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   جمهور و رئیس اجرایی ساختار سیاسی افغانستان، رئیس
  
   اسماعیل باقري

  
  
  

  15/03/1396تاریخ پذیرش نهایی:                22/02/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
ثبـات بـوده    نظام حکومتی افغانستان در تاریخ سیاسی خود همواره نظامی ناپایـدار و بـی  

و قدرت  راندهها همواره بر کشور حکم  گیري کشور افغانستان، پشتون ر طول شکلاست. د
ه اسـت؛ امـا   هـا و...) متمرکـز بـود    ها، بارکزي ها، غلزایی ها (شاخه درانی در دست پشتون

ویـژه پـس از شکسـت ارتـش سـرخ شـوروي در        تحوالت چهار دهه اخیر افغانستان بـه 
المی موجب شد سایر اقوام (تاجیک، هـزاره و  گیري دولت مجاهدین اس افغانستان و شکل

در ساختار قدرت مشارکت داشته باشند. شاید یکـی از دالیـل    ازبک) در کنار قوم پشتون
سـاله   250ها بـه دلیـل حضـور     گیري طالبان به این امر مرتبط باشد که پشتون اصلی شکل

ـ   خود در قدرت، راضی به حضور سایر قومیت  هـم ین دلیـل  ها در قدرت نبودند و بـه هم
 ویـژه کـه   هاي سیاسی در افغانستان عموماً ناپایـدار، شـکننده و ضـعیف هسـتند؛ بـه      نظام

، پادشـاهی نظام از  را مختلفی هاي سیاسی نظامافغانستان جزو معدود کشورهایی است که 
دولت مجاهـدین اسـالمی، امـارت اسـالمی      گرفته تا نظام کمونیستیو  جمهوري سلطنتی

  تجربه کرده است. غربی لیبرال ـ الرطالبان و نظام سکو
وجـود   که نظام ریاستی نتوانست زمینه ثبات سیاسی را در افغانستان بـه  با توجه به این

تغییر نظام سیاسی براي ایجاد توازن  ، برخیبیاورد و اختالفات قومی و جناحی تشدید شد
 يضرور را ـ ندـ به نحوي که همه اقوام در قدرت مشارکت داشته باش  در ساختار قدرت

اسـاس   هـاي حکـومتی و کـارگزاران نهادهـاي قـدرت نـه بـر        ویژه که پست د؛ بهنندا می
 و عبور از بحران صورت گرفت. بین دو جناح شایستگی، بلکه بر پایه تقسیم قدرت

 
  واژگان کلیدي
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  مقدمه
نظـام  «، 2001شکیل افغانستان جدید در سـال  تسقوط طالبان از قدرت و  پس از

هـا و اقـوام    میـان گـروه   عنوان نظام سیاسی افغانسـتان تعیـین شـد تـا     به» ریاستی
امـا بـا وجـود برگـزاري سـه دوره از       ؛مختلف، وفاق و یکپـارچگی ایجـاد کنـد   

پـذیري   جمهوري و دو دوره انتخابـات پارلمـانی، هنـوز جامعـه     انتخابات ریاست
 ردسازي در این کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دا ملت ـدولت  سیاسی و روند 

، مانع ایجـاد ثبـات و   وحدت ملی و اختالفات قومی و سیاسی در درون حکومت
و تقلب  1393پایداري نظام سیاسی جدید در افغانستان شده است. انتخابات سال 

تسـلط بـر   ها نشان داد که تمایلِ قوم پشتون بـراي   گسترده در آن از سوي پشتون
طوري که همه سران پشتون از  ساختار قدرت افغانستان غیرقابل اجتناب است؛ به

اشرف غنی احمدزي و حامد کرزي تا گلبدین حکمتیار و حتی رهبـران طالبـان،   
ها بایـد در   طور نانوشته بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در افغانستان، پشتون به

  رأس قدرت باشند.
خابات ریاست جمهوري به دور دوم و تقلب گسترده توسط با کشیده شدن انت

غنی) و سپس نپذیرفتن نتیجه انتخابات از سوي طرفداران  ها (جناح اشرف پشتون
دکتر عبداهللا، احتمال بروز جنگ داخلی بین جنـاح اشـرف غنـی و دکتـر عبـداهللا      

گري جـان کـري، وزیـر خارجـه      موجب شد با میانجی وجود داشت و همین امر
نامـه، طراحـی جایگـاهی     کا دولت وحدت ملی تشکیل شود. در ایـن توافـق  آمری

بینی شده بود که با در نظر  عنوان معاونت اجرایی براي عبور از این بحران پیش به
گرفتن توافقات صورت گرفته، اصالح نظام انتخاباتی، برگزاري لویی جرگه براي 

... بایـد طـی دو    ي ووزیـر  تغییر موادي از قانون اساسی و تعریف پست نخسـت 
در نهایـت   ها مانع تحقق این مسئله شدند. شد؛ اما پشتون سال گذشته عملیاتی می

دولـت   گیـري  شـکل  ،اختالفات گسترده بین دو جناح اشرف غنی و دکتر عبـداهللا 
  هاي اساسی مواجه ساخت. را با چالشقوي و مقتدر در افغانستان 
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نظام سیاسـی   که چهشود  رح میبا توجه به مطالب فوق، این سؤال اساسی مط
جمهـور و   رئـیس شـده،   است؟ آیا در نظام فعلـی طراحـی  مناسب افغانستان  براي

توانند در تعامل دوسویه، مسائل و مشکالت افغانستان را حل و  رئیس اجرایی می
 بـه بحـث و بررسـی   حاضـر   مقالـه د؟ در نوفاق و ثبات الزم را ایجاد کنفصل و 
عوامـل مـؤثر بـر سـاختار سیاسـی و نحـوه تعامـل         ،سیاسـی افغانسـتان  ساختار 

نظـام   و هـا و تهدیـدهاي نظـام ریاسـتی     فرصـت جمهور و رئیس اجرایی،  رئیس
  خواهیم پرداخت.پارلمانی 

  
  هاي سیاسی مبانی نظري نظام  .1

هاي دموکراسـی سـاده از جملـه     هاي سیاسی با ریشه که نظام این ایده وجود دارد
و مختلط در جوامـع نـاهمگون بـا تنـوع قـومی یـا       جمهوري، ریاستی، پارلمانی 

شوند. به طور کلی، دموکراسی اکثریت  فرهنگی به استقرار ثبات سیاسی منجر نمی
  ساده در جوامع متفرق و چندقومی با چند مشکل عمده مواجه است:

  خواهی در امور مختلف قومی؛ فراگیر بودن زیاده  .1
  )195:1388بصیر،(وه اقلیت. . امکان محرومیت دائمی احزاب سیاسی گر2
کم چهار گروه عمده قومی پشتون، تاجیـک،   در افغانستان دستعنوان نمونه به

ها به دلیل در اکثریت بـودن، حکومـت را در    هزاره و ازبک وجود دارد که پشتون
اختیار دارند و سه قوم اقلیت دیگر (تاجیک، هزاره و ازبک) کمتر فرصت ظهـور  

با توجـه بـه ایـن آمـار،      )1393(اسکندري، اند. ت را داشتهو بروز در ساختار قدر
هرچند جمعیت پشتون در افغانستان نسبت به کل جمعیت این کشـور در اقلیـت   
قرار دارد، اما در مقایسه با هر یک از اقوام دیگر در اکثریت است. از این رو ایـن  

ز باشـند و  نگرانی وجود دارد که این قوم در انتخابـات افغانسـتان همـواره پیـرو    
محصـول اقـدامات نظـامی بـود، ایـن بـار در میـدان         در گذشته انحصاري را که

هـا   هـا و ازبـک   انتخابات کسـب کننـد. ایـن وضـعیت، مخصوصـاً بـراي هـزاره       
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را در نظـام   شود. از این رو، تقسـیم قـدرت حـداقل سـهم آنهـا      تر می کننده نگران
   .سیاسی افغانستان تثبیت خواهد کرد

، طـرح تقسـیم قــدرت را در   »هــورو ویتـز «و » لـیج فـارت  «ن مندانی چـو اندیشـ 
  کننـد تـا بـه همـه     چارچوب دموکراسی انجمنـی در جوامـع چنـدقومی مطـرح مـی     

بـراي برپـایی   «گوید:  هاي اقوام اکثریت و اقلیت پاسخ داده شود. لیج فارت می نگرانی
راسی را براي دموکراسی در جوامع ناهمگون باید مدل دیگري ارائه داد تا بتواند دموک

  ).135: 1385 (احمدي، »دهنده جامعه به ارمغان آورد. هاي تشکیل همه گروه
با توجه به طرفداران دو ساختار سیاسی در افغانستان، در ادامه به دو نوع نظام 

 شود. ها پرداخته می هاي هریک از این نظام سیاسی ریاستی و پارلمانی و ویژگی

  
  نظام سیاسی ریاستی  .1ـ1

تفکیـک قـوا بـه طـور     «است که در آن » کامل«ریاستی، نمونه تفکیک قواي  نظام
جمهـور کـه    مطلق در قانون اساسی اعالم شـده و قـوه مجریـه در دسـت رئـیس     

جمهـور و   شود، متمرکز است و شخص رئـیس  مستقیماً از سوي ملت انتخاب می
ام ریاسـتی،  در نظـ ». مقننه یـا پارلمـان مسـئولیت ندارنـد      در برابر قوه نیز وزیران
جمهور با رأي مستقیم مردم و نمایندگان قوه مقننه نیز در انتخابات جداگانه  رئیس

شــوند. انتخــاب مســتقیم  وســیله مــردم بــراي مــدت مشــخص انتخــاب مــی بــه
جمهوري بـه معنـی آزادي عمـل و اختیـار بیشـتر او در انتخـاب وزیـران،         رئیس

سیاسـی و    دلیـل پشـتوانه   هاي کشور است. از طرف دیگر، به همکاران و سیاست
توانند در کـار تخصصـی دیگـري     آراي عمومی مساوي، هیچ کدام از دو قوه نمی

جمهـور و وزرایـش را وادار بـه     تواند رئیس دخالت کند. بنابراین نه قوه مقننه می
جمهـور،   تواند پارلمان را منحل کنـد. رئـیس   گیري نماید و نه قوه مجریه می کناره

جمهـور   رئیس حکومت است. اعضاي کابینه توسط رئیسهم رئیس دولت و هم 
گو هسـتند. بنـابراین پارلمـان حـق      شوند و در برابر وي مسئول و پاسخ تعیین می
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تواند با سـلب اعتمـاد، اعضـاي آن را مجبـور بـه       استیضاح کابینه را ندارد و نمی
را  گـذاري  بـر قـانون   تأثیرحق شرکت در جلسات پارلمان و نیز استعفا کند. وزرا 

  شود: هاي ریاستی اشاره می هاي اصلی نظام ندارند. در ادامه، به ویژگی
  
  هاي نظام ریاستی ویژگیـ 

  ؛برابر قدرت بین قوابه ظاهر . تفکیک 1
  ؛بودن نظام سیاسی رئیسی  رکنی و یک تک  .2
   ؛جمهور . عزل و نصب وزیران توسط رئیس3
  یکدیگر؛. استقالل قواي مجریه و مقننه نسبت به 4
  ؛. رأي مستقیم مردم5 
   ؛گذاري متشکل از دو مجلس سنا و نمایندگان . قوه قانون6
  قوه قضائیه مستقل.  .7

تأمین ثبات سیاسی براي یک دوره کامل انتخاباتی و تضـمین ثبـات حکومـت،    
تسلط بیشتر حکومت در برقراري نظم و انضباط، پیگیري سیاستی مستمر و مـداوم  

قدرت مسلط در افغانستان و راحتی مذاکره با آنها، عجـین  در کشور، امکان البی با 
شدن اقتدار نمادین و قدرت عملـی در وجـود یـک شـخص، تقویـت مشـروعیت       

هـاي نظـام ریاسـتی     جمهوري و افزایش قدرت اجرایی آن از مزیت منصب ریاست
بسـت سیاسـی، تضـعیف دموکراسـی، ایجـاد       خودکامگی و احتمال بروز بـن  است.

