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 انتخاباتی-رفت از بن بست سیاسیراه حل برون

 مصاحبه با داکتر محمد امین احمدی

 

طول انجامید و در یک مرحله کشور به لبۀ پرتگاه به پیش رفت، دلیل روند انتخابات بیش از حد انتظار به  -
های مشخص بود. این وضعیت کماکان ادامه دارد، آن هم سماجت و پافشاری رهبران سیاسی بر خواست

 حلی وجود دارد.برای بیرون رفت از آن چه راه
 

ش از حد انتظار بوده و در نتیجه پر هزینه طوالنی شدن روند انتخابات در کشورهمانگونه که شما اشاره کردید بی 

ذلک در واقع برای رسیدن به یک حکومت نسبتاً مشروع و با ثبات الزم است که ما این دوره هم بوده است. اما مع

نسبتاً پر تنش را با صبوری، بردباری و با درایت طی کنیم. ما برای  نهادینه شدن نظام مبتنی بر قانون اساسی و 

اره ای جز صبر و بردباری نداریم. باید بدانیم در کشوری چون کشور ما راه رسیدن به آزادی و دموکراسی چ

دموکراسی راهی دشوار است. هزینۀ آن بردباری و تحمل است و اگرنه به نتیجۀ دلخواه که همانا ثبات دموکراتیک 

من راه حل به شکل کلی در نتیجۀ ساالر است نخواهیم رسید. اما این که راه بیرون رفت چیست؟ به نظر و مردم

 مذاکرات و گفتگوهای جانبین مشخص شده است. 

اولین قدم در این را تأمین حداقلی مشروعیت انتخابات است. راهکار تامین حداقلی مشروعیت انتخابات هم فرایند 

ت نظارت جانبین، بازرسی و تفتیش صندوق های آراء است که اکنون جریان دارد. نظر به این که روند یادشده تح

موافقت آنها و نظارت نهادهای بین المللی و داوری آنها صورت می گیرد و کمیسیون مستقل انتخابات هم زیر نظر 

و نظارت کارشناسانه نهادهای بین المللی و نظارت جانبین این فرایند را به پیش می برد، شفافیت و اعتبار دست کم 

ای که در نتیجۀ این بازرسی اند نتیجهشود تامین می کند و طرفین هم تعهد کردهیای که اعالم محداقلی را برای نتیجه

پذیرند. مجموعه این اقدامات از یک سو مشروعیت و شفافیت حداقلی را برای انتخابات فراهم شوند میاعالم می

 می کند و از سوی دیگر طرفین هم اعالن کرده اند که نتیجه انتخابات را می پذیرد.

ین قدم  به دلیل ساختار پیچیدة ملی و مسایل ناشی از آن که انتخابات نیز از آن متأثر گردیده است، باید بپذیریم دوم 

آورند، این که کاندیدای مورد حمایت آنها رأی نمیکه انتخابات به تنهایی حالل مشکالت نیست. باید برای کسانی

برد و دولت خابات سیاست حذف و سرکوب را به کار نمیاطمینان به وجود آید که حکومت و دولت ناشی از انت

دهد. بنا براین جانب پیروز ناگزیر بر تشکیل دولت برپایه مشارکت ملی است. به اعتقاد من متوازن ملی تشکیل می
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دولت مشارکت ملی بر چند عنصر اساسی می تواند استوار باشد. اول این که پالیسی ها اساسا ملی بوده، هویت قومی، 

مذهبی، سمتی و فرقه ای نداشته باشد. ثانیاً در دولت مشارکت ملی، مواردی که نیازمند تامین تصمیم مشترک و 

اجماع ملی است، اتخاذ تصمیم مشترک بر پایه جلب موافقت اپوزیسیون که عمدتا تیم دوم است یعنی تیمی که بعد 

در این صورت است که ما به همان اجماع ملی که برای از تیم پیروز بیشترین رأی را آورده است استوار باشد. تنها 

عملی ساختن برخی پالیسی ها و سیاست های یک  دولت ملی الزم است، می رسیم. سوم اینکه طرف پیروز توازن 

در قدرت را به وجود آورد؛ به این معنا که در تشکیل دولت به معنای وسیع اش که متشکل از قوه قضائیه، مقننه و 

ای موثر رعایت گردد. به نخبگان و افرادی ارگان های مستقل می شود، به شکل واقعی  توازن ملی به گونه اجرائیه و

که توانایی و اهلیت دارند قطع نظر از موقف سیاسی، گروهی، قومی وسمتی اش باید در دولت ملی  جای داده شوند 

رعایت شود. چهارم جانب پیروز حتی در  و توازن ملی به معنای خاص کلمه در ایجاد رهبری و در ساخت دولت

قوه مجریه پاره ای چهره های مهم ، کارآمد و دارای اهلیت جناح رقیب را در چارچوب قوه مجریه قرار دهد و آنها 

تر از همه است، جانب پیروز در بدنه غیر سیاسی دولت که اعم از بخش را شریک قدرت بسازند. پنجم که مهم

دلی و قضایی یک ادارة حرفه ای، غیر قومی، غیر مذهبی و غیر سیاسی به وجود آورد؛ خدمات ملکی، نظامی و ع

ای و فرقه ای بوده و کارگزاران آن بر اساس اهلیت به کار گماشته شوند و هویت قومییعنی اداره بیطرف و حرفه

