغ بحث شنهادات،یسلسله پ نیا ریقابل ذکر بود. در اخ

 . است گردیده مطرح نیز نهادها،

خوانی با وضعیت و ساختارهای عمومی نداشته باشد، فقط منجر هم که ر یکبارگییباوراند که تغیگان به این شماری از مصاحبه شونده

. بینیمنمی مشکل کدام نظام درمورد"گوید داران این طرزدید میعبدالقدس باعث، یکی از طرف .شودمیتر شدن وضعیت کشور بدبه 

 ارلمانپ یک واقعآ وپارلمان باشد امنیت کهدرصورتی گفت توانمی پارلمان درباره. دارد ضرورت داخلی اصالحات به فقط کنونی نظام

 پیدا شانبرای حل راه و نموده بررسی را اجراییه قوۀ هایوکاستی کمی بتواند تا شود داده صالحیت برایش باید ،باشدمیمرد

 ریاستی متمرکز توان تنها نظامگویا که  کنندمیوضعیت موجود کشور را طوری ارزیابی  هم گانشماری از مصاحبه کننده112".کند

 . نندکمیدفاع  کنونیپارلمان  کارکردو  ساختار، در نظام انتخاباتی کنونیاز روش  هاآن دارد.مدیریت آن را 

 

 قضاییه قوۀوضعیت 

ائیه ناشی از قض قوۀمجریه استقاللیت دارد؟ اگر نه، آیا عدم استقالل  قوۀقضائیه در برابر  قوۀ، کنونیبه نظر شما در نظام سیاسی  ●

 کنند؟ ساختار قانون اساسی است و یا بخاطر عملکرد افرادی است که در دستگاه قضایی وظیفه اجرا می

ها یلگردیده است که به زعم خی بینیپیشیه های اجرائیه و قضائقوهیت ارتباط راجع به نوع و ماهدی رر قانون اساسی افغانستان، مواد

هور جمسیو چهارم قانون اساسی به رئ تشص ۀماد باشد. بند دوازدهماجراییه می ۀیه در برابر قوقضائ قوۀگی هدهنده وابستنشان

جمهور رئیسصد و هفدهم، یک ۀچنان، به اساس ماداست. هم داده ملی شورای دتائی با را عالی دادگاه اعضای و سیرئ نییتعصالحیت 

و بیست و پنجم قانون  صدیک ۀماد .کند تعیینآن نهاد  رئیس حیث به را ای دیوان عالی ستره محکمهاعض از یکی صالحیت دارد تا 

توجه  اب. ی ستره محکمه عمل نمایدیاساسی به حکومت این صالحیت را داده تا به عنوان مشاور در ترتیب بودجه عملیاتی و توسعه

تحت  اییهۀ قضقو  کهاینها از یه در افغانستان، شکایتئقضا قوۀه کیفیت کارکرد های اخیر راجع بسال جنجالد قانونی و به چنین موا
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که ت شده اسمطرح  چنین گانموضوع با مصاحبه شوندهدالیل، این  بر اینشده است. بنا تربیشنفوذ بخش اجراییه دولت قرار دارد، 

  .باشداندازه می هبرابر بخش اجرایی دولت تا چ یه درئقضا قوۀمیزان استقالل 

ی داده ها پاسخ از مورد 22. باشدمی بررسی قابل الگو چند قالب در متذکره موضوع مورد در گاندهنده پاسخ یهانگرش کل طوربه 

 قوه این سازمانیدرون و فردی ضعف، ی داده شدهها پاسخ از مورد 19اشاره می کنند.  قضائیه ۀقو استقالیت در محدودیت به شده

نباید گذاشت که شماری  ناگفتهحکایت دارند.  قضائیه ۀقو یتلاستقال عدماز  ،شده داده های پاسخ از مورد 9را تذکر می دهند و  

 بینییشپطوریکه در قوانین نافذه کشور یت این نهاد آنلسازی استقالو به این باوراند که نهادینه هم نهاد مزبور را مستقل دانسته

 .سازی عمومی در کشور داردشده است، نیاز به زمان و فرهنگ

ه این و به این تاکید دارند ک کردهجمهور اشاره نفوذ قانونی رئیسبه  گاندهندهبیشتر پاسخیت کافی این نهاد، لدر مورد عدم استقال

معرفی  جمهور صالحیتبرده است.  به اساس قانون اساسی، رئیس پرسشکشور را زیر  قضایه ۀیت قولنفوذ به صورت طبیعی استقال

جمهور را در یک پله باالتر قرار داده و زمینه دارد. این واقعیت خود رئیس رئیس عمومی دادگاه عالی کشور را اعضای دیوان عالی و

 دو بر ناب  قضائیه قوۀ" گان دهندهیکی از پاسخ سازد.  به تعبیرکه ظاهراً مستقل معرفی شده، فراهم می مذکور نفوذ او را باالی نهاد

 ۀقو رئیس برکناری و تعیین حق جمهوررئیس نباید. است دولت کنونی ساختار در اولی مشکل. ندارد استقاللیت مشخص، دلیل

 باشد نیزمکایم یک دارای خود عالی دیوان که معنا این به. گزیده شود بر خودش درون از باید قضائیه قوۀ رهبر .باشد داشته را قضائیه

 یبعض 113".باشد نداشته روند این در دخالتی هیچ جمهوررئیس و گیرد تصمیم خود اشرهبری سطح در تا سازد قادر را نهاد این که

 یک دادگاه مشخص قانون اساسی که از استقاللیت ایجاد قضائیه تا زمان قوۀیت در استقالل دنظریات به این امر تاکید دارند که محدو

سیون مستقل  یو آله دست قرارگرفتن کم نمادینو قدرت کافی برخوردار باشد، ادامه خواهد داشت. طرفداران این دیدگاه به وضع 

د، دوران حیات خوسیون در طول یاین کم ،گویندمی هاآنکنند. مجریه، اشاره می قوۀنظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور توسط 

 علوممقانون اساسی کشور  شدنلی چگونگی عمه عنوان یک سازمان نظارتی در ت آن بمیکدام کار و فعالیت برجسته انجام نداده تا اه

مجریه  وۀقو جریان سنتی قدرت برتر  کنونینوع نظام سیاسی  را ناشی ازیه ئقضا قوۀیت لیت در استقالدشود. بعضی نظریات محدو

مده به شکل طبیعی باعث تمرکز بخش ع کنونیسیستم ریاستی که  کندمیتاکید  مسئله. این دیدگاه، به این دانندمیدر کشور 

ان افغانست معاصردیگر را تحت سیطره و نفوذ خود داشته باشد. چون در طول تاریخ سیاسی  قوهتا دو  شودمیمجریه  قوۀ درقدرت 

یده سازگار گرد گونه ای، به قوای سه گانههم با همین شیوه نابرابری قدرت میان  نگرش عمومی است. وضعیت به همین شکل بوده

 است. 

 قاضی زا زیادی شمار. دانندمی نهاد این ضعیف ینمسوول مربوط تربیش  را کشور قضائیه قوۀ استقالل محدودیت ها،پاسخ دیگر بخش

اد را این نه استقاللیت بتوانند که نیستند حدی در مسلکی و ای حرفه نظر از محالت، سطح در آن ادارات دیگر و عالی دادگاه در ها

تان در این احسن انجام دهند. دکتور جعفر مهدوی یکی از نمایندگان شورای ملی افغانس هوجشان را به  ۀحفظ نموده و امور محول

رئیس  کهاینغم بر، یقینا قرار گیردقضائیه یک چهره باورمند به قانون اساسی و اصل تفکیک قوا  قوۀاگر در راس  "زمنیه  می گوید

قضائیه خدشه دار  قوۀمجریه حفظ کند تا استقالل  قوۀد فاصله الزم را از توانمی، شودمیقضائیه هم محسوب  قوۀجمهور رئیس 
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مجریه آسیب پذیر باشد و هم از فساد گسترده در  قوۀدر مقابل نفوذ  ین این نهاد باعث گردیده تا هممسوولاین ضعف در  112"نشود.

ردار یه از وضعیت بهتر برخوئقضا قوۀکه در مقایسه با نهاد های دولتی دیگر،  امتیازات فردی در  ستحالیاین نهاد رنج ببرد. این در 

 است.

 نونیکیت خود ندارد، و ضعف لمشکل خاص در عرصه استقال یه کشور کدامئقضا قوۀکه گان به این باورند دهنده بخش دیگر از پاسخ

وز با فرهنگی افغانستان تا هن-دانند. این افراد به این باور اند که فضای اجتماعیافغانستان مربوط می عمومی این نهاد را به مشکالت

 . گرددمینیه ئقضا قوۀشده و تنها محدود به کشور  قوۀروحیه قانون مداری فاصله دارد. این فاصله باعث ایجاد مشکالت کاری در هر سه 

  یمحل یدارحکومت نقش و یمل دولت

 وظایف تا دارند سیاسی صالحیت یحد کاف به هاآن ایآ شوند،یم مقرر جمهور سیرئ توسط هایوال و وزرا ،یکنون یاسینظام س در ●

  ست؟یچ یبه نحو موثر انجام دهند؟ اگر نه، مشکالت اصل را خود

 ۀنافذ قوانین در کهاین نخست. رسد می نظر به برجسته خیلی مورد دو پرسش این به مربوط هایپاسخ تحلیل و تجزیه اساس به

 قانونی غیر کار این گانشونده مصاحبه 29 از نفر 21 باور به. است نشده داده مقامات این به یتلاستقال و مختاری خود کشور، کنونی

 انتقادی دیدگاه مورد این در شونده مصاحبه دیگر تن 19. نمایند عمل مستقل و مختار شان ۀمحول امور در مقامات این که است

 مشکل  هم ها پاسخ شمار یک.  دارد حکایت سازی بودجه و مالی بخش در بخصوص  ها،والی صالحیت در وضاحت عدم از و داشته

 فردی ویژگی مقامات، این های صالحیت در ابهامات بعضی از عالوه که دارند باور  و نگریسته فردی و ساختاری بخش دو در را

 یارزیاب منفی و نامناسب را  کشور فرهنگی –اجتماعی عمومی ساختار  هم یشمار. دارد شان عملکرد نحوه در مهم تاثیر نیز اشخاص

 . دانندمی کشور در قانون سازی نهادینه  اصلی موانع از یکی را مشکل این و کرده

کنند. ، به چند استالل کلی اشاره میندانستهمطابق به قوانین نافذه کشور  خودمختاری مقامات را تحقیقاین  در گانپرسش شونده

به عنوان یک نقطه  هاآنکه از عدم خودمختاری  استوقتی در کشور نظام ریاستی حاکم است، این بحث بی مورد  کهایننخست 

ستقل ادارات کشور را م شودنمیضعف مدیریتی بحث شود. شاه گل رضایی یکی از اعضای پارلمان کشور به این عقیده است که اصال 

این عدم استقاللیت مقامات متذکره در خیلی کشور ها معمول است. حتی در نظام ریاستی امریکا، وزرا   "گویداو می در نظر گرفت.

 هاآن ،باید رای دهد دیگر مرجعو معرفی کند  ها راآن . وزرا نباید مستقل باشند. یک مرجع بایدشودمییس جمهور تعیین توسط رئ

 دارای هاوالیهم عین وضعیت را دارند. مگر این که ما سیستم را فدرالی سازیم. ...در سیستم فدرالی  هاوالید. نگو باشهم پاسخ

افغانستان  کنونیتوانیم از بدنه نظام ما نمی ،نظام ما فدرالی نیست، وقتی نوع نظام ما تعریف شده است. وقتی اند تربیشصالحیت 

 که استقاللیت و خود برخی دیگر این امر را حتی خطر آفرین قلمداد کرده و به این باور اند111".مستقل  تعریف کنیم را یهاوالی

 در بعضی نقاط کشور شود. مختاری این مقامات ممکن باعث ایجاد جزایر قدرت

ت دانند، تا محدودیمیمربوط پایین تخصص و دانش افراد  سطحبه  تربیشروی کارکرد این مقامات را های موجود فراها چالشبعضی 

 بافراد خبره و مناس  ،هاپستافراد در این  گزینشدر  تا دهندربط میبه شخص رئیس جمهور های قانونی. این افراد این مشکل را 
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 ها به عنوانهای وزرا و والیرا انتخاب نماید. البته این کل ماجرا نیست، طیف وسیع از الگوهای مطرح شده، از محدودیت در صالحیت

از نظر اخالقی خود  هاوالیوزرا و  شودمیرئیس جمهور به عنوان استخدام کننده، باعث  نقشوی یاد آور شده اند.  هیک چالش توسع

 رئیسافرادی که توسط  ". گرددصالحیت این مقامات محدود  شودمیباعث  گذاریرا مدیون رئیس جهمور احساس نمایند. این منت 

د. به دولت و به مردم وفادار نیستن ،مقرر شده اند هاآنوفادار به کسانی هستند که توسط  شوندمیجمهور و یا توسط افراد دیگر مقرر 

با  112"گو به مردم هستند و این بر خدمات دولت تاثیرات خوب دارد.جواب هاآنشود و نظام پارلمانی افراد توسط مردم  مقرر می در

 . یکی دیگر از مواردشوندمیبرنامه ریزی و چی از نظر سیاسی وابسته رئیس جمهور  چی از نظر کاری و هاوالیا و رچنین وضعیت وز

 دباشمیکه باعث محدودیت در صالحیت این مقامات می گردد، انتصاب نماینده گان خاص در بخش های خاص توسط رئیس جمهور 

 . درا مختل می ساز هاآنو روند کاری  گرفتهقرار  هاوالییا در تقابل با صالحیت وزرا و  وکه بعضاً موازی 

و وزیران صالحیت ندارند، مورد نقد قرار داده و به این باور اند که از نظر قانون، این افراد  هاوالیچند محدود،  این را که هر شماری

های کاری ها و پالنو بعد از ارائه نظریات، برنامه شوندمیتوسط رئیس جمهور پیشنهاد  هاآنت وزرا، سمدارای صالحیت اند. در ق

یت لو چی در تدوام کاری از استقال تقرریچی در پروسه  هاآندهد که . این روند خود نشان میشودمیتایید شان توسط ولسی جرگه 

. شودیممربوط به وضعیت آشفته کشور  تربیش، کنندمیکه این مقامات رهبری  فراروی نهادهایی کنونیبرخوردار اند. البته، مشکالت 

بیگانه با قوانین جدید حکومت داری باشد. به همین  گونه ایجنگ های طوالنی و سنتی بودن جامعه باعث شده تا فرهنگ حاکم به 

که تا بحال آمادگی  منطبق شدن با قوانین را ندارد، یک روند وقت گیر و کسل ای دلیل عملی سازی قوانین و برنامه ها در جامعه 

 دارد تا به صورت تدریجی بهبود یابد.  کننده است و نیاز به وقت

 دارد؟ تاثیری چه محلی های حکومت سطح در دولت خدمات بر ریاستی، نظام در دولت ماموران تقرر ،متمرکز بسیار نظام ●

 نشان رسشپ این به شده ارائه های پاسخ. کندمی بررسی را دولت خدمات بر متمرکز نظام تاثیر قبلی، پرسش با تبانی در پرسش این

  تمرکزم نظام تاثیر به راجع دهدمی شکل پرسش این به پاسخ در را شمار شترینیب که شونده مصاحبه نفر 21 از تن 12 که دهدمی

 موجودیت ، دولتی هایپست بعضی بودن سیاسی ،گانشونده مصاحبه از تن 11. دارند منفی دید حکومتی مقامات فعالیت و خدمات بر

 کومتیح نهادهای ناقص رسانی خدمت و استخدام روند در موجود قوانین تطبیق برای اجتماعی نامناسب بستر نظیر جانبی مشکالت

 کرده مطرح مشکل این برای شنهادییپ بسته چند قالب در را شان انتقادات هم گانشونده مصاحبه باقی. دانندمی اساسیمعضل  را

  .اند

. ابهام گذاردمیهای دولتی بر روی کیفیت خدمات نهادهای دولتی در مرکز و والیات تاثیر منفی به جای سیاسی شدن بعضی پست

های مختلف حکومتی به . روند استخدام بعضی افراد در سمتباشدمیو مشکالت در روند استخدام هم در این قسمت مشکل ساز 

 تریشب افراد گماشته شده شودمیل باعث . این مشکگیردمیصورت اساس عالیق فردی رئیس جمهور و یا مقامات برجسته حکومتی 

ای برخورد کردن با روند استخدام در سلیقهن. در ضمن، شا ۀدر صدد کسب رضایت استخدام کننده باشند، تا پیشبرد امور محول

یرومند نبانی ی. ولی چون از پشتکه از توانایی و اهلیت کاری مناسب برخوردار نیستند شودمیبعضی مواقع باعث انتخاب افرادی 

با  آقای محیی الدین مهدی. در این باره قرار داد باز پرس موردعزل و یا  به دلیل ضعف کاری شانرا  هاآن تواننمیبرخوردار اند، 
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سال  باید ده، یک مرد موی سفید است که به نظر من (بغالن)والی والیت ما  "گویدذکر مثالی این مشکل را برجسته ساخته و می

یک  وکامال یک موی سفید است، ا ،پیش تقاعد کرده باشد. رئیس جمهور مطابق سلیقه خود او را روان کرده به حیث والی در بغالن

ید ش را که نفهمش را نمی فهمد، مشکالتشخص ناتوان  است که شناخت دقیق از بغالن ندارد . وقتی والیت را نشناسد، مشکالت

و من باید چه  وجود داردتواند. یک مدت طوالنی الزم است برای او تا بفهمد دراین والیت چی مشکالت نمیخدمات عرضه کرده 

سیون اصالحات یاستخدام اند نیز سیاسی شده اند. نمونه آن کم مسوولکه ظاهرا  یدر ضمن، حتی نهادهای112 ".خدمتی انجام بدهم

 ها قرار گرفته است. تحت تاثیر سیاست بازی گاندهندهاداری است که به نظر بعضی از پاسخ

در سطح  فیتاثیر من کنونیگان این مشکل را از دید ساختاری نگریسته اند و به این باور اند که نظام متمرکز هپرسش شوند تربیش

 نیرا تعیمستقیم مقامات کلیدی محلی که به طور را در این قسمت، صالحیت رئیس جمهور  های محلی گذاشته است.حکومت

. در ضمن، انتقادها از محدود بودن دانندمیو آن را در کیفیت پایین خدمات رسانی در محالت سهیم  برده پرسش، زیر کندمی

شان نیز تذکر داده اند. بعضی پرسش شوندگان چنین ساختار را فرهنگ زیر فرمان صالحیت وزرا در استخدام کارمند برای وزارت

مقامات محلی در اختصاص دادن بودجه از جمله مسایل دیگر مورد صالحیت دانند. محدودیت استخدام میدیکتاتوری در پروسه 

. دکننمیشدن ارزیابی حال بدتر این روند را در  پاسخ دهندگان. کندمیکه مقامات را در خدمات رسانی دچار مشکل  باشدمیبحث 

ات با این کار،  تمام تدارک ،دارکات را  خالف قانون اساسی زیاد ساخته استامسال رئیس جمهور حیطه نفوذ خود باالی کمیته ملی ت "

رت به وزا و باالتر از پنج میلیون افغانی باید زیر دست رئیس جمهور قرارداد شود. دوم، تمام ساخت و سازها را از وزارتخانه ها گرفته

 تریشب ده درصد بودجه انکشافی ،میسال مالی هستیم می بینکه فعال در نیمه شهرسازی محول کرده است. نتیجه این کار را طوری

جمهور  رئیسبرعالوه، تمرکز و یا درگیری 116"وزارت ها مصرف نشده است. معنایش این است که هیچ خدماتی برای مردم نشده است.

