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 نویسندگان گزاریسپاس

ه افغانستان فرصت بحث و گفتگو در رابط کیمطالعات استراتژ توتیانست ریدر چند سال اخ

ها هشپژو نیکرده است. ا ایگزارش مه نیدر کشور را با ارائه چند یاسیبا اصالح نظام س

 یشنهادهایو پ هادگاهید یابیو جامعه  در حال گذار افغانستان: ارز یقانون اساس»شامل 

 یابیدر افغانستان: ارز ساالریراه دشوار مردم»(، 1395) «یقانون اساس لیتعد یبرا یعموم

اصالح »(، 1396« )در افغانستان لیبد یاسیس یهانظام رامونیپ یمل یهاو نقد گفتمان

 یافسانه دموکراس»(، و 1397« )در افغانستان یو تجربه انتخابات پارلمان یخاباتنظام انت

. باشندیم ،(1398« )1393 یجمهور استیانتخابات ر یهاینظمیافغانستان: ب یانتخابات

یتان مدر افغانس یاسیبه بحث اقوام و نظام س قاتیسلسله تحق نیدر ادامه ا یگزارش کنون

شده توسط که از فرصت فراهم دانندیگزارش بر خود الزم م نیا سندگانی. نوپردازد

 روشیکه گزارش پ دوارندیام ونموده  یافغانستان قدردان کیمطالعات استراتژ توتیانست

 گفتگو داشته باشد.  نیدر ا یبتواند سهم

 یشان سپاسگزارشوندگان به خاطر ارائه اطالعات و نظراتمصاحبه یاز تمام سندگانینو

انعکاس دهد.  یها و نظرات آنها را به خوبگزارش بتواند دغدغه نیا میدار دی. امدنینمایم

به نسخه  دنیبهبود بخش یکه نظرات ارزشمند خود را برا قیاز مرورگران تحق نیهمچن

 :منمایییم یسپاسگزار مانهیگذاشتند، صم انیآن با ما درم هیاول

  اناینداستاد دانشگاه ا ،یشهران محب فینظمحمد پروفسور  -

 گر خبرنگار و پژوهش ،یداوود اعظمدکتر  -

 استاد دانشگاه گوهرشاد ،یباقر ذکمحمد دکتر  -

 استاد دانشگاه کارلتون ،یمیابراه عقوبیدکتر  -

 کیمطالعات استراتژ توتیانست پژوهشگر مهمانای، دره نشاط یزلمآقای  -

 افغانستان
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 خالصه گزارش

اسی شده در قانون اسبینیم سیاسی پیشمحور اصلی این تحقیق این پرسش است که نظا

های قومی مختلف در رابطه با توزیع قدرت سیاسی موفق بوده چقدر در جلب رضایت گروه

ها را به دست آورد، چه اصالحات است. در صورتی که این نظام نتوانسته رضایت این گروه

رایط ظام مناسب با شهای نو تغییراتی برای بهبود مشارکت سیاسی اقوام نیاز است و ویژگی

 سیاسی و اجتماعی کشور کدام است. 

 های عمیقها از طریق مصاحبهآوری دادهجمعاز روش کیفی استفاده شده و  در این تحقیق

ای ه، نمایندگان در سطوح باالی تیمبا طیف مختلفی از کارشناسان و مقامات حکومتی

ان این حوزه، اعضای کمیسون انتخاباتی ریاست جمهوری، نمایندگان احزاب، پژوهشگر

نندگان کعالوه، با دو نفر از شرکتبهنظارت بر تطبیق قانون اساسی و اعضای پارلمان است. 

جرگۀ قانون اساسی و همین طور برخی از کنندگان لویهنشست بُن، دو نفر از شرکت

ری آومعج کنندگان نشست مسکو و نشست دوحه با طالبان، نیز مصاحبه شده است.شرکت

 انجام شده است.  1398های حمل الی سرطان در ماههای این تحقیق داده

 خواهان و تغییرخواهان قرارکنندگان در این تحقیق در دو بخش تعدیلبه طور کلی، شرکت

اند. با وجود تفاوت در رویکردها میان این دو گروه، همه آنها به نظام سیاسی کنونی گرفته

اند. با این حال، پیشنهاد آنها د ریاست جمهوری نقد وارد کردهاز جهت تمرکز قدرت در نها

معتقدند افغانستان در شرایط گذار به  خواهانتعدیلبرای حل این مشکل متفاوت است. 

تواند به بحران سیاسی در کشور بیانجامد. در کراسی قرار دارد و عدم تمرکز قدرت میودم

م کنونی و توزیع بخشی از قدرت به معاونان خواهان آوردن اصالحات در نظانتیجه تعدیل

دانند. در حالی که استدالل تغییرخواهان این است که نظام رییس جمهور را کافی می

سیاسی کنونی که به نظام ریاستی نزدیکی بیشتری دارد، برای کشوری که دارای تنوع 

ه به وب است کقومی است، مناسب نیست. برای بخشی از تغییرخواهان، نظام پارلمانی مطل
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ن حال کند. با ایهای سیاسی مختلف فراهم مینظر آنها فرصت مشارکت بیشتری برای گروه

ند کنند و بدین باوربرخی از تغییرخواهان، حفظ نظام ریاستی با سه معاون را پیشنهاد می

تواند رضایت چهار گروه قومی عمده در کشور که این نظام با داشتن چهار پست کلیدی می

ها( را جلب کند. بخش سوم از تغییرخواهان نظام ها و هزارهها، تاجیکازبیکها، تون)پش

، کنند. گروه چهارمریاستی با صدارت اجرایی را برای حل مشکل توزیع قدرت پیشنهاد می

دانند و با تاکید بر لزوم تغییر رابطه مرکز نظام فدرالی را راه حل توزیع قدرت میان اقوام می

ها ساختار سیاسی مناسبی برای گیریکردن تصمیممعتقدند این نظام با محلیو اطراف، 

 سازد. کشورهای چندقومی مهیا می

هایی که بحث تغییر نظام سیاسی را مطرح گروه برخی رسد در میانبه نظر می ،با این همه

 هبنیاز دهند، مواردی وجود دارد که کنند و گفتمان تغییر نظام سیاسی را شکل میمی

ای هدارند؛ نبود تصور دقیقی از نظام سیاسی مطلوب، نبود اتفاق نظر بین تیمبررسی بیشتر 

شان، محدودکردن منافع اقوام به منافع رهبران آنها، تاکید انتخاباتی در مورد نظام مطلوب

های قومی، محدود کردن تنوع اقوام به تنها چهار قوم عمده و عدم توجه به بندیبر سهمیه

ترین نقدهایی است که این تحقیق به ع قدرت میان مرکز و محالت از جمله مهمتوزی

 پیشنهادات این گروهها مطرح کرده است. 

عمالً تبعیض و افزایش  ،ها و مبنای قومی قدرتبندیکه سهمیه هدر طول تحقیق اشاره شد

ومی بران قبین ره مناصبتقسیم  ۀها بین اقوام را به دنبال داشته است. تجربنارضایتی

شدن و به تبع آن نارضایتی حس حذف ،توزیع قدرت نبوده است و بالعکس ۀحل مسألراه

بردن این مبنا در  از بین ،را در میان اقوام و نمایندگان آنها به وجود آورده است. در نتیجه

به عالوه، در بحث قانون اساسی به عنوان  باشد.تازه تواند یک راهکار می، توزیع قدرت

 ایجاد محکمۀ قانون اساسیایی برای جلوگیری از تخطی از قانون و تمرکز قدرت، مبن

تواند در رابطه با تفسیر و . این محکمه با چند صالحیت عمده میتواند راهگشا باشدمی

 قانون اساسی بخشی از مسایل فعلی را کاهش دهد.از تخطی 
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از تمرکز قدرت، توزیع آن در هر دو  هاارضایتیهای این تحقیق نبه عالوه، با توجه به یافته

تی توان نارضایکند. بدون توزیع قدرت افقی نمیسطح کارکردی و جغرافیایی را ایجاب می

اعتمادی به حکومت مرکزی را بازیابی کرد. توضیح چگونگی این کار در بخش مکانیسم و بی

 تغییر نظام سیاسی آمده است.

قدرت میان اقوام در کشور، صرفاً تغییر در نظام سیاسی توزیع  ۀحل مسألراه در نهایت اینکه 

نیست. ایجاد نظامی که در آن اقوام به طور برابر بتوانند به قدرت دست پیدا کنند، نیازمند 

توان نظامی دموکراتیک و مبتنی بر آرای حدأقل معیارهایی است که بدون آن نمی

 شهروندان را تصور کرد.

ای برخوردار شان از اهمیت گستردهمشارکت سیاسی ۀمیندهی به شهروندان در زآگاهی

عمال نفوذ بزرگان محلی یا خرید و رأی شهروندان تحت تأثیر اِ ،است. در بسیاری موارد

آنها در مورد استفاده  ۀشدن اراددارتهدیدها باعث خدشه ،گیرد و در مواردیفروش قرار می

هشداری است  ،1397انتخابات پارلمانی شود. گستردگی این موارد در شان میرأیحق از 

 که باید به این مهم توجه صورت گیرد.

مشارکت شهروندان در انتخابات به مرور زمان کاهش یافته  ،هابر مبنای داده ،از سوی دیگر

تواند حاکی از کاهش اعتماد آنها به روندهای دموکراتیک و انتخاباتی باشد. است. این امر می

میزان اعتماد شهروندان را متأثر کرده است.  گذشته، انتخاباتچند  فسادهای گسترده در

برای احیای این اعتماد نیز باید سازوکارهای مشخصی تعریف شوند تا شهروندان به دلیل 

 از استفاده از حق رأی خود منصرف نشوند. ،عدم شفافیت در انتخابات
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 بخش اول

 پژوهشطرح 

 بیان مسألهمقدمه و 

ای برجسته و مؤلفهتواند به عنوان می ای چون افغانستان، هویت قومیقومیدر جوامع چند

ای قومی همیان گروه رابطه. شکل غالب کشور نقش بازی کندتأثیرگذار در ساختار سیاسی 

 های قومی و گاه حتیگرفتن تنوع گروهمبتنی بر نادیده در افغانستان و حکومت مرکزی

های قومی به طور در نتیجه، واکنش گروه است. دهحذف آنها از سوی حکومت مرکزی بو

 گریز از مرکز بوده است. متمایل بهتاریخی، واگرایانه و 

 گرفتن قبیلۀ درانی درگیری دولت در افغانستان در نیمۀ قرن هجدهم، همراه با قدرتشکل

های درانی تسلط خود بر قدرت را حفظ کردند که سطحی گسترده بود. پس از آن، پشتون

های قومی دیگر میسّر و یا گروهو در مواردی قبایل پشتون ین امر بدون سرکوب قبایل ا

های نبود. در نتیجه، اختالف بین حکومت مرکزی و والیات و بالتبع میان حکومت و گروه

ها باعث شده بود های مختلف جریان داشت؛ و صبغۀ قومی دولتقومی غیرپشتون در دوره

ها به طور خاص، از امتیازات مشخص حکومتی و در مواردی درانیها به طور کل تا پشتون

حزب هایی همچون دورۀ با این حال، در دوره .(Ahadi, 1995برخوردار باشند )

های قومی که پیش از آن در دموکراتیک خلق افغانستان، فرصت مشارکت و توجه به گروه

های ه، زبان و فرهنگ گروهحاشیۀ قدرت بودند، بیش از گذشته مساعد شد. در این دور

ا ای را اجرهای فرهنگیمختلف قومی به رسمیت شناخته شد و در این رابطه، دولت برنامه

 کرد.

ها علیه حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، مردم در ها و قیامپس از شروع مخالفت

ا چه در ابتدشهرها و والیات مختلف علیه حضور نیروهای شوروی دست به اعتراض زدند. گر
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 رنگ بود،ها به دلیل وجود یک دشمن مشترک خارجی کممسألۀ قومیت در میان این گروه

ها برجسته شد و اختالفات شدیدی را دامن اما پس از خروج شوروی، صبغۀ قومی این گروه

اهلل مجددی، حکومت اهلل و دو ماه حکمروایی صبغتزد. پس از سقوط دولت داکتر نجیب

تیار حزب جمعیت اسالمی که عمدتاً تاجیک بودند، قرار گرفت. حکومت مرکزی در اخ

مرکزی در این دوره نیز نتوانست بر کل کشور سلطه داشته باشد و در نقاط مختلف کشور، 

کردند، نواحی مختلف را کنترل های مختلف قومی نمایندگی میاحزابی که از گروه

عمدتًا نواحی جنوب غرب را در اختیار داشت  ها طالبان بود کهکردند. یکی از این گروهمی

و به مرور سلطۀ خود را افزایش داد. راهنمای عمل این گروه ترکیبی از شریعت اسالمی و 

گیری و بسیج نیروها در میان عالوه، شکل. به(Nagamine, 2015) والی بودقواعد پشتون

 ها نیز بود.نطالبان به نحوی در اعتراض به از دست رفتن سلطۀ سیاسی پشتو

بینی شهروندان گیری نظام جدید، امیدواری و خوشپس از سقوط طالبان و شکل

ـ که پیش از این در حاشیه بودند، به امکان افزایش مشارکت  خصوص اقوام غیرپشتونبه ـ

م دهه ونیبینی پس از طی بیش از یکرسد این خوششان باال رفت. اما به نظر میسیاسی

  .(Zaki, 2019) معاصر، به کمترین میزان خود رسیده استاز نظام سیاسی 

 مقاماتجمهور، باعث نارضایتی خصوص شخص رییستمرکز قدرت در قوۀ مجریه و به

محلی در والیات نیز شده است؛ اما با بحث غیرمتمرکزسازی قدرت، معموالً به عنوان 

یتوت انست»های پیشین های پژوهشطلبی برخورد شده است. یافتههایی برای تجزیهتالش

حاکی از آن است که قانون اساسی افغانستان، استقالل « مطالعات استراتژیک افغانستان

ها دچار ابهام است و این مسأله های محلی نداده است. صالحیت والیکافی به مقام

آفرین بوده است. در نتیجه، های مرتبط با بودجه و امور مالی مشکلخصوص در بخشبه

ها ریاستی به عنوان مانع اصلی خودمختاری در سطوح محلی، عاملی است که نارضایتینظام 

 .(1396 عرفانی و محمدی، را در والیات افزایش داده است )نشاط،
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های نخبگان سیاسی اقوام مختلف وجود داشته تنها در گفتههای پررنگ نارضایتی نهنشانه

 کند، در میانبا منافع قومی حرکت می غنی همگاماست، بلکه این تصور که دولت اشرف

شهروندان هم وجود دارد. از سوی دیگر، شهروندان پشتون نیز از وضعیت فعلی ناراضی 

رو شد هستند. آنها معتقدند پس از سقوط طالبان، سلطۀ سیاسی قوم پشتون با چالش روبه

د، اما برای غنی توانسته است میزانی از این کاستی را جبران کنو گرچند دولت اشرف

 .(Zaki et al, 2018ها اوضاع به وضعیت ایدئال نرسیده است )پشتون

هاست از سوی نخبگان سیاسی ها، تغییر نظام سیاسی سالبا توجه به این نارضایتی

تنها غیرپشتون و پشتون به عنوان مطالبۀ مهم مورد بحث قرار گرفته است. این مسأله نه

، توجهی به آنسیاسی کنونی دارد، بلکه احتمال دارد بی نشان از عمق نارضایتی از نظام

های سیاسی در آینده شود. با توجه به این شرایط، مبنایی برای گسترش و تشدید کشمکش

عالوه، گیری نظام سیاسی کنونی است. بهبخشی از این پژوهش به دنبال بررسی مبانی شکل

ی شده از سوای سیاسی بدیلِ مطرحهبا نگاهی به مشکالت نظام فعلی، این پژوهش نظام

 کند.های انتخاباتی را بررسی میهای سیاسی و تیمگروه

 کند:های زیر را دنبال میبه صورت مشخص، این پژوهش پرسش

های قومی را در شده در قانون اساسی، منافع گروهبینیآیا نظام سیاسی پیش .1

 کند؟ چگونه؟توزیع قدرت سیاسی برآورده می

های قومی را در توزیع قدرت سیاسی فعلی افغانستان رضایت گروهاگر نظام  .2

های کردن خواستههایی برای برآوردهسیاسی به دنبال ندارد، چه جایگزین

 مشارکت عادالنه وجود دارد؟های قومی در رابطه با توزیع قدرت سیاسی و گروه

 جود دارد؟هایی وها و فرصتبرای تغییر نظام سیاسی در افغانستان چه چالش .3

 های نظامی که مشارکتبا توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی افغانستان، ویژگی .۴

 پذیر سازد، چیست؟های قومی را امکانعادالنۀ گروه
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حل مناسب برای تأمین مشارکت عادالنۀ در صورتی که تغییر نظام سیاسی راه .5

 اقوام است، فرایند تغییر نظام چگونه باید باشد؟

دامۀ دو پژوهش پیشین انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در رابطه این پژوهش در ا

قانون اساسی و جامعۀ در حال گذار »با تعدیل نظام سیاسی انجام شده است. در پژوهش 

 که یک« ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسیافغانستان: ارزیابی دیدگاه

نظران در مورد تعدیل قانون ندان و صاحبپژوهش با روش ترکیبی است، نظرات شهرو

اساسی بررسی شده و مواردی که نیاز به تعدیل در آنها وجود دارد، بحث شده است. در 

بخشی از این پژوهش، نظام سیاسی و مشارکت اقوام نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته 

خواست خود  گرانبه نشر رسیده، مردم و پژوهش 1395است. در این پژوهش که در سال 

 کنندگان دراند. بخشی از شرکتمبنی بر توزیع قدرت در سطوح مختلف را بیان کرده

جمهوری تشدید شده و نتیجۀ این اند که تمرکز قدرت در نهاد ریاستپژوهش اشاره کرده

های عالوه، در این پژوهش به مدلشدن قدرت انجامیده است. بهوضعیت به نظر آنها به قومی

استی ریهای صدارتی، پارلمانی و نیمهظام سیاسی نیز اشاره شده است که نظامجایگزین ن

 .(1395)احمدی، محمدی و عرفانی،  هستند

های ملی پیرامون ساالری در افغانستان: ارزیابی و نقد گفتمانراه دشوار مردم»در پژوهش 

 بحران که یک مطالعۀ کیفی است، عوامل به« های سیاسی بدیل در افغانستاننظام

مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش،  1393جمهوری شدن انتخابات ریاستکشیده

 مند و طرفدارانبندی شده است که طرفداران نظام ریاستی قدرتدو دسته از نظرات دسته

تواند اتحاد اقوام را وجود یک نظام ریاستی قوی می تمرکززدایی هستند. به نظر گروه اول،

ه و از آشفتگی در سطح کشور جلوگیری کند. در حالی که گروه دوم استدالل تضمین کرد

کنند که حکومت متمرکز برای جامعۀ چندقومی کارآمد نیست و نظام سیاسی کنونی می

 .(1396)نشاط، عرفانی و محمدی،  سهم نمایندگی اقوام را تأمین نکرده است
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ت اطالبان در تحقیقات پیشین انستیتوبا این حال، امر مشارکت اقوام در ساختار سیاسی پس

 تر بوده و به این بخش به طور مختصر پرداخته شده است. عالوههای کالنزیرمجموعۀ بحث

دن شترکند، جدیبر این، نکتۀ دیگری که ضرورت انجام پژوهش کنونی را برجسته می

های ماست. برخی از تی 1398جمهوری بحث تغییر نظام سیاسی در انتخابات ریاست

گاه  گویند. این امرانتخاباتی در این دوره به طور گسترده از تغییر نظام سیاسی سخن می

تیمی شده است. در این پژوهش به طور مفصل به های عمیق درونباعث ایجاد اختالف

مشکالت ساختار سیاسی کنونی در رابطه با مشارکت اقوام در قدرت پرداخته شده است؛ و 

به  1398جمهوری های انتخاباتی ریاستشده توسط تیمای بدیِل مطرحهدر ادامه، نظام

 های پیشنهادی،ها و امتیازات هر نظام بحث شده است. پس از بررسی این نظامهمراه ویژگی

 ها و سازوکار تغییر نظام سیاسی در کشور بیان شده است.ها، چالشفرصت

 پژوهشروش 

از طریق ها آوری دادهجمعیفی استفاده شده و ت، از روش کسؤاالبرای یافتن پاسخ این 

ر مرتبط با بحث نظام سیاسی د مقامات حکومتیمصاحبه با طیف مختلفی از کارشناسان و 

شوندگان شامل انجام شده است. بخشی از مصاحبه 1398سرطان  حمل الی هایماه

ام اع مختلف نظاست که انو جمهوریریاستهای انتخاباتی تیمدر سطوح باالی نمایندگان 

ساز به رهبری دولت :چهار تیم انتخاباتیها شامل این تیماند. سیاسی را پیشنهاد کرده

غنی رییس جمهور فعلی، ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل، صلح و  محمداشرف

اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر و تیم انتخاباتی عبداللطیف پدرام است. دلیل انتخاب 

شان در مورد نوعیت نظام سیاسی مطلوب شانبرنامه و موضع مشخص ها داشتنتیماین 

شان، بحث های حزبیکه آنها هم در برنامه هستندگروه دوم، نمایندگان احزاب بوده است. 