وردن یک اداره حرفه نداشته باشد. در واقع خروجی یک دولت که در نتیجۀ انتخابات شکل می گیرد به وجود آ

ای خاص ای، بیطرف، غیر قومی و غیر سیاسی باید باشد، به معنای ساده کلمه اداره در انحصار و در حوزة قوم و فرقه

نباشد. مجموع این مولفه ها را که نام بردم می توانند مبنای دولت مشارکت ملی باشد . تعهد هر دو تیم در این حدود 

رفتی باشد از معضل که اکنون به وجود آمده است. موافقتنامه ها و توافقهایی که تا  و چهارچوب می تواند بیرون

گشا باشند. در واقع به وجود آمدن یک راه حل کنون صورت گرفته می توانند برای بیرون رفت از این بن بست، راه

پذیر است. ضمناً اصالح نظام و ناسیاسی برای تشکیل دولت ملی در قالب پنج مولفه ای که نام بردم، الزم و اجتناب

ساختار حقوقی آن در چارچوب احکام فصل تعدیل قانون اساسی برای شکستاندنو فایق آمدن بر بعضی بن بست ها 

تواند جزو یک برنام راه حل جامع باشد. آخرین چیزی که به اعتقاد من برای جلوگیری از تکرار این وضعیت نیز می

ه انتخابات ولسی جرگه که در سال آینده و تأمین شفافیت آن که روی آن توافق و های بعدی از جملدر انتخابات

تعهد صورت گیرد  الکتروینیکی ساختن انتخابات شود، حتی اگر به تاخیر انتخابات ولسی جرگه بینجامد. چون 

زندگان تأمین کرد و در توان اعتماد عمومی به فرایند انتخابات و قابل قبول ساختن نتیجۀ آن را برای بابدون آن نمی

 دهد.آمیز قدرت از دست مینتیجه انتخابات و نظام مبتنی بر قانون اساسی کارایی خود را برای انتقال مسالت
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نبود اعضای سیاسی پر قدرت به معنای واقعی کلمه که نقش تاثیر گذار در انتخابات و سمت و سو دهی  -
ن خواسته های مبتنی بر ارزش های دموکراتیک و مدنی مردم در مشارکت سیاسی داشته باشد و در کنار آ

را تقویت کند یکی از دالیل طوالنی تر شدن روند انتخابات باشد به نظر شما وجود این احزاب سیاسی 
 چقدر می توانست موثر بر جلوگیری کردن از طوالنی شدن روند انتخابات شوند.

 

و ملی شرط اساسی نظام های دموکراتیک است. در بخش  صاحب نظران می گویند که وجود احزاب سیاسی فراگیر

شود که هزینه سیاسی آن پایین آورده شود. برای مثال انتخابات انتخابات هم حضور احزاب سیاسی فراگیر سبب می

در حال حاضر در کشور ما تا حدودی ساختار قومی پیدا کرده است. نتیجه قومی شدن انتخابات این است که طرفی 

شود؛ چون شکست را به معنای حذف شدن خویش از می خورد شکست برایش بسیار سنگین تمام میکه شکست 

کند. اما اگر احزاب  صحنه سیاست و قدرت به حساب می آورد و  در نتیجه پذیرش نتیجه انتخابات را دشورا می

 ومی شدن بیرن می آمد. ملی و فراگیر در کشور بر مبنای طبقات اجتماعی وجود می داشت، انتخابات از حالت ق

 

 

هایتان اشاره کردید، در واقع رهبران هر دو تیم، توافق کردند که نتیجۀ گونه که شما در صحبتهمان -
های پذیرند، اما نخبگان سیاسی در درجهالمللی میها زیر نظارت نهادی بینانتخابات را پس از بررسی

ور نگه دارند تا حدودی سبب شدند تا بحران انتخابات را شعلههای میانی با رفتار و گفتارشان تر در ردهپایین
تر تسلط و نفوذ کافی های پایینو بر شدت آن بیافزایند. آیا رهبران روی افراد و نخبگان درجه میانی و رده

های سیاسی شده برای امتیازگیریشده، عمدی و پالنریزیها برنامهکه این حرف و سخنرا ندارند، یا این
 ده است.بو

 

آید از منظر سیاسی این موضوع و مسئله را تحلیل خوب یک وقتی مسئله، تحلیل سیاسی است و یک کسی می

زنی سیاسی هایی مطرح شده است، آیا نوعی چانهها روی چه انگیزهکند که این حرفکند و آن را بررسی میمی

گیرد، عمدتاً کار کسانی است که ه صورت مینوعی رفتار خارج از چارچوب سیاسی است که خودسراناست و یا 

کند. اما من در مقام ارائۀ چنین تحلیلی نیستم. ولی بر اهل تحلیل سیاسی اند که وقایع روزمره سیاسی را تحلیل می

حل اصولی این است که اوالً مشروعیت انتخابات را تأمین کنیم که تا به حال اقدامات کنم که راهیک چیز تأکید می
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و اصولی برای تأمین حداقلی مشروعیت انتخابات صورت گرفته است و این اقدامات را باید همگی احترام  اساسی

بگذاریم.  در واقع اقدامات و توافقهای به عمل آمده در زمینۀ بررسی صنذوقهای رأی اساس و بنیاد قاعدة بازی 

یشتر از آن و با مشارکت جامعۀ جهانی، حداقلی از ماهه و یا بهای طوالنی یکزنیایم با چانهاست؛ یعنی ما توانسته

تواند یک انتخابات را شفاف کند و قاعدة اساسی بازی و چارچوب حقوقی آن را تأمین و فراهم معیارهایی را که می

 ایم که دستاورد کالنی است و نباید از میان برود. در واقع سیاستمداران ما، اعم از سیاستمدارانکند، به دست آورده

که، انتخابات را باید به نتیجه بازگشت مواجهیم و آن اینساکن مرکز و والیات باید بپذیرند که همه با یک راه بی

برسانیم، انتخابات باید به نتیجه برسد، نتیجۀ انتخابات باید اعالم شود، نتیجۀ انتخابات باید مورد قبول همه واقع شود. 