نظیر استخدام، شاید فرصت او برای پرداختن به موضوعات مهم و کالن را نیز محدود کند. همه این مسایل  کوچکمسایل  اجمهور ب

شنهادات هم در یشود. با درک این وضعیت بعضی پ تربیشها برخورد کردن تیمیدست به دست هم داده تا زمینه فساد اداری و  

به شمول استخدام باید به صورت تعریف شده و مشخص به مقامات والیات  هاصالحیت کهایناین رابطه قابل بحث اند. از جمله 

نظیر  هاستپسپرده شود. بر عالوه، یک میکانیزم ایجاد شود تا فرد مستخدم نوعی مصئونیت کاری احساس کند. انتخابی شدن بعضی 

 دانکاری کارمنضعیف نظیر روحیه  ل جانبیاز عوام همی شماریک  .د مثمر واقع شودتوانمیگویان هم به نظر بعضی پاسخ شهرداری

ام اداری بودن نظمتمرکز ناکه شاید ارتباط مستقیم با متمرکز بودن و یا  دانندمیخدماتی ضعیف دخیل را در بخش  و کمبود بودجه

 نداشته باشد.

د حکومت اثیراتی بر عملکرتکنید و آن تغیرات چه یک نظام ناکارامد است، چه تغیراتی را پیشنهاد می کنونیاگر به نظر شما نظام  ●

 های محلی خواهد داشت؟ملی و اداره

 ترشیب تیاز موثر یو محل یوجود دارد تا حکومت مرکز هاراه حل یچ یکنوننظام  یپرسش که در صورت ناکار آمد نیها به ا پاسخ

 ییزدا تمرکز به آنها. باشدمی دهنده پاسخ 22 از تن 22 نظرات نقطه نیاند. برجسته تر یدسته بند بخش دو بهبرخوردار شوند، 

 دیتاک ،یحکومت دار یکنونحفظ اصول  با نظام نیا در یجد اصالحات به هم دیگر تن 12. ارندد تمرکز هاساختار و ها تیصالح
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 روی مه یا و پارلمان نهاد کشور، در مدیریتی ملی مسائل به راجع عمومی آگاهی بهبود رویهم  گریشنهادات دیاز پ یبعض. انددهیورز

 .اندکردهتاکید  کنونی سیاسی سیستم کیفیت بهبود

به شدت متمرکز و تک بعدی بوده و باعث نمادین شدن خیلی از نهاد  کنونیطرفداران ایده تمرکز زدایی، به این عقیده اند که نظام 

 باعث تقویت نقش عملی تاباید راهکارهای روی دست گرفته شود  حل این مشکلها به خصوص در سطح والیات گردیده است. برای 

ها در شهردارو  هاوالی باید هاگردد. در ضمن برای ایجاد موثریت در تصمیم گیری -ها و...سوالیشورای والیتی، ول -شوراهای مردمی

خی داده شود. بر هاآنبه  تربیشهای کاری جستجو گردد تا صالحیت  یهاینخست از طریق انتخابات تعین گردیده و بعداً راه ۀمرحل

ها به حزبی شدن پارلمان کشور تاکید می کنند تا از این طریق یک صدر اعظم انتخاب شود که بخش اجرایی حکومت را به عهده 

 جمله از جمهور سیرئ یها تیصالح کردن محدود ها، بحث نیا یالبال در. باشد پاسخگوگرفته و در عین حال به پارلمان کشور 

 فهیپارلمان به شکل موثر وظ کهنیا یحال برا نی. در عاستشدهدر نظر گرفته  شنهاداتیپ نیا یساز یعمل یبرا یاساس اقدامات

شدن ببرد. از جمله  یادست گرفته شوند که پارلمان را به طرف حرفه یرو یبرنامه ها دیسپرده اش را درست انجام دهد، با یها

  کنند. داینهاد راه پ نیناکارامد نتوانند به ا ندگانیوضع گردد تا نما یمقرارت کهنیا

نظام  نیادیر بیموثرتر از فکر کردن به تغی کنونیسیاسی بعضی پرسش شوندگان به این تصور اند که کار روی بهتر کردن نظام 

مشکل در الیه های اجرایی نظام وجود دارد که باید اصالح شود. مشکل اکنون . به زعم طرف داران این طرز دید، باشدمی سیاسی

است که باید از طریق انتخابات دوباره برطرف گردد. مسایل چون فقر، بیکاری، نبود امنیت،   کنونیاول در بحث مشروعیت حکومت 

جاد با ای بر این. بنادرخود پیچیده استرا  کنونیاند که حکومت  یهایچالش موجودو در مجموع اعمال ضعیف قوانین  ضعیفخدمات 

ار روی ی کشمارمقبولیت پیدا کند. در قسمت مقبولیت عمومی دولت،  کنونینظام  شودمیاصالحات که مشکالت فوق را حل سازد، 

الن ملت برای چیره شدن به مشکالت ک -همکاری دولت توانمیکه توسط آن  دانندمیآگاهی عمومی و جلب اعتماد مردم را مهم 

 کشور را زمینه سازی کرد. 

 

 سوم بخش

 نقش مشارکت سیاسی مردم 

قانون اساسی برای تشویق مردم جهت مشارکت سیاسی طراحی شده است. به نظر شما، آیا قانون اساسی در این هدف خود موفق  ●

 بوده است؟ اگر نی، چه تغییرات یا اصالحات مهمی باید صورت بگیرد؟ 

ق کشور به ملت و مردم تعل نیدر ا یمل تیشده که حاکم انیموضوع به صراحت ب نیافغانستان ا یکنون یچهارم قانون اساس مادۀ در

در  .کنندیمشان را اعمال  اتیمشارکت کرده و نظر یمل یهایریگ میدر روند تصم میمستق ریغ ایو  میدارد و مردم به طور مستق

قانون مواد  نیهدف، در ا نیبه ا لیجهت ن . بخشدیم تیرا تقو یبر دموکراس ینمبت یاسینظام س تیفیاصل است که ک نیواقع، هم

تا مشارکت مردم  دهیگرد ینیب شیپ یمحل یپارلمان و شوراها ندگانیجهمور، نما سیمتعدد در مورد نقش مردم در انتخاب رئ

و  دیقدر مف یچ یاسیمردم به مشارکت س قیجهت تشو یموارد لحاظ شده در قانون اساس کهنیامند و منسجم شود. راجع به نظام

 پرسش نیا مورد در هاپاسخ لیتحل و هیتجز. است همطرح شد زین پژوهش نیا گانهشوند پرسش با مسئله نیا ،باشدیم ارذگ ریتاث
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 یامربوط به دستگاه ه نیمشارکت را فراهم ساخته و ا ۀنیزم یقانون اساس ،اند از: نخستکه عبارت  افتهیتمرکز  یکل محور سه یرو

ه ب ازیاز آن ن ییکرده که فقط بخش ها فیرا جامع توص یقانون اساس تیکل ،دومدیدگاه . ندینما یکه آن را عمل شودیم ییاجرا

هم  گرید اتیاز نظر یزده اند. البته بعض دییتا مهررا  یکامال مثبت فقط نفس قانون اساس دیهم با د ،سومگروه د. دار یاصالحات جزئ

 در سطح اندک قرار دارند.  نیموافق زانیوجود دارد که  از نظر م

مشارکت همه جانبه مردم را  نهیکشور زم یدارد که قانون اساس دیامر تاک نیا به شونده پرسش 22 از تن 29 ،نخست ۀدرج در

 نگاتن از پرسش شوند 11 ،کشور است که به آن جامه عمل پوشانند. در درجه دوم ییاجرا ینهاد ها تیمسوول نیکرده و ا نیتضم

که  دکننیم دیمشارکت مردم را مشکل ساز ندانسته و تاک یساز نهیدر مورد زم یقانون اساس تیکه کل اندکرده هیارا ییپاسخ ها

ند که باور ا نیداشته و به ا مثبت کامال دید کی گانشوند مصاحبه یباق. دارد اصالحات به ازین یجزئ و اندکدر موارد  یقانون اساس

سش اندک از پر شمار کیکه  ستیحالدر  نیرا هموار ساخته است. ا مردم سیاسیمشارکت  نهیزم یکشور به اندازه کاف یقانون اساس

 یقانون اساس  نیطرح و تدو که مردم در روند کنندیمتصور  هینظر نیا گانمحض دارند. دارند یانتقاد دگاهیباره د نیدر ا گانشوند

 نیهم به. اندکرده  نیقانون را طرح و تدو نیمردم هم نبودند، ا یواقع ندگانیاندک که نما شمار کینداشته اند و  حضور یکنون

 گویانخپاس ها، بحث این با دیگر، عبارت به .باشد کرده انعکاس رنگ کم قانون متن در مردم مشارکت که ستین انتظار از دور ل،یدل

  .اند داشته ابراز را شان اعتراض جرگهلویه فعالیت و سازمانی ساختار برگزاری، شیوه به  مستقیم غیر

که معتقد اند قانون اساسی مشارکت مردم در امور عمومی را پیش بینی کرده و تطبیق آن مربوط به دستگاه های اجرایی  کسانی

های شان مطرح کرده اند.  گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این پشتیبانی بیانیه، دالیل متعدد را در شودمی

ین د... بنا برانقانون اساسی یک کاغذ بی جان است. این مجریان قانون است که به این قانون جان و روح می بخش "رابطه میگوید 

الی  اقل هشتادحد خود  اطاعت کنیم تمام مشکالت ما و یا  کنونیاز  قانون اساسی  مشکل در قانون نی، بلکه در افراد هست.  اگر ما

قانون اساسی، به قوانین عادی  ی هم بر عالوهشمار 119".مشکالتی که امروز  با آن دست به گریبان هستیم، حل خواهد شد درصدنود 

به  هانآدیگر نظیر قانون انتخابات و  نهادهای تخصصی مانند کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشاره نموده و از 

 در قانون اساسی". باشدمیمردم  سیاسیمشارکت برای یاد کرده اند که هدف عمده شان زمینه سازی  یعنوان قوانین و نهاد های

ی ریاست جمهوری، پارلمانی، شورا ،داریم  نهاد انتخاباتی در افغانستان 2کم از کم  ،در بحث مشارکت .وجود ندارد اشکال جدی

 مشارکت مردمگیرد زمینه دولتی صورت  یوقتی انتخابات در همه این نهاد ها. شهرداری ها شورای قریه، و ،، شورای والیتیسوالیول

وجود ندارد، تبعیض گروهی و قومی هم خوشبختانه در هیچ یکی از این نهادهای انتخاباتی و تبعیض جنسیتی هم  ...شودمیفراهم 

رت غیر که به صو دارداشاره انگیز بعضی نمایندگان پارلمان بر پرسشدیگر در این مورد، به فعالیت ضعیف و  نکته 121".وجود ندارد

ساخته است. به اساس قانون اساسی کشور، شورای ملی ایجاد گردیده و نمایندگان این  همواجمستقیم مشارکت مردم را با مشکل 

و فعالیت این نمایندگان منعکس کننده مشارکت غیر مستقیم مردم  انتخاب جا کهاز آنشورا هم توسط مردم انتخاب شده اند. 

 یگونه ابه در واقع ها و زد و بند های شخصی شان  ، نمایندگان با کم کاری، غیبت از جلسات پارلمان و تمرکز به خواستباشدمی

های مشابه وجود دارد که . در قسمت مشکالت انتخاباتی هم گفتهکنندمیبرده و در حق مردم جفا  پرسشمشارکت مردم را زیر 

شکالت ازی انتخابات با مطرح نظری قانون انتخابات آن قدر چالش بر انگیز نیست که در انتخابات اخیر کشور بروز کرد. بلکه، راه اند

د، شکل جدی ندارکه در قانون انتخابات ذکر گردیده کدام م. به اساس این نظریه، شرایط انتخابات طوریباشدمی همواجتدارکاتی 
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آالت و اطالعات مدرن باعث شده تا کشور در انتخابات قبلی با مشکالت متعدد روبرو شود. فراهم سازی این ابزار بلکه کمبود ابزار

از وظایف حکومت به شمار می رود که تا هنوز عملی نشده اند. آخرین تبصره  -نظیر اطالعات دقیق دیموگرافیکی  -و اطالعاتآالت 

 می و این را مطرح نشانه گرفتهدم، انگشت انتقاد را به ساخت و بافت اجتماعی کشور ها در مورد کم رنگ بودن مشارکت سیاسی مر

. اتکا به افراد توسط گروهای هویتی کشور، تعصبات قومی و شودمیحاکم در کشور مانع مشارکت عمومی اجتماعی که عادات  کند

 .شدبامیعدم عالقه مندی به روند مردم محور دولت سازی از جمله این مشکالت 

در کلیت اش مشکل بنیادی  کنونیاین است که  قانون اساسی  پاسخ دهندگان از سویمورد مهم دیگر در بیانیه های مطرح شده  

د در مشارکت بهتر مردم در امور سیاسی مفید واقع شود. بهبود در حضور قانونمند توانمیهای از قانون اساسی ولی اصالح بخش  .ندارد

ه ب پیشنهادات اصالحی این طرز دیداحزاب سیاسی، دقت در انتخاب نمایندگان پارلمان و عملی نمودن انتخابات شوراهای محلی از 

 که متکی به تمرکز قدرت است،  نتوانسته آرزو ونیکننظام سیاسی  "می گوید پاسخ دهندگانیکی از  قسمتاین حساب می آید. در 

های پانزده سال  اخیر را  با کمک چالش نتوانسته انکشاف دهد. حتی های مردم را برآورده کند. این نظام  نتوانسته جامعه را رشد و

سیاسی و مالی جامعه جهانی حل کند. بر عکس، وضعیت روز به روز بدتر شده است. دلیل اصلی این مشکالت منازعه و  ۀگسترد

ست که نظام باید از حالت متمرکز بیرون شده به صدارتی ا کنم اینرا که پیشنهاد می یبزکشی بر سر قدرت است. بنابراین تعدیل

 هاشهرداریها و  ولسوالیهم عدم برگزاری انتخابات در سطح  شماریک  121".زیع شودتعدیل شود و قدرت در سطح ملی و محلی تو

را مشکل بزرگ در روند مشارکت سیاسی مردم تلقی کرده و به این باور اند که برگزاری موفقانه چنین انتخابات که در قانون پیش 

طح س در"از والیت قندهار میگوید که  سواالنولدارد. در مورد یکی از  هاآنبین شده، نیاز  به اصالحات جزئی در قوانین مربوط به 

کنیم. از این طریق ما از تمام هم با شورای انکشافی برگزار می دیگری و ولسوالییکی با شورای  ،هما هفته وار دو جلس ولسوالی

مشوره اعضای این  خبر شده و با باشد بامحالت دوردست موجود  و قریه جات و ولسوالیساحات نزدیک به مرکز  مشکالت که در

م . این روش ما در یاهمکاری شده . در این قسمت بعضی اوقات ازمقام محترم والیت هم خواستاربرآییمجلسات در صدد راه حل می

در امر   ی اندک هم کامال بر عکس این طرز دید،  قانون اساسی افغانستان راشمار 122".کندمیخیلی کمک  ولسوالیریت موثر یمد

ان قانون اساسی افغانست "می گویددانند. در این قسمت طاهر ظهیر والی بامیان مشارکت مردم در امور سیاسی صد در صد مناسب می

هاست. صالحیت ها یا حقوق شهروندی و مدنی بسیار زیاد برای مردم در یکی از خوبترین قوانین دربین کشورهای منطقه و همسایه

 123"نظر گرفته است.