 ظام سیاسی درکه در مورد ن اندیانگرپژوهشکنند. گروه سوم، نظام سیاسی را دنبال می

ن ی. همچنانداشته و یا به لحاظ تخصصی در این حوزه کار کردههایی نگافغانستان پژوهش

با اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اعضای پارلمان مصاحبه شده است. 
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قانون  گۀجرلویهکنندگان دو نفر از شرکت ن،کنندگان نشست بُدو نفر از شرکت، با عالوهبه

نیز  ،نشست مسکو و نشست دوحه با طالبانکنندگان شرکتبرخی از طور  و همین اساسی

 مصاحبه شده است.

 شوندگانمصاحبه شماره

1 

های انتخاباتی تیم

 جمهوریریاست

مخالف یا موافق تغییر 

 نظام سیاسی

 غنی محمداشرفبه رهبری  سازدولت تیم انتخاباتی .1

 به رهبری حنیف اتمر صلح و اعتدال تیم انتخاباتی .2

به رهبری عبداهلل  اییثبات و همگر تیم انتخاباتی .3

 عبداهلل

 ریاست جمهوری ای، کاندیدعبداللطیف پدرام .۴

 ننشست بُۀ کنندنفر شرکت 2 2

 قانون اساسی ۀگجرلویهۀ کنندنفر شرکت 3 3

 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ۴

5 
نمایندگان احزاب 

 سیاسی

 حزب اسالمی .1

 وحدت اسالمیحزب  .2

 جمعیت اسالمیحزب  .3

 اسالمیملی بش جنحزب  .۴

 نشست مسکو با طالبانۀکنندشرکت 6

 نشست دوحه با طالبان ۀکنندشرکت 7

 عضو پارلمان 5 8

 انگرپژوهش 9

 اشرف رسولی .1

 نبی مصداق .2

 سیدعسکر موسوی .3

 الدین مهدیمحی .۴

 علی وردک .5

 نفر ۲۴ مجموع
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 بخش دوم

 ۲۰۰1ساختار سیاسی افغانستان و مشارکت اقوام بعد از سال 

 قومیت و توزیع قدرت سیاسیعامل 

 ۲۰۰1بُن قومیت در نشست 

ا ب افغانستانی مختلف سیاسی و نظامی هاگروهپس از سقوط امارت طالبان، نمایندگان 

در شهر  2001 دسمبرجهانی برای بحث در مورد تشکیل نظام سیاسی در  ۀحمایت جامع

و  3گروه پشاور ،2برسگروه ق ،1مالشۀدگان شامل جبهکننشرکتآلمان گردهم آمدند. بُن 

را امضا کردند و اساس نظام سیاسی جدید را گذاشتند. بُن  ۀنامموافقتبود. آنها  ۴گروه روم

موقت  ۀداراحکومت فراگیر و چندقومی، تعیین کرد که  تأسیسبر  تأکیدبا بُن  نامۀموافقت

ت شامل موق ۀبدون پادشاه و پارلمان ایجاد شود. ادار ،13۴3مبتنی بر قانون اساسی 

زی اضطراری، بانک مرک ۀگجرلویهکمیسیون مستقل تدویر کرسی و رییس،  30ای با کابینه

 ۀگجرلویهبرگزاری  ۀعهده بگیرد و زمین کشور را بر ۀبرای شش ماه ادارو دادگاه عالی، 

کابینه به رهبری حامد کرزی، حکومت انتقالی را فراهم کند. اعضای اضطراری برای گزینش 

سیم شد. تق افغانستانسیاسی های اشت که با توجه به ترکیب قومی میان گروهکرسی د 30

 وها پنج کرسی به هزاره ،هاتاجیک بههشت کرسی  ،هاپشتون بهاز این جمع، یازده کرسی 

. می رسیدهای قوسایر اقلیتبه  ماندهی باقیهاتعلق گرفت و کرسی ازبیکسه کرسی به قوم 

                                                 

 

 عمدتاً غیرپشتون بود که در مقابل طالبان جنگیدند.های . جبهۀ شمال شامل گروه1

شود که . گروه قبرس شامل افرادی با ارتباطات نزدیک با ایران بود. نام قبرس از آن جهت بر این گروه اطالق می2

 کنفرانسی در قبرس برگزار کرده بودند.

 کردند.هایی بود که در پاکستان زندگی می. گروه پشاور شامل پشتون3

 روه روم شامل طرفداران ظاهرشاه بود.. گ۴



 

  12 

توضیح  چنینبُن کنندگان نشست شرکتبندی را یکی از تقسیم( مبنای این 1390)انوری، 

 دهد:می

 و آلمان، ما آمریکااسناد  بر اساستوافق بر این شد که قناعت اقوام گرفته شود. 

 38درصد قبول شد. سایر اقوام هم به ترتیب  20درصد بودیم، اما  25 [هاهزاره]

قدرت در اینجا قومی ها بود. کازبیدرصد  12ها و درصد تاجیک 27ها، درصد پشتون

ن بُنشست  ۀکنند)شرکت .دولت ساخته شودهدف این بود که ثبات بیاید و شد. 

 .(1398، ثور 2001

 ۀکرد و وظیفحکومت انتقالی به مدت دو سال کشور را اداره می بُن، نامۀموافقت بر اساس

بر بات بعد از دو سال را ماه و برگزاری انتخا 18قانون اساسی بعد از  گۀجرلویهبرگزاری 

از  شهروندان افغانستاناجتماعی های آزادیبر بُن  نامۀموافقتن در یداشت. همچن عهده

سیاسی  ۀآیند ۀآزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشر و حق مردم به انتخاب آزادان :جمله

ه دش تأکیداصول اسالمی، دموکراسی، پلورالیسم و عدالت اجتماعی  بر اساسکشورشان 

سسات دایمی ؤمجدد م تأسیسترتیبات موقت در افغانستان تا زمان  ۀنام)موافقت .بود

 .بن( ۀنامتوافق ،دولتی

آمده، بحث مشارکت اقوام در ساختار سیاسی بُن  نامۀموافقتکه در متن  همان طور

 این تأثیرشوندگان در مورد مصاحبه ۀجدی مطرح بود و هم به صورتبُن پساطالبان در 

باور دارند که  کنندگان پژوهشاکثر شرکتاند، اما بر ساختار سیاسی صحبت کرده عامل

ه اقوام را فراهم نکرد ۀمشارکت عادالن ۀزمین ،های پس از آنو حکومتبُن بندی تقسیم

به آنها ه شدکسبب تحکیم آنچه بُن گان باور دارند که نشست شوندمصاحبه. بخشی از است

ن از حمایت ینها همچنآگویند. می« س قدرتأها در رشتونپ ۀسلط ۀنانوشت ۀقاعد»آن 

 ۀنمایند زادخلیلمشخص، نقش زلمی  به صورتگویند و از این قاعده می جامعۀ جهانی

 :دانندآمریکا برای افغانستان را برجسته می
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 ها قومی بود. گاوبندیهای اقوام بود. اساس تقسیمخواسته بر اساسبُن تقسیمات 

ها بود. در آنجا بحث این بود که قدرت به پشتون داده شود. هم شتونکالن مال پ

کاندیدای )عبداللطیف پدرام،  .هاها مطرح کردند و هم خارجیتونخود پش

 .(1398حمل ، جمهوریریاست

 ان افغان را دعوت کرد که اکثراً نظرصاحبآمریکا  ۀ، وزارت خارجسپتمبر 11بعد از 

ستند. ها هگفت که اکثریت نفوس افغانستان پشتون زادخلیلپشتون بودند. آنجا 

، رگپژوهشالدین مهدی، )محی .شد که مرکزگریزی به وجود بیاید جهاد منجر به این

 .(1398ثور 

شمال تمامی  ۀجبه،ُبند که در نشست ندار تأکیدان گرپژوهشاز  دو نفر از سوی دیگر،

نشدن مشخص از دعوت به صورت آنهاد. ای نرسیدنامتیازات را گرفت و بقیه به سهم ارزنده

 :دنکنانتقاد میبُن نشست  بهطالبان 

 ،دهیم. طالبان شکست خوردندمی آن را تا امروز تاوانکه خلق شد بُن مشکالتی در 

ها قبول نکردند. طالبان را هم اما آمریکایی ،داری نداریماما گفتند که ادعای حکومت

حزب اسالمی است که دعوت نکردند. طالبان دعوت نکردند در بن. یک حزب دیگر، 

تنها شکست طالبان نبود. دولتی که بُن ولی رفتند و قوی شدند و برگشتند. هدف 

گروپ  ،خواست. در مقابلبسیار امتیازات می «قانونی»قومی گرفت.  ۀجنب ،ساختند

 شمال تعلق ۀم هم ناامید شد. تمام امتیازات به جبهوقبرس امتیاز نگرفت. گروپ ر

 .(1398 یجوزا، گرپژوهش)نبی مصداق،  .وزارت را گرفتند 7گرفت و 

طالبان به عنوان یک طرف در توافق بن و ساختار سیاسی پس از آن سهم نداشتند. 

آمده استفاده کنند. فرصتی شد برای تعدادی تا از فرصت پیشبرعکس، توافق بن 

)علی صار قدرت بود. ، عدم مشروعیت و انح2001نظام سیاسی بعد از  ۀمشکل عمد

 .(1398، سرطان گرپژوهشوردک، 
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 های اقوام: نظام سیاسی و خواستهقانون اساسی گۀجرلویه

ق راه برای آینده تواف ۀنظام سیاسی پساطالبان و نقش گیریشکلدر مورد بُن در نشست 

 گۀجرلویهموقت،  ۀشد، اما نوع نظام سیاسی در آنجا مطرح نشد. پس از شش ماه ادار

دگان پس از یک ماه بحث و گفتگو، کننشرکتبرگزار شد و  2002ضطراری در ماه جون ا

 200۴اضطراری در جنوری  گۀجرلویهحامد کرزی را به ریاست دولت انتقالی برگزیدند. 

برگزار شد. نوعیت نظام سیاسی یکی از مسایل مهمی بود که هم در زمان تدوین قانون 

شد. آقای اشرف رسولی، که عضو کمیسیون تسوید قانون مطرح  گهجرلویهاساسی و هم در 

 گوید:اساسی بود، چنین می

دو نفر دیگر بودیم. من و  ،زون کابل مسئولکمیسیون از مردم نظرخواهی کرد. 

خواستند. وقتی درصد صدراعظم می 85نظراتی که از مردم جمع کردیم، بیش از 

زی انه آنها چیمتأسف ؛ون سپردیمبندی کردیم، به داراالنشای کمیسینظرات را جمع

دیگر منعکس کردند. ما اعتراض کردیم... آخرین طرحی که پیشنهاد کردیم، 

ولی  ،بود که صدراعظم داشت 13۴3مدل اصلی ما قانون اساسی  .صدراعظم بود

 .(1398ثور ، گرپژوهشقبول نشد. )اشرف رسولی، 

داد شده در آن زمان نشان مینجامهای اگوید که نتایج نظرسنجیالدین مهدی نیز میمحی

دهد که تحریرهای مختلف کنند. آقای مهدی ادامه میکه مردم از نظام پارلمانی حمایت می

 .بحث شود گهجرلویهتا در  نوشته شدـ  از نظام ریاستی تا پارلمانی ـقانون اساسی 

 گهجرلویهدر  نظام ریاستی نویسپیشتنها اما ( 1398ثور  ،گرپژوهش الدین مهدی،)محی

در کتاب . را در پی داشت گهجرلویهزیادی از اعضای  انتقاد شمارموضوع، این و  مطرح شد

ز ا یکین بحث یا» :در این مورد ذکر شده است که« گیری قانون اساسیفرایند شکل»

که تعداد زیادی از  حالی دربود.  گهجرلویهز از روز اول تا روز سوم یبرانگمباحث جنجال

 شدن نظام سیاسی بودند، نمایندگان پشتونندگان، بیشتر غیرپشتون، خواستار پارلمانینمای

. کردن حفظ وحدت ملی، از نظام سیاسی ریاستی متمرکز حمایت کردندبا مطرح
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(Shahrani, 2009, p. 10) ر دنظام ریاستی  قانون اساسی با نویسپیش از آنجا که تنها

 را تحریم کردند گیریرأی گهجرلویهنماینده  500جموع تن از م 270مطرح شد،  گهجرلویه

ه در متحد نمایندۀ ایاالتو  سفیر زادخلیلدخالت زلمی بعد از به درازا کشید.  گهجرلویهو 

لزوم برقراری ثبات سیاسی در کشور، نظام ریاستی متمرکز بر نمایندگان  ۀ، به بهانافغانستان

 .(11: 1396 )نشاط، عرفانی و محمدی،. قبوالنده شد

عرفی مرا رییس هر سه قوا  جمهوررییساما  ،کرده تأکید تفکیک قوااصل  بر قانون اساسی

 .کندعمال میو قضائیه اِ تقنینیه، اجراییهای ی خود را در عرصههاصالحیتکه کرده است 

را ملت افغانستان  ،بردن از اقوام ساکن در کشوربا نام نیهمچنقانون اساسی(  6۴ ۀ)ماد

ایماق، نورستانی، ی، اپشهترکمن، بلوچ، ، ازبیکهزاره، ، تاجیک پشتون، :اقوامتشکل از م

 (قانون اساسی ۴ ۀ)ماد .دانسته استگوجر، براهوی و سایر اقوام قزلباش، قرغیز، عرب، 

زبان  ،شاندر مناطق بومیرا های دیگر های فارسی و پشتو، زبانکنار زبان، در عالوهبه

 تأمیندولت را به ن یقانون اساسی همچن قانون اساسی( 16 ۀ)ماد .سترسمی دانسته ا

مناطق کشور مکلف  ۀمتوازن در هماقوام و قبایل و انکشاف  ۀوحدت ملی، برابری بین هم

رده کممنوع را هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان و  (قانون اساسی 6 ۀ)ماد دهکر

به با حفظ اصل مرکزیت، ، محلی یدارحکومتش در بخ (قانون اساسی 22 ۀماد) .است

گیری هرچه بیشتر مردم منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم

کرده است و  تأکیدهای محلی به اداره ییهاصالحیتاعطای بر در انکشاف حیات ملی، 

انتخابات آزاد، طریق که از بینی کرده را پیش، قریه و شهرداری ایجاد شوراهای ولسوالی

عالوه بر نوعیت نظام  قانون اساسی( 1۴1 ۀ)ماد .شوندانتخاب میعمومی، سری و مستقیم 

به شهروندان کشور، از مسایل مورد « افغان» ۀسیاسی، زبان ملی، سرود ملی و اطالق کلم

وجود هایی را به بوده است که بین نمایندگان اقوام بحث گهجرلویهاختالف بین نمایندگان 

 .(138۴گیری قانون اساسی، )فرایند شکل .آورد
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 مشکالت ساختار سیاسی معطوف به مشارکت اقوام در قدرت

شان در قدرت مشارکت ۀ، فهم برداشت اقوام از نحوپژوهشیکی از محورهای اصلی این 

دهد که اقوام و رهبران آنها از جهات مختلفی مشارکت ها نشان میهای مصاحبهاست. داده

ظام ن ،بینند. به عبارتی دیگر، به نظر مردم و رهبران قومی آنهادار میهمسألخود در نظام را 

ها سیاسی فعلی نتوانسته به درستی از آنان نمایندگی کرده و منافع آنها را بازتاب دهد. داده

اند که در ها برجسته بودهدهد که چند عامل در ایجاد و گسترش این نارضایتینشان می

 :شودامه به آنها اشاره میاد

 تمرکز قدرت

ی سه سطح توزیع قدرت بر مبنادر نظام سیاسی افغانستان  قدرت تمرکز ،در این بخش

توزیع قدرت به لحاظ جغرافیایی، توزیع قدرت از نظر  :مورد بررسی قرار گرفته است

 کارکردی و توزیع قدرت به اعتبار نیروهای اجتماعی.
 

 ر توزیع جغرافیایی قدرت(تمرکز قدرت در مرکز )د

شکل متمرکز نظام  ؛در توزیع قدرت از نظر جغرافیایی دو حالت وجود دارد: حالت اول

سیاسی است که در آن حکومت مرکزی تنها قدرتی است که برای سراسر کشور 

حاکمیت و قدرت سیاسی میان حکومت مرکزی و  ؛ند. در حالت دومکگیری میتصمیم

شان از قدرت هایمسئولیت ۀاز آنها در حوز هر یکم شده و های محلی تقسیحکومت

گیری برخوردار هستند. به بیانی دیگر در حالت دوم، توزیع قدرت شکلی غیرمتمرکز تصمیم

 دارد.

