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 مراسمگزارش 

 تحت عنوان افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیانستجدید  از پژوهش ییرونما

 «های قومی و تقسیم قدرت سیاسی در افغانستانگروه»

 

 قومی هایگروه» عنوان تحت خود جدید پژوهش از افغانستان استراتژیک مطالعات انستیتوت ،1398 آذر/ قوس 14 شنبه،پنج

 اساتید ،دولتی مقامات از برخی حضور با «کشور در سیاسی نظام تغییر یا تعدیل: افغانستان در سیاسی قدرت توزیع و

 سخنرانان این برنامه، خانم صدیقه بختیاری، .کرد رونمایی رسانه اصحاب و مدنی جامعۀ اعضای ان،کارشناس فرهنگیان، دانشگاه،

الدین مهدی، عضو پیشین  پارلمان و دکتر انورالحق احدی، گر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، دکتر محیپژوهش

 عهده داشت. را خانم فرحناز فروتن بهبرنامه  ندگیدانو گررییس حزب افغان ملت بودند 

حقیق این ت نموده و گفت صحبتهای پژوهش یافتهیکی از نویسندگان گزارش پیرامون در آغاز برنامه خانم صدیقه بختیاری، 

 را برآورده ساخته استهای قومی گروه و منافع هاآیا نظام جدید بعد از سقوط طالبان خواسته رسش است،در پی پاسخ به این پ

یکی  به در زمان انتخابات شود ومی از قبل تربحث پیرامون نظام سیاسی در افغانستان هر روز پر رنگ ،نویسنده. به گفته یا خیر؟

 کنونی، تحقیقخانم بختیاری افزود، در  گردد.تی بحث تغییر نظام مطرح میح گردد،مبدل میاز شعارهای اصلی نامزدان 

قانون  یون نظارت بر تطبیقب سیاسی، نمایندگان پارلمان، کمیساهای انتخاباتی، احزتیم، از قبیل های مختلفطیفای هدیدگاه

عمیق  هایمصاحبه از طریق کارشناسان قطر و و ت دوحهنشسکنندگان ، اشتراکجرگه قانون اساسیی لو اعضای اساسی،

آن  گردد، اگر چه درگیری نظام سیاسی کنونی به نشست بن  بر میشکل اساسبه نظر خانم بختیاری،  .آوری شده استجمع

 پسا بن سیاسی رد اشتراک و سهم اقوام در ساختارنشست در مورد نوعیت و چگونگی نظام بحث صورت نگرفت ولی در مو

بندی سهمیههای مصاحبه شوندگان پژوهش، نشست بن اساس ، بر اساس نظریهافزودوی  وگوهای جدی مطرح گردید.گفت

 .این نظر توافق نظر دارندبه  مختلف هایاز قومیت کنندگان تحقیقاشتراک ل داد و اکثریتقدرت بین اقوام را شک

م ث نظار آن بحدرگه قانون اساسی است که لوی ج فعلی کشور،گیری نظام سیاسی مبنای شکل، دومین به باور خانم بختیاری

کنندگان به میان آورد که حتی مدت زمان و این بحث اختالف نظرهای جدی را میان اشتراک سیاسی و نوعیت آن مطرح گردید

از مصاحبه شوندگان در این پژوهش  اکثرموضوع نظام سیاسی بود.  باالییگانه دلیل آن عدم توافق  که تمدید شدلوی جرگه 

اسی متمرکز بودن نظام سیاز استدال آنها و  نیستآنها نماینده منافع سیاسی کنونی نظام  که بودندمعتقد های مختلف قومیت

 توالیادر  نهادها عملکرد و کارکرد از سرعتشود و این تمام تصامیم در مرکز گفته می. الیه نخست، های مختلف استدر الیه

مام ت های اعضای پارلمان و یک عضو قوه قضائیه،بر بنیاد صحبت ،است تمرکز قدرت در قوه مجریه ،الیه دوم. کاهدمی و محالت

که رییس جمهور، رییس هر سه قوه دارد چون زمانیقانون اساسی  ریشه دراین  که به نظر آنهاشده  جمعقدرت در قوه مجریه 