ت متوازن، با مشارکت وسیع و فراگیر تشکیل شود و باید همگی آن را ، هر طوری که شود، باید دولدوم اینکه

شود، باید واقعاً برنامۀ ملی های کالن ملی که از طرف تیم پیروز طرح و تدوین میها و سیاستبپذیریم. ضمناً برنامه

د در نقد آن بکوشیم تا باشد و باید به طرف پیروز اجازه و فرصت داده شود تا برنامۀ ملی خود را تدوین کند. ما بای

تر شود که مورد قبول و توافق همۀ نخبگان سیاسی و مردم افغانستان و قشرهای گوناگون تر و واضحتر، ملیکامل

کردن این راه نداریم؛ غیر از این سقوط همه ای جز طیبازگشت است. ما چارهجامعه واقع شود. این راه، راه بی

 است.

 

های ان بر نقش نخبگان سیاسی در تحکیم دموکراسی که انتخابات یکی از مولفهشما در یکی از گفتارهای ت -
اید. اما امروز بیشترین انتقاد در سطح جامعه از کارکرد همین نخبگان سیاسی است. آن است، اشاره کرده

تر باز نیهای عیاید. اگر بخواهیم این مفهوم با زبان ساده و مصداقشما در آنجا از نظر دینامیک کار گرفته
 شود، چیست؟تان به این انتقادهایی که به نخبگان مطرح میشود، پاسخ

 

هایی را که من در بحث من که در آن گفتار داشتم، بیشتر از منظر روند دموکراتیزاسیون است و حاال هم بیشتر بحث

های من با دیگر صحبتکنم، بیشتر بر همین مبناست نه از منظر دیدگاه سیاسی. تفاوت اساسی محافل مطرح می

گویند و من از منظر سیاست و دیدگاه حزب نظران و کارشناسان این است که آنها از منظر سیاست سخن میصاحب

کنم؛ یعنی از این منظر که ما روند گویم. عمدتاً از منظر دموکراتیزاسیون صحبت میسیاسی سخن نمی

بنای اولیۀ نظام مبتنی بر اساسی را تصویب کردیم و سنگ سازی را در افغانستان شروع کردیم؛ قانوندموکراسی

که با تواند به موفقیت برسد؛ نظامیایم. سوال بعدی این است که این نظام چگونه میقانون اساسی را گذاشته
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شود؛ گردش و های دموکراتیک نیز نهادینه میتوانیم به ثبات سیاسی برسیم و در ضمن آن ارزشاش ما میموفقیت

گیرد. در واقع نگرانی عمده و اساسی این است که این روند آمیز صورت میبجایی قدرت نیز به شکل مسالمتجا

منجر به شکست نشود؛ در واقع باید چه کار کنیم که این روند شکست نخورد، چون سرگذشت تلخ شکست 

اند، اما نتیجۀ رهایی که شروع کردهایم. چه بسا کشوهای نو پا را در کشورهای در حال توسعه بسیار دیدهدموکراسی

آن جنگ داخلی، استبداد و مانند آن بوده است.  در پاسخ به این سوال طی یک سخنرانی چند سال پیش از این  

نظران در پاسخ به پرسش یادشده نظریۀ نقش نخبگان را در تحکیم دموکراسی مطرح کردم.  چون شماری از صاحب

کنند. به اعتقاد آنان اقتصادی و فرهنگی توسعه یافته زمینۀ تحقق دموکراسی را فراهم میاند که ساختار بر این عقیده

ای شود. من در آن سخنرانی گفتم که این نظریهرسد و نهادینه نمیدر غیاب این ساختارها، دموکراسی به ثبات نمی

ای شان در مورد تحقیقات و بررسینظرانی هستند که بر اساس نیست که الزاماً باید آن را بپذیریم؛ زیرا صاحب

اند، و که ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسعه نداشتههای موفق، اعتقاد دارند در کشورهاییدموکراسی

اند دموکراسی را به پیروزی برسانند. در راستای این نظریه اند، با ارادة نخبگان خود توانستهدچار منازعۀ دوامدار بوده

ام، وقتی در کشوری، حداقلی از توافق ملی وجود داشته بادشد؛ ظریۀ دینامیک که شما نام بردید، من گفتهبر اساس ن

یعنی هیچ گروه قومی و یا مذهبی خواهان جدایی نباشد و در عین حال نوعی منازعۀ دوامدار وجود داشته باشد و 

ای که نخبگان آن در رأس بات، در چنین جامعهحلی هم پیدا نشود، جز پذیرش دموکراسی و انتخابرای منازعه راه

دهند. کنند، به ناچار تن به دموکراسی میهای منازعه را رهبری میرهبری سیاسی طرفهای منازعه قرار دارند و طرف

