
نوشتارهایی پیرامون

دموکراسی افغانی؛ 
فرصت ها و چالش ها

 

 به کوشش محمد نبی احمدی و مجید اسماعیل زاده



نوشتارهایی پیرامون دموکراسی افغانی: فرصت ها و چالش ها نام کتاب:   
انتشارات امیری                                         ویرایش و ساخت نمایه : 

محمد مظفری طرح روی جلد:   
چاپ اول:   1393

کابل- افغانستان محل چاپ:   
شمارگان:   500 نسخه
200 افغانی قیمت:  

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان ناشر:    



پیشگفتار

انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 1393 مهم ترین فرصت در نهادینه شدن حکومت دموکراتیک 
و انتق��ال صلح آمیز قدرت در افغانس��تان می باش��د. یکی از علت های اصل��ی جنگ های طوالنی و 
عقب ماندگی تاریخی افغانس��تان در عرصه های سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی، ناکامی در ایجاد و 

حفظ روند صلح آمیز و قانونمند دولت سازی و انتقال قدرت سیاسی می باشد. 
خش��ونت و قانون گریزی بس��تر اصلی و عادت جابجایی حاکمان و دولت  مردان بوده اس��ت. با 
وجود داشتن سابقۀ طوالنی در ایجاد نهاد دولت مدرن، هنوز پروسۀ دولت سازی و تحکیم پایه های 
مشروع و مقتدر دولت تثبیت، منظم و عادی نشده است. سقوط پی درپی دولت ها در دهه های اخیر 
نه تنها باعث بی ثباتی نهاد دولت شده بلکه عامل سایر نابسامانی ها و ناامنی ها نیز بوده است. موفقیت 
افغانستان در انتقال مس��المت آمیز و قانون مند در انتخابات پیش رو ضمن تحکیم و تقویت پایه های 
دولت و روند دولت س��ازی موجب گشایش س��ایر گره های پیچیدۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

کشور خواهد شد. 
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در راستای اهداف سازمانی و مسئولیت های ارزشی خود 
در تقویت پروس��ه های دولت سازی و اقتدار مشروع و صلح پایدار، در آغاز سال 1392 بخش ویژه 
»انتخابات ریاست جمهوری 1393« را ایجاد نمود. این بخش در جریان ماه های گذشته چندین برنامه 
پیرام��ون انتخابات از جمله برگزاری همایش های تخصصی انتخابات��ی در کابل، هرات و خارج از 
کشور سازمان دهی نموده است. چاپ کتاب ویژۀ انتخاباتی از دیگر برنامه های بخش ویژه انتخاباتی 
انستیتوت می باشد. در این کتاب نوشته هایی پیرامون انتخابات و روند دموکراتیزاسیون کشور توسط 

عده یی از فرزانگان کشور جمع آوری شده است.
 انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان مراتب سپاس و قدردانی خود را از همه این نویسندگان 
و همچنی��ن از س��فیر کانادا خان��م دیبرا الینس به خاط��ر کمک مالی در چاپ ای��ن کتاب و آقای 

محمدنبی احمدی در کمک به جمع آوری مقاالت ابراز می دارد. 
امیدوار هس��تم که این کتاب قدم کوچکی در راستای نهادینه ش��دن حکومت داری قانونمند و 

مشروع در افغانستان شود.
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قوم کراسي و قبیله ساالری؛
)ماهیت انتخابات و دموکراسی افغانی(

داکتر محمد شفق خواتي1

چکیده
انتخابات به عنوان جلوۀ ملموس دموکراس��ي و تحزب به عنوان چرخ دندۀ دموکراسي و موتور 
محرک آن به ش��مار می رود. نوش��تار حاضر در پي توصیف ماهیت انتخابات و ویژگی های آن در 
افغانستان است. در این نوشتار نشان داده شده است که انتخابات، تحزب و دموکراسي در افغانستان 
گران بار از مطالبات و گرایش هاي قومي و متأثر از منطق سیاس��ی قبیله ای اس��ت و چیزي که ما از 
آن به دموکراس��ي یاد مي کنیم و انتخابات به عنوان یکي از نمادهاي عیني آن به ش��مار مي رود، در 
واقع »دموکراس��ي صوري« و مش��حون از ارزش های قومي و رویکرد قبیله ای به این پدیده اس��ت. 
»دموکراسي صوري« نه تنها دموکراسي نیست، بلکه با »شبه دموکراسي« نیز فاصلۀ زیادي دارد. ماهیت 
قومي انتخابات از طریق بررسي چند انتخابات در سال هاي گذشته  توصیف شده است. قسمت دوم 
نوشتار نیز، به راه کارهاي نجات انتخابات، تحزب و دموکراسي در افغانستان از دام قومیت و منطق 

قبیله ای اختصاص یافته است.

کلیدواژه ها: انتخابات، قومیت، تحزب، جامعۀ مدني، دموکراسي، فرهنگ سیاسي. 

1 . دکترای اندیشه ی سیاسی، استاد دانشگاه و سردبیر سه روزنامه آسیا تایمز.
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درآمد
انتخابات، درواقع تجلي ارادۀ مردم، راهي براي تعیین سرنوش��ت اعضاي یک جامعۀ سیاس��ي، 
ابزاري براي مهار قدرت و باالخره نماد ملموس دموکراسي است. در دموکراسي این فرض بنیادي 
مقبول افتاده است که مردم خود باید سرنوشت خویش را تعیین کنند و رضایت شهروندان در تبعیت 
از دس��تگاه حاکمه، از متغیرها و عناصر اساس��ي در فلسفۀ سیاسي دموکراس��ي به شمار مي رود. راه 
کشف مشروعیت حکومت در یک فلسفۀ سیاسي و نظام دموکراتیک، رضایت و مقبولیت عمومي 
اس��ت. تعیین سرنوشت در یک جامعۀ سیاسي که از افرادي با سالیق متفاوت و تمایالت گوناگون 
تش��کیل شده اس��ت، از طریق برگزاري انتخابات آزاد شفاف و عادالنه ممکن مي گردد و جز این، 
راهي براي ابراز اراده و نش��ان دادن رضایت یا عدم رضایت از دستگاه حاکمه و دولت مردان وجود 

ندارد.
بنابراین، فلس��فۀ وجودي انتخابات، این فروض اس��ت که: 1. م��ردم صاحب خردند و مي توانند 
گزینش نمایند؛ 2. مردم حق دارند که خود سرنوشت خویش را تعیین کنند؛ 3. حکومت و دستگاه 
حاکمه باید مش��روعیت خویش را از طریق مقبولیت همگاني یا رضایت عامه کس��ب نماید؛ 4. راه 
دیگری براي کشف رضایت مردم، تشخیص میزان مقبولیت دستگاه حاکمه و عمل کرد دولت مردان 
از نظ��ر مردم، تا کنون به جز برگ��زاري انتخابات آزاد وجود نداش��ته و راه کار دیگري نیز تاکنون 

کشف نشده است.  
در این میان، احزاب نیز چرخ دندۀ دموکراسي، زمینه ساز تجلي آن اراده و کانال وصل فرمان رواي 
دموکرات و فرمان بر آزاده و داالني براي انعکاس خواس��ته هاي مردم به حکومت و انتقال انتظارات 
حکومت به مردم است. بنابراین، احزاب نقش واسط را در فرایند حکومت مردم بر مردم ایفا نموده 

و واسطۀ تبارز و تجلي ارادۀ جمعي مردم در ادارۀ جامعه است. 
کشور ما نیز پدیدۀ انتخابات و تحزب را با فراز و نشیب ها، ضعف ها و نقص هایي، عمدتاً از عصر 
سلطنت محمدظاهرشاه از سال هاي دهۀچهل قرن حاضر شمسي که به دهۀ دموکراسي معروف است 
)1352-1342ه� .ش.( تجربه نموده اس��ت. این روند در عصر حاکمیت کمونیس��تي کابل و تا دورۀ 
پیروزي مجاهدین و سقوط حکومت کمونیستي در کشور ادامه داشت. اما نقطۀ عطف روند تشکیل 
حزب و برگزاري انتخابات سراس��ري و آزاد، دورۀ پساطالبانیس��م است. در دهۀ حاضر، تحزب در 
کش��ور بیش تر رونق یافته و بیش از صد حزب در وزارت عدلیه ثبت شده است. هم چنین، از زمان 
س��قوط رژیم طالباني تاکنون، به جز انتخابات نمایندگان لویه جرگ��ۀ اضطراري و لویه جرگۀ قانون 
اساس��ي، سه انتخابات سراسري و آزاد در کش��ور برگزار گردیده است )یک دور انتخابات شوراي 

ملي و شوراهاي والیتي و دو دور انتخابات ریاست جمهوري(. 
این نوشتار در پي پاسخ به این پرسش است که »ماهیت انتخابات و تحزب در افغانستان چیست 
و داراي چه ویژگي هایي است؟« گمانۀ این نوشتار نیز آن است که »انتخابات و تحزب در افغانستان 
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به شدت متأثر از عنصر قومیت است و بر مبناي الزامات قوم گرایي سامان مي یابد.«  
به جهت ملموس بودن فرضیۀ فوق و عینیت آن در جامعۀ ما، اثبات این فرضیه  کارچندان دشواري 
نمي نماید و داده هاي زیادي مي تواند شواهد این فرضیه را فراهم آورد. بنابراین، اصل اثبات ماهیت 
قومي انتخابات و تحزب، نیاز به زحمت فراوانی ندارد و بعید مي دانم که مخالفان جدي داشته باشد. 
به همین جهت، آن چه از نظر این نوش��تار مهم  اس��ت، ارایۀ راهکارهایي براي عبور از دام قومیت و 
رهایي از احزاب قومي و دموکراس��ي قوم مدار است. هدف آن است که راه  برون  رفت از وضعیت 
موجود جست وجو شده و راه  حلي براي جاي گزیني انتخابات و انتخاب هاي ملي به جاي  انتخابات و 

انتخاب هاي قومي و تشکیل احزاب ملي به  جاي احزاب قومي ارایه گردد. 

1. مفاهیم و متغیر ها
نوش��تار حاضر حول محور سه مفهوم و متغیر سامان دهي شده است: 1. انتخابات، 2. تحزب و 3. 
قومیت. مطابق فرضیۀ این نوش��تار، »قومیت« متغیر مس��تقل و »تحزب« و »انتخابات« دو متغیر وابسته 
هس��تند. قبل از پرداختن به بررس��ي ماهیت انتخابات و تحزب در افغانس��تان، توضیح مختصري در 

ارتباط با مفاهیم و متغیرهاي ذکر شده ضروري مي نماید. 

1-1. انتخابات
ابوالفضل قاضي انتخابات را چنین تعریف مي کند:

»انتخابات، مجموعۀ عملیاتي اس��ت که در جه��ت گزینش فرمان روایان یا تعیین 
ناظراني براي مهارکردن قدرت، تدبیر ش��ده اس��ت. از این دیدگاه، انتخابات به 
معناي فنون گزینش و شیوه هاي مختلف تعیین نمایندگان است. ابزاري است که 
به وس��یلۀ آن مي توان ارادۀ شهروندان را در شکل گیري نهادهاي سیاسي و تعیین 

متصدیان اعمال اقتدار سیاسي مداخله داد.«1

انتخابات در دموکراسي ها شیوۀ معمولي تغییر در هیأت حاکمه و دست به دست شدن قدرت میان 
احزاب سیاسي است.2 از آن جا که انتخابات تجلي ارادۀ مردم است، مي تواند شاخصي براي کشف 
دیدگاه مردم در زمینۀرضایت از وضع موجود )در صورت رأي دادن به حزب حاکم( و یا تمایل شان 
به تغییرات در جامعه و سیاست هاي حکومت )در صورت رأي دادن به حزب یا احزاب مخالف حزب 
حاکم و روي کار آمدن اپوزیسون( باشد. البته این در صورتي است که نظام حزبي در یک  جامعه 
نهادینه شده باشد. در کشورهایي که نظام حزبي به خوبي نهادینه شده است، با تغییر احزاب حاکم، 
سیاس��ت هاي حاکم نیز تح��ول مي پذیرد. پس انتخابات مي توان��د از طریق تمدید حاکمیت حزب 
حاکم یا روي کار آوردن احزابي که اپوزیس��ون به شمار مي روند، تغییرات بنیادي در رویکردها و 
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سیاست هاي حکومت در عرصه هاي گوناگون پدید آورد.

2-1. حزب و تحزب
از حزب تعاریف گوناگوني صورت گرفته است. در ذیل به چند تعریف که از سوي اندیشمندان 

غربي ارایه شده است، اشاره نموده و سپس خود از مفهوم حزب تعیین مراد خواهیم نمود:
1. ادموند برک در تعریف حزب مي گوید: »]حزب[ هیأتي از مردم اس��ت که به خاطر پیش برد 

منافع ملي با کوشش مشترک بر اساس برخي اصول سیاسي مورد توافق، متحد شده اند.«3
2. گتل نیز معتقد است که: »حزب سیاسي مرکب از گروهي از شهروندان کم  و بیش سازمان یافته 
اس��ت که به عنوان یک واحد سیاس��ي عمل مي کنند و با اس��تفاده از حق رأي خود، مي خواهند بر 

حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست هاي عمومي خود را عملي سازند.«4
3. جیل کریس��ت در تعریف حزب مي گوید: »]حزب[ گروه سازمان یافتۀ شهرونداني است که 
داراي نظریات سیاسي مشترک اند و با عمل به مثابۀ یک واحد سیاسي مي کوشند بر حکومت تسلط 
یابند. هدف اصلي یک حزب این اس��ت که عقاید و سیاس��ت هاي خود را در س��طح سیاسي رواج 

دهد.«5
قانون احزاب افغانستان نیز حزب را چنین تعریف نموده است: »حزب سیاسي بر اساس این قانون 
جمیعتی سازمان یافته از اشخاص حقیقي است که طبق احکام این  قانون و اساس نامۀ مربوط براي نیل 

به اهداف سیاسي در سطح ملي یا محلي فعالیت مي نماید.«6  
در مجم��وع مي ت��وان گفت که حزب عبارت اس��ت از: گروهي از افراد جامع��ه که با اعتقاد و 
ایمان به برخي اصول )سیاس��ي، اقتصادي و...( و داش��تن اهداف مشترک،  در یک سازمان متشکل 
ش��ده و ضمن داشتن یک شعبۀ مرکزي، از طریق شعبه ها و قسمت هاي مختلف در مناطق دیگر، با 
یک دیگر ارتباط متقابل و مستمر دارند و مي کوشند تا از طرق مسالمت آمیز، براي رسیدن به اهداف 
خویش و اجراي اصول موردنظر خویش، حکومت و قدرت را به صورت مستقیم در دست گیرند، 
و در صورتي که به قدرت نرس��ند و حزب رقیب بر س��ریر قدرت باشد، به عنوان اپوزیسیون و ناقد 

حکومت.
در ارتباط با فلسفۀ وجودي و کارویژه هاي احزاب نیز باید گفت که مهم ترین فعالیت احزاب در 
زمینۀ انتخابات و کس��ب آراء صورت مي گیرد. افراد فعال از نظر سیاسي، معموالً براي خود هویت 
حزبي قائل مي ش��وند و نسبت به حزب خاصي تعلق خاطر و وابستگي پیدا مي کنند و همین تعلق و 
وابستگي بر رفتار انتخاباتي و رأي افراد تأثیر تعیین کننده دارد. عوامل مختلفي چون تعلقات طبقاتي، 
مذهبي، قومي و غیره به نوبۀ خود س��اختار نگرش هاي افراد نس��بت به اح��زاب را تعیین مي کنند و 
موجب هویت یابي حزبي مي ش��وند. احزاب سیاسي معموالً براساس ساختار شکاف هاي اجتماعي 
شکل  گرفته اند. سیاسي شدن ش��کاف ها موجب تشکیل احزاب و هویت هاي حزبي در حول آن ها 



11قوم کراسي و قبیله ساالری؛

مي گردد.7
در مجم��وع، احزاب نقش اساس��ي در تبلور حکومت دموکراتیک و تمثیل ارادۀ مردم داش��ته 
و دموکراس��ي و حکومت نمایندگي بدون احزاب سیاس��ِي سازمان یافته، در حقیقت همانند کشتي 
بي ناخدا یا قایق  بدون پارو مي ماند.  چنان که قانون احزاب افغانستان نیز دموکراسي و تحزب را الزم 
و ملزوم هم مي داند: »اس��اس سیس��تم سیاسي دولت افغانس��تان مبتني بر دموکراسي و تعدد احزاب 

سیاسي مي باشد.«8
به لحاظ نظري نیز، براي تحزب مي توان مباني نظري زیر را نام برد: 1. پلورالیس��م و تکثرگرایي 
سیاس��ي، 2.رقابت سیاسي، 3. مش��ارکت سیاسي، و 4. حق رأي ش��هروندان. در جامعۀ اسالمي نیز 
مي توان مباني فقهي زیر را به عنوان مجوز تحزب بر شمرد: 1.تکلیف امر به معروف، 2. اصل شوري، 
3. بیعت به عنوان یک حق و نیز تکلیف، 4.  ایدۀتأمین عدالت اجتماعي، 5. تکثرگرایي اعتقادي و 

6. اجتهاد تخطئه پذیر.  

3-1. قومیت
 »قوم« مجموعه اي از افراد گروه هاي به هم پیوسته هستند که داراي روابط و پیشینۀ پیوند خانوادگي 
و   سرگرفته از یک تبار بر اثر گسترش یک یا چند خانوادۀ پیوسته باشند، و این مجموعه داراي نژاد، 
زبان  و  فرهنگ، و منطقۀ زیس��ت مش��ترک هس��تند.9  »قومیت« و »قوم گرایي« نیز یعني تنظیم رفتار 
سیاس��ي بر اساس منافع  قومي و  پي جویي منافع قومي در برابر منافع اقوام غیرخودي یا ترجیح منافع 

قوم در برابر التزام به منافع  عام ملي در درون  نظام سیاسي حاکم بر یک قلمرو سرزمیني معین.
کش��مکش هاي قومي و نژادي همیش��ه در زندگي سیاسي و تکوین و اضمحالل دولت ها نقش 
داش��ته اند. فتح سرزمین یک قوم به وسیلۀ قومي دیگر یکي از عوامل تشکیل دولت ها بوده است. در 
تاریخ اندیشه هاي اجتماعي و سیاسي، اندیشۀ برتري نژادي و قومي از اندیشه هاي بسیار کهن و رایج 
اس��ت. از نظر جامعه شناسي سیاس��ي، مبحث اقلیت هاي قومي و ملي و رابطۀ آن ها با قدرت دولتي، 
مبحث مهم است. عنوان اقلیت هاي ملي در مورد گروه هاي قومي و فرهنگي خاصي به کار مي رود 
که در درون کش��وري به س��ر مي برند که دولت آن تحت سلطۀ قوم دیگري است. پیدایش مشکل 
اقلیت هاي ملي و قومي در درون کش��ورها، حاصل پیدایش ناسیونالیس��م نوین بوده اس��ت که هم 
موجب تقویت احس��اس همبستگي قومي اقلیت ها شده و هم احساسات ناسیونالیستي قوم حاکم را 

تقویت کرده  است.10
با توجه به فرضیه  و مفاهیم مطرح ش��ده، متغیر مستقل این نوشتار »قومیت« و دو متغیر »انتخابات« 
و »تحزب« متغیرهاي وابس��ته به شمار مي روند. یعني، متغیر قومیت روي تحزب و انتخابات اثرگذار 
اس��ت و این دو، معلول علتي به نام قومیت اس��ت. از جهتي مي توان گفت که قومیت متغیر مستقل، 
تحزب متغیر واسط، و انتخابات متغیر تابع و وابسته است. یعني فرهنگ قومي و عقالنیت و آگاهي 
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سیاس��ي قومي س��بب تحزب بر مبناي قومیت ش��ده و احزابي قومي به نوبۀ خود، سبب مي شود که 
انتخابات نیز رنگ و بوي قومي به خود گرفته و رقابت هاي سیاس��ي و گزینش ها نیز با گرایش هاي 
قوم��ي صورت پذیرد. احزاب از طریق تبلیغات و تحریک و تش��ویق مردم، مي توانند گرایش هاي 
قومي را پررنگ نموده و از عنصر قومیت براي رسیدن به هدف، کمک گیرند. حتي بدون تبلیغاِت 
س��ازمان دهي شده از س��وي احزاب، از آن جا که احزاب در ذات خود قومي است، هر قومي منتظر 
موضع گیري ها و معامالت سیاس��ي رهبران قوم خود می باش��ند و خود را وابسته به حزب قومي شان 
مي دانند. به همین جهت، سیاس��ت هاي اعالمي و و اعالن مواضع از سوي رهبران قومي که در رأس 
احزاب سیاسي قرار دارند، به نحوي جهت دهي مردم به سوي کاندید مورد نظرشان به شمار مي رود. 
هرچن��د در جامعه اي که فرهنگ و عقالنیت قومي غالب باش��د، بدون تحریک احزاب نیز مردم با 
گرایش ه��اي قومي به پاي صندوق هاي رأي آمده و ب��ه کاندید قومي رأي خواهند داد. اما احزاب 
به عنوان حلقۀ وصل مردم و قدرت حاکمیت، مي توانند نقش واسط و میان گر را نیز ایفا نموده و با 

صّحه گذاشتن به گرایش قومي رأي  دهندگان، حس قومي آنان  را بیش تر تحریک کنند.  
وجه آرماني یک انتخابات دموکراتیک در یک جامعۀ مدرن و متمدن آن اس��ت که احزاب بر 
بنیاد  اندیش��ه هاي خاصي در زمینه هاي اقتصاد، سیاس��ت و فرهنگ و در عرصه هاي متفاوت مسائل 
داخلي و روابط  خارجي یک کشور، استراتژي ها و تاکتیک هاي خود را مشخص نموده و به صورت 
خط مشي عملي، به  سمع و نظر مردم برسانند و با تبلیغ از اندیشۀ خود، وارد بازار و کاروزار انتخاباتي 
ش��وند. در جامعۀ  دموکراتیک، مردم نیز به سیاس��ت ها و خط مش��ي ها رأي مي دهند نه به اشخاص. 
بنابراین، در یک جامعۀ  دموکراتیک، فعالیت هاي سیاس��ي و خط مش��ي هاي احزاب و نیز گزینش 
مردم، بر مبناي عقالنیت مدرن و بر  اساس میزان کارآیي و مؤثریت سیاست هاي یک حزب است. 
در چنین جامعه اي، وابس��تگي هاي خوني یا  مذهبي رنگ مي بازد و مهم سیاس��ت هاي کالن ملي و 

بین المللي یک حزب و جریان است.

2. ماهیت انتخابات و تحزب در افغانستان
چنان که در فرضیۀتحقیق یادآوري ش��د، انتخابات در افغانس��تان تاکنون به ش��دت تحت تأثیر 
گرایش هاي قومي بوده است. عقالنیت سیاسي قومي و آگاهي سیاسي شهروندان افغانستان که مولود 
قومیت اس��ت، برجس��ته ترین متغیر در معامالت نخبگان سیاسي و رایزني ها و ائتالف هاي احزاب و 
جریان هاي سیاس��ي بوده است. از دیگر سو، آگاهي سیاسي قومي بیش ترین تأثیر را در جهت دهي 

آراي مردم به سوي کاندید خاصي داشته است. 

1-2. تحزب و قومیت
قانون اساسي جدید افغانستان، تشکیل حزب بر مبناي قومیت و مذهب را ممنوع مي داند.11تمامي 
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احزابي که تا کنون در وزارت عدلیه ثبت شده اند نیز، استراتژي ها و خط مشي هاي خود را ملي اعالم 
نم��وده و خود را فراقوم��ي معرفي مي کنند. اما در عمل یک حزب فراقوم��ي هم وجود ندارد. البته 
برخي جریان ها که متش��کل از تعدادي از احزاب به ش��مار مي رود، تا حدودي ترکیب اعضاي شان 
را فراقومي س��اخته اند، اما در عمق آگاهي سیاسي این جریانات و اعضاي آن نیز قومیت را مي توان 

به خوبي مشاهده نمود. 
احزاب موجود بس��یار تالش نموده اند تا خود را فراقومي جلوه دهند، اما این امر نه ممکن ش��ده 
است و نه ممکن خواهد شد. زیرا از آغاز این احزاب بر مبناي قومیت تشکیل شده و پس از تشکیل بر 
بنیاد قومیت، امکان فراقومي شدن وجود نخواهد داشت. حزب فراقومي زماني ممکن مي گردد که از 
اساس فراقومي و عاري از گرایش هاي قومي تشکیل شود. در واقع سنگ بناي تشکیل احزاب قومي 
از هنگام تش��کیل جبهات مبارزه علیه رژیم کمونیستي گذاشته شد. گرچه خود احزاب کمونیستي 
نیز کامال بر مبناي شکاف قومي پایه گذاري شده بود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان به زودي بر 
اس��اس شکاف قومي به سه شاخۀ خلق )اکثریت پش��تون(، پرچم )اکثریت تاجیک( و شعلۀ جاوید 

)اکثریت هزاره( تقسیم شد. 
جهاد مردم کش��ور علیه تجاوز ارتش س��رخ، مبارزۀش��ان با رژیم کمونیستي و تشکیل احزاب 
جه��ادي نیز با عنصر قومیت گره خورد. ب��دون تردید، آغاز حرکت مجاهدین بر مبناي عقیده بود. 
اما عقیده در حد ایدئولوژي و ش��عار متوقف ش��د و نمود عملي نیاف��ت. آن چه در عمل مجاهدین 
به خصوص در فرداي سقوط دولت کمونیستي نمود یافت، قومیت بود. مسلمانان و رهبران اسالمي 
افغانس��تان متأثر از جریان کلي اسالم گرایي در جهان اسالم به مبارزه علیه طاغوت زمان )حکومت 
مارکسیستي و حامي آن شوروي( پرداختند. اما این حرکت جهادي و اسالم گرایانه که مي توانست 
در عبور از قومیت و عقالنیت قبیله بس��یار مؤثر واقع ش��ود، در جامعۀ قبیله اي افغانستان به زودي در 
چهارچوب قبیله و قومیت قرار گرفت و از همان آغاز، احزاب با رویکرد قومي شکل گرفت و هیچ 
حزب فراقومي را نمي توانیم مش��اهده کنیم. رهبري واحد فراقومي وجود نداش��ت و کمتر حرکت 
اس��الم گرایانه ای در جهان اس��الم به مانند حرکت جهادي مردم افغانستان با عناصر قومي و قبیله اي 
آمیخته بوده اس��ت. در همان آغاز نهضت، قدرت عنصر قبیله و قومیت،و سلطۀ آن بر عنصر عقیده 
را به خوبي مي توان مش��اهده نمود. حکمت یار که در ابتدا از یاران رباني و شاگردان او تلقي مي شد 
و همه با رویکرد اس��الم گرایانه به مبارزه آغاز مي کنند، ب��ه زودي راه خود را از رباني جدا نموده و 
به تشکیل حزب جدید پشتوني مي پردازد. طبیعي است که در فرداي پیروزي این احزاب قومي در 
برابر هم سنگر بگیرند و این مخاطره از همان اول با تشکیل احزاب اسالمي قومي قابل پیش بیني بود 
و کاماًل طبیعي است که بر سر تقسیم قدرت و تصاحب پست هاي دولتي، به راحتي به نزاع برخیزند 
و احزاب قومي هرکدام به دنبال منافع قوم خود باش��ند و از اول چنین مسیري را خواسته یا ناخواسته 

انتخاب کرده بودند.
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به هر صورت، مجاهدین و دولت اس��المي آنان، عقالنیت قومي و قبیله اي را در افغانستان هرچه 
بیشتر از پیش نهادینه کردند و قومیت و قبیله گرایي را از مرکز ناخودآگاه مردم افغانستان به خودآگاه 
آنان تبدیل نمودند. اگر مجاهدین در فرداي پیروزي شان بر مبناي عقالنیت قومي و قبیله اي حرکت 
نمي کردند و به اخوت اسالمي معتقد مي بودند، امروز ما گام هاي بلندي را به پیش برداشته بودیم و 
انتخابات و دموکراسي ما شاید کم تر رنگ قومي به خود مي گرفت. اما مجاهدین نه تنها از عقالنیت 
قومي و قبیله اي خارج نش��دند، بلکه به آن عمق بیش��تري بخشیدند که آثار و پیامدهاي آن تا امروز 
دامن ملت ما را گرفته اس��ت. از آن جا که ماشین و چرخ دندۀ دموکراسي در افغانستان قومي است، 
کارکرد این ماش��ین و ارادۀ مردم نیز که از طریق انتخابات بروز و نمود مي یابد، رنگ قومي به خود 

گرفته است. 
نکتۀ جالب در این زمینه آن است که برخي جریانات با داعیۀ وحدت ملي و اتحاد اقوام ایجاد شده 
و از پسوند ملي و واژه هایي چون اتحاد، وحدت و... نیز بهره  مي برند: جبهه متحد ملي، شوراي متحد 
ملي، اتحادیۀ اقوام افغانستان و... در حالي که اعضاي این جریانات همه وابسته به یک قوم و حداکثر 
دو قوم است یا مشارکت جدي تمامي اقوام در این جریانات مشاهده نمي شود. به عنوان نمونه، جبهه 
متحد ملي عمدتاً از س��ران تاجیک تشکیل شده است که فقط تعداد اندکي از شخصیت هاي درجه 
دوم پش��تون در آن حضور دارند و سادات ش��یعه نیز به این گروه پیوسته است. این جریان در واقع 
اپوزیسیون به شمار مي رود. 99% اعضاي شوراي متحد ملي نیز از تاجیک تباران هستند. فرق شوراي 
متحد ملي و جبهۀ متحد ملي در آن است که جبهه از سران مجاهدین و فرماندهان و بازیگران سیاسي 
مطرح تاجیک و برخي سیاسیون شیعه تشکیل شده است، اما شوراي متحدملي بیشتر از روشنفکران 
تاجیک تش��کیل شده است. این که یک قوم چگونه مي تواند با تشکیل یک جریان اتحاد یا وحدت 
ملي را به وجود آورد، پاس��خش شاید روشن باش��د. در کنار این جریانات، گروه بندي هاي دیگري 
نیز وجود دارد که صراحتاً با پسوند قومي ابراز وجود نموده اند. مانند شوراي ترک تباران افغانستان، 

اتحادیۀ قزلباشان افغانستان و... .