اعضای پارلمان از عدم در این تحقیق  .باشدتری برخوردار های بیششود، طبیعی است که قوه مجریه از صالحیتتعریف می

 ها درصالحیت. از جانب دیگر، نیز یاد کردندرییس جمهوری و سرپرست وزیران  جانبهای مجلس نمایندگان از توشیح مصوبه

آن عدم مشخص بودن  عللو  باشدمتمرکز نیست، تمرکز صالحیت در نهاد ریاست جمهوری میقوه مجریه  نهادهای تمام

است که از رییس جمهور ، تنها ندارد ، یعنی تمام قوه مجریه قدرتجهمور در قانون اساسی استیس های معاونین ریصالحیت
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صاحب قدرت خود بخاطر تعلق قومی  آنها ،است تمرکز قدرت در رهبران قومیالیه سوم،  باشد.تمام اختیارات برخوردار می

 و اعتبار کنونی خود را به نسل بعدی الش دارند تا قدرتت مند شدند و حاالثروت از نگاه اقتصادی نیز سال هستند و در طی چند

یه کنندگان، تمرکز قدرت در سه الاشتراک از دیدنونی ترین مشکل نظام سیاسی کمهم، عالوه کردخانم بختیاری  .کنند منتقل

 .دانندگیری سهیم نمیت و تصمیمدرکه شهروندان خود را در قباشد متذکره می

 

رد در مو در قانون اساسی،نخست،  .از دو جهت مشکل دارد کشور از دید کارشناسان حقوقی، قانون اساسی، افزودخانم بختیاری 

 مرکز بودن قدرت در نهاد ریاست جمهوری.گردد به  متبر می موضوع تیمابهام وجود دارد و اه اساسی کننده قانون نهاد تفسیر

اد دو نهبرای این کار وجود داشته باشد اما  نظارت کننده یک نهادکند باید که رییس جمهور تخطی میبطور مثال، در مواردی

قانون اساسی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون  121دادگاه عالی، مطابق ماده موازی تعریف شده است، عبارت از 

گاه تخطی از جانب رییس جمهور صورت بگیرد، یک نهاد مشخص بررسی هر ،نی اینکهیع تعریف کرده است. 157اساسی، مطابق 

اندیداتوری کیکی از شرایط  تبعیض قائل شده است. مثال،بین شهروندان  و از سوی دیگر قانون اساسی وجود ندارد در زمینه کننده

 شوندگان هندوباور تحقیقنظر مصاحبهشرط به و این پیش است ذکر شده ، مسلمان بودنریاست جمهوریدر انتخابات 

 . شودمحسوب می آمیزتبعیض

گیری قومی داشته است. مثال، سهمیه بندی کانکور های رسمی دولت جهت، برخی سیاستهای قومی است، سوگیریدوممشکل 

ین مسئله شکاف ب کنندگان اینها اختصاص داده شد که به نظر اشتراکها به کوچیاهچهارم ظرفیت دانشگ-یک سال قبل که

 که در آن باشدمی تقسیم نهادها میان اقوام شود و مثال دیگر آنانع روند ملت شدن در کشور میکند و متر میاقوام را بیش

 .شودمدنظر گرفته نمیساالری مسئله شایسته

عمال . به باور تعدیل خواهان، ا، تعدیل خواهان و تغییر خواهانباشندمیدوسته  این تحقیق، کنندگان، شرکتگفت خانم بختیاری

ظام نخواهان تمرکز قدرت را مشکل اساسی تغییر  از سوی دیگر، اما سازدجزئی مشکل نظام سیاسی کنونی را مرفوع می تغییرات

ام ظکنند که عبارت اند از: ننهاد مید نظام مشخص را پیشو چنبر تغییر بنیادی نظام دارند باید  تاکید بر وپندارد میکنونی 

باشد که هر کدام از پیشنهادکنندگان نظام فدرالی می نظام سیاسی با صدرات اجرایی و پارلمانی، نظام ریاستی با سه معاون،

  آنها مشکل کنونی را حل خواهد کرد. مطلوبمعتقد است که نظام 
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 های گذشتهبندی قدرت در نشست بن جلب رضایت اقوام بوده باشد اما در سالهدف از سهمیه ممکن ، به باور خانم بختیاری