  از معایب نظام ریاستی است.   نیز ه مجریه و قوه مقننهاختالف میان قو
  

 نظام سیاسی پارلمانی  .1ـ2

شود، محصول تفکیک  اي نیز یاد می عنوان سیستم کابینه نظام پارلمانی که از آن به
نسبی قواست. استدالل طرفداران نظام پارلمانی این است که روابـط میـان قـواي    

نابراین تفکیک قوا به شکل مطلق امکان ندارد گانه، یک رابطه ارگانیک است. ب سه
نظامی است که تفکیک قوا «و به مصلحت نیست. به عبارت دیگر، نظام پارلمانی 
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مقننـه مسـئول     به طور نسبی در قانون اساسی اعالم شده و دولـت در برابـر قـوه   
تواند دولت را از قدرت برکنار کنـد و دولـت نیـز     است. قوه مقننه حق دارد و می

  ».نوبه خود حق دارد مجلس را منحل کند به
هاي پارلمانی بیشتر دو حزبی یا چندحزبی هستند و بر اسـاس ایـن سیسـتم،     نظام

متفاوت است. تفکیک قوا در قـانون  با یکدیگر ها  ها و شکنندگی دولت انتخاب دولت
نسبی است. کارکرد و عملکرد قـوا   نیز اساسی و نظام پارلمانی برخالف نظام ریاستی

در بسیاري از موارد داراي تداخل است و نسبت به هم حـق و حقـوقی دارنـد؛ آنهـا     
 شود.   دهند که در قوه دیگر، مداخله محسوب میانجا توانند اقداماتی  می

گذاري و تأثیرهاي پارلمانی، قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی براي  در رژیم
مانی، رئـیس کشـور و رئـیس قـوه     هاي پارل نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در نظام

ممکن اسـت  نیز  جمهور یا رئیس کشور مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس
شـود   وزیر نامیده مـی  از مسئولیت مبرا باشد. رئیس قوه مجریه که معموالً نخست

شود. اعضاي هیئت وزیران  به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می
قانون به مجلس و شـرکت در مـذاکرات و مباحثـات    در این سیستم حق پیشنهاد 

مجلس نمایندگان یا انحالل پارلمان را ندارند، اما پارلمان حق سؤال، استیضاح و 
  دادن رأي عدم اعتماد به آنان را دارد. 

تشریفاتی از ریاست قوه مجریه جـدا اسـت. شـکل      در نظام پارلمانی، ریاست
هـم  » وزیـرین  نظـام نخسـت  «یا » و رئیسینظام د«حکومت که به » نظام پارلمانی«

معروف است، پیش از هـر جـا در انگلـیس اسـتقرار یافـت و پـس از آن اغلـب        
کشورها مانند کانادا، استرالیا، ایتالیا، هند، پاکستان و... آن را پذیرفتند. کشـورهاي  

  المنافع تابع انگلیس، سیستم پارلمانی دارند. مشترك
  
  هاي نظام پارلمانی ویژگیـ 
وسیله آنها به روشنی از نظام ریاستی  هایی است که به ظام پارلمانی داراي ویژگین
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  شود: متمایز می
  )؛وزیر نخستجمهور و  (رئیس. دو رکنی بودن نظام سیاسی 1
  ؛گیرد . کابینه با پیشنهاد صدراعظم و موافقت پارلمان شکل می2
   ؛. تفکیک نسبی قوا3
  ؛نه و مجریه بر یکدیگر. امکان اثرگذاري متقابل قواي مقن4 
  ؛. وجود رئیس تشریفاتی5
  ؛. تجانس سیاسی6
  ؛. عضویت در پارلمان7
  ؛وزیر یا صدراعظم . رهبري نخست8 
   ؛. پارلمان حق دارد هیئت دولت را ساقط و قوه مجریه پارلمان را منحل کند9 

هسـتند؛ چـون     ها اغلـب شـکننده   هاي پارلمانی چندحزبی، دولت . در نظام10
شوند و اگر براي اعضاي ائتالف به هـر دلیـل    تر از ائتالف احزاب تشکیل میبیش

مشکلی به وجود بیاید و یکی از اعضا از ائتالف خارج شـود، نماینـدگان حـامی    
امکـان سـقوط دولـت وجـود       شوند و به همین دلیل، دولت از اکثریت خارج می

  ها اغلب شکننده هستند. این ائتالف .دارد
وزیر است. البته این مسـئله،   قدرت واقعی در دست نخست ،نینظام پارلما در

شدت و ضعف دارد. برخی از کشورها این روند را تغییر دادند و اختیاراتی براي 
ها  اي از صالحیت جمهور در نظر گرفتند که تشریفاتی صرف نیست و اندازه رئیس

  آید. قوه قضائیه یک قوه مستقل به حساب می و را دارد
ن درگیري بین قواي مجریه و مقننه، فراهم شدن امکان حکومت بـه  کاهش میزا

وزیر، جلوگیري از استبداد قوه مجریـه از طریـق ارتبـاط     شیوه مؤثرتر براي نخست
ــب در      ــه مناس ــود زمین ــارچگی و وج ــه، یکپ ــه و مجری ــواي مقنن ــین ق ــق ب عمی

افکار  پذیري سیاسی از طریق پاسخگویی در برابر هاي سیاسی، انعطاف گیري تصمیم

                                                                                                                                         
 ها است. منظور از تجانس سیاسی، یکنواختی در مواضع و سیاست 
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  هاي نظام پارلمانی است. عمومی و نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی از مزیت
  

  هاي مؤثر بر تغییر آن هاي سیاسی و مؤلفه پیشینه نظام .2
  :هاي سیاسی مختلفی را تجربه کرده است م میالدي تا کنون نظام1747افغانستان از سال 

احمـد شـاه ابـدالی     الف) از زمان تأسیس نخستین پادشاهی افغانستان توسط 
  م؛1973م تا سال 1747(درانی) و طایفه غلجایی در سال 

  شود: دوم پرداخته میبه بخش  اهمیتلحاظ  ازکه  م تا امروز1973ب) از سال  
م با پایـان نظـام سیاسـی پادشـاهی آغـاز      1973سال  زنظام سیاسی افغانستان ا

ردد که با توجـه بـه   گ حاکم میی شود و نظام سیاسی جمهوري در انواع مختلف می
تـوان   تاریخی در افغانستان مـی   هاي سیاسی مختلف تجربه شده در این برهه نظام

  :بندي کرد هاي زیر تقسیم آن را به دوره
  
  م)1978تا 1973جمهوري ناسیونالیستی سردار محمد داوود (. 2ـ1
قدرت پادشاهی را از پسرعمویش محمد ظاهر شاه در یک کودتـا   ،محمد داوود 

، تـاریخ نظـام   1973م گرفت. با وقوع کودتاي داوودخان در سـال  1973سال در 
ــین    ــان یافــت و محمــد داوود، اول ــراي همیشــه پای شاهنشــاهی در افغانســتان ب

جمهور افغانستان به قدرت رسید. وي پس از اعالم جمهوري براي پاسخ به  رئیس
م تدوین و 1976فضاي لیبرالی حاکم بر جامعه، قانون اساسی جدیدي را در سال 

 )1390(رمضانی،ساخت را بنیان نهاد.  نخستین نظام جمهوري تک

  
 م)1992تا  1978کی ( لنینیست نورمحمد ترهـ  رژیم ایدئولوژیک مارکسیست .2ـ2

هاي چپ داوود، کودتاي وي توسط شـوروي مـورد حمایـت     با توجه به گرایش
افغانسـتان شـد. بـا     قرار گرفت و منجر به آغاز نفوذ و ایدئولوژي کمونیسـتی در 

قدرت گرفتن حزب کمونیستی خلق دموکراتیک، تحوالت جدیدي در افغانسـتان  
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محمـد  و تـرور   ش) 1357م (1978شکل گرفت. کودتاي حزب خلـق در سـال   
نـور محمـد    جمهـوري  منجر به قدرت گرفتن نظام کمونیستی بـه ریاسـت  داوود 

حزبی  تیز و مبارزات درونهاي این نظام سیاسی، س ترین ویژگی از مهمشد. کی  تره
کردند رهبري حزب و در نهایـت   بود که در آن، دو گروه پرچم و خلق تالش می

کی  ها تحت رهبري نور محمد تره پیروزي خلقی نظام سیاسی را به دست بگیرند.
اهللا امین (خروتـی) پایـان قـدرت سلسـله قبایـل درانـی و بـه         (غلجایی) و حفیظ

  )148:1388و،ی(آنتونس از دو و نیم سده بود. غلجایی پ  رسیدن قبیله قدرت
به دلیل تقابل ایدئولوژیکی کمونیستی حزب حاکم با ایدئولوژي اسالمی مردم 

عنـوان حـامی    مسلمان افغانستان و همچنین اشغال افغانستان توسـط شـوروي بـه   
حزب حاکم، نظام سیاسی کمونیستی نتوانست مشروعیت الزم را کسب کند و بـا  

نظام سیاسی جمهوري سوسیالیستی غلجایی توسط مجاهدین در  شورش عمومی،
اهللا به قول انوارالحق احدي، رهبر  م سقوط کرد. با سقوط دولت نجیب1992سال 

ها به دست نیروهاي غیرپشتون و بـه رهبـري    حزب افغان ملت، حاکمیت پشتون
  )1392(امیرزاده، الدین ربانی سقوط کرد. برهان
  

 )1996تا  1992ربانی) (ـ  (مجددي هدیندولت اسالمی مجا  .2ـ3
پس از خروج نیروهاي شوروي و سـقوط دولـت سوسیالیسـتی، افغانسـتان وارد     

جدیدي در تاریخ ده سـاله جهـاد ایـن کشـور شـد. مجاهـدین در طـول          مرحله
ها به دست آوردند؛ اما به همان میزان فاقد  خوبی در جنگ  هاي جهاد، تجربه سال

رحله پس از پیروزي و مدیریت دولتی و سیاسی بودنـد. بـا   طرح و برنامه براي م
ش) بـا یـک    1371م (1992وجود این، حکومت تحت حمایت شوروي در سال 

حکومت ائتالفی از مجاهدین تاجیک و پشتون جایگزین شد. نخستین دولتی کـه  
از سوي مجاهدین تشکیل شد، دولت احمدشاه احمدزي بود که از سوي شوراي 