جمهوری اسالمی افغانستان از نظر توزیع قدرت )با معیار جغرافیایی( نظامی متمرکز 

وابستگی شدید والیات به مرکز در  دهد کهها نشان میشود. مصاحبهمحسوب می

آن برای افراد و  ۀی باعث شده است که نتیجدارحکومتهای مربوط به گیریتصمیم
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ی اجتماعی و سیاسی در این مناطق، حس فقدان قدرت و نبود اختیار برای هاگروه

 :گیری در امور محلی باشدتصمیم

گوید که چندین هزار ی مینوالثارماند. وقتی مسایل مردم در والیات منتظر مرکز می

 .است هاصالحیتبه خاطر محدودیت در  دوسیه است که فیصله نشده است،

 .(1398، حمل جمهوریکاندیدای ریاست)عبداللطیف پدرام، 

ساختار سیاسی افغانستان ضرورت تمرکززدایی از مرکز را به عنوان یکی  ۀمطالعات در زمین

دانند. ثبات سیاسی مستلزم است، مهم می ور الزامیاز عواملی که برای ثبات سیاسی کش

ضرورت ایجاب  ،اصالحات برای ایجاد تعادل قدرت میان مرکز و محالت است. در نتیجه

و  دکنکند که کابل تعهداتی در رابطه با تمرکززدایی از قدرت اجرایی را طراحی و اجرا می

. شوند مندقدرتها ت و ولسوالیها در سطوح والیایدارحکومتها و اجازه دهد شهرداری

(Thier & Worden, 2017) 

 ه )در توزیع کارکردی قدرت(قوۀ اجراییتمرکز قدرت در 

تی، سه مدل ریاس ،بعد دیگر تمرکز قدرت، تمرکز قدرت از نظر کارکردی است. بر این اساس

مردم در و هم نمایندگان  جمهوررییسپارلمانی و مختلط وجود دارد. در نظام ریاستی، هم 

عالوه بر ریاست  جمهوررییسشوند و می ی از طریق انتخابات برگزیدهگذارقانونمجالس 

دارد. اما در نظام پارلمانی، قدرت در پارلمان  بر عهدهه را هم قوۀ اجراییکشور، ریاست 

 پارلمان دارد. اعضای پارلمان از تأییدمتمرکز است و صالحیت و اقتدار حکومت بستگی به 

ها، ریاست کشور مقام شوند. در این نظامنتخابات از سوی مردم برگزیده میطریق ا

دارد. نظام مختلط از تلفیق این  بر عهدهه را صدراعظم قوۀ اجراییسمبولیک است و ریاست 

و هم اعضای پارلمان با انتخاب مستقیم مردم  جمهوررییسآید و هم می به وجوددو نظام 

 ه را دارد.قوۀ مجریدراعظم مسئولیت شوند، اما صبرگزیده می
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شوندگان قرار گرفته است. بحث تمرکز قدرت به لحاظ کارکردی نیز مورد نقد مصاحبه

انتقادات از تمرکز قدرت در  ؛گیرد: اولدر دو بعد قرار می مشخصاًانتقادات در این رابطه 

عاونین ی مهاصالحیتنبودن روشن ؛( و دومجمهوریریاست مشخصاًه )قوۀ مجری

 استای ، نکتهجمهوریریاسته و به طور مشخص قوۀ اجرایی. تمرکز قدرت در جمهوررییس

شوندگان به عنوان یکی از مشکالت اساسی نظام که توسط اکثریت قریب به اتفاق مصاحبه

 :فعلی اشاره شده است

جفای بر ملت است. االن قضای ما مستقل  ،پس از جنگ ۀتمرکز قدرت در جامع

اشرف رسولی، مشاور وزارت . ). تمرکز قدرت باعث شده مستقل نباشدصالًاست؟ ا

 .(1398، ثور گرپژوهشعدلیه و 

از شاه بیشتر است. من  ،داده شده جمهوررییسمقدار قدرتی که در قانون اساسی به 

د تبعیض ب گویدمیآن زمان گفتم که قانون اساسی تناقضاتی دارد. از یک طرف 

آورد. از یک طرف تفکیک قوا انون یک آدم خودکامه را باال میاست، از طرف دیگر ق

سیدعسکر موسوی، . )دهیمه میقوۀ اجراییقدرت را به  ۀگوییم، بعد هممی

 .(1398، ثور گرپژوهش

های خود را در عرصه یهاصالحیت» جمهوررییسبر مبنای قانون اساسی افغانستان، 

 ،6۴مادۀ ، جمهوررییسکند. قانون اساسی در فصل عمال میاِ« اجراییه، تقنینیه و قضاییه

گیرد. بخشی می بر ی مختلفی را درهابخششمارد که را برمی جمهوررییسی هاصالحیت

گیری در مورد تمامیت ارضی، شامل قیادت اعالی قوای مسلح، تصمیم هاصالحیتاز این 

یین رتبه، تعان عالیورمأممنصبان قوای مسلح، پولیس، امنیت ملی و و عزل صاحب تعیین

شوندگان، تمرکز قدرت در هاست. به نظر اکثر مصاحبهکمیسیون تأسیسسفرا و 

نیاز به اصالح دارد و این وضع باعث شده است تفکیک قوا با مشکل مواجه  جمهوریریاست

باال اشاره شده است، برخی  ۀییه که در مصاحبقوۀ قضااستقالل عدم شود. عالوه بر مشکل 

اعتنا ه نیز بیقوۀ مقننبه مصوبات  جمهوریریاستاند که شوندگان بیان کردهحبهاز مصا
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 بوده است:

 نقض کرده و فرمان جمهوررییسدر نظام فعلی، پارلمان بارها قانون تصویب کرده، اما 

 به آن جمهوررییساما  ،گیرد در مورد یک وزیرصادر کرده است. پارلمان تصمیم می

اطاعت  جمهوررییسانون مشخص در مورد سرپرستی داریم، اما کند. ما قتوجه نمی

رییس هر سه قوه است. در نهایت،  جمهوررییسکند. دلیلش این است که نمی

ثبات و همگرایی به انتخاباتی  نمایندۀ تیم. )است جمهوررییسگیر خود تصمیم

 .(1398جوزای ، رهبری عبداهلل عبداهلل

 )احمدی، محمدی و مطالعات استراتژیک افغانستان انستیتوتپیشین  پژوهش بر اساس

ان دگکننشرکتبه نظر برخی  جمهوریریاستقدرت در تمرکز بیش از حد  ،(1395عرفانی، 

نیز به موضوع  جامعۀ مدنیهای در گزارش. قدرت سیاسی شده استشدن باعث قومی

نکردن توشیح ،وارده اشاره شده است. یکی از این مقوۀ مقننه در برابر قوۀ مجریروی تک

، به موارد دیگری است. عالوه بر این جمهوریریاستپارلمان توسط  ۀشدقوانین تصویب

ده اشاره ش جمهوریریاستشده به عنوان وزیر سرپرست توسط چون حفظ وزیران استیضاح

مزیدی و رجا، ) .دهده را نشان میقوۀ مجریه توسط قوۀ مقننگرفتن تصامیم که نادیده

1395). 

تقسیم قدرت در درون  ۀمسألاند، ن اشاره کردهشوندگان به آکه مصاحبه ایهمسألومین د

در قانون  جمهوریریاستی معاونان هاصالحیتبه این نحو که  ؛است جمهوریریاست

اشاره کرده  جمهوریریاستقانون اساسی در چندین ماده به معاونان  .واضح نیستاساسی 

، جمهوریریاستن برای معاونت کاندیداشددی چون شرایط است. در این مواد، به موار

در موارد خاص )چون وفات یا  جمهوریریاستی هاصالحیتگرفتن  چگونگی به عهده

اشاره  هاصالحیتی معاون در زمان به عهده گرفتن هامحدودیت( و جمهوررییس یاستعفا

باعث شده است که توزیع  جمهوریریاستی معاونان هاصالحیتنبودن شده است. اما روشن

 :نیز با ابهام مواجه شود جمهوریریاستقدرت در درون 
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ی هاصالحیتولی  ،معاون آمده است 2یک اشکال در قانون اساسی این است که 

شود. از این جهت کاره میهمه جمهوررییس ،معاونان مشخص نیست. در این وضعیت

شان ی کاریهابخشها باید معاونمشکل داریم... اگر نظام ریاستی داشته باشیم، 

ثور  ،ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهللانتخاباتی  نمایندۀ تیم. )جدا شود

1398). 

و توزیع قدرت میان  جمهوریریاستی معاونان هاصالحیتشدن ضرورت مشخص

یز نهای انتخاباتی دیگر تیم گانای است که توسط نمایندهمسألو معاونانش  جمهوررییس

 اشاره شده است.

 تمرکز قدرت میان نخبگان سیاسی )در توزیع قدرت میان نیروهای اجتماعی(

گرا وجود گرا و کثرتدر توزیع قدرت سیاسی به اعتبار نیروهای اجتماعی، دو مدل نخبه

گرا، قدرت سیاسی در اختیار نخبگان است و بین آنها در گردش است و دارد. در مدل نخبه

گرا، نیروهای اجتماعی متکثر در د. در مدل کثرتنقدرت سیاسی ندار درمی ها سهتوده

ی دارای هاگروهکند که در آن، ای را فراهم میقدرت حضور دارند و ساختار سیاسی عرصه

 هم رقابت کنند. باشان منافع تأمینتوانند بر سر منافع گوناگون می

ور ای حضی نخبههاگروهیاسی افغانستان شوندگان در ساختار سبه نظر برخی از مصاحبه

این شهروندان نیستند که  ،در بین آنها توزیع شده است. در نتیجه صرفاًدارند که قدرت 

بلکه قدرت بین این نخبگان دست به دست شده و محدود به  ،قدرت را در اختیار دارند

ز دیگران متمایز ی مشترکی دارند که آنها را اهاویژگیآنهاست. این گروه نخبه  ۀدایر

 سازد.می
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 ۀشان است که در دورسنتی عمدتاً پایگاه سیاسی و اجتماعیِ  ،ی این گروههاویژگیاز 

های منتخب یا غیرمنتخب دولتی و یا احزاب سیاسی رهبرمحور پساطالبان در قالب پایگاه

لت منزاجتماعیِ سنتی به این معناست که ـ  دهد. داشتن پایگاه سیاسیخود را نشان می

شان در قوم تعیین شده است. این جایگاه سنتی در اجتماعی آنها بر اساس قومیت و جایگاه

به آنها حیثیت و اعتبار برای ایفای نقش نمایندگی از طرف قوم را داده  ،میان اعضای قوم

دانستن به این معنا نیست که نمایندگی آنها از قوم به معنای مشروع لزوماً است. البته این 

 ایندگی آنها از سوی مردم است.نم

نمادین رهبران به اعضای خانواده و فرزندان این  ۀاین اعتبار و سرمای ،اخیر ۀطی دو ده

که گاه با  ـافراد در حال انتقال است. به عبارت دیگر، اعتبار سیاسی و اجتماعی این افراد 

 ,Zaki) .ل شده استسل بعد این افراد منتقبه ن ـ اقتصادی نیز همراه شده است ۀسرمای

2019). 

شوندگان معتقدند که قدرت سیاسی در مرکز و در اختیار این برخی از مصاحبه ،در نتیجه

نخبگان سیاسی است. قدرت و امتیازات در یک بازار داد و ستد سیاسی در میان این نخبگان 

قومی انجام ی هاگروهشود. در مقابل، توزیع قدرت بین شهروندان و اعضای عادی مبادله می

 :حضور و نقش ندارند ،نشده است و آنان در قدرت

امتیازات  به خاطریی هستند که هاگروهدر افغانستان چیزی به نام حزب نداریم. 

هایی هستند برای معامالت قدرت... قوم کنند. اینها بنگاهشان کار میموقت رهبران

شان چه رای قوماند. همین رهبران بها شریکدر قدرت شریک نیست؛ چوپان

اند؟ مردم نظر مثبت به همین رهبران قومی ندارند و همین طور به کرده

، گرپژوهشموسوی،  سیدعسکر. ). مفهوم خدمت خودش گنگ استجمهوررییس

 .(1398ثور 
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 :حضور رهبران قومی در قدرت، مانع مشارکت شهروندمحور بوده است

 مشقوها به اعضای اعطای این حقحضور یک آدم در یک دستگاه به معنی  الزاماً

پول جمع کرده باشند، به معنی بهبود  قدرآناز یک قوم خاص  Yو  Xنیست. اینکه 

اقوام را  ۀمسأل ،وضعیت و حل مشکالت آن قوم نیست. حضور این رهبران در قدرت

 .(1398، حمل جمهوریکاندیدای ریاستعبداللطیف پدرام، . )کندحل نمی

اند که حضور رهبران قومی در دولت، سمبولیک بوده تا دولت بتواند از این عقیده ربرخی ب

در واقعیت، تنوع قومی در دستگاه دولتی را نشان دهد. به نظر آنها  ،طریق مشارکت آنها

حتی رهبرانی  ـمتمرکز شده و قدرت رهبران قومی  جمهوریریاستقدرت به تدریج در 

 :یافته استکاهش  ـ که در ساختار حکومتی حضور دارند

ها عقیده بر سال نتوانستیم که بهتر پیش بریم؟ در این سال 17چرا ما در این 

تند و بیشتر داش تأثیرآنهایی که  خصوصبهمصالحه و سازش نبود. نخبگان سیاسی 

تا بگویند  ،کردندنمی ه را دنبالمسألبه عنوان یک اصل این  ،در رهبری بودند

های انتخاباتی هم نتیجه برسیم. اگر ائتالف ن بهآمطالبات چیست که بر اساس 

در انتخابات ی دوستم که آقا مثالً ؛همان سیاست سلطه دوباره مطرح شد ،بودند

بعد از انتخابات چون  ،غنی جمهوررییسبه قدرت برای  انست کمک کندوتمی 201۴

مورد بررسی قرار گیرد، بحث حذف  که مطالبات او به طور اساسی هدف این نبود

م باور حاکم این نیست که ما ناگزیریم ه یش آمد. دوباره نزاع تولید کرد. هنوزپ

ایندۀ نم. )ی سیاسی افغانستان را در مورد نمایندگان قومی در نظر بگیریمهاواقعیت

 .(1398، ثور ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهللانتخاباتی  تیم
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 مشکالت در قانون اساسی

شوندگان به قانون اساسی کشور در نظام فعلی به نظر مصاحبهبخشی از مشکالت 

 ۀدر نهاد تفسیرکنند ه است: ابهامشده در این رابطه اشاره مسأل دو مشخصاًگردد. بازمی

 قانون اساسی و تبعیض علیه شهروندان غیرمسلمان.

 قانون اساسی ۀابهام در نهاد تفسیرکنند

ابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بررسی مط ،قانون اساسی 121مادۀ  بر اساس

ه محکمسترهالمللی با قانون اساسی و تفسیر آنها از صالحیت ی بینهامیثاقالدول و بین

به تشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون  157مادۀ باشد. در حالی که در می

 :نگی وارد شوداساسی اشاره شده است. این وضعیت باعث شده که نقدهایی به این دوگا

قانون اساسی تعدیل شود.  ۀکنندنیاز است که قانون اساسی در قسمت نهاد صیانت

تفسیر و نظارت از قانون اساسی اشاره شده است که  ۀدر دو ماده به دو نهاد دربار

بسیار مبهم، نارسا و ناقص است... االن در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 

آن هم اگر احاله  ،دهیمهای مشورتی مینداریم. فقط نظریهاساسی صالحیت چندانی 

ولی کسی به ما گوش  ،دهیم راجع به مسایلگاهی هم خودمان نظر می ؛شود به ما

سی و بر تطبیق قانون اسا کمیسیون مستقل نظارت عضوعبداهلل شفایی، . )کندنمی

 .(1398، ثور گرپژوهش
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 تبعیض علیه شهروندان غیرمسلمان

 بودن فرد اشارهبه مسلمان جمهوریکاندیدای ریاستقانون اساسی در ذکر شرایط  62ۀ ماد

شده و  جمهوریریاستشدن شهروندان غیرمسلمان در سمت ادارد. این ماده مانع کاندید

 :ساخته است متأثرحق مشارکت سیاسی آنها را 

 انسسیک ش ،قانون اساسی خودش خالف حقوق بشر است. بر اساس قانون اساسی

 .تفکر اکثریتی و اقلیتی است به خاطرندارد. وضعیت خراب کشور شدن جمهوررییس

 .(1398، ثور گرپژوهشسیدعسکر موسوی، )

نیز این ماده  ،اهل هنود در شورای ملی است ۀشوندگان پژوهش که نمایندیکی از مصاحبه

 داند:آمیز میرا تبعیض

از ما بودند. ما مواردی را در جلسات  نفر 3نفر،  503بودم. از  گهجرلویهمن عضو 

باید مسلمان باشد. قانون  جمهوررییسکه  62مادۀ  ۀاز جمله دربار ،مطرح کردیم

زند و نباید اقلیت و اکثریت در آن مطرح باشد. بسیار اساسی ما از جمهوریت گپ می

ولی تصویب اکثریت و اقلیت بود که حرف ما گوش داده نشد. ما  ،کوشش کردیم

 آمیزادمان کم است و شاید هم توقعش را نداشته باشیم. اما این ماده تبعیضتعد

 .(1398جوزای هنود در شورای ملی،  نمایندۀ اهل. )است علیه ما
 

 های قومی حکومتسوگیری

اند. دو های قومی در درون ساختار حکومت اشاره کردهشوندگان به وجود سوگیریمصاحبه

 :ی در ساختار حکومتی ذکر شده استهای قومشکل عمده از سوگیری

ی هاسیاستها از طریق سوگیری شاملهای قومی در ساختار حکومتی سوگیری بخش اولِ

های های قومی به طور گزینشی و در حوزهبندیعمال سهمیهرسمی دولتی است. اِ

 رببندی کانکور یکی از این موارد است. خصوصی انجام شده است. به طور مثال سهمیهبه
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جز یک حوزه، در بندی کانکور، افغانستان به هشت حوزه تقسیم شده که بهسهمیه اساس

 ،ها در نظر گرفته شده است. بر مبنای این مدلخاصی برای کوچی ۀهفت حوزه سهمی

زاید خوست، های هرات، بلخ، بامیان، قندهار، ننگرهار، شیخچهارم ظرفیت دانشگاهیک

 گیرد. اینای تعلق میها و داوطلبان حوزهیسا به کوچیپکتیا، قندوز و البیرونی کاپ

زراعت و کمپیوترساینس صورت  ،ری، حقوق، اقتصادینیطب، انج :هایبندی در رشتهسهمیه

شدن  ملتـ  را مانع دولت هاسیاستعمال این شوندگان اِتعدادی از مصاحبهگیرد. می

 :دانندمی

توان آن را فرمان و کارهای مکانیکی نمیزنان است که با  ۀمسألاقوام مثل  ۀمسأل

ه اگر ادامها تطور سیاس ی در کانکور یعنی چه؟ اینبندسهمیهبحث  مثالًحل کرد. 

 عبداللطیف پدرام،. )شویم ملتـ  دولت ۀتوانیم وارد مرحلما نمی ،پیدا کنند

 .(1398حمل  ،جمهوریکاندیدای ریاست

های حکومتی که به لحاظ توزیع قدرت میان سیاستیکی از مسایل مطرح دیگر در رابطه با 

والیت غزنی است. در  ۀجرگولسیدار شده است، دخالت حکومت در انتخابات همسألاقوام 

 عمدتاً های به دلیل اشتراک کمتر ساکنان ولسوالی 1389ه در سال جرگولسیانتخابات 

هزاره بودند. در نتیجه های منتخب این والیت همه متعلق به قوم نشین، نمایندهپشتون

 هایاکاندیددر رابطه با عدم موفقیت  ی ساکن این والیتهاپشتوناعتراضاتی از سوی 

جدیدی از  ۀنسخ ،طی فرمان تقنینی جمهوررییس 1395پشتون صورت گرفت. در سال 

های از جمله تغییرات در قانون جدید، بحث تغییر حوزه ؛قانون انتخابات را ارائه کرد

 ،ه است. بنابر قانون انتخابات جدیدجرگولسینتخاباتی های ادر حوزه صرفاً ی انتخابات

 ه را تعیین کند. در حالی که در قانون انتخاباتجرگولسیانتخاباتی  ۀتواند حوزکمیسیون می

 ۀماد) .والیت تعیین شده بود ،هجرگولسیانتخابات اتی برای حوزۀ انتخاب( 138۴پیشین )

11). 
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 در غزنی اتفاق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات، صرفاًاتی حوزۀ انتخابیر در تغی ،در نتیجه

 1397میزان  28اتی جداگانه برای انتخابات پارلمانی حوزۀ انتخابوالیت غزنی را به سه 

اعالن شد  1397سرطان  ۴کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ  ۀد. این فیصلکرتقسیم 

یری که در والیت غزنی به وجود آمده و با توجه به نظر به مشکالت اخ» :گویدمی که

اعتراضات و تقاضای مکرر مردم شریف والیت غزنی، کمیسیون مستقل انتخابات بعد از 

مردم این والیت به خاطر حل مشکل  ۀجانبو استماع نظریات همه 1باصالحیت هیئتاعزام 

 35مادۀ ( 2) ۀطابق فقردولتی و نهادهای مدنی، م ربطذیموجود و در مشوره با مراجع 

عدالت در نمایندگی، به طور استثنایی  تأمینقانون انتخابات، فیصله نمود که به خاطر 

 .(1397)عادلی، « .اتی تقسیم گردیدحوزۀ انتخاببه سه  والیت غزنی

 یبه خاطر ،ی که در غزنی نمایندگان پارلمان از یک قوم آمدندبه خاطردر انتخابات، 

اند. هدف ه شرکت نداشتند، االن غزنی را به سه حوزه تقسیم کردهکه دیگران عالقه ب

کند که قانون را تغییر کنند. این دوره اگر این معلوم است. منافع حاکمان ایجاب می

ا هن باشید که در غزنی دو یا سه وکیل از هزارهئدر غزنی انتخابات شود، شما مطم

 . از آن قوم با صدآیدمی هاپشتون آید؛ یک یا دو تاجیک خواهد بود و بیشتر ازمی

استفاده سوء ۀآید. زمینمی رأی هزارشود و از قوم دیگر با پنجوکیل می آیدمی رأی

در قانون اساسی موجود بیش از حد وجود دارد و تمامی مشکالت ناشی از این است 

 ایندۀ)نم. آوردیم به وجودنظامی که  ]دربارۀ[ که ما در زمانش تصمیم درست نگرفتیم

 .(1398حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان، سرطان 

 رأی ق، ح«به طور استثنایی»و  خصوصبهبندی انتخابات در یک والیت در نتیجه، سهمیه

سازد و می متأثرکه یکی از حقوق مهم سیاسی و مدنی شهروندان است را در این والیت 

 شوند. شان حذفشود نمایندگان یک گروه به دلیل قومیتباعث می

                                                 