های قومی خود تر شده است یعنی در حال حاضر تمام گروهها بیشبلکه نارضایتی هتنها رضایت اقوام فراهم نشدنشان داد که نه

 خود نداشتندطرح دقیق از  تنها فهمنهنهاد کردند، بدیل پیش های که نظام هایند. به نظر وی، افراد و تیمندارا حذف شده می

دهد کردند و این نشان میاختالف دیدگاه میان اعضای تیم واحد وجود داشت که هر کدام نظام های متفاوت را مطرح می بلکه

  نشود. گرفته شود که بحث تغییر نظام جدیظر میان اعضای یک تیم وجود ندارد و این باعث میکه اتفاق ن

الدین مهدی، ضمن قدردانی از انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در مورد اهمیت پژوهش صحبت کرده و دکتر محی

فاده است به آسانی در یک جامعه معنی ندارد و بدون موجودیت و نقش احزاب از ابزار قومیدموکراسی بدون احزاب سیاسی  گفت،

اور آقای به ب .توانند از مسئله قومیت استفاده نمایندبهتر می های ملی هستند،افردیکه مخالف نقش احزاب در پروسه شود ومی

. دکتر مهدی گفت، دموکراسی یک نسخه از احزاب سیاسی، فراگیر و ملی نبودن احزاب است در موردآنها  و ایراد مهدی، نقد

مرین دارد، در قانوسی اساسی از احزاب سیاسی یاد شده و در عمل نیز احزاب داریم شده نیست و پختگی آن نیاز به تقبل تعیین

در  -سوال اینجاست آیا نوزده سال برای ساختن احزاب سیاسی کافی نبود؟  شود.اما در انتخابات به احزاب نقش داده نمی

تی پیروز کنند و حد و در انتخابات شرکت میکننگذاری میآستانه انتخابات نخبگان سیاسی یک حزب را پایه درکشورهای دیگر 

ق داشته است و هر بار از طری . بطور مثال: وزیر خارجه فعلی پاکستان در تمام احزاب سیاسی پاکستان یک بار عضویتشوندمی

فراگیر و ملی  عالوه برشود، که مانع نقش احزاب در انتخابات می. به باور آقای مهدی، کسانیرسیده است حزب، به مقام و چوکی

ا مرا با احزاب سیاسی تجربه نکردیم و انتقادات داری وی گفت، تا هنوز در افغانستان حکومت .، دلیل دیگر دارندنبودن احزاب

 باشد.بنیاد و واهی میبیدر مورد احزاب 

 

 ند،افغانستان شمول داشته باش ایهد و برنامهنفراگیر باش باید های اجتماعیاحزاب از نظر جغرافیایی و گروه، از دید دکتر مهدی

 ،تجربه انتخابات درون حزبی را داشته باشد و خودش برآیند انتخابات باشدحزبی حق شرکت در انتخابات را داشته باشد که 

آن،  و بعد از و در غیر آن برای دیگران اجازه فعالیت داده نشود باشد عضو داشته در پارلمان شرکت کند کهبات احزبی در انتخ

نبع ماحزاب است،  شفافیت مالیمهم دیگر، مسئله  باشد وه قادر به کسب کرسی مجلس میکنند کهمه به احزابی مراجعه می

  مشخص و روشن باشد. آن درآمد و چگونگی مصرف
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ادآور در نشست بن یکنندگان تحقیق از عدم حضور طالبان بعضی اشتراک مهدی افزود، بر اساس سخنان نویسنده پژوهش، آقای

سوال من اینجاست، بعد از ختم جنگ دوم جهانی، چرا کشورهای چاپان، آلمان  را یکی نواقص کنفرانس دانسته است.شده و آن

در کجا آنها شکست خورده که به لحاظ فزیکی مضمحل شده باشند؟ و ایتالیا را در شورای امنیت سازمان مل شریک نساختند. 