 

  122به نظر شما، آیا  افزایش مشارکت سیاسی باعث افزایش ثبات دولت افغانستان خواهد شد یا آنرا تضعیف خواهد کرد؟ چرا؟ ●

 یهاکه بر ساختار یکنون طیافغانستان با توجه به شرا یاسیمردم در عرصه ثبات س یاسیمشارکت س تیوثرم عدمیت و یا وثرم

( ی) مثبت و منفریباره از پاسخ دهندگان راجع به تاث نی. در ارودیم شمار به بحث قابل موضوع کی است، حاکم کشور یاجتماع

کرده تمرکز اصلی موضوع سه روی سوال این به شونده مصاحبه 21 یافتیدر یشد. پاسخ ها دهیپرسمردم  یاسیمشارکت س شیافزا

 در افزایش که دارد تاکید امر این به  است، داده اختصاص خود به را شوندگان مصاحبه از نفر 31 دیدگاه که نخست بخش. اند

 به و دگیرمی بر در را تن چهار که دوم دسته. کندمی کمک سیاسی ثبات افزایش در را دولت شرط، و تردید بدون سیاسی مشارکت
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 تمشارک نوعیت به منوط را سیاسی امور در مردم مشارکت موفقیت رمز استند، اندک نخست ایده دارانطرف به نسبت آماری لحاظ

 کتمشار که بینند نمی حدی در را کشور فرهنگی و اجتماعی بافت و ساخت ها، پاسخ سوم یک حدود که ستحالی در این. دنمیدان

  .ردیگ صورت را سیاسی امور در موثر و عاقالنه

ی ثباتی باعث ب سیاسیاند که محروم کردن مردم از مشارکت گروه نخست که کامال دید مثبت راجع به این قضیه دارند، به این عقیده

میالدی را نتیجه مشارکت مردمی دانسته و  2112هم شکل گیری حکومت وحدت ملی در سال  شماریگردد. نهاد های دولتی می

ا ست کشور رتوانمیهای آن به حدی بود که به این باوراند که اگر مشارکت و سازگاری مردم وجود نداشت، بحران انتخابات و چالش

جاهای از های شورشی در نظریات به این امر تاکید دارند که موجودیت گروه شماربه طرف جنگ داخلی تمام عیار هدایت کند.  یک 

اسی مردم، ی به این باور اند که زمینه سازی مشارکت سیشمار. با توجه به این اصل، آنهاستخاستگاه اجتماعی حاکی از کشور 

 که اگر کنندمیچنان عالوه . طرفداران این طرز دید همکندمی تضعیفخاستگاه های اجتماعی گروه های شورشی و تروریستی را 

مشکالت کالن نظیر کشت کوکنار با حمایت مردم روبرو  حل مردم در پروسه حاکمیت مشارکت داده شوند، برنامه های عمومی برای

های در این باره یکی از مصاحبه شوندگان از تجربه عملی در مورد خوبی. گرددن برنامه ها موفقانه عملی ای شودمیشده و باعث 

بدهد واضح است که  تربیشصالحیت  ها ولسوالیدولت مرکزی برای ادارات  اگر "گویدصالحیت حکومت های محلی یاد کرده و می

شت ک با توجه به صالحیت نسبی که داریم، ما توانستیم در پروسه محو .گیردمیی را در نظر یهاهم برای ما صالحیت یوالیتمقامات 

  121".باشدمی ادارات محلی حسط که خود یک پیشرفت خوبی در موفق باشیم خیلی کوکنار

ر آورند دکه از آن طریق مردم به روند سیاسی روی می را دانند بلکه روش و راهکارهاییمشارکت را مفید نمی تنهاالبته برخی ها  

قالب نهاد های مشخص نظیر احزاب، مردم به صورت سازمان یافته در  .  مشارکتدانندمیآن تاثیر گزار  موثریتو یا عدم  موثریت

با وجودیکه مشوره با مردم امر پسندیده است، ولی من فکر می کنم که اگر دولت در مورد  ". باشدمیشنهادات این گروه ییک از پ

... رشد احزاب یکی از وظایف حکومت شودمیموضوعات خیلی جزئی به آرای مردم مراجعه کند، روند حکومت داری دچار مشکل 

  122"وند و مملکت از تفرقه قومی نجات پیدا کند.های سیاسی احزاب برباشد که احزاب را رشد بدهد تا مردم به طرف برنامه

 امور در مردم عاقالنه مشارکت افغانستان در حاکم اجتماعی وحیهر گویندمی پاسخ دهندگاناندک از  شمارکه  ستحالیاین در 

درگیر بحران داخلی افغانستان را های کمونیستی و چند دهه جنگ هاینظام. سقوط است ساخته مشکل دچار را کشور یاسیس

، ایجاد شکاف های عمیق اجتماعی است شده اجتماعی کرده که هنوز هم از این ناحیه رنج می برد. بزرگترین میراث مشکالت ذکر

کرده است. یکی از مواجه که مردم را در امر تصمیم گیری مشترک، ایجاد همدلی و نهادینه سازی ارزش های ملی با مشکالت جدی 

بین مردمان متعلق به هر قوم در برابر . دید منفی و انزجار گونه باشدمیهای قومی برجسته سازی هویت لهمسئاین نوع مشکالت، 

قومی شان می  منافعملی و همه جانبه کشور را فدای ارزش ها و  منافعبه راحتی به حدی برجسته است که اکثر مردم همدیگر 

به شدت تاثیر پذیر از این روحیه قومی گردد. در این د، مردمی فراهم شوکنند. این مشکل باعث شده تا حتی اگر زمینه مشارکت 

درتمام دنیا مشارکت های سیاسی وجود  "ای همبستگی اقوام والیت ننگرهار معتقد است کهبخش سید جهان جهانی، رئیس شور

 دیم. قبال نیزیدر جنگ گذران را سالولی در افغانستان یک مشکل وجود دارد که ما چهل  .اش تا یک اندازه خوب استدارد و نتیجه

آشنا بودند و هستند. ولی افراد  دموکراسیجامعه و دولت ما با مشکالت زیاد مواجه بود. ولی کشورهای دیگر با قانونمندی و اصول 

جامعه ما از کوچک تا بزرگ با این مسائل آشنایی ندارد. جامعه ما به اقوام گوناگون تقسیم شده و زندگی قومی و سنتی داشته ایم. 
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را باید  هاقوم  اشخاص احترام بگذاریم نه قوم. استعدادبرد تا بفهمیم که به تبدیل شدن این زندگی به یک زندگی مدنی زمان می

 122 "قبول کنیم.

 

 جایگاه و نقش احزاب در نظام سیاسی

د نقش بتوانن هاآن کهایناحزاب سیاسی فعال هیچ هویت قانونی تعریف شده در انتخابات یا سازمان پارلمان ندارند. آیا برای  -الف ●

 خود را ایفا کنند، به چارچوب قانونی نیاز نداریم؟ 

 پرداخته گونه ای بهدر افغانستان  هانهاد نیا یکنون تیو وضع یاسیمورد نقش احزاب س دردر بخش های گوناگون این گزارش، 

 انپارلم ای و انتخابات در یقانون مشخص تیهو از کشور در موجود یاسیس احزاب که فرض شیپ نیا با ل،یدل نیهم به. استشده

ه وجود ب دیبا یقانون ینقش احزاب کدام چارچوب ها تیبهبود و موثر یکه برا شد دهیپرس گانهدهند پاسخاز  ست،ین ربرخوردا کشور

 ها،دگاهید یپراکندگ وجود با. رسدیم نظر به پژوهش نیا یپراکنده تر از موضوعات قبل یحدود تا هاهدگاید رابطه نیا. در ندیایب

 قوانین در باید احزاب نقش بهبود جهت که باورند این به  دهنده پاسخ 21 از مورد 23. باشدمی بررسی قابل دسته ردر چها اتینظر

 صاحبهم چهارمیک  که دوم دسته. گیرد صورت نظر تجدید سیاسی کالن های پروسه در هاآن نقش و فعالیت شیوه و احزاب به مربوط

 به هانآ موثریت و شده داده نقش کافی اندازه به احزاب  کشور، کنونی اساسی قانون در که دندار تاکید. گیرد می دربر را شوندگان

 در را فعال احزاب بروز عدم استدهنده پاسخ 9 دربرگیرندهکه  هم سوم دسته. دارد تعلق شان خود های فعالیت کیفیت و چگونگی

 مقصر قسمت این در کشور کنونی سیاسی نظام که اند گفته هم شمار یک. ربط می دهد کشور اجتماعی شرایط به تربیش کشور

 .است

ر پروسه داحزاب بتوانند تا  شود بسترها فراهماحزاب  پیشنهاد اصلی این است که برای فعالیت قانونینخست، در رابطه به دیدگاه 

اصالحات قانونی شدیدا نیاز است و باید به احزاب نقش قوی تری داده شود و  "خود را معرفی کنند. انتخابات پارلمانی، نمایندگان 

 126"است. تریشبظام انتخاباتی به تناسبی تغییر کند تا بتوانیم به جای افراد، هویت های جمعی داشته باشیم که موثریت آن بمراتب ن

در مورد مشارکت فعال احزاب سیاسی موضوع مهم تغییر نظام انتخاباتی  "معتقد است که در این باره، سرپرست شورای والیتی هرات 

.  این کار موجب تقویت احزاب سیاسی و ارتقای موثریت در باشدمیاز رای واحد غیر قابل انتقال به سیتم رای حزبی  در دراز مدت 

که شرایط  یباید بررسی صورت گیرد و احزابمورد این . در باشدمی کنونیاحزاب  ظرفیتمسئله دیگر 129 ".شودمیکار پارلمان 

د متاسفانه چند مشکل وجو" کنونیمورد توجه قرار گیرند. در مورد احزاب ر گزار باشند، مناسب داشته و از نظر سیاسی فعال و تاثی

که  هر کسیمبنای قانون احزاب سیاسی در پانزده سال اخیر بسیار ناقص پیش رفت. یعنی   شکل گیری احزاب سیاسی بر .دارد

تهیه کرده، دنبال ثبت یک حزب سیاسی برآمده که عمداً به دلیل منفعت شخصی این کار را انجام داده است. ولی، تن را  لیست چند

هنوز هم اکثریت قریب به تمام احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت  .رزیابی دقیق آن را راجستر کردوزارت عدلیه هم بدون ا

باید قیودات  به درد ملت افغانستان نمی خورد.ای و سمتی و .. دارند. چیزی که به اصطالح  هقومی و منطقهستند، رنگ و بوی 

رت قایل سهمی در قد هاآنقانونی یا معیارهای خوبتر قانونی برایشان وضع شود. اگر ما احزاب سیاسی را قانونمند نسازیم و به  تربیش
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فعال از هر دو لحاظ ما در مشکل هستیم. هم نظام انتخاباتی در افغانستان برای احزاب میدان . یک فاجعه دیگر را بار می آوریم نشویم

شفافیت منابع مالی  121".رقابت نمی دهد و هم احزاب توانایی رقابت را ندارند. از هر دو لحاظ نیازمند چارچوب های قانونی هستیم

د در موثریت و تاثیر گزاری این نهاد ها مفید باشد. این کار باید در توانمیکه از نظر پاسخگویان  باشدمیهم از جمله شرایط کلیدی 

 مراحل ابتدایی ثبت، توسط ارگان های ذیربط دولتی ارزیابی گردد. 

بات ر ثند دتوانمیل در تقابل قرار دارند و با این ساختار نآاز بنیاد با احزاب ایده کنونیحزاب که ا استاز آن حاکی بخشی از پاسخ ها 

ان وضعیت آشفته و چند پارچه اجتماعی افغانست یبازتاب دهندهدر واقع  کنونیو پیشرفت سیاسی کشور نقش موثر بازی کنند. احزاب 

احزاب جنبه قومی، سمتی، لسانی و حتی دینی  تربیش. در حال حاضر، استمتاثر است که بشدت از مشکالت چند دهه اخیر کشور 

از  یما قانون احزاب داریم ولی بسیار "د در وخیم شدن اوضاع نقش بازی کند. توانمیدر سیاست  هاآنر دارند. با این وضعیت، حضو

نبود شخص معین  چرخند. دراحزاب قومی هستند و بر محور یک شخص خاص می تربیشد. ناحزاب شرایط یک حزب ملی را ندار

یقینا ما نیاز مبرم به چارچوب قانونی برای احزاب داریم ولی تا نظام تغییر نکند این چارچوب  آید.ن پایین میمحبوبیت و نفوذ شا

به سیستم برخی 121".شودمیکه مانع از رشد و ملی شدن احزاب است  د. چون تمام قدرت متمرکز به گروه حاکممفید نخواهد بو

اب رشد احز کهاینتاخته و به این نظر اند که ماهیت این سیستم طوری است که اجازه شگوفایی احزاب را گرفته است. برای  کنونی

 مند وارد دولت گردند. یر کند که احزاب به صورت قانونیکنند نیاز است تا سیستم سیاسی طوری تغ

 ها؟ برای پاسخ خود مثالها و شخصیتگردد یا در اطراف چهرهبه نظر شما سیاست ورزی در کشور ما در اطراف مسائل می -ب ●

 بزنید و توضیح بدهید. 

. البته، دانندمیها را محور سیاست ورزی در افغانستان افراد و شخصیت ،مصاحبه شونده  31تن   23از میان  پرسش در پیوند به این

   نه گروها و افراد. ،باشدمیافغانستان  درها اندکی به این موضوع باورمند اندکه مسائل مهم مبنای سیاست ورزی شمار

 و ، با ذکر مثال از ساخت و بافت اجتماعی و تاثیر آن روی رونددر کشور اندها محور سیاست ورزی طرفداران این تصور که شخصیت

ه ساخت ست کافغانستان کشوری به این باورند، گاناکثریت مصاحبه شونده ه میان آوردند.نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور حرف ب

. اشدبمیهای گروهی . قوم، زبان و فرقه مذهبی بارزترین این هویتباشدمیاجتماعی آن با چند هویت گروهی مشخص قابل توصیف 

افراد چی به صورت موروثی و چی به صورت کرزماتیک و یا هم از طریق زور در صدر این گروه ها قرار  شماردر این ساختار یک 

اسی های سیبه بخشوضعیت اجتماعی شان، . این افراد با یاری جستن از کنندمیگرفته و خود شان را نماینده عام و تام مردم معرفی 

 گیرند. رده شان را برای منفعت شخصی خود به کار میو اقتصادی هم نفوذ پیدا کرده و امتیازات بدست آو

 تربیش فرصتما در افغانستان تا به امروز مشکلی که داریم همین است که برای عامه مردم  .محور است در حقیقت سیاست فرد"

 ،یمردمگروه و سهم یک  دهدمیی از مردم  قرار از انحاء خود را در جای نماینده بخش نحویمشارکت نمی دهیم. بلکه یک فرد به 

 122".کندمییا یک قوم را سهم خود فکر  و تیوال کی

که بارها مورد انتقاد قرار گرفته و جنبش ها  به نظر من سیاست امروز در اطراف چهره ها می گردد. مثال آقای محقق با وجودی" 

ار بعد از . آقای حکمتیکندمیصحبت و به نمایندگی یک کتله  شودمیبرعلیه شان شکل گرفته، ولی به عنوان یک آدرس شناخته 
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. پس گفته کندمیکه سابقه خوب هم ندارد میان مردم ظاهر شده ولی بخشی از قوم پشتون از او حمایت  سی سال با وجودی

   123"یم که اشخاص نقش باالتری نسبت به برنامه ها دارند.توانمی

در بعضی نمونه ها ما  "فرهنگی هم نفوذ دارد. -بنگاه های اقتصادی و جبهه گیری های اجتماعیدر این فرد محوری احزاب سیاسی، 

پولدار است. پول کالن دارد. یک عده ای میرزا بنویس را جمع  و بی عقل ،دیده ایم که موسس یک حزب سیاسی یک آدم بی سواد

 122".ندد حزب چیست. از ساده ترین ادبیات سیاسی بی بهره اهم از بیکاری یک حزب ساخته اند. اصال نمی فهم هاآنکرده است و 

که اجازه نمی دهد افراد از گروه ها و پس زمینه های  دانندمیی هم ساختار احزاب را میراث یک خانواده و یا گروه کوچک شمار

ی که احزاب سیاسی میراثی شده متاسفانه سیاست در اطراف چهره ها می گردد. تا اندازه ا "دیگر در سطح رهبری آن قرار بگیرند. 