 

 .بودشده فرستاده  یجوزا به غزن 7 خیتار درکه  یئتیبه هدارد اشاره . 1
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رسمی و  ۀبخش اول که جنب برخالفهای قومی در ساختار حکومتی سوگیری بخش دومِ

 شوندگان در ایندولتی نیست. مصاحبه ۀشدی اعالمهاسیاستقانونی داشت، مبتنی بر 

گرایانه دارند. به این عملکرد قوم هاگروهدولت، افراد و  ۀاند که در بدنبخش اشاره داشته

گرایانه حاکم نباشد، ولی اینکه ممکن است در ادارات دولتی مصوبات قوم رغممعنا که علی

ست خود به نفع تعلقات قومی و سیاسی برخی افراد موجود در این دستگاه از موقعیت و پُ

های قومی است که خود گرایی یکی از اشکال این سوگیریواسطه کنند.خود استفاده می

 :تشکلی از فساد در ادارات اس گربیان

ترین عوامل محوری رفته است... فساد در ادارات یکی از خطرناکحکومت طرف قوم

در  Favoritismحد و مرز را دیدند. مردم با دولت است. مردم فساد بی ۀفاصل

 رسیدعسک. )ای و شخصی و قومی استها سلیقهادارات شکل گرفته است. گزینش

 .(1398، ثور گرپژوهشموسوی، 

ها که در نقل قول باال اشاره شده است، این وضعیت که در آن انتصاب گونههمان  ،در نتیجه

 اعتمادی شهروندان بهتواند سبب فاصله و بیدر سطوح مختلف سیاسی و قومی است، می

باعث محرومیت  تنهانهادارات حکومتی و به طور عمومی نظام سیاسی شود. این وضعیت 

شود، بلکه در نهایت امکان رقابت و ن میشاای از عدالت به دلیل تعلق قومیعده

عالوه بر این،  سازد.می کارآمدبرد و ساختار را فرسوده و نامی ساالری را از بینشایسته

گرایانه در میان شهروندان خواهد بود. ملی ۀهای قومی مانعی برای ایجاد روحیبندیسهمیه

شان ایجاد فاصله و لیل تعلق قومیای به دزیرا محرومیت از امکانات و امتیازات برای عده

 .اعتمادی نسبت به سایر اقوام را به دنبال خواهد داشتبی
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 ضعف آگاهی سیاسی

کننده بر انتخابات پیشین توسط نهادهای نظارت انتخاباتچند ای در تخلفات گسترده

شان حقوق سیاسی ازنبودن شهروندان گزارش شده است. بخشی از این تخلفات ناشی از آگاه

 هااکاندیدیا تذکره برای  رأی خرید و فروش ،است. به طور مثال رأی از جمله حق

(Creative Associates International, 2012)  یکی از موارد شایع در تخلفات

شود حق مشارکت اقوام و شهروندان در قدرت با خلل انتخاباتی بوده است که باعث می

 :دشومواجه 

 رأی شان آگاهی ندارند. در بدل پول، آرد و برنجسیاسی مردم فقیرند. از حقوق

 سیدعسکر. )آیددهند. هنوز هم وکیل پارلمان از درون دیگ قابلی بیرون میمی

 .(1398، ثور گرپژوهشموسوی، 

شان در روند انتخابات گذاریتأثیرباوری شهروندان به از جمله موانع دیگر مشارکت، بی

است که ناامیدی مردم  2001ی بعد از هادولتشی از عملکرد است. قسمتی از این امر، نا

 :در امر مشارکت سیاسی را به دنبال داشته است

داده بودند، ولی بعد از  شانبرایهایی دادند به کسانی که وعده رأی مردم

شان عمل نکردند. یک قسمتی از مردم از شرکت در هایشدن به وعدهانتخاب

 .(1398جوزای ، گرپژوهشنبی مصداق، ). ناامید شدند تانتخابا
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 خش سومب

 تعدیل یا تغییر نظام سیاسی

کنند حضور آنها در قدرت نادیده کنندگان فکر میشرکت ۀهای فوق، همبا توجه به بحث

ان ها این بحث را به میبازی قدرت هستند. گستردگی نارضایتی ۀگرفته شده و آنان بازند

ی بدیلی برای هاراهبودن دارند، چه ها حس بازندهجناح ۀآورد که در وضعیتی که هممی

 تواند مطرح باشد؟ی سیاسی میهاگروهنظام سیاسی کنونی و برای جلب رضایت 

ها برای نظام فعلی است که نتوانسته رضایت اقوام را در امر نخستین گام بررسی جایگزین

به طور کلی در دو  پژوهش کنندگان در اینتوزیع قدرت جلب کند. در این رابطه، شرکت

خواهان و تغییرخواهان. هر دو گروه به نظام کنونی نقد وارد گیرند: تعدیلجناح قرار می

 حل پیشنهادی آنها مجزا است.اما راه ،کنندمی

ی اصلی نظام کنونی باید حفظ شود. به هاویژگیخواهان( معتقدند که گروه نخست )تعدیل

ی اهصالحیتولی توزیع  ،ویژگی تمرکز خود را نگاه داردآنها نظام سیاسی باید  ۀعقید

کنند که مشکل در مقابل، گروه دوم استدالل می به طور نسبی عملی شود. جمهوررییس

اصلی نظام فعلی، تمرکز قدرت است و بدون تمرکززدایی قدرت در سطوح افقی و عمودی 

 توان مشارکت اقوام در قدرت را تضمین کرد.نمی

 

 فعلی م سیاسینظاتعدیل 

انتقاد از تمرکز بیش از حد قدرت در  ضمن، طرفداران تعدیل نظام سیاسی فعلی

ی هاصالحیتدر تعدیالتی  آوردن باحفظ نظام ریاستی فعلی خواهان  ،جمهوریریاست

 :هستند جمهوررییس
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به تشکیل شد، قدرت زیاد بُن در سیستم ریاستی که در که درست است 

تا وقتی حکومت مرکزی قوی نباشد، راه مشکالت است.  داده شده جمهوررییس

 .دکن کنترلرا  جمهوررییستواند نمیاما دادگاه عالی یا پارلمان  شود.گرفته نمی

 .(1398جوزای ، گرپژوهش)نبی مصداق، . محدود شود جمهوررییسباید قدرت 

ییس جمهور درت رق محدودکردن یکی از راههای دیل نظام سیاسی،به نظر طرفداران تع

 . باشدهای معاونین رییس جمهور کردن صالحیتتواند مشخصمی

ر داین است که  فعلیتعدیل نظام سیاسی  انطرفدارتوسط  شدهاستدالل کلیدی مطرح

قدرت در  است کهنیاز  وضعیتدر این و  قرار داردگذار افغانستان در شرایط حال حاضر 

 :متمرکز باشد مرکز

یاستی نظام متمرکز رای که داریم، گسیختگیبا ازهمانستان فعلی افغاقتضای شرایط 

فکر کنم شاید دیگری را مناسب بدانم و نظام  سال بعد، 10ممکن است من است. 

ال ح ما در اما فعالً، تواند توزیع قدرت را به صورت بهتر ممکن سازدمی نظام دیگری

 .(1398ثور اسالمی، حزب  )نمایندۀ .شدن یک ملت هستیمساخته

 دهد:طور توضیح می یکی دیگر از طرفداران تعدیل نظام سیاسی، شرایط گذار را این

قانون اساسی، بحث نوع نظام پررنگ  ۀجرگدر کمیسیون قانون اساسی پیش از لویه

بود. چون در آن زمان نهادهای دولتی وجود نداشت و احزاب هم قوی نبودند، صالح 

ارلمانی نباشد. دموکراسی در افغانستان جدید دیدیم که در اول نظام سیاسی پمی

بود. به خاطر همین گفتیم که نظام متمرکز باشد. در حال حاضر هم به نظر من 

ن ون تدوین قانو)عضو کمیسی .هنوز زود است که نظام پارلمانی در کشور ایجاد شود

 .(1398اساسی، ثور 

های پارلمانی، در نظام مندقدرتاحزاب سیاسی  وجود بیان ضرورتن این گروه با یهمچن

ت ممکن نیسبا این احزاب و رهبرمحورند و  کارآمداحزاب سیاسی افغانستان نا باور دارند که

 موفق شود.در کشور نظام پارلمانی 
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 .این است که حزب به معنای واقعی نداریم نبودن تغییر نظام[]برای محقق یک دلیل

یق بر تطبنظارت مستقل سیون )عضو کمی .رییس حزب تا زنده است، رییس است

 .(1398قانون اساسی، ثور 

ام با تغییر آن به نظ تیکی دیگر از دالیلی که طرفداران تعدیل نظام سیاسی در مخالف

کنند این است که پارلمان فعلی ضعیف و غیرمنسجم است و اختالفات پارلمانی ذکر می

مدت طوالنی شده است. به نظر  افتادن روند اداری آن برایتعویقدرونی آن گاه باعث به

ار انتظ تواننمی ،در کشورمقننه  ۀطرفداران تعدیل نظام سیاسی با وجود ضعف نهاد قو

 را داشت.موفقیت نظام پارلمانی 

 فعلیتغییر نظام سیاسی 

به  رکشو نیازو  ی و ضعف احزابکارآمدنا طرفداران تعدیل نظام سیاسی فعلی در حالی که

در ییر موافقان تغ کنند،یاد میبا تغییر نظام شان مخالفتیل اصلی از دالثبات سیاسی را 

 شوند.نند که در ادامه بحث میکهای دیگری را مطرح میاستداللها پاسخ به این نگرانی

 سیاسی احزاباستدالل مربوط به 

از آنجایی که احزاب در این است که  در رابطه با احزاب استدالل مخالفان تغییر نظام

دادن به آنها و ایجاد چرخد، قدرتقومی داشته و حول محور رهبران می ۀنستان صبغافغا

 نچنی ۀکردن رهبران جهادی خواهد انجامید و نتیجمندنظام پارلمانی، در حقیقت به قدرت

ه عبارت بتوانند در سیاست نقشی داشته باشند. این است که افراد مستقل نمی یوضعیت

ین اناممکن است.  دموکراتیک پارلمانی بدون موجودیت احزابرفتن به طرف نظام دیگر، 

دانند میضعف احزاب را ساختار فعلی دلیل  سیاسیموافقان تغییر نظام ست که ا حالی در

با المللی بین ۀکه هم دستگاه حاکم و هم جامع مخالف است. آنها معتقدندبا احزاب که 

ی از نمایندگان احزاب در این مورد یکاند. فعاالنه مخالفت کرده ،گسترش نقش احزاب

 :گویدمی
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نیستند. چون احزاب صحنه را برای  مندقدرتاحزاب سیاسی  مندعالقه ،انمرددولت

 آورند.می به وجود منسجمیپارلمان  ،کند و احزاب سیاسیمی افراد مستقل تنگ

ها این یاند. درک غربها نیز در افغانستان با احزاب سر مخالفت داشتهغربین یهمچن

 حزب وحدت اسالمی )نمایندۀ. گرا یا چپ هستنداست که این احزاب اسالم

 .(1398ثور ، افغانستان

 :کنداستدالل میدیگر چنین سیاسی  نمایندۀ حزب

تا زمانی که به ]اما[  ،درست است که در افغانستان احزاب قوی و فراقومی نداریم

هیچ حمایتی احزاب موجود بدون توانند قوی شوند. احزاب نقش ندهیم، چطور می

ه و زمین در انتخابات به احزاب نقش داده شوداول باید . اندهدر نظام فعلی رشد کرد

های اخیر، احزاب زیاد تالش کردند که در انتخابات به آنها نقش در سال. شودمساعد 

کرد که من حزب ندارم و مخالف کرزی همیشه اعالم می جمهوررییساما داده شود، 

 شوند. ترمنفعلاحزاب ساخت که حزب هستم و این خودش زمینه را مساعد می

کنند که در والیات احزاب تالش میشود، وقتی در انتخابات به احزاب نقش داده می

مختلف اشتراک کنند و از اقوام مختلف عضویت حزب را داشته باشند. هم حزب 

کنند در هم افراد تالش میکند در والیات مختلف نفوذ داشته باشد و تالش می

. های ملی و سیاسی نقش ایفا کنندفعالیت کنند تا در پروسهچارچوب احزاب 

 .(1398سرطان حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان،  )نمایندۀ

 سیاسی یثباتبی ثبات/استدالل در مورد 

منجر به ایجاد تمرکززدایی ادعا دارند که ممکن است  مخالفان تغییر نظام سیاسی

ری گیمرکز واحد تصمیمدر شرایط فعلی ما نیاز به . آنها معتقدند شود «های قدرتجزیره»

 های قدرت در همینجزیرهکنند که استدالل میموافقان تغییر ست که ا یدر حالاین داریم. 

اعطای صالحیت نظارتی به آنها از مکانیسم . اندایجاد شده هم ساختار به شدت متمرکز

ی حکومتی در سطح محلول دیگر مسئیا هر تواند والی میکنند که یاد میشوراهای والیتی 

 :کندموافقان تغییر نظام چنین استدالل مییکی از کند.  کنترلرا 
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یم خواهاگر میکنیم. اش را آماده میدهیم، اول بستر قانونیوقتی نظام را تغییر می

 ار به این والیت این قدرت شود که بگوییماین طور نمینظام پارلمانی ایجاد کنیم، 

های فردی و گروهی همه چیز یتمسئولدهیم. حد و حدود باید معلوم باشد. می

چه ارزش دارد و کسانی شان رأی فهمند کهباشد. در آن صورت، مردم میمعلوم می

در صورت ایجاد اند. مسئولدر قبال مردم گیرند، ها را به عهده مییتمسئولکه این 

تواند تمام قدرت را در اختیار خود بگیرد. کسی فراتر نی، یک فرد نمیچارجوب قانو

چه برسد به اینکه یک فرد تمام والیت را در اختیار  ،توانداز قانون پا گذاشته نمی

در اختیار خود در یک والیت را  هاصالحیتتمامی زمانی یک والی  مثالًخود بگیرد. 

نظام در ساختار کرد. این مر و نهی میاو به همه  پذیری نداشتیتمسئول و داشت

فراد هایی که نسبت به ابنابر بدبینی جمهوررییسچون ریاستی متمرکز فعلی بود. 

ایجاد  ۀ، زمیناز این لحاظقدرتش بیشتر شود. بود او  مندعالقهدیگر داشت، 

 ،بودنظام پارلمانی میآورده بود. اگر  به وجودهای قدرت را همین نظام فعلی جزیره

سی کاگر قانون حکمرانی کند، کند.  کنترلرا  شورای والیتی صالحیت داشت والی

ن پیشی )نمایندۀ. تمام قدرت را در اختیار بگیرد و فراقانونی عمل کندتواند نمی

 .(1398سرطان ، پارلمان

را در مورد تعدیل یا تغییر نظام سیاسی شان های خوداستداللمواردی که دو طرف بر عالوه 

ی کنند که به نظر آنها تغییر نظام سیاسمطرح میدالیل دیگری را نیز طرفداران تغییر ند، دار

 کند.توجیه میرا 

 افغانستانساختار چندقومی 

ندقومی چ ۀبرای جامعریاستی متمرکز نظام این است که  استدالل دیگر موافقان تغییر نظام

اهم آنها را در ساختار سیاسی فر ۀنعادالمشارکت  ۀتواند زمینافغانستان مناسب نیست و نمی

های انتخاباتی نیز است، در این مورد یکی از تیممعاون که جنبش  نمایندۀ حزبکند. 

 گوید:می
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 خاطر بهنیست.  گوجوابنظام ریاستی  ؛افغانستان از نظر قومی و زبانی متنوع است

تمامی  مشارکت تأمینبرای  ـ هاپشتونغیر خصوصبه ـهمین، یک گروه بزرگ 

صدد این بودند که نظامی ایجاد شود که در آن مردم بیشتر نقش داشته  اقوام، در

 .(1398سرطان حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان،  )نمایندۀ. باشند

این  مؤیدنیز « در افغانستانساالری مردمراه دشوار »با عنوان پیشین انستیتوت  پژوهش

تواند چندقومی افغانستان مناسب نیست و نمی ۀبرای جامع نظام ریاستی متمرکزاست که 

 .(38 :1396محمدی،  ونشاط، عرفانی ) .اقشار مردم نمایندگی کنداز تمامی اقوام و 

 مردم  به تغییر نظام سیاسی ۀگرایش عام

 خواستار نظامی غیر از و احزاب سیاسیمردم  این است که موافقان تغییر نظامدلیل دیگر 

ای هدر نظرسنجی مشخص به صورتها این خواسته. هستندلی نظام ریاستی متمرکز فع

 قانون اساسی گۀجرلویهقانون اساسی و در  گۀجرلویهپیش از کمیسیون قانون اساسی 

تعدادی از احزاب سیاسی نیز ن یهمچن .مطرح شد ـ بیشتر از طرف نمایندگان غیرپشتون ـ

، 1388اند. در انتخابات حمایت کردهنی و پارلماغیرمتمرکز  نظاماز شان های حزبیدر برنامه

برای ایجاد نظام پارلمانی در ای دومرحله ۀتی از برناماهای انتخابدر رقابتداکتر عبداهلل 

، ریاست اجراییه ایجادو  1393 جمهوریریاست بحران انتخاباتبعد از . کشور سخن گفت

های یمت بعضی نیز هوریجمریاستفعلی در انتخابات تر مطرح شد. جدی بحث تغییر نظام

ه در ده ک پیشین انستیتوت پژوهش هاییافته .اندهتغییر نظام سیاسی گفتانتخاباتی از 

از تغییر نظام  طرفدار دهندگانپاسخدرصد  51دهد که نشان میوالیت انجام شده بود، 

 .(60 :1395 ،عرفانی و محمدی ،احمدی) .هستند دیگر ینظامریاستی به 
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 چهارمبخش 

 ی جایگزین نظام سیاسی فعلیهالمد

 نظام پارلمانی( 1

ی محور تمام تحوالت سیاسی است و حاکمیت از طریق گذارنقوۀ قانودر نظام پارلمانی، 

ه قوۀ مجریه بر اعمال و اقدامات قوۀ مقننیابد. روا جریان میپارلمان به سایر نهادهای فرمان

رو، مکانیسمی  سئولیت سیاسی دارد. از همینکند و این قوه در برابر پارلمان منظارت می

 رییس حزب دارای اکثریتکشور بلکه  رییسه، نه قوۀ مجریدر نظر گرفته شده تا در رأس 

شود، قرار گیرد. صدراعظم وزیر یا صدراعظم یاد میکه اصطالحاً با نام نخست در پارلمان

از پارلمان رأی اعتماد بگیرد.  اشهای کاریمؤظف است برای خود، اعضای کابینه و برنامه

تواند حکومت یا برخی از اعضای آن را در اثر استیضاح و رأی عدم اعتماد از کار پارلمان می

اند، اما وجه مشترک تمام آنها اعم از سلطنتی های پارلمانی متنوعگرچه نظامبرکنار کند. 