گفته  به در آن زمان طالبان کامال شکست خورده و مضمحل شده بود. ز با بیست سال قبل مقایسه کنیم.ما نباید شرایط امرو

شود حضور آنها را نادیده گرفت و ایراد میوگو شویم چون ندر شرایط فعلی ما نیاز داریم تا با طالبان وارد گفت اما آقای مهدی،

 های سیاسی کشور راکم پرداخته شده است چون تمام پروسه طالبان به موضوعمن به تحقیق کنونی نیز همین است که چرا 

های آنها آشنا شدم، آقای مهدی گفت، من در نشت دوحه حضور داشتم و تاحدی با افکار و خواسته تحت شعاع قرار داده است.

ه به دو دسته تقیسم شدکنندها دوحه شرکت نشستدر وی در مرود نشست دوحه گفت، لبان خواستار امارت اسالمی هستند، طا

شود. دوم، میزعیم کشور توسط یک جمع محدود نخبگان انتخاب  در آن که یک، طالبان که طرفدار امارت اسالمی بود .ندبود

های انتخاباتی است که اشکال تیم ،خواهان جمهوریت دستهاما در  استانتخاب زعیم به دست مردم  کهجمهوریت خواهان، 

هر بار نتیجه آن قابل قبول نیست و  شود ولیانستان انتخابات برگزار میچند بار است که در افغ کنند.مینهاد مختلف را پیش

های اباتی قرار داریم و دلیل همه مشکالت این است که گروهبست انتخشود، همین اکنون در بنباالخره منتج به تقابل قومی می

من این است که باید  طرحدهد و ور شد، هر آنچه را الزم دانست انجام میکنند، هرگاه گروه مقابل رییس جمهقومی تصور می

، ثالم انتخابات و رییس جمهور چنین حساسیت را ندارد. همانند افغانستان از حساسیت موضوع کاسته شود و در تمام کشورها

رییس جمهوری مملکت را برخوردار نیست، شورای ملی دانم رییس جمهور هندوستان کی است، چون از حساسیت من نمی

 شود.بار سیک رییس جمهور است و بار دیگر مسلمان رییس جمهور میکند. در هندوستان با همین شیوه یکتعیین می

ن اما ااختصاص چند کرسی برای طالب نخست، بینی است.حل برای طالبان قابل پیش، سه راهدر مورد طالبان گفت دکتر مهدی

اختصاص یک زون برای طالبان تا اعمال قدرت سیاسی  . دوم،که با گرفتن چند چوکی راضی شودهای نیست طالبان از گروه

ابات حضور پیدا کند و در انتخ طالبان به عنوان یک حزب سیاسی اینکه و سوم دولت افغانستانو زیر پرچم کند البته در چاچوپ 

  ند.ک شرکتسایر احزاب  مانندهای آینده 

تا حدی کاهش و یا  در این نظام فقط تمرکز اداری ،بیان کردبا صدرات اجرایی  ریاستینهادی پیشآقای مهدی در مورد نظام 

شود و تناقض آن این است که صدر اعظم توسط تغییر وارد نمیقدرت  در قسمت تمرکز قومی و جغرافیاییکند و در حل می
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اتفاق نظر وجود نداشت،  یا اعضای یک تیم میان تغییر خواهان آقای مهدی، اینکهبه نظر  شود.رییس جمهور عزل و نصب می

 دو نه هم پایگاه قومی واح ه شوندگان نه نماینده یک حزبچون مصاحب خواند بخاطریکهمیرا یک امر طبیعی  راآنآقای مهدی 

ونی ، انتخابات کنصحبت کرد و اظهار کردپیرامون انتخابات خود  سخناندکتر مهدی در آخر ، داشتند و این یک امر طبیعی است

 شود.دوق رای نظام مشروع حاصل نمیبست رسیده و از صنبه بن

ات عنباید به موضوو ادامه داد،  خواند انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان را ارزنده  و مهم هایپژوهش دکتر انورالحق احدی،

های در دنیا نظامبه باور دکتر احدی، اده شود و من شخصا مخالف آن هستم، ویک اجازه درن بیستعدالتی و تبعیض در قبی چون

ی و دارد،میتعبعیض روا داشته بر شهروندان نیز داریم که  های غیرمتمرکز در کنار آن نظامو است متمرکز داریم که عادالنه 

، باشد، در اوایلتمیثل دموکراسی از طریق نظام پارلمانی و ریاستی ممکن می به نظرم من در عقیده دموکرات هستم وگفت، 