2-2. ماهیت قبیله اي دموکراسي و سرشت قومي انتخابات
مردم افغانس��تان انتخابات سراس��ري و آزاد را پس از س��قوط رژیم طالبان تجربه کرده اند و در 
طي این هشت س��ال، س��ه بار به پاي صندوق هاي رأي رفته اند )دو دور انتخابات ریاست جمهوري و 
یک دور انتخابات پارلماني و ش��وراهاي والیتي(. اما انتخابات در افغانس��تان تاکنون به شدت تحت 
تأثیر گرایش هاي قومي بوده است. عقالنیت سیاسي قومي و آگاهي سیاسي شهروندان افغانستان که 
مولود قومیت است، برجسته ترین متغیر در معامالت نخبگان سیاسي و رایزني ها و ائتالف هاي احزاب 
و جریان هاي سیاسي بوده است. از دیگر سو، آگاهي سیاسي قومي بیش ترین تأثیر را در جهت دهي 
آراي مردم به س��وي کاندیدي خاصي داشته اس��ت. از آن جا که ماشین و چرخ دندۀ دموکراسي در 
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افغانستان قومي است، کارکرد این ماشین و ارادۀ مردم نیز که از طریق انتخابات بروز و نمود مي یابد، 
رنگ قومي به خود گرفته است. در ذیل به سه پدیدۀ »ترکیب معاونان ریاست جمهوري«، »رقابت ها و 
مبارزات انتخاباتي« و »رأي قومي«، به عنوان شواهد حضور عنصر قومیت در انتخابات، اشاره مي شود. 
در ادامه، تالش خواهد ش��د تا در مورد این واقعیت تنها از طریق بررسي مختصر روند برگزاري دو 
دور انتخابات ریاست جمهوري، توضیحاتي ارایه گردد. این بررسي شامل گزینش و ترکیب معاونان 

ریاست جمهوري، رقابت هاي انتخاباتي و نهایتاً رأي دهي مردم خواهد بود.

1-2-2. ترکیب معاونان ریاست جمهوري
چنان ک��ه در دو دورۀ انتخابات ریاس��ت جمهوري )س��ال 1383 و س��ال 1388( ش��اهد بودیم، 
نامزدهاي ریاس��ت جمهوري، توجه به مس��ألۀ قومیت را در رأس برنامه ریزي ها و اقدامات خود در 
عرصۀ رقابت هاي انتخاباتي قرار داده بودند. گزینش معاونان ریاس��ت جمهوري از دو قوم متفاوت با 
قومیت خود کاندید ریاس��ت جمهوري، یکي از نمونه هاي توجه نامزدان به مسألۀ قومیت است. در 
ارتباط با این سنت یا قانون نانوشته، باید گفت  علي رغم آن که نمي توان نیات مثبت برخي نامزدها را 
در مش��ارکت سیاسي عادالنه و توجه مثبت به مسألۀ قومیت و برخورد واقع بینانه با این پدیده  نادیده 
گرفت، اما به نظر مي رس��د ک��ه این عرف در نزد برخي نامزدها بیش از آن که به منظور مش��ارکت 
سیاسي عادالنۀ همۀ اقوام و به منظور تأمین عدالت سیاسي باشد، براي کسب رأي و افزایش ضریب 
پیروزي اس��ت. نامزد متعلق به یک قوم، تالش مي کند ت��ا آراي اقوام دیگر را از طریق نفوذ معاون 
مورد نظرش که متعلق به اقوام دیگر است، جلب و جذب نماید و به این ترتیب، ضریب پیروزي خود 

را باال ببرد. 
باز باید تأکید نمود که نمي توان قضاوت کاماًل منفي و بدبینانه به این عرف معمول داشت. به طور 
مسلم، بخش��ي از عواملي که سبب شده است نامزدهاي ریاس��ت جمهوري معاونان خود را از اقوام 
دیگر انتخاب کند، توجه به مش��ارکت سیاس��ي همۀ اقوام بوده است. اما این امر جزءالعلت به شمار 
مي رود و جنبۀ دیگر قضیه همان باال بردن شانس پیروزي و کسب آراي بیشتر از میان اقوام گوناگون 
است. همه مي دانند که یک قوم به تنهایي نمي تواند یک نامزد را به پیروزي برساند و باید ترکیبي از 

آراي اقوام گوناگون پدید آید تا نامزدي به کرسي ریاست جمهوري نزدیک شود.  

2-2-2. رقابت هاي انتخاباتي 
دو دور انتخابات ریاست جمهوري و یک دور انتخابات پارلماني در فضاي پساطالباني، به خوبي 
تأثی��ر عنص��ر قومیت در انتخاب��ات و حرکت بازي گران سیاس��ي ما را بر مبن��اي قومیت به نمایش 
گذاش��ت. اگر به بازي هاي سیاس��ي و رقابت در جریان  انتخابات و مب��ارزات انتخاباتي دومین دور 
ریاست جمهوري نیک بنگریم، حضور پررنگ عقالنیت قومي و  فرهنگ قبیله اي را به خوبي مشاهده 
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مي کنیم. تعامالت و چانه زني ها، کنارآمدن ها و کناررفتن ها، دوس��تي ها و  دش��مني ها، پیوستن ها و 
گسس��تن ها، انتخاب کردن ها و انتخاب شدن ها و...، همه ریشه در عقالنیت قومي و فرهنگ  قبیله اي 
دارد، اما پوستین دموکراتیک بر تن نموده و با پندارهاي باطل دموکراتیک، حتي خود را نیز فریب 
 داده ایم. به عبارت دیگر، در جامعۀ قومي و قبیله اي، مفاهیم مدرن نیز با از دس��ت دادن اصالت خود 

رنگ  باخته و ماهیت شان استحاله مي شود. 
هریک از نامزدان پست ریاست جمهوري با درک نقش عنصر قومیت در پیروزي شان در کاروزار 
انتخاباتي، تالش نمود تا با ائتالف و سازش با نخبگان و شخصیت هاي مطرح قومي، چانس پیروزي 
خ��ود را ب��اال ببرد. وعده و وعیدهاي زیادي از س��وي نامزدها به نمایندگان قومي داده ش��د که در 
عملي بودن این وعده ها، تعهد نامزدان و توانایي ایشان براي عمل به این وعده و وعیدها، تردیدهاي 

جدي وجود داشته و دارد.   

3-2-2. رأي قومي
ش��اید کم تر کس��ي تردید کند که دو دوره انتخابات ریاس��ت جمهوري و یک دوره انتخابات 
ش��وراي ملي و ش��وراهاي والیتي در دوره ي پس��اطالباني، متکي بر گرایش هاي قومي و محلي و 
منطقه اي بوده اس��ت. رأي بر مبناي وابستگي هاي خوني و بر معیار قومیت، هم در انتخابات شوراي 
ملي نمود و بروز یافت و هم در دو دوره انتخابات ریاست جمهوري خود را به خوبي نشان داد. اما دو 
انتخابات ریاست جمهوري بهتر مي تواند این واقعیت را در سطح کالن و در مقیاس تقسیم  بندي هاي 
قومي توضیح دهد. دلیل این امر نیز آن اس��ت که انتخابات ریاس��ت جمهوري در مرزهاي محلي و 
منطقه اي نمي گنجد و در انحصار یک والیت یا ولسوالي خاصي نیست، بلکه آیینۀ تمام نماي کلیت 
جامعه و گرایش هاي کالن قومي اس��ت. براي مدلل نمودن این برداشت، نتایج اولین و دومین دور 

انتخابات ریاست جمهوري را مرور مي نماییم. 

الف( نقش قومیت و رأي قومي در اولین دور انتخابات ریاست جمهوري )1383(
به  ریاست جمهوري،  پست  احراز  براي  هجده نفر  ریاست جمهوري،  انتخابات  نخستین  در 
کردند.  ثبت نام  انتخابات  این  در  شرکت  براي  نفر  میلیون   12.6 مجموع،  در  پرداختند.  رقابت 
مي داد،  تشکیل  را  ثبت نام کنندگان  کل  درصد  هفتاد  که  نفر   8128940 رسمي،  آمار  براساس 
در  انتخابات شرکت کردند. در این انتخابات، بر  اساس اعالم کمیسیون مستقل انتخابات، حامد 
کرزي اکثریت مطلق آراء )بیش از 50%( را کسب نمود. به  بیان دقیق تر 54% آراء اخذ شده در 
روز انتخابات را به دست آورد. اما اگر این عدِد به ظاهر  قانع کننده را از زاویۀ دیگری بنگریم، 
 54% آراء حامد کرزي رئیس جمهور کشور در واقع 39% آراء شهروندان ثبت نام شده و   %21 
آراء کل کشور را دربر مي گیرد. که در صورت نگاه قومي و انتساب کاندیداها به پایگاه هاي 
نمایندۀ قومیت خاص آن  این پرسش مطرح مي شود که کدام درصد را مي توان  ایشان،   قومي 
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کاندید قومي به  حساب آورد؟
اگر کل جمعیت کشور را مبنا قرار دهیم، گرایش قوم مدارانۀ مردم افغانستان کم رنگ  مي  نمایاند. 
اما اگر مبنا آراء اخذشده در روز انتخابات باشد، گرایش قوم مدارانۀ پررنگي را نزد مردم  افغانستان 
براي مش��ارکت در انتخابات می توان مش��اهده کرد.  مالحظۀ حوزه هاي والیتي انتخابات و ترکیب 
جمعیتي �  قومي آن ها رفتار کاندیدهاي مغلوب انتخابات ریاست جمهوري را دست کم در سه نفري 
که به ترتیب پس از حامد کرزي قرار گرفته اند، نگرش قومي ش��دید را به دلیل ش��رکت گس��تردۀ 
یکجانبۀ اقوام یا قلّت آراء یک کاندید و تفاوت فاحش آن با دیگر رقبا را به خصوص در قوم ساالران 
مي توان مشاهده نمود. در این حالت، خطوط قرمز قانون اساسي رعایت نشده و حتي عوامل مشترک 
جغرافیایي �  زیس��تي یک والیت و سایر عوامل مشترک تأثیري در مشارکت گستردۀ رأي دهندگان 

نسبت به عامل قومیت نداشته است.12
در دموکراس��ي هاي با ثبات غالب��اً نقش برنامه هاي انتخاباتي احزاب به ط��ور عموم در مبارزات 
انتخاباتي بسیار برجس��ته تر از عواملي مانند ویژگي هاي شخصیتي کاندید نظیر سن، جنس، مذهب 
و قومیت در گزینش رأي دهندگان ایفا مي کند. اما در کش��وري مانند افغانس��تان، که دموکراس��ي 
آن هنوز بس��یار جوان اس��ت، نه تنها صدق نمي کند، بلکه س��رپوش دموکراسي به کارزار گسترش 
ش��کاف هاي اجتماعي به مانند قومیت عمق بخش��یده و رنگ مش��روعیتي اي به کارزار گس��ترش 

شکاف هاي اجتماعي به واسطۀ قالب دموکراتیک نظام  مي بخشد.
با نگاهي به کارزار انتخاب ریاست جمهوري اخیر افغانستان مي توان تالش گستردۀ کاندیداهاي 
برجسته در مناطقي که در زمان نبرد داخلي پایگاه قومي و سربازگیري ایشان بوده است را شاهد بود. 
ترغیب اقوام خویش به شرکت قوم گرایانه در انتخابات نقش قومیت را در ترغیب مردم به مشارکت 
در عرصه رأي دهي را پررنگ ساخت. این سهم گیري و شرکت مردم در انتخابات بر مبناي قومیت 
را با تش��بیه تمثیلي از »کالوس ویتز«  مي توان تش��ریح نمود. »انتخابات ادامۀ جنگ اس��ت با ابزاری 
دیگر، در افغانستان که قومیت و قوم گرایي کاندیداها نقش سالح هاي کشتار جمعي در میدان جنگ 

نظامي را ایفا مي کند.«13
در مجموع، اگر به ارقام رسمي ثبت نام  شدگان اولین انتخابات ریاست جمهوري در افغانستان 
نگاهي بیندازیم، مي بینیم که تعداد کل ثبت نام  کنندگان 52% کل جمعیت کشور است که تعداد 
رأي دهندگان روز انتخابات 71% از همین 52% کل کشور را نشان مي دهد. با این ترتیب آراء 
قانوني جدی ترین رقیب نخست حامد  بوده است: یونس  به شرح ذیل  رقباي اول رئیس جمهور 
اختصاص  خود  به  را  رأي   1/307/307 یعني  کشور،  کل    %52 درصِد   %71 از   %16 کرزي 
داده است، محمد محقق 11% از 71% از 52% کل کشور یعني حدود 934/037 رأي را به دست 
آورده است. جنرال عبدالرشید دوستم نیز 9% از 71% از 52% کل کشور یعني رقم 804/744 رأي 
را کسب نموده است. به این ترتیب، حامد کرزي از قوم پشتون حدود 40-45%، یونس قانوني از 
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قوم تاجیک حدود 20 تا 25%، محمد محقق از قوم هزاره حدود 15% و عبدالرشید دوستم از قوم 
ازبک در حدود 10% از اقوام ساکن افغانستان  مي باشند.

مش��اهدۀ مناطق اخذ آراء در سطح والیات مختلف و توزیع و پراکنش آراء، نشان گر آن است 
که این انتخابات نمي تواند ملي و فراقومي بوده باش��د. بر اس��اس توزیع و پراکنش آراء اخذشده در 
سطح والیات مختلف و با توجه به بافت قومي این والیات، فرضیۀ قومي بودن انتخابات و پراکندگي 
آراء در هر والیت و به نفع کاندید خاص قومي هر والیت با توجه به میزان مش��ارکت اقوام در هر 
والیت و به نفع کاندید قومي خاص و در سطح کل کشور قابل تأیید و سنجش مي باشد. جدول هاي 
ذیل، با تطبیق برنقش��ۀ جغرافیاي قومي افغانستان که در صفحات بعد ارایه شده است، نقش قومیت 
را در رأي دهي مردم در نخستین انتخابات ریاست جمهوري نشان مي دهد. البته در این جدول ها تنها 

والیاتي که بیشرین مشارکت قومي را بر اساس آمار داشته اند، ملحوظ شده است.

                                                                جدول شماره 1
درصد رأي رأي کرزيرأي دهندهثبت نام کنندهجمعیتوالیت

کرزي
درصد مشارکت به کل 

جمعیت
9/70%95%304600243301216149207718خوست

8/55%95%415000331539231915221574پکتیا
5/40%94%1105700755133468391422468ننگرهار

میزان مشارکت و آراي والیات با اکثریت پشتون که عمدتاً به حامد کرزي )کاندید قوم پشتون( رأي 
داده اند.

جدول شماره 2
درصد رأي دوستمرأي دهندهثبت نام کنندهکل جمعیتوالیت

مشارکت 
قومي

درصد مشارکت 
نسبت 

به کل جمعیتوالیت

3/40%71%794100381855320371230012فاریاب

7/39%76%447500205770177879136358جوزجان
30%38%761400388845294306112957تخار
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میزان مشارکت و آراي والیات با اکثریت ازبک که عمدتاً به عبدالرشید دوستم کاندید ازبک رأي  
داده اند.

جدول شماره 3
ثبت نامجمعیتوالیت

 کننده
درصد رأي محققرأي دهنده

مشارکت 
قومي

درصد مشارکت 
نسبت  به کل 

جمعیت والیت
34/2%75%391700220131134128100813بامیان

43/8%83%375000183726164283136829دایکندي

4/50%37%931800496916470122178536غزني

میزان مش��ارکت و آراي والیات با اکثریت هزاره ها که به محمد محقق کاندید قوم هزاره رأي 
داده اند.

                                                              
 جدول شماره 4

ثبت نام جمعیتوالیت
کننده

رأي یونس رأي دهنده
 قانوني

درصد 
مشارکت قومي

درصد مشارکت 
نسبت به کل 

جمعیت والیت
جزءوالیت    پنجشیر

پروان بوده 
125/4384775045158%95-

میزان مش��ارکت و آراي والیات ب��ا اکثریت تاجیک  که به محمدیون��س قانوني  کاندید قوم 
تاجیک رأي داده اند.

به صورت جزئي تر، پراکنش آراي چهار کاندید مطرح قومي، به تفکیک والیات، به شرح ذیل 
بوده است:

والیاتي که بیشترین رأي را به حامد کرزي داده است:  
خوست: 96 درصد 

 ننگرهار: 95 درصد  
 پکتیا: 95 درصد  
 کنر: 94 درصد  
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 قندهار: 91 درصد 
 هلمند: 90 درصد  

 نیمروز: 89 درصد  
 پکتیکا: 88 درصد  
 لغمان: 88 درصد  

 زابل: 85 درصد 
 ارزگان: 76 درصد  

 فراه:74 درصد  
والیاتي که بیشتري رأي را به یونس قانوني داده است:  

 پنجشیر: 95 درصد  
 پروان: 57 درصد  

 بدخشان: 39 درصد  
 بغالن: 39 درصد  

 سمنگان: 38 درصد  
والیاتي که بیشترین رأي را به محمد محقق داده است:  

 بامیان: 76 درصد  
 دایکندي: 84 درصد  

غزني: 37 درصد
والیاتي که بیشترین رأي را عبدالرشید دوستم داه است:  

 فاریاب: 73 درصد  
 جوزجان: 78 درصد  

 سرپل: 47 درصد  
 تخار: 39 درصد14 

ب( نقش قومیت در دومین دور انتخابات ریاست جمهوري )1388(
براي نشان دادن نقش قومیت و وابس��تگي هاي قومي در دومین دور انتخابات ریاست جمهوري، 
تنها س��ه نفر کاندید مطرح از س��ه قومیت گزینش شده اس��ت: حامدکرزي، عبداهلل عبدهلل و رمضان 
بشردوست. چنا ن که براساس نتایج آرا نیز این سه نفر به ترتیب رتبۀ اول تا سوم را به خود اختصاص 

دادند. 
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کاندید

والیت
رمضان بشردوستعبداهلل عبداهللحامد کرزي

60/98/715/2ارزگان
26/363/71/1بادغیس

39/118/138/8بامیان
34/2500/08بدخشان

29/656/87/4بغالن
39/644/211/4بلخ

27/263/35/1پروان
71/64/80/08پکتیا

53/523/66/7پکتیکا
2968/10/05پنجشیر

36/451/83/7تخار
5825/34/1جوزجان
69/16/51/2خوست

29/16/660/9دایکندي
6212/71/3زابل

46/73313/4سر پل
42/543/59/2سمنگان

24/461/19/9غزني
35/746/711/4غور

59/929/73/3فاریاب
57/1224/9فراه

31/854/66/2قندز
73/89/12/6قندهار
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48/829/313/2کابل
22/969/11/8کاپیسا
81/170/04کنرها
74/813/81/9لغمان
42/717/63/2لوگر

75/260/09ننگرهار
46/241/20/07نورستان

72/513/92/3نیمروز
55/125/18/1وردک

44/541/75هرات
72/55/34/6هلمند

دقت در جدول و نتایج فوق، به خوبي نشان مي دهد که مناطق پشتون نشین بیشتر به حامدکرزي 
رأي داده اند، مناطق تاجیک نشین به عبداهلل عبداهلل و هزاره جات به رمضان بشردوست. عبداهلل عبداهلل 
اگرچه پشتون تبار است، اما ریشه اي هم در قومیت تاجیک دارد و مادرش تاجیک تبار است. مهم تر 
از آن، این که نشو و نما و زندگي عبداهلل بیشتر با تاجیک تباران بوده و به همین جهت، سابقۀ زندگي 
سیاسي وي و قرابتش با احمدشاه مسعود و جبهۀ شمال، از وي یک چهرۀ تاجیک به نمایش گذاشته 
و همه وي را به عنوان نمایندۀ تاجیک تباران مي شناسند. چه رقبا و چه حامیان عبداهلل، وي را نمایندۀ 
پشتون تلقي نکرده اند. اما از آن جا که ایشان به لحاظ خوني تعلق به قوم پشتون دارد، در ردیف بعد 
از حامد کرزي، و در کنار اش��رف غني احمدزي، در مناطق پشتون نش��ین آراي بیش��تري را به خود 

اختصاص داده است.  
عبداهلل عبداهلل با حمایت جبهۀ ملي وارد رقابت شد. نفس تصمیم جبهۀ ملي براي به میدان آوردن 
عبداهلل نیز از عقالنیت قومي ریشه مي گیرد و خاستگاه این تصمیم همان عنصر قومیت است. جبهۀ 
ملي به این تشخیص رسیدند که بهترین گزینه در میان گزینه هاي موجود در رقابت با کرزي، عبداهلل 
عبداهلل اس��ت. زیرا این تصمیم مبتني بر این احتمال معقول ب��ود که ضریب پیروزي عبداهلل به دلیل 
تعل��ق به دو قوم، بیش از هر کس دیگري اس��ت و مي تواند عالوه بر ج��ذب آراي تاجیک تباران، 
آراي پش��تون ها را نیز به س��وي خود جذب کند. از س��وي دیگر، به لحاظ تعهد، گرایش ها و جنبۀ 

ایدئولوژیک، وي مي توانست جبهۀ ملي و تاجیک تباران را نمایندگي کند.
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هزاره جات بیش��تر به رمضان بشردوس��ت رأي دادند. اما میزان رأي بشردوس��ت در هزاره جات 
نس��بت به آراي محمد محقق در اولین دور انتخابات ریاست جمهوري، کم تر بود. دلیل این امر نیز 
روش��ن اس��ت. اوالً بشردوست به هیچ وجه از ادبیات قومي اس��تفاده ننمود و درپي استفاده از عنصر 
قومیت و تحریک احساسات قومي هزاره ها برنیامد و خود منتقد سیاست قومي است. از سوي دیگر، 
برخي رهبران سیاسي مطرح هزاره ها از حامد کرزي اعالم حمایت نموده بودند و این موضع رهبران 
سنتي هزاره ها، در کاهش آراي بشردوست نقش داشتند. هرچند نه محمد محقق توانست آراي سال 
1383 خود از میان هزاره ها را به س��وي صندوق حامد کرزي جهت دهد و نه خلیلي توانست میزان 
قابل توجهي از آراي هزاره ها را به نفع کرزي جهت دهي نمایند و بشردوست هم چنان کاندید مورد 

نظر بخش زیادي از هزاره ها تلقي شد.
بشردوس��ت دقیقاً به دلی��ل آن که تالش نمود از خود یک چهرۀ ملي ترس��یم کن��د، در مناطق 
پشتون نش��ین  و دیگر والیات نیز تاحدودي آرایي را به سوي خود جذب نمود و در مقایسه با محمد 

محقق در اولین دور انتخابات ریاست جمهوري، در مناطق پشتون نشین رأي بیشتری داشت.      
از آن جا که ازبک ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوري کاندید مطرحي نداشتند، آراي شان 
بین کاندیدان مطرح دیگر تقسیم شد و حامد کرزي بیش ترین سهم را از آراي ازبک ها داشت. دلیل 

آن نیز حمایت جنرال دوستم از کاندیداتوري حامد کرزي بود.
براي تطبیق نتایج جدول هاي فوق با مناطق و قومیت هاي گوناگون، نقشۀ جغرافیاي قومي افغانستان 
که حضور اقوام را به تفکیک والیات مش��خص نموده است، در صفحۀ بعد ضمیمه شده است. این 

نقشه براي فهم محتواي جدول هاي ارایه شده، روشن گر خواهد بود. 
اگر بخواهیم نقش قومیت را در اولین و دومین دور انتخابات ریاست جمهوري مورد مقایسه  قرار 
دهیم، مي توان گفت که بدون تردید، نقش قومیت در دومین انتخابات ریاس��ت جمهوري نسبت به 
اولین انتخابات ریاست جمهوري )پنج سال پیش(، تا حدودي کم رنگ تر مي نماید. نامزدها و نخبگان 
سیاس��ِي هوادار آنان تالش نمودند تامسائل قومي را برجسته نسازند. هرکدام از نامزدها تمایل نشان 
داد و تالش نمود تا خود را به عنوان یک چهرۀ ملي مطرح نماید. این امر گویاي بلوغ سیاسِي نسبِي 
نخبگان عرصۀ سیاس��ت کشور است و نش��ان  مي دهد که اگر ارادۀ عبور از قومیت در میان نخبگان 
سیاسي ما وجود داشته باش��د و تدابیر درستي براي خروج از قفس قومیت اندیشیده شود، رهایي از 

این دام ممکن و میسور مي نماید.
می��زان آراي نامزدان مطرح و ترکیب قومي این آرا نیز نش��ان گر کم رنگ ش��دن نس��بي عنصر 
قومیت در انتخابات است. مقایسۀ آراي بشردوست و محقق )دو کاندید هزاره در دو دور انتخابات 
ریاست جمهوري( نیز در والیات جنوبي حکایت از کم رنگ شدن مسألۀ قومیت در دومین انتخابات 
ریاست جمهوري دارد. آراي بشردوست نسبت به آراي محمد محقق در والیات جنوبي بیشتر است. 
این تفاوت مي تواند ناشي از گفتمان وحدت ملي و عدم تأکید بر عنصر قومیت از سوي بشردوست 
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تلقي شود.
   با این حال، عنصر قومیت و قبیله در انتخابات افغانستان هنوز عنصر تعیین کننده به شمار مي رود و 
کاندیدها این نقش را به خوبي درک نموده و از این عنصر براي پیروزي بر رقیب استفاده مي کنند. 