ه مستقر در پیشاور براي مدت شـش مـاه انتخـاب شـد؛ امـا عمـر       گان اتحاد هفت
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حکومت وي هنوز به شش ماه نرسیده بود که منحل شد. دولت بعدي مجاهـدین  
تشکیل و پـس از   1371اردیبهشت  8اهللا مجددي در تاریخ  تحت ریاست صبغت

 4پـس از  دولت مجاهدین اسـالمی  الدین ربانی تحویل داده شد.  دو ماه به برهان
تنهـا  دولت ربانی و  توسط گروه طالبان سقوط کرد1375در سال ل و چند ماه سا

هـایی از شـمال شـرقی افغانسـتان و عمـدتاً در بدخشـان و شـمال دره         در بخش
  )92:1385(فهیمی،. پنجشیر تا سقوط طالبان از قدرت حکومت کردند

  
 ) 2001-1996امارات اسالمی طالبان (  .2ـ4

ش، تسـلط  1376ش و مزار شریف در سـال  1375ال طالبان با تصرف کابل در س
امـارت  «عنوان دولت اسالمی را بـه   و جانبه خود را در افغانستان تکمیل کرد همه

اندیشه سیاسی و حکومتی طالبان، مبتنی بـر خالفـت   هر چند تغییر داد.  »اسالمی
 اسالمی بود؛ اما با توجه به تلقی سنتی از اسالم و شریعت، از تشکیالت مـنظم و 

شـدت تمرکزگـرا    مدرن محروم بودند. امارت اسالمی طالبان بـه   سازماندهی شده
و  عنوان امیرالمؤمنین از اختیـارات نامحـدودي برخـوردار بـود     بهنیز مالعمر  .بود

  کرد. فعالیت می مجلس شش نفره زیر نظر وي
  گیري بود کـه از کلیـه   پس از آن، مجلس شوراي عالی باالترین مرجع تصمیم 

عنـوان   و رهبران معروف این گروه تشکیل شده بـود. مجلـس وزار نیـز بـه    اعضا 
هیئت وزیران براي اداره امور و رسیدگی به مسـائل سیاسـی و کشـوري تشـکیل     

دینی طالبان   براي صدور فتاواي شرعی و پشتوانه همشده بود. دارالفتواي مرکزي 
سـالمی طالبـان   امـارت ا )1392(سـجادي،  از تعدادي از طالب دینی برقـرار بـود.  

ساختاري ساده و ابتدایی داشت؛ زیرا از نظر آنها همه امور در دست امیرالمومنین 
انتخاب شده است. مشروعیت آن » اهل حل و عقد«رأي علما و   بود که به واسطه

شـود و شـخص دیگـري حـق      نیز مبتنی بر تعالیم شریعت از خداوند ناشـی مـی  
  گذاري ندارد.  تشریع و قانون
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  تا کنون) 2001 لیبرال دموکراسی ریاستی (سال  ورهد  .2ـ5
، نظام طالبان سقوط کرد. بـا ایـن   2001با لشکرکشی آمریکا به افغانستان در سال 

جهانی و نیروهـاي داخلـی     م، جامعه2001تحول و تشکیل کنفرانس بن در سال 
و  افغانستان این واقعیت را پذیرفتند که افغانستان کشوري چنـدقومی، چنـدزبانی  

چندتباري است. از این رو، بدون تقسیم عادالنه قدرت، کشور به ثبات دست پیدا 
چنـین نگرشـی، تـدوین قـانون       . نتیجـه شود نمیکند و دولت ملی نیز ایجاد  نمی

) بـود کـه حاصـل آن نظـام جمهـوري      1382( 2004ژانویه  26اساسی جدید در 
  . دموکراسی ریاستی است  اسالمی کنونی مبتنی بر اندیشه

  ، نظام سیاسی فعلی افغانستان متشکل از سه قوه1382طبق قانون اساسی سال 
جمهوري و اعضاي ولسـی   مجریه، مقننه و دادگاه عالی (یا قضائیه) است و رئیس

جرگه (مجلس ملی) از طریق انتخابات مستقیم توسط مـردم و وزرا نیـز پـس از    
شـوند.   انتخـاب مـی  جرگـه   جمهور و کسـب رأي اعتمـاد از ولسـی    معرفی رئیس

جمهور و شوراهاي والیتی نیـز اعضـاي مشـرانو جرگـه (مجلـس سـنا) را        رئیس
اختیـاراتی کـه قـانون اساسـی      )1382(قانون اساسی افغانسـتان،  کنند. انتخاب می

جمهور داده باعث شده است وي از قدرت زیـادي در ایـن نظـام     به رئیس 1382
ات قـانونی بـراي منحـل کـردن     سیاسی برخوردار شود؛ به طوري کـه از اختیـار  

جمهـور در قـانون اساسـی     اختیـارات رئـیس   (همان) مجلس نیز برخوردار است.
رسد. برخی معتقدند این اختیارات از اختیـاراتی کـه قـانون     مورد می 21به  1382

جمهور وقت داده بود، بیشتر است. با توجه به چنـین   به رئیس 1964اساسی سال 
  هوري اسالمی افغانستان، ریاستی است.اختیاراتی، ماهیت دولت جم

  
 گیري ساخت سیاسی در افغانستان عوامل مؤثر بر شکل  .3

تـرین   نظام یا ساخت سیاسی با مفهوم کشور و دولـت یکـی نیسـت. دولـت، مهـم     
قدرت سازمان یافته در کشور است که حق انحصاري به کار بردن زور و قوه قهریه 
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شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهـاي   را دارد؛ ولی نظام یا ساخت سیاسی،
عمومی اعـم از سیاسـی، اداري، اقتصـادي، قضـایی، نظـامی، مـذهبی و چگـونگی        
کارکرد این نهادها و قوانین و مقـررات حـاکم بـر آنهـا اسـت. بـه عبـارت دیگـر،         
مجموعه نهادها و مراکزي که قدرت سیاسی را در دست دارند و یک کلیت واحـد  

 بنـابراین  ).165: 1387 زاده، (نقیـب  ند، ساختار سیاسی نام دارنـد آور وجود می را به
هـاي موجـود در جامعـه و     قدرت سیاسی و شـیوه اسـتقرار آن، نهادهـا و سـازمان    

توانند ماهیت و نـوع سـاختار    هاي نظام سیاسی، عناصري هستند که می زیرمجموعه
ري ساخت سیاسی گی بنابراین عوامل مؤثر بر شکل . (همان)سیاسی را آشکار سازند

  عبارتند از:در افغانستان 
  
 موقعیت جغرافیایی  .3ـ1

اي  المللی و منطقه هاي بین موقعیت استراتژیک کشور افغانستان باعث شده قدرت
همواره به آن توجه خاصی داشته باشند، در امـور سیاسـی و داخلـی آن مداخلـه     

تـاریخ    بگیرنـد. تجربـه  هاي ثبات سیاسی را از این کشور  کنند و در نتیجه، زمینه
کند. این کشور در طـول تـاریخ همـواره     سیاسی افغانستان این مسئله را ثابت می

، میدان بـازي  19میدان بازي و رقابت کشورهاي روسیه تزاري و انگلیس در قرن 
و سپس اشغال آن توسط آمریکا در اوایل  20شوروي و آمریکا در نیمه دوم قرن 

هـاي   اي قـدرت  که همراهی کشورهاي متحد منطقـه  بوده است؛ در حالی 21قرن 
المللی در بازي و رقابت بر سر افغانستان به پیچیدگی بازي این رقابـت   رقیب بین

ثباتی سیاسی و ضعف ساخت سیاسـی   ها، بی این دخالت  همه  افزوده است. نتیجه
 در افغانستان و پیامدهاي این بازي، ساقط کردن نظام طالبـان و اسـتقرار سـاخت   

  سیاسی ریاستی توسط آمریکا در این کشور است.
  
  (تنوع قومی، زبانی و مذهبی) ساختار اجتماعی .3ـ2

بافت، ترکیب، نحوه توزیع جغرافیایی و کیفیت (تخصص و مهارت) جمعیـت از  
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متغیرهاي مهم در حفظ امینت، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادي یک کشور اسـت.  
ها و  ها، زبان زیستگاه و گذرگاه اقوام، فرهنگ افغانستان از قدیم) 92:1380(عزتی،

گروه قومی اسـت.   30هاي گوناگون بوده و در حال حاضر، سرزمین بیش از  ینیآ
 میلیـون اسـت   34بر اساس آخـرین برآوردهـا، جمعیـت افغانسـتان نزدیـک بـه       

)worldometers( 9هـزاره،  درصـد  19تاجیـک،   درصـد  25پشتون،  درصد 40که 
ــد  ــرکم درص ــک و ت ــد 7ن و ازب ــی    درص ــکیل م ــوام تش ــایر اق ــد. را س  دهن

درصد از مردم افغانستان، مسلمان هستند که حـدود   99حدود  )1393(اسکندري،
درصـد شـیعه (بـه دلیـل عـدم سرشـماري، آمارهـاي         20درصد سنی حنفی،  78

شود که قابل استناد نیست؛ تـا جـایی کـه     مختلفی از میزان جمعیت اقوام ذکر می
اند) و بقیه از ادیان دیگر  درصد نیز ذکر کرده 25ت شیعه را تا برخی منابع، جمعی

ها  درصد از افغان 38درصد از مردم افغانستان با گویش فارسی دري،  50 هستند.
هاي اردو  درصد به لهجه ترکی، ازبکی و ترکمنی و بقیه به لهجه 11به زبان پشتو، 

  ).80: 1373 آبادي، (علیکنند  و بلوچی صحبت می
ویژه زنان بسـیار پـایین اسـت. در سـال      واد در میان مردم افغانستان بهسطح س

درصـد از زنـان    30درصد از مردان افغانسـتان و کمتـر از    2/57، نزدیک به2016
درصـد   6/43سال باسواد بودند. میزان باسوادي کل جمعیت افغانسـتان   15باالي 

 5/21شـین و ( درصـد) روستان  5/78است. نسبت باالیی از جمعیت این کشـور ( 
  )114:1383(کورنا،درصد) داراي جمعیت شهري هستند. 