اند... مثال هایش زیاد است. اگر  حزب جمعیت را بگویید، آقای صالح الدین ربانی و اگر حزب وحدت ملت را بگویید، آقای عرفانی، 

 راسدر که بچه خود را  کندمیحزب است. اگر حزب وحدت مردم افغانستان را بگویید آقای خلیلی کوشش  مسوولداماد و بچه اش 

. حتی در مذاکراتی که ما اخیرا با حزب اسالمی انجام کندمیخود سرمایه گذاری  پسربیاورد و به همین ترتیب آقای محقق سر 

نه  121"ناراض بودند. کندمیبچه آقای حکمتیار در هر محفل حضور پیدا  کهایندادیم، من می شنیدم که اعضای حزب اسالمی از 

ستان . دولت در افغانباشدمیهم به شدت متاثر از این روند  کنونیهای اجتماعی، بلکه ساختار دولت وهتنها احزاب سیاسی و رهبری گر

های ورزی سیاست تمام". به بعد هم تداوم داشته است 2111چرخد. این روند از ای میدر واقع در اطراف چند شخصیت کلیشه

 از مهبرنا این قومی -سیاسی صداهای و سر و حکمتیار گلبدین از استقبال. چرخدمی سیاسی هایچهره اطراف بر امروزی افغانستان

 هور ازجمرئیس امنیتی امور ارشد مشاور و ملیامنیت ریاست و وزیران از بعضی به نسبت دولتی تشکیالت هایجنجال و طرف یک

  122".باشدمی آن هاینمونه

گردد. به زعم ایشان، بعد از تاسیس افغانستان در اطراف مسایل میورزی در معتقدند سیاست آنتن  2 شوندگاناز میان مصاحبه 

رچند آهسته، ولی در حال گذار از انحصار قدرت توسط یک همیالدی، این کشور  2111در افغانستان در سال  دموکراتیکحکومت 

طالبان و گروهای شورشی، مشکالت مواد مخدر و  در برابرساالری است. رویکرد دولت گروه، یک خانواده و یا قبیله به طرف شایسته

 گزاری کشور محوریت دارند.که در سیاست شودمیشمرده  ی... از جمله مسائل

نقش ایفا کنند، چه تغییری بوجود خواهند آورد؟ آیا سهم گیری قانونی  یگردند و در انتخابات پارلمان قانونی سیاسی احزاب ج( اگر ●

 گردد؟ می کنونیآورد یا باعث بدتر شدن نظام در انتخابات و پارلمان، بهبودی می هاآن

ت کردند به بیش در افغانستان اعالم موجودی که احزاب سیاسی شماری از، میالدی 2111بعد از تاسیس نظام دموکراتیک در سال 

 ستحالی. این در یابدهای آینده افزایش احزاب در سالرود رقم این انتظار می حاکمجو سیاسی  توجه بهبا  رسد و از صد حزب می

 راکث در. باشدیممنسجم  رینامشخص و غ یو پارلمان یجمهور استیانتخابات ر ریمهم نظ یاسیس یاحزاب در ماجراها نینقش ا که

 و رنگ پر نقش یمل یهایارذگ استیس و یاسیس یهاانیجر یدهشکل در احزاب ا،یدن مختلف یهاکشور در ساالرمردم یهانظام

صورت  ینظرخواه  دهندگانپاسخ از هانهاد نیا ندهیآ و احزاب نقش مورد در کارکرد، نیهم به باتوجه. کنندیم یباز کنندهنییتع

. شودمی کننده مصاحبه 21 از دهندهپاسخ 22 شامل ها پاسخ نخست دسته. شودمی عمده بخش دو شامل دریافتی هایپاسخگرفت. 
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 کشور، پارلمان در هاآن گیریسهم و انتخابات عرصه در احزاب ورود که نندکمی تاکید موضوع این به داشته مثبت کامال دید ها این

 نقش تائید با ،دشونمی تن 22 که گانکننده مصاحبه ازدیگر گروهی حال عین، در. باشدمی اهمیت حایز کشور سیاسیثبات ایجاد در

 هک معتقدند و برده پرسش زیر را هاآن مردمی و سازمانی ماهیت و کنونی احزاب وضعیت  -آن آل ایده معنی به البته -احزاب مثبت

 جدی اصالحات باید احزاب، به قانونی دهیسهم از قبل براینبنا. کنند ایفا مفید نقش ندتوانمین شانکنونی مشخصات با احزاب این

  .بگیرد صورت سیاسی نهادهای این ساختار در

 نونیک. چون پارلمان کندمیکه ورود احزاب به پارلمان زمینه تقویت پارلمان کشور را فراهم  کنندمیطرفداران دیگاه نخست، تصور 

د توانیم. این مشکل فقط زمانی ندارندگیری، به خصوص در مواقع حساس، اند، توان تصمیمبا اعضایی که به صورت فردی انتخاب شده

گیری واحد در برابر موضوعات تشکیل داده های پارلمانی با جبههشان گروهاز نمایندگان بنا به تعلقات حزبی مرفوع گردد که شماری

ی از احزاب به طور واقعی جنبه ملی گرفته و از شماردر آینده رود با این راهکار، بانی شوند. انتظار مییشان پشت و از طرف حزب

نیز امتیازات مهم بدست بیاورند. چون های به حاشیه رانده شده ها و گروهاین روند، اقلیتحالت محلی و قومی خارج شوند. شاید طی 

گیری های ملی حمایت کنند. با ورود احزاب در عرصه انتخابات شان را در تصمیمند با عضویت در یک حزب،  منافعتوانمیها این گروه

چون احزاب جهت ورود به پارلمان باید از طریق طرح  ،های فردیافراد و سلیقهگیرند نه و پارلمان، برنامه و کار در اولویت قرار می

های خود باعث انتخاب شدن توانند با رقابتاحزاب می "های مفید و انتخاب افراد شایسته، دل و رای مردم را بدست آورند. برنامه

ن افراد تا بهتری کنندمیشود. احزاب کوشش نیز جلوگیری می هر کسی از هر جا خود را کاندید نماید کهاینافراد شایسته گردند و از 

 122"بتوانند نقش موثر داشته باشند. ولسوالیخویش را کاندید نمایند تا در ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوراهای والیتی و شوراهای 

در ضمن، رود. و پارلمان به شمار می ورود احزاب در انتخابات های دیگرنوپای کشور از جمله خوبی دموکراسیاز این منظر تقویت 

چون چند دهه جنگ و بدبختی، مشکالت مدیریتی و اجتماعی را در افغانستان به وجود آورده است، نقش دادن به احزاب در درازمدت 

 کنونیاب ، احزنگادهندنیز گردد.  البته در برابر این دیدگاه، حدود نیمی از پاسخمذکور مشکالت تبعات رنگ شدن د باعث کمتوانمی

له از جماند. فرین توصیف کردهآشان را مشکلکنونیبا وضعیت  هاآنرا شایسته حضور در پارلمان و انتخابات ندانسته و حضور 

به نام یک  تربیشکشور  فرد محور بودن این احزاب است. اکثر احزاب در افغانستان  کنونیهای مطرح شده  درمورد احزاب شاخص

که صاحب این حزب کیست.  شوندمیمتوجه این امر  تربیش، اذهان شودمی. یعنی وقتی بحث حزبی پیش شوندمیزده  مهرشخص 

با این حساب، اگر چنین احزاب در انتخابات شرکت کرده و موفق به معرفی چند نماینده در پارلمان کشور شوند، بخش عمده این 

های اران شان اکثرا تنظیمگذردد. مشکل دیگر احزاب این است که بنیانگموفقیت به  صاحب این حزب که یک شخص است، بر می

اند. این های داخلی چند دهه اخیر کشور بازی کردههای نظامی هم داشته و نقش کلیدی در جنگباشند که قبال شاخهجهادی می

 ساز شود. ممکن است در آینده نیز مشکل هاآنپس زمینه تاریخی 

ی که بر هایی را به همراه دارد. به طور مثال، یکی از مشکالت احزابها خود چالشهای جهادی، از دید بعضیقدرت گرفتن تنظیم 

ندرت حزبی را در کشور بتوان یافت که ه . شاید بباشدمیها در تشکیالت آن، عدم حضور زنان اندمت بنیان گرفتهوجهاد و مقا مبنای

در  هاآنورود  شودمیو فرقه محور بودن احزاب مشکل دیگر است که باعث  گراییقوم  حضور زنان در آن قابل توجه و عملی باشد.

ام که تمام هموطنان را قناعت تا به حال از احزاب در افغانستان عملکردی را ندیده "عرصه انتخابات و پارلمان چالش برانگیز گردد. 

یک قوم در آن شرکت دارد. پس چی نیاز به حزب است؟ باید نام همان همرایش سهیم است. ما احزابی داریم که  تنها  هاآنبدهد که 
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اسماعیل 126"ها و از تمام عقاید مردم درآن شرکت داشته باشد.گویند که از تمام اقوام، سمترا می د. حزب آنیقوم را باالی حزب بمان

وجود دارند قوم محور هستند نه  هاحزابی ک ،قوی وجود ندارد حزابنخست، ا  "گویدمیدراین باره یون رئیس حزب تحریک ملی 

نظامی  شکل هاآنکه اکثر  مدآ. در زمان جهاد احزاب به میان اندو دیگر مردم نسبت به احزاب باور خود را از دست داده افغان محور

  129".دارند

 اند که احزاب درست وکافی نرسیدهسیاسی هم این بود که مردم افغانستان تا به حال به بلوغ یکیموضوعات مطرح شده دیگر از 

 حسابی از درون آن رشد کند. 

 میزان مشروعیت حکومت 

د وانتمیی برای حکومت جلب کند؟ اگر آری، کدام نظام سیاسی بدیل تربیشد حمایت مردمی توانمیآیا نظام سیاسی بدیل  ●

 ین حمایت سیاسی را برای حکومت به بار آورد؟ تربیش

که گردد. یعنی زمانیبر می 2111الی  2112) نظام متمرکز( به سالهای کنونیهای نظام سیاسی در مورد چالش هاگفتمانها و تبصره

ها به مرور زمان شدت گرفته و جبهات کردند. این بحثاولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را تجربه می نمردم افغانستا

ل ها در انتخابات ریاست جمهوری ساشان شامل ساختند. این بحثرا در مبارزات انتخاباتیمختلف سیاسی بحث تغییر نظام سیاسی 

از جمله  وجودمتغییر نظام سیاسی . بگذراند سر پشت را انتخابات ترینجنجالی افغانستاناین امر سبب شد  به اوج خود رسید، 2112

. اما انتخابات به بحران کشیده شد و سرانجام با پا در میانی جامعه کلیدی ترین شعارهای انتخاباتی دکتور عبداهلل به شمار می رفت

ی به گراینامه سیاسی هر دو تیم رقیب ) اصالحات و همنامه سیاسی پدید آمد. در توافقجهانی حکومت وحدت ملی بنا بر یک توافق

یاسی را با تعدیل قانون اساسی اصالح کنند. با تداوم به رهبری داکتر غنی( تعهد کردند تا نظام سو رهبری داکتر عبداهلل و تحول 

تغییر نظام و تاثیر آن روی اوضاع مسئله های عمومی روی کدام اقدام عملی در این عرصه صورت نگرفته، گفتمان کهاینتوجه به 

 پرسش به عمل آمد که آیا یک نظام پژوهشگویان این . بنا به همین لحاظ، از پاسخباشدمیچنان به قوت خود باقی متشنج کشور هم

ام خواسته شد تا نظ پاسخ دهندگانبه دست آورد یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت، از  تربیشد حمایت مردمی توانمیسیاسی بدیل 

 ین حمایت مردمی را با خود داشته باشد، معرفی نمایند.تربیشکه بتواند  را سیاسی بدیل

 تمرکز که دارند نظر اشتراک نکته این در( شونده مصاحبه 23  از تن 19) گویان پاسخ از توجه قابل شمارپرسش،  نیپاسخ به ا در 

 بنیادی تغییر به میل گاندهنده پاسخ دیگر تن 13. بیاورد ارمغان به را با مردم تربیش حمایت دتوانمی کشور سیاسی نظام در ییزدا

 تاکید که شودمی شونده مصاحبه 11 شامل سوم دیدگاه. باشدمی کنونی نظام اجرایی شیوه متوجه شان انتقاد محور و نداده نشان

  .نیست نظام ریتغی به نیاز و دارد خود با را مردمی حمایت ینتربیش کنونی نظام که کندمی

نظام هر چی غیر متمرکز باشد، به همان اندازه مردم در  کهایناند. نکته نخست ها، تبصره های متعدد مطرح شدهدر دسته اول پاسخ

کشور با هرج  یکنونکه وضعیت  شودمی. برای تغییر نظام ریاستی به نیمه ریاستی استدالل کنندمیاحساس شریک بودن  تربیشآن 

نظام نیمه ریاستی سبب بهبود  ".باشدمیو مرج گره خورده و باز کردن این گره از توان یک شخص به عنوان رهبر کل نظام، بیرون 

پردازند. در افغانستانی که مناطق نا می نظام از بدون شک مردم به حمایت ،. وقتی خدمات به مردم بهبود پیدا کردشودمی اتخدم
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ی طرفدار شماردر این بین 161"باشد. را در دست داشته مسوولیتآرام زیاد وجود دارد،  یک شخص توان مدیریت آن را ندارد که تمام 

ه . طرفداران این طرز دید بکنندمیهای پارلمانی و فدرالی را برای کسب حمایت مردم مناسب تلقی اند و نظام تربیشتمرکززدایی 

که نهایتا، نظام سیاسی افغانستان باید  شوندمیچی به جلو حرکت کند، مردم و سیاست مدران متوجه  این باوراند که افغانستان هر

شنهاد را پیو نقش دادن به احزاب  هاوالیانتخابی شدن گویان، یجی این کار، بعضی از پاسخغیرمتمرکز شود.  برای عملی کردن تدر

 کرده اند.

د باعث وانتمیهم  کنونیالح نظام گویان طرفدار تغییر بنیادی نظام نبوده و به این باوراند که اصقابل توجهی از پاسخ شمارالبته، 

 ایهگرایانه، به تفکیک منظم و دقیق قوای دولت و صالحیتهای اصالححمایت مردم شود. در این بخش از دیدگاه تربیشجلب 

نهادات پیشهای مردم و جامعه مدنی از تاکید صورت گرفته است.  احترام گذاشتن به نظریات و خواستهای دیگر، ار شده به بخشذواگ

نظام سیاسی بدیل در  "گویدمیاز نمایندگان پارلمان  یرود. در این قسمت، خانم شاه گل رضایی، یکاصالحی دیگر به شمار می

مشارکت مردم فعال تنها  ر و معنادار مردم را معنا ببخشد.های مشارکت دوامداکه مولفه بدست آوردتواند حمایت ملت را صورتی می

رگ ریاست جمهوری در . حتی در خیلی از موارد جلسه رهبران بعضی احزاب در درون ا.های رای استپای صندوق و تنها، رفتن به

کنم تا فراهم شدن زمینه برای نظام فدرال یا نظام پارلمانی، حد اقل کاری که . من فکر میکندمیپارلمان عمل  نقش و جایگاه

ی در نظر گرفته شود. یعنی میکانیزم ها تربیشکار شود، نقش افکار عمومی  تربیشکرد  این است که روی توازن صالحیت  توانمی

 شخصم شماردر بعضی از کشورها  ،قانونی طوری باشد که افکار عمومی بتواند یک سری تغییرات را در ساختارها بوجود بیاورد. مثال

عدم درگیر شدن رهبری حکومت با امور کوچک و روزمره،  161 "شود که یک سری تغییرات در ساختارها بوجود بیاید.، باعث میامضاء

 . باشدمیها از جمله پیشنهادات مهم در بین این دسته پاسخ

سازی زمینه زندگی بهتر نظیر کار و شغل بهتر، حمایت مردم را به دنبال خواهد داشت. در ضمن با تاکید دارند که فراهمی هم شمار

زا باشد. در واقع بهترین روش جلب رضایت مردم عملی د بحرانتوانمییر آنی در ساختار یوجود وضعیت نامناسب اجتماعی هر تغ

اگر در نظام سیاسی بدیل نیز فساد اداری  .دهندین نظام معنی میمسوولها را در واقع نظام ". باشدمینمودن قوانین نافذه کشور 

های غیر های متمرکز قوی و کارا وجود دارند و هم نظامنقش اول را بازی کند مردم به حکومت جلب نخواهند شد. در دنیا هم نظام

 162".متمرکز کارآمد

تغییر نظام سیاسی است یا مانع اصلی به نظر شما، تغییر نظام سیاسی موجود عمال امکان دارد؟ اگر نی، آیا جامعه جهانی مانع  ●

 ناشی از عوامل داخلی است؟

دهد که تا هنوز هم  نشان می کنونیچنان وضعیت های چند سال اخیر در مورد تغییر نظام سیاسی کشور و همبحث و جدل 

آیا تغییر نظام سیاسی عمال گان این پرسش به عمل آمد که دهندههای بزرگ روبرو است. از پاسخسازی این کار با دشواریعملی

اگر موانعی در برابر تغییر نظام سیاسی وجود  ؟باشدمیموانع اصلی در مقابل تغییر نظام سیاسی کشور چی   ؟ممکن است یا خیر

  ؟دارد، آن موانع داخلی هستند یا خارجی
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در این  که حدود یک سوم به عوامل خارجی اشاره نموده و بقیه هم موانع داخلی را دهدمینشان مصاحبه شونده  39پاسخ نتیجه در 

که نباید تقصیر به دامن جامعه جهانی انداخته شود. مردم افغانستان و دولت  کنندمیها تاکید ی تبصره. بعضدانندمیقضیه دخیل 

یک برداشت دقیق  نهفته است. نخستین مشکل هم در نبود . تمام موانع در داخلکندمیبخواهند، جامعه جهانی کمک  همردان هر چ

ر تکه امروز ادعا دارند نظام بدیل برای کشور مناسب. اکثریت مردم و شاید هم خیلی کسانیباشدمیهای بدیل گزینهجانبه از همهو 

ه در کها و افرادیگردد به گروهمیها و تاثیرات احتمالی نظام بدیل چیست. بخش دیگر هم بر که مشخصات و معرف دانندمیاست، ن

اد تغییر نظام دولتی در افغانستان بر بنی "خواهند مانع تغییر شوند.ها با تمام قوا میباشند. این گروهصاحب امتیاز می کنونینظام 

د مربوط به تاییقانون اساسی چنین امری را تصویب کند، انفاذ آن  جرگهلویهقانون اساسی کنونی بسیار دشوار است. حتا اگر 

 1322هایش توافق کند. در قانون اساسی جمهور داوطلبانه به محدودیت صالحیتکنم که رئیسجمهور است و من گمان نمیرئیس

  163".قانون اساسی کنونی استفاده کرد تعدیلبرای  شودمی هاآن[ افغانستان مواردی وجود دارد که از 1323]

 برناب .هست نیز کشور در گروهی روحیه دهندهانعکاس گونه ای به است، نهفته کنونی نظام بقای در که هابعضی فردی امتیازات

و  دبینمی کنونیمنعفت خود را در نظام سیاسی  دارد، یک گروه ماعی در افغانستان وجودهای مختلف اجتمشکالت که بین هویت

های مهم تاثیرگذار در هها، یکی از شاخصمیان افراد و گروهفقدان روحیه ملی در  حساب، ندیدر نظام سیاسی بدیل. بگروه دیگر 

 . باشدمینظریات پیرامون مفکوره تغییر نظام سیاسی با مواجهه 

ل ی از عوامشمار، بلکه دانندمیگویان موانع تغییر نظام سیاسی را تنها محدود به عوامل داخلی ندر نقطه مقابل، گروهی از پاسخ

های درگیر مسائل دیدگاه تخنیکی کشور ،خستن. شودمی. عوامل خارجی به دو گروه تقسیم دانندمیمرزی را نیز دخیل بیرون

شخیص همین نظام سیاسی را مناسب ت کنونیکشورهای قدرتمند تاثیر گذار در افغانستان در شرایط  کهاین. یعنی باشدمیافغانستان 

. جهانی هایقدرت از بعضی به گرددمی بر سیاسی نظام تغییر بخش یک "ند. کنمورد تلقی میها برای تغییر نظام را بیداده و بحث

 صویبت و تسوید وقت در شاید د،دان خود کشورهای از که ایتجربه و افغانستان وضعیت از که ایمطالعه با هاآن که است این شدلیل

 نظام هر از تربیش نظام ریاستی شاید من باور به .آیدمی افغانستان اندام به سیاسی نظام لباس نوع چه که بودند متوجه اساسی قانون

مانع راه تغییر که عوامل خارجی را از کسانی بیشتر شمار 162".باشد داشته خوانیهم افغانستان جامعه هایواقعیت با دیگر سیاسی

ا تاثیرگذار اند، در این راستافغانستان دخیلکه در عرصه سیاست داخلی یبه این نظراند که منعفت ملی کشورهای دانندمی نظام سیاسی

ظام خواهند ناند، به همین دلیل نمیکشورهایی نظیر پاکستان و ایران خواهان هرج و مرج در افغانستان که گویندها میاست. بعضی

   . دانندمیا عامل این کار بازی بزرگ امریکا در منطقه ر شمارکار آید که باعث ثبات در افغانستان گردد.  یک سیاسی در کشور روی

تان در . افغانسبریممی کنیم به این معنا است که کشور را به بحران دیگراگر در باره تغییر نظام صحبت می کنونیدر وضعیت  "

 ویگر با چین و از طرف د کندمیداعش را تقویت  طرف شواهد وجود دارد که امریکامیدان جنگ امریکا است. از یک کنونیوضعیت 

در برابر طرح  مانع جدی را های مالیهزینهدر پایان  161"تر کند.خواهد نظام را در داخل ضعیفدیگر می سویاز  روسیه رقابت دارد.