4-2-2. تسلیم شدن غرب در برابر عقالنیت قومي در افغانستان
کشورهاي غربي با سرازیر نمودن ده ها هزار نیروي نظامي در افغانستان، در این اواخر به فرهنگ 
قبیله اي در افغانستان کم کم گردن مي نهند و پذیرفته اند که راه حل مسائل افغانستان، استفاده از قواعد 
قبیله اي اس��ت. گوردن بروان نخست وزیر انگلس��تان نیز در یکي از مصاحبه هایش گفت که بافت 
جامعۀ افغانس��تان بافت قبیله اي است و فرهنگ قبیله هنوز در آن زنده است و باید از همین فرهنگ 
در ایجاد امنیت و تأمین ثبات بهره  برد. درحالي که جامعۀ جهاني درهشت س��ال گذش��ته در حدود 
نه میلیاردیورو را براي بازسازي پولیس وارتش افغانستان مصرف نموده است و این مصارف هم چنان 
درابعاد گس��ترده تري ادامه دارد، عده اي از سران قبایل به حامد کرزي پیشنهاد تشکیل کندک هاي 
قومي یا ملیشه و »نیروهاي اربکي«15 را مطرح نمودند. این طرح در بهار سال 1388 و براي تأمین بهتر 

امنیت در والیات جنوبي و مناطق قبایلي ارایه گردید. 
گفته مي ش��ود پیش��نهاد ایجاد نیروهاي اربکي در مرزهاي جنوبي افغانس��تان از طرف آن عده 
از س��ران قبایل به حامد کرزي پیش��هاد شده اس��ت، که نزدیکي و هماهنگي زیادي با طالبان دارند. 
آن ها مي خواهند با مس��لح نمودن ملیشه هاي قومي باردیگر افغانس��تان را دراسارت همان حلقات و 
سیاس��ت هایی در بیاورند که با سیاست هاي تک قومي و کوچ هاي اجباري عبدالرحمان خان چندان 
تفاوتي ندارد. تالش ها فقط ازسوي حلقاتي، با تفکرات قومي براي ایجاد ملیشۀ اربکي درافغانستان 
به شدت جریان دارد. شمار محدودي ازنمایندگان پارلمان نیزتالش مي کنند با ایجاد گروهاي ملیشه 
یا اربکي، قدرت هاي محلي سران قبایل راتقویت کنند. این تعداد محدود ازنمایندگان پارلمان عقیده 
دارند که با ایجاد نیروهاي اربکي امکان امنیت در س��رحدات افغانستان بهتر خواهد شد. اما بسیاري 
معتقدند که این طرح به این منظور ارایه ش��ده اس��ت تا با س��اخت وبافت هاي سیاسي مثل شاهان و 
امیران سابق، زمینۀتجاوز و یا مداخلۀکشورهمسایۀ جنوبي را به افغانستان بیشتر فراهم ساخته و از این 

طریق ازدولت مرکزي باج بگیرند.16
مالقات ها با س��فیراني از ده کشور که درافغانس��تان حضورنظامي دارند و از جمله سفیر آمریکا 
صورت گرفته واین کش��ورها راضي ش��دند مصارف این نیروها را که تعدادشان بالغ بر 25هزار نفر 
مي شود بپردازند. پذیرش این طرح از سوي ایاالت متحده  آمریکا و سایر کشورهاي غربي، درواقع 
حاکي از تسلیم شدن غرب و آمریکا در برابر عقالنیت قبیله و همراهي با فرهنگ قبیله در افغانستان 

است.
در گزارش دیگري آمده اس��ت که حنیف اتمر قبل از اینکه وزیر داخلۀ افغانس��تان گردد، خود 
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زماني یکي از طراحان اصلي تشکیل نیروهاي اربکي )یا کندک هاي قومي( در جنگ علیه مجاهدین 
س��ابق بوده اس��ت. اینک که خود وزیر داخله شده است، راه را براي آرمان هاي دیرینۀ خود مساعد 
دانس��ته و تالش ها را براي ایجاد این نیروهاي قبایلي با طراحان تش��کیالت س��ازمان سابق خاد که 
دراین زمینه مهارت خاصي دارند، آغاز نموده اس��ت. پخش اس��لحه در بین افراد غیرمس��ؤل تحت 
نام هاي ملیش��ه یا کندک هاي قومي خصوصاً در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
س��رآغاز جنگ داخلي بود، که تا حال دامن گیر مردم افغانس��تان شده اس��ت. گفته مي شود حنیف 
اتمردرمسافرت خود به آلمان در دسامبر 2008 میالدي وگفت وگو با مقامات امنیتي آلمان، ازایجاد 
نیروهاي مسلحي س��خن به میان آورده است که منظورهمان فرقه هاي اربکي یا ملیشه هاي مسلح یا 

کندک هاي قومي غیرمسؤل قبایلي درافغانستان خوانده شده است.17
گزارشات ش��ماري ازکارمندان ارشد وزارت اقوام، قبایل وس��ر حدات افغانستان حاکي از آن 
است که اگر طالبان افغان صفوف خود را از طالبان پاکستاني و القاعده جدا بسازند، حق و اولویت 
شمول شان در نیروهاي اربکي یا کندک هاي قومي حتمي است. بسیاري معتقدند که ایجاد نیروهاي 
اربکي چیز دیگري جزهمان لش��کر طالبان نمي باشد و این تالش ها براي تقویت سران قبایل پشتون 
براي طالباني ساختن افغانستان از اهمیت خاصي برخوردار است.حامد کرزي بارها طالبان را عساکر 
خود دانسته و به آنان افتخارنموده است. این تالش ها در زماني صورت مي گیرد، که طالبان در نقاط 

مزري افغانستان با پاکستان از پشتیباني شماري از سران اقوام وقبایل برخوردار مي باشند.
با وجود مخالفت ش��دید مجلس س��نا و پارلمان افغانس��تان با ایجاد نیروهاي غیرمسئول اربکي، 
حامد کرزي و حلقات خاصي، ایجاد این نیروها را در دستورکارخود قرار داده اند و تالش مي کنند 
کش��ورهاي کمک کننده را با تشکیل این نیروها راضي نمایند. گزارش دیگري حاکي از آن است 
که منگل عضو کمیس��یون اقوام وسرحدات مجلس سناي افغانستان با فرماندهان نظامي11کشوري 
که در افغانستان حضور نظامي دارند، رایزني نموده و این کشورها هزینۀ این نیروها را متعهد شده اند. 
کارشناس��ان امور امنیتي افغانستان تش��کیل نیروهاي اربکي را براي سرازیر شدن صدها میلیون دالر 
دیگ��ري مي دانند که به جیب حلقات معیني وارد خواهد ش��د. برخي نیز معتقدند که آقاي کرزي 
ب��ه ارتش ملي و پولیس چندان اعتم��ادي ندارد و مي خواهد در داخ��ل پولیس، پولیس دیگري را 

سازمان دهي و مسلح نماید که بیشر رنگ وبوي قومي و قبیلوي داشته باشد.18

5-2-2. مقایسۀ نقش قومیت در اولین و دومین انتخابات ریاست جمهوري
بدون تردی��د، نقش قومیت در دومین انتخابات ریاس��ت جمهوري نس��بت ب��ه اولین انتخابات 
ریاست جمهوري )پنج سال پیش(، تا حدودي کم رنگ تر مي نمود. نامزدها و نخبگان سیاسي هوادار 
آنان تالش نمودند تامسائل قومي را برجسته نسازند. هرکدام از نامزدها تمایل نشان داد و تالش نمود 
تا خود را به عنوان یک چهرۀ ملي مطرح نماید. این امر گویاي بلوغ سیاس��ِي نس��بِي نخبگان عرصۀ 
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سیاست کشور است و نشان  مي دهد که اگر ارادۀ عبور از قومیت در میان نخبگان سیاسي ما وجود 
داش��ته باشد و تدابیر درستي براي خروج از قفس قومیت اندیشیده شود، رهایي از این دام ممکن و 

میسور مي نماید.
میزان آراي نامزدان مطرح و ترکیب قومي این آرا نیز نشان گر کم رنگ شدن نسبي عنصر قومیت 
در انتخابات است. مقایسه ي آراي بشردوست و محقق در مناطق جنوب حکایت از کم رنگ شدن 
مس��ألۀ قومیت در دومین انتخابات ریاست جمهوري اس��ت.   با این حال، عنصر قومیت هنوز عنصر 

تعیین کننده به شمار مي رود. 
نق��ش نخبگان ابزاری )بازیگران عرصۀ سیاس��ت( و نخبگان فکری )تولیدکنندگان اندیش��ه و 
اصحاب علم( در تصحیح فرهنگ سیاسی و رقابت های انتخاباتی، بسیار تعیین کننده است. نخبگان 
ابزاری )سیاس��ی( و نخبگان فکری ما، در عرصۀ هدایت انتخابات به سوی مسیر سالم تر و کمک به 
دموکراسی س��ازی، به ش��دت ناکام بوده اند و حتی موانع و چالش های پرشماری در این مسیر ایجاد 
نموده ان��د. نخبگان فک��ری به جای تأثیرگذاری بر نخبگان ابزاری و بازیگران سیاس��ی و کمک به 
دموکرات  س��اختن آنان، خود اسیر رویکردهای قومی و قبیله ای بازیگران سیاسی شده و به تئوریزه 

 نمودن کنش های سیاسی مبتنی بر منطق قبیله ای و عقالنیت قومی پرداخته اند.
در فضای رقابت و تبلیغات س��ومین دور انتخابات ریاس��ت جمهوری، باز هم نقش تعیین کنندۀ 
عنصر قومیت و عقالنیت قبیله ای را به خوبی مشاهده می کنیم. یکی از برجسته ترین نمونه  های اسارت 
فرهنگ سیاس��ی ما و عنصر انتخابات در افغانستان، در تشکیل جرگۀ قبیله ای توسط قبایل جنوب و 
خوانین قندهار با مشارکت و رهبری رییس جمهور کرزی تجلی یافت. این جرگه به خوبی نشان دهندۀ 
مسیر انحرافی انتخابات از یک پروسۀ آزاد و ملی به سمت قبیله ساالری و رویکرد قبیله ای به انتخابات 
و دموکراس��ی بود. حرکت های ارتجاعی ای از این نوع، بی تردید، فرایند گذار به دموکراسی را در 
جامعۀ افغانی طوالنی تر نموده و با چالش های جدی مواجه ساخته است. بازتولید ارزش های قبیله ای 
در قالب مبارزات انتخاباتی، فرهنگ سیاسی و دموکراسی نوپای ما را هم چنان اسیر ارزش های سنتی 
و قبیله ای نگهداشته و نشان گر آن است که تا چه میزان هنوز در عبور از دام سنت های دست وپاگیر 

اجتماعی و سیاسی، ناکام هستیم. 

3. راه کارهاي عبور از انتخابات قومي و دموکراسي قبیله اي

1-3. تشکیل احزاب فراقومي
دلیل عمدۀ قومي بودن انتخابات در افغانس��تان، خاستگاه قومي احزاب و تشکیل حزب بر مبناي 
قومیت است. تا احزاب فراقومي وجود نداشته باشد، انتخابات نیز اسیر گرایش هاي قومي نخواهد شد. 
احزاب بر اساس عقالنیت قومي و با شعارهاي قومي وارد رقابت ها و کاروزار انتخاباتي مي شوند و 
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بحث قومیت را بیش از پیش تعمیق مي کنند.
از لوازم دموکراس��ي، حضور قدرتمند جامعۀ مدني و احزاب سیاس��ي است. در واقع احزاب به 
عنوان »چرخ دندۀ دس��تگاه  دموکراسي« معروف است. جامعۀ مدني و احزاب سیاسي در واقع حلقۀ 
واس��ط بین مردم و حکومت اند که از یک سو خواس��ت ها و تقاضاهاي مردم را به حکومت منتقل 
نموده و دستگاه سیاسي را به پاسخ گویي به نیازمندي ها و تمایالت مردم وا مي دارد، از سوي دیگر 
در جامعه پذیري مردم ایفاي نقش مي کند؛ یعني مردم را با ارزش هاي سیاسي کشور آشنا مي سازد. در 
واقع یکي از نقش ها و کارکردهاي جدي احزاب، آموزش سیاسي مردم است. از دیگر کارکردهاي 
حزب، مبارزه بر س��ر کسب اقتدار اس��ت. هر حزبي مفکوره و اندیشۀ خاص خود را در عرصه هاي 
گوناگون )سیاست،  اقتصاد و فرهنگ( دارد و مي خواهد که با سلطه یافتن و کسب قدرت، جامعه را 

مطابق نظریات خود اداره نماید. 
در کش��ور ما پس از س��قوط طالبان یک باره احزاب زیادي پدیدار ش��دند و امروزه ش��مار این 
احزاب به بیش از صدمورد رس��یده است. البته تش��کیل حزب پدیدۀ جدیدي نبود و در گذشته نیز 
تجربۀ تش��کیل احزاب را داش��ته ایم. اما در هیچ دورۀ تاریخي مانند امروز ب��ا تکثر احزاب و تورم 
حزب نماها روبرو نبوده . اما آیا حقیقتاً آن چه ما در کش��ور خود به نام حزب مي شناسیم، فاکتورها و 
عناصر یک حزب را در وجود این حزب نماها مشاهده مي کنیم؟ به نظر نگارنده، هیچ یک از احزاب 
ما از ویژگي هاي کامل یک حزب سیاس��ي برخوردار نیس��تند. احزاب سیاس��ي موجود به شدت با 
ضعف اندیش��ه اي و انحطاط فکري و کارکردي روبرو هستند. ما فقط با تورم گروهک هایي روبر 
هستیم که به نام حزب قد برافراشته و هیچ یک نقش و کارکرد حزب و جامعۀ مدني را ایفا نمي کنند. 
کارکرد احزاب ما نه جامعه پذیرس��اختن مردم و یا انتقال خواست هاي شان به حکومت، بلکه داللي 
سیاس��ي براي کسب منافع محدود چند نفر عضو حزب است و تمام. احزاب ما نه مولد و مبلغ یک 
اندیشۀ سیاسي و اقتصادي، که دکان هاي چانه زني براي تأمین خواست هاي شخصي گردیده است. 
همۀ هنر این حزب نماها این اس��ت که اعضاي آن در هن��گام انتخابات به این کاندید و آن کاندید 
بپیوندند و در اثر تعامل با یکي از نامزدان و یا اربابان قدرت، به نان ونوایي برسند. در این منطق، نه از 
اندیش��ه خبري است و نه از طرح و تدبیري براي جامعه. جهت گیري ها در یک شب و پس از یک 
جلس��ه مهماني به راحتي تا یک صدوهش��تاد درجه تغییر مي کند و حزبي که تا دیروز منتقد جدي 
یک شخص است، پس از یک پذیرایي مختصر، مدافع جان  به کف کسي مي شود که تا دیروز هیچ 

نقطۀ مشترکي با او نداشت.
ع��الوه براین، در یک جامعۀ دموکراتیک، س��نگ بناي احزاب، اندیش��ه، و رویکرد فکري به 
پدیده هاي اجتماعي است و احزاب همه بر پایۀ اندیشه هاي سیاسي و دیدگاه خاصي در زمینۀ اقتصاد 
و سیاست شکل مي گیرد. در حالي که در جامعۀ ما بنیاد احزاب، در درجۀ نخست تعلقات قومي و در 
درجۀ بعد، علقه هاي مذهبي است. هیچ حزبي با استندرد فراقومي را نمي توان در کشور نشانه نمود. 
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هرچند در قانون اساس��ي جدید ما، تشکیل حزب بر مبناي قومیت و مذهب ممنوع اعالم شده است 
و هریک از احزاب نیز مدعي اند که فراقومي و فرامذهبي هس��تند، اما در عمل همه در قفس تنگ 

قومیت و مذهب گرفتار آمده اند. 
نکتۀ دیگر آن که تورم و تعدد احزاب که در جامعۀ ما به اوج و افراطي ترین نقطۀ خود رس��یده 
اس��ت، نشان گر تعدد و تکثر شکاف هاي اجتماعي در کشور است. زیرا احزاب بر پایۀ شکاف هاي 
موجود در جامعه ش��کل مي گیرد و هرچه تعدد حزب باال رود، حاکي از آش��فتگي و نابس��اماني 
اجتماعي و شکاف هاي کثیر در جامعه است. اگر در کشوري دو حزب قدرتمند وجود داشته باشد، 
یعني این که دو جریان اصیل و پرقدرت فکري وجود دارد. اگر صدحزب وجود داشته باشد، به این 

معناست که ما صدنوع گرایش و صدنوع اختالِف نظر داریم. 
با این وضع آشفتۀ فرهنگ حزبي و کم جان بودن جامعۀ مدني، امید زیادي به استقرار دموکراسي 
نباید داش��ت. وضع ما نشان مي دهد که چرخ دندۀ ماشین دموکراسي نیاز به تعمیر دارد و تا به تعمیر 

آن موفق نشویم، توفیقي در عرصۀ دموکراسي سازي نیز نخواهیم یافت.
وزارت عدلیه تنها به مرام نامه  و اس��اس نامۀ اح��زاب ننگرد، بلکه باید هویت اعضا را هم مالک 
قرار داده و مورد بررس��ي قرار دهد. اگر اعضاي شوراي مرکزي حزب یا هیأت رهبري آن، همه از 
یک قومیت بود، نباید اجازۀ فعالیت بدهد. در این صورت، هم تشکیل حزب بر مبناي قومیت، دیگر 

ممکن نخواهد بود و هم از تورم احزاب کاسته خواهد شد.

2-2. انکشاف متوازن
ام��روز مردم با مطالب��ات قومي وارد انتخابات مي ش��وند. ای��ن مطالبات در حقیقت ریش��ه در 
محرومیت هایي دارد که در گذش��تۀ تاریخ این کشور نسبت به برخي مناطق و اقوام روا داشته شده 
و با فراز ونش��یب ها و تفاوت هاي اندکي، تاکنون ادامه یافته اس��ت. اگر نگاه عدالت محور در زمینۀ 
انکش��اف وجود داش��ته باش��د، گرایش مردم به نامزدهاي قومي هم کاس��ته خواهد شد و مردم به 
صالحیت، تخصص و شایستگي علمي و عملي یک نامزد توجه خواهند کرد. اما اگر محرومیت از 
مزایا و منابع عمومي براي برخي مناطق هم چنان ادامه داشته باشد و مناطق کشور به صورت گزینشي 
به انکش��اف برس��ند، مردم نفع خود را در این مي بینند که به نامزد منطقه اي رأي بدهند تا بتواند در 

انکشاف منطقه شان گامي بردارد.

3-2. آموزش سیاسي به منظور اصالح فرهنگ سیاسي
مراکز تعلیمي و رسانه هاي عمومي، کانال اصلي دموکراسي سازي به شمار می روند. باید پذیرفت 
که راه خوش بختي و نگون بختي ما از مکتب و دانشگاه مي گذرد. قبل از هر نوع اقدامي، ابتدا باید 
در فکر آموزش و تعلیم و تربیت بود. معلم ما مي تواند مروج خوي نظامي گري و جرسومۀ استبداد 
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باشد، و مي تواند با رفتارش الگوي عیني دموکراسي و ارزش هاي دموکراتیک باشد. متعلم و محصل 
ما چنان که مي تواند دموکراس��ي را در مکاتب و دانش��گاه ها تجربه نموده و معلم و اداره، با روش 
دموکراتیک خود، مکتب را به آموزش��گاه دموکراس��ي و عرصۀ تمرین و مشق دموکراسي تبدیل 

نماید، همچنین مي شود مکتب و دانشگاه را مهد استبداد و محل زایش خوي دیکتاتوري قرار داد.
مکتب و دانشگاه مي تواند بسیاري از چالش هایي را که در عرصۀ دموکراسي سازي بر شمردیم،  
برطرف نموده و زمینه را براي رش��د و بالندگي دموکراسي فراهم س��اخت. به عنوان مثال، عبور از 
قومی��ت و قبیله گرایي، تصحیح نگاه به دین و دین داري، فایق آمدن بر تأثیر پذیري هاي برون مرزي 
و...، همه از طریق آموزش و از کانال مراکز تعلیمي امکان پذیر است و باید از این مراکز شروع شود. 
معل��م چنان که مي تواند مبلغ و عامل به ارزش هاي دموکراتیک باش��د، مي تواند با گفتار و رفتارش 

تندیس قومیت و قبیله پرستي باشد.  
اف��زون بر مراکز تعلیمي، رس��انه هاي عمومي نی��ز عین همان وضعیت مراک��ز تعلیمي را دارند. 
چنان که رسانه هاي عمومي مي توانند سنگري براي دعواي قومي و دامن زدن به خرافات پوچ قبیله اي 
باش��ند، این امکان را نیز دارند که مروج اندیش��ه و رویکرد دموکراتیک بوده و به س��ان دانشگاهي 
براي آموزش ارزش هاي دموکراتیک عمل کنند و به مردم درس دموکراسي ارائه دهند. رسانه هاي 
امروز ما و به خصوص، بسیاري از رسانه هاي دیداري و شنیداري و تلویزیون ها، بیشتر همت خود را 
صرف برنامه هاي پوچ و مزخرف و چه بسا بدآموزي جامعه نموده است و برنامه هاي آموزشي بسیار 
ناچیزي در این رسانه ها وجود دارد. تلویزیون مي تواند به جاي پخش فیلم هاي مبتذل و موسیقي هاي 
گوش خراش که روح و روان انسان ها را بیمار مي سازد، به آموزش فرهنگي و سیاسي مردم بپردازند 
و به تقویت فرهنگي و علمي مردم همت گمارند و نقش یک دانش��گاه  را ایفا نمایند. بس��یاري از 
ارباب رسانه هاي ما دموکراسي را در قیافۀ ولنگاري مي بینند و تمام درک و برداشت شان از آزادي 
نیز بي مباالتي، کشف حجاب، نشان دادن زنان عریان و نیمه عریان از تلویزیون و شکستن حیا و حد 
مرز اخالقي در جامعه است. وقتي یک شهروند متدین یا عالم دیني ارمغان دموکراسي را در چهرۀ 
فیلم هاي مهی��ج و تخریب کنندۀ بنیان خانواده، درهم کوبندۀ اخالق و روح انس��اني مي بینند، از نام 
دموکراس��ي متنفر مي ش��وند. این درک هنوز براي ما به وجود نیامده است که دموکراسي و آزادي 
چیزي فراتر از صحنه هاي ابتذال تلویزیوني و بي حیایي برخي زنان و مردان اس��ت. دموکراس��ي با 
عقالنیت و خردورزي انسان باید تماس برقرار کند و آزادي انسان متفاوت با آزادي دیگر حیوانات 

است. به قول مرتضي مطهري، اگر بي حجابي تمدن مي بود، حیوانات باید از ما متمدن تر باشند.
بنابراین، عالوه بر آموزش رس��مي که در مراکز آموزشي انجام مي شود،  فعاالن جامعۀ مدني و 
رس��انه هاي عمومي و کساني که معتقد به گس��ترش ارزش هاي دموکراتیک در جامعه هستند، باید 
به رش��د آگاهي عمومي و آموزش دموکراس��ي کمر همت بسته و به ترویج اندیشه هاي متناسب با 

دموکراسي بپردازند و باب تساهل و تسامح را در جامعه بگشایند.
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4-2. تدوین سیاست کالن براي حل بحران قومي
ایاالت متحده  آمریکا تنها کش��ور غربي اس��ت که داراي اقوام گوناگون بوده و به عنوان یک 
جامعۀ »مهاجرپذیر« بنا گردیده اس��ت. بررس��ي مدل هاي تحوالت قومي احتمالي که در آن کشور 
پدید آمده اس��ت، براي مس��یرهاي دگرگوني احتمالي اروپا در آینده داراي اهمیت آش��کار است. 
س��ه نوع مدل به عنوان مدل هاي مشخص کنندۀ تحول روابط قومي در آمریکا طرح گردیده اند: مدل 

همانندگردي، مدل درهم آمیزي و مدل کثرت گرایي فرهنگي.
1. مدل همانندگردي: مدل همانندگردي به این مفهوم است که مهاجران عادات و رسوم اولیۀ خود 
را رها مي کنند، و رفتارهاي شان را در قالب ارزش ها و هنجارهاي اکثریت شکل مي دهند. نسل هاي 
مهاجران با فش��ارهایي در جهت »همانند شدن« به این شیوه رو به رو گردیدند و در نتیجه، بسیاري از 

فرزندان شان کم وبیش به طور کامل »آمریکایي«  شدند.19
2. م�دل درهم آمیزي: طب��ق مدل درهم آمیزي، به جاي این که س��نت هاي مهاجران در ارزش هاي 
مسلط جمعیتي که از قبل وجود داشته محو شود،  همه با هم آمیخته شده و الگوهاي فرهنگي جدید و 
تکامل یابنده اي را تشکیل مي دهند. بسیاري عقیده دارند که این مطلوب ترین نتیجۀ گوناگوني قومي 
است. تقریباً تا حدي، این مدل بیان دقیق جنبه هایي از تکامل فرهنگي آمریکاست. اگرچه فرهنگ 
»آنگلو« به صورت فرهنگ برجس��ته باقي مانده است، اما ویژگي هاي آن تا اندازه اي تأثیر گروه هاي 

متعدد گوناگوني را که اکنون جمعیت آمریکا را تشکیل مي دهند، منعکس مي کند.20
3. مدل کثرت گرایي: در این دیدگاه، مناس��ب ترین مس��یر، کمک به توس��عۀ یک جامعۀ حقیقتاً 
چندقومي اس��ت که در آن اعتبار مس��اوي خرده فرهنگ هاي متعدد گوناگون به رس��میت شناخته 
شده است. ایاالت متحده آمریکا زمان درازي است که جامعه اي کثرت گرا بوده است. اما تفاوت هاي 

قومي بیشتر در ارتباط با نابرابري ها بوده اند تا عضویت برابر اما مستقل در اجتماع ملي.21
اگر به اروپاي غربي نگاه کنیم،  مي توانیم تنش هاي مش��ابه و راه حل هاي مش��ابهي را مش��اهده 
کنیم. بیشتر سیاست هاي رسمي حکومت، در بریتانیا و کشورهاي دیگر، در جهت مسیر اول، یعني 
همانندگردي هدایت مي شود. همان گونه که در آمریکا دیده مي شود، در جایي که اقلیت هاي قومي 
از نظ��ر فیزیکي با اکثریت جمعیت کاماًل تفاوت دارند � مانند مهاج��ران هند غربي، آفریقایي ها و 
آس��یایي ها در بریتانیا � این راه ممکن است بیش از همه مسأله ساز باشد. پایندگي  نژادپرستي )اغلب 

نهادینه شده( در اروپا کاربرد مفهوم درهم آمیزي را در آن جا نسبتاً محدود مي سازد. 
رهبران بیش تر اقلیت هاي قومي خود به طور فزاینده اي بر مس��یر کثرت گرایي تأکید ورزیده اند. 
دست یابي به پایگاه »مجزا اما برابر« مبارزات عمده اي را طلب مي کند، و در حال حاضر این راه حل 
دوردس��تي اس��ت. اقلیت هاي قومي هنوز از نظر بسیاري از افراد تهدیدي به حساب مي آیند: تهدید 
نسبت به شغل فرد، امنیت فرد »فرهنگ ملي«. بالگردان کردن اقلیت هاي قومي گرایشي پاینده است. 
در حالي که هنوز جوانان در اروپاي غربي غالباً تعصبات مشابه با تعصبات نسل هاي قدیمي تر دارند، 
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اقلیت هاي قومي در بیشتر کشورها با آینده اي از ادامۀ تبعیض، در جو اجتماعي که با تنش و اضطراب 
مشخص مي شود، روبه رو هستند.

گیدنز معتقد است که در آینده، همانند گذشته، محتمل ترین مسیر، ترکیبي از این سه نوع خواهد 
بود، با تأکید نیرومندتر از گذش��ته بر کثرت گرایي. اما اشتباه خواهد بود که کثرت گرایي قومي را 
تنها ناش��ي از ارزش ها و هنجارهاي گوناگون فرهنگي که از خارج به جامعه اي وارد ش��ده بدانیم. 
گوناگون��ي فرهنگي هم چنین با تجرب��ۀ گروه هاي قومي در جریان انطب��اق با محیط هاي اجتماعي 

وسیع تري که خود را در آن مي یابند، ایجاد گردیده است.22

برآمد
روند سیاسي و فعالیت هاي حزبي در دورۀ پساطالباني در افغانستان و هم چنیني دو دور انتخابات 
ریاس��ت جمهوري )1383 و 1388( و یک دور انتخابات ش��وراي ملي )1384( در کشور، به خوبي 
نشان داده است که ماهیت انتخابات به عنوان جلوۀ ملموس دموکراسي و تحزب به عنوان چرخ دندۀ 
دموکراس��ي و موتور مح��رک آن در افغانس��تان گران بار از مطالبات و گرایش هاي قومي اس��ت. 
حرکت به س��وي نظام سیاس��ي دموکراتیک و انتخاب حکام از طریق انتخابات آزاد، آغاز گردیده 
و احزاب زیادي نیز پدیدآمده اس��ت، اما رس��یدن به دموکراسي بسیار دشوار مي نماید.در افغانستان 
هنوز نه دموکراسي استقرار یافته است و نه شبه دموکراسي وجود دارد، بلکه دموکراسي صوري تنها 
ارمغاني است که در دنیاي پساطالباني نصیب مردم آن گردیده است. منظور از دموکراسي صوري 
یا نمایش��ي، نوعي نظام الیگارشي اس��ت که داراي برخي نهادهاي دموکراتیک صوري و نمایشي 
باش��د. در دموکراس��ي هاي صوري به طور کلي الیگارشي هاي س��نتي در پس تشکیالت و اشکال 
ظاهري دموکراسي حکومت مي کنند و تا وقتي این تشکیالت و اشکال به عنوان پوشش و پرده اي 
بر اقتدار الیگارش��ي ها عمل کنند، دموکراس��ي صوري تداوم مي یابد. اما وقتي اشکال و تشکیالت 
مذکور خصلت ماهوي بیشتري پیدا کنند، حرکتي به سوي شبه دموکراسي تداوم مي یابد. سازوکار 
گذار از دموکراسي صوري به شبه دموکراسي را معموالً باید در نزاع هاي دروني الیگارشي حاکم و 
امکان تقویت اشکال و تشکیالت دموکراتیک توسط برخي از جناح ها بر ضد برخي دیگر جستجو 

کرد.23
برای انتقال از دموکراسی به شبه دموکراسی و نهایتاً رسیدن به دموکراسي، جامعه و عرصۀ فرهنگ 
و سیاست به برخي زمینه ها و رخ نمودن عواملي نیازمند است. در گام اول، مي توان گفت که »برخي 
از عوامل کالن در گذار از دموکراسي صوري به شبه دموکراسي )یا دموکراسي محدود به چارچوب 
نظام( عبارتند از: گس��ترش طبقات متوسطي که س��نخیت ایدئولوژیک با الیگارشي حاکم ندارند، 
گس��ترش آموزش که خود در تقویت طبقات متوسط مؤثر اس��ت، گسترش ویژگي هاي فرهنگ 
شهري مدرن که با خصال ایدئولوژیک نظام تعارضات آشکار پیدا مي کند، پیدایش شکاف هایي در 



درون الیگارشي، فرآیند هاي روبه گسترش جهاني شدن، پیدایش تعابیر دموکراتیک و کثرت گرایانه 
از دین و باالخره ظهور بحران هاي مشروعیت، مشارکت، سلطه و کارآیي«.24

پي نوشت ها
1. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سیاسي )چ12، تهران: نشر میزان، 1383(، ص577. 