هایشان را به نفع توافق عمومی تعدیل کنند و خواستنظر میهای درجه یک شان صرفبا این اقدام خود از اولویت

شود؛ در این مرحله با و این چیزی است که عمالً در افغانستان اتفاق افتاد. بعد مرحلۀ خوگیری شروع می کنندمی

اند. در همین فرایند های دموکراتیک اعتقاد ندارند، اما از سر ناچاری به دموکراسی تن دادهکه نخبگان به ارزشاین

های آن، دوباره به منازعۀ های دموکراتیک و قاعدهزشندادن به ارکنند که در صورت تناست که نخبگان درک می

ترس از افتادن  بست است. همینحل نیست؛ بلکه نوعی بندانند که منازعۀ دوامدار راهشوند و میدوامدار دچار می

عی های دموکراتیک وفادار بمانند. در این مدت نوچنان به بازیکند که همدر منازعۀ دوامدار، آنان را وادار می

گذارند گیرد و در جریان زمان، نسل دومی از نخبگان سیاسی پا به عرصه میخوگیری و عادت به روند شکل می

های دموکراتیک دارند. اگردر این جریان، ها و ارزشتر و پایدارتر به بازیهایی به نسبت عمیقکه وفاداری

های دموکراتیک در سطح باور عمومی به ارزش دموکراسی  موثریت و کارآمدی خود را نشان دهد، نوعی اعتقاد و

توانند در مرحلۀ گذار و خوگیری نقش بسیار اساسی را ایفا کنند. آید. اینجاست که نخبگان میجامعه به وجود می
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گیرد، از همین زاویه است. اگر آنان سعی کنند تا در این حاال هم اگر نسبت به نخبگان سیاسی انتقاداتی صورت می

گیرند و این انتقاد همگانی سبب ور را به سوی منازعه و سقوط پیش ببرند، مورد انتقاد عمومی قرار میمرحله کش

آورد، بلکه نقش شود تا نخبگان ما متوجه باشند که رفتن به سوی منازعه موفقیت و برد را برایشان به همراه نمیمی

اکنون وجود مین انتقادها نسبت به نخبگان که همدهد. هشان را در جامعه کاهش میاجتماعی و سیاسی و محبوبیت

های های رفتن به دورة منازعه را برای نخبگان ما افزایش بدهد و آنان را به بازیتواند به نوعی هزینهدارد، می

 دموکراتیک وفادار نگه دارد.   

 

از کارگزاران محلی قدرت، نقش منفی را در بدترشدن بحران در واقع پرسش هم همین جاست. شماری  -
دهند. از قضا همین افراد شان با اظهارنظرهای گاه و بیگاه ادامه میانتخاباتی داشتند و کماکان به همین نقش

شدن نظام تأکید دارند، در چنین کم پارلمانیشدن یا دستدر طیف سیاسی جای گرفته که بر فدرالی
های تواند مثال بارزی در تحکیم پایهنخبگان که در سیاست عملی کشور فعالند، چقدر میوضعیتی، این 

 نظام دموکراتیک باشند؟
 

 

دیگر تفکیک شوند.: موضوع اول این است که نخبگان ما در این چند موضوع هست در اینجا که اینها باید از یک

شوند، ر واقع نقد و ایرادهایی که  بر نخبگان ما وارد میخواهند ایفا کنند؟ دی حساس تاریخی چه نقشی را میمرحله

-همچنین پیامدهای احتمالی اقدامات سیاسی آنها در این خصوص که کشور را  به در دوره دوامدار منازعه برمی

دهند؛. یعنی هزینۀ ی اینها هزینه اقدامات خطرناک و پر از ریسک آنان را به ضرر خودشان افزایش میگردانند همه

شود ها سبب میبرد. و باال بودن این هزینهسیاسی را که آنان بابت کردار و گفتار رادیکال خود باید بپردازند باال می

که نخبگان ما بیشتر بر خود کنترل داشته و از دست زدن به اقدامامت خطرناک و  گفتار رادیکال پرهیز کنند.. چون 

ی سیاسی، متوجه این  دار را ندارند. هر نخبهدوره منازعه دوام تمامی مردم و کشور، ظرفیت و تحمل بازگشت به

های شان نباشند، از رهگذر همین نقد و انتقاد های عمومی که صورت نکتۀ ظریف هست و اگر احیاناً هم بعضی

 شوند.گیرند، اصوالً متوجه این نکتۀ ظریف میمی

گردند  میان بردن عواملی که سبب تجدید منازعه میموضوع دوم نخبگان سیاسی برای حل دوام دار منازعه و از 

ممکن است پیشنهادهای گوناگون داشته باشند. و در این راستا برای مثال پارلمانی بودن نظام را  پیشنهاد کنند. در 

تواند ساختار گونه پیشنهادات، باید این اصل را در نظر گرفت که تا چه اندازه میخصوص بررسی و ارزیابی این
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ی حل کنند که اوالً نتیجۀ انتخابات این حس را برای هیچ گروه قومی تولید نکند که از وقی کشور را به گونهحق

گونه احزاب شود. البته وقتی احزاب سیاسی ملی به وجود آید و رقابت میان اینحضور در قدرت و دولت حذف می

شوند و این از لوازم قت از قدرت کنار گذاشته میباشد،. طبیعتاً برخی از احزاب در نتیجۀ انتخابات به صورت مو