  
 جامعه ناهمگون  .3ـ3

هـا و مـذاهب متفـاوت تشـکیل      جامعه افغانستان از اقوام و قبایل مختلف با زبان
هاي متنوعی که گاه رقیب یکـدیگر هسـتند    هشاخ، به از اقوام یافته است. هر یک

ها و  اي نه تنها ارزش شوند. در چنین جامعه می(مانند ابدالیان و غلجاییان) تقسیم 
اند، بلکه با مظاهر زندگی مدرن نیز سـازگاري   هاي اقوام با یکدیگر متفاوت سنت
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بـا   »پشـتونوالی «ها بر آداب و رسـوم و هنجارهـاي    پشتون  ندارند. تأکید گسترده
ا و هـ  هـا، رقابـت   ها و هنجارهاي سایر اقوام همخوانی ندارد. چنین تفـاوت  ارزش

تعارضات سیاسی در افغانستان بر محـور قومیـت، گسسـت اجتمـاعی را عمیـق      
کنـد و مشـروعیت نظـام     گیري دولت ملی را با چالش مواجه مـی  سازد، شکل می

  برد.  سیاسی را زیر سؤال می
اقـوام عمـده سـاکن در افغانسـتان، دنبالـه قـومی اقـوام سـاکن در         چنـین   هم

  هـاي کشـور تاجیکسـتان    دامه قومی تاجیکها ا کشورهاي همسایه هستند. تاجیک
هـا   ها با اقوام ازبک از ازبکستان پیوند قومی و خونی دارند، تـرکمن  هستند، ازبک

هسـتند و بلـوچ بـا      االصـل  هاي هرات ایرانی زبان ادامه قومی ترکمنستان و فارس
ها تا دو ایالـت سـرحد و بلوچسـتان پاکسـتان      هاي ایران و پشتون اي از بلوچ تیره

یابند. این وضعیت قومی تقریباً کشورهاي همسایه را در برابر امنیت یـا   امتداد می
الزم را براي دخالت کشورهاي همسـایه    کند و زمینه ناامنی افغانستان حساس می

طلبـی را در داخـل    هـاي تجزیـه   عـالوه، گـرایش   سازد. بـه  در افغانستان فراهم می
ها به نظام سیاسـی   صلی گرایش پشتوندهد. یکی از دالیل ا افغانستان پرورش می

  )1386 (سایت حوزه،ریاستی، جلوگیري از تقسیم قدرت است. 
  
 قومی قدرت  منازعهو  هاي خارجی وابستگی به حمایت  .3ـ4

داران افغانستان به حمایت خارجی چه در عرصه کسـب   ها و زمام وابستگی دولت
اخیـر،    متفـاوت در دو سـده  قدرت سیاسی چه در راستاي تداوم اقتدار، با میـزان  

ملت سـازي از جملـه مشـروعیت    -ها را در فرایند دولت بخش دیگري از چالش
داران غالب و برآمـده   ها و زمام دهد. ضعف یا فقدان مشروعیت، دولت تشکیل می

دهی دولت ملی  هاي خارجی آنها را در شکل از منازعات خونین قدرت و دخالت
نه، دولت وحدت ملی کنونی، نتیجه برآیند سیاسی سازد. براي نمو مدرن ناتوان می

 دخالت خارجی و تقلب در آخرین انتخابات ریاست جمهوري این کشور اسـت. 
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یکی از عواملی که پیوسته مانع تشکیل نظام سیاسی پایـدار در افغانسـتان   بنابراین 
  گردد. معاصر شده، به منازعه درونی قدرت برمی

  
 منازعه دیورند  .3ـ5

داران افغانسـتان بـر    هـا و زمـام   ترین عامل در سیاسـت خـارجی دولـت   گذارتأثیر
است؛ به طـوري کـه ایـن    » دیورند«تشکیل نظام سیاسی، منازعه مرزي موسوم به 

گیري نظام سیاسی را در این کشور با چـالش اساسـی مواجـه     منازعه، بستر شکل
که شناسـایی  هاي افغانستان همواره بر این امر بنا شده  کرده است. سیاست دولت

پـذیرش اسـت.    عنوان مرز دو کشور افغانستان و پاکستان غیرقابـل  خط دیورند به
که صد ساله بود،  1893طبق معاهده دیورند بین هند، بریتانیا و افغانستان در سال 

شد که تا کنـون بـدون حـل     نشین باید به دولت افغانستان الحاق می مناطق پشتون
هایی که در افغانستان به  هیچ یک از دولت )200:1388 (وارتان، باقی مانده است.

انـد و بـه همـین علـت،      اند، خط دیورنـد را بـه رسـمیت نشـناخته     قدرت رسیده
سیاسـی و    البته جامعـه  است. نوعی نهادینه شده بهپاکستان  اختالفات افغانستان با

میت دیورند با رویکرد معطوف به قو  روشنفکري اقوام غیرپشتون، استمرار منازعه
کننـد.   را ابزاري در راستاي تضعیف موقعیت سیاسی و اجتماعی خود ارزیابی می

  است. بدین ترتیب، موضوع دیورند به چالش خطرناکی تبدیل شده
  
 المللی اي و بین هاي منطقه رقابت قدرت  .3ـ6

هاي جنگ سرد، افغانستان را در دهه هشتاد به یک میدان جنگ گرم مبـدل   رقابت
هـاي قـومی و    ، افغانستان را بیش از پیش متفرق سـاخت، شـکاف  کرد. این جنگ

زبانی عمیق و گسترده شد و دخالت خارجی در این افتراق افزایش یافت. تبعات 
  گیري دولت ملی صدمه جدي وارد کرد و پروسـه  این تفرق، قبل از همه به شکل

 ملت سازي محقق نشد. از طرف دیگر، افغانسـتان در دوران جنـگ سـرد   -دولت
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ویژه پس از فروپاشی شوروي به میدان رقابت بازیگران مؤثري مانند خصـومت   به
روسیه و چین با آمریکا و ناتو، تضاد میان هند و پاکسـتان و رقابـت میـان سـایر     

سـازي را در   ملـت ـ   هـا، بحـران دولـت    اي تبدیل شد. این بازي کشورهاي منطقه
 (همان) ساخت. هاي عمیق جدید و پیچیدگی  افغانستان وارد مرحله

  
  تغییر نظام سیاسی در افغانستاندالیل   .4
تغییر نظام سیاسی افغانستان به عوامل داخلی و خارجی وابسته است که در ادامه  

  شود: آورده می
  
  عوامل داخلی. 4ـ1

در افغانسـتان بـه صـورت مشـخص در     : هاي سیاسـی  فروپاشی مشروعیت نظامـ 
ساز یاد شده است که عبارتند  نبع مشروعیتها از سه نوع م سازي رژیم مشروعیت

  سلطنت، قومیت و اسالم.  :از
گانه  ساز سه برخی از کارشناسان مسائل افغانستان، فرو ریختن منابع مشروعیت

در  )90:1381(قیـومی،  کننـد.  هاي سیاسی افغانستان مطرح می اساس تغییر نظام را
گـاه مشـروعیت    ین تکیـه ، نخسـت 1352این رویکرد با کودتاي داوودخان در سال 

، 1357اردیبهشـت   7ریـزد. بـا کودتـاي     نظام سیاسی (سلطنت) سـابق فـرو مـی   
هاي افغانستان (حزب خلق) دومین منبع مشروعیت سیاسی یعنی اسالم  کمونیست

و ایدئولوژي اسالمی فرو ریخت. جهاد افغانستان با ایجاد آگـاهی در میـان اقـوام    
ــه مشــارکت در قــدرت سیا ــهمختلــف، داعی ــوعی  ســی را ب ــه ن وجــود آورد و ب

طلبی و جایگاه حاکمیتی قوم پشتون توسط اقوام غیرپشتون از میان رفت.  تمامیت
گیري بحران مشروعیت سیاسی در افغانستان شـد کـه تـا     نتیجه این تحول، شکل

  کنون ادامه دارد. 
سـاز باشـد؛ امـا در     توانـد مشـروعیت   اسالم و سنن اجتماعی مـی  :گرایی قومـ 
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بردند.  جامعیت رنج می ها از چالش محدودسازي و عدم  هاي سابق این مؤلفه منظا
ــار و پــود عالیــق و تمــایالت  حاکمیــت خانــدانی افغانســتان بــه گونــه اي در ت

تواند اقوام غیرحـاکم را   اي تنیده است که نه تنها نمی خویشاوندي، ایلی و عشیره
هـا) را نیـز    حاکم (پشـتون بر محوریت خود جمع کند، بلکه طوایف و قبایل قوم 

رو، شـاهد شـعار سـتم قـومی از سـوي       تواند تحت پوشش قرار دهد. از این نمی
هـا از سـتم    ها هستیم و در کنار آن، برخـی از پشـتون   ها و ازبک ها، تاجیک هزاره

کنند. به هر حال، عنصر قومیت حتـی در صـورت    خانوادگی در افغانستان یاد می
جامعـه افغانسـتان را بـه حاشـیه رانـده و نـوعی       فراگیر بودن بخـش عظیمـی از   

  زدایی و نارضایتی آنان از قدرت حاکم را فراهم کرده است.  مشارکت
عنصر اسالم نیز بنـا بـر تفاسـیر خـاص خـود و وجـود مـذاهب مختلـف در         

عنوان یک منبع عام و فراگیر عمل کند و علت آن، برداشـت   افغانستان نتوانسته به
به عنصر اسالم است که با دامـن زدن بـه تعصـبات و     محدود و انحصاري نسبت

هاي مذهبی شده؛ به طـوري کـه    ها و تعارض هاي مذهبی، موجب شکاف تبعیض
طیف وسیعی از شهروندان افغانستان را نسبت به نظام سیاسی حاکم بدبین ساخته 

هاي شیعه پس از فتـواي رسـمی علمـاي     است. هجوم عبدالرحمان خان به هزاره
گانـه   نجام شد. در زمان مجاهدین نیز کنار گذاشته شدن ائتالف هشتااهل تسنن 

گانه پیشاور که سنی بودند، زمینه عدم مشروعیت دولت  شیعه توسط شوراي هفت
  کردند. اسالمی مجاهدین را فراهم و جنگ داخلی را در این دوره تشدید

مبنـاي   همیشـه اسـتمرار مشـروعیت بـر    : عدم کارآیی نظام سیاسی از نظر مردمـ 
آید. نظام سیاسی زمانی کارآیی دارد  وجود می ها به رضایت مردم از کارکرد دولت

اصـلی    ام دهد. وظیفهجناکه بتواند وظایفی را که بیشتر مردم از آن متوقع هستند، 
جانبه از زندگی فردي، اجتماعی، سیاسی، مادي و  یک نظام سیاسی، پشتیبانی همه

تـک آنـان در    پاسـداري از آسـایش و امنیـت تـک     ویژه شهروندان به  معنوي همه
اجتماع است. اگر نظام سیاسی بتواند وظایف فـوق را بـرآورده سـازد، موجبـات     
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رضایت شهروندان و در غیر این صورت، مخالفت و شورش آنها را بـراي تغییـر   
سازد. در حال حاضر، یکی از دالیلـی کـه مخالفـان نظـام      نظام سیاسی فراهم می

عدم کـارآیی آن    بال تغییر آن به نظام سیاسی پارلمانی هستند، مسئلهریاستی به دن
ست و به همین علت، عبداهللا عبداهللا به نمایندگی از اقوام اقلیت، خواستار تغییـر  ا

  نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی است. 
از متغیرهاي عـدم کـارآیی در ایـن نظـام، فسـاد سیاسـی و اقتصـادي، عـدم         

اقوام و ضعف سیاسی و امنیتـی آن اسـت. از نظـر ایـن طیـف،        ندگی از همهنمای
ضعف و نبود ظرفیت در دولت و نهادهاي دولتی افغانستان، فساد اداري و ناتوانی 

خدمات به شهروندان براي جلب وفاداري متقابل آنها تا کنـون نتوانسـته     در ارائه
  1دست آورد. امات دولت بهاعتماد و وفاداري الزم شهروندان را نسبت به اقد