2. حسین بشیریه ، آموزش دانش سیاسي )چ8، تهران: نشر نگاه معاصر، 1386ش.(، ص190.
3. عبدالرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست )چ18، تهران: نشر ني، 1387ش.(، ص342. 

4. همان.
5. همان، ص344.

6. قانون احزاب، مادۀ دوم فصل اول.
7. حسین بشیریه، پیشین، ص386. 

8. قانون احزاب، مادۀ سوم فصل اول.
تبارشناسي قومي و حیات ملي، )چ1، تهران: نشر فرزان، 1380ش.(، صص11- 9. اسماعیل یوردشاهیان، 

 .12
10. حسین بشیریه، جامعه شناسي سیاسي )چ14، تهران: نشر ني، 1386ش.(، صص280-279. 

11. ر. ک. به قانون احزاب، مادۀ چهارم و ششم از فصل دوم.
12. غالم رسول مرداي و سردارمحمد رحیمي، تأثیر    قومیت بر انتخابات ریاست جمهوري افغانستان در سال 

 :1383
 .)www. arc2000.blogfa.com(   

13. همان. 
 : www.afghanelection.comو نیزwww.bbc.uk.com  .14

15. »اربکي« کلمۀ پشتو به معناي »نیروهاي غیرمنظم قومي« است.
www.khawaran.( 16. محمود منجم زاده، ایجاد نیروهاي اربکي، کندک هاي قومي یا استعماري قبیلوي

.)com
17. همان.
18. همان. 

19. آنتوني گیدنز، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري )چ23، تهران: نشر ني، 1387ش.(، ص308. 
20. همان.
21. همان.

22. همان، ص309.
بهار   ،7 شماره  اندیشه،  سروش  )فصل نامه  دموکراسي  و  دین  نسبت سنجي  حقیقت،  سیدصادق   .23

1383ش.(
24. همان.



سیاست قومی، هویت های بحران زا و روند 
ناقص توسعۀ دموکراسی

خالد خسرو1

چکیده:
افغانس��تان یکی از مهم ترین تجربه های سرنوشت ساز تاریخ معاصر خود، انتقال قدرت از طریق 
انتخابات، را تجربه می نماید. س��نگ بنای این نظ��ام در کنفرانس بن به ابتکار غرب و در همکاری 
با گروه های نظامی و سیاس��ی افغان گذاش��ته ش��د. یک دهه پس از کنفرانس بن مهم ترین س��ؤال، 
نهادینه ش��دن دموکراس��ی در کشور اس��ت. تنوع قومی در کش��ور یکی از دالیل حمایت غرب و 
گروه های افغان از تش��کیل یک حکومت دموکراتیک چندقومی بود. اما به نظر می آید که فرمول 
کنفرانس بن برای برپایی نظام چندقومی دموکراتیک، به خاطر رادیکال ش��دن هویت های قومی در 
سطح نخبگان سیاسی و نویسندگان هویت گرا نتیجه یی مطلوب برای روند ملت سازی در افغانستان 
درپی نداش��ته  اس��ت. مناقش��ه بر صورت هویت تاریخی و مباحثات شوونیستی پیوندها و تفاهمات 
ملی را به شدت مورد سوال قرار داده است. اگر تفاهم بر سر هویت ملی کشور میان نخبگان سیاسی 
و اجتماعی احیا نگردد، منازعات و مناقش��ات قومی پایه های ثبات نظام سیاس��ی و اجتماعی نظام را 

سست خواهد نمود.

1. نویسنده و پژوهشگر.
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انتخابات ریاست جمهوری 1393 خورشیدی از این نظر مهم ترین تحول تاریخ معاصر افغانستان 
به حساب می آید که نخستین بار قدرت قرار است به صورت صلح آمیز در یک انتخابات دموکراتیک 
از یک زعیم منتخب به یک زعیم دیگر انتقال داده می ش��ود. این همان دموکراس��ی حداقلی است 
که بخشی از معضل تاریخی مشروعیت، تقسیم و گردش قدرت در افغانستان را حل کرده می تواند. 
آنانی که در مورد پذیرش و کارکرد نظام سکوالر و دموکراتیک مدرن غربی در یک جامعۀ مذهبی 
و س��نتی مانند افغانستان با دیدۀ تردید می نگرند)Larson,2011(، شاید این تجربه را نوعی نظام سازی 
ناقص دمکراتیک به حس��اب آورند. چون تقلیل نظام دموکراتیک به یک نظام انتخاباتی محض و 
حذف سویه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدرن آن در بلند  مدت مانع بحران ها و عقب گردهای 
داخلی شده  نمی تواند. زیرا، باید میان دموکراسی و میزان توسعۀ اجتماعی و اقتصادی، به ویژه کاهش 
فقر و رعایت حقوق ش��هروندان در یک کش��ور، توازن منطقی و پایداری وجود داش��ته و تحول 
بنیادی��ن در تمام حوزه های مذکور اتفاق بیفتد)یعقوب ابراهیمی، 1392(. بر این اس��اس، با این که 
نظریه مدرنیزاسیون کالس��یک به خاطر اروپا محوری و عدم تکرار تاریخی تجربۀ اروپایی مدرنیته 
در کش��ورهای غیرغربی مورد انتقاد قرار دارد، اما اهمیت سرمایه و بازار کنترل شده، دولت عقالنی 
س��کوالر، احزاب سیاسی، شهروند محوری، اس��تحکام و مؤثریت نهادها، به ویژه ارجحیت محاکم 

.)Zakaria, 2007( مستقل، این نظریه را از سایر تئوری های رقیب متمایز و برجسته می سازد
ضمن قبول این واقعیت که تقدم توسعۀ سیاسی بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی الزاماً به ایجاد یک 
نظام سیاسی دموکراتیک پایدار منجر نشده و صندوق رأی پاسخ نهایی به معضل مشروعیت قدرت 
و تقسیم صلح آمیز آن بدون یک پالت فورم عادالنۀ اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود، این واقعیت 
را باید پذیرفت که تجربۀ تاریخی افغانستان در این مقطع خاص طبقه سیاسی کشور را متقاعد نموده 
که فعاًل دموکراس��ی را در حد مکانیس��م انتقال قدرت سیاس��ی، و مجزا از کل روند مدرنیزاسیون، 
پذیرفته و برای آن مشروعیت سنتی و مذهبی جست وجو کنند. از این رو، تفاهم جمعی میان نخبگان 
سیاس��ی یی که نظام فعلی را قبول داشته، بر س��ر پذیرش انتخابات به عنوان یک راه حل سیاسی قابل 

قبول و جلوگیری از جنگ مسلحانۀ قدرت، شکل گرفته  است. 
البته، توسعۀ دموکراس��ی، همانند سایر فرآیندهای مدرنیزاسیون، یک روند خطی و رو به پیش 
نیست. عقب گردها و پیشرفت ها در آن رخ می دهد)Mishra, 2013(.برای کشورهای شکننده یی چون 
افغانس��تان، از یک منظر ناکامی دموکراسی عبارت از عدم حفظ توافق جمعی بر سر ادارۀ کشور و 
تصمیم گیری های کالن ملی است که نتیجه آن روی آوردن جناح های قدرت به زورآزمایی نظامی 
می تواند باشد. چنین چیزی در کشوری که نهادهای اصلی آن ظرفیت و مشروعیت الزم را نداشته، 
و سیاس��ت مداران برای حل و فصل مش��کالت تعامل سیاس��ی را بی فایده بدانند، قابل تصور است. 
به همین س��بب، سیزده سال پس از کنفرانس بن هنوز هم س��وال استحکام دموکراسی در افغانستان 
هم چن��ان مح��وری و حیاتی اس��ت. در این رابطه نگرانی از آن اس��ت که دموکراس��ی نه در قالب 
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نهادها و فرآیندهای نهادینه ش��ده، بلکه بیشتر در توافق ش��کنندۀ طبقۀسیاسی افغان بر سر یک نظم 
مس��المت جویانۀ انتخاباتی، تمثیل می یابد. تش��ویش به خاطر بروز جنگ قدرت و سقوط دولت در 
شورش و هرج ومرج نشانه یی از بی اعتمادی جمعی به روندها و نهادهای ساخته شده پس از کنفرانس 

بن در سال 2001 میالدی است. 

»اقوام با هم برادر افغان«
افغانستان کشوری چند قومی، وبا فرهنگ ها و زبان های مختلف است. در این کشور افغان  بودن 
و داش��تن یک هویت قومی تض��ادی با هم ندارند. معموالً در تذکره ه��ای قدیمی قومیت در کنار 
هویت ملی نگاش��ته می ش��د. حکومت با فشار سیاسی و از طریق نظام آموزشی و فرهنگی وابسته به 
خود توانس��ت که این تصور و تعلق را در میان مردم جای بیندازد. در افغانس��تان، هویت های قومی 
را می توان به عنوان هویت های انکش��اف نیافته اجتماعی و فرهنگی مطرح کرد که تکیه بر اصالت و 
خالص بودن نژاد و فرهنگ، قدامت نژادی یک قوم در سرزمین کنونی و یا قدامت فرهنگ و زبان، 

میزان نفوس قومی دارند)حسین مبلغ، 2006(.
در تجارب کش��ورهای دیگر، به خصوص در چارچوب جامعۀ چند فرهنگی غربی، تنوع قومی 
و مذهب��ی به خاطر غنای فرهنگی جامعه، و ارزش اقتص��ادی نیروهای مهاجر کار موضوع پذیرفته 
شده اس��ت. طبعاً این تنوع از آن رو در جوامع لیبرال س��تایش می ش��ود که خرده فرهنگ ها قادر به 
چالش کش��یدن فرهنگ و قوانین مس��لط جامعه نبوده و حتا در آن ج��ذب می گردند. در این روند 
ادغام، ش��اید ذایقۀ فرهنگی جامعۀ میزبان تا حدی تغییر یابد، اما فرهنگ غالب هم چنان مشروعیت 
و انس��جام خود را حفظ می نماید. خرده فرهنگ ها در درون دولت-ملت هایی که بر اس��اس قانون 
اساس��ی، نهادهای مدرن و فرهنگ مشترک ایجاد ش��ده اند، تنها جنبه فولکلوریک دارند و بس. از 
این رو، قادر به ایجاد بحران و بی ثباتی در درون جامعه نمی باشند. هرچند که اسال م هراسی، تروریسم 
و نژادپرس��تی ارزش های دموکراتیک جوامع غرب��ی را تهدید کرده و خرده فرهنگ ها هم به خاطر 
حفظ خود به صورت محافظه کارانه و گاه خشونت بار در برابر فرهنگ مسلط مقاومت می نمایند، اما 

در کل جامعۀ چندفرهنگی تجربه موفقیت آمیز یرا پشت سر می گذارد.
اما در کش��ورهایی مانند افغانس��تان که روند س��اخت دولت-ملت جدید به بن بس��ت رسیده و 
هویت ه��ای قوم��ی با زخم های عمیق، خاط��رات تلخ تاریخی، و نگاه کینه  ورزانه از دل خاکس��تر 
جنگ ه��ا بیرون آمده اند، م��دل جامعۀ چندفرهنگی بدون هویت ملی و فرهنگ غالب که اس��اس 
وابس��تگی ها، تصورات و خاطرات جمعی را تش��کیل داده و مبنای پیوند انسانی باشندگان سرزمین 
به حساب می آید، عماًل خود معضلی بر سر راه تشکیل ملت افغانستان شده است. زیرا، از آن منظری 
که قومیت به عنوان مبنای نظام سیاس��ی مدنظر گرفته ش��ود، و نه یک جنبه فرهنگی و فولکلوریک 
یک ملت، خطر بی ثباتی و منازعۀ درونی طبقه سیاسی و کشاندن بحران به جامعه، همواره به عنوان 
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یک تهدید وجود خواهد داشت.
البته، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که تجارب افغانستان در امر ملت سازی خالی از موفقیت 
نبوده است. توافق نسبی ملی روی هویت تاریخی، مذهبی و تمدنی افغانستان، و ایجاد تعلق به وطن 
در میان عوام، میزان قابل مالحظۀ ملت س��ازی در افغانس��تان را به نمایش می گذارد. اما از آن جایی 
که ملت س��ازی در افغانستان توأم با خشونت و تبعیض قومی از سوی دولت مرکزی بوده، اکنون از 
سوی قشرهایی از نخبگان سیاس��ی و اجتماعی، توافق روی هویت تمدنی و ملی موجود زیر سؤال 
قرار گرفته اس��ت و این سرآغاز رادیکال ش��دن هویت های قومی و تشدید منازعۀ داخلی می باشد. 
جناح های سیاس��ی به خاطر منافع خود، به ویژه استحکام قدرت از طریق پوپولیسم قومی و مذهبی، 
می توانند این حس تعلق جمعی ملی را که بیش��تر عبارت از تعلق به یک جماعت تصوری )1919, 
Anderson( است، خدشه دار نمایند. یک دلیل آن این است که رقابت های سیاسی و اقتصادی بر سر 

منابع، غالباً در قالب رقابت های قومی انجام می شود.
از س��وی دیگر، روند ملت سازی در افغانستان یک روند پارادوکسیکال بوده است؛ یعنی هویت 
قومی مکمل هویت ملی به حساب آمده است. یک شهروند هم زمان هم افغان و هم متعلق به یکی 
از اقوام کش��ور به حس��اب می آید. از این رو، برای دولت های افغانستان در گذشته توازن میان این 
دو هویت ملی و قومی بسیار مهم بوده است. این مدل در صورتی که  طبقه سیاسی و تحصیل کردۀ 
کشور بر سر آن تفاهم داشته باشند، مانند هر پدیدۀ مفهومی و تصوری مصنوع دیگر کارکرد دارد. 
البته، در این فرمول اولویت مربوط به افغانیت است که توسط قانون اساسی براساس حقوق و وجایب 
ش��هروندی تعریف می شود. قومیت به عنوان یک هویت فرعی که آخرین بازمانده فرهنگی جامعۀ 
بستۀ دهقانی و مذهبی پیش مدرن است، جنبۀ فرهنگی و نه هویت ساز دارد. در این جا ترجیح هویت 
و فرهن��گ غالب بر خرده فرهنگ های قومی در کن��ار این که تکمیل کننده یک نظام دموکراتیک 
است، اساس اتحاد ملت، وفاداری به سرزمین و دولت منتخب، رفع تنش ها و رقابت های اقتصادی و 
سیاسی میان اقوام، ایجاد الگوها و ایده آل های مشترک به حساب آمده و تنها حاصل روندهای طبیعی 

و خودجوش شهروندان یک کشور بوده می تواند. 
 این فرمول به نوعی در هند کارآمد بوده است که در آن دولت سکوالر مدرن، با احزاب سیاسی 
فراگیر و محاکم قدرتمند- نه مثاًل در س��طح کش��ورهای انگلوساکس��ون-  ادارۀ کشور را به عهده 
دارند. در عین حال، نخبگان هند، به جز از هندوهای افراطی طرفدار حزب بی جی پی، درک می کنند 
که ثبات هند پهناور در دموکراس��ی و رواب��ط دموکراتیک میان پیروان ادیان و مناطق مختلف این 
کشور است.افزون بر این، رهبران هند مدرن با توجه به تجارب بریتانیا، و متأثر از الگوهای مدرنیستی 
شوروی و اروپایی دست به اداره و سازمان دهی دولت و جامعه زدند. با این حال، حتی دموکراسی 
هندی ه��م در بلندمدت یک الگوی ایده آل برای کش��ورهای چندقومی نیس��ت. چون به هرحال، 
سیاست موروثی و خاندانی نهرو-گاندی، بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی، هندوییسم و نظام کاستی 
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در کلیت خود یک نظام تبعیض آمیز را در این کشور شکل داده اند.
مدرنیس��م تدریجی جامعۀ س��نتی که هند آن را تجربه می نماید، در افغانس��تان اعتبار خود را از 
دست داده اس��ت. ظهور طالبان دیوبندی-سلفی، اس��الم گرا های ایدیولوژیکی از نوعی اخوانی و 
مشروعیت اصالت فرهنگ بومی در برابر هر نوع مدرنیسمی فرهنگی اروپایی که قسماً متضمن ایجاد 
دولت-ملت جدید است، ایجاد مقاومت و مانع می نمایند. از سوی دیگر، ایدۀ تفکیک میان مدرنیسم 
تکنیکی و مدرنیسم فرهنگی در ذهنیت عمومی گروه های مختلف اجتماعی اهمیت و کارایی خود 
را حفظ کرده است. تفکیک مدرنیسم تکنیکی و فرهنگی حامی اصلی نهادها، مناسبات و ارزش های 
س��نتی اس��ت که در این چارچوب فرهنگ نه به عنوان یک پدیدۀ م��ادی و تاریخی بلکه یک امر 
مقدس��ی بوده که با تغییر آن هویت باختگی و بی نظمی در جامعه حاکم می ش��ود. بنابراین پارادایم 

اصلی فرهنگی شک در حقانیت عصر جدید است.

تهدید سیاست قومی
از میان عوامل مختلف، هویت های سیاسی ش��دۀ قومی به خاطر نوع سیاست ورزی طبقۀ سیاسی 
افغانس��تان تهدیدی نسبت به آیندۀ دموکراسی در افغانستان به حساب می آیند؛ مگر این که نخبگان 
سیاس��ی و اجتماعی روی هویت ملی و تعلق تاریخی و تمدنی به س��رزمین موجود توافق کرده، از 
یک نظام حقوقی آزاد، کثرت گرا و قانون مدار دموکراتیک حمایت نمایند. آن ها آهسته، آهسته از 

میراث کنفرانس بن فاصله گرفته، در ادبیات سیاسی خود شهروند را جای گزین قومیت نمایند.
چ��را من روی این عامل تأکید می کنم؟ برای این که بنا به تحقیقات موجود، یکی از علت های 
مهم ناکامی دموکراس��ی ها در افریقا، آس��یا و اروپایی ش��رقی اختالفات و منازعات قومی قلم داد 
می گردد. معموالً در جوامع چندقومی، هویت های قومی خطوط مش��خص خودی و غیرخودی را 
معین می س��ازند. در نتیجه، سیاست قومی هم به سوی تقسیم منابع ارزشمند دولتی و غیردولتی برای 
گروه ه��ای ممتاز قومی و مذهبی پیش رفته و یک رقابت خصومت آمیز قومی میان نخبگان ش��کل 
می گیرد. در این رقابت معموالً دولت با اپوزیسیون و رقبای اجتماعی خود برخورد مشکوک نموده 
و آنان را متهم به خیانت ملی و مقاومت در برابر ارادۀ عمومی می نماید. اپوزیس��یون، معموالً متهم 
به تبانی با دش��منان تاریخی کشور، مخدوش س��اختن هویت ملی و تجزیه کشور گردیده و افکار 
عمومی علیه آنان بسیج می شود. در این فرآیند حتی صفات و اتهامات مذکور از سوی قوم غالب در 
دولت به سایر اقوام نیز نسبت داده شده می تواند)Horowitz, 1993(. نتیجۀ این فرآیند مشروعیت دادن 
به تبعیض سیستماتیک، حذف فزیکی و فرهنگی دیگران است. در چنین وضعیتی، حتا دموکراسی 
انتخاباتی که معموالً به عنوان راه کاری جهت کسب مشروع قدرت سیاسی، حاکمیت قانون و توزیع 
عادالنۀ قدرت مدنظر گرفته می ش��ود، ظرفیت ضعیف س��اختن هویت ملی، تش��دید خطوط تمایز 
فرهنگی و مذهبی، و ایجاد تنش و خش��ونت را دارد)Haysom, 2005(. ناگفته پیداس��ت که فقدان 
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نهادهای مش��روع مانع از تبدیل شدن صندوق رأی به ابزاری جهت حل اختالفات سیاسی و تشکیل 
دولت وحدت ملی می گردد.

واضح است که نگرانی از شکل گیری مجدد روابط ناعادالنۀ قدرت یک نگرانی مشروع است. 
به ویژه تغییر در روابط سنتی قدرت قومی در نظام سیاسی کشور، موجب برخی نارضایتی ها و خشم 
گردیده اس��ت. چون همان طوری که در باال اش��اره کردم، رابطه می��ان اکثریت قومی و حاکمیت 
بالمنازعه سیاس��ی هنوز واقعیت عینی خود را در افغانستان حفظ کرده است. مفهوم باشندۀ اصلی و 

باشندۀ مهاجر پیوند نزدیک با ایدۀ اکثریت قومی و حاکمیت حداکثری سیاسی در افغانستان دارد.
هم چنان، مناقشه بر س��ر هویت تاریخی، نیازمند رویکرد معقول، استراتژیک و واقع بینانه است. 
برخالف بحث نویسندگان هویت گرا، هویت ملی افغانستان تنها شامل نمادهای فرهنگی و چهره های 
شاخص پشتونی، و تنها یا فارسی و مغولی نیست بلکه در آن عناصر تمدنی و تاریخی عربی-اسالمی، 
فارسی، هندی، یونانی، مغولی و اروپایی خلط می باشد. طبعاً میان روایت دانشگاهی و باستان شناسانه 
از تاریخ افغانس��تان، و برداشت سیاس��ت مداران و ذهنیت عمومی از آن، تفاوت چشم گیری وجود 
دارد. زیرا، تاریخ نه تنها افغانس��تان بلکه تمام کش��ورهای دنیا زیر تأثیر مناسبات قدرت، آرمان های 
اجتماعی و  مذهبی، واقعیت های عصر موجود و تفسیر نسل جدید از گذشتۀ باستانی خود می باشد. 
ttities Constructed( هبه همین خاطر برخی محققین هویت های ملی و تاریخی را هویت های خلق شد

Iden( به حساب می آورند)Bayart, 2005( که مناقشه روی حقیقت آن ارزش سیاسی ندارد و موجب 

تحریکات عامه نیز می ش��ود. از همه مهم تر این که از اعتبار انداختن و حتی اصالح هویت موجود 
در نبود عدم توافق بر سر روایت ها و حقایق جدید تاریخی که مبنایی برای ساختن هویت نوین ملی 
ش��ود، بحران هویتی به مراتب کالن تر  ایجاد می نماید که حاصلش نه بحث های فلس��فی در حوزۀ 
عمومی بلکه تنش های عمیق اجتماعی و سیاس��ی اس��ت و الزاماً به ی��ک نتیجه گیری منطقی منجر 

نمی گردد. بلکه برعکس هویت ها را رادیکال و متعصب می سازد.
 اما تصور من این اس��ت که مهم ترین عامل برای حفظ نظ��م دموکراتیک قدرت و جلوگیری 
از نهادینه ش��دن اکثریت تبعیض گرای قومی و تصاحب برتری جویانۀ قدرت سیاسی، تقویت نظام 
دموکراتیک و حفظ توازن قوای سیاس��ی به نفع نظم متکثر دموکراتیک اس��ت. از این رو، به جای 
تظاهرات خیابانی با یک رویکرد معقول، انرژی فکری و جس��می روی نهادینه ساختن توزان قوا و 
نظم دموکراتیک فعلی صرف ش��ود. این که یک کاندید پش��تون در انتخابات به آرای یک هزاره 
و تاجی��ک نیاز دارد، نمودی از عینیت توازن سیاس��ی و نیازمندی به کس��ب دموکراتیک رضایت 

قشرهای مختلف مردم است.
بدون شک، نهادینه شدن نظم دموکراتیک بدون ساختن نهادهای اصلی، مانند محاکم، احزاب 
سیاسی، پارلمان قوی و تمرکز زدایی از قدرت در کابل، میسر نیست. ضمانت های نظم دموکراتیک 
نه شعارهای تند قومی بلکه مؤثریت محاکم است؛ بیرون کردن دادگاه عالی و لویڅارنوالی از زیر 
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نفوذ قوۀ اجرائیه می باشد. اگر این نهادها مؤثر نگردند، قدرت تمرکززدایی نشود، و نخبگان سیاسی 
متعهد به ملت-دولت  سازی نگردند، تظاهرات خیابانی تنها یک اکتویسم بی محتوایی است که نتیجۀ 
آن نه تغییر در نهادها و مناسبات قدرت بلکه رادیکال ساختن هویت های قومی، و کشانیدن خشونت 

به خیابان ها می باشد.
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انتخابات در کشورهای پسامنازعه و 
درس هایی برای افغانستان

سیدمهدی منادی1

چکیده
کش��ورهای پس��امنازعه، با گذر از ش��رایط س��خت منازعه احتیاج به ثبات و صل��ح دارند. اما 
صلح به صورت خودکار  زمانی که س��الح ها از فیر ایس��تادند و یا یک توافق نامه به امضا رسید، باز 
نمی گردد. بلکه این کش��ورها به برگزاری انتخابات برای ایجاد صلح ضرورت دارند. انتخابات در 
کشورهای پسامنازعه یکی از نقاط عطف میان ثبات و ناامنی محسوب می گردد. در این گونه شرایط 
انتخابات دارای ویژگی ها و عناصر خاصی اس��ت که بر اس��اس شرایط خاص هر کشور، تخطی از 
آن ها می تواند، زمینۀ بی ثباتی را فراهم سازد. اگر چه شرایط خاص در کشورهای متعدد پسامنازعه، 
فرایندها را کمی متفاوت می س��ازد، ام��ا به صورت عموم این کش��ورها، درس هایی را برای دیگر 
کش��ورهای پسامنازعه دارند. افغانستان نیز از جمله کش��ورهای پسامنازعه است و نیازمند برگزاری 
انتخابات ش��فاف و سالم اس��ت، بنابراین استفاده از تجارب دیگر کش��ورها در برگزاری انتخابات 
موفق، می تواند به ادبیات مطالعات انتخاباتی در افغانس��تان بیفزاید. از این رو در این مقاله، به بررسی 
ادبیات انتخابات در کشورهای پسامنازعه و تجربۀ کشورهای عراق، سریالنکا و سیرالئون که دارای 
مشابهت های فراوان از لحاظ بافت اجتماعی با افغانستان هستند، پرداخته می شود. بر اساس تجربیات 

این کشورها، در پایان سناریوهای احتمالی و درس هایی برای افغانستان ارائه خواهد شد. 

کلید واژه ها: پسامنازعه، انتخابات، نظام انتخاباتی.

 1- استاد دانشگاه و پژوهشگر
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مقدمه
کشورهای رو به توسعه و پسامنازعه مانند افغانستان، برای بقای شان یا با انتخاب مصممانه و تداوم 
راه دموکراسی به پیشرفت می رسند و یا این که در نتیجۀ بی توجهی به اصول دموکراسی دچار بحران 
مشروعیت و آش��وب و اغتشاش می گردند. افغانستان از جمله کشورهای رو به توسعه و پسامنازعه 
به شمار می رود. غالباً کش��ورهای رو به توسعه و پسامنازعه مشکالت مشابهی دارند. پایان منازعه و 
جنگ داخلی فرصت مغتنمی برای بازس��ازی جامعه، سیاست، اقتصاد و تدوین و به اجرا درآوردن 

اصالحات است.
گذار از وضعیت منازعه به یک نظام پایدار و مورد قبول همه، مستلزم تدابیر اساسی سیاسی است.  
انتخابات همگانی به  مثابه یکی از مکانیزم های دموکراتیک از جمله تدابیری است که می تواند زمینۀ 
ثبات را در شرایط پس از منازعه به همراه آورد. انتخابات به یک فضای آزاد، منصفانه و با امکانات 
برابر انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است که می تواند سرنوشت مطلوب جامعه را رقم زند. اما 
در صورتی که انتخابات به صورت درست و شفاف برگزار نگردد، هویت های کوچک تر جماعتی 
دوباره جامعه را به س��وی نفاق و آشوب می کشانند. ما در کشورهای آسیایی، آفریقایی و امریکای 
التین نمونه هایی از این تداوم و بحران را داریم. بس��یاری از کش��ورهای آمریکای التین که تجریه 
رژیم های دیکتاتوری نظامی را پشت س��رگذرانده اند، با آن که با مشکالت روزمرۀ جدیدی روبه رو 
می باش��ند، دیگر به منازعات خشونت بار داخلی و دش��منی با همسایگان شان پایان داده اند. یکی از 
عناصر مهم در پایان یافتن این منازعات خش��ونت بار، برگزاری انتخابات س��الم بوده است.  بسیاری 
از کش��ورهای امریکای التین که تجربۀ رژیم های دیکتاتوری نظامی را پشت سرگذرانده اند، با آن 
که با مش��کالت روز مرۀ جدیدی روبه رو می باش��ند، اما به منازعات خش��ونت بار داخلی و دشمنی 
با همسایگان ش��ان پایان داده اند و به تداوم مش��روعیت دموکراتیک و ایجاد اتحادیه های منطقه یی 

می کوشند. این روند قطع نظر از استثناهایی که دارد، در حال گسترش است.
با این پیش فرض که کش��ورهای رو به توسعه و پسامنازعه تقریباً مشکالت مشابهی را در عرصۀ 
انتخابات دارند. بررس��ی تجربۀ دیگر کشورهای پسامنازعه و بررس��ی شکل گیری صلح، براساس 
مکانیزم انتخابات می تواند برای انتخابات برای افغانس��تان درس های مناس��بی به همراه داش��ته باشد. 
سه کش��ور عراق، سریالنکا و سیرالئون از میان کشورهای پسامنازعه با توجه به بافت اجتماعی شان 
به وضعیت افغانس��تان مش��ابهت های زیادی دارد. از این رو در این تحقیق با طرح س��ؤال چگونگی 
انتخابات در کشورهای پسامنازعه و درس هایی برای افغانستان، به وضعیت انتخابات در این سه کشور 
پرداخته می شود. در بررسی انتخابات در کشورهای پسامنازعه؛ با دو متغییر روبه رو هستیم. اول، متغیر 
مستقل »کشورهای پسامنازعه« است که در شکل گیری انتخابات به صورت بنیادی تأثیرگذار است. 
دوم، متغیر وابس��ته »انتخابات« است که متأثر از شرایط خاص پسامنازعه شکل گرفته است. با توجه 
به این که انتخابات به مثابه متغیر وابس��ته مورد بررس��ی قرار می گیرد، الزم اس��ت که در ابتدا مفهوم 
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انتخابات به عنوان یکی از عناصر مهم در گذار و بهبود شرایط، مورد بررسی قرار گیرد و در پی آن 
مفهوم پس��امنازعه مورد بررس��ی قرار گیرد. در بخش سوم به انتخابات در کشورهای یادشده اشاره 
خواهد شد. در نهایت به سناریوهای احتمالی و درس هایی برای انتخابات افغانستان پرداخته خواهد 

شد.