یک نظام دموکراتیک است. اما اگر نتیجه انتخابات حذف اقوام باشد در واقع این انتخابات نه تنها مشکل را حل 

دهد. بنابرین، ما باید ساختار حقوقی را به کند بلک بحران مشارکت و حتی بحران هویت ملی را افزایش میمی

ح کنیم که نتیجه انتخابات ناشی از آن حذف هیچ گروه قومی از عرصه قدرت سیاسی در کشور نباشد ی اصالگونه

قانون اساسی فعلی  83و قدرت به شکل متوازن و با توازن ملی به وجود آید. در واقع دقیقاً به همین دلیل در مادة 

کت عمومی و عادالنه تمامی مردم افغانستان ی تنظیم شود که به  مشارتسجیل شده است که نظام انتخاباتی به گونه

که که قانون اساسی تعدیل شود در جستجوی بینجامد. بنابرین برای اصالح ساختار حقوقی نظام سیاسی در صورتی

چینین مدلی از  اداره و نظام سیاسی کشور باشیم. برای این منظور باید چندین گزینه، از جمله نظام پارلمانی، نظام 

ی متشکل از ریس جمهور و صدراعظم، نظام ریاستی با سه  معاون و همراه بادادن اختیارات و مسئولیت نیمه ریاست

های نظام چنین ظرفیتهای بدیل و موثر دیگر روی میز گذاشته شوند. همهای محلی و گزینههای بیشتر به حکومت

و تعدیل قوانین ارگانیک از قبیل قانون کنونی برای حل این مشکل که از طریق تطبیق دقیق قانون اساسی و وضع  

توان آن را فعال ساخت، دقیقاً مورد بررسی انتخابات و قانون ادارة محلی در حدود احکام این قانون اساسی که می

قرار گیرد. برای مثال، به موجب قانون اساسی بخشی مهم وظابف و صالحیتهای رئیس جمهور به عنوان رئیس 

مهوری تعلق دارد. رئیس جمهور در اجرای این بخش از وظایف خود به عنوان رئیس حکومت به مقام ریاست ج

حکومت نیازمند تصمیم و مسئولیت جمعی کابینه است. بنابراین، بخشی مهم وظایف و مسئولیتهای رئیس جمهور 

جه نبوده است. که در طی این سالها چندان مورد توایشود. نکتهتوسط صالحیت و مسئولیت جمعی کابینه کنترل می

-جمور توسط نهاد حکومت که به نوعی منتخب ولسیبنابراین، با تطبیق دقیق این حکم قانون اساسی قدرت رئیس

 کند. شود و این از شخصی شدن قدرت جلوگیری میجرگه است، تمثیل و در عین حال کنترل می

 

 

وجه به کارکردی که شما در شود این است که با تجناب داکتر صاحب پرسشی که در اینجا مطرح می -

اید و با توجه به کمیسیون تدقیق قانون اساسی و عضویت در کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی داشته

کنید، اگر اید، فکر نمیاید و  تجاربی نیز کسب کردهدهۀ گذشته در این زمینه کردهمطالعاتی که در یک

شدن نظام رأی بدهند و چنین نظامی شکل شدن یا پارلمانیریاستیشدن یا نیمهنخبگان سیاسی بر ریاستی
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شدن انتخابات در شرایط کنونی، بیشتر به وزیر از پارلمان رأی بگیرد، با توجه به قومیبگیرد که نخست

انجامد؛ چون در پارلمان بیشتر کسانی ای اقلیت از نظام و از دایرة قدرت نمیهای قومی و فرقهحذف گروه

 تر اند. های قومی پرجمعیتکنند که وابسته به گروهیحضور پیدا م

 

شود و جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب میپیشاپیش باید بگویم نظام پارلمانی با نظامی که در آن رییس

گیرد، کامالً دو نظام متفاوت است. نظام پارلمانی با جمهور از پارلمان رأی میوزیری که با پیشنهاد رییسنخست

شود و قدرت وزیر  قرار دارد که توسط پارلمان تعیین میگیرد و در رأس حکومت نخستانتخابات شکل مییک 

جمهور یک مقام تشریفاتی است و آنهم توسط خود شورای ملی انتخاب گیرد و رییساجرایی را به دست می

ور یک حوزة انتخاباتی بوده و سیستم که تمام کشاگر انتخابات قومی هم شود، در صورتی شود. در نظام پارلمانیمی

شان حضور خواهند داشت. شود که در پارلمان تمامی اقوام افغانستان به اندازة وزنهم تناسبی باشد، منجر به این می

ها گیری این ائتالفطبیعتاً در تشکیل حکومت توسط پارلمان ائتالفی خواهد بود و بیشتر بستگی به چگونگی شکل

جمهور قومی خواهد بود. اما در نظامی که رییسهای شکنندة قومی یا نیمهها نیز مبتنی بر ائتالفو تشکیل حکومت

وزیر محصول این دو شود و نخستشود و شورا هم مستقیماً با رأی مردم تعیین میمستقیماً توسط مردم انتخاب می

ولی در تشکیل کابینه به نسبت انتخاب است، ممکن است در رأس هرم قدرت حضور برخی اقوام تضعیف شود، 

اند، اعمال نفوذ کنند ولی به دلیل جمهور منتخب حمایت کردهکه از رییسشان و به نسبت اینحضور و قدرت رأی