نقش زیادي در ایجاد یا تغییر نظام  ها پشتونبدون شک  :طلبی قوم پشتون ـ فزون
انــد. نگــرش فرهنگــی و ذهنــی  سیاســی افغانســتان در طــول تــاریخ ایفــا کــرده

اي اسـت کـه از دخالـت دولـت مرکـزي در امـور        ها به گونه طالبانه پشتون فزون
هاي مرکزي افغان بدون حمایـت   حالی که دولت ورزند؛ در شان اجتناب می محلی

هاي مرکـزي در طـول تـاریخ مـدرن      کند. در عین حال، دولت دوام پیدا نمی آنان
اند اصالحات نوسازي اقتصـادي و اجتمـاعی    افغانستان به طور مداوم تالش کرده

ها ایـدئولوژي یـا اصـالحاتی را پیگیـري کننـد کـه        را اجرا کنند. هر زمان دولت
اي پشـتون   اي را در معرض خطر قرار دهد، جوامع مـذهبی و قبیلـه   قبیلهفرهنگ 

   2گردد. ها می کنند و این امر منجر به سقوط دولت مخالفت و شورش می
نظـامی در میـان   ـ   هاي سیاسی تشکیل گروه :نظامیـ   هاي سیاسی تشکیل گروهـ 

کابـل)،  اقوام غیرپشتون در دوران جهاد (جنگ با ارتش شوروي سـابق و دولـت   
مقدمه تغییر قدرت سیاسی در خارج از چارچوب دولـت مرکـزي در آغـاز دهـه     
                                                                                                                                         

هاي دولت حامـد کـرزي، مجموعـه مقـاالت برگزیـده فراخـوان        به کارنامه و ویژگی. فاطمه بربري، نگاهی 1
  .184کنگره، ص 

2. Alfred Jasins, Op.cit. 
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به طوري که جهاد در دوره اشـغال و مخصوصـاً کنـار گذاشـته شـدن       ؛هفتاد بود
گانه پیشـاور،   هاي ائتالف هفت گانه مستقر در ایران از طرف پشتون احزاب هشت

 قدرت را در کابل فراهم کـرد. با پتانسیل سیاسی نظامی، زمینه تغییر کلی ساختار 
  )1393(ایسنا،
م، نظم سیاسی سـنتی  1978با کودتاي کمونیستی  :هاي قومی خودآگاهی اقلیتـ 

هاي قومی اقلیت ایجاد شد تا جایگاه اجتماعی و  پایان یافت و فرصتی براي گروه
ویـژه   شان را تغییر دهند. در واقع با تغییر ساختار اجتمـاعی و سیاسـی بـه    سیاسی

اجم شوروي، نوعی هوشیاري و آگاهی سیاسی ایجاد شد. خودآگاهی در حـال  ته
هاي اجتماعی با هویت قومی یا  هاي قومی باعث ایجاد سازمان رشد در میان گروه

عنـوان احـزاب    ها متعاقبـاً بـه   هاي اجتماعی شد. این جنبش دینی در شکل جنبش
نماینـدگی کننـد.    سیاسی سازماندهی شدند تا منافع محلـی، مـذهبی و قـومی را   

)2015Wafayezada( چنین تحولی، شکل گرفتن دولـت اسـالمی ربـانی و      نتیجه
مبارزه با امارت اسالمی طالبان و در نهایت ایجاد نظام سیاسی جمهوري اسـالمی  

   .افغانستان است
فقر و ناتوانی اقتصـادي یکـی از    :هاي خارجی فقر اقتصادي و وابستگی به کمک ـ

  هاي سیاسی در افغانستان بوده است.  ر نظامدالیل اصلی تغیی
هـاي   هاي مالی دولت ناشـی از ایـن فقـر، دولـت     فقر اقتصادي و کمبود هزینه

کشـاند و قطـع ایـن     هـاي خـارجی مـی    افغانستان را در وابستگی دائمی به کمک
شود. این مورد در بخش عوامل مؤثر  ها پیوسته به فروپاشی دولت منجر می کمک

 ظام سیاسی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. گیري ن بر شکل

  
  عوامل خارجی .4ـ2

هـا   استقالل افغانستان از ایران در دوره رقابت روس و انگلیس با طراحی انگلیسی
صورت گرفت. رقابت انگلیس و روسیه تزار از اواسط قرن نوزدهم در افغانستان 
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منطقه حائل در افغانستان، از ها تالش کردند از طریق ایجاد  وجود آمد. انگلیسی به
هاي گرم جلوگیري  پیشروي روسیه در حال گسترش به سوي شبه قاره هند و آب
ویـژه دوران جنـگ    کنند. پس از خروج انگلیس از منطقه و جایگزینی آمریکا بـه 

سرد، اتحاد شوروي، افغانستان را جزو فضاي ژئواستراتژیک خود دانست و نظام 
ایـن   م ایجـاد و متعاقبـاً  1978افغانستان را در سال  سیاسی کمونیستی حزب خلق

در واقع، اعتبار ژئـوپلیتیکی افغانسـتان، ریشـه در موقعیـت      کشور را اشغال کرد.
جغرافیــایی آن دارد کــه میــان ســه منطقــه مهــم آســیاي مرکــزي، آســیاي غربــی 

  (خاورمیانه) و شبه قاره هند واقع شده است. 
اهـداف راهبـردي خـود در افغانسـتان و      از طرف دیگر، پاکستان براي تعقیب

» امارت اسـالمی «آسیاي مرکزي با سازماندهی و ایجاد گروه طالبان، نظام سیاسی 
بر ایـن کشـور مسـلط سـاخت. در      2001تا سال  1996را براي پنج سال از سال 

هـاي   موقعیت جغرافیایی افغانستان منشـأ رقابـت و مداخلـه قـدرت     ،حال حاضر
ی در آسـیاي مرکـزي، موجـب حضـور     ژئـوپلیتیک که خـأل   ویژه جهانی است؛ به

اي  بـازیگران منطقـه  و اي (آمریکا، روسیه، چـین و انگلـیس)    هاي فرامنطقه قدرت
  (ترکیه، عربستان، پاکستان و هند) در آن شده است. 

  
  به ساخت سیاسی در افغانستان )ها تاجیک( ها پشتونو غیر ها رویکرد و ظرفیت پشتون. 5
  ها پشتون رویکرد  .5ـ1

دهد که شـامل سـه    درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می 40قوم پشتون نزدیک به 
شوند. اقوم پشـتون در میـان اقـوام     هاي درانی، غلجایی و گورانی می تیره اصلی به نام

شود؛ اما نسبت به مجموع آن در اقلیت  ترین قوم محسوب می اصلی افغانستان، بزرگ
ها از زمان تشـکیل حکومـت احمدشـاه ابـدالی در      شتون)پ53:1388 س،یی(لو .هستند

افغانستان (جز دو دوره کوتاه زمان بچه سقا و دوره ربانی) بر نظام سیاسی افغانسـتان  
تـرین قـوم محسـوب     اند. قوم پشتون در میان اقوام اصلی افغانستان بـزرگ  حاکم بوده

غلجاییان همواره بـر   ها و نسبت به مجموع آن در اقلیت است. بین درانی اماشود؛  می
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  (همان)سر قدرت سیاسی رقابت وجود داشته است. 
هـا حـاکم بـر ایـن      ساله افغانستان، پشتون 250از طرف دیگر، در طول تاریخ 

اند. بنابراین در نظر آنها هر نظامی جز نظام سیاسی ریاستی منجـر بـه    کشور بوده
  ر اقـوام را دنبالـه  هـا سـای   ویـژه کـه پشـتون    به ؛ها خواهد شد منزوي شدن پشتون
اند. به همـین دلیـل    دانند که به افغانستان مهاجرت کرده می اي کشورهاي همسایه

دانند. با توجه به  سیاسی پارلمانی مشکوك می  قدرت گرفتن آنها را در قالب نظام
پشتون حاکم است، آنها به دنبال   هاي فوق که بر ایستارهاي نخبگان جامعه نگرش

  یخی خود با نظام متمرکز ریاستی هستند.تثبیت حاکمیت تار
گیري نظـام جدیـد سیاسـی و در     بعد از سقوط حکومت طالبان در ابتداي شکل

هاي داغ سیاسی بر سر دو نوع  زمان تصویب قانون اساسی افغانستان، بحث و جدل
نظام سیاسی یعنی نظام متمرکـز ریاسـتی و نظـام غیرمتمرکـز صـدارتی درگرفـت.       

کري پشتون، خواستار نظام سیاسـی متمرکـز ریاسـتی و برخـی     نخبگان سیاسی و ف
نخبگان سیاسی تاجیک و هزاره و ازبک، طرفدار نظام سیاسی غیرمتمرکز صـدارتی  

حتی گلبدین حکمتیار احدي، حنیف اتمر و  غنی، انوالحق بودند. حامدکرزي، اشرف
تان بـراي  سایر سران سیاسی پشتون بر این باورند که افغانسـ رهبر حزب اسالمی و 

 یا تـداوم هاي جاري به سوي ثبات، نیازمند حکومت مرکزي نیرومند  گذر از بحران
افغانستان بـه حکومـت مرکـزي    «کرزي بارها تأکید کرده است:  است. نظام ریاستی 

نیرومندي نیاز دارد که بتواند حاکمیت قانون را در سراسر افغانستان پیاده کنـد؛ امـا   
هــایی در نظــر گرفتــه شــده کــه  نهادهــا و مکانیســم در قــانون اساســی افغانســتان،

  )1394 سی، بی (بی »گیري را همین حاال هم غیرمتمرکز ساخته است. تصمیم
دالیلـی دارد کـه    نظام سیاسی نوع ها به پشتون ي از سويرویکرد اتخاذ چنین

  شود: طور مختصر ذکر می به
کـرده اسـت.   » مـدار  قـوم «هـا، ماهیـت دولـت را     تاریخ سیاسی افغان  تجربهـ 

محدود بـر نظـام سیاسـی      جز دو دورهکنون  ها از زمان احمدشاه درانی تا پشتون
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کنند در مقابل اقـوام   ها تالش می پشتون اند و به همین جهت هافغانستان حاکم بود
دیگر حاضر در افغانستان با ایجاد انحصار قدرت سیاسی از طریق نظـام متمرکـز   

  ند. ریاستی، این پیشینه را حفظ کن
ش تا کنـون  1301در اهللا  امان زمان حکومتاز  ها قوانین اساسی افغان  تجربهـ 

 هاي سیاسی مبتنی بـر  نظام شکل غالب و ماهیتبه نوعی تعریف شده که  طوري
  بوده است. » نظام متمرکز ریاستی«

درصد جمعیـت،   65ها، نزدیک به  بر اساس تخمین: پارادوکس منابع قدرتـ 
درصد کشاورزي و دامداري و بخش  70درصد بازرگانی و  70درصد صنایع،  95

در حـالی   ؛ها متمرکز است بزرگ معادن زیرزمینی افغانستان در والیات غیرپشتون
هـا بـا    که قوم پشتون با ادعاي اکثریت، فاقد چنین منابع عظیمـی هسـتند. پشـتون   