. افغانستان توان مالی این کار را ندارد و جامعه جهانی هم با مصارف گزاف که طی چند سال گذشته کند سیاسی تلقی میتغییر نظام 

 ای به تمویل این برنامه ندارد.متقبل شده است، فعال عالقهدر افغانستان 
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 نقشه راه برای تغییر و اصالح نظام سیاسی

در تاریخ گذشته افغانستان( که بتواند نظام سیاسی  دوربرای تغییر نظام سیاسی کدام کشور الگوی مورد نظر شماست )یا کدام  ●

 بدیل مناسب را نشان دهد؟ 

 22 قسمت، نیا در. دهند حیضتو را شانیشنهادیپ ینظام بودند، خواسته شد تا الگو ها رییخواهان تغ گونه ایبه  که یانیگوپاسخ از

 انتقاد با شونده مصاحبه 11. اندبرده نام نمونه هاینظام عنوان به را خارجی کشورهای سیاسی هاینظام شده داده پاسخ 23 از مورد

 هاینظام از هم شوندگان مصاحبه باقی. دارد خود خاص سیاسی نظام به نیاز کشور هر که کردند تاکید غربی، های نمونه از پیروی

   .کردند یادآوری بهتر، الگوی عنوان به افغانستان قبلی سیاسی

عنوان ویان به گکشورهایی نظیر آلمان، استرلیا، فرانسه، لبنان، هند، ترکیه، پاکستان و انگلیس از نظر پاسخ کنونینظام سیاسی 

ها  های غیر متمرکز دارند، پاسخکشورهای نامبرده اکثرا نظامکه اند. باتوجه به این امر های مناسب برای افغانستان قلمداد شدهالگو

انه به میهای آسیایهای کشورهم از نظام شماررنگ باشد. البته یک حاکی از تمایل به نظام سیاسی است که تمرکز قدرت در آن کم

الل عمده این بود که وضعیت اجتماعی کشور طوری است که نظام نرم دلگوی مناسب برای افغانستان یادآوری کردند. استعنوان ا

فغانستان ا جامعهریت موثر ید باعث مدتوانمیقهریه  قوۀبناً جدیت دولت با میل به  ،رت موثر این جامعه را مدیریت کندد به صوتوانمین

ه، سر گذاشتهای سیاسی که این کشور پشتبنان را با توجه به ساخت و بافت اجتماعی و جنجالنظام سیاسی ل شمارگردد. یک 

از سوی دیگر اداره  ووجود دارد متمایز های اجتماعی . چون در لبنان از یک طرف هویتدانندمیترین الگو برای افغانستان مناسبت

 در قدرت واقعی کشورشان سهیم شوند. هاآنداشته و باعث شود ها را در کنار هم نگهسیاسی توانسته همه گروه

ه سه پست مهم در آن بین س .کشور لبنان عین وضعیت افغانستان را دارد. عمال نظام، نظام پارلمانی است و حتی فراتر از پارلمان " 

ست که اکثریت جمعیت را تشکیل قوم تقسیم شده است. ریاست جمهوری از مسیحیان است. نخست وزیری از اهل سنت در لبنان ه

د الگوی خوبی باشد و بسیاری دیگر از کشورها که نظام پارلمانی توانمی. عراق هم اهل تشیع استو ریاست پارلمان مربوط به  دهندمی

  162"توانند الگوی افغانستان باشند.دارند می

وجه به ت مناسبت ندانسته و به این باوراند که هر کشور باگویان، الگوگیری از کشورهای دیگر را مفکوره قابل مالحضه پاسخ شمار

 کنندیمطراحی کند تا پاسخ گوی نیازهای آن کشور باشد. این افراد فکر  رااش ساخت و بافت منحصر به فرد خود، باید نظام سیاسی

گان دهندهگیرد.  برخی از پاسخ ارقرمطالعات دقیق وضعیت افغانستان مورد باید تغییر نظام سیاسی  گیری درموردبرای تصمیمکه 

د نقطه آغاز باشد ولی توانمیدهه دموکراسی  ". دانندمیتوجه  قابل دورۀدر دوران حاکمیت ظاهرشاه را یک  "دموکراسیدهه "

افغانستان  لوری مثکنم ما بتوانیم مدلی برای افغانستان داشته باشیم. چون کشفکر نمی مدل باشد. باید نقطه آغاز باشد.د توانمین

گان هیکی از اعضای مجلس نمایند هدر همین رابط162 "مدل را باید از درون تجربیات و اشتباهات خودمان پیدا کنیم. .دیگر نداریم

گویم که معیارهای کشورها را در نظر گاه طرفدار این نیستم که ما به اساس الگوی دیگران کار کنیم. من میمن هیچ "گویدمی

ستان ط افغانباتوجه به شرای گرفته شود.نظر  در استها مطرح ی کلی که در جهان به عنوان معیارهای مشترک نظامبگیریم. معیارها

آید بدون این که مطابق شرایط افغانستان باشد و فقط . یک بخش مشکل افغانستان این است که قوانین میازآن یک چیزی بسازیم
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نجیب اهلل را الگوی  گویان هم نظام سیاسی دوره دکتراز پاسخ یشماردر آخر،  166".کنندکپی قوانین سایر کشورها را ترجمه می

با ساخت و باف اجتماعی کشور مناسب  اهللنجیب که نظام سیاسی حاکم در زمان دانسته و به این باوراند کنونیتر از نظام مناسب

 دانستد. خودشان را در قدرت سیاسی سهیم میهای اجتماعی کشور در نظام نجیب اهلل اکثر گروه شودمیبود. گفته 

  یست؟چ بدیل سیاسی نظام استقرار برای اگر برای تغییر نظام سیاسی موجود افغانستان تصمیم گرفته شود، بهترین روش ●

صد و یازدهم یک مادۀگردیده است. در  بینیپیشدر  قوانین نافذه افغانستان روش تعدیل نظام سیاسی از طریق تعدیل قانون اساسی 

گردد. یکی از این حاالت هم اتخاذ تصمیم در مورد در حاالت مختلف برگزار می جرگهلویهقانون اساسی افغانستان آمده است که 

رای شد که اگر قرار شود، ب پرسیدهشوندگان . مرتبط با این موضوع از پرسشباشدمیمسایل مربوط به تعدیل احکام قانون اساسی 

ترین روش است. برای مشخص شدن موضوع چهار گزینه ذیل به عنوان تصمیم عملی گرفته شود، کدام روش مناسبیر نظام یتغ

 های فرضی ترتیب گردیده بود: پاسخ

 .کنونیبا حفظ قانون اساسی  تربیشتغییر دادن قوانین برای تمرکززدایی  -الف

 .داریحکومتنظام  قانون اساسی و تعدیل قانون اساسی و جرگهلویهفراخواندن  -ب

 عنعنوی و تبدیل رهبران دولت. جرگهلویهبرگزاری  -ج

 تا توسط صدور فرمان حکومت کند. اجازه داده شود  جمهوربه رئیس -د

مصاحبه  22از میان  "داریحکومتقانون اساسی و تعدیل قانون اساسی و نظام  جرگهلویهفراخواندن "های مطرح شده، در بین گزینه

تن  13 "کنونیبا حفظ قانون اساسی  تربیشتغییر دادن قوانین برای تمرکززدایی "در مرحله بعد هم . طرفدار داشتتن  16شونده 

حل استقرار نظام سیاسی بدیل به عنوان راهرا  "عنعنوی و تبدیل رهبران دولت جرگهلویهبرگزاری " تن 2 اخیر ردۀ. در طرفدار داشت

تا توسط صدور فرمان حکومت اجازه داده شود  جمهوربه رئیس"از این گزینه که  گانشوندهاما هیچ یک از مصاحبه دانستند.مناسب 

 حمایت نکردند.  ،"کند

 یت بیش ازبه صالح تربیشقانون اساسی و تعدیل قانون اساسی بودند،  جرگهلویهکه طرفدار تغییر نظام از طریق فرا خواندن کسانی

اند استدالل کرده هاآنتر شود. های رئیس جمهور کمجمهور شاکی بوده و تاکید کردند که باید از این طریق صالحیتاندازه رئیس

 قانون اساسی دایر شود.  جرگهلویهگردد، پس باید تغییر نظام سیاسی به قانون اساسی کشور بر می مسئلهکه چون 

هایی رزشا کنونیاند که قانون اساسی هستند، تاکید کرده کنونیگروه دیگر که طرفدار تمرکززدایی از نظام با حفظ قانون اساسی 

ر گردد. برای تبه وجود بیاید که قدرت متمرکز  پراکنده کنونینیاز است یک سلسله اصالحات در نظام  باید حفظ شود، منتها دارد که

 جرگههلوی، خواهان برگزاری پاسخ دهندگانکمتری از  شماراند.  به احزاب را پیشنهاد کرده تربیشنقش قانونی ی دادن شماراین کار 

زمینه ا در این هعنعنوی شدند تا از این طریق رهبران دولت تبدیل گردیده و تغییر در نظام سیاسی کشور صورت گیرد. یکی از تبصره

قانون  رگهجلویهعنعنوی را زودتر بیاوریم.  جرگهلویه " قانون اساسی مشکل است. جرگهویهلبرگزاری  کنونیاین است که در شرایط 

ها را  نداریم. ما نیاز به یک جرگه عنعنوی دیگری برای تغییر قانون اساسی  ولسوالیدایر کرد. چون انتخابات  شودنمی اساسی را
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های  های هویتی و بخشحمایت کند. یک مقدار اصالحات دیگری که در بخش های فرهنگی و بخش را آن داریم که جامعه جهانی

 169".را هم انجام بدهد. هدف آینده باشد، گذشته نباشد  -بازار و امثال آن  مثال اقتصاد –اقتصادی  

 

 تمرکززدایی یا تمرکزگرایی 

 های ذیل چگونه خواهد بود؟ تاثیرات تمرکززدایی یا تمرکزگرایی بر بخش ●

 اداره عمومی  -انکشاف و اقتصاد                    ج -امنیت و صلح                     ب -الف

در  .اختصاص داده شده است تمرکززدایی و تمرکزگراییدر رابطه با  منفی و مثبت پندارهایبررسی  به پژوهش این پایانی پرسش

مطرح شد که اگر قرار باشد یکی از این دو روند در کشور حاکم شود، چی تاثیرات بر امنیت، انکشاف، اقتصاد  پرسشاین بخش این 

پاسخ  به تاثیر مثبت تمرکززدایی اشاره دارند.تن آن  31پرسش شونده  21بخش از عمومی کشور دارد. در این  ۀادار در فرجام باالیو 

 .در حال نوسان است میان تاثیر مثبت و منفی دیگر اندک شمار

گرایی . تمرکزشودمیتامین امنیت  ،تربیشها تاثیر مثبت دارد. یعنی تمرکززدایی باعث توسعه تمرکززدایی بر همه این بخش " 

ودند ها بکیانتخابات، بخش عظیمی از جامعه افغانستان که ازب دورۀ... به طور مثال در کندمیچنانچه شاهدش هستیم اوضاع را بدتر 

ها کیای همین نظام و استقرارش تالش کردند. کمپاین کردند، در انتخابات شرکت کردند. ولی تمرکزگرایی سبب شد که حاال ازببر

ین اکنند. با مجامع بین المللی علیه دولت کمپهای حکومت هستند، هر روز علیه حکومت اجتماع برگزار در عین حالی که یکی از پایه

 191"؟آورد، کجای این ثبات و امنیت میبنابراین کنند. ین میاعلیه دولت کمپ و امریکاکنند به کنند. سفر می

خویش  ابتکارات مسلکیی اعطا کند تا بتوانند در امر تامین امنیت از تربیشتواند به نیروهای امنیتی صالحیت تمرکززدایی می " 

ین والیتی متکی به مرکز شده و فقط تطبیق کننده اوامر وولمسعمومی نیز تمرکزگرایی سبب شده است که  ۀدر ادار بهره جویند.

رت کار باشد به هیچ صوو بخصوص اگر شخص محافظه گیردمیین طراز اول مسوولمرکزی باشند. این امر قدرت تحلیل و ابتکار را از 

شده از مرکز  مادههمه چیز آ گردد. در چنین شرایط،شان کامال محدود می زند و نقش مردم در حیات مادیدست به ابتکار نمی

   191".اندمحض گانهکننددر مورد نظری داشته باشند. فقط تطبیق دانندمیین نیز خود را ملزم نمسوولرسد و می

این افراد به تاثیر مثبت تمرکزگرایی در تامین صلح  تربیشاند. از اوصاف مثبت تمرکزگرایی یادآوری کرده هم یشماراز طرف دیگر، 

به این امر استوار است که با وضعیت نامطلوب امنیتی کشور، باید فرماندهی این نیروها واحد  هاآناند. استدالل و امنیت اشاره کرده

 ایجاد خواهد شد.هرج و مرج باشد، در غیر آن صورت، در بین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه
ود که مشاهده می ش  لیبرالیسم، ایدئولوژی از اسکینر نقد و درمورد انواع نظام های سیاسی بلوندل نظری چارچوب گرفتن نظر در با

 و عریفت درستی به الشمول جامع نظم و مطلوب اهداف مبنای بر را سیاسی بازی قواعد اند نتوانسته افغانستان در سیاسی بازیگران

 لحاظ به اش پاسخگویی که کرده برپا را سیاسی نظام دموکراسی، لیبرال الگوی پذیرفتن با افغانستان اساسی قانون. کنند تنظیم

 رایب که هایی گی ویژه از یکی. است متزلزل آن مردمی مشروعیت و شودمی محدود قومی نخبگان شمار انگشت گروه به سیاسی

 و کنند می عمل نهادها مهمترین حیث به کشور در سیاسی احزاب که است این شده شمرده بر دموکراسی لیبرال سیاسی نظام

 مانپارل عملکرد و مجریه قوۀ نظارت در احزاب افغانستان سیاسی نظام در اما. دارند قرار سیاسی احزاب نظر زیر مجریه قوۀ و پارلمان

 مردم یاسیس مشارکت. یابد می تبارز رسمی غیر و غیرساختاری های رقابت زمینه در تربیش هاآن فعالیت بلکه ندارند، شایسته نقش

 ایه معامله و ها جدل فریبانه، عوام شعارهای تاثیر تحت بلکه دولت، و شهروند متقابل تکالیف و وظایف چارچوب در نه حکومت در

 در سیاسی بازی قاعده مهمترین حیث به مسوول، غیر افراد توسط قدرت انحصار و اقتدارگرایی. دارد قرار موقت و روزمره سودجویانه،

 .است ساخته دار خدشه را قانون درپیشگاه برابری اصل هم و کرده تضعیف جامعه در را گان نخبه نقش هم که آمده

 شمار به شورک پسین سال چند سیاسی های گفتمان ترین داغ  از یکی امنیتی، مسائل کنار در ،افغانستان سیاسی نظام تغییر موضوع

 به ار کشور سیاسی نظام مورد در گفتمان افغانستان، در اخیر سال پانزده تیامنی و اقتصادی سیاسی، مختلف هایویدادر. رودمی