عدم حضور در رأس هرم قدرت، حضور برخی اقوام در قدرت و دولت متوازن نخواهد بود و اعمال نفوذ در تشکیل 

های ءً به همین دلیل بود که پیشتر در پاسخ پرسش قبلی شما گفتم که باید مدلکابینه نیز تضعیف خواهد شد. بنا

های گوناگون برای یافتن به دو پرسش مورد مطالعه قرار گیرند: اوالً حکومت گوناگون را روی میز بگذاریم. مدل

های کالن یملی یا مرکزی بر اساس چه مدلی شکل گیرد که به حذف هیچ قومی نینجامد، هرم قدرت و پالیس

های محلی چگونه و بر که حکومتمحصول حضور و مشارکت متوازن ملی باشد نه قوم و یا اقوامی خاص. دوم این

های فرهنگی به تعبیر قانون اساسی فعلی وضعیت اجتماعی تشکیل شود و چه هایی از جمله مولفهاساس چه مولفه

ها را تابع ارزشهای اساسی قانون اساسی از جمله ین حکومتتوان ااندازه صالحیت داشته باشد و تا چه اندازه می

توانیم صیانت از حقوق گروههای قومی و مشارکت آنها در حکومت محلی ساخت، و از این رهگذر تا چه اندازه می

بحران مشارکت یا بحران قدرت متمرکز را از راه توزیع آن میان مرکز و حکومات محلی مهار و کنترل کرد. بنابرین 

های محلی را با صالحیت بیشتر که مردم در آن حس توانیم حکومتباید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می
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شان داشته باشند و قدرت به صورت متمرکز در مرکز به صورت کپسولی از تر در تعیین سرنوشتمشارکت مستقیم

الً ملی و ارزشهای بنیادین قانون اساسی باشند فردی به فردی دیگر جا به جا نشود و در عین حال تابع فرایندهای کام

های ساکن آن تمام نشود، ساماندهی کنیم. نظرانه به ضرر اقلیتای و تنگهای کامالً قومی و فرقهو به حکومت

حل معقول آنها بر ها را باید یکجا روی میز بگذاریم، صادقانه در جهت یافتن راهای این مسایل و نگرانیمجموعه

 دلهایی که در جهان وجود دارد و تجربه شده، کوشش کنیم. مبنای م

 

شدن افراد، بازسازی گرفتن ناسیونالیسم قومی و رادیکالیزهشود، خطر قدرتیکی از مسایلی که مطرح می -
گیری از سازوکارهای دموکراتیک، هماند انتخابات سال اخیر با بهره 30ساختار قدرت پیش از منازعۀ 

 دانید؟را چقدر جدی میاست، شما این خطر 
 

کند. خود همین خطر که انتخابات در واقع این خطر وجود دارد و از خطراتی است که افغانستان را همیشه تهدید می

شود که در واقع تهدیدی برای دموکراسی، ثبات و امنیت افغانستان است و خطراتی است از جملۀ آنهاست. قومی می

ای جز عبور از این مراحل را نداریم و در این مراحل باقی نمانیم. برای این کار باید هکنم که چاراما بازهم تکرار می

تواند تا حدی این حل را مدنظر بگیریم، همانگونه که پیشتر هم گفتم، اصالح ساختار حقوقی میای از راهمجموعه

شدن در نتیجۀ انتخابات را مشکالت را کاهش دهد؛ یعنی هزینۀ شکست در انتخابات را کم کند و ترس از حذف

که به مشارکت عمومی کاهش دهد. اقدام دیگر این است که نظام انتخاباتی را طوری باید طراحی کنیم، ضمن این

های انتخاباتی شانس گیری احزاب سیاسی فراگیر منجر شود. برخی از سیستمبینجامد، به شکلهمۀ مردم افغانستان 

سازد. هرچه حزب بزگتر و فراگیرتر و همه شمول باشد به همان پیمانه ب میسر میپیروزی را تنها در چارچوب احزا

شود که فعاالن سیاسی به سوی ها سبب میگونه سیستمکند. طبیعی است که اینحضور افراد را در قدرت بیشتر می

ابات از حالت قومی شدن انتختواند به تدریج به خارجتشکیل احزاب و تشکیالت حزبی کشیده شوند. این حالت می

کند این است که جانب پیروز، بدنۀ اصلی دولت را که عبارتند کمک کند. گام سوم که ما را از این خطر دور می

های عدلی و قضایی، ها، بخشاز اردو، پولیس، امنیت ملی، ادرات خدمات ملکی، معارف، تحصیالت عالی، دانشگاه

ای، غیرسیاسی و غیرقومی بسازد، یعنی اداره، ی خوب هستند، حرفهدارکنندة خدمات دولتی و حکومتکه ارائه

شدن این ادارات، هویت ملی ای، غیرسیاسی و غیرقومیای نداشته باشد.  با حرفههویت و کارکرد قومی و فرقه

طلبی و سازی در افغانستان وجود دارد؛ در افغانستان کسی خواهان جداییهای ملتشود؛ زیرا سایر مولفهتقویت می
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که خواهان تجزیه و خودمختاریند، در افغانستان وجود ندارد، تجزیه نیست، ناسیونالیسم قومی به شدت کشورهایی

طرف و گیر نیست، فقط کافی است که دولت بیاختالف روی ساختار حقوقی دولت بسیار عمیق و گسترده و همه