 ،ی پارلمانیهانظامر است. د نمادینو جمهوری در این است که ریاست کشور یک مقام 

شود و فقط در هنگام بروز مشکالت حاد یا ی توسط مجلس انتخاب میجمهوررییس

زمانی که کابینه استعفا کرده و  مثالًتواند در روند امور دخالت کند. های سیاسی میبحران

 یرد.گبست د قدرت را در ۀتواند همرییس دولت می ،گیری استجدید در حال شکل ۀکابین

وجود سیستمی از احزاب است که هر یک از احزاب  ،آنچه در نظام پارلمانی اهمیت دارد

های ها با برنامهاکاندیدهای فکری در جامعه است. احزاب با معرفی بخشی از گرایش ۀنمایند

 کنند.های جامعه را فراهم میانعکاس خواستهزمینۀ  ،گوناگون
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اسی نظام سی ۀتغییر نظام، نظام پارلمانی به مثابشوندگانِ خواهان برای برخی از مصاحبه

ای کردن ساختار سیاسیدر افغانستان مطرح است. به نظر آنها نظام پارلمانی با فراهم ایدئال

شود فرصت مشارکت در قدرت برای ه متمرکز نیست، باعث میقوۀ مجریکه قدرت در 

ی هاویژگید جلوگیری کند. تازی و استبدای سیاسی مختلف فراهم شود و از یکههاگروه

 شوندگان در ادامه بحث خواهد شد.نظام پارلمانی پیشنهادی این مصاحبه

 

 ی نظام پارلمانی پیشنهادیهاویژگی

 وی نمادیناز طریق پارلمان و نقش  جمهوررییسانتخاب 

های های تیماست. پیشنهاد نماینده نمادینبیشتر  جمهوررییسدر نظام پارلمانی نقش 

 یا از طریق پارلمان و یا از طریق جمهوررییساباتی طرفدار نظام پارلمانی، این است که انتخ

شوراهای والیتی انتخاب شود. یکی از پیشنهادها در رابطه با چرخش قدرت میان اقوام در 

 در ادامه مطرح شده است: جمهوریریاستست پُ

نند. اقوام بتوانند شرکت کسمبولیک باشد و به طور نوبتی افراد خبره از  جمهوررییس

به پارلمان باشد... انتخاب  گوپاسخاقتدار اجرایی به صدراعظم داده شود و 

حزب  )نمایندۀ. تواند از طریق شوراهای والیتی یا پارلمان باشدمی جمهوررییس

 .(1398ثور  ،جمعیت اسالمی
 

 از طریق پارلمان صدراعظمانتخاب 

م صدراعظاست.  گوپاسخارلمان انتخاب شده و به آن نهاد صدراعظم از طریق پ ،در این نظام

قدرت اجرایی نیز در دست صدراعظم واقع رییس حزب دارای اکثریت در پارلمان است.  در

 قرار دارد.
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 مندقدرتاحزاب 

است. گرچه به  مندقدرتهای مهم نظام پارلمانی، سیستم حزبی فعال و همؤلفیکی از 

زاب سیاسی کنونی در افغانستان انتقاداتی وارد شده است، اما چگونگی فعالیت و اهداف اح

دادن به احزاب، احزاب طرفداران نظام پارلمانی معتقدند که با اصالح نظام سیاسی و میدان

 1.ندکنتر عمل میسیاست فعاالنه ۀدهند و هم در عرصخود را تغییر می هم ماهیت قومی

 کردی و جغرافیایی(توزیع قدرت در سطوح عمودی و افقی )کار

تی ه که در نظام ریاسقوۀ مجریطرفداران نظام پارلمانی معتقدند این نظام به تمرکززدایی از 

شی بخ ،عالوهبهبخشد. ه نیز میقوۀ مقنناست، کمک کرده و قدرت را به  مندقدرتبسیار 

ن مرکز امی ۀاز این گروه معتقدند برای تغییر نظام سیاسی در کشور نیاز است که در رابط

به این معنا که قدرت باید در سطح محالت و در . و محالت نیز تجدید نظر صورت گیرد

آنها  یدتأک ،د. در نتیجهشومیان نهادهای قضایی، اجرایی و تقنینی مستقر در محالت توزیع 

 به ضرورت ترکیب عدم تمرکز در سطوح افقی و عمودی است.

ر سطح افقی، توزیع قدرت در مرکز بین اول د :باید توزیع شود سطحاقتدار در دو 

ی، صدراعظم و پارلمان به وجود بیاید. دوم در سطح عمودی، بسیاری جمهوررییس

از مرکز به والیات منتقل شود. در هر سه محور قضایی، اجرایی و  هاصالحیتاز 

 تقنینی.

د. شو ی دادهگذارقانونه هم باید به شوراهای والیتی صالحیت نظارت و قوۀ مقنندر 

داشته باشیم و هر چند والیت، یک شورای  ایالتیکند که مجالس این ایجاب می

 .(1398، ثور حزب جمعیت اسالمی )نمایندۀ. والیتی داشته باشد

                                                 

 

 پرداخته شده است. یاسینظام س رییدر بخش تغ نهیزم نیها در ابه استدالل. 1
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ظام، نشکل از کنند از آنجایی که در این طرفداران نظام پارلمانی استدالل می ،در نتیجه

شود، در تشکیل می ،لمان نماینده دارندمختلفی که در پار ی سیاسیهاگروهحکومت از 

زیرا قدرت در پارلمان است و  ؛دانندخود را در پارلمان شریک می هاگروهنتیجه این 

گذاری یا حضور در دولت را هم خواهند تأثیرامکان  ،ی مختلف با حضور در آنهاگروه

 داشت.

 امتیازات نظام پارلمانی

 سیاسی مختلفی هاگروهامکان بیشتر مشارکت احزاب و 

 ۀسألمتواند این نظام می ،اشاره شد، به نظر طرفداران نظام پارلمانی ترپیشکه  همان گونه

ی سیاسی مختلف در کشور را حل کند. زیرا تغییر نظام به سمت هاگروهتوزیع قدرت میان 

دولت را تشکیل دهد.  کند که حزب دارای اکثریتنظام پارلمانی این فرصت را فراهم می

توانند با هم رقابت کنند و فرصت برای مشارکت و رقابت آنها شرایط احزاب می این گونه در

 مهیاست.

 هقوۀ مقننه و قوۀ مجریهماهنگی میان 

ه و از یک حزب یا ائتالف حزبی بیرون قوۀ مقنناش از درون از آنجایی که صدراعظم و کابینه

ا وجود خواهد داشت. گرچه در سویی و همکاری بیشتری بین دو قوهم عمدتاً ،آیدمی

باشد، امکان بروز اختالفات و عدم  مواردی که ائتالف بین احزاب مختلف صورت گرفته

 توافق بیشتری خواهد بود.

 هقوۀ مجریجلوگیری از فردمحوری و خودکامگی 

طرفداران این نظام معتقدند که در نظام پارلمانی، قدرت از یک قالب فردمحورانه در نظام 

نتقل م ،ی، به یک نهاد یعنی پارلمان که بازیگران مختلفی را در خود جای داده استریاست
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و حول یک فرد  جمهوریریاستست قدرت در پُ ،شود. به عبارت دیگر، در نظام ریاستیمی

در حالی که در نظام پارلمانی نهاد پارلمان قدرت را در دست دارد و  ،متمرکز شده است

ر نظام د ر حکومت مستبد فردگرای نظام ریاستی را از بین ببرد.تواند تصویه میمسألاین 

مانع اقدام  ،تواند با پیشنهاد توبیخه وابسته است و این قوه میقوۀ مقننپارلمانی، کابینه به 

به نظر طرفداران نظام  ،عدم اعتماد آن را سقوط دهد. از سوی دیگر رأی آن شود، یا با

 کند:تمرکز قدرت در یک نقطه جلوگیری می پارلمانی این نظام از استبداد و

ریاست  همین طوری اجراییه و هاصالحیت]قانون اساسی[ ...  گۀجرلویهبر اساس 

قرار گرفت. تضاد هم در این است و این خطرناک  جمهوررییسدست در هر سه قوه 

 است برای افغانستان. قدرت به فرد داده شده است... در اصل نباید این طور باشد.

صلح باتی انتخا نمایندۀ تیم. )ساختار باید طوری باشد که نگذارد افراد دیکتاتور شوند

 .(1398، ثور و اعتدال به رهبری حنیف اتمر
 

 ریاستی با صدارت اجرایینظام ( ۲

وجود آمدن نظام پارلمانی در کشور ه طرفداران تغییر نظام سیاسی، از باکثر  در حالی که

ام به نظ فعلی تغییر نظام سیاسیکه  اندهبیان داشتز آنها بعضی انند، کحمایت می

در  است که شرایط سرییکنیازمند پارلمانی  ست؛ بلکه نظامنیممکن باره یک،پارلمانی

 اباتیهای انتختیماعضای . داشته باشیم کارآمدتوانیم نظام پارلمانی می صورت تحقق آنها

نظام ریاستی با شان برای ایجاد تیم ۀنامبراز « صلح و اعتدال»و « ثبات و همگرایی»

ن چنی تاریخی ۀتجربیادآوری با نظام  یکی از طرفداران این. اندهگفت صدراعظم اجرایی

 گوید:می

ظاهرشاه و زمان  ۀدر دور ،تاریخی، افغانستان همیشه صدراعظم داشته به صورت

اعظم عنعنوی، صدر به صورتو حتی در زمان طالبان.  حزب دموکراتیک خلق

 جمهوررییسو  رسانی به مردم را مدیریت کرده است. شاهکارهای اجرایی و خدمات

صلح و اعتدال به انتخاباتی  نمایندۀ تیم. )اددتر را انجام میتر و کالنکارهای کلی
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 .(1398ثور  ،رهبری حنیف اتمر

 ی نظام ریاستی با صدارت اجراییهاویژگی

 است، کنندگان مطرح شدهاین نظام که توسط شرکتی هاویژگین یترمهمدر ادامه به 

 :شودپرداخته می

 جمهوررییسصدراعظم اجرایی توسط و برکناری تعیین 

 صالحیت جمهوررییس نظام ریاستی با صدارت اجرایی این است که هایهمؤلفیکی از 

نمایندۀ  یک در حالی که را دارد.پارلمان  تأییدیا بدون  تأییدبا صدراعظم تعیین و برکناری 

 «اعتدال صلح و» انتخاباتی نمایندۀ تیم یک همین طورو  «ثبات و همگرایی» انتخاباتی تیم

دیگر  ۀدنماین .دنگویمیپارلمان  تأیید بدون جمهوررییستوسط  اجرایی اعظمصدر تعییناز 

رییسط توسصدراعظم کند که بیان می ،صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر انتخاباتی تیم

 ،مورد شرایط صدراعظم و انتخاب اودر  خواهد شد.عزل  یا وپارلمان تعیین  تأییدبا  جمهور

 کند:چنین بیان میشوندگان یکی از مصاحبه

صدراعظم هیچ به قوم تعلق ندارد. یک دانشمند و الیق است و باید به عنوان 

رتی و و در مشورت با معاونین و شورای عالی مشو جمهوررییسصدراعظم از طرف 

 معیارها برای صدراعظم باید در قانون ذکر کسانی دیگر که الزم ببیند، پیشنهاد شود.

 تواندیم [جمهورسییر]است...  تحصیالت عالی و داشتن تجربهداشتن شامل شود و 

لح و صاتی تیم انتخابنمایندۀ ) چون انتصاب کرده است. ؛صدراعظم را تبدیل کند

 .(1398ثور ، اعتدال به رهبری حنیف اتمر

 از پارلماناعتماد  رأی اخذو  صدراعظممعرفی کابینه توسط 

 رجمهورییسمعاونین و  جمهوررییسدر مشورت با  اعضای کابینه راصدراعظم در این مدل، 

« اعتدال صلح و»انتخاباتی  نمایندۀ تیمکند. اعتماد به پارلمان معرفی می رأی انتخاب و برای
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یک مجموعه به پارلمان معرفی  به صورتاعضای کابینه  ۀهمکه  داردبیان میدر این مورد 

به باور این این اقدام  رد کند.اعتماد دهد یا همه را  رأی به همهباید پارلمان یا شود و می

 عملی خواهد شد.اعتماد به وزرا  رأی فساد در روندشونده برای جلوگیری از مصاحبه

 جمهوررییسکه کابینه را بسازد و به  را وظیفه دهد [صدراعظم] او ،جمهوررییس

بدهد. اگر به وزیری  رأی جایکاش پیشنهاد کند. پارلمان باید به صدراعظم و کابینه

. تواند وزیر را تبدیل کندنمی جمهوررییساعتراض دارد، کل مجموعه را رد کند. 

 .(1398، ثور صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمرانتخاباتی  نمایندۀ تیم)

 ی صدراعظم در قانون اساسیهاصالحیت رجد

طرفداران نظام ریاستی با صدارت اجرایی خواهان حکومت وحدت ملی، ۀتجرببا توجه به 

گروه از اند. این صدراعظم اجرایی در قانون اساسیی هاصالحیتشدن مشخص

بیان یش، هاصالحیتعمال مشکالت ریاست اجراییه در اِیادآوری شوندگان با مصاحبه

در قانون نبودن جایگاه قانونی ریاست اجراییه مشخصمشکالت، کنند که دلیل این یم

ی هاصالحیتنبودن با انتقاد از مشخص نیشوندگان همچنمصاحبهاساسی بوده است. 

هستند. آنها ی هاصالحیتشدن خواهان مشخص ،قانون اساسیدر  جمهوررییسمعاونین 

 های انتخاباتیتیم ۀبقیبه جز یک مورد، ه باشد، ی صدراعظم چهاصالحیت اینکهدر مورد 

ی اجرایی هاصالحیتکنند که بخشی از بیان می صرفاًو موارد مشخصی را تعریف نکرده 

 به صدراعظم تعلق بگیرد. جمهوررییس

 انتخابات پارلمانیاحزاب در  سهمیۀ

شدن مشخصات و تغییر قانون انتخاببه ن یهمچن ،ریاستی با صدارت اجرایینظام طرفداران 

دادن سهمباورمند هستند که با کنند. آنها انتخابات پارلمانی اشاره میاحزاب در  سهمیۀ

 خواهد شد.پارلمانی فراهم نظام و در نتیجه تقویت احزاب  ۀانتخابات، زمین احزاب در
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 های محلیبه حکومت مالیو اجرایی  اعطای صالحیت

 ارانِ طرفد ،برای حل این مشکلو  است در مرکزتمرکز قدرت  ،مشکالت نظام فعلیکی از ی

برای اعطای شان ۀاز برنامنظام ریاستی با صدارات اجرایی، فعلی به تغییر نظام سیاسی 

لح و ص»انتخاباتی  نمایندۀ تیماند. گفتهها ی بیشتر اجرایی و مالی به والیهاصالحیت

ند کبیان میمشخص  به صورترده، هم به عنوان والی کار کهم به عنوان وزیر و که « اعتدال

این ها در مرکز. خانهوزارتنه  ،ها در والیات باید زیر نظر والی کار کنندریاستکه 

 دهد:چنین توضیح می هشوندمصاحبه

ها صالحیت بیشتر که ما به والیت]این است[ دیگر چیزی که ما تعهد کردیم 

افغانستان باید والیتی شود.  ۀودجها باید مقتدر شوند. یک قسمت از بدهیم. والیمی

نفر است. دیگر دستگاه  20 ها باید بدهند. دستگاه والی نهایتاًدستگاه اجرایی به والی

، )زراعت، معارف هاریاستدر نظام فعلی، تطبیقی باید به دست والی داده شود. 

از هم شان شوند و پولها تعریف میخانهاز طرف وزارتدر والیات صحت و غیره( 

انکشافی باید دست والی باشد. صالحیت اجرایی و  ۀشود. بودجطرف وزارت داده می

ت کمکی در والیت نیست. باید یک حکومت کوچک از کابل برود ربودجه از طرف وزا

 نمایندۀ تیم. )ها. حکومت مرکزی حق نظارت را دارد بر مصرف بودجهبه والیت

 .(1398، ثور مرصلح و اعتدال به رهبری حنیف اتانتخاباتی 
 

 نظام ریاستی با صدارت اجرایی امتیازات

 قدرترأس چهار قوم در  ۀامکان حضور نمایند

چهار ا ب کنند، معتقدند که این نظامایت میکسانی که از نظام ریاستی با صدارت اجرایی حم

در را  (ازبیک)پشتون، تاجیک، هزاره و  چهار قوم عمدهامکان حضور  قدرترأس ت در سپُ

 :کندقدرت فراهم میس رأ

ریم که ظرفیت مشارکت اقوام را بیشتر وخواهیم نظامی بیاقدرت میرأس ما در 
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با یک معاون باشد. ولی  جمهوررییساین بود که بحث  گهجرلویهداشته باشد. در 

 معاون هم چهار گروه قومی بزرگ را پوشش دومناسب نبود، پس دو معاون شد. ولی 

 که نظامی که فعالً  است نظر ما این م باید سازش کنند. فعالًدهد. این چهار قونمی

را جای بدهد. به صورت موقتی فکر کردیم  گروهید باید کمک کند که این چهار آمی

تواند معاون و رییس اجراییه به عنوان رکن چهارم، می دواست و  جمهوررییسکه 

 ثبات و همگرایی بهتی انتخابا نمایندۀ تیم) وشش بدهد.پبزرگ را  ۀکه چهار کتل

 .(1398ثور ، رهبری عبداهلل عبداهلل

 کندصدراعظم اجرایی قدرت را غیرمتمرکز می

ز متمرک جمهوریریاستکنند که در نظام فعلی، قدرت در طرفداران این نظام استدالل می

 ،مربا توجه به این اامور رسیدگی کند.  تواند به تمامنمی جمهوررییس و به این دلیلاست 

تمرکززدایی قدرت از ، به باور طرفدارانش، ریاستی با صدارت اجرایی امتیاز دیگر نظام

ی به صدراعظم اجرایی جمهوررییسی هاصالحیتبعضی در آن است که  جمهوریریاست

 گوید:های انتخاباتی این طور می. یکی از نمایندگان تیمشودمنتقل می

 یتبدیل جمهوررییس. حتی باشدروزمره درگیر کارهای  جمهوررییسهر روز نباید 

 ،ودرمیرای آموزش ب دومست ولسوال را باید امضا کند در نظام فعلی. حتی رییس بَ

می گرفته جمهوررییسبسیار چیزها است که وقت  امضا کند. جمهوررییسباید 

 ۀرسد به همنمی جمهوررییسچون  ،شود. در حال حاضر ممکلت از دست رفته

افغانستان باید طوری تنظیم شود که نماد وحدت باشد و  جمهوریاستری... کارها

بقیه را بگذارد به نام معاونین خود و صدراعظم. به معاونین باید صالحیت مشخص 

ها باید از بعد بفرستند برای صدراعظم. طرح ،کنند آمادهها را داده شود. آنها پالیسی

 ۀن ارسال شود. صدراعظم بودجشدبه صدراعظم برای اجرایی جمهوررییسطریق 

تواند ست میتا کدام بَ ها را تعیین کند و باید مشخص باشد که صدراعظمخانهوزارت

 .(1398، ثور صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمرانتخاباتی  نمایندۀ تیم. )مقرر کند
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 حکومت وحدت ملی ۀارزیابی تجرب

با ، جمهوریریاستانتخابات  ور دومد ۀبرندنشدن مشخصو  1393پس از بحران انتخاباتی 

حکومت وحدت ملی  نامۀموافقت ،متحدۀ امریکاایاالت  ۀوزیر خارج ،ریجان کپادرمیانی 

ه بداکتر عبداهلل و  جمهوررییسبه عنوان  غنیاشرف، نامهموافقتاین  بر اساس .شدامضا 

در  هیس اجرایییرو  جمهوررییس، نامهموافقت بر اساساعالم شد. عنوان رییس اجراییه 

اصل مساوات اساس ی نهادهای مستقل، بر رؤساحکومتی، وزرا و  ۀهای بلندرتبتعیین مقام

ا قانون اساسی رتوافق کردند که و داکتر عبداهلل  غنیاشرفن یهمچنخواهند کرد.  اجرائات

ر د میان دو تیم انتخاباتی نامۀموافقت) ؛تعدیل خواهند کردست صدارت اجرایی به منظور پُ

 برگزار نشد. گهجرلویهاما این  (1393مورد ساختار حکومت وحدت ملی، 

حکومت وحدت ملی شبیه  یتا حدود با توجه به اینکه نظام ریاستی با صدارت اجرایی

ه ک اندهاظهار داشتحکومت وحدت ملی  ۀتجربشوندگان در مورد مصاحبه ۀهم تقریباًاست، 

 کمیسیون عالی نظارت برد ناطقی که رییس آقای محم .ناکام بوده است این تجربه

 گوید:در مورد این تجربه میحکومت وحدت ملی است،  نامۀموافقت

ریاست  .حکومت وحدت ملی اجرایی نشد نامۀموافقتقدرت در ارگ متمرکز بود و 

 هم متحدین داکتر عبداهلل. و قانون اساسی تغییر نکرد اجراییه مبنای قانونی نداشت

حکومت وحدت  نامۀموافقتکمیسیون عالی نظارت بر  رییس. )نکردنداز او حمایت 

 .(1398ثور ملی، 

ۀ تجرب عدم موفقیتبرای دالیل دیگری نیز شوندگان مصاحبه ذکرشده،در کنار دالیل 

روی تکجنبش ملی اسالمی،  نمایندۀ حزب. اندهارایه کرد وحدت ملی حکومت

دلیل این مشکل را  حکومت وحدت ملی مۀناموافقتو متعهدنبودن او به  جمهوررییس

در وضعیت ریاست اجراییه است که  به این باور وحدت اسالمی نمایندۀ حزبداند. می

ی ئنه جز ،هم تعریف شدند و رییس اجراییه در تضاد با جمهوررییساضطراری ایجاد شد و 

 وحدت ملی بود. تجربۀ حکومتعدم موفقیت دلیل  ،یک سیستم و این از
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حکومت  نامۀموافقت[ سببش هم این بود که. نتیجه ندادوحدت ملی برای ما حکومت 

 هاصالحیتطور قانونی یک سلسله  به رمراعات نشد و تطبیق نشد. اگ ]وحدت ملی

ا بیشتر ب جمهوررییسماند و شد و به آن متعهد باقی میبه رییس اجرایی داده می

کرد، شاید حکومت می آن قناعتشد و به مصروف میمسایل کالن سیاست خارجی و 

 متعهد باقی نماندند نامهموافقتانه اول به متأسفولی  داشتیم.وحدت ملی کامیاب می

ی اساسی شریک هابخشکه متحدین خود را و  همان طور جمهوررییسو دوم اینکه 

 أو منش برخورد کردای ریاست اجراییه هم سلیقه ، باقدرت خود را خلع قدرت کرد

حزب جنبش ملی اسالمی  )نمایندۀ. ت موجود در پیش مردم معرفی شدفااختال

 .(1398سرطان افغانستان، 

فعلی در یک حالت اضطراری به وجود آمد و نگاه حذف کماکان  ۀریاست اجرایی

اجزای  شده نبود و در تضاد با هم و نه به عنوانوجود دارد. در یک ساختار تعریف

ثور حزب وحدت اسالمی افغانستان،  یندۀ)نما. یک سیستم تعریف شده بودند

1398). 