 جامعه سیاسی هاینیاز گوییپاسخ ظرفیت سیاسی نظام نوع یچ کهاین و سیاسی نظام نوعیت بحث ،اما. است کرده متاثر شدت

 اباتانتخ ویژه به کشور، سیاسی کالن رویدادهای در همواره موضوع این ،آن از پس. گردیدمی آغاز بن کنفرانس از دارد، را افغانستان

  .  است بوده انتخاباتی مبارزات اساسی محورهای از پارلمانی و جمهوری ریاست

 نای شان، فردی ابراز نظر از جدا کشور، سیاسی نظام یرتغی به پیوند در جمهور، رئیس دوم معاون دانش سروراخیر  موضع گیری

 891.ستا گسترش حالدر تازه و مند نظام گونه به روز هر کشور در نظام تغییر گفتمان و بحث که دهدمی بازتاب صراحت به را مسئله

 اهرسانه و محققین مدنی، جامعه گانهنمایند سیاسی، امور آگاهان بلکه نبوده، نظام درون سیاسی حلقات به محدود نظام تغییر بحث

 دفاع هب هاگروه و افراد از شماری میان، این در  که دهندمی قرار تحلیل و تجزیه مورد را کشور کنونی نظام حفظ یا و ریتغی پیوسته

 ارایه درحالی دیدگاه ینا. کنندمی توصیف کشور کنونی وضعیت با سیاسی نظام ترینمناسب را آن و پرداخته کنونی سیاسی نظام از

 هنگاناهم به داریحکومت مشکالت و مسائل از خیلی و شده ترگسترده روز تا روز کنونی سیاسی نظام از انتقادها دامنه که شودمی

 . شودمی داده نسبت کشور کنونی شرایط با سیاسی نظام بودن

 اسان،کارشن با را سیاسی نظام تغییر بحث جدیت و عمق تا کرده تالش پژوهش این کشور، در بحث این روزافزون اهمیت به توجه با

 رارق ارزیابی مورد را هاآن دیدگاه و گذاشته میان در دولتی مقامات و ملی شورای گاننماینده مدنی، جامعه نمایندگان ،پژوهشگران

 .دارد قرار انتقاد مورد یکنون سیاسی نظام گوناگون هایبخش که دهدمی نشان روشنی به پژوهش این از آمده بدست نتایج. دهد

 جدا. دهدمی شکل را شهروندان انتقاد اصلی محورهای اساسی قانون موثر تطبیق اهمیت و قدرت زدایی تمرکز ،یانتخابات نظام اصالح

                                                           
برای رونمایی دو گزارش تحقیقی خود پیرامون بررسی  (AREU) افغانستان ارزیابی و تحقیق آقای دانش در محفلی که واحد 1392اسد  31به تاریخ .  192

الی و ربود، مخالفت خود را با تغییر نظام سیاسی فعلی بنا بر الگوهای پارلمانی، فدیده ردگقضایی و قوه اجرائیه در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت برگزار 

که نظام سیاسی فعلی یک نظام نیمه ریاستی است، خواهان اصالح جزئی نظام کنونی شد. تفویض اختیارات و صالحیت های  صدارتی اعالم کرد. او با تذکر این

 بیشتر به ادارات محلی طبق قانون اساسی فعلی از جمله پیشنهادات ایشان برای اصالح نظام سیاسی کشور بود. 
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 و شهروندان برای موضوع اهمیت دهنده اسانعک واقع در هابحث این تدوام که کرد ادعا توانمی کلی طور به ،شده ذکر موارد  از

 از و ستهنگری سطحی موضوع این به نباید کشور سیاسی اندرکاران دست و افغانستان دولت دلیل، همین به. باشدمی کشور سرنوشت

 دتوانمی ،است داشته ادامه درنگبی جامعه در سال چندین از بیش که ملی گفتمان انگاشتن نادیده چون. بگذرند تفاوت بی آن کنار

 . سازد بدتر این از بیش را کشور نابسامان وضعیت و کرده ایجاد کشور در را سیاسی پچیده مشکالت آینده در

 آفرین کلمش و انگیز بر ابهام متناقض، گذشته ۀدور چند انتخابات برگزاری روند سیاسی نظران صاحب تربیش باور به موارد بسا در 

 ختارهایسا و افراد فراقانونی رویکردهای ،تخلفات. شود کشیده چالش به نظام سیاسی مشروعیت تا هشد سبب امر این و  ه استبود

 نامهموافقت امضای بااگرچه . تبدیل شد بحران به 1392 سال جمهوری ریاست انتخابات سیاسی موجود سرانجام در نظام معیوب

 توضعی ،اما ، شود برچیده حدودی تا کشور سیاسی مشکالت شاید کهایجاد شد باور این ملی، وحدت حکومت تشکیل سیاسی

باور عمومی . استزده آسیب را باور این سیاسی نامۀموافقت در شده داده وعده اصالحات به نظام پابندی عدم و ملی وحدت حکومت

 دهگردی قبل از تر برجسته ملی وحدت حکومت دوران در تمرکزگرایی روند که در مصاحبه های انجام شده در این پژوهش حاکی است

 به را شان هایصالحیت ،هاخانهوزارت نظیر مجریه قوۀ سنتی نهادهای ملی، وحدت حکومت بدنه در ساختاری راتیتغی بنابر. است

 سایه زیر که نمود اشاره عالی هایکمسیون به می توان شده تاسیس تازه های نهاد جمله از. اند کرده واگذار تاسیس تازه نهادهای

 دنش تشریفاتی سمت به هاخانهوزارت سو یک از تا شده باعث تغیرات این. دارند فعالیت و گردیده تاسیس جمهوری ریاست نهاد

 اصالحات آوردن به پابندی عدم ملی، وحدت حکومت دیگر مشکل.  در انجام دادن کارها تاخیر بیاید دیگر جانب از و دنکن حرکت

 از سپ ولی. بوجود آمد انتخاباتی نظام اصالح به یامیدوار ملی، وحدت حکومت تاسیس از پس. باشدمی کشور انتخاباتی نظام در

 تمسیس تدواماست. به نظر می رسد با  بر نداشته راستا این در ایارزنده گام ملی وحدت حکومت، سال سه به نزدیک شدن سپری

 در چون. بود نخواهد گذشته هایانتخابات نتایج از ترمتفاوت آینده انتخابات نتایج -انتقال قابل غیر واحد رای- کنونی دهی رای

 تشخیص مشکل دیگر جانب از. یابند می راه پارلمان در متعهد و گوپاسخ نمایندگان نه و گیردمی شکل موثر احزاب نه کنونی سیستم

 حل وزهن تا ،گردد حاصل نسبی شفافیت انتخابات در و شود رفع یحدود تا برقی تذکره توزیع با دتوانمی که دهندگان رای هویت

 مانند کشوری جمهوری ریاست انتخابات در( 1011)  اکثریتی سیستم ضمن در .گردد توزیع ها زودی این به رود نمی انتظار و نشده

 ستردهگ تقلب و انتخاباتی مبارزات شدن حیثیتی .است برانگیز چالش ،باشدمی مختلف گروهی هایهویت خرده دارای هک افغانستان

 تامین را جمهوری ریاست نهاد سیاسی مشروعیت تواندنمی کنونی اکثریتی نظام که دهدمی نشان گذشته انتخابات دورۀ چند در

 استری نهاد با دست یافتن به که است باور این به کندمی شرکت جمهوری ریاست انتخاباتی مبارزات در که گروهی هر چون. کند

 موضوع یک به جمهوری ریاست نهاد آوردن بدست برای مبارزه دلیل، همین به. یابدمی دست کشور در واقعی قدرت به جمهوری

 که است این شودمی داده نسبت سیستم این به که یدیگر چالش.  گرددمی تبدیل کشور سیاسی فعال هایگروه میان در حیثیتی

 سیاسی ۀعرص در برنده گروه برای آینده در ممکن که خورده شکست های گروه به نمادین نقش سپردن با تا کندمی تالش برنده گروه

 یاسیس های گیری تصیمیم روند در را شان موثر گیری سهم بستر کهاین بدون سازد، خاموش گونه ای آنها را به شوند ساز مشکل

 بازنده هایگروه و شده نهادینه بازنده یهاگروه سایر بر برنده گروه( domination) تسلط فرهنگ ،روند این اساس بر. کند فراهم

 فتنر بین از باعث جویی سلطه فرهنگ قبول مدت، دراز در. یابندمی تقلیل مسلط و حاکم ۀطبق (dependent) گانوابسته به فقط

 به دست حاکم، طبقه طرف از شده منظور امتیازات اقلحد حفظ برای وابسته افراد. گرددمی سیاسی نظام اصالح برایافراد  انگیزه

  .کنندمین مطرح دباش حاکم طبقه منافع با تقابل در که را اجتماعی و سیاسی مهم مسایل و زنندمی سانسوری خود

 به قوا نظمم تفکیک کنار در تا است نیاز ،افغانستان مانند فرهنگی چند و ملیتی چند کشورهای سیاسی ساختار گرفتن نظر در با

 فراهم گوناگون هایگروه مشارکت بستر سیاسی قدرت توزیع با مجریه قوۀ در خاص طور به (گانه سه قوای تفکیک)  آن سنتی شکل
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 نافعم و هاخواست توانمی سختی به ،قومی چند سیاسی نظام اجرایی دستگاه در هاگروه صالحیت تفکیک عدم صورت در چون. شود

می  تانافغانس شبیه تقریبا  اجتماعی نظر از که لبنان و عراق مانند یهای کشوردر  دلیل همین به. گرفت نظر در را مختلف هایگروه

 وتیو حق یدارا اجراییه نهاد های گیری تصمیم در مختلف های جناح و شده تعریف اجرایی نهادهای در حتی قدرت تقسیم ،باشند

 های گروه منافع تا باشدمی  (Dual Executive) دوگانه هاجرائی قوۀ ایجاد  ،معضل این از رفت بیرون هایراه از یکی. 193هستند نیز

 .گیرد قرار نسبی توازن در سیاسی کالن هایگیریتصمیم در رقیب سیاسی

 از شان تصامیم در کهاند  داده نشان ،اند شده معرفی مستقل ظاهراً که لفمخت هایسیونیکم و نهادها گذشته، سال چند طی

 192،انتخابات مستقل سیونیکم و عالی دادگاه. باشندمی (اجراییه قوه بخصوص ) دیگر هایقوه  از رمتاث و نبوده برخوردار کافی قاللاست

 هاداشتو را منتقدان از خیلی و نموده ایجاد کشور در را کالن هایتنش شان تصامیماز   بعضی که دنباشمی نهادها نوع این بارز نمونه

 ورد،آ می وجود به جامعه برای که آنی های الجنج از عالوه ها نهاد استقاللیت مشکل . دنببر پرسش زیر را نهادها این استقالیت تا

 یک حد از بیش تاکید که دهدمی نشان مختلف جوامع تاریخی تجارب و هاواقعیت  .ارندمیگذ جا به خود از نیز مدت دراز یمنف تاثیر

 ریگی سهم و امتیازات حوزه از که یهای گروه چون. گردد می جامعه در ثباتی بی ایجاد باعث خود ثبات، حفظ برای نهاد یک یا گروه

 .نمایند عملی را شانهایخواست ثباتیبی ایجاد با تا کنندمی تالش ،انددهمان بیرون

 امور تییفک در مهم تاثیر سیاسی، نظام ریتغی جمله از ،سیاسی کالن موضوعات درباره گیری تصمیم برای ملی تشکیالت و شیوه

 که هجرگلویه ،پژوهش این هاییافته اساس به. است بوده جنجالی موضوع همواره مسئله این افغانستان در. دارد کشور یک سیاسی

 بودن دموکراتیک میزان و فعالیت نوع ساختار، در اشکاالت بعضی دچار 191،شودمی معرفی "افغانستان مردم اراده مظهر ترین عالی "

 ریقط از را مردم ظاهری رضایت تا کنندمی تالش نهاد این از ابزاری استفاده با مسلط های گروه نهاد، این منتقدان زعم به. اشدبمی

 سوی از تنها نه چالش این. دهندمی سو و سمت خود میل مطابق را امور  کهحالی در نمایند، کسب نهاد این اعضای کردن چیندست

 نهاد به نسبت را انتقاد عین است گرفته صورت زمینه این در که قبلی مطالعات بلکه گردیده، مطرح پژوهش این شوندگان مصاحبه

 اساسی قانون تعدیل درمورد گیری تصمیم، روند طوالنی و پیچیده جرگهلویه نهاد مشکالت از جمله 192.ستا کرده وارد جرگهلویه

                                                           
 از پشنهاد در قالب دمکراسی توافقی قابل تحلیل می باشد.  نوع. این  193

  سوی از کمیسیون این علیه اعتراضی ،1392 میزان 11 تاریخ به ، مورد آخرین در. دارد طوالنی سابقۀ انتخابات مستقل کمیسیون به نسبت اعتمادی بی. 192

 ونکمیسی اعضای برکناری خواهان هاآن. گرفت صورت کابل در "افغانستان سیاسی های جریان تفاهم شورای " نام زیر سیاسی های ائتالف و احزاب از شماری

 این یبیانیه در. شوند برکنار باید "استقالل عدم و کاری ظرفیت نداشتن" دلیل به انتخابات مستقل کمیسیون اعضای که داشتند تاکید ها آن. شدند انتخابات

 فافیتش عدم و مالی فساد موجودیت مدیریتی، الزم و کافی ظرفیت نبود طرفی،بی روحیه نداشتن گیری،تصمیم در استقالل عدم دلیل به": است آمده شورا

 سیاسی های جریان و مردم اعتماد مورد و ندارد را تقلب از عاری و شفاف انتخابات برگزاری توان[ کمیسیون] اعضا، میان درونی اختالفات و هاخریداری در

  ،1392 میزان 11 در شده بازدیده فارسی، سی بی بی .است خوانده "غیرقانونی و وقت از پیش" را انتقاد این افغانستان انتخابات کمیسیون،اما ".نیست

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-28539311 

 جمهور، رئیس محاکمه نظیر مهم های ماموریت آن برای و دانسته "افغانستان مردم ارادۀ مظهر ترین عالی " رالویه جرگه  افغانستان، اساسی قانون.  191

 اساسی قانون 111 و 111 های مادۀ به کنید نگاه. است گرفته نظر در کشور علیای مصالح به مربوط مسایل مورد در تصمیم اتخاذ و اساسی قانون احکام تعدیل

 .افغانستان فعلی

 ،"غانستاناف در "لویه جرگه" طریق از استعماری سلطۀ ایجاد: گذشته ویرایش" مقاله به کنید نگاه معاصر افغانستان تاریخ درلویه جرگه  جایگاه درمورد.  192

  ،1392 عقرب 2 در شده بازدیده زمین، خراسان زاد، لعل دکتر ترجمه حنیفی، جمیل دکتر

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=Editing the Past: Colonial Production of Hegemony Through 
the “Loya Jerga” in Afghanistan, M. Jamil Hanifi, Iranian Studies, Online Publication Date: 11 June 2112 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41539388
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=2053
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 از پس هایسال طی کند، مشکل حل حیاتی و حساس مواقع در باید که جرگه 192.باشدمی و شیوه رای گیری اکثریتی آن کشور

 انتخابی نهادهای بر دموکراتیک غیر ساختار یک گونهب جرگهلویه واقع در196.است یکارکردغیر عمال جدید اساسی قانون تصویب

 هب جرگهلویه جایگاه تا است شده تالش. است کرده ممانعت اساسی، قانون تعدیل مانند طلبانه اصالح اقدامات از و شده تحمیل

 . باشدمی الزم سیاسی مشروعیت فاقد نهاد این خود اساسا شودمی مالحظه چنانچه اما ،شود داده رتقاءا 199موسسان مجلس

 در و دماتخ توزیع ،محلی داری حکومت کیفیت روی مستقیم تاثیر ملی، سطح در سیاسی ساختار چگونگی که نیست شکی این در

 میزان و اختیارات ،هاصالحیت حدود که دهدمی نشان کشورها از بسیاری سیاسی تجارب. دارد محالت سیاسی مدیریت مجموع

 ،انستانافغ در. گذاردمی تاثیر محالت در داری حکومت کیفیت بر مستقیم ایگونه به محلی نهادهای گیری تصمیم در یتاستقالل

 محلی هایحکومت کلیدی مقامات اکنون هم. است کرده محول مرکز به را محلی اساسی هایگیری تصمیم ،اداری بسیط نظام

 الزم شناخت ها ولسوالی و والیات بعضی در شده گمارده مقامات موارد، اکثر در که شوندمی منصوب و تعیین مرکز سوی از مستقیما

 مسوولیت جای به محلی مقامات  ضمن، در. اند داده نشان خود از ناکارآمد و ضعیف یریتمد و نداشته محالت عمومی های ساختار از

 ولتد اداری روند بودن محور مرکز با. باشند می خودشان به نسبت یمرکز حکومت مقامات رویکرد نگران محل، مردم برابر در پذیری

 الحیتیص ابهام یک در تربیش و نیافته را خود یواقع جایگاه هنوز تا -ولسوالی والیتی، های شورای مانند -مردمی های نهاد افغانستان،

 ری،گی میمتص عرصه در تربیش صالحیت محلی اتادار تا است نیاز محالت سطح در داری حکومت وضعیت بهبود برای. دارند قرار

 .باشند داشته سازی بودجه و عمرانی های برنامه عرصه در خصوص به

 گرا یکل دید هنوز هم کشور سیاسی و اداری امور سازان پالیسی و انناسکارش بعضی حتی متاسفانه که شودمی مالحظه نهایت، در

 رد منظم مطالعات نخست، های اقدام عنوان به است نیاز دلیل، همین به. دارند کشور سیاسی و اداری های چالش به راجع یحسط و