های به باور آقای احدی، سیتم غانستان خواستار نظام ریاستی شدم.های افولی بعد بنابر واقعیت مطرفدار نظام پارلمانی بود

در سیستم  نو کنار آمد ، سازشخوب توصیف کردها های پارلمانی کشورای سیتمهمه نبایدو  شودمیثباتی پارلمانی نیز باعث بی

کومت را ح ها بر سر اینکه چگونهتیمآسانی فساد به اوج خود رسیده، در سیستم پارلمانی به  مااست. در کشور  ترآسان پارلمانی

و  تین آمریکای الای کشوره نیا شکل پارلمانی دارند و تنها آمریکا،های دولی اکثریت دموکراسی رسندبه توافق می ساقط کند

 ریاستی هستند. یهاتعداد محدود کشورهای دیگر دارای نظام

 

نخست، روش تحقیق و دوم محتوای تحقیق. به باور آقای احدی،  مورد نقد قرار داد.از دو منظر دکتر احدی پژوهش کنونی را 

و برای  باشدها باید مشخص و روشن در مطالعات علوم انسانی پدیده به اندازه کافی شناسایی نشده چون کنونی پژوهشموضوع 

دانم که پدیده آقای احدی گفت، من در تحقیق نمی معلوم شود.پدیده  و معلول تا عامل شودشرح آن دالیل مشخص ارائه 

وضوعات م بینیم که، میکنیماما وقتی به متن تحقیق مراجعه می چیست، آیا عدم رضایت سیاسیون اقوام مختلف است یا خیر؟

  .ت، مطرح گردیده اسدر سیستم مرکزی عملکرد آهسته است و مسائل روابط اشخاص تعیین کننده استاینکه دیگر از قبیل 

باشد، ها موجود میای نظامهمهبه گفته آقای احدی، اگر چنین مسائل را پدیده یا متغییر وابسته نام بگذاریم، مسائل نامبرده در 

ورت درست صبهولی  عامل مستقل نیز شناسایی نشده است. بطور مثال: بحث شده که سیستم ریاستی متمرکز است تحقیقدر 

صالحیت  ویکدر قانون اساسی افغانستان بیست آقای احدی گفت،  شود. تفهیمموشکافی و توضیح داده نشده تا برای خواننده 
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 داد که کدام صالحیتکرد و توضیح میمشخص می را هاصالحیت ژوهش،جمهور داده شده است، باید نویسندگان پبه رییس 

ر های مختص رییس جمهوشد و دیگر اینکه آیا در سیستم صدارتی صالحیتمینباید به رییس جمهور داده  یللبنابر کدام د

است، سوال اینجاست  موجود نیست. آقای احدی عالوه کرد، در یک بخش تحقیق از واژه سرقومندان قوای مسلح ذکر گردیده

آقای احدی در مورد  .دنبال کندموضوعات جنگ و صلح را باشد تا کی می که در سیستم غیرمتمرکز سرقومندان قوای مسلح

 های بسیار محدود دارندآزادی د،وارد مجلس شواز طریق احزاب نمایندگان پارلمان، بخصوص آنهایی که  سیستم پارلمانی گفت،

صدراعظم ف از موقحزب کارگر یا محافظه کار  اعضای افتد،بسیار کم اتفاق می ان است،ستم پارلمانی انگلستکه نمونه بارز آن سی

و تا  ای درست شناسایی نشده استه گونهگفته آقای احدی، موارد متذکر ببه د، نیا رییس اپوزیسیون صحبت مخالف داشته باش

 یدکتر احدی گفت، در پژوهش کنون. بین معلوم و معلول را شناسایی کنیمتوانیم ارتباط موضوعات روشن نباشد، نمیزمانیکه 

بسیار اشخاص  و موضوعات نیز به صورت سطحی مطرح گردیده است، اتکا شده استشوندگان های مصاحبهدیدگاه تر بهبیش

 .دارند های سیاسینظاممورد در  فهم قویدهند ولی به این معنی نیست که می نظر و تئوری در مورد نظام سیاسی بصورت آفاقی

یکی  ایناستفاده نشده است و  سیاسی عرصه نامدار وی در مورد منابع تحقیق گفت، در پژوهش کنونی از نظریات و آثار علمای