یان با ب غنی محمداشرفساز به رهبری دولتاتی تیم انتخابنمایندۀ ست که ا یدر حالاین 

جلوگیری از جنگ و  به خاطر حکومت وحدت ملی را نامۀموافقت جمهوررییس اینکه

 :داندت موجود میمشکالایجاد ریاست اجراییه را اشتباه و منبع ، قبول کردی ریزخون

گوید نخواستم موقف جدید ایجاد کرد. می [عبداهلل داکتر] برایغنی جمهوررییس

ث باعاشتباه بود و این اینها در حکومت شریک شوند. خواستم  ی شود و منریزخون

ساز به رهبری دولتاتی تیم انتخابنمایندۀ ) مشکالت زیاد فعلی شده است.

 .(1398جوزای ، غنی محمداشرف

ا حفظ ب ریاستی با صدراعظم اجراییطرفداران نظام  ،هناموفق ریاست اجرایی ۀتجرب به خاطر

راعظم صدی هاصالحیتشدن با مشخصنهاد صدارت اجرایی ، خواهان ایجاد نظام ریاستی

 .هستندقانون اساسی اجرایی در 
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 ریاستی با سه معاوننظام ( 3

ه های انتخاباتی است کی پیشنهادی تیمهانظامیکی دیگر از نظام ریاستی با سه معاون 

و  «صلح و اعتدال»انتخاباتی  از سوی هر دو تیم «ریاستی با صدارت اجرایینظام »مثل 

 مطرح شده است.« ثبات و همگرایی»

 ی نظام ریاستی با سه معاونهاویژگی

نها آ هاند که در ادامه بیی را در این رابطه ذکر کردههاویژگی ،طرفداران این نوع نظام

 شود.پرداخته می

 ی کاریهابخش بر اساس جمهوررییسی معاونین هاصالحیتشدن شخصم

شدن مشخصضرورت که در مورد نظام ریاستی با صدارت اجرایی و  همان طور

شدن مشخصبر گفته شد، طرفداران نظام ریاستی با سه معاون نیز صدراعظم ی هاصالحیت

)امنیتی، اقتصادی، ی کاری هابخش اساس بر جمهوررییسی معاونین هاصالحیت

ورد صلح و اعتدال در این منمایندگان تیم انتخاباتی یکی از . اندهکرد تأکید( یگذارقانون

 گوید:می

تفویضی است. دوستم که شان یهاصالحیت جمهوررییسمعاونین در نظام فعلی، 

از رییس اجراییه هم خواند... ه است و فقط قوانین را میپونیست؛ دانش هم قانون

االن مجبور نیست از معاونین خود یا رییس اجراییه  جمهوررییستفویضی است. 

بگوییم که معاون اول و دوم و  نمابپرسد برای انجام کارها. ما باید در قانون اساسی

هر  جمهوررییسایم و یی دارد. معاونت سوم هم پیشنهاد کردههاصالحیتسوم چه 

. ها صالحیت مشخص داشته باشندعاونها بدهد و مبه معاونبخش از حکومت را 

 .(1398جوزای ، صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمرانتخاباتی  نمایندۀ تیم)
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 های محلیبه حکومت مالی اعطای صالحیت اجرایی و

طرفداران نظام ریاستی با سه معاون، همانند نظام ریاستی با صدارت اجرایی، از بخشی از 

اعطای  برایشان ۀاز برنامو  انداشاره کردهدایی قدرت در سطح عمودی تمرکزز

 اند.ها گفتهی بیشتر اجرایی و مالی به والیهاصالحیت
 

 نظام ریاستی با سه معاون امتیازات

 قدرترأس چهار قوم در  ۀامکان حضور نمایند

ه این است ک یکی از نقدهای طرفداران نظام ریاستی با سه معاون بر نظام سیاسی فعلی

قرار دارند و معتقدند که نظام ریاستی با سه رأس کشور در  ۀنمایندگان سه قوم عمدتنها 

امکان حضور  ،رتبهست عالیدر این چهار پُ معاون، با قراردادن نمایندگان چهار قوم عمده

 :کندقدرت را فراهم میرأس آنها در 

طبیعی چهار قوم مطرح و  و دو معاون داریم. به شکل جمهوررییسیک  فعالًا م

بزرگ در افغانستان داریم، سایر اقوام کوچک هم داریم البته. این ساختار خودش 

تواند مردم را اقناع کند. اگر ما در همین نظام ریاستی هم نمی ظاهراًناقص است. 

شدند و خودشان را در کنم مردم تا جایی اقناع میداشتیم، فکر میسه معاون می

ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل انتخاباتی  نمایندۀ تیم. )دیدندمیقدرت  ۀآیین

 .(1398، سرطان عبداهلل

 جمهوریریاستی هاصالحیتکاهش و  توزیع قدرت

با طرف  از یکاند. دو سطحدر خواهان توزیع قدرت نظام ریاستی با سه معاون، طرفداران 

ی هاصالحیتد تعدیل صد ، درجمهوررییسمعاونین ی هاصالحیتکردن مشخص

اجرایی به  اعطای صالحیتخواهان  برخی هم و از طرف دیگر، ندهست جمهوررییس

 .اندهای محلیحکومت
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 نظام فدرالی( ۴

ه ها و یا بمرکز و ایالت ۀفدرالیسم شکلی از سازمان سیاسی است که بر حاکمیت دوگان

، شکل جغرافیایی یا ایالتی عبارت دیگر، بر سطوح متفاوتی از توزیع عمودی قدرت )چه به

 قومی( استوار است ـ قومی و یا بر ترکیبی از جغرافیایی و ملیـ  خطوط ملی بر اساسچه 

که در آن هر یک از دو سطح حاکمیت، حدود و اختیارات مشخص خود را داشته و در 

حق  ،یک از آن دو اقتدار مستقل خود را دارند و هیچعمال های صالحیت خود حق اِحوزه

 ینظامفدرالیسم به بیان دیگر،  .ی دیگری را نداردهاصالحیتحقوق و  ۀتعرض به حیط

 سیاسی است که به موجب آن:

 .و محلی وجود دارد دارای صالحیتهای در کنار حکومت مرکزی، حکومتالف( 

های محلی تقسیم اقتدار و وظایف دولت، میان حکومت مرکزی و حکومتب( 

 .شودمی

 .شودای واگذار میهای محلی کشور، حقوق و وظایف ویژهوزهو ح هابخشبه ج( 

میان حکومت مرکزی و حکومت  های خاصی برای حل اختالفاتروشترتیبات و د( 

آقابخشی و افشاری راد، . )شودای مقرر میمحلی و نیز میان واحدهای محلی و ناحیه

1383: 2۴0-2۴1). 

در ارتباط با مسایل طور مطلوب ه و بد سریع مرکزی قادر نباشحکومت در شرایطی که 

گیری در خصوص مناطق دوردست وارد عمل بشود، سیستم فدرال با اعطای حق تصمیم

د تا در برمیباال را یی نهادها به مسایل گوپاسخمسایل داخلی به نهادهای محلی، پتانسیل 

 فِصر مل کند.تواند بهتر عمی فدرالاز لحاظ اقتصادی نیز ساختار د. کنموقع نیاز عمل 

که مناطق مختلف یک کشور دارند، ها و شرایط مختلفی از اعتبار اصل برابری، زمینه نظر

امری در ساختارهای دولتی  چنینکند. ی مختلف اقتصادی را ایجاب میهاسیاستاتخاذ 

های قانونی مختلف، اقدامات حمایتی معین و تعیین شرط و شروط با تعیین چارچوب الفدر

های متمرکز است که در آنها بر طبق قواعد تر از سیستمسهل ،مشخص اقتصادی یهابخش
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 .شودنواخت اقتصادی در سطح سراسری عمل میی کلی و یکهاسیاستو مقررات و 

تر جدی به صورتمطرح بود و  ها پیش در کشوراز دههنظام سیاسی شدن فدرالیهمچنین 

رسولی، . )شده بود تأکیدش ملی اسالمی حزب جنبحزب وحدت اسالمی و های در برنامه

از میان یسم مطرح شد. قانون اساسی نیز بحث فدرال گۀجرلویهدر  (228 :1386

ح از طر ،جمهوریریاست ایکاندید ،شوندگان این پژوهش، آقای عبداللطیف پدراممصاحبه

ها السطی  ملی نیز هست، ۀنظام سیاسی گفته است. او که رهبر حزب کنگرشدن فدرالی

 نظام سیاسی حمایت کرده است.شدن اش از فدرالیفعالیت سیاسی

 ی نظام فدرالیهاویژگی

 شوند.در ادامه بحث میآقای پدرام تیم انتخاباتی ی نظام فدرالی پیشنهادی هاویژگی

 ایدئالنظام پارلمانی به عنوان نظام 

پدرام نظام  آقای نی،ریاستی باشد یا پارلما نظام توزیع افقی قدرت،اینکه به لحاظ در 

 :است ممکنریاستی هم  نظام باور دارد کهداند، اما تر میمناسبپارلمانی را 

 جمهوررییسبا پارلمانی باشد که نور علی نور. ولی اگر آن نباشد، اگر نظام فدرالی 

یف عبداللط. )که قدرت تقسیم شود است کند. منظور من اینرا انتخاب می صدراعظم

 .(1398حمل ، جمهوریدای ریاستکاندیپدرام، 

 شدهاقتصاد هدایت

نظام اقتصادی حاکم در کشور، باور دارد که با انتقاد از آقای پدرام عد اقتصادی نظام، در بُ

 .برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مناسب است شدهاقتصاد هدایت

اقتصاد »تان به ند. ما در افغانسکاربی اًوقتی تفکر لیبرالی در جامعه حاکم است، اکثر

نیاز داریم. بحث اقتصاد اجتماعی بازار مهم است. آمارتیا سن به ارزش« شدههدایت
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کند. سکتور خصوصی باید کنترل شود. حکومت در های اخالقی در توسعه اشاره می

هیچ جایی بر بازار نظارت ندارد. اشتباه است که در کشوری مثل افغانستان بازار آزاد 

و  درش ،ولی اصالحش نکردند. ما گفتیم که این اقتصاد ،د غلط استدانند. مینوردآ

رشد داریم. تولید ما فقر است، نه  درصد نرخ 2حدود سال،  18آورد. در عدالت نمی

بحث اقتصاد بازار است. باید فرصتی  ،کردثروت. چیزی که من مایلم باید تغییر می

ه ک حدأقلتند بدهند، ولی توانسشد. سوسیال اگر نمیبه طبقات فقیر داده می

عبداللطیف پدرام، کاندیدای . )ها را ثابت کنندتوانند برخی قیمتمی

 .(1398، حمل جمهوریریاست

 

 کردن امنیت و مقتدرساختن شوراهای والیتیمحلی

اردوی  ۀبرعالوو  باید محلی شودامنیت پدرام باور دارد که آقای توزیع عمودی قدرت، در 

قای آمحلی داشته باشند. پولیس  هاوالیتشود، می کنترلمرکزی  توسط حکومتملی که 

ی ین والیتمسئولبتوانند تا شوراهای والیتی است شدن مندقدرتخواهان ن یپدرام همچن

یل پارلمان ایالتی تشکشورای والیتی، از ترکیب چند در نهایت  .کنند انتخاب و برکنار را

 شود.

 نظام فدرالی امتیازات

 کند:خالصه می این گونهامتیازات نظام فدرالی را آقای پدرام 

دست یک نباید قدرت ( 1نظام سیاسی هستیم: شدن به چند دلیل خواهان فدرالی

 ینظام فدرال( 2 .شودمانع تمرکز قدرت در دست یک نفر می و نظام فدرالی باشدنفر 

برای ( 3 .کندرا فراهم میشان ۀزندگی روزمر امورمشارکت شهروندان در  ۀزمین

 هادر فدرالاین امر باید بداند فالن جا چه ضرورتی دارد.  ، حکومتمؤثری دارحکومت

 یرد.بگ در مورد همه چیز تصمیمقرار نیست دولت مرکزی پذیر است. بیشتر امکان

گوید که چندین ی میثارنوالمنتظر مرکز نباید بماند. وقتی  مسایل مردم در والیات
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( ۴ ست.هاصالحیتمحدودیت در  به خاطر ،نشده است هزار دوسیه است و فیصله

قوانین فدرال مدیریتی است.  روشترین مؤثردر کشورهای چندقومی، فدرالیسم 

خوب پوشش بدهد. در هر ایالت قوانین و عرف و فرهنگ فرق  ها راتواند تفاوتمی

 رهنگو هر ایالت متناسب با عرف و ف دموکراتیک باشدی گذارقانونبگذارند دارد. 

 .(1398 حمل، جمهوریکاندیدای ریاست)عبداللطیف پدرام،  .گذاری کندخود قانون

به تبع آن سبب توزیع قدرت در سطح محلی و فدرالیسم  دارد کهبیان میآقای پدرام 

توانند به امور هر ایالت بهتر میهای ایالتی حکومتد. شوافزایش مشارکت شهروندان می

یگر مزیت دد. کنرا مدیریت ی مسایل مربوط به روابط خارجی دولت مرکزرسیدگی کنند و 

 اینو با به رسمیت شناختن  چندفرهنگی و چندقومی استفدرالیسم برای کشورهای 

ها صالحیت وضع قوانین را متناسب با فرهنگ و ایالتبه ها، قانون اساسی فدرال تفاوت

ع را وضاصول کلی  سرییکال ؛ البته که قانون اساسی فدردهدمیشان نیازهای اجتماعی

تناسب توانند مها میایالت ،اما در قوانین دیگر ؛ها باید از آن تبعیت کنندایالت ۀکند و هممی

 ی کنند.گذارقانونشان با فرهنگ و نیازهای

 سیاسی مکانیسم تغییر نظام

 وعدو ن، به های مختلف آنهموضوع تعدیل و بازنگری و شیوقوانین اساسی در ارتباط با 

تقسیم « ناپذیر و سختن اساسی انعطافانیقو»و  «پذیر و نرمن اساسی انعطافینواق»

مقررات و شرایط خاصی ها آن است که تعدیل آن «پذیرانعطافن اساسی انیقو». شوندمی

را هم تعدیل کند و  هاتواند آنمی کند،ندارد و همان مقامی که قوانین عادی را تعدیل می

پذیر از نظر شکلی فامقررات مندرج در قانون اساسی انعطن قوانین عادی و بی ،از این رو

از تر شرایط سخت «ناپذیر یا سختقوانین انعطاف» تعدیلدر مورد  اماتفاوتی وجود ندارد. 

شود و این شرایط در متن خود قانون اساسی هم ذکر میعمال میشرایط قانون عادی اِ

ری قانون اساسی این است که احکام آن ثبات و استقرار ناپذیهدف اصلی از انعطافد. شو

حال،  با این. گیرندبیشتر داشته باشد و لذا برای تعدیل آن شرایط سختی را در نظر می
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ن اساسی باید با وقان اداشته باشد؛ زیرلق ناپذیری مطتواند ثبات و انعطافقانون اساسی نمی

یی برای تعدیل قانون اساسی هاراهباید  ،ین روه باشد و از اتسازی داشاصل تحول جامعه هم

 .(78-76 :1382 ،دانش. )بینی شده باشدآن پیشدر متن 

ناپذیر است که تعدیل آن تابع شرایط سخت قوانین انعطاف ۀقانون اساسی افغانستان از جمل

را ذکر کرده تعدیل کننده و شرایط مقام تعدیلافغانستان، قانون اساسی فصل دهم  .است

 ست.ا

 کنندهمقام تعدیل

سسان ؤ، پارلمان یا مجلس مقانون اساسی ۀکنندهای تعدیلمقام در قوانین اساسی کشورها

مقام واضع قانون اساسی و تعدیل آن  گهجرلویه،کشور تاریخ ولطدر است.  رفراندمیا هم 

 ۀکنندمقام تعدیل نیز 1382 قانون اساسی 111مادۀ  (82-1382:80دانش، . )بوده است

قانون  110مادۀ  (قانون اساسی 111مادۀ . )داندمیقانون اساسی  گۀجرلویهقانون اساسی را 

اعضای مردم افغانستان است،  ۀترین مظهر ارادعالی گهجرلویه اینکهبیان اساسی با 

 .داندمی های شوراهای والیات و ولسوالیرؤسا و اعضای شورای ملیمتشکل از را  گهجرلویه

توانند در جلسات می ثارنواله و لویمحکمسترهوزرا، رییس و اعضای  ماده، این بر اساس

 .(قانون اساسی 110مادۀ . )اشتراک ورزند رأی بدون حق گهجرلویه

 مراحل تعدیل

 اندهدبینی کرپیشبرای تعدیل قانون اساسی را چهار مرحله  ،اکثر قوانین اساسی کشورها

ساختن تعدیل و مرحله آماده ۀیب لزوم تعدیل، مرحلتصو ۀمرحلپیشنهاد،  ۀمرحل :شاملکه 

 یبه منظور اجرا» :قانون اساسی 150مادۀ  بر اساسشده است. نهایی متن تعدیل تأیید

 رمانه به فمحکمسترهو  یمل یحکومت، شورا ین اعضایاز ب یهیئتل، یشنهاد تعدیپ

 گهجرلویهل، یب تعدیوتص یبرا .کندمی هیل را تهیده، طرح تعدیل گردیتشک جمهوررییس

هرگاه  .گرددیر میدا گهجرلویهو مطابق به احکام فصل  جمهوررییسبر اساس فرمان 
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 حیب کند، بعد از توشیل را تصویت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیبا اکثر گهجرلویه

 .(قانون اساسی 150مادۀ ) .«گرددمی نافذ جمهوررییس

 قلمرو تعدیل

ر اما از نظ ؛گیرندشرایط خاصی را در نظر می ،انجام تعدیل در برخی قوانین اساسی برای

؛ یعنی هر ماده یا حکمی که تعدیل آن در هر زمانی ضروری آزادی وجود دارد ،قلمرو

اما اکثر قوانین اساسی چنین تعدیل آن اقدام کرد.  یتوان براتشخیص داده شود، می

د عقلمرو تعدیل را در بُ معموالًو سازند نیستند؛ یعنی قلمرو تعدیل را از قبل مشخص می

 همحدودیت یا منع تعدیل به دو گون (8۴ :1382دانش، . )گردانندسلبی آن محدود می

 عملی است:

تعدیل قانون اساسی برای مدت معین یا در زمان خاص ممنوع یعنی اینکه  منع زمانی:( 1

تعدیل قانون اساسی،  ، با وضع محدودیت زمانی برقانون اساسی 1۴6مادۀ  قرار داده شود.