 وجیهاتت با. گیرد قرار توجه مورد علمی و فنی دریچه از تربیش سیاسی اصالح و ریتغی امید تا بگیرد صورت شده مطرح های بخش

 یاسیس موثر اصالحات زمینه و داد کاهش را گرفته خود به کشور رد تییحیث جنبه که سیاسی احساسات شودمی علمی و مسلکی

 .ساخت فراهم را

 

 

 
 

 

 

                                                           
این  ".الخ...ها ولسوالی و والیات شوراهای روسای( 2 ،ملی شورای اعضای( 1: از است متشکللویه جرگه  " که است آمده اساسی قانون 111 مادۀ در.  192

 نبودن ذیرپ امکان. است نبوده پذیر امکانلویه جرگه  فراخوان دلیل این به و نشده برگزار ها ولسوالی انتخابات تاکنون موجود سیاسی نظام دردرحالی است که 

   .، به شمار می رودگردد می اساسی قانون تعدیل شامل که ملی وحدت حکومت سیاسی توافقنامه مواد تطبیق برابر  در اساسی مانع ،لویه جرگه برگزاری

 ،نداشت نقش هیچگونه افغانستان مردم ارادۀ مظهر ترین عالی عنوان بهلویه جرگه  کشور، اخیر جمهوری ریاست انتخابات بحران حل در. به طور مثال  196

 . زد رقم را ملی وحدت حکومت سیاسی توافق خود پادرمیانی با امریکا متحده ایاالت خارجه امور وزیر کری جان بلکه

 .باشد می آن در بازنگری و اصالح یا اساسی قانون تصویب و نگارش به موظف که است مجلسی مؤسسان مجلس.  199
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 ضمایم

 

 سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی قنامهمتن کامل تواف: نخست ۀضمیم

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 ملی وحدت حکومت ساختار مورد در انتخاباتی تیم دو میان نامهموافقت

 6939 سال سنبله ۹3 کابل،

یک برنامه همه جانبه اصالحات  نز دارد که به تطبیق نمودافغانستان در این مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع و کارا نیا

ن ی مردم افغانستاهای قانون اساسی در زندگی روزمرهی آن ارزشدر راستای توانمندسازی مردم افغانستان متعهد باشد، تا در نتیجه

یس جمهور، باعث تحکیم ثبات در کشور ئاجرایی، تحت قیادت رس ئیرس جمهور و ئیمحقق گردد. همکاری واقعی سیاسی میان ر

گردد. حکومت وحدت ملی با پایبندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصالحات و تصمیم گیری مشترک، آرمان های مردم افغانستان می

را برای تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای 

سازد. به عالوه، این توافقنامه بر نیاز به مشارکت واقعی و هدفمند و همکاری موثر در امور ده میکرام و اشخاص آسیب پذیر، برآور

 باشد.حکومت، به شمول طرح و تطبیق اصالحات مبتنی می

باید  هاجرایی را به صورت کامل تعریف کند. بلکه این رابطس ئیرجمهور و س ئیرتواند رابطه میان این موافقتنامه به تنهایی خود نمی

پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف گردد.  مسوولیتتر از همه، در نتیجه تعهد هردو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم

 باشند.اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با یکدیگر میس ئیرجمهور و س ئیر

 اجرایی: وزیر نخست  پست ایجاد طرح بررسی و اساسی قانون تعدیل منظور به جرگهلویه برگزاری -الف

 سال دو مدت در جرگهلویه تشکیل …"و ضمیمه آن )( 2112اگست  6) 1393اسد  12دوم اعالمیه مشترک مورخ  مادۀبر اساس 

را به منظور بحث روی تعدیل قانون  جرگهلویهور متعهد است تا جمهس ئیر ،("دهد قرار مداقه مورد را اجرایی اعظم صدر پُست تا

 اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.

س تعدیل نوییس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیه پیشئانجام مراسم تحلیف در مشوره با رجمهور، بعد از س ئیر

 .دهدمیقانون اساسی تشکیل 

 ،جرگهلویهقانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب  121 ۀبه تأسی از حکم ماد

 ها را برگزار نماید.ولسوالیقانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای  111 ۀماد 2مطابق بند 

نافذ گردانیده، مرزها و حدود واحدهای اداری محلی حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیالت اساسی دولت را تصویب و 

 را از مجاری قانون تعیین نماید.
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را برای تمام شهروندان کشور، در زودترین فرصت  (کمپیوتری)حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی 

 ممکن تکمیل کند.

 گردد.نامه است، تطبیق میی این موافقته ضمیمهموارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول زمانی ک

 اجرایی: رییس پست -ب

 دوم مادۀپنجاهم قانون اساسی،  مادۀاجرایی بر اساس س ئیرتا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی، پُست 

جمهور س ئیرش در مراسم تحلیف معاونیناجرایی و س ئیرگردد. جمهور ایجاد میس ئیرمشترک و ضمیمه آن با فرمان  اعالمیه

 گردند.معرفی می

س ئیرگردد. جمهور تعیین میس ئیر تاجرایی حکومت، با وظایف صدر اعظم اجرایی، بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقس ئیر

 باشد.جمهور پاسخگو میس ئیراجرایی به 

 شود.نظر گرفته میاجرایی در فرمان رییس جمهور در س ئیرتشریفات خاص برای 

س ئیرجمهور طی فرمانی، صالحیت های اجرایی مشخصی را به س ئیرقانون اساسی،  22و  21، 22، 21های همادبا درنظر داشت 

  ها قرار ذیل اند:، که موارد عمده این صالحیتکندمیاجرایی تفویض 

  .جمهور در مجالس دوجانبه تصمیم گیریس ئیراجرایی با س ئیراشتراک 

  .گرددجمهور مشخص میس ئیرپیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت که توسط فرمان . 2

  .اصالحات حکومت وحدت ملی ۀتطبیق برنام. 3

  پیشنهاد اصالحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه قاطع با فساد اداری در حکومت. 2

  .گرددجمهور تعیین میس ئیرهای مشخص اداری و مالی که بر اساس فرمان اعمال صالحیت. 1

  .های تعریف شدهتأمین رابطه کاری قوۀ اجراییه با قوای مقننه و قضائیه در چوکات وظایف و صالحیت. 2

  .ها، برنامه و امور بودجوی و مالی حکومتتطبیق، نظارت و حمایت از پالیسی. 2

  .جمهورس ئیرهای الزم به ارائه پیشنهادات و گزارش. 6

 جمهور رویس ئیردید . مجالس کابینه، نظر به صوابکندمیجمهور کابینه را رهبری س ئیردولت و حکومت، س ئیربه صفت . 9

شکل گردد. کابینه متها و وظایف آن، دایر میها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین، در پهلوی سایر صالحیتاستراتیژی، پالیسی

 مسوولاجرایی س ئیرباشد. اجرایی، مشاور ارشد و وزراء میس ئیراجرایی، معاونین س ئیرجمهور، س ئیرجمهور، معاونین س ئیراز 

الس جمهور و هم در مجس ئیرگردد و در مورد پیشرفت امور هم مستقیماً به های حکومت است که در کابینه اتخاذ میپالیسی تطبیق

س یئرکه متشکل از  کندمیوار شورای وزیران را دایر اجرایی جلسات نوبتی هفتهس ئیر. به همین منظور، دهدمیکابینه گزارش 

برد. همچنان مجالس باشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش میاجرایی و تمام وزیران میس ئیراجرایی، معاونین 

جمهور، طی یک س ئیرنامه، موافقت مادۀگردند. برمبنای این اجرایی دایر میس ئیرهای فرعی شورای وزیران تحت ریاست کمیته

  فرمان، شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعالم خواهد کرد.

 جمهور در مورد تعیین و عزل مقامات عالی رتبه حکومتی و سایر امور مربوط به حکومت.س ئیرارائه مشوره و پیشنهاد به . 11

  جمهور.س ئیردید المللی حسب لزومجمهور در سطح بینس ئیرگی خاص از نماینده. 11
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  باشد.اجرایی عضو شورای امنیت ملی میس ئیر. 12

اجرایی در مجالس کابینه و شورای امنیت ملی عضویت دارند، وظایف، س ئیرمعاونین  ،اجرایی دارای دو معاون استس ئیر. 13

اجرایی و در نظر گرفتن تشریفات س ئیرهای اجرایی، با درنظر داشت وظایف و صالحیتس ئیرمعاونین  های مسوولیتها و صالحیت

 گردد.جمهور طی یک فرمان منظور میس ئیراجرایی از سوی س ئیر، به پیشنهاد هاآنمناسب برای 

 رتبه: عالی مقامات تعیینات -ج

فین حدت ملی، طرهای اصالحات حکومت ود به برنامهتعه ساالری، صداقت وبر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادالنه، شایسته

 به موارد آتی متعهد هستند:

در  ،اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقلس ئیرجمهور و س ئیربرابری در انتخاب کادرها میان 

گردیده، حضور هردو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری که در باال ذکر  13و  12 هاینتیجه این برابری و به اساس فقره

 مساوی و در سطح اعضا برابرگونه خواهد بود.

. این ندکنمیرتبه به اساس شایستگی موافقه اجرایی باالی یک مکانیزم مشخص برای تعیین مقامات عالیس ئیرجمهور و س ئیر

های مورد نظر و رسیدگی کامل به این پیشنهادات نهاد افراد مناسب برای پُستاجرایی را در پیشس ئیرکامل  اشتراک مکانیزم زمینۀ

اجرایی در مطابقت با روحیه اعالمیۀ مشترک و ضمیمۀ آن )مادۀ پنجم(، در انتخاب مقامات س ئیرجمهور و س ئیر. کندمیفراهم 

های کلیدی قضایی و ادارات محلی، که بتواند ل پُسترتبه خارج از مکانیزم اصالحات اداری در ادارات و موسسات دولتی، به شموعالی

ی اجتماع-و در این خصوص، فراگیری و ترکیب سیاسی کنندمیگی برابرگونه هردو جانب منجر شود، مجدانه مشورت نماینده به

ریع در کمیسیون به ویژه زنان، جوانان و اشخاص دارای معلولیت را مورد توجه خاص قرار داده و همچنان به اصالحات س ،کشور

 مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی متعهد هستند.

لح ها برای تأمین صها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده از این فرصتگیری وسیع شخصیتسازی برای سهمزمینه

 ،و ثبات پایدار و ایجاد ادارۀ سالم

 دوم: تیم رهبری مقام پُست ایجاد ـ د

، مقام رهبری دموکراسیو ضمیمۀ آن، به هدف استحکام و توسعه ( 2112اگست  6) 1393اسد  12به تأسی از اعالمیۀ مشترک مورخ 

 جمهوری دولت چارچوب در  جمهورس ئیرتیم دوم، که در سند مذکور از آن به حیث رهبر اپوزیسیون نام برده شده، توسط فرمان 

. گرددیم تسجیل مذکور فرمان در مقام این امتیازات و هاصالحیت ها،مسوولیت. شودمی شناخته رسمیت به و ایجاد افغانستان اسالمی

حکومت وحدت ملی عمل  متحدنامه، این مقام منحیث ملی با حضور تیم دوم بر اساس این موافقت وحدت حکومت تشکیل از بعد

 .کندمی

 انتخاباتی: نظام در اصالحات ـ هـ

قوانین و  انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان ) کهاینبه منظور حصول اطمینان از 

سیاسی بالفاصله پس از تاسیس حکومت وحدت  توافقنامۀ 2 مادۀجمهور با درنظر داشت س ئیرنهادها( به تغییرات بنیادی نیاز دارد. 
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. اعضای کمیسیون خاص با توافق کندمیملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصالح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد 

  گردند.اجرایی تعیین میس ئیرجمهور و س ئیر

وده و نمده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی اجرایی گزارشس ئیرکمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به 

. الزم به ذکر است که تطبیق اصالحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات گیردمیاقدامات الزم را برای تطبیق آن روی دست 

 صورت بگیرد. 1392پارلمانی در سال 

 تطبیق: ـ و

 گردد.مینامه با مشورت جانبین حل تفاوت دیدگاه و اختالف در مورد تعبیر یا تعمیل این موافقت

های سیاسی و تخنیکی اظهار قدردانی نموده و از اطمینان شان به طرفین نامهتقطرفین از نقش جامعه بین المللی در تسهیل مواف

 .کنندمیکاری شان با حکومت وحدت ملی استقبال نامه و همدر حمایت از اجرای این موافقت

 شدن: اجرایی ـ ز

و اعالمیه مشترک مورخ ( 2112جوالی  12) 1393سرطان  21های تخنیکی و سیاسی مورخ نامهبا احترام به تعهدات شامل موافقت

که در این موافقت نامه انعکاس یافته است، طرفین بر تعهد خود در مورد برآیند ، طوری(2112اگست  6) 1393اسد سال  12

دا در نامه با امضای هردو کاندیاین موافقت ،کنندمینامه به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید انتخابات و تطبیق این موافقت

 حضور شاهدان داخلی و بین المللی، اجرایی خواهد شد.

 عبداهلل عبداهلل داکتر جاللتمآب                                                                               اشرف غنی احمدزیجاللتمآب داکتر 

 کوبیش یان جاللتمآب                                                                                          جاللتمآب جیمز ب کنینگهام

 متحد ملل سرمنشی خاص نماینده                                                                                               سفیر ایاالت متحده امریکا
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 پرسشنامه : مضمیمه دو

 

 پرسش های مقدماتی:

به نظر شما عوامل اصلی که باعث  ،بحران سیاسی منجر شددر دور دوم انتخابات، به  2112انتخابات ریاست جمهوری  -6

 این بحران شد چه بود؟ 

نظام  اگر این بحران نقشی داشته است؟ ایجاد، در کنونیبه نظر شما آیا نظام سیاسی تعریف شده در قانون اساسی  -۹

سیاسی موجود در ایجاد بحران یک از عناصر نظام  بدانیم، کدام 2112سیاسی را یکی از عوامل موثر در بحران سیاسی 

 چرا؟ داشته است و کلیدی نقش

برابر توزیع کرده است؟ اگر نی، از عدم توازن آن  را به گونۀ دولت صالحیت و اقتدار قوۀآیا قانون اساسی، بین سه  -9

 مثال بزنید و بگویید که عدم توازن میان قوای دولت چه تبعات و نتایج داشته است؟ 

 مجریه: قوۀ وضعیت

ا پارچه و بد جامعه چندین قومی افغانستان را یکتوانمیبرخی ها معتقدند که فقط یک نظام رهبری متمرکز و قوی  -4

 مجریه باید نامتمرکز قوۀثبات نگه دارد، برخی دیگر براین باورند که برای حفظ ثبات در یک جامعه چندین قومی، 

 گردد. شما با کدام نظر موافقید و چرا؟ 

مجریه سهم نمایندگی اقوام و گروه های قومی مختلف را تامین کند؟  قوۀتوانسته است در  کنونیاسی آیا نظام سی  -5

 اگر نی، به نظر شما چرا وضعیت به این شکل است و چه راه حل هایی برای اصالح وضعیت پیشنهاد می کنید؟

ایی د باشد و چه مزایتوانمیبدیل چه سیاسی وجود دارد؟ اگر آری ، نظام  کنونیبه نظر شما بدیلی برای نظام سیاسی  -1

 دارد؟  کنونینسبت به نظام سیاسی 

 دولت ) مجریه، مقننه، قضائیه( چگونه خواهد بود؟  ۀدر نظام سیاسی بدیل مورد نظر شما، جایگاه قوای سه گان -7

 :مقننه قوۀ وضعیت

)رای واحد غیر قابل انتقال( پارلمانی داشته باشیم که واقعا  کنونینظام انتخاباتی  ا توجه بریم بتوانمیبه نظر شما آیا  -8

 ؟ تواندنمی ، چراتواند نمایندگینمیاز مردم نمایندگی کند؟ چگونه؟ اگر 

 مجریه را دارد؟  قوۀ، پارلمان توانایی کنترل و نظارت بر کنونیبه نظر شما در نظام سیاسی  -3

و  دارید هایها و اختیارات پارلمان تغییر بیاورید، چه پیشنهادیا در صالحیت یاگر شما بتوانید در نظام انتخابات -61

 مهمترین پیشنهاد شما چیست؟  

 قضائیه:  قوۀ وضعیت

 وۀقمجریه استقاللیت دارد؟ اگر نه، آیا عدم استقالل  قوۀقضائیه در برابر  قوۀ، کنونیبه نظر شما در نظام سیاسی   -66

کرد افرادی است که در دستگاه قضایی وظیفه اجرا ساسی است و یا بخاطر عملقضائیه ناشی از ساختار قانون ا

 کنند؟ می
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 ملی و محلی:  داریحکومت وضعیت

به حد کافی خودمختاری سیاسی  هاآن، آیا شوندمیتوسط رئیس جمهور مقرر  هاوالی، وزرا و کنونیدر نظام سیاسی  -6۹

 به نحو موثر انجام دهند؟ اگر نه، مشکالت اصلی چیست؟ را دارند تا وظایف خود 

 

های محلی چه تاثیری نظام بسیار متمرکز تقرر ماموران دولت در نظام ریاستی، بر خدمات دولت در سطح حکومت -69

 211دارد؟ 

وی ریک نظام ناکارامد است، چه تغییراتی را پیشنهاد می کنید و آن تغییرات چه تاثیری  کنونیاگر به نظر شما نظام  -64

 های محلی خواهد داشت؟ کرد حکومت ملی و ادارهعمل

 نظام انتخاباتی و احزاب سیاسی: وضعیت

قانون اساسی برای تشویق مردم جهت مشارکت سیاسی طراحی شده است. به نظر شما، آیا قانون اساسی در این هدف  -65