1. مفاهیم
انتخاب��ات در کش��ورهایی با دموکراس��ی های در حال ظهور و پس از جنگ، پتانس��یل عمیقی 
برای بازگش��ت  به درگیری های خش��ونت آمیز و تضعیف فرایندهای تثبیت شده و بی اعتبارساختن 
دموکراس��ی دارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014  یکی از نمونه هایی است که 
نه تنها یک ابزار مشارکت دموکراتیک محسوب می گردد، بلکه یک رقابت شدید برای دست رسی 

به رهبری، قدرت ومنابع است.

1-1. مفهوم انتخابات در کشورهای پسامنازعه
واژۀ »انتخابات« از ریشۀ عربي فعل »نخب« به معناي برگزیدن و اختیار کردن است )عمید، 1385: 
236( و مع��ادل اروپایي آن یعني »Election« نیز به فعل التی��ن »Eligeve« به معناي جداکردن، 
س��واکردن و برگزیدن باز مي گردد.  ای��ن واژه در فرایند تحوالت مفاهیم تغییر و تحوالت معنایي 
وسیعي پیدا کرده است ولي در کاربرد رایج و عام آن به معناي روش یا شیوه اي است براي برگزیدن 
تعداد معیني از افراد از میان شمار کثیري از کساني که براي تصدي یک منصب یا مقام خود را نامزد 
کرده اند و یا به »جریان رسمی انتخاب اشخاص برای احراز مقام یا منصب و مسئولیتی در جامعه، از 

طریق آرای عمومی« گفته می شود )بخشی و راد، 1383: 209(.
انتخابات یکی از اجزای اساسی فرایند دموکراتیک است که مردم:

1. رهب��ران خویش را  با ه��دف تعیین منافع خویش در  حوزۀ عموم��ی انتخاب و یا جایگزین 
می کنند.

2. انتخاب خویش را در یک رفراندم بیان می کنند.
انتخابات مجموعه یی از اقدامات و  مکانیزم هایی است که در نظر دارد تا:

1. از میان کاندیداهای متعدد در سطح ملی و محلی فرد خاصی را انتخاب نمایند.
.)2011 ,ECS :5( 2. در یک رفراندم  سیاست خاصی را تعیین نمایند

در س��طح ملی، برگزاری انتخابات دو هدف دارد. هدف اول، عبارت اس��ت از انتخاب رئیس 
دول��ت یا فردی که در رأس قوۀ مجریه قرار می گیرد و به تبع آن انتخاب سیاس��ت هایی که دولت 
دنب��ال خواهد کرد. هدف دوم، انتخاب نمایندگان مجلس اس��ت که وظیف��ه قانون گذاری، تعیین 
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مالیات ها و نظارت بر عمل کرد دولت را از سوی مردم بر عهده دارند. 
به طور معمول، از انتخابات در کش��ورهای پسامنازعه انتظار می رود که به صورت هم زمان نقش 
مهم��ی در پای��ان دادن به جنگ  های داخل��ی ایفا نماید و در کنار آن گروه ه��ای نظامی را تبدیل به 
احزاب سیاسی صلح جو نماید. هم چنین انتظار می رود تا اعضای پارلمان و دیگر نمایندگان مجالس 
رس��می را انتخاب نماید، دولت جدید را تش��کیل داده و به نظام سیاسی جدید مشروعیت ببخشد. 
براساس این دالیل انتخابات در کشورهای پسامنازعه به صورت وسیع، بخشی جدایی ناپذیر از فرایند 

اتمام جنگ و ملت سازی محسوب می گردد.
با این حال نتایج انتخابات در کش��ورهای مختلف پس��امنازعه متفاوت است. در برخی از موارد 
مانند نامیبیا در س��ال 1989، السالوادور در س��ال 1994، موازمبیک در سال 1994، به صورت روشن 
نق��ش ش��فاف در پایان دادن جنگ و تحول ب��ازی نمود. اما در برخی دیگر از این کش��ورها، نظیر 
انتخابات نافرجام انگوال در س��ال 1992 و یا لیبریا در سال 1997 مشکالت بیشتری در جوامع آن ها 
ایجاد نمود. در کش��ورهای کوزوو و تیمورشرقی جدول زمانی انتخابات نقش سازنده ای در توسعۀ 
سیاسی این کشور ایفا نمود. انتخابات 2005 لیبریا پایان دومین جنگ از جنگ های داخلی این کشور 
را رقم زد و در نتیجۀ آن آفریقا در یک فرایند دموکراتیک اولین رئیس دولت زن را انتخاب نمود. 
اظهار نظر در مورد انتخابات افغانستان و عراق هنوز زود است، اگر چه انتخابات توانسته است سطحی 
از آرامش را در این کش��ورها به ارمغان آورد، اما هنوز نتوانسته اس��ت خصومت ها را در عراق پایان 
 .Reilly( بخش��د. در عراق احتمال آغازشدن اختالفات و خشونت ها در انتخابات بسیار زیاد است
2010: 3(. در اواخر س��ال 2009 و 2010 در  س��ودان، بروندی، گینه بیس��ائو نیز انتخابات دشواری 
برگزار شد. مشکل تر از آن در  نیمۀ دوم سال 2010 و 2011 در رواندا، جمهوری آفریقای مرکزی، 
چاد، ماداگاسکار، هائیتی و ساحل عاج، نیجریه، زیمباوه برگزار شد. همۀ این انتخابات نقطۀ عطفی 

.)EISA, 2010( میان جنگ و صلح بوده است

2-1. معیارهای جهانی انتخابات در کشورهای پسامنازعه
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر )1948( که توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد پذیرفته 
شده اس��ت، بر حق جهانی به انتخابات واقعی تأکید می کند. مادۀ 21 اعالمیۀ حقوق بش��ر جهانی نیز 
تصریح می کند که: هر کس حق دارد که در ادارۀ امور عمومی کش��ور خود، خواه مس��تقیم و یا از 
طریق نمایندگان نقش داشته باش��د. هم چنین در این ماده از انتخابات آزاد به مثابه تنها راه تأس��یس 
دولت مقتدر یاد می کند و ارادۀ مردم را مهم ترین بنیان اقتدار دولت می داند. الزم است تا این اراده 
در انتخابات س��الم و دوره ای که توسط رأی مخفی و یا روش های رأی گیری آزاد  به حقوق خود 

دست یابد.
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انتخابات به مثابه مکانیزمی که ارادۀ افراد را به پست ها و چوکی های دولتی مبدل می سازد، دارای 
معیارهای متکثری اس��ت که بر اس��اس آن محققین اقدام به تبیین انتخابات در کشورهای مختلف 
می نماین��د. در میان معیارها و اصول رای��ج در تبیین انتخابات جامعۀ آفریقای ش��رقی و هم پیمانان 
آن ها اقدام به تعیین اصول مش��ترک برای تحقق انتخابات س��الم، دموکراس��ی، حاکمیت قانون و 
حکومت داری خوب که در توس��عۀ سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای خویش نمودند. 
آن ها اصولی را در بررس��ی، نظارت و ارزیابی انتخابات بر اس��اس اعالمیۀ اتحادیه آفریقا در مورد 
اصول حاکم بر انتخابات دموکراتیک، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، اعالمیۀ جهانی 
حقوق بش��ر و کنوانسیون سازمان ملل متحده در مورد رفع همۀ اش��کال تبعیض علیه زنان )1981( 

به صورت ذیل تعیین نموده اند:
وجود آزادی برای اظهار خواسته های مردم؛ 1 .

انتخابات واقعی؛ 2 .
انتخابات دوره ای؛ 3 .
حق رأی همگانی؛ 4 .

حق رأی برابر؛ 5 .
حق شرکت در امور عمومی؛ 6 .

حق دادن رأی؛ 7 .
حق انتخاب شدن؛ 8 .
مخفی بودن  رأی؛ 9 .

حق رجوع موثر به )قطع نامه های منصفانه، بی طرفی در صورت بروز اختالف انتخاباتی( )4-5. 10 
.)EAS, 2011:

مطالعات انتخابات در کش��ورهای پس��امنازعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. گوناگونی 
و تکثر در اش��کال و سیستم های انتخاباتی در کشورهای پسامنازعه، انتخاب الگو و معیار مشخصی 
که با وضعیت هر کش��ور مناس��ب باشد و از س��وی دیگر کش��ورهای مورد نظر در این نگارش را 
نیز تحت پوش��ش قرار دهد را کمی مش��کل می سازد.  بر اساس گزارش��ی که در مورد درس های 
آموخته ش��ده از انتخابات در کشورهای لیبریا، س��یرالئون، جمهوری دموکراتیک کنگو و کوزوو 
صورت گرفته اس��ت؛ پنج مؤلفۀ کلیدی در برگزاری انتخابات موفقیت آمیز معرفی می کند. وینریچ 
کونه2 در این گزارش ثبت نام رأی دهندگان؛ انتخاب سیس��تم انتخاباتی، کمیس��یون انتخابات ملی، 
سیستم شکایت های انتخاباتی و تدابیر اعتمادسازی را به عنوان عناصر کلیدی در انتخابات کشورهای 
پسامنازعه تعیین می کند. به تعبیر ایشان، در صورتی که این عناصر به صورت درست در کشورهای 

2 - WINRICH KÜHNE
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-KÜ , 2010:4(  پسامنازعه تطبیق گردد، انتخابات موفقیت آمیزی در این کشورها برگزار خواهد شد
NE,(. این عناصر به صورت مختصر در سطور ذیل تبیین می گردند.

ثبت نام رأی دهندگان: 1 .
ثبت نام رأی دهندگان یکی از مکانیزم هایی است که جامعه و رسانه های جهانی اهمیت 
فراوان��ی به آن می دهند. ثبت نام رأی دهندگان فرصت هایی را ارائه می کند که بر اس��اس 
آن می ت��وان نتیجۀ انتخابات را مدیریت نماییم. در پرتو موضوع روش��ن اس��ت زمانی که 
تعداد رأی دهندگان مش��خص باشد، به تعدادی که رأی به نفع یک کاندید تأیید می شود، 
به همان میزان از آرای دیگر کاندیدان کاهش می یابد. بر این اساس تا حدی امکان تقلب 
کاه��ش می یابد. ثبت نام رأی دهندگان در س��احل عاج و س��ودان در س��ال 2008 یکی از 
مسائل بحث برانگیز بود. هم چنین در رفراندم نامیبیا در سال 1998 نام بسیاری از کسانی که 

به صورت رسمی در خارج از کشور بودند،  در لیست رأی دهنده نیز وجود داشته است.
یکی دیگر از فواید ثبت نام رأی دهندگان در کش��ورهای پسامنازعه؛ نظیر کشورهای 
آفریقایی و هم چنین تعریف شهروندی و ملیت است. منازعات داخلی باعث گردیده است 
که بخش عظیمی از مردم این کشورها به دیگر کشورها مهاجر شوند و  دولت تازه تأسیس 
توانمندی توزیع اسناد هویت به آن ها را نداشته است. بر این اساس ثبت نام رأی دهندگان بر 

اساس مکانیزم ساده تر زمینۀ اشتراک همگان را در انتخابات فراهم می سازد.
انتخاب سیستم انتخاباتی: 2 .

طراحی قانون انتخاباتی مناسب برای کاهش حساسیت های تقسیم بندی یکی از عناصر 
انتخابات صلح آمیز است. هر سیستم انتخاباتی جوانب مثبت و منفی  خود را دارد. سیستم 
انتخاباتی یی مناسب است که مبتنی بر شرایط محلی و ذهنیت افراد آن جا تدوین شده باشد. 
هیچ سیس��تم انتخاباتی مش��خصی وجود ندارد که در تمام مناطق آفریقا و یا دیگر مناطق 
جهان نتیجۀ مثبت داشته باشد. سیستم های انتخاباتی بیشتر مبتنی بر بینش عمومی مردم تنظیم 

می گردد.
نظام انتخاباتی اکثریت س��اده یکی از انواع نظام  های انتخاباتی است. در مورد این نوع 
نظام، اصطالح معروفی وجود دارد که »برنده همه چیز را به دس��ت می آورد« و یا »نفر اول 
از پل سس��ت می گذرد«. این نوع  سیستم های انتخاباتی برای کشورهای چندقومی اغلب 
مشکل ساز بوده است. بر اساس این سیستم آن ها به آسانی دچار اختالفات قومی و مذهبی و 

رقابت هایی با حاصل جمع صفر می شوند. 
در س��وی دیگر، سیستی تحت عنوان  نمایندگی تناسبی اس��ت که در قارۀ اروپا شایع 
اس��ت. پیامدهای این سیستمی روشن است و همۀ گروه های اصلی و رهبران در پارلمان و 
دیگر نهادها پس از انتخابات سهمی دارند. براساس آن خطر کنار گذاشته شدن گروه و یا 
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رهبری در آن بسیار پایین است. با این حال چالشی که در این رابطه وجود دارد، جوامعی 
که جمعیت روستایی آن ها زیاد است، با آن موافقت نمی نمایند. چرا که شناسایی نماینده 

و برقراری ارتباط با آن برای آن ها مشکل است.
سومین سیس��تم، ترکیبی از دو سیستم اکثریت ساده و سیستم نمایندگی تناسبی است. 
بر اس��اس این سیستم، تعدادی از کرس��ی های پارلمان به احزاب و یا اقوام و بخشی دیگر 
به کاندیدان مستقل اختصاص داده می شود. این نوع سیستم چالش ها و نقاط ضعف هر دو 

سیستم را کاهش می دهد. 
کمیسیون های انتخابات: 3 .

برای اطمینان از شفافیت انتخابات، یک کمیسیون انتخابات باید همیشه وجود داشته باشد 
و اطالعات الزم را به طرف های رقیب ارائه نماید. مکانیزم دیگری که باعث ش��فافیت و 
کاهش تنش در انتخابات می ش��ود، نظارت است. تأس��یس کمیسیون نظارت در صورت 
شکل گیری مشکالت و اعتراضات بعد از انتخابات، این نهاد می تواند به بررسی مشکالت 

موجود بپردازد.
کمیس��یون انتخابات باید بی طرف بوده و نمایندگان از تمام نظامیان سابق و غیرنظامیان 
داشته باشد. در صورتی که این کمیس��یون توانمند باشد، زمینۀ افزایش شفافیت را در میان 
رقابت کنندۀ سیاس��ی و ناظرین به همراه می آورد. کمیسیون نظارت و شکایات الزم است 
شکایات متعددی را دریافت نماید و بر اساس زمان بندی دقیق به آن ها رسیدگی نماید. در 
صورتی که مشکل بسیار جدی باشد و کمیسیون شکایات نتواند به آن رسیدگی نماید، الزم 
است تا یک نهاد مشخص دیگر برای حل این موضوع تعیین گردد و رقابت کنندگان باید 

از شیوۀ کار این نهاد آگاه باشند. 

3-1. مفهوم کشورهای پسامنازعه
پس از پایان جنگ جهانی دوم، خشونت ها و جنگ های داخلی در هر گوشه یی از جهان روزانه 
جان 913 تن را گرفته اس��ت. در کنار این، آمار بیجاش��دگان داخلی، ضعیف شدن وضعیت رفاهی 
 .)Edward and Nooruddin, 2012: 558( مردم و گسترش بیماری ها در میان مردم نیز وجود داشته است

بر این اساس، مطالعات ادبیات ثبات سازی در کشورهای پسامنازعه اهمیت فراوانی یافته است.
همان طور که مفهوم پسامنازعه نشان می دهد، اشاره به دوره ای بعد از پایان منازعه در یک کشور 
دارد. اما با وجودی که این مفهوم بسیار آشکار به نظر می رسد، با دو مشکل روبه روست. اول، تعیین 
آغاز دورۀ پس��امنازعه است. اغلب غیرممکن است که زمان مشخصی تعیین نماییم که یک منازعه 
احتماالً به پایان رسیده اس��ت. حتی پس از امضای موافقت نامۀ صلح میان طرف های متخاصم، هنوز 
احتمال ادامۀ خش��ونت و درگیری وجود دارد. ما دو معیار برای تعیین آغاز دورۀ پسامنازعه داریم. 
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اول زمانی که نش��ان هایی از پیروزی یکی از طرف های درگیر نمایان می ش��ود. این موضوع ممکن 
است در نتیجۀ سقوط پایتخت، جایگاه قدرت سیاسی و یا درپی پایان یافتن یک جنگ طوالنی مدت 
به وقوع بپیوندد. به طور مثال جنگ طوالنی میان نیروهای نظامی دولت اتیوپی تحت رهبری کلونیل 
مینجیس��تو و نیروهای شوروشی تحت رهبری میالس زیناوی زمانی به پایان رسید که ادیس آبابا در 

29 می 1991 سقوط کرد.
معیار دوم زمانی اس��تفاده می شود که جنگ به صورت رسمی در تاریخ مشخص در پی امضای 
توافق نامه مشروح میان گروه های درگیر پایان یابد. حتی اگر چنین توافق نامه ای لزوماً جنگ را خاتمه 
نبخش��د، اما به صورت چش��م گیری خش��ونت را کاهش می دهد. از این رو، زمان امضای توافق نامۀ 
آتش بس، پایان منازعه و آغاز دورۀ پسامنازعه است. به طور مثال، جنگ اخیر در بروندی به صورت 
رس��می زمانی که دولت توافق نامۀ ش��فاف آتش بس را با گروه اصلی شوروی در 29 نوامبر 2003 
امضا کرد به پایان رس��ید. در صورتی که بعد از آن برخی از خشونت های پراکنده به وسیلۀ برخی از 
گروه های شورش��ی کوچک حتی تا میانه س��ال 2008 ادامه پیدا نمود. بر این اساس بروندی پس از 

2003 در دوران پسامنازعه قرار گرفت.
زمانی که آغاز دورۀ پس��امنازعه تعریف گردید، س��ؤال بعدی این است که چگونه پایان آن را 
تعیین نماییم. اگرچه دورۀ پسامنازعه در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، اما با این حال 10سال 

.)Nooruddin, 2008: 4( پس از پایان منازعه را دوره پسامنازعه یاد می کنند
پیتر والینستین )2002( سه نوع منازعه را شناسایی می کند. این سه نوع منازعه عبارت اند از بینِ ِدولتی؛ 
داخلی و منازعات دولت س��ازی است. بینِ دولتی، از جمله منازعات میان ملیت های دولت هاست و 
یا خشونت با معیار دولت است. مثال های منازعات داخلی و دولت سازی شامل جنگ های قومی و 
داخلی، ضد استعماری، جانشینی، جنبش های استقالل خواهی، منازعات ارضی و جنگ بر سر کنترل 

.)MILLER, 2005: 22( دولت است
برخی از منازعات در تمامی کش��ور گس��ترده ش��ده نظیر رواندا و برخی دیگر از کشورها نظیر 
س��ودان در بخش های خاصی از کشور تمرکز یافته است. آن ها اغلب چند منبع شکل گیری دارند. 
مس��ائل قومی، نابرابری اقصادی، محرومیِت بخش��ی از جمعیت، بی عدالتی اجتماعی، رقابت برای 
دست یابی به منابع، فقر، نبود دموکراسی، مسائل عقیدتی و مذهبی نظیر نیجریه و سودان و تنش های 

سیاسی از جمله منابع منازعه بوده است.
منازعه به صورت عموم به سه بخش، تفکیک شده است:

کش��ته در تمام طول  منازعات مس��لحانه کوچک: حداقل 25جنگ مرتبط کمتر از 1000. 1
دورۀ جنگ داشته باشد.

کشته داشته باشد. منازعات مسلحانه متوسط: حداقل 25جنگ که هر سال کمتر از 1000. 2
3 . .)Reilly, 2010: 4( جنگ: حداقل 100جنگ در هر سال وجود داشته باشد
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در کشورهای پسامنازعه دو متغیر و یا دو هدف در راستای برگزاری انتخابات پیگیری می شود. 
هدف اول، پایان دادن به جنگ و جلوگیری از  شروع منازعه و هدف دوم تحکیم دموکراسی است 

.)Reilly:159(

دوران پس از جنگ، اگرچه جنگی وجود ندارد اما لزوماً به معنای وجود صلح واقعی نیس��ت. 
پای��ان جنگ  فرصت را برای دس��ت یابی به صلح پایدار فراهم می کند، اما الزم اس��ت تا نهادهای 
مناسب که قادر به تضمین امنیت پایدار برای کل جمعیت است، تأسیس گردد. جنگ توسعه یافته، 
منجربه از دست رفتن جان انسان ها و تخریب فیزیکی و  فروپاشی سیستم ها و مؤسسات یک جامعه 
پایدار می شود و این ها در شرایط پس از منازعه باید احیا گردند. کریشنا کوما3 در این رابطه مطرح 
می کند که: بازسازی زیرساخت های نهادی که در طول جنگ ازبین رفته اند مهم هستند، حتی مهم تر 
از زیرس��اخت های فیزیکی. این حوزه ای است که تا حد زیادی توسط جامعۀ بین المللی در گذشته 
نادیده گرفته شده اس��ت. اگر چه در طول این ده سال گذشته به این موضوع توجه زیاده شده است، 

.)Brahimi,2007:3( اما هنوز کافی نبوده است

2. نقش سازمان ملل متحد در انتخابات در کشورهای پسامنازعه
اس��ت  بهت��ر  داخل��ی،  جنگ ه��ای  در  درگی��ر  جهت ه��ای  ب��ه  تعادل بخش��یدن  ب��رای 
افزای��ش  ش��ود.  اس��تفاده  انتخاب��ات  پروس��ۀ  در  نی��ز  بی ط��رف  گروه ه��ای  و  اف��راد  از  ک��ه 
می ده��د. افزای��ش  را  جامع��ه  در  درگی��ر  غی��ر  گروه ه��ای  نق��ش  و  آگاه��ی  بازیگ��ران، 
اگر چه معرفی گروه های غیرنظامی مش��کل است و بیشتر به عنوان یک خارجی در یک جامعه 
پنداشته می شوند. این موضوعی بود که در جریان انتخابات در جنوب سودان رخ داده بود. با این حال 
نقش دادن به گروه های بی طرف در انتخابات، تنش های موجود در میان احزاب سیاس��ی را  کاهش 
می دهد. با این حال در پی س��قوط دیوار برلین دموکراسی به عنوان یک عنصر اساسی در بازسازی 
کش��ورهای پس از جنگ که درگیری های فراوانی را تجربه نموده است از سوی سازمان ملل متحد 
و جامعۀ بین المللی شده است. این نهادها سعی دارند تا از جایگزین نمودن رأی به جای گلوله )مرمی( 

.)Reilly:31( انتخابات را به عنوان مؤلفۀ استاندارد در ایجاد صلح معاصر تثبیت نمایند
در سال 1997 قطع نامۀ 52/129 اشاره به بازنگری نقش و ساختار حمایتی سازمان ملل در انتخابات 
کشورهای تازه دموکراتیک دارد. سازمان ملل الزم است تا ظرفیت های ملی این کشورها را از طریق 
تقویت نهادهای انتخاباتی و  آموزش های مدنی ارتقا دهد. قطع نامۀ 54/173  پذیرفته ش��ده در س��ال 
1999 علی رغم احتیاط برخی از کشورها، تأکید بر ادامۀ فراهم سازی حمایت های انتخاباتی و داشتن 
نقش ریشه ای در حقوق بشر مبتنی بر مادۀ 21 منشور  دارد )Goodwin,1994:15(. دبیرکل سازمان ملل 

3 - Krishna Kumar
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متحد در گزارش سال 2003 در مورد تقویت نقش سازمان ملل به صورت ذیل اشاره می کند:
تجربه های مختلف نشان داده است که اغلب پیامد محرومیت، خشونت بوده است. رقابت آزاد و 
عادالنه در میان گروه های سیاسی مختلف از طریق نهادهای مؤثر اختالفات را به صورت مسالمت آمیز 

.)UN doc. 58/212,2003: 4( حل می کند و در نتیجه خشونت را از بین می برد
بر اس��اس مطالب فوق می توان اهداف س��ازمان ملل متحد را در م��ورد حمایت از انتخابات در 

کشورهای پسامنازعه به صورت ذیل عنوان داشت:
ال��ف: حمایت از دولت های عضو برای برگزاری انتخابات معتبر و مش��روع مطابق با معیارهای 

شناخته شدۀ جهانی؛
ب: همکاری در ایجاد  ظرفیت پایدار نهادی در کش��ورهای پسامنازعه برای مدیریت انتخابات 
 UN doc.( دموکراتیک واقعی و دوره یی توام با اعتماد کامل در میان احزاب و  گروه های انتخاباتی

.)A/56/344, 2001:3

3. تجربۀ انتخابات در کشورهای پسامنازعه دیگر
اغلب انتخابات در کش��ورهای پسامنازعه بیش��تر تحت شرایط بسیار سخت مدیریت شده است. 
اگرچه این شرایط در جوامع مختلف متفاوت است و بیشتر وابسته به ماهیت و مدت منازعه،  میزان 
توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در گذشته و میزان خرابی در دوران جنگ است. به صورت عموم 
کش��ورهای پسامنازعه از لحاظ سیاسی شکننده هستند و اغلب یک دولت ضعیف مسئول مدیریت 
انتخابات در این کش��ورها می گردد. از لحاظ اقتصادی این کش��ورها از بی کاری وس��یع و کمبود 
نیازمندی های اولیه رنج می برد. برخی از این کشورها با کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می کند 
و زراعت و تولیدات صنعتی آن ها کاماًل ضعیف و ناکارآمد اس��ت.  زیرس��اخت های حمل ونقل و 
ارتباط��ات اغلب در دوران جنگ تخریب شده اس��ت و عبور و مورد م��ردم، کاالها و اطالعات با 

دشواری همراه است.
جوامع پس��امنازعه هم چنین فاقد زیربناهای نهادی الزم برای انتخابات دموکراتیک هستند. این 
کشورها اغلب به علت جنگ با وضعیت اجتماعی بی اعتمادی، خصومت و ناامیدی همراه است که 
موجب می گردد تا گفتمان و رقابت های سیاسی کمتر دموکراتیک باشد. در حقیقت انتخابات بیشتر 
انکار جنگ است تا یک انتخاب در میان گزینه های سیاسی، بر این اساس دولت منتخب الزاماً متعهد 
به برنامۀ خاصی نیست و یا این که اغلب برنامه ای  ندارد )Larry and Krishna,1998:18(. بر این اساس، 

سه نمونۀ انتخابات در کشورهای پسامنازعه را به صورت ذیل می توان عنوان داشت:

3-1. عراق
عراق کشوری است در خاورمیانه و در همسایگی کویت، عربستان، اردن، سوریه، ترکیه و ایران 
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قرار دارد و پایتخت این کشور، بغداد است. از منظر تقسیم بندی های دولت-ملت سازی در دیدگاه 
باری بوزان، می توان کشور و یا دولتی چند ملیتی و متشکل از گروه های قومی- فرقه یی )عرب شیعه، 
عرب س��نی، کردها( مختلف تلقی کرد. در این کش��ور قبل از شکل گیری دولت، ملتی یک پارچه 
و منس��جم در مدت زمان تاریخی طوالنی ش��کل نگرفت که سازمانی سیاس��ی به نام دولت را برای 
ادارۀ مطلوب تر امور خود تش��کیل دهد. برعکس ابتدا دولت یا کش��وری بر اساس اهداف و منافع 
قدرت های جهانی پس از جنگ جهانی اول تش��کیل ش��د و سپس حکومت ها یا رژیم های سیاسی 