ـ        توجه به ثقل جمعیتی و وزن سیاسی ر ـ نظـامی مـدعی هسـتند کـه حاکمیـت ب
دنبال پوشش ضعف منابع اقتصادي،  افغانستان حق آنهاست. آنها با این استدالل به

  فرهنگی و اجتماعی خود هستند تا از این منابع محروم نشوند. 
هـاي قـومی و گسـترش     پراکنـدگی : جغرافیـایی   شناسـانه  هاي ریخت ناسازه ـ 

ا را اقـوام  هـا آنهـ   پشـتون  موجب شده تهاي همسایه به داخل افغانستان  قومیت
  خود دانند.حاکمیت بر افغانستان را حق  تلقی کنند وغیرافغانی 

  
   ها رویکرد تاجیک  .5ـ2

ها از لحاظ جمعیت، موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسـی   ها پس از پشتون تاجیک
فارسی «به زبان  ها که تاجیکشوند.   دومین گروه قومی در افغانستان محسوب می

هـاي   اي مـذهب سـنی حنفـی هسـتند و در قسـمت     گوینـد، دار  سخن می »دري
تـرین   کننـد. از مهـم   شـرقی افغانسـتان زنـدگی مـی     شرقی، غرب و جنـوب  شمال

                                                                                                                                         
 کننـد کـه فارسـی دري در افغانسـتان و      زبان چنین تبلیغ می ها براي ایجاد تمایز بین کشورهاي فارسی غربی

هایی دارد و به همین دلیل اصرار دارند پسـوند   فاوتفارسی تاجیکی در تاجیکستان با زبان فارسی در ایران ت
 ،دري یا تاجیکی را ذکر کنند؛ در حالی که ریشه و اساس هر سه زبان، فارسی و حوزه تمدنی هر سه کشور

 تمدن ایرانی است.



س
رئی

ن، 
ستا
غان
ی اف
اس
سی

ار 
اخت
س

 
یی
جرا
س ا
رئی

 و 
هور
جم

  
 

   

 171  

 

 

مدارا و تساهل و خدمات فرهنگـی    هاي قوم تاجیک در افغانستان، روحیه ویژگی
این قوم است که از گذشته همواره مورد احتـرام جامعـه افغانسـتان بـوده اسـت.      

دلیل اهمیـت قـوم پشـتون     هرت زبان پشتو در افغانستان بیشتر بهعنوان مثال، ش به
  است؛ ولی شهرت قوم تاجیک بیشتر به دلیل اهمیت زبان فارسی است.

الدین ربانی از قـدرت دور   ها جز دو دوره کوتاه در زمان بچه سقا و برهان تاجیک
ند. شـد  محسـوب مـی  ها در قدرت سیاسی افغانسـتان   بودند؛ اما همواره رقیب پشتون

، نوستالژي 1990ها پس از تجربه حکومت مجاهدین اسالمی بر کابل در دهه  تاجیک
ــرده   ــظ ک ــن دوره را همیشــه در آرزوي سیاســی خــویش حف ــه ای ــد. بازگشــت ب  ان

  )2000(واعظی،
تـیم   هـا و  ها، جریان جبهه متحد شمال سـابق، جهـادي   ها و غیرپشتون تاجیک

 وقـدرت  داهللا، طرفدار دیدگاه توزیـع  اصالحات و همگرایی به رهبري عبداهللا عب
ند. در زمـان  هسـت وزیري  نخست یا نظام پارلمانی نظام سیاسی غیرمتمرکز تشکیل
جمهوري حامد کرزي، مباحث مربـوط بـه تغییـر سـاخت نظـام سیاسـی        ریاست

د که نخبگان قوم پشتون واکنش ده بومطرح ش غیرپشتونافغانستان از طرف اقوام 
  )1388(ضیا مسعود، اند. هي از خود نشان دادتند

از موضع قـدرت اسـت؛    ها با تاجیک ها رقابت پشتون  البته باید تأکید کرد که 
شوند. از طرف دیگر،  زنی می در حالی که تاجیک از قدرت اپوزیسیونی وارد چانه

ها  ها از قدرت حاکمه در روند بازي برخوردار هستند، تاجیک در حالی که پشتون
رفتـه بـه    م رفتـه 2001به کرزي بر مبناي توافق بن در سـال   بعد از تحویل قدرت

هـا از لحـاظ فرهنـگ و تمـدن نسـبت بـه        انـد. تاجیـک   حاشیه قدرت رانده شده
 را ندارند. آناننظامی، توان  ـ ها برتر هستند؛ اما در ابعاد سیاسی پشتون

و پس از بروز بحـران سیاسـی و عـدم     1393جمهوري سال  در انتخابات ریاست
نامه دولـت وحـدت    ش نتایج انتخابات از سوي جناح دکتر عبداهللا ـ که به توافق پذیر

ملی منجر شد ـ بحث تغییر نظام ریاستی به صدارتی مطرح و قرار شـد بـا برگـزاري     
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وزیـري در   گیري و پست نخست گرفته تصمیم لویی جرگه نسبت به توافقات صورت
  فاق نیفتاده است.  قانون اساسی گنجانده شود که عمالً چنین امري ات

  
  مختصات نظام سیاسی مطلوب در افغانستان  .6
  ررسی مختصات نظام سیاسی مطلوب در افغانستان به چند عامل مهم بستگی دارد:ب

  
  نظام سیاسی باثبات و قدرت مرکزي مستحکم  .6ـ1

است که رابطـه محکـم و اسـتواري بـین      هاي سیاسی افغانستان ثابت کرده  تجربه
باثبات و کارآمدي قدرت مرکزي حکومت وجود دارد. نوع و شـکل  نظام سیاسی 

طور حتم هـر نظـامی    گذار است و بهتأثیرثباتی کشور  نظام سیاسی در ثبات یا بی
که ثبات، امنیت و اقتدار خود را در سراسر کشور برقرار کند براي ایران مطلـوب  

خصوصیات  سال گذشته حکومت لیبرال دموکراسی که به نوعی 16 است. تجربه
نظام ریاستی را با خود دارد، نتوانسته است کارآمدي و اقتدار خود را نشان دهـد  
و به همین دلیـل تعـدیل نظـام ریاسـتی فعلـی، کـم کـردن برخـی از اختیـارات          

ن مطلوبیت فغانستاتواند براي ا جمهور و دادن برخی اختیارات به پارلمان می رئیس
لت مرکزي افغانستان تضعیف و در مقابـل،  داشته باشد. در نظام سیاسی فعلی، دو

  نقش مقامات محلی و سران قومی بیشتر شده است. 
  
  تفکیک نسبی قوا  .6ـ2

تفکیــک قــوا در قــانون اساســی افغانســتان، بــه نحــوي کــه بــه تفکیــک اختیــارات  
اسـت.   براي ایران مطلـوب   جمهور و قوه مجریه، قوه مقننه و قضائیه ختم شود رئیس

با توجه به نقش قومیت در ساختار سیاسی افغانسـتان، توزیـع قـدرت    به عبارت بهتر 
وزیـر   بین اقوام در اثر تفکیک نسبی قوا الزم است. قوه مجریه باید در اختیار نخسـت 

کننـده و واسـطه حـل و     ها)، رئیس کشور و هماهنگ جمهور (از پشتون باشد و رئیس
دگـاه عـالی) از طـرف    (دا بایـد  فصل اختالفات سه قوه است. رئیس سـتره محکمـه  
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شوند. وزیر دفاع، وزیـر   وزیر به مجلس معرفی  جمهور و وزرا از طرف نخست رئیس
وزیر معرفـی شـوند.    جمهوري به نخست امنیت ملی و وزیر خارجه باید با نظر رئیس

  جمهور حق اداره مجلس را ندارد. در قانون اساسی جدید، رئیس
  
  نظام سیاسی مختلط   .6ـ3

تلط منطبق بر قانون اساسی فعلی افغانستان با اصالحات در حـوزه  نظام سیاسی مخ
تواند  رئیس قوه مجریه و هیئت دولت می ؛قرار گرفتن جایگاهی به نام رئیس دولت

ما را به این خاستگاه در قانون اساسی برساند و نیازي به تغییرات اساسـی نیسـت؛   
اري از منـافع جمهـوري   چون این قانون اساسی، قانونی مترقی است و در آن، بسـی 

  )1395 (جهانشاهی، اسالمی ایران حفظ شده است که باید به آن توجه کرد.
  
  توازن و توزیع قدرت در میان اقوام  .6ـ4

نظام سیاسی مطلوب در افغانستان نظامی است که همه اقوام بـه تناسـب جمعیتـی در    
عایت شده باشـد.  طور عادالنه ر ساختار قدرت حضور داشته باشند و تقسیم قدرت به

در چنین نظام سیاسی، رأي مردم مالك مهمی براي به قدرت رسیدن حاکمـان اسـت   
  شود.   که از مختصات یک نظام سیاسی مطلوب در افغانستان محسوب می

ها و اشرف غنی بـر اسـاس اجبـار و قـرار گـرفتن در شـرایط خـاص         پشتون
یـر نظـام سیاسـی معتقـد     پذیرفتند تا پست معاونت اجرایی ایجاد شود؛ اما به تغی

وزیـر در   عنوان نخست گویند معاون اجرایی باید به ها و شیعیان می نیستند. تاجیک
  قانون اساسی تصویب و این پست قانونی شود.

  
  داشتن مشروعیت مردمی .6ـ5

گیري نظام سیاسی که از مشروعیت مردمی برخوردار باشد و با مشارکت همه  شکل
بات افغانستان را تأمین کند از مختصـات نظـام سیاسـی    شهروندان بتواند امنیت و ث

مطلوب در افغانستان است. بدون شک، نظام سیاسی که در روندهاي سیاسی مهـم  
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ویـژه انتخابـات پارلمـانی، ریاسـت جمهـوري و شـوراهاي اسـتانی، مشـارکت          به
حداکثري داشته باشد، مشروعیت مردمی بیشتري خواهد داشت. همچنین حکومت 

هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و  بتواند انتظارات مردم را در تمام حوزه باید حاکم
  شرایط زندگی در جامعه بهبود ببخشد.به امنیتی تأمین کند و 

  
  مشارکت مردم در فرایند انتخابات  .6ـ6

انتخابات و استفاده از حق رأي مـردم  برگزاري بر  تأکید ،در ساختار نظام مطلوب
رأي مردم  هرچند .ضرورت داردانستان یا هر نظام دیگر در نظام سیاسی فعلی افغ

با توجه به شرایط اجتماعی افغانستان و اتفاقات دیگر قابل تقلـب اسـت؛ امـا بـه     
پذیري سیاسی صورت گیرد و شـرایط   و جامعه  مرور زمان که سطح سواد، آگاهی

ال قدرت و روش براي انتقبهترین  انتخاباتامنیتی افغانستان بهبود یابد، ـ  سیاسی
  . دموکراسی است

  
  حفظ قانون اساسی افغانستان .6ـ7

عنوان یکی از دستاوردهاي اجالس بن که در آن حقوق  قانون اساسی افغانستان به
رعایت شده است، هر گونه اصالحات در ساختار قانون اساسی کنونی همه اقوام 

اگـر  . د قرار دهدخو تأثیرشیعیان را تحت  هایی چون اقلیت افغانستان نباید حقوق
قرار است تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی که خواسته جناح دکتر عبداهللا 