 خود موفق بوده است؟ اگر نی، چه تغییرات یا اصالحات مهمی باید صورت گیرد؟ 

ا تضعیف خواهد ر یا آن ،به نظر شما، آیا  افزایش مشارکت سیاسی باعث افزایش ثبات دولت افغانستان خواهد شد -61

 ؟کرد؟ چرا

قش بتوانند ن هاآن کهاینپارلمان ندارند. آیا برای  و احزاب سیاسی فعال هیچ هویت قانونی تعریف شده در انتخابات -الف

 خود را ایفا کنند، به چارچوب قانونی نیاز نداریم؟

خویش ها؟ پاسخ ها و شخصیتچهره در اطراف مسائل می گردد یا در اطراف افغانستانبه نظر شما سیاست ورزی در  -ب

 . دهیدتوضیح را با مثال 

و در انتخابات و پارلمان نقش ایفا کنند، چه تغییری بوجود خواهند آورد؟ آیا سهم  دج( اگر احزاب سیاسی قانونی گرد

 می گردد؟  کنونیدر انتخابات و پارلمان، بهبودی می آورد یا باعث بدتر شدن نظام  هاآنگیری قانونی 

 مشروعیت حکومت: وضعیت

ی برای حکومت جلب کند؟ اگر آری، کدام نظام سیاسی بدیل تربیشد حمایت مردمی توانمیآیا نظام سیاسی بدیل  -67

 ین حمایت سیاسی را برای حکومت به بار آرد؟ تربیشد توانمی

 نقطه نظرات و پیشنهادات: 

ر نی، آیا جامعه جهانی مانع تغییر نظام سیاسی است یا به نظر شما، تغییر نظام سیاسی موجود عمال امکان دارد؟ اگ -68

 مانع اصلی ناشی از عوامل داخلی است؟ 

                                                           
های تعریف نشده و تقاضاهای محلی توانند در برابر وضعیتها صالحیت و اقتدار الزم را برای اجرای وظیفه شان به نحو مطلوب دارند و میالف( آیا والی.  211

 پاسخگو باشند؟ در مقایسه با نظام سیاسی فعلی، نظام سیاسی بدیل چگونه به این مسئله جواب خواهد داد؟

بیش از حد به شخص رئیس جمهور وابسته نمی سازد؟  -که باید پاسخگوی تقاضاهای محلی و اداری خودشان باشند  -ام اداری تمرکزگرا والی ها راب(آیا نظ

 ؟ رفع کندا ر) آیا این وابستگی به معنای تسلط یک شخص بر امور نیست؟( در مقایسه با نظام سیاسی فعلی، نظام سیاسی بدیل چگونه می تواند این مسئله 

؟ در مقایسه با نظام سیاسی فعلی، نظام سیاسی کندمیرا تضمین  یج( آیا نظام اداری متمرکز فعلی، خدمات رسانی به موقع و پاسخگو بودن به مردم محل

 بدیل، چگونه به این مسئله جواب میدهد؟ 
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واند الگوی مورد نظر شماست که بتتاریخ گذشته افغانستان  ای ازدورهکدام و یا  برای تغییر نظام سیاسی کدام کشور  -63

 نظام سیاسی بدیل مناسب را نشان دهد؟ 

 

 بدیل اسیسی نظام استقرار برای افغانستان تصمیم گرفته شود، بهترین روش کنونیی اگر برای تغییر نظام سیاس -۹1

 د پیشنهادات خود را نیز مطرح کند.( توانمیخوانده شود. او  گانگزینه ها برای مصاحبه شوند)  چیست؟

 .کنونیبا حفظ قانون اساسی  تربیشتغییر دادن قوانین برای تمرکز زدایی  -الف

 .داریحکومتقانون اساسی و تعدیل قانون اساسی و نظام  ۀجرگلویهفراخواندن  -ب

 عنعنوی و تبدیل رهبران دولت. ۀجرگلویهبرگزاری  -ج

 تا توسط صدور فرمان حکومت کند. اجازه داده شود  به رئیس جمهور -د

 

 تاثیرات تمرکز زدایی یا تمرکزگرایی بر بخش های ذیل چگونه خواهد بود؟  -۹6

 اداره عمومی  -انکشاف و اقتصاد                    ج -امنیت و صلح                     ب -الف
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 معرفی نویسندگان گزارش  :ومس ۀضمیم
 

 دره ای زلمی نشاط

ار در مرکز کزلمی نشاط، فعال به حیث مشاور روابط استراتژیک دفتر ریاست اجرائی جمهوری اسالمی افغانستان مشغول به کار است. او به حیث پژوهشگر هم

العات آسیایی و مطمطالعات آسیایی دانشگاه ساسکس و همزمان در انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان عضویت دارد. ایشان لیسانس خود را از مکتب 

 آفریقایی دانشگاه لندن به دست آورده و ماستری اش را در رشته تحلیل ایدئولوژی و گفتمان از دانشگاه اسکس گرفته است.  

یاسی پساساختارگرایی سه زلمی نشاط به تاریخ افغانستان، ترکیه و منطقه و نیز فرآیند ملت سازی و ملی گرایی در افغانستان عالقه دارد. او همچنان عالقمند فلسف

رصه های در عفارسی ) -تاریخ روشنفکری اسالمی متن مناسب دراست و بحث ها پیرامون قانون اساسی نوع لیبرال را با هدف استخراج یک روشن شناسی 

 (mhat@gmail.cozalmai.nis)به چاپ رسیده است. در نشریات گوناگون از ایشان مقاالت متعدد  .فلسفی، سیاسی و ادبی( دنبال می کند

 محمد عرفانی 

(، در حال حاضر، به حیث پژوهشگر و هماهنگ کننده برنامه های پژوهشی 7102 -محمد عرفانی، دارای لیسانس رشته جامعه شناسی از دانشگاه ابن سینا ) کابل

ت. او  سوت مطالعات استراتژیک افغانستان مشغول کار است. ایشان قبال در نهادهای مختلف داخلی و بین المللی در عرصه رسانه و پژوهش کار کرده ایانستیت

العات ادن مطمی باشد که به عنوان یک نهاد آزاد و مستقل دانشجویی بر انجام د)وبسایت : پدیدارها( عضو موسس گروه جامعه شناسی افغانستان همچنان 

 جامعه شناسی در کشور تمرکز دارد. 

ون نظام قان "، "روندهای صلح در افغانستان"،  "روند رادیکالیزم مذهبی در افغانستان"بر موضوعاتی مانند محمد عرفانی در طول دوره کار پژوهشی خود، 

رسانه "تحت عنوانیندر همکاری گروهی( ) گزارش های تحقیقی ، از ایشانبه جز از گزارش در دستاست.  کردهپژوهش  "نظام انتخاباتی افغانستان "و "اساسی

 توسط انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان "قانون اساسی و جامعه در حال گذار افغانستان "و  "های اجتماعی؛ بیان روایت های افراطی در افغانستان

 (merfani@gmail.comi)منتشر شده است. 

 عبداالحمد محمدی

برنامه "به عنوان مشاور فنی در بخش در حال حاضر،  ( 7102 -استری رشته جامعه شناسی از دانشگاه جواهر لعل نهرو )هندوستاندارای م ،عبداالحد محمدی

مختلف  یشان در نهادهایدر واحد های هماهنگی مربوط به ریاست اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان، فعالیت میکند. قبال، ا "توسعه پایدار سازمان ملل متحد

وضعیت حکومت "اده است. انجام د فعالیت تحقیقاتی )به شمول واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان(، ملی و بین الملی 

 یشان در نهادهای تحقیقاتی فوق الذکر بوده است. از جمله ساحات فعالیت تحقیقی ا "مطالعات صلح "و  ،"مذهبیروند رادیکالیزم "،"داری در افغانستان

لیبرال  بین الملی صلح استهکلم، و نهاد مدنی وانستیتیوت ق مستقل و مشاور در نهادهای متعدد نظیر دفتر توسعه سازمان ملل متحد، او همچنان به عنوان محق

عبداالحد محمدی به عنوان کارشناس تحقیقی با شبکه جامعه مدنی افغانستان روی میالدی،  7102برای صلح، و غیره کار نموده است. از اواسط تا  اواخر سال 

تا اواسط همان سال، به عنوان  7102پروژه تحقیقی در مورد شکنجه زندانیان، که برای کمیته منع شکنجه سازمان ملل تهیه می شد، کار نمود. از اوایل سال 

ان ملل متحد کار کرده و مسئولیت اجرای پروژه تحقیقی در مورد وضعیت تطبیق قانون منع خشونت علیه محقق با انجمن قضات زن افغان و دفتر زنان سازم

 (gmail.com12ab.ahad@). ه استزنان در افغانستان را به عهده داشت

 

 

 

 

mailto:ab.ahad24@gmail.com
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 و تاریخ مصاحبه هامصاحبه کننده ،گانشوندمصاحبه  فهرست نام های ضمیمه چهارم:
 

 218281392و  12 محمد عرفانی، تاریخ مصاحبه: حقوقدان و پژوهشگر، مصاحبه کننده: ،کاوون کاکر -1

 198281392محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه:  مصاحبه کننده: ،استاد ژورنالیزم در دانشگاه کابل ،احمد ضیا رفعت -2

محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه:  روشنایی، مصاحبه کننده:ویان جنبش فعال مدنی و یکی از سخنگ ،داوود ناجی -3

168281392 

 218281392محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه:  وقدانان افغانستان، مصاحبه کننده:معاون اتحادیه حق ،گل احمد مددزی -2

 228281392محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه:  ، مصاحبه کننده:شورا ملینماینده  ،شاه گل رضایی -1

 128281392فواد صافی، تاریخ مصاحبه:  :رهبر حزب اعتدال ملی، مصاحبه کننده ،جمیل کرزی -2

 228281392فرهاد صافی، تاریخ مصاحبه:  عضو جبهه ملی، مصاحبه کننده: ،صدیق پتمن -2

 228281392محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه:  استاد دانشگاه، مصاحبه کننده: ،سید عسکر موسوی -6

 228281392محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه:  اسالمی افغانستان، مصاحبه کننده: پرست حزب وحدتسر ،محمد ناطقی -9

 228281392فرهاد صافی، تاریخ مصاحبه:  نماینده پارلمان، مصاحبه کننده: ،عبدالجبار قهرمان -11

 228281392تاریخ مصاحبه: محمد هادی ایوبی،  والی سابق بامیان، مصاحبه کننده: معاون شورای عالی صلح، ،حبیبه سرابی -11

 268281392محمد عرفانی، تاریخ مصاحبه:  پارلمان، مصاحبه کننده: ۀنمایند ،عبدالحفیظ منصور -12

محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه: اجرائیه، مصاحبه کننده: یس ئررشد خاص و مشاور ا ۀنمایند ،مصطفی مستور -13

268281392 

 318281392محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه:  پارلمان، مصاحبه کننده: ۀنمایند ،محی الدین مهدی -12

 318281392محمد هادی ایوبی، تاریخ مصاحبه:  پارلمان، مصاحبه کننده: ۀنمایند ،جعفر مهدوی -11

 28381392فواد صافی، تاریخ مصاحبه:  ات، اقوام و قبایل، مصاحبه کننده:سرپرست وزارت سرحد ،عبدالغفور لیوال -12

محمد هادی ایوبی،  مصاحبه کننده: افغانستان، اسالمی پارلمان، سخنگوی حزب جنبش ملی ۀنمایند ،ینجحمد تهبشیر ا -12

 18381392تاریخ مصاحبه: 

 28381392فرهاد صافی، تاریخ مصاحبه:  کننده: تلویزیون کابل نیوز، مصاحبهیس ئر ،جیالنی زواک -16

 68381392فرهاد صافی، تاریخ مصاحبه:  حزب تحریک ملی، مصاحبه کننده:یس ئر ،اسماعیل یون -19

 118381392فرهاد صافی، تاریخ مصاحبه:  ستاد دانشگاه کابل، مصاحبه کننده:ا ،فیض محمد زالند -21

 218281392 بصیر محب، تاریخ مصاحبه: :رئیس شورای متخصصان هرات، مصاحبه کننده ،محمد رفیق شهیر -21

 38381392 بصیر محب، تاریخ مصاحبه: هرات، مصاحبه کننده: والیتی شورای معاونیت سرپرست ،حبیب الرحمن پدرام -22

 228281392سردار محمد سنگر، تاریخ مصاحبه:  :منشی شورای والیتی کندهار، مصاحبه کننده ،عطاءاهلل عطا -23

 228281392: تاریخ مصاحبه سردار محمد سنگر، :مدنی کندهار، مصاحبه کننده ۀجامعیس ئر ،سید محمد افغان -22

سردار محمد سنگر، تاریخ  :شهری کندهار، حزب متحد ملی افغانستان، مصاحبه کننده ۀمنشی کمیت ،عبدالقدوس باعث -21

 298281392مصاحبه: 

 28381392سردار محمد سنگر، تاریخ مصاحبه:  :نماینده پارلمان، مصاحبه کننده ،اللی حمید زی -22

 118381392سید نبی دانشیار، تاریخ مصاحبه:  :ندهمعاون مقام والیت جوزجان، مصاحبه کن عبدالرحمن محمودی، -22
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  298281392: سید نبی دانشیار، تاریخ مصاحبه :شورای والیتی جوزجان، مصاحبه کنندهیس ئر حیات اهلل حیات، -26

 28381392سردار محمد سنگر، تاریخ مصاحبه:  :ی والیت کندهار، مصاحبه کنندهړزی ولسوالی سوالول جمال آغا، -29

 98381392بصیر محب، تاریخ مصاحبه:  :پارلمان، مصاحبه کننده ۀنمایند سیمین بارکزی، -31

 228381392: سید نبی دانشیار، تاریخ مصاحبه :سناتور پیشن، مصاحبه کننده سید عزیزاهلل الفتی، -31

  228281392: منصوره مهرآیین، تاریخ مصاحبه :استاد دانشگاه، مصاحبه کننده ،امیر شریف -32

 98381392: منصوره مهرآیین، تاریخ مصاحبه :والیت بامیان، مصاحبه کننده شوراییس ئر ،مولوی یوسف -33

 28381392: منصوره مهرآیین، تاریخ مصاحبه :والی والیت بامیان، مصاحبه کننده طاهر ظهیر، -32

 28381392: منصوره مهرآیین، تاریخ مصاحبه :صلح والیت بامیان، مصاحبه کننده ۀکمیتیس ئر، یارصادق علی -31

منصوره مهرآیین،  :مصاحبه کننده ،معاون حزب وحدت در بامیان، عضو پیشین شورای والیتی بامیان ،ال زادهراضیه اقب -32

 118381392تاریخ مصاحبه:

سردار محمد سنگر، تاریخ مصاحبه:  :والیت کندهار، مصاحبه کننده دانشگاهعلوم سیاسی  بخشیس ئر ،سلطان محمد عایل -32

98381392 

 218381392: سید نبی دانشیار، تاریخ مصاحبه :استاد دانشگاه، مصاحبه کننده ،الدین نوری شمس -36

 168381392 رنزور احمدزی، تاریخ مصاحبه: :منشی شورا ی شوالیتی ننگرهار، مصاحبه کننده ذبیح اهلل زمری، -39

 168381392: رنزور احمدزی، تاریخ مصاحبه :منشی والیتی حزب افغان ملت، مصاحبه کننده ،عتیق اهلل غفوری -21

اریخ بصیر محب، ت :رئیس دفتر کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان درهرات، مصاحبه کننده ،سید عبدالقادر رحیمی -21

 218381392مصاحبه: 

 218381392بصیر محب، تاریخ مصاحبه:  :استاد دانشگاه، مصاحبه کننده سوریه کاکر، -22

 218381392: شیار، تاریخ مصاحبهسید نبی دان :استاد دانشگاه، مصاحبه کننده رامین آرین، -23

 218381392بشیر احمد عثمانی،تاریخ مصاحبه:  :رئیس شورای والیتی بلخ، مصاحبه کننده محمد افضل حدید، -22

 218381392: بشیر احمد عثمانی، تاریخ مصاحبه :تلویزیون میترا، مصاحبه کنندهیس ئر طاهر قادری، -21

 128281392: رنزور احمدزی، تاریخ مصاحبه :ننگرهار، مصاحبه کننده ۀدانشگایس ئر ببرک میاخیل، -22

 218381392رنزور احمدزی، تاریخ مصاحبه: :یس شورای همبستگی اقوام، مصاحبه کنندهئر ،سید جهان جهانی -22

رنزور احمدزی، تاریخ  :اتحادیه تاجران ننگرهار، معاون شورای مردمی والیت، مصاحبه کنندهئیس ر احمد وزیروال، -26

 218381392مصاحبه:

 118381392بشیر احمد عثمانی، تاریخ مصاحبه:  :نماینده پارلمان، مصاحبه کننده محمد عبده، -29
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 :ما با تماس

 افغانستان استراتژیک مطالعات وتیانستیت

 افغانستان کابل، پروان، کارته برجه، 9 : قلعۀ

 مرکزی خانهپسته 4705 :بکس پست
 

 

www.aiss.af 
contact@aiss.af 
www.facebook.com/AISSAfghanistan/  
Twitter: @AISS_Afg 
Linkedin: Afghan Institute for Strategic Studies 

 

 

 .است ممنوع جداً نهاد این کتبی موافقت بدون افغانستان، استراتژیک مطالعات وتیانستیت نشرات تمام از تجاری استفادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتیانستیت رسمی موضع و بوده وتیانستیت تحقیقاتی تیم به متعلق گزارش، این در شده ارایه هایتحلیل و تجزیه

 باشد.نمی (NED) دموکراسی برای ملی مساعدت مرکزو  (AISS) افغانستان استراتژیک مطالعات