مختلف الگوهای دولت-ملت سازی مختلفی را دنبال کردند )اسدی، 1391: 144-145(.
عراق قبل از استقالل تحت قیومیت انگلستان بود. مهم ترین ویژگی این دوره وابستگی و عمل کرد 
غیرمستقل، و  فقدان نسبی عمل کرد ملی مستقل حکومت است. بر این اساس الگوی ثبات سازی اولیه 
در عراق متأثر از دیدگاه ، منافع و اهداف خاص انگلستان بوده است. اما با کودتای عبدالکریم قاسم 
در سال 1958 تا سال 2003 که رژیم بعث سقوط کرد، الگوهای منبعث از فضای پان عربیسم جهان 
عرب در عراق حاکم بوده اس��ت. در دورۀ جدید الگویی متفاوت از دولت-ملت سازی با محوریت 
فدرالیس��م و دموکراسی در عراق دنبال می ش��ود )همان، 144(. عراق پس از 2003، بیشتر با مفهوم 
پسااقتدارگرایی تفسیر گردیده است. وجود منازعات قومی میان رژیم بعث صدام و گروه های قومی 
ش��یعه و کرد، ضعف نهادهای مدنی و طبقۀ متوس��ط در شرایط اقتدارگرایی رژیم بحث، برگزاری 
انتخابات و تش��کیل نهادهای دموکراتیک را با چالش های جدی روبه رو ساخته اس��ت. اغلب چنین 
شرایطی با وضعیت پسامنازعه مشابه بوده است. بر این اساس نحوه و مکانیزم های برگزاری انتخابات 
در عراق و کشورهای پسامنازعه دیگر، تقریباً به صورت مشابه  صورت پذیرفته است. از این رو عراق 

به عنوان یکی از موردهای مطالعاتی در این نگارش در نظر گرفته شده است.
فرایند ثبات س��ازی در عراق پس از 2003  عمدتاً با ش��یوه ها و رهیافت های دموکراتیک با فراز 
و فرودهای پیچیده یی همراه بوده اس��ت. بخش اعظم این چالش ها بیشتر به فقدان تجربۀ پیشینی در 
خصوص کار جمع��ی و ایجاد حکومتی دموکراتیک و ش��کاف های قومی-فرقه یی و چندپارگی  
جامعۀ عراق مرتبط اس��ت. مهم ترین مراحل این روند از زمان ایجاد شورای حکومتی انتقالی شامل 
تشکیل دولت موقت، تدوین قانون اساسی موقت، برگزاری انتخابات سراسری برای تشکیل مجمع 
ملی عراق، تش��کیل دولت انتقالی، تدوین و همه پرسی قانون اساسی دایم عراق، برگزاری انتخابات 
سراس��ری برای تش��کیل مجلس نمایندگان و در نهایت، ایجاد دولت دایم به نخست وزیری نوری 

مالکی بود )همان، 202-201(.
ش��ورای حکومت انتقالی متش��کل از 25نفر از شخصیت های سیاسی عراق تشکیل شد. در گام 
دوم، مجمع عمومی عراق با 100عضو با ریاس��ت »فؤاد معصوم« تش��کیل ش��د که »ایاد عالوی« به 
نخس��ت وزیری رس��ید. در این مدت قانون اساس��ی  موقت با 46ماده توس��ط کمیته یی متشکل از 
نمایندگان احزاب و گروه های سیاس��ی تدوین شد. این قانون اساسی تا انتخابات سال 2005  معتبر 



دموکراسی افغانی؛ فرصت ها و چالش ها 52

بود. این قانون عراق را کشوری پارلمانی، تکثرگرا و فدرال برشمرد.
در 31 جنوری 2005 انتخابات سراسری در عراق برای تشکیل مجمع ملی عراق برگزار شد. در 
این انتخابات ائتالف عراق یک پارچه 140کرسی از 275کرسی را به دست آورد. کردها نیز 75کرسی 
به دست آوردند که با شیعیان وارد اتحاد شدند. سنی های عراق که انتخابات را تحریم نموده بودند، 
تنها 17کرسی را به دست آوردند. بر اساس این انتخابات »جالل طالبانی« از اتحادیۀ میهنی کردستان 
عراق به عنوان رئیس جمهور و »ابراهیم جعفری« از حزب الدعوه به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی 
عراق انتخاب شدند. بر این اساس انتخابات ملی سال 2010 و شوراهای محلی سال 2013 نیز برگزار 
ش��د. در انتخابات مجلس نمایندگان سال 2010 ائتالف العراقیه به رهبری »ایاد عالوی« که بیشتر از 
اعراب سکوالر شیعه و سنی تشکیل می شد با 91کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. ائتالف دولت 
قانون به رهبری »نوری مالکی« نخس��ت وزیر عراق با 89کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. ائتالف 
ملی عراق که از سازمان های مهم ش��یعیان اسالم گرای عراق هم چون مجلس اعالی اسالمی عراق 
و جریان صدر تش��کیل می ش��د با 70کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت و فهرست اتحاد کردستان 
متشکل از دوحزب اصلی کردهای عراق، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی با 43کرسی در جایگاه 
چهارم ایس��تاد. حزب گوران یا تغییر که از تجدیدنظرطلبان کرد انش��عاب کرده از اتحادیه میهنی 
تشکیل می شد با 8کرسی، جبهه توافق ائتالف اصلی اعراب سنی عراق با 6کرسی، فهرست وحدت 
عراق به رهبری جواد بوالنی وزیر کشور عراق با 4کرسی، اتحاد اسالمی کردی با 4کرسی و جامعه 

.)Katzman,2010: 2( اسالمی کردی با 2کرسی در رده های بعدی قرار گرفتند
فراین��د ثبات س��ازی در عراق پس از صدام بیش��تر ماهیت دموکراتیک و تکثرگرا داش��ت. در 
حالی که اقتدارگرایی و همانندس��ازی ویژگی اصلی روند ثبات س��ازی در دورۀ موردبحث بود. در 
دورۀ جدید دموکراسی و تکثرگرایی کانون اصلی تحوالت عراق به شمار می رود. حاکمیت حزب 
بعث، افراد و شخصیت های محدود بر کشور که عمدتاً از اعراب سنی بودند، مانع مشارکت اغلب 
شیعیان و کردها در عرصۀ قدرت سیاسی شد. اما در دورۀ جدید شاهد روند معکوس هستیم. با این 
حال، روند دموکراسی س��ازی و تکثرگرایی نوین نیز با برخی چالش ها و موانع جدی روبه روس��ت 

)همان، 199(.
در عراق بحث های فراوانی در مورد نظام نمایندگی تناسبی، اکثریتی ساده و ترکیبی انجام شد. 
پس از بحث های فراوان در این رابطه، نظام انتخاباتی »نمایندگی تناسبی« مورد تصویب قرار گرفت. 
در ای��ن نظام به صورت قانونی 25% از 275کرس��ی های پارلمان به زنان اختصاص داده ش��د. دیگر 
کرسی های پارلمان براس��اس جمعیت به اقوام متعدد در این کشور تقسیم گردیده است.کمیسیون 
8 نفری مس��تقل انتخابات نیز در اواسط سال 2004 از میان افراد برجسته عراقی، توسط سازمان ملل 
برای برگزاری انتخابات تعیین گردید. این کمیسیون قانون نمایندگی تناسبی را به همراه طرز العمل 

.)Katzman, 2005:2( آن در انتخابات عراق عملی می نماید



53انتخابات در کشورهای پسامنازعه و درس هایی برای افغانستان

با توجه به این که آمار رأی دهندگان در عراق در روز انتخابات ثابت نبوده اس��ت، روند ثبت نام 
رأی دهندگان نیز برای انتخابات در این کش��ور وجود دارد. بر اساس آخرین آمارهای انتخاباتی در 

.)Katzman:2( این کشور، 14270000 رأی دهنده برای انتخابات ثبت نام شده اند
براس��اس عناصر و فرایند انتخابات در عراق، به نظر می رسد که انتخابات در عراق فرایند طبیعی 
خوی��ش را طی می کند. ام��ا انتقال قدرت از یک گروه قومی و مذهبی ب��ه گروه دیگر، قابل قبول 
نبوده است. از این رو انتخابات به صورت عموم از مشروعیت برخوردار نمی گردد. بنابراین چالش های 
فعل��ی عراق، بیش از این که از فرایند انتخاباتی متأثر باش��د، از توقع��ات گروه های قومی و مذهبی 
در عراق سرچش��مه می گیرد. از سوی دیگر کشورهای همسایه در مدیریت تحوالت داخلی عراق 
نق��ش فعالی دارند که این موضوع زمینۀ بروز چالش های داخل��ی و ناکارآمدی انتخابات را فراهم 

ساخته است.

2-3. سریالنکا4
س��ریالنکا جزیره یی اس��ت که در جنوب آس��یا، اقیانوس هند و جنوب کش��ور هند قرار دارد. 
پایتخت این کش��ور کلمبو اس��ت. سریالنکا از جمله مس��تعمرات بریتانیا بود و در 4 فبروری 1948 
استقالل خود را به دست آورد. پس از استقالل، درگیری های قومی بین تامیل ها در شمال و شرق که 
اکثراً هندو بودند و سینهالی ها در جنوب که اکثراً بودایی بودند، آغاز گردید. این موضوع مهم ترین 
عامل بی ثباتی در این کش��ور بوده اس��ت. تاریخ س��ریالنکا در چند دهۀ اخیر با عملیات های گروه 
آزادی خواه ببرهای تامیل پیوس��تگی عمیقی پیدا کرده بود. خشونت های داخلی در این کشور تیتر 
رسانه های منطقه و جهان شده بود. این گروه از جمله نادر گروه هایی بود که قابلیت اعمال تهدید از 
هوا و دریا را داشت و در طول حیات خویش توانست تهدیدات امنیتی بزرگ را متوجه سریالنکا، 
هند و اقیانوس هند نماید. خشونت های موجود در سریالنکا در پایان می سال 2009 به پایان رسید و 
دولت سریالنکا با استفاده از جنگ و مذاکره توانست ثبات و صلح را برای این کشور به همراه آورد 
)تیناکون، 2014: 137(. در واقع فرایند صلح و ثبات س��ازی در سریالنکا، از جمله فرایندهای بسیار 

مهمی است که می تواند در دیگر کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
انتخابات ریاس��ت جمهوری و پارلمانی سال 2010 س��ریالنکا در 23 نوامبر و 9 فبروری 2010، 
اولین انتخابات در س��طح ملی بعد از پایان جنگ های خونین 30ساله میان سریالنکا و گروه ببرهای 
آزادی خ��واه تامیل بود. ضرورت پیدا نمودن راه حل سیاس��ی برای اطمین��ان از صلح پایدار و ایجاد 
دولت داری مناس��ب  از جمله دو مس��ألۀ حیاتی بوده که سریالنکا باید در فضای پسامنازعه به دست 
می آورد. برای اولین بار از زمان پایان جنگ مردم در شمال و شرق سریالنکا فرصت استفاده از حق 

4 - Sri Lanka
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.)Weliamuna, 2010: 8_9( خویش در تعیین سرنوشت سیاسی خویش را به دست آوردند
قبل از سال 2000 انتخابات در سریالنکا به صورت اکثریت ساده بود اما در انتخابات سال 2000 
سیستم انتخاباتی به صورت نمایندگی تناسبی و رأی ترجیحی برای کاندیدان تعیین گردید. براساس 
نظام انتخاباتی جدید، زمانی که یک رأی دهنده به حزبی رأی می داد، در برخی اوقات رأی کافی 
برای برنده شدن تمام کاندیدان یک حزب وجود نمی داشت. در چنین شرایطی، اختالف و خشونت 
در میان کاندیدان حزب برای برتری به میان می آمد )NDI, 2000: 10(. در پی این موضوع، بسیاری از 
احزاب سیاسی، اعضای پارلمان و دیگر رهبران پیشنهاد نمودند تا سیستم انتخاباتی در این کشور را 
ترکیبی از  رأی قابل انتقال و  تناسبی گردد. بیشتر مردم نیز بر این باورند که تطبیق یک نظام انتخاباتی 
نوین می تواند از یک س��و مشکالت انتخاباتی و تقاضای افراد مستقل را پاسخ دهد و از سوی دیگر 
 .)Ibid( وابستگی نمایندگان حزبی به قانون اساسی در مقایسه با احزاب مربوطه شان را افزایش دهند
در اپریل سال 2006 پارلمان کمیته یی متشکل از 32عضو از تمامی نمایندگان احزاب را برای بررسی 
اصالح سیس��تم انتخاباتی سریالنکا تعیین نمود. این کمیته در جون 2007 پیشنهاد خود را به صورت 
ذیل مطرح نمودند که سیستم انتخاباتی متشکل از اکثریت ساده و تناسبی که مختلط یاد می گردد، 
 A report of Research Department for Representative( برای انتخابات پارلمانی سریالنکا مناس��ب تر است
Democracy,2013: 13_14(. در پی فیصله پارلمان سریالنکا، نظام انتخاباتی از این دوره به بعد به صورت 

مختلط تعیین گردید.
چگونگی دموکراسی نمایندگی در کشورهای چندقومی و چند مذهبی هم چنان برای پالسی سازان 
مشکل بوده است. نظام انتخاباتی در سریالنکا بر اساس شرایط داخلی از اکثریت ساده به تناسبی و در 

 .)Ibid: 20( نهایت مدل مختلط را اختیار نمود
فرایند و س��اختار انتخاباتی از سال 2010 براساس متمم هفدهم با اصالحاتی روبه رو بود. بر این 
اساس هرگونه استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از کاندید مشخص در انتخابات جرم پنداشته 
شد. با توجه به این که جابه جاشدگان داخلی و خارجی بر اساس جنگ های داخلی فراوان بوده است. 
برای ش��فافیت میزان رأی دهن��دگان ثبت نام گردید و تعداد رأی دهندگان در س��ال 2008 به میزان 
14088500 تثبیت گردید )COMMONWEALTH SECRETARIAT,2010:9(. بر اس��اس تجربه انتخابات 
در س��ریالنکا، به نظر می رس��د که دولت باید در مورد عدم استفاده از امکانات دولتی دقت بیشتری 
نماید. از سوی دیگر به موضوع ثبت نام رأی دهندگان نیز باید بیشتر توجه نماید. از این طریق تا حدی 

می توان از تقلب جلوگیری نمود.

3-3. سیرالئون
یکی از کش��ورهایی که از لحاظ جامعه ش��ناختی به وضعیت افغانستان نزدیک است و از لحاظ 
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موقعیت در غرب قاره آفریقا قرار دارد، جمهوری سیرالئون5 است. پایتخت و بزرگ ترین شهر آن 
فری تاون است. سیرالئون 6میلیون نفر جمعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است. واحد پول این 
کشور لئون نام دارد. مردم سیرالئون از حدود شانزده گروه قومی تشکیل شده اند که هرکدام زبان و 
آداب خود را دارند. دو قوم بزرگ تر و بانفوذتر از میان آن ها، قوم تنمه و قوم منده است. بین 69 تا 
70درصد از مردم س��یرالئون مسلمان و 20 تا 30درصد مسیحی هستند. منطقه سیرالئون در آن دوره 
تبدیل به یکی از مناطق تجارت برده برای اروپاییان شد.امروزه با وجود غنای منابع طبیعی، 70درصد 

.)line – Economy,2012( از مردم سیرالئون زیر خط فقر زندگی می کنند
س��یرالئون در تاریخ 27 اپریل 1961 از زیر نفوذ انگلیس��ی ها خارج شد و به استقالل رسید. این 
کشور دهه های متمادی درگیر جنگ داخلی بوده و سرانجام به کمک نیروهای ناتو و انگلستان در 
س��ال 2002 به این جنگ خاتمه داده شد و بیش از 17هزار سرباز خارجی ده هاهزار شورشی مسلح 
را خلع سالح کردند. در این جنگ ده هاهزار نفر توسط شورشیان کشته شدند و عالمت اختصاری 

 .)Lancaster,2007:1( این شورشیان بریدن دست یا پای قربانیان خود بود
س��یرالئون از لحاظ معادن الماس بس��یار غنی اس��ت. تجارت جواهرات قاچاق در این کشور با 
عنوان »الماس خون« انج��ام می گیرد که همین موضوع باعث ایجاد تنش های مالی و درگیری های 
غیرنظامی شده که دولت تالش می کند تا قاچاق الماس از طریق مرزها را متوقف کند. بر این اساس 
این کش��ور بسیار ضعیف بوده و با فقر، فساد و کمبود مدیریت در اقتصاد دست به گریبان است. بر 
اساس آمارهای توسعه انسانی سازمان ملل متحد، سیرالئون در رتبه 176 از میان 177 کشور قرار دارد 

.)Lancaster,2007:2(
تاریخ انتخابات در سیرالئون به صورت مستقیم متأثر از شرایط سیاسی بی ثباتی و دهه های جنگ 
داخلی بوده است. انتخابات سال 1996 در بدترین شرایط جنگ داخلی برگزار گردید. انتخابات سال 
2002 توسط سازمان ملل متحد شرایط جدید پسامنازعه را به وجود آورد. انتخابات ریاست جمهوری 
و مجلس در روز 14 ماه می 2002، براس��اس چارچوب ارائه ش��ده توسط قانون اساسی سال 1991 
برگزار شد. مبتنی بر این چارچوب در قالب سیستم نمایندگی تناسبی احزاب سیاسی و بلوک های 
منطقه یی انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور تیجان کباح با 70% رأی به قدرت 
بازگش��ت و ارنس��ت کومارا 22% رأی به دس��ت آورد. بر این اس��اس حزب تیجان کباح اکثریت 

.)Jinadu, 2011: 212( کرسی های پارلمان را به دست آورد
انتخابات 2007، اولین انتخابات در شرایط صلح آمیز بود. چگونگی برگزاری انتخابات و نتیجۀ 
این انتخابات، دست آورد بزرگی در مدیریت انتخابات محسوب می گردد. این انتخابات در اگست 
سال 2007 مبتنی بر سیستم انتخاباتی گذشته با اشتراک هفت کاندید ریاست جمهوری برگزار شد. 

5 - Sierra Leone
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ارنست کومارا، س��ولومن بیریوا، کارلس مارگی از جمله مهم ترین کاندیدان این انتخابات بود. اما 
هیچ کدام از این کاندیدان نتوانس��تند بیش از 50% از آراء را به خود اختصاص دهند. اما در نهایت 
ارنس��ت کومارا در ائتالف با یکی دیگر از کاندیدان توانس��ت 59کرسی از 112کرسی را به خود 
اختصاص دهد.این انتخابات برای اولین بار به صورت کامل توسط نهادهای انتخاباتی به نام کمیسیون 
ملی انتخابات در خصوص مدیریت و تطبیق فرایند انتخابات و کمیس��یون ثبت احزاب سیاس��ی و 

.)Madior Fall, Hounkpe and others, 2010: 209( مدیریت فعالیت های احزاب سیاسی  برگزار شد
تأسیس کمیس��یون ملی انتخابات و کمیسیون ثبت احزاب سیاس��ی به عنوان بخشی از مدیریت 
نهادی در ش��رایط پسامنازعه سیرالئون محس��وب می گردد. این نهادها در بدو تأسیس، نقش مهمی 
در فرایند دموکراتیزاسیون این کشور داشته است. علی رغم این که این دو کمیسیون نتایج مؤثری را 

به همراه داشته است، اما هم چنان قانون اساسی 1991 در موارد ذیل با ابهاماتی روبه رو بود:
قدرت رئیس جمهور برای تعیین و عزل اعضای هر دو کمیس��یون )بر اساس قانون اساسی  1 .
سال 1991، رئیس جمهور باید در مشوره با احزاب سیاسی، اعضای کمیسیون های انتخاباتی 

را تعیین و یا عزل نماید، اما هم چنان، نقش رئیس جمهور در تعیین مطلق است(؛
قدرت کمیسیون ملی انتخابات در ایجاد مقررات قانونی برای مدیریت انتخابات. 2 .

سیس��تم انتخاباتی در سیرالئون قبل از س��ال 1996 به صورت اکثریت ساده بوده است اما از سال  
2002 و 2007 انتخابات عمومی مبتنی بر سیس��تم تناس��بی برگزار گردید. منابع مالی کمیسیون های 
انتخاباتی در س��یرالئون  25% از منابع داخلی بوده و 75% آن از حمایت های جامعه جهانی صورت 

 .)Jinadu: 226( گرفته است

4. درس هایی برای افغانستان
در ی��ک ارزیابی واقع بینانه تر و کمتر ایدئولوژیک می ت��وان گفت که انتخابات یک ضرورت 
اس��ت و این مکانیزم به صورت بالقوه در کشورهای پس��امنازعه در دموکراتیزه کردن سیاست، هم 
می تواند س��ودمند و هم مضر باش��د. موفقیت در چنین انتخاباتی بیشتر وابسته به یک بررسی دقیق و 
زمانمند اس��ت. بر اساس تجربه یی که در کشورهای پسامنازعه دیگر به دست آمده است، درس های 

ذیل را می توان آموخت:
t در کشورهای پسامنازعه انتخابات یکی از عناصر و پل های مهم برای ایجاد ثبات است.

t سیستم انتخاباتی تناسبی با توجه به این که همۀ گروه های قومی در آن پیروز می گردند، احتماالً 
بیشتر مناسب خواهد و به صورت اداری بیشتر قناعت بخش بوده و هزینه های سیاسی را بیشتر کاهش 

می دهد.
برگزاری انتخابات در شرایط اضطراری اغلب نیازمند کمیسیون های متعدد، انتخابات شکایات، 
ثبت نام رأی دهندگان و حمایت جامعۀ جهانی است.کمیس��یون های مستقل انتخاباتی به طور آشکار 



57انتخابات در کشورهای پسامنازعه و درس هایی برای افغانستان

مدل های مبتنی بر احزاب را در تقویت دموکراس��ی در این کش��ورها ترجیح می دهند. این سیستم 
اغلب انتخابات را از حالت محلی به ملی تبدیل می کند )Reilly:32(. در مورد تعیین اعضای کمیسیون 
انتخابات الزم اس��ت تا شفافیت بیشتری وجود داشته باش��د. یکی از مهم ترین مشکالت موجود در 
کمیسیون های انتخاباتی در دیگر کشورهای پسامنازعه، شیوه و مکانیزم انتخاب آن هاست که اغلب 
از سوی رئیس جمهور تعیین می گردد و این موضوع از سوی احزاب و گروه های مهم سیاسی مورد 

انتقاد قرار می گیرد.
مدیریت انتظارات: چش��م انداز انتخاب��ات بعد از پایان منازعۀ خش��ونت آمیز، اغلب با انتظارات 
روبه رشد مردم در مورد وضعیت زندگی شان همراه است. در صورتی که به این انتظارات رسیدگی 
نشود، به صورت غیرقابل انکار سرخوردگی زمینۀ اعتراضات را نسبت به سیستم سیاسی تازه تأسیس 
به وجود می آورد. در این راس��تا بازیگران داخلی و بین المللی باید ارزیابی های واقع بینانه از ش��رایط 
دشوار انتقال انجام دهند. بر اساس تجارب گذشته نباید در شعار های مطرح شده از سوی کاندیداها 
اغراق صورت پذیرد و از س��وی دیگر نباید در مورد مدیریت انتظارات مردم غفلت صورت پذیرد 

 .)Gienanth, Tobias Pietz and others, 2009: 10(
امنیت و نقش قانون: نهادهای امنیتی و سیس��تم حقوقی کشور باید امیدوار و قادر به حفظ صلح 
بوده و بتوانند امنیت برابر برای همه احزاب و کاندیدان و بدون درنظر داشت استثنا در مورد گروه های 
خاص، از گزینۀ صفر تحمل در مورد مسائل مرتبط به انتخابات استفاده شود )Ibid(. در صورت نبود 
اطمینان الزم اس��ت، از جامعۀ جهانی درخواست کمک صورت پذیرد، جامعۀ جهانی به خصوص 

سازمان ملل متحد، بر اساس قطع نامه 52/129 از فرایند انتخابات حمایت می کند.
t نقش جامعۀ بین المللی: بازیگران بین المللی می توانند از طریق مس��یرهای مشخص در انتخابات 
در کش��ورهای پسامنازعه نقش ایفا نمایند. بازیگران بین المللی می توانند از طریق تضمین وضعیت 
امنیتی، فراهم س��ازی اطالعات و مشوره های فنی و اداری، حمایت از ظرفیت سازی محلی، اعمال 
فشار سیاسی به گروه های مختل کننده احتمالی انتخابات، کمک به میانجی گری، مدیریت منابع و 
حتی مدیریت مس��تقل انتخابات نقش ایفا نمایند. این بسیار مهم است که همۀ بازیگران داخلی به 

نقش و تقسیم کار بازیگران بین المللی احترام بگذارند.
عناصر س��اختار مدیریت انتخاب��ات: در حالی که تنظیم روش های مختل��ف حقوقی امکان پذیر 
اس��ت، پارامترهای بدنۀ مدیریت انتخابات نیازمند دو موضوع، اول چارچوب ش��فاف و دوم منابع 
کافی اس��ت. این نهاد باید از میزان قابل توجهی از اس��تقالل بهره ببرد. هم چنین تمام بازیگران باید 
درک کنند که مدیریت انتخابات در شرایط پس از جنگ،  فراتر از جنبه های فنی اداری می باشد و 

.)Ibid( در برخی اوقات به فرایند زدوبند کالن تر  آشتی سیاسی سعود می کند
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انتخابات یا شورای حلوعقد؟
محمدمحق1

حکماسالمدربارۀانتخاباتچیست؟سرراستترینپاسخایناستکهانتخاباتبهمعناییکهما
امروزمیفهمیموبهکارمیبندیم،هیچحکمیدراسالمندارد.بهعبارتدیگر،اینگونهازانتخابات
کهامروزهمتداولاست،پدیدهایتازهومتعلقبهدورانمدرناست،وجوامعقدیم،اعمازاسالمی
وغیراسالمی،باآنآشنایینداشتهاند،وازهمینرو،هیچحکمصریحیدربارۀآندرمنابعدرجه

اولاسالم-کتابوسنت-نمیتوانیافت.
موضوعاتیازاینقبیل،دراصطالحفقیهان،مس��ایل»مس��کوتعنها«نامیدهمیش��وند،واگر
درش��مارامورغیرتعبّدیباش��ندزیریکحکمکلیقرارمیگیرندکهدرایناصلفقهیمشهور
آمدهاست:»األصلفیاألشیاءاإلباحة«؛یعنیاصلدراینگونهامور–امورمسکوتعنها-اباحتو
جوازاست،وبرایتجویزنیازیبهدلیلمجددندارند،وبرعکساگرکسیمعتقدبهتحریمآنها

باشدنیازبهدلیلیقطعیازمنابعدرجهاولدینیدارد.
قضیهاما،برخالفآنچهبهنظرمیرسد،بهاینسادگیکهگفتهشدنیست،چراکهاختالفبر
س��رمشروعیتوعدممشروعیتانتخاباتبهسبکنوینونیزشرایطآن،میانطیفهایمختلف

1.نویسندهوپژوهشگر
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مذهبیدرجوامعمسلمان،اختالفنسبتاًحادیاست.دریکسرطیفکسانیقراردارندکهاین
نوعازانتخاباتراحرامیاباطلمیدانند،ودرس��ردیگرطیفکس��انیکهآنراکاماًلمطابقبا
مقاصدوموازینشرعیمیشمارند،ودرمیانةطیفکسانیقرارمیگیرندکهجوازوبطالنآن

رامقیدبهشروطوضوابطخاصیمیگردانند.
مخالفانانتخابات،شاملگروههاییمانندالقاعدهوسلفیهایجهادی،برخیجناحهایسلفی
سنتی،وبرخیسنیانسنتِیغیرسلفی،ازقبیلبخشهاییازپیروانمکتبدیوبند،استداللمیکنند

که:
1.اینروشدرکتابوسنتنیامدهاستواصلشرعیندارد،وعالوهبرآندرصدراسالم
همتوسطسلفصالح/پیشینیاننیکوکارانجامنیافتهاست،ومسلمانانتنهازمانیباآنآشناشدهاند
کهفراوردههاینرموسختتمدنغربیبهسرزمینهایشانسرازیرگردید.ازایننظر،انتخابات
یکپدیدۀغربیومتناس��بباجوامعس��رمایهداریلیبرالغربیاس��تکهباارزشهایاسالمی
همخوان��ین��دارد،ودربهترینحالتمیتواندبهحالآنجوامعس��ودمندباش��د،نهبهجوامعی
متفاوت،وبهویژهجوامعاسالمیکهپیشینةتمدنیمتفاوت،ارزشهایاخالقیمخصوص،ومبانی

اعتقادیدیگریدارند.
2.اینطیف،بهایننظراستکهاسالمروشبهتریبرایگزینشحاکم/اولیاالمرداردوآن
روشهماناتصمیمیاستکه»اهلحلوعقد«ازطریقشورامیگیرند.اهلحلوعقد)گشودن
وبس��تن(ازنظراینطیف،کس��انیاندکهبهلحاظعلموتقوادرمرتبهایباالترازمردمانعادی/
عوامقراردارند،وچونعالمترند،بهتشخیصنفعوزیانمردمتواناترندوبهدلیلتقواییکهدارند

تصمیمگیریهایشانبهتروبیشائبهتراست.
3.درانتخاب��اتبهس��بکغربی،ازدی��داینطیف،فرصتتبلیغاتدروغی��نوبازیباباور
عمومیبهگستردگیوجوددارد،وکسانیکهازتواناییمالیبیشتریامهارتتبلیغاتیافزونترو

یاحمایتصاحبانقدرتبرخوردارهستند،بختموفقیتشانبیشتراست.
4.عوامالناس،ازایندیدگاه،عقلش��انضعیفوعواطفش��انقویاست،وبیشازاینکه
بهمنافعبلندمدتوخواس��تههایمتعالیفکرکنند،بهنیازهایغریزیوتمایالتس��طحِیمادی
بهامیدهند،وچونبهآس��انیتحتتأثیرتبلیغاتوجوس��ازیهاقرارمیگیرند،کسییاکسانی
راانتخابمیکنندکهنهازشایس��تگیعلمیواخالقیبیشتربلکهازحمایتتبلیغاتیوپشتیبانی
مادیافزونتربهرهمندباشند.دراینشیوه،مردمبهظاهردرتعیینسرنوشتخودسهیمهستنداما
درحقیقتبازیچةکسانیقراردارندکهبهمالومنصبباالترتکیهزدهاند.یعنینهمردمخودشان
درسطحیهستندکهتصامیمشانبرپایةارزشهایاخالقیومعیارهایعقیدتیومنافعملیباشد،
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ونهکسانیکهازسویآنانانتخابمیشوندچنینالتزامیخواهندداشت،پسبههماندلیل،باید
اهلحلوعقد،کهاش��خاصعالموصالحهس��تند،دورهمگردآیندودربارۀموضوعاتکالن

سیاسی،اجتماعی،مدیریتیو...تصمیمبگیرند.
درطرفمقابل،موافقتباانتخاباتبهعنوانروشیکارآمدوسودمنددرحلوفصلقضایای
کالنملی،وحتیدرس��طوحپایینتر،همچنانطرفدارانفراوانیداردوطیفوسیعیراتشکیل
میدهدکهگروههایلیبرال،مذهبیهایمدرن،ومذهبیهایسنتیاصالحگرا،راشاملمیشود.