ها است، صورت گیرد نباید بندهاي مربوط به حقوق شیعیان تغییر پیـدا   و تاجیک
کند. هر چند تغییر نظام سیاسی با توجه به مقاومت رهبران سیاسی پشتون، دشوار 

تـا حـدودي   ز قانون اساسی فعلی و تدوین قانون اساسی رسد و عبور ا به نظر می
  است.  دشوار

  
  تهدیدهاي نظام ریاستی و ها فرصت  .7

بـه   تهـا نسـب   گیـري  . نظام ریاستی از تمرکـز و ثبـات بیشـتري در تصـمیم    1
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تـر   بهتر و سریع کشورهاي مختلفهاي پارلمانی برخوردار است. از این رو،  نظام
با دولت مرکزي افغانستان پیش ببرد. در نظام ریاستی، د تعامالت خود را نتوان می

 ها بیشتر خواهان انحصار قدرت سیاسی در افغانستان هستند. پشتون

مجریه در رأس دولت و حکومـت   . در نظام مبتنی بر ریاست جمهوري، قوه2
شـود. اگـر در    قدرت عملی در وجود یک شخص جمع مـی  قرار دارد و اقتدار و
نظـام سیاسـی ریاسـتی    تـأمین شـود،    قـومی هـاي   گروهمه هچنین نظامی حقوق 

  .شود تلقی میتهدید مطلوب خواهد بود و در غیر این صورت 
هـاي دولـت و    جمهـور، سیاسـت   . در نظام ریاستی با توجه به ثبـات رئـیس  3

شود. از ایـن رو، رفتارهـا در    حکومت تا اندازه زیادي پایدار و مستمر پیگیري می
  بینی است.  پیش ها قابل این نوع نظام

گري، استبدادي و خودرأیی سیاستمداران  . با توجه به فرهنگ سیاسی معامله4
گـر در   ها و همچنین نقـش کشـورهاي خـارجی مداخلـه     ویژه پشتون افغانستان به

تحوالت داخلی این کشور، نظام ریاستی در این کشور منجر به سـهولت دخالـت   
  ود. ش بیگانگان در امور داخلی افغانستان می

در نظام ریاستی، به دلیل اکثریت جمعیـت پشـتون افغانسـتان کـه همـواره        .5
خواستار کسب حداکثر قدرت در این کشور هستند، قدرت در دسـت ایـن قـوم    
محصور خواهد ماند و سایر اقوام از قدرت مـانور زیـاد در ایـن کشـور محـروم      

   .خواهند شد
شـود. از ایـن رو،    تمرکـز مـی  ها م در نظام ریاستی، قدرت در دست پشتون  .6

هـا و   ها، به راحتی قادر بـه پیشـبرد سیاسـت    ملتی -هاي افراطی نظیر افغان پشتون
  .شوند اهداف فرهنگی مبنی بر گسترش فرهنگ پشتونیسم نظیر زبان پشتون می

شـود، در   ها در نظام ریاستی که قدرت به صورت عمودي تقسیم می . پشتون7
هـاي دیگـر در    ع آن اجازه نخواهند داد اقوام و اقلیـت گیرند و به تب رأس قرار می

گیـري)   هاي حساس امنیتی، اطالعاتی و تصـمیم  ویژه جایگاه نظام سیاسی (به  بدنه
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  این کشور به راحتی صاحب مناصب کوچک و بزرگ شوند. 
جمهـوري   آخـرین انتخابـات ریاسـت     . در نظام ریاستی و با توجه به تجربه8

هـا و اقـوامی    هاي سیاسی میـان پشـتون   که منجر به تنش 1393افغانستان در سال 
افغانستان بسیار بیشتر اسـت. اختالفـات و     نظیر تاجیک و هزاره شد، خطر تجزیه

هاي سیاسی موجب شد انتخابات پارلمانی در موقع مقرر خود برگزار نشـود   تنش
ن جمهور، پارلمان ششمین سال خـود را تمـام کنـد. ادامـه چنـی      و با حکم رئیس

وضعیتی موجب افزایش بحران سیاسی در افغانستان خواهد شـد و احتمـال دارد   
  دومینوي تجزیه کشورهاي آسیاي مرکزي را هم فراگیرد. 

  
  تهدیدهاي نظام پارلمانیو  ها فرصت. 8

هـاي   . در نظام پارلمانی یا حتی مختلط با تقسیم قدرت در این کشور، هزاره1
ساختار سیاسی سهیم و داخل محافل قـدرت   هاي فارسی زبان در شیعه و تاجیک
شــوند و حــداقل بــراي حفــظ هویــت فرهنگــی خــود در مقابــل  افغانســتان مــی

  هاي افراطی خواهند ایستاد.  رویکردهاي پشتون
ها (قدرت) میان اقوام مختلف به صورت افقـی   . در نظام پارلمانی، مسئولیت2

هـاي قـومی و مـذهبی نیـز      لیتشود. از این رو سایر اقوام و اق توزیع و تقسیم می
نظـام سیاسـی ایـن کشـور       توانند با ورود به مقامات عالی حکـومتی در بدنـه   می

  صاحب جایگاه گردند.
. در نظام پارلمانی، به دلیل تقسیم افقی قدرت زمینه مشارکت همه اقـوام در  3

شود. بنابراین حکومت منبعث از نظام پارلمـانی   نظام سیاسی این کشور ایجاد می
از مشروعیت بیشتري برخوردار خواهد شد. مشروعیت بیشتر حکومت بـه معنـی   
کاهش مجادالت سیاسی در میان اقوام مختلف افغانستان است که منجر به ثبات و 

  امنیت بیشتر در این کشور خواهد شد.
دولـت، فراتـر از    جمهـور منتخـب   . در نظام پارلمـانی در افغانسـتان، رئـیس   4
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و  قرار دارد و نمادي از آرامش و سکون نظام سیاسـی  هاي حزبی و گروهی بحث
عنـوان   گویی بـه مجلـس، بـه    دلیل عدم پاسخ گیرد که به سمبل ملی کشور قرار می

. ایفاي چنین نقشی کند آفرینی می ناپذیر اتحاد و ملیت یک کشور نقش نماد خدشه
سـازي و  باز  شود و ایجـاد ثبـات، مقدمـه    منجر به ثبات و امنیت در افغانستان می

  .توسعه این کشور خواهد شد
. با توجه به ترکیب و بافت جمعیتی افغانستان که برخی از اقوام مهم این کشـور  5

شـمالی افغانسـتان     اقوام کشـورهاي همسـایه    نظیر اقوام تاجیک، هزاره و ازبک دنباله
هستند، نظام پارلمانی با تضمین مشارکت بیشتر این اقوام در ساخت قـدرت سیاسـی   

بـرد. در نتیجـه در    هاي گریز از مرکز را در میان این اقوام از بـین مـی   فغانستان، زمینها
  یابد.   افغانستان به حداقل کاهش می  نظام پارلمانی خطر تجزیه

هـاي پارلمـانی، مجلـس اهمیـت زیـادي دارد؛ چـون قـوه مجریـه          . در نظام6
تار او و وزرا محصول مجلس است و مجلس رئیس قوه مجریه را انتخاب و بر رف

مشارکت بیشتر مردم در ساخت سیاسی  ،کند. بنابراین در نظام پارلمانی نظارت می
  شود. محقق می

دلیل پیچیدگی ساختاري و بـه تبـع آن تعـدد بـازیگران      . در نظام پارلمانی به7
هاي  گیري زیادي در تدوین و پیشبرد سیاست گیري، مراکز تصمیم مؤثر در تصمیم

  نستان دخیل خواهند شد. دولت مرکزي افغا
شـده نیسـت و    در نظام پارلمانی، ثبـات حکومـت ماننـد ریاسـتی تضـمین       .8

  سیاست استمرار و تداوم وجود ندارد. 
هرگاه هیچ حزب واحدي اکثریت قاطعی در مجلس نداشـته باشـد، بـدون     .9

گـذاري   توان دولت تشکیل داد و اگر هیئـت قـانون   ائتالف دو حزب یا بیشتر نمی
و  یثبـات  هـاي بـی   هاي سیاسی متعددي تقسیم شود، ممکن است زمینه ن حزبمیا

بسـت   هاي پارلمانی ایجاد کنند. از این رو، احتمال بـروز بـن   کشمکش را در نظام
سیاسی حتمی است. در چنین شـرایطی، بـا توجـه بـه فرهنـگ سیاسـی جامعـه        
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  بینی خواهد شد. قابل پیش افغانستان، رفتار بازیگران غیر
  

  گیري هنتیج
انـد،   قوم پشتون که در طول تاریخ سیاسی افغانستان بر این کشور حکومت کـرده 

-اکنون نیز خواهان بیشترین سهم از قدرت هستند؛ در حالی که قومیـت در دهـه  

هاي خونین افغانسـتان و عامـل اصـلی    هاي بروز درگیريهاي اخیر یکی از ریشه
هاي این کشور در کسب کرسی هاي سیاسیها و چهرهگیري هر یک از گروهسهم

  قدرت بوده است. 
مـداري   گرایـی و قـوم   دهد که قوم تحوالت چند سال اخیر افغانستان نشان می

 ،افغانستان است و همـین عامـل   هاي اجتماعی ترین خصوصیت همچنان از اصلی
  قرار داده است.  تأثیرثبات و امنیت کشور را تحت 

طلوب بـراي افغانسـتان مـورد بررسـی قـرار      با توجه به این مسئله، بررسی نظام م
گرفت. ابتدا مختصات نظام سیاسی مطلوب ـ مواردي نظیـر نظـام سیاسـی باثبـات و      
قدرت مرکزي مستحکم، تفکیک نسبی قوا، نظـام سیاسـی مخـتلط، تـوازن و توزیـع      
قدرت در میان اقوام، تثبیت حقوق فارسی زبانان، داشتن مشروعیت مردمی، مشارکت 

آیند انتخابات و حفظ قانون اساسی افغانستان ـ گفته شد و سـپس دربـاره    مردم در فر
  ها و تهدیدهاي نظام ریاستی و پارلمانی بحث شد.   مزایا، معایب، فرصت

سازي و ارجحیت هویت ملی به هویت قومی  بدون شک بخش مهمی از ملت
 هـاي مـردم و کاسـتن از    به رشد عقالنیت سیاسی نخبگان قومی، ارتقـاي آگـاهی  

گرایی در افغانستان وابسته است. فقر فرهنگـی و توسـعه نیـافتگی اجتمـاعی،      قوم
سیاسـی، بحـران     پیچیدگی ساختار قومی و فرهنگی، ظرفیت محدود روند توسعه

گیري وفاق ملـی میـان رهبـران     ذهنی و عدم اعتماد اقوام به یکدیگر و عدم شکل
ساختار قـدرت و عوامـل   قومی و سیاسی، نفوذ عمیق رهبران سنتی و مذهبی در 

هـاي متعـددي    هاي سیاسی افغانسـتان همـواره بـا چـالش     دیگر موجب شد نظام
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دلیل عدم رشد عقالنیـت   پذیري سیاسی به که جامعه رو باشند. با توجه به این روبه
اي بـر   چنان که باید باشد، صورت نگرفته است و تعلقات قومی و قبیله سیاسی آن

توانـد   ها صحبت کـردن از تغییـر نظـام سیاسـی نمـی     تعلقات ملی برتري دارد، تن
هاي افغانستان باشد. در چنین وضعیتی،  راهکار مناسبی براي حل مسائل و چالش

وقتی هویت ملی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، نظام سیاسی ریاستی یا پارلمانی 
  چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند.