 .(قانون اساسی 1۴6مادۀ . )منع کرده استتعدیل این قانون را در حالت اضطرار 

یی از قانون هابخشتعدیل مواد و فصول خاص و مفاد اینکه یعنی  منع موضوعی:( ۲

ور آن کشنوع نظام و رژیم سیاسی ، ی قوانین اساسیخدر بر اساسی ممنوع قرار داده شود.

دین، مذهب،  :های مورد احترام مثلیا ارزشیا سلطنت یا شکل نظام مثل جمهوریت 

 ،لتعدیباشد. هدف از منع موضوعی قابل تعدیل می دموکراسی و حقوق اساسی اتباع غیر

د و نظام حقوقی و شونتغییر خوش دستهای اساسی یک نظام به آسانی این است که پایه

، قانون اساسی 1۴9مادۀ  (86 :1382نش، دا. )سیاسی کشور ثبات و استقرار داشته باشد

 داند ومیل نیتعد را قابل یاسالم ین مقدس اسالم و نظام جمهوریاز احکام د یرویاصل پ

 .(قانون اساسی 1۴9مادۀ . )داندبه منظور بهبود حقوق آنان مجاز میحقوق اتباع را صرف 

 گۀجرویهلن اساسی، نظارت بر تطبیق قانومستقل عضو کمیسیون ا توجه به این شرایط، ب

کاری شوراهای  ۀدور یافتنپایانبه دلیل ، در شرایط فعلی راآن برای تعدیل  قانون اساسی
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 چنین شوندهاین مصاحبه. داندتشکیل نمی قابل، شوراهای ولسوالی نگرفتنشکلوالیتی و 

 :داردبیان می

 ،هایولسوال ی،ی شوراهای والیترؤسا متشکل از گهجرلویه گوید کهقانون اساسی می

با این حال، ت. اس ثارنوالو لوی محکمهسترهاعضای وزرا، رییس، ، اعضای پارلمان

هیچ برگزار انتخابات شوراهای ولسوالی تمام شده و شوراهای والیتی میعاد کاری 

معرفی  جمهوررییسثلث سومش را مشرانوجرگه است. دوم ثلث شده است. اینها ن

 گهجرلویهاول تشکیل  ۀپس مرحلکامل نیست. ال حاضر در حهم یعنی سنا کند. می

ور ثعضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ) خودش مشکل دارد.

1398). 

و  گهجرلویهتشکیل ه بفقط  در این پژوهش های انتخاباتیتیم هاینماینده، با وجود این

و  گهجرهلویهای تشکیل دگیو به پیچی کننداشاره میتصویب تعدیل قانون اساسی در آن 

کند،  ردتعدیل قانون اساسی و در نتیجه تغییر نظام سیاسی را  ه،گجرلویه اینکهامکان 

 توجه چندانی ندارند.

 های تغییر نظام سیاسیها و چالشفرصت

 هافرصت

 ی سیاسیهاگروهغیرمتمرکزسازی برای جلب رضایت 

 تواند حسمی ی به نظامی غیرمتمرکز به نظر طرفداران تغییر، تغییر نظام از ریاست

 :ی سیاسی و قومی غیرپشتون کاهش دهدهاگروهشدن را در حذف

ریم که ظرفیت مشارکت اقوام را بیشتر وخواهیم نظامی بیاقدرت میرأس ما در 

باید کمک کند که  ،آیدکه نظامی که ]در آینده[ می است داشته باشد... نظر ما این

تیم نمایندۀ . )آیدبدهد... جامعه با منطق حذف کنار نمیرا جای  گروهاین چهار 
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 .(1398، ثور و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل ثبات

همین تمرکززدایی قدرت برای مردم جذابیت دارد و به وجود آوردن یک صدارت 

 ظاهراً عد این از یک بُ .اجرایی در قالب همین ساختار موجود برای مردم جذاب است

کند... به شکل طبیعی چهار قوم مطرح و بزرگ در افغانستان داریم، حل میمشکل را 

هم نمی ظاهراً سایر اقوام کوچک هم داریم البته. این ساختار خودش ناقص است. 

داشتیم یا چهار اگر ما در همین نظام ریاستی سه معاون می .تواند مردم را اقناع کند

 ۀشدند و خودشان را در آیینیی اقناع میکنم مردم تا جافکر می ،داشتیممعاون می

 .(1398پیشین پارلمان، ثور  )نمایندۀ. دیدندقدرت می

سازد، تغییرخواهان یکی از شرایطی که امکان تغییر نظام سیاسی را در حال حاضر ممکن می

نظام فعلی نتوانسته این حس را به  ،دانند. به نظر آنانخواست مردم برای تغییر می

یت را تواند این وضعند و تغییر نظام میانتقل کند که در قدرت سیاسی شریکشهروندان م

 تغییر دهد.

 پذیرش بیشتر بحث تغییر نظام سیاسی

به نظر تغییرخواهان بحث تغییر نظام سیاسی بیش از پیش در فضای سیاسی کشور مطرح 

ت تمرکز از طرفداران سرسخ ترپیشای که جمهوریریاستشده است و حتی کاندیداهای 

ین کنند. ادر تیم خود کسانی را به همراه دارند که از تغییر نظام حمایت می ،اندقدرت بوده

 :شدن بحث تغییر نظام سیاسی در کشور استحاکی از گستردگی و جدی

ت اند که این سیاسان تمرکز قدرت به این نتیجه رسیدهمدارسیاستترین سرسخت

را  تقسیمات قدرت حدأقلبخش نیست. نتیجه در افغانستان [سیاست تمرکز قدرت]

. خواهندچون مردم همین را می ؛کنندمی انتخاباتی خود پیشکشهای در برنامه

 .(1398حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان، سرطان  )نمایندۀ
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 جامعۀ جهانینمایندگان  میان پذیرش تغییر نظام سیاسی افغانستان در

سبت نیز نگرش مثبتی ن جامعۀ جهانیه در میان نمایندگان طرفداران تغییر نظام معتقدند ک

به تغییر نظام سیاسی در کشور به میان آمده است. به نظر آنها استقبال برخی از نمایندگان 

 تواند فضا را بیش از پیش برای تغییر مساعد سازد.می جامعۀ جهانی

شدر حال حاضر واکن کنند.استقبال بیشتری ]از تغییر نظام[ می اخیراً جامعۀ جهانی

 .(1398، حمل جمهوریکاندیدای ریاستعبداللطیف پدرام، . )ها خیلی خوب است

جامعۀ بینیم که توزیع اقتدار نبود. ما عالیمی را می ۀآماد جامعۀ جهانی 201۴در 

های این بار نظرش در مورد توزیع تغییر کرده. در داخل هم در برخی تیکت جهانی

این یک فرصت است که  .حرف از تغییر زده شده است ریجمهوریاستانتخابات 

ثور  ،گرپژوهش الدین مهدی،محی. )دهد یخ تحجر شکسته شده استنشان می

1398). 

در نهایت به نظر طرفداران تغییر، هم عوامل و بازیگران داخلی و هم کشورهای 

 ند.کناز گذشته از تغییر نظام سیاسی در کشور حمایت می ترشبیخارجی امروزه 

 های فراروی تغییر نظام سیاسی کشورچالش

هایی هم وجود روی تغییر نظام سیاسی در کشور، چالشی پیشِ هافرصتعلی رغم وجود 

 شود.د که در ادامه به آنها پرداخته میدار

 مخالفت تاریخی نخبگان سیاسی پشتون با عدم تمرکز قدرت

خالفتی م ،مطرح است پرسشعنوان یک  یکی از مسایلی که توسط طرفداران تغییر نظام به

ی اهنظاماست که به نظر آنها نخبگان سیاسی پشتون در حال حاضر و در طول تاریخ با 

 :اندغیرمتمرکز ابراز داشته
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داشتند که نظام ریاستی متمرکز باشد که بیشتر از  تأکید گهجرلویهدر  هاپشتون

ه تغییر[ مخالفان این طرح است شود... در حال حاضر چالش اول ]در را کنترلمرکز 

عدم تمرکز قدرت سبب  کنند کهکه بین حامیان افغانستان تالش و البی می

بینم. به نظرم نمی چالشیافغانستان است. دیگر  ی درداردولت پراکندگی حکومت و

خدمات مساویانه  ۀتقسیم قدرت سبب رضایت تمام اقوام افغانستان و سبب عرض

 .(1398پیشین پارلمان، سرطان  )نمایندۀ. نستان خواهد شدبرای تمام نقاط افغا

 احزاب قومی و ضعیف

ه طور اشاره شد. ب نظام سیاسی مخالفان و موافقان تغییر استداللی پیشین به هابخشدر 

، منسجم و قوی اهمیت کارآمدداشتن احزاب نظام پارلمانی در کشور، مشخص، برای ایجاد 

معتقدند که نظام انتخاباتی فعلی جایی برای احزاب  پژوهشاین های احزاب در دارد. نماینده

 :ث وضعیت کنونی احزاب شده استدر نظر نگرفته است و این امر باع

نظام انتخاباتی فعلی مشکل به وجود آورده است. احزاب تا زمانی  ،برای رشد احزاب

کل ها شسازی. وقتی حکومتاند در تیمکه حکومت شکل نگرفته، بیشتر فعال

گیرد که مخالف با می کسی قراررأس چون در  ؛شودمی نقش احزاب کم ،گیرندمی

دانیم. هنوز هم اجرایی می رشد احزاب است. تغییر این وضعیت را به نفع ثبات کشور

حزب  )نمایندۀ. تالش خود را کردیمما مشکل از ما باشد، منتها  است نشده. ممکن

 .(1398وحدت اسالمی، ثور 

 دتاًعمبودن احزاب نیز به عنوان یکی از مشکالت احزاب ذکر شده است. احزاب مشکل قومی

ا معتقدند که ب ،انتقادکنند. احزاب در پاسخ به این حول محور مطالبات قومی فعالیت می

خواهد شد و احزاب  رنگکماحزاب نیز  قومی ۀدادن به آنها در نظام انتخاباتی، صبغفرصت

 هند گرفت:شکل فراقومی به خود خوا

درست است که در افغانستان احزاب قوی و فراقومی نداریم. تا زمانی که به احزاب 

توانند قوی شوند؟ احزاب موجود بدون هیچ حمایتی در نظام نقش ندهیم، چطور می



 

  58 

کنند. به جای اینکه بهانه بگیریم که احزاب قوی و فراقومی در فعلی رشد نمی

های اخیر، زمینه را مساعد بسازیم. در سال شانیبراافغانستان وجود ندارد، اول 

 جمهوررییساما  ،احزاب زیاد تالش کردند که در انتخابات به آنها نقش داده شود

کرد که من حزب ندارم و مخالف حزب هستم و این خودش کرزی همیشه اعالم می

حزاب تر شوند. وقتی در انتخابات به اساخت که احزاب منفعلزمینه را مساعد می

کنند که در والیات مختلف اشتراک کنند و از اقوام دهید، احزاب تالش مینقش می

کند که در والیات مختلف مختلف عضویت حزب را داشته باشند. هم حزب تالش می

د که در چوکات احزاب فعالیت کنند تا در نکننفوذ داشته باشد و هم افراد تالش می

حزب جنبش ملی اسالمی  )نمایندۀ. کنندهای ملی و سیاسی نقش ایفا پروسه

 .(1398افغانستان، سرطان 

 گهجرلویهشرایط دشوار تشکیل 

های تغییر نظام سیاسی در کشور شرایطی است که در قانون اساسی برای یکی از چالش

انتخاباتی  هایقانون اساسی ذکر شده است. بیشتر افراد و نمایندگان تیم گۀجرلویهتشکیل 

قانون اساسی را بدیهی و ساده  گۀجرلویهاند، ایجاد شرکت داشته ژوهشپکه در این 

ه گجرلویه» :آمده استآن قانون اساسی در مورد اعضای  110مادۀ در  حالی کهدر  ؛دانندمی

در شرایط «. های شوراهای والیات و ولسوالیرؤسا متشکل است از: اعضای شورای ملی،

ند. اختم شده و شوراهای ولسوالی هنوز تشکیل نشدهکاری شورای والیتی  ۀدور ،کنونی

آیند ه که از شوراهای والیتی و ولسوالی میمشرانوجرگاز این وضعیت، دو سوم انتخابی  متأثر

 پیشین خود فعال است. ۀه با اعضای دورمشرانوجرگاند و نیز هنوز انتخاب نشده

 طالبان و نظام سیاسی

ت نوعیقانون اساسی و در نتیجه هم و  جمهورییاستریکی از موضوعاتی که هم انتخابات 

ورد هنوز در مطالبان با آنکه است.  مذاکرات صلح با طالبانساخته،  متأثرنظام سیاسی را 

ه ان و کسانی کگرپژوهشبه باور ، اندهاظهار نظر نکرد مشخصاًشان نظام سیاسی مورد نظر
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از انتخابات و نظام طالبان ، اندهشرکت کرد دوحهدر مسکو و  با طالبان هایدر نشست

 اند.ایجاد امارت اسالمیکنند؛ بلکه آنها طرفدار حمایت نمیجمهوری 

ت ]در نشسطالبان بین نیستم. زیاد خوششان ی و خطوط فکریایدئولوژدر قسمت 

 ،گوییدگفتند که اگر امارت نمیزدند و ما از جمهوریت. آنها میاز امارت گپ میقطر[ 

وحه، ددگان نشست کننشرکتیکی از  پارلمان و )نمایندۀ ن نیستید.یعنی مسلما

 .(1398سرطان 

به معنای شکست بقیه به شمول  ار جمهوری نیستند و آوردن طالبانطالبان طرفد

ثبات و انتخاباتی  نمایندۀ تیماند. )ست؛ چراکه آنها دنبال نظام امارتیهاپشتون

 .(1398ای جوز، همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل

 دارد که طالبان باور به انتخابدر توصیف نظام مورد نظر طالبان، آقای وحید مژده بیان می

سال اخیر انجام  18سیاسی از طریق انتخابات سراسری شبیه آنچه در رییس نظام  رهبر/

شورای اهل حل و  1،زمر ۀسور 9 ۀآیبا ارجاع به  طالبان . به باور آقای مژده،شده، ندارند

 (Zaki M. M., 2019). دانندمرجع انتخاب رییس نظام سیاسی می د راعق

 اصرار طالبان بر ایجاد امارت اسالمیدر مورد شان ینگران شوندگاناکثریت مصاحبهبا آنکه 

تغییر  رب صلح با طالبان ۀمسألکه  کندمی تأکیدشوندگان یکی از مصاحبه، اندهابراز کردرا 

 اولویت دارد: نظام سیاسی

ح و اعتدال صلانتخاباتی  نمایندۀ تیم. )صلح حل شود ۀمسألپیش از تغییر نظام، باید 

 .(1398ثور ، به رهبری حنیف اتمر

انتخاباتی  ۀدست 13که متشکل از  جمهوریریاستشورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات 

                                                 

 

 .لْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُون. ه1َ
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رگزاری به ب آنها صلح را نسبتکه  اندهگفتنیز است، آقای اتمر تیم انتخاباتی به شمول 

تا ارد د تأکیداین شورا . انتخابات را تحریم کنندحتی حاضرند و  دهندانتخابات اولویت می

حسینی، . )شودبرگزار نمی انتخابات شفاف و عادالنهزمانی که صلح در کشور به وجود نیاید، 

1398). 
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 بخش پنجم

 نقد گفتمان تغییر نظام سیاسی 

ای صهخال طرفداران تعدیل و یا تغییر نظام سیاسی بحث شد.های تا اینجا در مورد استدالل

 .های قبل گفته شد، در جدول زیر آورده شده استاز آنچه در فصل
 

 گروه سیاسی 
نقد نظام 

 سیاسی فعلی

نظام 

سیاسی 

 مطلوب

 استدالل کلیدی
های نظام سیاسی ویژگی

 مطلوب
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ج

 

افغانستان در شرایط گذار 

قدرت قرار دارد. عدم تمرکز 

تواند به بحران سیاسی می

نجامد. با این حال، در بیا

فعلی، قدرت نظام ریاستی 

بیش از حد در رییس

ید جمهور متمرکز است و با

جمهور های رییسصالحیت

کردن با مشخص

های معاونین صالحیت

ریاست جمهوری محدود 

 شود.

ی با نظام ریاستی فعل

های صالحیتکردن محدود

کردن مشخص جمهور ورییس

های معاونین ریاست صالحیت

 جمهوری در قانون اساسی

ر 
یی

تغ
 

ان
اه

خو
 

م 
تی
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رای
مگ
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ت و
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ا

 

ـ تمرکز بیش از 

حد  قدرت در 

 جمهوریریاست

بودن نامناسبـ 

نظام ریاستی 

متمرکز برای 

ۀ جامع

ی
مان

ارل
م پ

ظا
ن

 

 کردنبا فراهم ینظام پارلمان

که  یایاسیساختار س

 هیمجر ۀقدرت در قو

یباعث م ست،یمتمرکز ن

فرصت مشارکت در  شود

 یهاگروه یقدرت برا

ف فراهم شود مختل یاسیس

توسط انتخاب صدراعظم ـ 

پارلمان و نقش سمبولیک 

 جمهور؛رییس

دادن به احزاب سیاسی نقشـ 

 در انتخابات.
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چندقومی 

 افغانستان

و استبداد  یتازکهیو از 

 .کند یریجلوگ

م 
 تی

هلل و
دا

عب
هلل 
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ـ تمرکز بیش از 

حد  قدرت در 

 جمهوریریاست

بودن نامناسبـ 

نظام ریاستی 

متمرکز فعلی 

 ۀبرای جامع

چندقومی 

 افغانستان

ون
عا

ه م
 س

 با
ی

ست
ریا

م 
ظا

ن
 

نظام با چهار پُست در  نیا

رأس قدرت امکان حضور 

چهار قوم عمده )پشتون، 

( را ازبیکهزاره و  ک،یتاج

یدر رأس قدرت فراهم م

 .کند

 تیصالح جمهورسییرـ 

ا صدراعظم ب یرو برکنا نییتع

ن را پارلما دییبدون تأ ای دییتأ

 دارد.

را  نهیکاب یصدراعظم اعضاـ 

و  جمهورسییدر مشورت با ر

انتخاب  جمهورسییر نیمعاون

اعتماد به پارلمان  یرأ یو برا

 .کندیم یمعرف

قانون انتخابات و  رییتغـ 

احزاب  یۀشدن سهممشخص

 یدر انتخابات پارلمان

 ثب
ی

بات
خا

انت
م 

تی
هلل

دا
عب
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دا

عب
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ره
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ـ تمرکز بیش از 

حد  قدرت در 

 جمهوریریاست

بودن نامناسبـ 

نظام ریاستی 

متمرکز فعلی 

 ۀبرای جامع

چندقومی 

 افغانستان

ی
رای

اج
ت 

دار
 ص

 با
ی

ست
ریا

م 
ظا

ن
 

زیع قدرت بین رییستوـ 

جمهور و صدراعظم اجرایی 

شود از تمرکز باعث می

جمهوری قدرت در ریاست

 جلوگیری شود.