ازدیداینطیف:
1.امورحکومتداریوقضایایسیاسی،بالذاتاموردینینیستند،ودرشمارنیازهایمتعارف
زندگ��یقرارمیگیرندمانندمدیریت،صنعت،تجارت،زراعتو...کههرچندبایدتابعضوابط
اخالقی/دینیباش��ند،امالزومادینعهدهدارنشاندادنراهکاریدرآنبارهنیست،واینعرصهرا

بهعقلوتجربهانسانهاوانهادهاستکهبهاصطالحفقهیبهآناجتهادگفتهمیشود.
2.عملک��ردسلف/پیش��ینیان،درامورحکوم��تداریوازجملهدرزمینةبرگزاریش��ورای
حلوعقد،خودنوعیاجتهادبودهاس��ت،کهنهضرورتاًالهامگرفتهازنصوصدینی،بلکهبیش��تر
شکلگرفتهبرپایةواقعیتهایاجتماعیآنروزگاربوده،هرچندباقواعدکلیشریعتنیزمنافاتی

نداشتهاست.
3.س��کوتمنابعدرجهاولش��رعدربارۀروشانتخابحاکم،خودنشانهایازایناستکه
تصمیمدراینبارهبهصالحیتخودمردماستوالزمنیستشارعبهتعیینراهکاریدراینزمینه
همتگمارد.مردمدستبازدارندکهبنابهمصالحومنافعشاندرهرشرایطودرهرمنطقهروشی

راامتحانکنندکهکارآمدترباشد.
4.ازآنجاییکهسخنیصریحدربارۀاهلحلوعقددرکتابوسنتنیامدهاست،مشروعیت
آناننهبرخاستهازنصوصشرعی،بلکهمتکیبهموافقتورضایتکسانیاستکهاینصالحیت
رابهآنانتفویضنمودهاند،وآنانخودمردماند.یعنیاهلحلوعقدمشروعیتخودراازمردم

میگیرندواگررضایتآناننباشدهیچمشروعیتیندارند.
5.هنگامیکهمردماینحقراداش��تهباش��ندکهاهلحلوعقدراانتخابویاانتصابکنند،
واینامربهعنوانیکحقاساس��یبهرسمیتشناختهشود،کسیحقنداردونمیتواندکهآنان
رابااجتهادخود-مثاًلباایناستداللکهمردمناقصالعقلهستندو...–ازاینحقمحرومسازد.
اگرمردمصالحیتانتخابیاانتصابکس��یراداشتهباشند،صالحیتعزلویرانیزدارند،در
غیراینصورتتناقضیآشکاررخخواهدداداگربتوانندکسیرابهاینمقامبگمارندامانتوانند

اوراکناربگذارند.
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6.اگرجایگاهاهلحلوعقدراازقبیلوکالتبدانیم،مانندنمایندگیدرپارلمانونهادهایی
ازآنقبیل،مردمموکلایش��انخواهندبود،وبهلحاظنسبتمیانوکیلوموکل،موکلاصلو
وکیلفرعبهشمارمیرود،وهنگامتعارضمیاناصلوفرع،فرعازاعتبارمیافتد.بهزبانیدیگر،
اگرمردمبههردلیلیراضیبهتفویضآنصالحیتهابهاهلحلوعقدنباشند،وتصمیمبگیرند
کههمانصالحیتراخودشانمستقیماًاِعمالکنند،منطقاًچنینحقیرادارندوکسینمیتواند
مانعشانشود،زیرادرصورتعکس،فرعمهمترازاصلمیگردد،ودرحقیقتجایگاهاصلو

فرعبهصورتمضحکیتغییرمیکند.
7.دربارۀحقوقووظایفاهلحلوعقدهمهیچرهنمودروش��نیدرنصوصدینینیس��ت،
وقضیهایکاماًلاجتهادیاس��ت.واگ��ذاریحقوقووظایفبهاعضایحلوعقد،یاازس��وی
خودش��انانجاممیپذیردویاازسویمردم.اگرقرارباشدکهخودشانلوایحومقرراتیرابرای
خودوضعکنند،نوعیمصادرهبهمطلوبواقعمیش��ودوپایةمش��روعیتآنحقوقووظایف
نیزمتزلزلمیگردد،واگرمردمباهرمکانیس��مممکنحقتصرفدرکاهشوافزایشحقوق
ووظایفآنانراداش��تهباش��ند،درآنصورتاینحقرانیزدارندکهازوجودنهادیبناماهل
حلوعقداعالمبینیازیکنند،بهویژهاگرامکانتصرفدرامورسیاس��یواجتماعیراازطریق

احزاب،نهادهایمدنی،اتحادیههایصنفی،رسانههاو...پیداکردهباشند.
8.نگاهیبهتجربةتاریخیمس��لماناننخستین،نشانمیدهدکهنهادحلوعقدصورتبسیار
ابتداییداشته،وهیچگونهمکانیس��مروشنوسامانیافتهایوجودنداشتهاستکهنشانبدهدهر
قبیلهچندنمایندهداشتهاست،وآیامناطقمختلفازسهمیکسانبرخورداربودهاند،وآیاکسانی
بهصورتمشخصدرمیانمردمبهعنواناعضایحلوعقدمعروفبودهاند،واینعدهچندوقت
یکبارگردمیآمدهاند،وآیامالکگزینشش��انتجربةِس��نیبودهاس��تیاسابقهدراسالم،یا

برخورداریازتخصص،یاجایگاهاجتماعیقبیله،یاامکاناتاقتصادی،یا....
9.وج��ودپرس��شهاوابهامهاییازایندس��تدربارۀوضعیتتاریخیاه��لحلوعقد،نظر
طرفدارانآنراتضعیفمیکند،بهویژهاگرازمنظرکاراییعملیآندرشرایطکنونیسنجیده
ش��ود،زیراامروزهامکاناتپیشرفتهتریبرایتصمیمهایسیاسیوگزینشحاکمانوجوددارد،
بهخصوصاگراینراهمبیفزاییمکهاغلبجوامعکنونیازصورتسنتیخودعبورنمودهیادر
حالعبورهستند،ومناسبتهاییکهدرجهانقدیمشیرازۀهمبستگیوپیوندهایاجتماعیبودند
وبهکارتصمیمگیریهایکالناجتماعیمیآمدند،بهسرعتجایخودرابهمناسبتهایتازهای
میدهن��دکهدرآنها،شایس��تگاِنرأیوتصمیم،اگرتنهابامعیارهایس��نتیمانندعلموتقوی
انتخابشوند،راهبهجایینخواهندبرد،مگرهنگامیکهشخصیتهایصاحبنظردرعرصههای
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دیگرمانندسیاست،حقوق،اقتصاد،جامعهشناسی،مدیریتودههاعرصةکارآمدومهمدیگرنیز
عضویتاهلحلوعقدراداشتهباشند.

10.اگرمردمبهایندلیلشایس��تةتصرفمس��تقیمدرامورکالناجتماعینیس��تندکهتقواو
تعهددینِیالزمراندارند،وبههماندلیلبایدکسانیباتقواودینداریکافیبهاینمقامانتخاب

یاانتصابشوند،اینایرادهانیزپیشمیآیند:
الف(تعیینمیزانتقوایاش��خاصفوققابلتش��خیصنیس��ت،زیراتقواامریاساساًدرونی
اس��ت،واعمالظاهرِیاش��خاصنمیتواندمالکقطعیتقوایباطنیشانباشد،وازاینلحاظ
میانتقوایواقعیوتظاهرریاکارانهنمیتوانفرقنهاد،وتجربهنشاندادهاستکههموارهکسانی
موفقشدهاندازطریقتظاهراعتمادگستردهایراحاصلکنندکهباواقعیتمنشآنانهمخوانی

نداشتهاست.
ب(برخورداریازتقوا،حتیاگرتقوایحقیقیهمباشد،لزوماًبهتواناییوکفایِتشخصدر
امورخارجازتخصصشنمیانجامد،وچهبساکهکسیازتقوایدینیدرسطحمطلوبیبرخوردار

باشد،امادراموریکهنیازبهتخصصنداردهیچمهارتیدراودیدهنشود.
ج(ممکناستمتخصصانفراوانییافتشوندکهدرامورکالنبرنامهریزی،صنعت،تجارت،
سیاست،تعلیمو...ازمهارتوشایستگیکافیبرخوردارباشند،امابامعیارهایدینداریرسمی،
درزندگیخصوصیش��اناهلتقوابهحس��ابنیایند،وازاینطریقراهبهرهگیریازتخصصو

دانششاندرامورکشورداریوتصمیمهایکالن،مسدودخواهدشد.
باتوجهبهدالیلهردوطرف،وبادرنظرداشتمقاصدکلیشریعتکهتأمینشرایطمناسب
برایوفاقاجتماعیونظمعمومیوامنیتهمگانی،درآنجملهقرارمیگیرد،هرگاهمردمیک
کش��ورتصمیمبگیرندکهانتخاباترابهعنوانشیوهایموردتوافقجهتسروساماندادنبهامور
سیاس��یواجتماعیبرگزینند،وتش��خیصدهندکهازاینراهمیتوانندبهخواستههایموردنظر
برسند،دلیلیقطعیبرایمخالفتباآنوجودندارد،وتمامایرادهاییکهازسویمخالفانمطرح
میشودجنبةاجتهادی/ظنیدارد،وازآنجاییکهنمیتواندرزمینههایاجتهادیحکمتحریم

صادرکرد،دستکمحکمجوازآنحاصلمیشود.
امااگرمردمبهاینباوربرس��ندکهمثاًلازطریقانتخاباتزمینةمس��المتآمیزیبرایانتقال
قدرت،کهمعموالًعاملعمدهایدرمنازعاتکالنبودهاست،مساعدمیگردد،وازاینراهمانع
هرجومرجیادرگیریهایخشونتبارمیشوندوبرایدستبهدستشدنقدرتسیاسینیازی
بهجنگوکشمکشنخواهدبود،درآنصورتحکمبرگزاریانتخاباتازحدجوازبهدرجة
وجوبارتقامییابد،زیراقاعدۀفقهیمشهورمیگوید:»ماالیتمالواجبإالبهفهوواجب.«یعنی
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آنچهکهاداییکواجبوابستهبهآنباشد،وبدونآنتحققنیابد،آنامرنیزواجبمیگردد.
یافتنراهیبهتعویضعاریازخشونِتحاکمانوحفظجامعهازعواقبویرانگردرگیریهای
داخلیازواجباتش��رعیاس��ت،واگرانتخاباتروشیمناسببرایرسیدنبهاینهدفباشد،

برگزاریآنواجبیشرعیاست.

منابع:
برایآشناییبیشتربااینبحثوبررسیدالیلمخالفانوموافقان،میتوانبهاینکتابهامراجعهکرد:

فهدبنصالحالعجالن،االنتخاباتوأحکامهافیالفقهاإلسالمی،رسالةماجیستیر،منجامعةالملکسعود-ریاض
محمدیسریابراهیم،المشارکاتالسیاسیةالمعاصرۀفیضوءالشریعةاإلسالمیة،دارالکتبالمصریة.

عمرسلیماناألشقر،حکمالمشارکةفیالوزارۀوالمجالسالنیابیة،دارالنفائس-عمان،األردن.



روایت استراتژیک، سوژه -رهبر 
استراتژیک
لیاقتعلیامیری1

همهمیتوانندتاکتیکهاییراکهبهوسیلةآنمنسرزمینیرافتحمیکنم،ببینند،اماچیزیکه
هیچکسینمیتوانندببیننداستراتژیاستکهپیروزیمنمرهونآناست.

»سنزو«

چکیده:
مادرآستانةیکگذارسرنوشتسازقرارداریم.براینخستینباردرتاریخافغانستان،قراراست
انتقالقدرتوچرخشنخبگانسیاسیبهصورتمسالمتآمیزوازطریقیکفراینددموکراتیک
وبارأیمس��تقیممردمصورتبگی��رد.اینگذارصرفاًنبایدبهانتقالق��درتازیکفردبهفرد
دیگریمحدودباش��د.همانگونهکهگفتهشدهاست،دورۀپس��ا2014دورۀتحولاست.تحول
مزبور،نیازمندارائةیکروایتاس��تراتژیکملیاس��ت.نوشتةپیشرو،باتأکیدبرنقشسوژه؛
یعنیدولتمرد،میکوش��دازنقشوجایگاهس��وژهدرصورتبندیوطرحچنینروایتی،سخن
بگوید.روایتاس��تراتژیکملیازیکس��و،متضمنپرداختنبهنقشسوژهباتوجهبهسویههاو

1.استاددانشگاه،نویسندهوپژوهشگر.
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جنبههایداخلیاینروایتاستوازسویدیگر،بهعلتهمپوشانیامرداخلیوخارجی،نقش
س��وژهرادرتکوینوجهتگیریمناسباتبیرونیدربرمیگیرد.نوشتةپیشرو،تنهامعطوفبه
بررسینقشسوژه؛یعنیرهبراستراتژیکودولتمرداستوبهپارهایاوصافوخصوصیاتآن

درمناسباتورفتارهایسیاستخارجی،میپردازد.

کلیدواژه ها: روایتاستراتژیکملی،سوژه،رهبراستراتژیک،استراتژی،محیطاستراتژیک.

مقدمه
افغانس��تانبهیک»روایتاستراتژیکملی«نیازدارد.هرچند،»روایتاستراتژیک«2اصطالح
جدیدیاست،اماداللتبرمفهومیمیکندکههموارهدرادبیاتوبحثهایمعطوفبهمطالعات
اس��تراتژیک،بهخصوصدراستراتژیهایملیکشورها،نهلزوماًتحتهمینعنوان،بهنحوتوأماً
حضورداشتهاس��ت.ازاینرو،بهرغماینکهممکناست،نخبگانسیاسیودولتمردانما؛یعنی
فردویاافرادیکهدرگیرکنشسیاس��یوسیاستورزیاند،تصویروتصوریازاینروایتملی
ومقّوماتآن،ماننداس��تراتژی،امنیتملی،مفاهیمومقولههایمرتبطباآنهاداش��تهباشندویا
احتماالً،چنینتصوریازبامانتزاع)عالمذهن(برفرشانضمامفرودآمدهوجامةعینیت)س��ند
مکتوب(بهتنکردهباشد،بهدلیلخصلتنخبهگرایانهوتخصصگرایانهاش،روایتمزبورصرفاًدر
حلقه/حلقاتخاصنخبگانسیاسیباقیماندهودرسپهرهمگانیطرح،وچفتوبستنیافتهاست.
بههمیندلیل،هیچگاهبهاستانةآگاهیوخردجمعی-عمومینرسیدهاست.هرچندوجودچنینسند
مکتوبی،درجایخویشبسیراهگشا،ستودنیوستایشبرانگیزاست،اماروایتمزبور،بهعلت
عدمدس��ترسپذیربودن3وکاربردپذیری4،بهپرسشهایاساس��یییکههمةشهروندانکشور،

دلمشغولیافتنپاسخیبرایآنهاهستند،راهیبهدهینگشودهاست.
روایتاس��تراتژیکمل��ی،عرضعریضیداردوهم��ةابعاد،امورومس��ایلیکهبهنحویبا
زندگییکملتگرهمیخورندوبهصورتبالفعلویابالقوهبرزندگیآنهاونسلهایآینده
تأثیرگذارند،رادربرمیگیرد.بهطورکلی،روایتاستراتژیکملیبایدبهسهپرسشاساسیپاسخ
دهد.پرس��شهایاساسیییازاینقبیلکهنخست،اساساًجایگاهافغانستانپسا2014کجاست.
اینپرس��ش،ازیکسومتضمنابعادوس��ویههایداخلیروایتملیوتعیینجایگاهوموقعیت
داخلیافغانس��تاندردورۀپس��ا2014اس��ت؛یعنیچهروایتوتصویریازمفاهیم،مقوالتو

2. Strategic Narrative
3. Accessibility 
4. Applicability 
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پدیدههاییمانندامنیت،ثبات،رفاه،توس��عةانس��انیورشداقتصادی،فرهنگیوعلمیافغانستان
وجوددارد.ازسویدیگر،پرسشمزبور،میکوشدتوجهرابهاینامرمعطوفنمایدکهافغانستان
درکجایجهانقرارخواهدداشت.بهخصوص،میکوشدخاطرنشانسازدکهجایگاهکشوردر
منطقهوجهانکجاس��ت؟دوم،درصورتیکهچنینچشماندازیبرایافغانستانترسیموتصویر
شدهباشد،چگونهوبااستفادهازچهوسایلوابزارهاییوبااتخاذچهشیوه/شیوههاییمیتوانیمبه
آنجابرسیم؟سوم،ستارههایراهنماییکهمسیرپرپیچوخموسویههایتاریکراهسفررابرای
ماروشنکنند،کداماند؟بدینترتیب،روایتاستراتژیکملی،ازیکسو،بایدمعطوفبهداخل
کش��ورباشدوازس��ویدیگر،بایدبهابعادوجنبههایخارجیجایگاهافغانستان،بهدیدۀعنایت

بنگرد.بهخصوص،کهایندوعرصهباهم،همپوشانیدارندودرطولیکدیگراند.
بهنظ��رمیرس��د،آغازیکدیالوگجمع��یوجاریدرخصوصط��رحچنینروایتییک
ض��رورتاس��توبهخصوص،درزمینهوزمانةکنونی،مانیازج��دیبهدرافکندنوطرحیک
روایتوداس��تانیداریمکهآغازیداشتهباش��د،میانهییوازپایانخوشی،فراترازمرزبندیها،
خودی-دگرس��ازیهایسیاس��ی-اجتماعیوفرهنگیبرایمانخبربده��د.روایتمزبور،باید
همةش��هروندانافغانس��تانرابهعن��وانیکملت-نهاینک��هتنوعوگوناگونیه��ارادردیگ
یکسانسازیهایسیاسی-فرهنگیمعطوفبهقدرتدرهمبجوشاند،بلکهبابهرسمیتشناختن
وحدتدرعینکثرتوبالعکس،باخودهمگامنماید.همچنین،روایتمزبوربایدبهمامس��یر
مشترکرانشانبدهد،اطمینان،عزموارادهوتعهدمشترکجمعیرابهمنظوررسیدنبهمقصد
وغایتاینروایت،خلقنماید.نوش��تةپیشرو،میکوش��دبرخیاززوایاوسویههایاینروایت
ملیرا،ازآنحیثیکهبهسیاستخارجیکشوروتعاملبادنیایبیرونینسبتیدارد،باتأکیدبر
نقشسوژه؛یعنیدولتمردورهبریاستراتژیک،توضیحدهد.فرضنوشتةپیشرو،ایناستکه
س��وژه،همچنانکهنشاندادهاس��ت،درچگونگیوماهیتصورتبندیروایتهایملی؛فارغ
ازارزشداوریهادرخصوصنقشوکارکردس��وژهدردورههایتاریخی،نقشانکارناپذیری
داشتهاستوخواهدداشت.اکنونبهبسطوتفصیلبیشتریدراینخصوص؛یعنیرابطةسوژهو

ساختارپرداختهمیشود.
س��خنازنسبتمیانس��وژه–فاعلداننده،کنشگروکارگزارسیاس��ی-وساختاروتقریر
ایننس��بتیکیازموضوعاتومس��ایلمهمدربحثوفحصهایج��اریدرعلوماجتماعی،
بهخصوصدرحوزۀمطالعاتنظریبارویکردفلسفی-جامعهش��ناختیبودهاست.اولویتبخشی
بهساختار،تقلیلوفروکاهیدننقشسوژهبهمحصولصرفساختارومصادرۀعاملیتانسانیبه
نفعآنازمهمترینمؤلفههایایننوعنگاهدرخصوصتقریروصورتبندیرابطةمیانساختار–
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کارگزاربهشمارمیروند؛بهگونهایکهپارهایازفیلسوفانوجامعهشناسانازمرگمؤلف؛یعنی
مرگس��وژهسخنگفتهاند.بهرغماینکهنمیتواننقشس��اختاررادرتکوینوتکُونهویت،
زیست–جهان،شکلگیرینگاه،نوعوماهیتکنشگریورفتارسوژهنادیدهانگاشتوازتعامل
میانایندوسخننگفت،امااتخاذرویکردتقلیلگرایانهدراینخصوص،دستکمبهمعنایانکار
عاملیت،وس��تاندنمس��ئولیتونقشفرددرتداوموتولید-بازتولیدساختاروچشمفروبستنبر

خبطوعذرتراشیدنبرخطا/خطاهایناصوابیاستکهازسوژهسرمیزنند.
ازاینرو،باعنایتبهاینکهواکاویوتأملدرخصوصایننسبتدرجایخود؛یعنیکاوشها
وتأمالتمعرفتشناسانةفلسفی،راهگشاوبصیرتآموزاست،امادردانشهاودیسیپلینهاییبا
رویکردکاربردی،پرداختنوواکاویدربارۀنقشسوژهازاهمیتویژهییبرخورداربودهاست.
ازاینرو،توجهوتأملدرخصوصنقشسوژهوتأثیرآنبرساختار،دربحثهاوادبیاتناظربه
»تحلیلسیاس��تخارجی«5وهمچنین»مطالعاتاستراتژیک«بهعنوانمهمترینموضوعاتمورد
بح��ثدرروابطبینالمللومطالعاتناظربهامنیت)ملی،بینالمللیوجهانی(،مش��هوداس��ت.
دستکم،درایندوسیاقتحلیلی؛یعنیتحلیلسیاستخارجیومطالعاتاستراتژیک،برنقش
غیرقابلفروکاهندۀسوژهبهسایرعواملدخیلدرایندوحوزۀمطالعاتی،انگشتتأکیدنهادهاند.
ب��اوجوداین،رویکردهادرایندوس��یاقتحلیلیونحوۀورودوخروجبهبحثس��وژه،ازهم

متفاوتاند،هریکلوازموپیامدهایمعرفتی-عملیمتفاوتیبهدنبالمیآورند.
اماعلیرغماینکه،نوش��تةپیشرو،بهنقشواهمیتس��اختارهاونهادهادرفرایندتکوین،
نهادینهشدنوتقویتاینروایتملی،وهمچنینچالشهاوموانعیکهازاینحیثپدیدخواهند
آمد،بهدیدۀعنایتمینگرد،بهدلیلاهمیتسوژه؛یعنیرهبراستراتژیک،درفرایندصورتبندی
وعملیاتینم��ودناینروایت،میکوش��د،بااتخ��اذرویکردایجابی؛یعنیط��رحمفهومرهبری
اس��تراتژیکوبهدستدادنتعریفوصورتبندیییازسوژه،ازطریقتأملدرنگرش،رفتارها
وعملکردهایسوژه،ازنقشتأثیرگذاریایشاندرتدوین،وصورتبندیواجرایاینروایت
ملیس��خنبراند.چنانچهکهبهتفصیلدرپیخواهدآمد،س��وژهدرهمةسطوحوالیهها؛تقریر
وصورتبندی،اجراءونهادینهسازی/شدناینروایت،نقشتعیینکنندهییدارد.بنابراین،نوشتة
پیشرو،متکفلتقریروصورتبندینقشس��وژه،کنشگرسیاس��یدرسیرتوصورترهبر

استراتژیکویادولت-مرداست.

5.Foreign policy: Theories, Actors, Cases, edited by Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne( 
Oxford University Press, 2012)



71روایت استراتژیک، سوژه -رهبر استراتژیک

رهبری استراتژیک6
عبارتفوق،ترکیبیاستازدوواژۀمتفاوت؛یعنی»رهبری«و»استراتژی«.واژههایمذکور،
ترمهایتئوریکیاندکهبهنحوداللتشناس��انه،درس��یاقهاو»بازیهایزبانی«7گوناگونبهکار
میروندودراینس��یاقهامعنا/معناهایمتفاوتیراافادهمینمایند.ازاینرو،بهمنظورفهممعنای
اصطالحمذکور،فروکاهیدنآنبهمؤلفههایسازندۀآن؛»رهبری«و»استراتژی«ودادنتعریفی
ازاینواژههامارادرفهممعنایاینعبارت؛یعنی»رهبریاستراتژیک«کمکمیکند.بنابراین،
نخس��ت،درایننوش��تهتالشخواهدشد،بهاختصارتعریفیازمفهوماس��تراتژیبهدستدهد.
مفهومپ��ردازیوبهدس��تدادنتعریف��یازاینمفهوم،بهخصوصدرس��یاقم��وردنظر،ارتباط
وثیقیداردباپرداختنوفهممفهومدیگریموس��ومبه»محیطاس��تراتژیک«.8رهبراستراتژیک
وی��ادولتمرد،زمان��یداللتومصداقدرس��تمییابدکهبتواندمحیطاس��تراتژیکرابهنحو
نس��بتاًدرس��تیدرکورفتارونگاهخویشراباآنموزونوسازگارنماید.ازاینرو،ایننوشته
بهاختصارمیکوش��دتوضیحیدرخصوصمحیطاس��تراتژیکارائه،وسپستعریفیازمفهوم
رهبریاستراتژیک،آنگونهکهدرایننوشتهمدنظراست،فراهمگرددوویژگیها،عملکردو

نقشرهبریاستراتژیکراباتوجهبهمحیطاستراتژیک،تحلیلوارزیابینماید.