ه با مدیریت و رهبری رهبران سیاسی منتخب و توافق ای کطرف و حرفهای شکل بگیرد. همین ایجاد دولت بیحرفه

دهد. و اجماع نسبی نخبگان سیاسی افغانستان شکل می گیرد،  قوم، زبان، مذهب کارکرد سیاسی خود را از دست می

گیری کند. وقتی با شکلها به نحوی مصونیت ایجاد میطرف هر یکی از هویتدر فضای کنونی و در فقدان ادارة بی

ها کارکرد سیاسی خود را از دست داد، ناسیونالیسم قومی، شدیداً تضعیف ها و مولفهطرف این هویتبیادارة 

شدن این عوامل، ضمن شود. با تضعیفشود، تضعیف میکه سبب تقویت ناسیونالیسم قومی میشود. عواملیمی

کنیم و هویت فراگیری حرکت می گذاری به تنوع و گوناگونی، به سویهای قومی و احتراماحترام و حفظ هویت

 رود.شویم و این خطری را که شما به آن اشاره کردید، از میان مینزدیک می

 

اعتباری نهادهای انتخاباتی منجر شده باشد و یا در واقع ابزاری هایی که ممکن است به بییکی از معضل -
دهند، نحوة گزینش اعضای ار میشان قرای برای پیشبرد منافع شخصیمایهکه آن را دستبرای کسانی

هرچند مراحلی -شوندجمهور تعیین میهای انتخابات است. به این دلیل که آنها از طرف رییسکمیسیون
طرف جمهور است و بیکنند که زیر نفوذ رییسهای درگیر بهانه قرار داده و ادعا میآن را طرف -دارد

 دارد؟نیستند، راهکار دیگری هم در این زمینه وجود 
 

اوالً باید گفت که روند فعلی انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی بر مبنای قانون انتخابات 

ای بوده و به نوعی، صورت گرفته است و انتخاب و گزینش آنان، هماگونه که شما اشاره کردید، حداقل دو مرحله

، دارای توازن قومی و حتا سیاسی است. از این لحاظ تمامی ایرادها و شدهبینیهمانگونه که در قانون انتخابات پیش

جمهور لزوما به این معنا نیست که جمهور فشرده کنیم و تعیین آنها توسط رییستوانیم روی رییسها را نمیاشکال

اند. به نظر من جمهور جمهور قرار دارند و یا به لحاظ سیاسی طرفدار و هوادار رییسآنان زیر نظر و نفوذ رییس

مشکل اساسی را در خود اعضای کمیسیون مستقل انتخابات جستجو کرد که نتوانستند تصمیم جدی را برای مدیریت 

قوی و خوب انتخابات بگیرند و بر اجرای آن نظارت کند و بر بدنۀ اجرایی آن کنترل کامل داشته باشند. از جانب 

طرف و فرد خاص را  در روند انتخابات نیز باید در نظر گرفت. این یک جانبۀ همه، نهدیگر باید مداخلۀ وسیع و همه

که حفظ این های ذاتی و انحصاری کمیسیون تضعیف شود، در حالیمداخالت سبب شده است که صالحیت

حل و روش بهتر برای تعیین اعضای کمیسیون مستقل که راهصالحیتها شرط الزم یک دموکراسی موفق است. اما این
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ابات و شکایات انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی فعلی چیست باید گفت به موجب این قانون اساسی  مقامات انتخ

جمهور باید حکم تعیین شوند. به موجب این حکم حد اقل نهایت رییسجمهور تعیین میعالی دولتی توسط رییس

تعدیل قانون تشکیل و صالحیت کمیسیون  ولی در میکانیزم این تعیین از طریق. اعضای کمیسیون را صادر کند

که برای مثال در آفریقای جنوبی کمیسیون توان از یک روش دیگری استفاده کرد و آن اینمستقل انتخابات می

های پارلمانی و اعضای احزاب سیاسی خاصی در مجلس ملی آن کشور وجود دارد که متشکل از تمامی فراکسیون

کند.  معنا و مفهوم آن این است که تعیین کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین میشامل در پارلمان است، اعضای 

گیرد. ما های سیاسی صورت میاعضای کمیسیون مستقل انتخابات، با اعمال نظر و توافق جمعی تمامی جریان

ون محصول توافق توانیم با اصالح قانون یادشده از این روش استفاده کنیم. در نتیجۀ  آن تعیین اعضای کمیسیمی

جرگه باشد. نتیجۀ توافق جریانهای گوناگون بر افرادی خاص  به عنوان اعضای جمعی جریانهای گوناگون در ولسی

گیری کم دارای توانایی تصمیمطرف و مستقل و یا دستکمیسیون به طور طبیعی  این خواهد بود که افراد بی

جمهور شوند. این افراد به رییسباشند، مورد توافق آنها واقع میمستقالنه و مقاومت در برابر مداخالت را داشته 

که این روش تا چه حد نظر به وضعیت جمهور حکم آنان را صادر کند. اما اینپیشنهاد شود و در نهایت رییس

 جرگه که عمدتاً متشکل از نمایندگان مستقل است، در کشور ما کارساز است نیازمند تأمل بیشتر است.ولسی

 

نتقاد دیگری که در سطح جامعه وجود دارد و این خطر را در پی دارد که همگی به انتخابات و فرایند ا -
ها و راهکارهایی است که در قانون حلباور شوند، ارجحیت سازوکارهای سیاسی بر راهدموکراتیزاسیون بی

شکیل حکومت وحدت ملی. های انتخابات بر سر تبینی شده است. مثالً توافق سیاسی نخبگان یا طرفپیش
شود بدون برگزاری کنند که در این صورت، انتخابات معنایی ندارد و میمنتقدان این نظر را مطرح می

 پرهزینۀ انتخابات به چنین توافقی دست یافت و حکومت را از حاکم قبلی به بعدی انتقال داد.
 