تان، تمرکز قدرت در دست یک قـوم  مداري در افغانس با توجه به متغیر قومیت
بخـش   فسادآور است و به همین دلیل نظام ریاستی در ایجاد ثبات و امنیت، نتیجه

توانـد در نظـام پارلمـانی نیـز      محوري) مـی  نبوده است. هر چند همین متغیر (قوم
جمهوري و  برانگیز باشد؛ اما نکته مهم این است که تعدیل اختیارات رئیس چالش

دراعظمی در قانون اساسی افغانستان مطابق با توافقـات تشـکیل   تعریف پست ص
رفت از بحران سیاسـی   تواند یک راهکار عملی براي برون دولت وحدت ملی می

هاي ملی و تعلقات فراقـومی،   باشد. بدون تردید باید در درازمدت با تقویت علقه
هـا و   سازي را در این کشور پیش بـرد. در حـال حاضـر، تقسـیم مسـئولیت      ملت

مشارکت سایر اقوام غیرپشتون که عموماً خواستار تمامیت قـدرت در افغانسـتان   
نیستند، سودمند خواهد بود. با توجه به این دیدگاه، اگر توزیع قـدرت عادالنـه و   

ها صورت گیرد تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی یا  توجه به حقوق اقلیت
هی و عقالنیت سیاسی منجر خواهد شد؛ در ریاستی در درازمدت به رشد آگا نیمه

عنـوان   اي که به نکته غیر این صورت، تغییر نظام سیاسی به تنهایی جوابگو نیست.
  گیري باید عنوان کرد این است که: نتیجه
دانند و بـه همـین علـت، هـر نظـام       گذار افغانستان می ها خود را پایه پشتونـ 

ها براي کسب قدرت  کنند. پشتون یسیاسی جز ریاستی را به ضرر خود تعریف م
سران سیاسی پشتون بر این باورنـد کـه    و هستند  حداکثري خواهان نظام ریاستی

هاي جاري به سوي ثبات، نیازمند حکومت مرکـزي   افغانستان براي گذر از بحران
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وجـود آورد؛   توانـد چنـین حکـومتی را بـه     قدرتمند است و تنها نظام ریاستی می
هـاي   مندي از آیین پشتونوالی و دستورالعمل پشتون به دلیل بهره ویژه که جامعه به

  ها برخوردار هستند. آن از انسجام بیشتري نسبت به تاجیک
هـا و دوري از بـه    پشـتون  و اسـتبداد  ها براي جلوگیري از خودکامگی تاجیکـ 

  هسـتند.   خواهان نظام پارلمانی ،شان از قدرت حاشیه رانده شدن و گاه گرفتن سهم
گرایـی   ها، تمرکز قدرت در دست یک قوم منجر به استبداد و سـلطه  از دید تاجیک

ها و ایجاد ثبات باید نظام سیاسی فعلـی بـه    شود و براي غلبه بر ناامنی ها می پشتون
هاي سیاسی از موضع  ها در رقابت ریاستی تغییر کند. حضور پشتون پارلمانی یا نیمه

  شوند. زنی می ز قدرت اپوزیسیونی وارد چانهها ا قدرت است؛ در حالی که تاجیک
تعامـل بـا    هاي قومی تاجیک، هزاره و ازبک بر این باورند که نخبگان اقلیت ـ

توان آنها را نادیده گرفت؛ بـه شـرطی کـه    ها یک ضرورت است، پس نمیپشتون
  ها نیز حقوق سایر اقوام را مدنظر قرار دهند. پشتون
ها و سایر  ظام سیاسی مقتدر به تعامل با تاجیکیابی به نها براي دست پشتونـ 

عنوان یکی از بازیگران عمده افغانستان  ها بهاقوام نیازمند هستند. تعامل با تاجیک
کـه قـوم تاجیـک از لحـاظ      رغم ایـن  براي ایجاد ثبات و امنیت ضروري است. به

و فاقد رهبري و حمایت خارجی مشخص هستند، تـاریخ ثابـت    اجتماعی نامتحد
توانـد آنـان را در معـادالت قـدرت افغانسـتان و       رده است که هیچ نیرویی نمیک

  منطقه نادیده بگیرد. 
با توجه به مطالب فوق بایـد گفـت افغانسـتان امـن، متحـد و نیرومنـد، بـدون        ـ 

پـذیر نیسـت. تنهـا راهـی کـه       مشارکت عادالنه همه اقوام در ساختار قـدرت امکـان  
و امنیت برساند، توزیع عادالنـه قـدرت و عـدم نادیـده      تواند افغانستان را به ثبات می

 رتها است. چه بسا که وضعیت بحرانی افغانستان بیشـ  گرفتن سایر اقوام توسط پشتون
  ها در کشور بوده است.   گرایی و تعصبات قومی و سیاسی پشتون جانبه ناشی از یک

  



س
رئی

ن، 
ستا
غان
ی اف
اس
سی

ار 
اخت
س

 
یی
جرا
س ا
رئی

 و 
هور
جم

  
 

   

 181  

 

 

  منابع و مآخذ
  منابع فارسی

  .1365انتشارات طوس،  ن،، جلد نخست، چاپ سوم، تهرا»یاستمبانی س«ابوالحمد، عبدالحمید،   -
  .1387شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سمت، درآمدي بر جامعه زاده، احمد، نقیب  -
  .1388 عرفان،آنتونیو جیوستوزي، افغانستان؛ جنگ، جامعه و سیاست، ترجمه اسدهللا شفایی، تهران:   -
  .2013دسامبر  22سی،  بی بی، »سیاسی در افغانستانقومیت و ساختار قدرت «ایوب آروین،   -
  : در، دسترسی 6/5/93بررسی ساختار ذهنی قدرت در افغانستان،   -

http://isna.ir/news/86%930505022 
  .1394سی، چهارم مرداد  بی بی  -
نظـامی   افغانستان، مجموعه مقاالت سـمینار؛ افغانسـتان و    عباس بصیر، ساختار و ترکیب دولت آینده  -

  .1388آینده، مجمع محققین و طالب افغانستان، قم: نشر زالل، ـ  سیاسی
، 1386شـهریور   31سـازي در افغانسـتان،    روند ملـت » ها و تهدیدها ها، فرصت چالش« سایت حوزه،  -

  /http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/ 40561/4874/3814 در:دسترسی ، 215شماره 
هـا   شناختی و نقش سیاسی و اجتماعی تاجیـک  هاي روان نکاتی درباره ویژگی«سایت خراسان زمین،   -

  در: دسترسی ، 1392اردیبهشت  18، »در افغانستان
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1782 

  .ها بندي حکومت ، نوشته بخش طبقه»یاستبنیادهاي علم س«عبدالرحمن عالم،   -
، مجموعـه مقـاالت سـمینار؛    »مبانی مشـروعیت در حکومـت آینـده افغانسـتان    «عبدالقیوم سجادي،   - 

  .1381افغانستان و نظام سیاسی آینده، جمعی از پژوهشگران، قم: نشر زالل کوثر، 
   در:دسترسی ، 1392آبان  29، »ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان« عبدالقیوم سجادي، -

http://alwahabiyah.com/fa/Article/View/2440/ 
فـروردین   10انسـتان، هـاي افغ  گیريِ کوچی عبدالمجید اسکندري، نگاهی به ساختار قومی و احصائیه  -

  http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=2430 در:دسترسی ، 1393
  .1380اهللا عزتی، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: انتشارات سمت،  عزت  -
، مجموعـه مقـاالت برگزیـده    »هـاي دولـت حامـد کـرزي     نگاهی به کارنامه و ویژگی«فاطمه بربري،   -

  .1382، رهفراخوان کنگ
  .1373آبادي، افغانستان، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،  علیرضا علی -

http://dari.sputniknews/20160916/ 
وگـو بـا حمـزه واعظـی      فرزاد رمضانی بونش، نظام سیاسی افغانسـتان، ریاسـتی یـا پارلمـانی؛ گفـت      -

  /http://peace-ipsc.org/faدر:ی دسترس، 1390اسفند  6کارشناس مسائل افغانستان، 
  .1382قانون اساسی افغانستان،   -
 .1383کورنا لورل، افغانستان، ترجمه فاطمه شاداب، تهران: ققنوس،   -

http://isna.ir/news/86%930505022
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1782
http://alwahabiyah.com/fa/Article/View/2440/
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=2430
http://dari.sputniknews/20160916/
http://peace-ipsc.org/fa/


فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 1
، پیاپی 

69
، بهار 

1396
  

 

 

 182  

 

 

، مندرج در کتاب »انگیز احزاب جهادي از جنگ تا سیاست: تجربه تلخ اما عبرت«محمدظاهر فهیمی،   -
، بـه کوشـش محمـد عیسـی     »کنگـره  ت برگزیده فراخوانافغانستان و حکومت آینده: مجموعه مقاال«

 .رحیمی، تهران: مؤسسه فرهنگی راه فرداي افغانستان

مري لوییس، گلیفورد، سرزمین و مردم افغانستان، ترجمه مرتضی اسعدي، تهـران: شـرکت علمـی و      -
  .1368فرهنگی، چاپ اول، 

  .1395بان آ 15 مشهد، ،افغانستان، رایزن فرهنگی سابق ایران در ناصر جهانشاهیمصاحبه با   -
، علی عالمی کرمانی، تهران: نشر محمد ابـراهیم شـریعتی   »ظهور افغانستان نوین«وارتان گریگوریان،   -

  .1388افغانستانی، 
  . 1381نا،  تهران: بی ،»ملیهویت هاي ناقص  افغانستان و سازه«واعظی، حمزه،   -

هـاي   ، تهران: مرکـز پـژوهش  »اسی در جوامع ناهمگوندموکراسی انجمنی و ثبعات سی«حمید احمدي، 
 .1385علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 

      در:دسترسی ، »هاي قومی بحران در مجلس نمایندگان، قدرت سیاسی و خواسته« ،واعظی، حمزه  -
http://bamyan2000.blogfa.com/post/457 

ي سنتی قدرت و گرایش مرکززدایـی در نظـام سیاسـی    هارون امیرزاده، نگاهی به فروپاشی ساختارها -
  http://armanemili.com/detail.php?pid=3637در:  دسترسی ،1392شهریور  22افغانستان، 

  
  منابع التبن

- Qasim Wafayezada, Ethnic Politics and Youth Political Participation in Afghanistan, 

September 2015, At: https://af.boell.org/sites/default/files/151105_policy_paper_english-

final.pdf. 

- http://www.worldometers.info 

http://bamyan2000.blogfa.com/post/457
http://armanemili.com/detail.php?pid=3637
https://af.boell.org/sites/default/files/151105_policy_paper_english
http://www.worldometers.info