 باشد.تحقیق می از کمبودات دیگر

 فغانستانبرای ا تا با دور اندیشی استکشور باشد، این زعیم نمی سیاسی به باور آقای احدی، سیستم فعلی کشور مخالف احزاب

زارهای در زمان کاراگر فرض کنیم که رییس جمهور پیشین، در مورد چنین مسائل کار نکرد اما . درنظر بگیرد را هایچنین برنامه

 شخص های، چون قدرت و صالحیتگرفتبحث صورت غنی  با رییس جمهور  موضوع احزاب و مسائل دگیر انتخاباتی پیرامون

نظام فعلی کشور مخالف اپوزیسیون نیست ولی با گذشت توانیم مجبور به پاسخگویی کنیم. یتر است، نمرییس جمهور بیش

نداریم. آقای احدی ادامه داد، در کشور اپوزیسیون غیررسمی  در کشور یک اپوزیسیون رسمی کنونتا  جدیداز ساختار  سالهفده 

ها به سیستم ارتباط کومت را مجبور به پاسخگویی نماید، اینتا ح کشور مهم است وجود دارد ولی وجود اپوزیسیون رسمی در

سیستم پارلمانی نیز  اشاره کرد، چنینهم ویوجود دارد.  پارلمانی و غیر پارلمانی حزب مخالف ندارد بخاطریکه در سیستم

 . نداشته آن ترکیه چهار سال قبل است که صدراعظم قدرت تواند متمرکز باشد که نمونمی

برای اینکه ، (1). برای بهبود کارکرد نظام سیاسی کشور یک سلسه پیشنهاداتی را نیز ارائه کرد های خوددر صحبت دکتر احدی

 ار لوی جرگه قانونبرای این ک لی در افغانستانوجود داشته باشد و وی ضاحاحتمال استیباید ر پاسخگو باشد، رییس جمهو

بخاطریکه ما  وجود ندارداساس قانون اساسی  برگزاری لوی جرگهامکان به نظر آقای احدی،  بینی شده است،اساسی پیش

که  پذیر استکمیسیون انتخابات باید استقاللیت کامل داتشه باشد و این در صورت امکان ،(2) . ها را نداریمشوراهای ولسوالی

 (، از احزاب4اپوزیسیون رسمی وجود داشته باشد و) (،3).نداشته باشد راتعیین کمیشنران و نقش در  صالحیت رییس جمهور

 ظامام نمورد عالقه نظام نظام سیاسی کنونی هستم ودر  طرفدار تعدیالت گیرد، دکتر احدی در پایان گفت، من صورت حمایت

 .باشدمیپارلمانی 
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 پژوهش در موردسخنرانان  نظراتنقطه پیرامون نویسنده پاسخ

باید  رد، ، اشاره کتر پرداخته نشده استمهدی در مورد اینکه چرا در این تحقیق به موضوع طالبان بیشدکتر  :صدیقه بختیاری

وگوهای آوری شده است، در آن زمان اطالعات کافی از گفتجمع 1398پژوهش در سه ماه اول سال  هایو داده معلوماتبگویم، 

که دیدگاه نزدیک با  بود و افرادی ، مصاحبه با آقای وحید مژدهدادیمانجام ، تنها کاری که رس نبودطالبان با آمریکا در دست

 ند.طالبان داشت

کنم،  پاسخ عرضدر  بود. اتکا به نظریات مصاحبه شوندگانروش شناسی تحقیق و مورد نقد دکتر احدی در : صدیقه بختیاری

ی و قانون پیرامون نظام سیاس مطالعات استراتژیک افغانستان انستیتوت پیشینهای تحقیق کنونی در ادامه یک سلسله پژوهش

در قسمت روش تحقیق و اینکه  پرداخته است.بصورت گسترده  مختلف موضوعاتشین به های پیباشد که پژوهشاساسی می

های دگاهدی آناز روش کیفی که مبنای  در این پژوهش ما ،بگویم است باید یافته نظریات مصاحبه شوندگان بیشتر منعکس

 .احبه شوندگان است، استفاده کردیم و در کنار آن تحلیل نویسندگان نیز وجود داردمص