به نظر من چندان موجه نیست، اما در عین حال حاکی از یک نگرانی عمیق و جدی است. این نگرانی این است که 

خورد. ای دارد. یک طرف پیروز است و یک طرف شکست میهای دموکراتیک، انتخابات برنده و بازندهدر نظام

با نقد حکومت اپوزیسیون را خورده با پذیرش شکست و دهد و طرف شکستطرف پیروز حکومت تشکیل می

دهد. بنابرین انتخابات بیانگر آرزوهای کسانی است که در انتخابات شرکت کرده و یک تیم را به پیروزی تشکیل می

رسانده است. تیم دیگر موقتاً در حاشیۀ قدرت قرار می گیرد و به نقد طرف پیروز و نظارت بر کارکردهای آن 

های دموکراتیک است. لکن بر عکس نتیجۀ روشی که اکنون در نتخابات در نظامپردازد. این از کارکردهای امی
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ای وجود ندارد. این چیزی است خوردهشود، این است که انتخابات به نوعی هیچ شکستانتخابات جاری پیشنهاد می

شد. ولی باید مدنظر تواند حاکی از این نگرانی باکند. این انتقاد میکه کارکرد یک نظام دموکراتیک را تضعیف می

داشته باشیم که ما در مرحلۀ گذار به دموکراسی قرار داریم و دموکراسی در کشور ما هنوز ثبات و ماندگاری الزم 

که پروژة دموکراسی در افغانستان شکست نخورد و انتخابات به یک بحران را کسب نکرده است. بنابرین برای این

دادن به تشکیل آنچه من پیشتر دولت مشارکت ملی گفتم، نداریم. این برای ای جز تندوامدار تبدیل نشود، چاره

هایی با دولت ائتالفی دارد؛ چون در دولت که، مشارکت ملی یک سلسله تفاوتجلوگیری از شکست است. دوم این

شارکت اعضای تیم ها باید از تیم پیروز باشد؛ رهبری از آن تیم پیروز باشد. منتها تیم پیروز ممشارکت ملی، پالیسی

ای تر از آن تیم پیروز قدرت را قومی، سمتی، مذهبی و فرقهرقیب خود در ساختار قدرت فراهم کند، اما مهم

یافته های پیشرفت و توسعهکند. این مهم است که حتا در انتخابات شفاف، دموکراتیک  که در دموکراسینمی

ای بسازد. اگر آنجا هم نتیجۀ انتخابات به ی، سمتی، مذهبی و فرقهبرگزار می شود، هم نباید تیم پیروز قدرت را قوم

خورد. دموکراسی صرفاً به کردن قدرت باشد، در آنجا هم دموکراسی شکست میکردن، انحصاریقومی

رسیدن نیست، بلکه رعایت اصول و چارچوب حقوق اساسی و قانون اساسی آوردن رأی اکثریت و به قدرتدست

خواهد و همه به نوعی حقوق اساسی موافقان و مخالفان است و قدرت را برای موافق و مخالف میبه عنوان حافظ 

ای شدن دراساس در قدرت شریکند. بنابرین دولت مشارکت ملی، به تعبیری که من گفتم، مانع قومی، سمتی و فرقه

که نهادهای دولتی را  شود. در مرحلۀ بعدی، دولت مشارکت ملی باید کوشش کندقدرت و انحصار قدرت می

سازد و در این ها اساس و بنیاد دولت مشارکت ملی را میای، غیرقومی، غیرسیاسی و غیرمذهبی بسازد. اینحرفه

شویم. چارچوب است که ما به سمت و سوی دموکراسی پیشرفته که در کشورهای پیشرفته وجود دارد، نزدیک می

غافل از این نکته است که ما به آن سمت در حال حرکتیم. اگر ما در مسیر  کنند،منتقدانی که این انتقاد را مطرح می

حرکت به آن سمت، این مالحظات را مدنظر قرار ندهیم و بگوییم که حق حاکمیت انحصاری را داریم، حق داریم، 

فضا کشانیم و در این خواهیم باید تشکیل بدهیم، دموکراسی را به شکست میحکومت را به هر شکلی که می

گیری دولت مشارکت ملی را در شرایط کنونی رسد. از این لحاظ است که من شکلدموکراسی به نقطۀ پیروزی نمی

دانم. در این مرحله از نگاه مطالعات مربوط به توسعه و تحکیم حل میهایی که در باال عرض کردم، راهبا آن ویژگی

زم رسیدن به یک دموکراسی با ثبات است و اگرنه دموکراسی، انعطاف، مصالحه، میانه روی و گذشت شرط ال

تواند در فضای شکست خواهیم خورد.  کافی است به دو تجربۀ متفاوت مصر و تونس نیم نگاهی بیندازیم. کسی می
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کنونی کشور رهبر سیاسی موفق باشد و این رهبری را به وجود آورد که به این روش عمیقاً آشنا و عمالً به صورت 

 آن متعهد باشد.          پایدار به 

 

 