در نظام فعلی، به دلیل ـ 

تمرکز بیش از حد 

ها در ریاستصالحیت

جمهوری، شخص 

به  تواندینم جمهورسییر

کند.  یدگیتمام امور رس

 وجود صدراعظم با صالحیت

اجرایی، روند اجرایی امور 

کشور را تسهیل در 

بخشد و برای رییسمی

فرصت پرداختن به جمهور 

قدرت از  ییتمرکززداـ 

است که در  یجمهوراستیر

 یهاتیصالح یآن بعض

به صدراعظم  یجمهورسییر

 .شودیمنتقل م ییاجرا
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 شود.این جریان تغییرخواه پرداخته می رب ی واردهدر ادامه به برخی نقدها

 ی سیاسیهاائتالفابهام و عدم توافق نظر در مورد تغییر نظام سیاسی در درون 

را مطرح یی که بحث تغییر نظام سیاسی هاگروهرسد در میان به نظر می ،با این همه

 هنیاز بدهند، مواردی وجود دارد که کنند و گفتمان تغییر نظام سیاسی را شکل میمی

 شود.اشاره می آنهاکه در ادامه به  دارندبررسی بیشتر 

اموری چون سیاست 

خارجی و امنیتی را فراهم 

 کند.می

رام
پد

ف 
طی

ل
 

تمرکز بیش از ـ 

حد قدرت در 

 جمهوری؛ریاست

تمرکز قدرت ـ 

 در مرکز؛

بودن نامناسبـ 

نظام ریاستی 

متمرکز فعلی 

 ۀبرای جامع

چندقومی 

 افغانستان
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ن

 

 عیسبب توز سمیفدرالـ 

و به  یقدرت در سطح محل

مشارکت  شیتبع آن افزا

 .شودیشهروندان م

بهتر  یالتیا یهاحکومتـ 

 التیبه امور هر ا توانندیم

کنند و دولت  یدگیرس

مربوط به  لیمسا یمرکز

 تیریمد را یروابط خارج

 کند.

تواند ساختار می سمیفدرالـ 

 یبرا سیاسی مناسبی

و  یچندفرهنگ یکشورها

 بهو با  ی باشدچندقوم

 نیشناختن ا تیرسم

 یها، قانون اساستفاوت

 تیصالح ،هاالتیفدرال به ا

را متناسب با  نیوضع قوان

یاجتماع یازهایفرهنگ و ن

 .دهدیم شان

 محلی شدن امنیت؛ـ 

به دادن صالحیت ـ 

 های محلیحکومت

 های ایالتیـ ایجاد پارلمان
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در میان طرفداران تغییر نظام سیاسی تصور دقیقی از نظام جایگزین نظام فعلی وجود ندارد. 

نند، خواهند ایجاد کیر در تعریف دقیق نظامی که میبه این معنا که بخشی از طرفداران تغی

و  قومی ۀحضور چهار گروه عمد صرفاًند. برای بخش بزرگی از تغییرخواهان رویبا ابهام روبه

 وجود دارد. نگاه موقتی، قدرت اهمیت دارد و به تغییر نظام سیاسیرأس سیاسی در 

 باتی در رابطه با تغییر نظام سیاسیدر راستای همین امر، گاه در میان اعضای یک تیم انتخا

 یک نمایندۀ تیمدر برخی موارد،  پژوهشهای این اتفاق نظر وجود ندارد. در میان مصاحبه

یم ت ایدئالنظام دیگری را به عنوان نظام  ،دیگر همان تیم ۀنظام را پیشنهاد داده و نمایند

ف نظام سیاسی مطلوب در از ابهام در تعری متأثرمطرح کرده است. این عدم توافق نظر، 

فروپاشی تیم بارز این نبود توافق نظر در مورد نظام سیاسی،  ۀهاست. نموندرون تیم

در  دخو که آقای اتمر با متحدین حنیف اتمر بودبه رهبری محمد انتخاباتی صلح و اعتدال

 ال نظام سیاسی به تفاهم نرسیدند.شان در قبتی در مورد موضعتیم انتخابا

 تیکدموکرای قدرت و تعارض با مشارکت سیاسی مبنای قوم

توزیع قدرت سیاسی در  ۀمسألی برای حلراهبه عنوان بُن یکی از مباحثی که در نشست 

کشور مطرح شد، توزیع قدرت )ولو به نسبت نابرابر( در میان اقوام بوده است. پس از آن 

تقسیم شد. اما امروز بعد  بین اقوام مختلف هاخانهوزارتادارات و  ،ولو به شکل غیررسمی

ا شان در قدرت راز نزدیک به دو دهه، این وضعیت نتوانسته است رضایت اقوام در مشارکت

به دست بیاورد و نارضایتی چه در سطح رهبران قومی و احزاب و چه در میان شهروندان 

 .(Zaki, Bakhtiari & Wafaey, 2018) .گسترده است

تر ت از چند جهت ساختار سیاسی درون کشور را وخیمبندی قدررسد سهمیهبه نظر می

ر ثکرده و به مشکالت آن افزوده است. نخست اینکه توزیع قدرت میان رهبران قومی را اک

اند. به نظر آنها رهبران قومی دانسته مؤثرسمبولیک و غیر پژوهشهای این کنندهشرکت

ستگاه سیاسی متنوع به نظر د ۀبرای اینکه چهر صرفاًقدرت چندانی در دست ندارند و 

ن خاص از نخبگا ۀیک حلق صرفاًدر عمل  ،برسد، از حضور آنها استفاده شده است. در نتیجه
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مشارکت اقوام در نظام  ۀمسألمتعلق به یک قوم بر قدرت سلطه داشته و این باعث شده 

 .(1396)نشاط، عرفانی و محمدی،  .سیاسی پیچیده شود

که قدرت محدودی که به رهبران قومی داده شده است،  از سوی دیگر، برخی معتقدند

این رهبران متصل نیستند، از قدرت دور  ۀباعث شده که مخالفان آنها و کسانی که به حلق

خواهند از مجرای این رهبران قومی به ساختار بمانند. در نتیجه کسانی که نتوانستند یا نمی

ث شده که مشارکت اقوام نیز به طور شوند. این باعسیاسی وارد شوند، طرد و حذف می

گزینشی انجام شده باشد و فقط طرفداران و نزدیکان این رهبران بتوانند در ساختار سیاسی 

های اخیر این بوده که یک گروه توزیع قومی قدرت طی سال ۀبنابراین نتیج جای گیرند.

سهمی  قدرت را در دست گرفته و عموم شهروندان در قدرت ،محدود رهبران قومی

 اند.نداشته

تیک شهروندان در روندهای دموکراهای قومی مانع مشارکت بندیعالوه بر این، سهمیه

انتخاباتی در والیت  بندیمختلف سیاسی و اجتماعی شده است. به طور مشخص سهمیه

به همراه داشته است. این کانکور اعتراضات شهروندان را  بندی درغزنی و یا سهمیه

 شانشود که برخوردهای چندگانه با افراد به دلیل تعلق قومیا باعث میهبندیسهمیه

 از امتیازات و حقوق خود محروم شوند. ،گیرد و برخی به همین دلیلبصورت 

چهار گروه قومی عمده  عمدتاًگرایانه در توزیع قدرت سیاسی رویکرد قوم ،عالوهبه

گیرد. این نگاه در میان اکثر نظر می ( را مدهاازبیکو  هاهزاره ،ها، تاجیکهاپشتون)

بیشتر به حضور این چهار قوم  ،تغییرخواهان هم وجود دارد که در نظام سیاسی جایگزین

 شود.ی قومی میهاگروهو طرد سایر شدن توجه دارند. این رویکرد باعث نادیده گرفته

 عدم توجه به توزیع قدرت عمودی

محور اصلی توزیع قدرت، توزیع قدرت به لحاظ  ،اسیدر میان اکثر طرفداران تغییر نظام سی

ه شدی اندکی اشاره هاگروهکارکردی است و به توزیع قدرت به لحاظ جغرافیایی توسط 
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ر طرفداران تغیی ۀاست. به عبارتی دیگر، توزیع قدرت میان مرکز و محالت کمتر مورد اشار

یان نگاه تمرکزگرا حتی در م لیِ ه از گستردگی شکمسألنظام قرار گرفته است. در واقع، این 

ان در میان نخبگ صرفاًکند که توزیع قدرت را بخش بزرگی از طرفداران تغییر حکایت می

 کنند.مهم تلقی می ،سیاسی در مرکز

 توزیع قدرت در میان اقوام ۀمسألنقد نگاه باال به پایین در حل 

ی های فرهنگ سیاسهمؤلفست و از باال به پایین ا عمدتاً نگاه تغییرخواهان نظام سیاسی، 

 مشارکت سیاسی ۀمسألپدرساالری چون افغانستان،  ایهد. در جامعنگیرجامعه را نادیده می

ننده و کهای فرهنگی مقاومتهمؤلفبا تغییر نظام سیاسی حل کرد.  صرفاًتوان اقوام را نمی

تیک دموکراهای ی در سطح جامعه وجود دارند که گاه به شدت در برابر ساختارمندقدرت

ارکت شوند که فرایند مشها باعث میهمؤلفکنند. این و به طور کل هر تغییری ایستادگی می

 و ؛ردبگیای قومی و منطقه ۀبیشتر صبغ و های فردی سرکوب شدهانتخابو سیاسی افراد 

 ۀدباز هم همان افراد را به عنوان نماین ،رغم نارضایتی افراد از عملکرد رهبران قومیعلی

 خشد.بگرایانه را تشدید و تداوم میخود انتخاب کنند. این وضعیت به نحوی استبداد قوم

های فرهنگی، از همؤلفی قومی به جز هاگروهعالوه بر این، مشارکت سیاسی شهروندان و 

 أثیرتی افراد تحت هاانتخاباست. فقر گسترده باعث شده  متأثرنیز شان وضعیت اقتصادی

، شهروندان به دلیل آگاهداردنیز  عمومیتانه متأسفدر مواردی که  ،نتیجه قرار گیرد. در

اسبی من ۀاند نمایندنتوانسته ،خود و فقر اقتصادی رأی حقاستفاده از نبودن از چگونگی 

 برای خود انتخاب کنند.

 ،توزیع قدرت در میان اقوام ۀمسألبا درنظرداشت این مسایل، داشتن نگاهی فراگیر به حل 

نماید. برای ایجاد فضایی که در آن اقوام بتوانند آزادانه و آگاهانه در فضای ری میضرو

ه سألمسیاسی مشارکت داشته باشند، نگاهی که فقط به دستگاه سیاسی توجه دارد و حل 

سازد ه این امر را الزامی میمسألداند، راهگشا نیست. نگاه جامع به این را از باال به پایین می
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در نظر  ،هاست در جامعه ریشه دوانده و در آن حاکم استای که قرنیاسیکه فرهنگ س

ای که در آن حاکمیت مستبد وجود داشته است و فرهنگ سیاسی گرفته شود. در جامعه

یر تنها با تغیتقویت دموکراسی تابد، رنمیتیک شهروندان را بدموکرادر مواردی مشارکت 

طلبد. فرهنگی متناسب و همراه با خود را می سی مبنایدموکراسیاسی ممکن نیست.  نظام

د. کننسی را همراهی و تقویت میدموکراند، هست شهروندانی که از حقوق و وظایف خود آگاه

مشارکت  ،شان و فقر اقتصادیی اخیر، آگاهی اندک شهروندان از حقوق اساسیهاسالطی 

 .ساخته استو ضعیف  متأثر شهروندان و اقوام در روندهای سیاسی و انتخاباتی را ۀفعاالن

 هاپیشنهاد

 توزیع قدرت سیاسی ۀمسألبرای حل  دهااین تحقیق بحث شده، پیشنها که در همان گونه

متمرکز بر تغییر نظام سیاسی باشد.  صرفاًعدی و بُتواند یکدر کشور معطوف به اقوام، نمی

 .طلبدی به همین شکل نیز میحلراهعدی است و ه امری چندبُمسألاین 

 مبنای قومی قدرتنقد 

افزایش نارضایتی  عمالً ،ها و مبنای قومی قدرتبندیسهمیه در طول تحقیق اشاره شد که

 حلراه بین رهبران قومی مناصبتقسیم  ۀبین اقوام را به دنبال داشته است. تجربتبعیض و 

ر دشدن و به تبع آن نارضایتی را حس حذف ،توزیع قدرت نبوده است و بالعکس ۀمسأل

بردن این مبنا در توزیع  از بین ،میان اقوام و نمایندگان آنها به وجود آورده است. در نتیجه

 اشد.بتازه تواند یک راهکار می، قدرت

 اساسی محکمۀ قانونایجاد 

بینی نهادی به صیانت از قانون اساسی و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش

. میسر نیست ،ظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آنمرجع مفسر نهایی و نا ۀمنزل

آرای  شود کهی سیاسی گوناگون مراجع گوناگونی برای این امر در نظر گرفته میهانظامدر 
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یه یقوۀ قضااین وظیفه به  هانظامآور و برخی مشورتی است. در برخی از بعضی از آنها الزام

 ۀوبه برتری ق ،ییهقوۀ قضااین وظیفه به کردن حولداده شده است. اما نگرانی از اینکه م

قوق ی حهانظامقضائیه بر قوای دیگر منجر شود و اصل تفکیک قوا را مخدوش سازد، برخی 

اساسی در قانون اساسی خود مرجع دیگری را خارج از سه قوه برای صیانت و تفسیر قانون 

 .(1387 صفا، زاده و نیکوگفتارحبیب. )انداساسی در نظر گرفته

 اساسی، محکمۀ قانوننهادی تحت عنوان  ـ در کشورهای اروپایی اکثراً ـ هانظامدر برخی 

خارج از سه قوه برای صیانت و نظارت از قانون اساسی مد نظر گرفته شده که آرای آن 

گیری راجع به موضوعات مربوط به قانون اساسی این محکمه برای تصمیم .است آورالزام

ین صالحیتش رسیدگی به موضوعات مذکور ترمهماست و در واقع  ت خاصدارای صالحی

اساسی نهادی باصالحیت است که  محکمۀ قانونبنابراین  (Barendt, 1998) .است

 را کنترل کند.اساسی ها از قانون تواند تخطیمی

ه و کمیسیون محکمستره ـدر حال حاضر در قانون اساسی کشور، دو نهاد موازی با هم 

اند. یک در امر تفسیر قانون اساسی تعریف شده ـ قل نظارت بر تطبیق قانون اساسیمست

اساسی است. این محکمه با چند صالحیت  محکمۀ قانونایجاد  ،همسألراهکار برای حل این 

ا کاهش ربخشی از مسایل فعلی قانون اساسی از تواند در رابطه با تفسیر و تخطی عمده می

 دهد.

 یتفسیر قانون اساس -

 جمهوررییسابطال مصوبات خالف قانون اساسی توسط  -

 رسیدگی به شکایات انتخاباتی -

 نظارت بر احزاب -

 تمرکززدایی قدرت در سطوح کارکردی و جغرافیایی

ی خواهان تغییر، توزیع قدرت افقی یا کارکردی است و هاگروهبیشتر  ۀعمد تأکیدتمرکز و 

 صرفاً که اشاره شد،  همان طور. این امر شودمیبه توزیع قدرت جغرافیایی توجه کمتری 
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توزیع قدرت در سطح رهبران  ،این نگاه عالوهبهتوزیع قدرت در سطح مرکز را مد نظر دارد. 

 قومی را مد نظر دارد.

ها از تمرکز قدرت، توزیع آن در هر دو سطح کارکردی و جغرافیایی را ایجاب نارضایتی

اعتمادی به حکومت مرکزی را ن نارضایتی و بیتواکند. بدون توزیع قدرت افقی نمیمی

 مده است.آ نظام سیاسی بازیابی کرد. توضیح چگونگی این کار در بخش مکانیسم تغییر

 سیدموکراایجاد و تقویت بسترهای اجتماعی و فرهنگی برای 

توزیع قدرت میان اقوام  ۀمسأل حلراهپرداخته شده، به آن  پژوهشکه در این  همان گونه

تغییر در نظام سیاسی نیست. ایجاد نظامی که در آن اقوام به طور برابر  صرفاًور، در کش

توان معیارهایی است که بدون آن نمی حدأقلبتوانند به قدرت دست پیدا کنند، نیازمند 

 تیک و مبتنی بر آرای شهروندان را تصور کرد.دموکرانظامی 

ای برخوردار از اهمیت گسترده شانمشارکت سیاسی ۀدهی به شهروندان در زمینآگاهی

عمال نفوذ بزرگان محلی یا خرید و اِ تأثیرشهروندان تحت  رأی ،است. در بسیاری موارد

آنها در مورد استفاده  ۀارادشدن دارتهدیدها باعث خدشه ،گیرد و در مواردیفروش قرار می

هشداری است  ،1397پارلمانی شود. گستردگی این موارد در انتخابات شان میرأیحق  از

 د.شوکه باید به این مهم توجه 

مشارکت شهروندان در انتخابات به مرور زمان کاهش یافته  ،های دادهبر مبنا ،از سوی دیگر

 تیک و انتخاباتی باشد.دموکراتواند حاکی از کاهش اعتماد آنها به روندهای است. این امر می

کرده است.  متأثراعتماد شهروندان را  میزان گذشته، تانتخاباچند فسادهای گسترده در 

د تا شهروندان به دلیل مشخصی تعریف شواحیای این اعتماد نیز باید سازوکارهای برای 

منصرف نشوند.از استفاده از حق رأی خود  ،عدم شفافیت در انتخابات
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 .کابل، افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیافغانستان. انست

سات ؤسممجدد  سیموقت در افغانستان تا زمان تأس باتیترت نامۀافقتمو( خی)بدون تار

 .بن( نامۀتوافق) یدولت یمیدا

 

Ahady, Anwar-ul-Haq. (1995). The Decline of the Pashtuns in 

Afghanistan. Asian Survey. 

Barendt, E. (1998). An Introduction to Constitutional Law. 

Oxford: Oxford University Press. 

Creative Associates International. (2012). Electoral Security 

Assessment (Afghanistan). United States Agency for 

International Development. 

Nagamine, Y. (2015). The Legitimization Strategy of the Taliban's 

Code of Conduct. New York: Palgrave Macmillan. 

Shahrani, M. N. (2009). Afghanistan’s Alternatives for 

Governance and Development: Transforming Subjects to 

Citizens and Rulers to Civil Servants. The Centre for 

International Governance Innovation. 

Thier, A., & Worden, S. (2017). Political Stability in Afghanistan. 

United States Institute of Peace. 

Zaki, M. (2019, April). Regional Security: A Struggle to 

Overcome Afghanistan’s Insulation through Multilateral 

Foreign Policy. Master's Degree Thesis. Izmir, Turkey: Ege 

University. 



 

  72 

Zaki, M. M. (2019). The Peace Puzzle: A Study of Afghanistan 

Peace Process. Paris: The Gazette of Central Asia. 

Zaki, M., Bakhtiari, S., & Wafaey, M. (2018). Swinging Between 

Hope and Despair: Kabul Citizens' Voting Behaviour in the 

2018 Wolesi Jirga Election. Kabul: Afghanistan Research and 

Evaluation Unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  73 

 معرفی نویسندگان

 صدیقه بختیاری

شناسی فرهنگی در دانشگاه تهران است و متمرکز بر پژوهش در دانشجوی دکترای جامعه

شناسی جنگ و سیاست است. گرایش وی در مقطع ماستری در رشته های جامعهحوزه

نامه دوره ماستری ایشان در نشگاه بوده است. پایانگری علوم اجتماعی در همین داپژوهش

زمینۀ مهاجرت و تغییر مفهوم مردانگی مردان افغانستانی انجام شده است. پیش از این، 

ان استراتژیک افغانستان تحت عنومقاله پژوهشی انستیتوت مطالعات  در قسمت نوشتنوی 

. همکاری کرده است« افغانستان ها و رفتارهای جنسی جوانان درگذار به بزرگسالی: نگرش»

همچنین، ایشان برای مدتی در حوزه مطالعات شهری در وزارت شهرسازی و مسکن در 

 مشغول به کار بوده است. و واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افغانستان

 محمد مهدی ذکی

ی ترکیه در مقطع ماستر (Ege Universityالملل در دانشگاه اژه )در رشته روابط بین

اش در رشته روابط بین الملل بر امنیت تحصیل کرده است. تمرکز او در پایان نامه ماستری

و سیاست خارجی افغانستان بوده است. ذکی در حال حاضر دانشجوی ماستری رشته حقوق 

اش در این مقطع، منابع مشروعیت است و موضوع پایان نامه ارویبشر در دانشگاه اسلو در ن

 ، واحدان است. وی به عنوان پژوهشگر در موسسه علمی پژوهشی ارغنوندولت در افغانست

ه کار بوده مشغول ب ستراتژیک افغانستانو انستیتوت مطالعات اتحقیق و ارزیابی افغانستان 

های صلح و امنیت، سیاست خارجی و حقوق بشر است. عالیق پژوهشی او شامل حوزه

 گردد. می
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