استراتژی 
نخست،استراتژیازجملهواژههاومفاهیمیاستکهبهعلتتنوعکابرد؛بعضاًبهنحوگزافی،
درس��یاقهاوزمینههایگوناگونبهش��دتدچارکژتابیمفهومیشدهاس��ت؛بهگونهییکهدر
پارهی��یازم��وارد،معناومفهوماصلیآندرپ��ساینکاربردهایمتنوع،مخ��دوشوازمعنی
تُهیگردیدهاست.تنوعکابردمفهوماستراتژی،مانندبسیاریازمفاهیمدیگربهیکبازیزبانی؛
نهآنگونهکهدرپارادایمفلسفیویتگنشتاینمتأخرازآنسخنرفتهاست،مبدلشدهاست.خلط
معنایاستراتژیبا»طرح«)پالن(و»سیاستگذاری«درسطوحمختلفمدیریتسازمانیوکاربرد
آندربازیهایزبانیروزمره،دررسانههاومحافلعمومیودرزمینههاوبسترهایمختلف،بر

آشفتگیمفهومیاستراتژی،افزودهاست.
مفهوماس��تراتژیمانندبس��یاریازمفاهیمدیگرماننددموکراس��ی،حقوقبش��ر،لیبرالیسمو
سیکوالریسمو...،زمینهوزمانهپروردهاست.خاستگاهمفهوماستراتژیبهیونانباستانبرمیگردد
ودراینبس��ترفرهنگیوتاریخیاس��تکهمعنایآنتکوینیافتهاس��ت.بهلحاظریشهشناسی،

6. Strategic Leadership
7. Language games
8. Strategic environment 
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استراتژیازکلمةیونانی»استراتجیا«برگرفتهشدهومتضمنمفهومکنترلویاهنرفرماندهیدستة
بزرگیازمردم)اس��تراتاگوس؛ژنرالیارهبر(اس��ت.ازنظریونانیان،استراتژیمعطوفاستبه
علملشکرکشی،فنودانشمدیریتورهبریعملیاتنظامیوجنگی9.باتوجهبههمینپیشینه
وخاس��تگاهتاریخی،مفهوماستراتژیبیشترصبغهوس��ویةنظامییافتهاستوکاربردآنمسبوق
اس��تبهمفروضگرفتنماهیتنظامی،مفاهیمومقوالتهمبس��تهباآن،مانندجنگ،منازعهو
درگی��ری،تاکتیک،مانورواس��تفادهازابزارهاینظامیومهمت��رازهمههنگامیکهکاربرداین

مفهوم،خشونترابهذهنآدمیانمتبادرمیسازد.
بهعلتماهیتنظامیپروردۀآن،مفهوماستراتژیدرسیاقهاییماننداستراتژیامنیتملی،
استراتژیدفاعیملی،استراتژینظامیملی،استراتژیکالن،استراتژیائتالف،استراتژیمنطقهیی
بهکارمیرود.بهرغمکاربردمفهوماستراتژیبهعنوانوصفیبرایمفاهیمیمانندامنیتوائتالف
ک��هاصوالًبهمدلولهایغیرنظامیداللتمیکنند،ترجیعبندهمةاینکاربردها،توجهبهماهیت
وجنبههاینظامیاینمفهوماس��ت.ازهمینرواس��ت،کهبهلحاظتاریخی،نظامیانمهمترینو
تأثیرگذارتری��نکاب��رانزبانیییبودهاندک��هدرمفهومپردازی،تکوی��نوصورتبندیمفهوم
استراتژیمدخلیتداشتهاندووهنوزمایلاندومیخواهندانحصارمشروعکاربرد،بحثوفحص
درخصوصاینمفهوموهمچنینبحثهایاس��تراتژیکرادراختیارداشتهباش��ند.»کارلفون
کالزویتس«،پدراس��تراتژیمدرن،آنرابه»اس��تفادهازدرگی��ریبرایهدفجنگ«10تعریف
کردهاس��تو»مارش��المولتکه«آنرابه»کارگیریابزارها«ووس��ایلیکهژنرالدراختیاردارد
بهمنظوربهدس��تآوردنهدفموردنظر«11تعبیرنمودهاس��ت.»لیدلهارت«،اس��تراتژیرا»هنر
توزیعوبهکارگیریابزارهاینظامیجهتمحققس��اختناهدافسیاس��ت«12،خواندهاس��ت.از
همینرواس��ت،کهاستراتژیبهعنوان»هنروعلمبهکارگیریمنابعوامکاناتنظامیملیبهمنظور
دستیابیبهاهدافسیاست،بهمؤثرترینوکمهزینهترینوجهممکنازطریقاستفادهاززورو

یاتهدیدبهاستفادهاززور«،تعریفشدهاست.
بهرغمتداخلهاومشترکاتیکهمفهوماستراتژیباگذشتهتاریخیاشدارد؛یعنیحفظسیاق
وبس��ترنظامی،واژۀاس��تراتژیدرکاربردویاکابردهایمدرنوکنونیاش،دچارتطوروقبض
وبس��طمفهومیومعناییبسیاریشدهاستوافزونبرداللتکالسیک)نظامی(،درسیاقهایی

9. Adair, John, Strategic Leadership: How to think and plan Strategically and Provide Direction( London: 
Kogan Page Limited,  2011), p.8
10. Thomas M. Kane and David J. Lonsdale, Understanding Contemporary Strategy(Rutledge, 2012) 
11  
12. Thinking Strategically( Royal College of Defence Studies, 2012), p. 8 
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مانندتجارت،اقتصاد،سیاس��ت،سیاستخارجیوامنیتینیزبهکارمیرود.یکیازدالیلعمده
درپساینتطورمفهومی،آغازتخاُطبودادوستدعلمیدراینحوزهواقبالگستردهازسوی
استراتژیس��تها،بهخصوصنظامیان،بهادبیاتعلومانس��انیوبالتبعرشدرویکردمیانرشتهای13
وازس��ویدیگر،مش��ارکتومساهمتعالمانعلومانس��انیدراینبازیزبانی؛یعنیمطالعات
اس��تراتژیک،بودهاس��ت.ازاینرو،ماباطیفوس��یعیازموضوعاتواقبالبسیارگستردهییاز
س��ویعالمانعلومانسانی14ونهادهایمختلف،بهبس��طادبیاتومباحثمعطوفبه»مطالعات
اس��تراتژیک«،مواجهیم.15ُحس��نوفایدهییکهبراینرهیافتمیانرش��تهییومش��ارکتسایر
کاربرانزبانمترتباس��ت،غنیتروپربارترش��دنادبیاتومباحثاستراتژیکوبدینترتیب،

افزایشاحتمالاثربخشیوموفقیتبیشتروبهتراستراتژیهااست.
بهلحاظمفهومی،مُدلاس��تراتژیبسیارسادهاست.اهداف،ابزارها،شیوههاوروشها.بهتعبیر
دیگر،هرنوعاستراتژیوکاربردآندرهمةسیاقها؛اعمازنظامیوغیرنظامی،متضمنوجود
س��همؤلفةمهماست.اینمؤلفههاعبارتنداز:نخس��ت،تعیینوصورتبندیاهداف؛دوم،وجود
ودراختیارداشتنابزارهاووسایل؛سوم،اتخاذروشهاوشیوههایمناسبجهتبهکارگیریاز
اینابزارهاووسایلبهمنظوردستیابیبهوتحققاهدافمزبور.مؤلفههایمزبورقوامبخشهر
نوعاس��تراتژیاس��ت.باوجوداین،مدلمذکورهرچندسادهبهنظرمیرسد،امافقدانارائةیک
طرحوچارچوبدرستومنسجمبهگونهییکهبتواندمیانمؤلفههایمزبور،سازگاریوانسجام
منطقیایجادنماید،امریاستبهغایتدشوار.بنابراین،هرچندطرحوتدویناستراتژیازسوی
س��ازمانهاونهادهایمختلف،درهمةس��طوحوالیهها،ضرورتاًصورتبندیدرستازاینسه
مؤلفهرامیطلبد،امااینتمامقصهنیس��ت.آنچهازآنمیماندکهویژۀهراس��تراتژیاستوبه

صرفکاربستمدلمزبور،لزوماًبهموفقیتاستراتژیمنتهینمیشود.
درحقیقت،هراستراتژیییمعطوفبهآینده،وبازتابدهندۀترجیحات،انتخابهاوشرایطی
استکهبهمانشانمیدهد،چگونهمیانانتخابهایگوناگون،دستبهگزینشزدوبهانتخاب
یاانتخابهایموردنظر،دس��تیافت.بهتعبیردیگر،اس��تراتژیطرحوبرنامةمنسجموسازواری
استجهتپُلزدنشکافمیانواقعیتهایامروزوآیندۀمطلوب.16ازاینرو،محاسبهوارزیابی

13. Damon Golsorkhi, Linda Rouleau, David Seidl& Eero Vaara, Strategy As Practice( Cambridge Un -
versity Press, 2010), P.23  
14. Amos Perlmutter & John Gooch,  Strategy and the Social Science: Issues in Defence Policy(Frank 
Cass and Company Limited, 2005)
15  
16. Yarger, R. Harry, Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy(Washington, 
2006), p. 5 
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نظاممن��دازاهداففایقه،مفاهیمومنابع،بهمنظورش��کلدادن،مدیریتوس��متدهیبهآیندۀ
مطلوب،بدوناینکهآیندهرابهدس��تتقدیر،ش��انسویابهمدیریتدس��تهایپیداوپنهان
دیگران،واگذارنماید،جزءاجتنابناپذیریازهرنوعاس��تراتژیبهشمارمیروند.همانگونهکه
کالزویتس،بهدرستیوروشنی،توضیحمیدهدهرچیزیدراستراتژیبسیارسادهاست،امااین

بدانمعنانیستکههمهچیزبسیارآساناست.
روایتاس��تراتژیکملیمزبور،بایدمتضمنپاس��خبهپنجپرسشاساسیباشد.نخست،چه
اهدافونتایجیدراینروایتملی،مدنظرقرارگرفتهوترجیحدادهشدهاس��ت.بهدلیلاینکه،ما
نمیتوانیمهرچهراکهمیخواهیمدراختیارداشتهباشیم،ازاینرو،نیازمنداولویتبندیاهداف
اینروایتاستراتژیکملیهستیم.بنابراین،بایدبدانیمچهاهدافیمتضمنبازیحاصلجمعصفر
استوچهاهدافیمتضمنبازیباحاصلجمعبردبرداست.دومینویژگیایناست،کهروایت
ملیمابایدپاسخدهدچهابزارهاووسایلیدرچهزمینهوسیاقیمادراختیارداریم؛یعنیتعیینو
صورتبندیدقیقازابزارهاووسایلوهمچنینسیاقهاوزمینههایکاربرداینابزارهاووسایل.
س��وم،ترجیحات،موقعیتووضعیتاهدافمایاتالشهاییبرایاعمالنفوذازس��ویدیگران
چیستودرکجاقراردارند؛بهتعبیردیگر،یعنیارزیابیاحتمالیازعملکردمخالفان.بدینمعنی
کهمخالفانچهکارمیکنند،چهدارندوچگونهمیاندیشند،درجهومیزانشدتواحتمالتغییر
درترجیحاتواس��تراتژیهایآنهادرمدتزمانیمعینودراینقلمرو،چیست.چهار،چهنوع
وشکلیازرفتارمعطوفبهقدرتبهاحتمالزیاد،دراینزمینهوسیاقموفقخواهدشد.پنجم،
احتمالموفقیتدراینزمینهچهاندازهاس��ت،وشناساییمعیارهاوشاخصهایداوریدرمورد

هراستراتژی.17

محیط استراتژیک
هرچندکالزویتسپارادایمخویشرابرسهگانةمتشکلازحکومت،مردموارتشملی،بنا
مینهد،18اماازس��ویدیگر،وفقرأیکالزویتس،یکیازاوصافمهمهراس��تراتژیایناست
کهاس��تراتژیهادارایماهیتدوقطبیاس��ت19؛وجوداه��دافوارادههایمتضادومخالف،و
بدینترتیببیشازیکبازیگردرآنحضوردارد.ازاینرو،کالزویتسوس��ایرنظریهپردازان
اینحوزه،برماهیتدوقطبیاس��تراتژی؛یعنیمواجههبامخالفان،انگشتتأکیدنهادهوازامتناع
17. Nye, Joseph, The Future of Power( Public Affairs, 2011), pp.208-231
18. Strachan, Hew, Clausewitz and the Dialectics of War, in Clausewitz in the Twenty First Century(Oxford 
University Press, 2007), p. 14
19. Simpson, Emile, War from the Ground Up: Twenty-First Century Combat As Politics(London: Hurst& 
Company, 2013),p. 179 
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اس��تراتژیدرغیابوجودرابطهونسبتدوقطبیسخنراندهاست.باتوجهبهنکاتفوق،بهنظر
میرس��د،وجودکنشگری،عاملیتونقشسوژه؛یعنیمشارکتومساهمتبازیگرانمختلف
درهراس��تراتژی،مفروضوبدیهیاس��ت.ازسویدیگر،اس��تراتژیدرخألصورتنمیگیرد
ومهمتری��نهدفمترتببرطرحواجرایاس��تراتژی،تأثیرگذاریبرمحیطیاس��تکهازآن
درادبیاتمطالعاتاس��تراتژیک،بهمحیطاس��تراتژیکنامبردهمیشود.بهتعبیردیگر،استراتژی
متضمنومعطوفبهاینامراس��تکهچگونه،منابعوابزارهایموجودراجهتدس��تیابیبهو
بیشینهسازینتایجمطلوب،وجلوگیریازنتایجنامطلوب،دریکمحیطاستراتژیکخاصودر

همکاریویارقابتباسایربازیگران،بهکاربست.
محیطاستراتژیک،دربرگیرندۀاوصافوخصوصیاتفیزیکیومتافیزیکیاست20وهمچنین
دارایمؤلفههایداخلیوخارجی،هردواس��ت.برخیازادبیاتناظربهمطالعاتاس��تراتژیک،
برغیرممکنبودنبهدس��تدادنتعریف21کاملوبرش��مردناوصافوخصوصیات،عناصرو
مؤلفهه��ایاجتنابناپذیراینمحی��ط،تأکیدورزیدهان��د.اماعلیرغماینک��ه،نمیتوانمحیط
استراتژیکراکاماًلتعریفنمود،بازیگرانمختلفدولت-ملتهاناگزیرانددراینمحیطدست
بهکنشبزنندوبکوش��ندتابهآنش��کلدادهوخودراباآنسازگاروهماهنگبسازندوبدین
ترتی��ب،باتوجهبهپیچیدگی،س��یالیتوماهیتمتحولآنبهموفقیتدس��تیابند.حالبهنظر
میرسد،بهرغمسادگیمدلاستراتژیکهتوضیحدادهشد،ماهیتمحیطاستراتژیکبهکارگیری

مُدلمذکورراسختودشوارمیسازد.
بهنظ��رمیرس��د،جهتموفقی��تدراینمحیط،نخس��تبایدفهمدرس��تیازماهیتمحیط
اس��تراتژیکداش��تهوس��پس،اس��تراتژیخودرابهگونهییصورتبندیکنیمکهبااینمحیط
سازگارباش��دنهاینکهماهیتآنراانکاروآنرابهس��ایربازیگرانویاشانسواگذارنماییم.22
هرچندکهارائةتعریفکاملیازاینمحیطدشواراست،امادستکممیتوانپارهییازمؤلفههای
اجتنابناپذیرراکهقوامبخشاینمحیطاست،برشمردوفهموداوریهایخویشرادرذیلو
ظلآنهاصورتبندینمود.عنصرومؤلفةخارجیعبارتاستازمحیطبینالمللی،کهمشتمل
استبرمحیطجغرافیایی،نظامبینالملل،وسایربازیگرانبینالمللی،فرهنگها،باورها،معتقدات
وکنشهایآنها.ازاینرو،براییکدولتملی،محیطاستراتژیکقلمروییاستکهدرداخل
آنرهبریاستراتژیکباسایردولتهاوبازیگرانتعاملمیکندتااهدافملیدولتخویشرا

20. Yarger, Harry, p. 7 
21. Thinking Strategically ( Royal College Of Defence Studies), p. 11 
22. Yarger, Harry, p. 17
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ارتقاءدادهوپیشببرد.محیطاس��تراتژیک،بهمثابهقلمروییکهدولتملیدس��تبهکنشگری
میزند،دارایالگوهایهنجاریناستوقیدهاییبرآزادیرفتارسیاستخارجیدولتهامیزند
ودولته��انمیتوانندبدوندرنظرگرفتناینقیدهاوهنجارها،رفتارهایخودراباآنموزونو

سازگارننمایند.
نخس��ت،محیطاستراتژیکازتعدادیازس��وژههاویابازیگران)دولت-ملتهاوبازیگران
غیردولتی(تشکیلشدهاس��ت.بهمنظورموفقیتدردستیابیبهاهدافاستراتژی؛همدرمرحلة
طرحوهمدرمرحلةاجراء،مانیازمنددرکدرس��تیازهمةبازیگرانیهس��تیمکهدراینمحیط
درگیرن��د.ازاینرو،بهشناس��اییوفه��مویژگیهاومختصاتاینبازیگ��ران،آمالوآرزوها،
اهداف،مقاصدونیاتومحدودیتهایآنها،نیازمندیموبهمنظورموفقیتاستراتژی،بایدبهنحو
محتاطانهی��یمیاناینه��اتمایزایجادکنیم.بازیگرانوکنشگرانیک��هدراینمحیطدرگیرند،
ش��املهمةسوژههایخودیدرداخلدولت،متحدان،شرکاء،وائتالفهاییبهغیرازشرکاء،
سایرگروههایعالقهمند،مانندمردم،دولت-ملتهایغیرمتحد،نهادهایغیردولتی،سازمانهای
خصوصی،مخالفانوبیطرفها،میگردند.23بههمینترتیب،مواجههبامخالفان،وجودمتحدان
وس��ایربازیگران،انتخابعقالنی،شانسواحتمال،اصطکاک،بازیگرانغیرعقالنی،بخشیاز

پارادایمحاکمبرمحیطاستراتژیک،بهشمارمیروند.
محیط،بهعنوانسیس��تمپیچیدهوخودسامان،ماننددس��تنامرئیآداماسمیتعملمیکند.
بهتعبیردیگر،پارادایمحاکمبررفتارمحیطبهعنوانسیس��تمپیچیدهایناستکهیاتعادلکنونی
خودراحفظمیکندویابهتعادلقابلقبولتازهییدستمییابد.محیطشاملزمینههایداخلی
وخارجی،شرایط،مناسبات،روندها،مسایل،تهدیدهاوفرصتها؛تعامالتوتأثیراتیاستکه
موقعیتوموفقیتیکدولترادرنسبتبامحیطفیزیکی،سایردولتهاوبازیگران،شانسو
آیندهاحتمالیتحتتأثیرقرارمیدهد.دراینمحیطپارهییازچیزهاش��ناختهش��دهوقابلپیش
بینیاند،برخیمحتملاند،برخیازچیزهاممکنوبرخیازمس��ایلناشناختهاند.ازاینرو،تحول
وتغییرمداوم-واکنشهایانفجاریوس��ریع-عدمقطعی��ت،ابهاموپیچدگی،ازمختصاتآن
بهش��مارمیروندوهمچنیناینمحیطهموارهکموبیشدس��تخوشبیثباتیویابحراناست.
تأثیرگ��ذاریبرتغییرمداوم،مدیریتعدمقطعیت،سادهس��ازیپیچیدگیوحلابهامومعما،از

کارکردهایفراینداستراتژیکاست.
بهنظرمیرس��د،بهسهشیوهمیتوانبهمحیطاستراتژیکنزدیکشد،واینشیوههابهسهنوع
استراتژیمنجرمیشود.نخست،شکلبخشیدنبهمحیط؛دوم،بازدارندگیوسوم،پاسخبهمحیط

23. Thinking Strategically, p. 12
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اس��تراتژیک.بهمنظورتحققاستراتژی،نخس��تبایدتالشنمودمحیطاستراتژیکیکهدرداخل
آنعملمیکنیمودس��تبهکنشمیزنیم،تحتتأثیرقرارداد.24وس��ایلوابزارهایسیاس��ی،
دیپلوماتیک،اقتصادی،اجتماع��ی،فرهنگیونظامیوجغرافیاییعمدهترینابزارهاییاندجهت
برآوردنمنافعملیدولت-ملتها.دوم،درصورتیکهمانتوانیمازاینوس��ایلاس��تفادهکنیمو
یاکاربرداینوس��ایلبهدلیلس��ختجانیمحیطتأثیرگذارنباشند،بایدبهاستراتژیبازدارندگی
متوس��لشویموآنهاراازدس��تزدنبهرفتارهاییکهمانعتحققوپیشبردمنافعمامیشود،باز
بداریمودرصورتناکامی،بایدبهمحیط،باتوجهبهمنابعوابزارهایدسترسپذیروموجودملی،
پاسخدهیم.استراتژینخست؛یعنیشکلدادنومدیریتمحیط،متضمندیپلماسی،ایجادائتالف
واتحاد،تجارتوموافقتنامههایاقتصادیومانورنظامیومبادالتفرهنگیاست.دیپلماسیو

ایجادائتالف،معمولترینمکانیزمهایاستراتژیک،بهمنظورشکلدادنبهمحیطاست.

رهبری استراتژیک
باعنایتبهنکاتیکهدربخشنخستایننوشتهمطرحگردید،اکنونبهنقشوجایگاهسوژه؛
یعنی»رهبراستراتژیک«بهعنوانیکیازارکانمهموجداییناپذیرموفقیتاینروایتاستراتژیک
ملی،پرداختهمیش��ود.بهطورکلی،مامیتوانیمبهس��هنحووشیوهدرباب»رهبریاستراتژیک«
نظریهپروریوبهآننزدیکشویم.اینسهشیوۀنظریهپرورییابهنحوپیشینیاستیاپسینیویا
بابهدستدادنتعریفحدمرزی.بهتعبیردیگر،نخست،یابهشیوۀسقراطوافالطونوارسطوما
بهتعریفیکمفهوم)رهبراس��تراتژیک(میپردازیمومجموعهییازویژگیهایتخلفناپذیر
آنرابرمیشماریموازآنمفهومتبیینوتعیینمرادمیکنیم.دوم،بهنحوپسینیوبانشاندادنو
ذکرمصداقهاونمونههایعالییکمفهوم)مانندپرکلس،گاندی،نلسونماندال،ابراهاملنکلن،
مارتینلوترکینگو...(،بهتعریفآنمیپردازیموازنس��بتمیانایننمونههایعالیومفهوم
موردنظرسخنمیگوییم،وبامدنظرقراردادنشباهتهاوعدمشباهتهایمیانایندوبهتعریف
مفهومموردنظرهمتمیگماریم.شیوۀسومنظریهپروریدربابرهبراستراتژیکوتعریفآن،
هماناستکهمکناوتن،ازآنبهتعریفحدمرزیناممیبرد.25دراینشیوۀنظریهپردازی،کاربر
زباندرمییابدکهمصداقمفهومموردنظر)بهعنواننمونه،جورجبوش،نهرو(درمرزمیانرهبر
اس��تراتژیکوغیراس��تراتژیکقرارداردونمیتوانبهصرفبرخورداریپارهییازویژگیهاو

داشتننسبتیبامصداقهاونمونههایبرجسته،اینمفهومرابرآنهااطالقنمود.

24. Alan Stephens and Nicola Baker, Making Sense of War: Strategy for the 21st Century( Cambridge 
University Press, 2006), p. 101 
25. Mack Haughton, A Preface to Philosophy ( 1999)  
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رویکردایننوش��ته،تلفیقیاستازشیوههایپیشینیوپسینینظریهپروریدربابتعریف
رهبریاس��تراتژیک.بدینمعناکهازیکس��ومیکوش��د،برخیازاوصافوخصوصیاترهبر
اس��تراتژیکرابهنحوپیش��ینیبرش��ماردوازس��ویدیگر،بهمصداقهایبارزوبرجس��تةرهبر
اس��تراتژیک،جه��تتعریف،صورتبندیوتبیی��نمرادخویشازاینمفه��وم،بهدیدۀعنایت
مینگرد.بنابراین،بهنظرمیرسد،مجموعهییازخصوصیاتوویژگیها)ویژگیهاییکهلزوماً
طبیعیوذاتینیس��ت،بلکهاکتسابیاست(برایرهبریاس��تراتژیک،الزموضروریاست.این
مجموعهازاوصافوخصوصیاترامیتواندرسهسطحموردارزیابیقرارداد؛نخستویژگیها
ومختصاتفردی،دوم،تواناییهاوسومرفتارها.ازاینرو،مجموعهییازویژگیهایشخصیتی،
تواناییهاورفتارها،قوامبخشرهبراس��تراتژیک،بهشمارمیروند.البته،مؤلفههایذیلمهمترین
وحداقلیترینویژگیهاومختصاترهبراستراتژیکاندومیتوانبااستقراءبیشتر،ویژگیهای
دیگ��رینیزب��رآنافزود.مؤلفههایمزبور،درذیلوظّلدوش��اخصمهم؛یعنیمجموعهییاز

دانستنیهاوکنشها)عملکردها-فعالیتهاورفتارها(صورتبندیشدهاند.

دانستنی ها -صورت بندی از اهداف، شیوه ها و وسایل
همانگونهکهدربحثازمدلمفهومیاس��تراتژی؛توضیحدادهشد،بهنظرمیرسد،مهمترین
ویژگیرهبراس��تراتژیکویادولتمردعبارتاس��تازایجادوخلقنگاهوتعیینچشماندازی
ب��رایآینده،سیاس��تگذاریوهدایتآن.بدینترتیب،برخ��ورداریازدانشوتواناییجهت
صورتبندی؛یعنیایجادطرحوچارچوباولویتبندیازاهداف،ش��یوههاووس��ایل،بهعنوان
عناص��رومؤلفههایقوامبخشاس��تراتژیدرچارچوبروایتمل��ی،ازاوصافوخصوصیات
بارزرهبراس��تراتژیک،بهش��مارمیروند.باوجوداین،هیچرابطةضروریومنطقیازنوععلّی-
معلول��یمیانبرخورداریازایندانشوتوانایی،فردویاافرادیرابهجایگاهرهبراس��تراتژیک
ارتقاءنمیدهدوموفقیتاس��تراتژیرابهدنبالنمیآورد؛امافقدانآنمس��لماًبهشکس��ترهبر
میانجامد.26شناس��اییاهدافوتعیینحدودوثغورواولویتبندیآنبرحس��بمیزانودرجة
اهمیت،مهمترینچالشفرارویرهبراستراتژیکبهحسابمیآید.ازهمینرواستکهبهنیکی
ودرستیگفتهاندکه»ذهنیتمشوش،هویتمشوش«27رابهدنبالدارد.بهعنواننمونه،درصورتی 
کهامنیت،رکنرکینیازاهدافاینروایتملیباشد،روایتمزبوربایدبتواندبهاینپرسشها؛
یعنیامنیتبرایچهکسی؟ازچهتهدیدهایی؟چهمیزانازامنیت؟باچهوسایلی؟بهچهقیمتی؟در

26. Jermy, Steven, Strategy for Action: Using Force Wisely in the 21st Century (Knightstone Publishing, 
2011),pp.14- 25   

27.تعبیرفوقازدکترعبدالکریمسروشوامگرفتهشدهاست.
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چهمدتزمانی؟وامنیتبرایچهارزشهایی؟،پاسخدهد.

هماهنگی و سازگاری میان اهداف، وسایل و ابزارها
محیطاس��تراتژیکداخلی،هموارههمبهفرصتهایجدی��دامکانبروزوظهورمیدهدو
همموانعوچالشهاییرابرس��رراهانتخابهایکنشگرانایجادمینماید.تعیینوشناس��ایی
اهدافروایتملی،درمحدودۀمقدوراتومحدودیتهایملی،وهمچنینشناس��اییتهدیدها
وآسیبپذیریهایملیکهمحیطاس��تراتژیکداخلیتحمیلمیکند،ازمسئولیتهایرهبران
استراتژیکبهشمارمیرود.بنابراین،شناساییدرجهومیزان،اعتباروفوریتتهدیدهاوهمچنین
اولوی��تومرکزی��تارزشهاومنافعموردتهدید،بایدبراس��اسمحدودیته��اوتواناییهای
)مق��دورات(ملی،صورتبگیرد.همینجااس��تکهرهبراس��تراتژیکبایدبداندچهوس��ایلو
ابزارهاییجهتمحققس��اختنوپیشبرداهدافروایتاس��تراتژیکمل��ی،دراختیارداردوبا
اس��تفادهازچهروشوشیوهییقصددارد،بدانهادستیابد.بایدبهخاطرداشتهباشیمکهابزارها
ووس��ایلوروشهاهدفس��ازندوباهرابزاروش��یوهیینمیتوانبههرهدفیدستیافت.از
ای��نرو،تنوعوتکثرقدرتواهرمهاینفوذووجودس��نخیت،وایجادس��ازگاریمنطقیمیان
اینسهمؤلفةقوامبخشاستراتژی،بخشیازفراینداستراتژیکاست.فراینداستراتژیکبهمعنای
پُلزدنمیانمرحلةایجادوفراینداجراءاستراتژیاست؛یعنیچگونهاستراتژیهاایجادوبهاجرا

درمیآیند.28
رهبراستراتژیکبایدازقدرتوتواناییاندیشیدنوعملکردندرزمانبحرانیابحرانهای
ملی-بحرانمشروعیتومقبولیت،ش��کافهاوگسستهایاجتماعی-ودرونسازمانی،ناشی
ازتهدیدهاوچالشهاییکهناظربههس��تیودوامیککشوروملت/سیستمونهاداند؛یازمانی
کهروزنهییازفرصتهاوامکاناتاس��تراتژیکبرویگش��ودهمیش��وند،برخوردارباشد.ما
آدمیاندرجهانیمیزییمکهدرآنازیکسو،ارزشهاینایابوکمیاببسیاراندوفرصتهای
استراتژیکبهندرتبهرویدولتمردانگشودهمیشوندوازسویدیگر،برسرهمینارزشهای
نایابوبرایبهدس��تآوردنس��همبیش��ترازآن،آدمیانودولتهاهموارهجدالهایعنیفو
نزاعهایجگرس��وزیبهراهانداختهاند.بهخاطرداشتهباش��یمکهدراینمحیطتنهامانیستیمکه
بهدنبالبیشینهس��ازیفرصتهاومنفعتشخصیوملیخویش��یم،بازیگراندیگرینیزبهدنبال
فرصتس��ازیاند.فرصتسوزی،خطایاستراتژیکونابخش��ودنیاستوفرصتسازیارزش
استراتژیکبهش��مارمیرود.ازاینرو،داشتنبصیرت،هوشوذکاوتوارادهبرتصمیمگیری،

28. Laljani, Naredra, Making strategic Leader( Palgrave Macmillan, 2009), p. 74
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ارزشهایاستراتژیکبهشمارمیآیند.
بههمینترتیب،ذهنوضمیرتوهمزده،خیالاندیشودچارتوهمتوطئه،س��دسدیدی 
اس��تبرس��رراهفردویاافرادیکهمیکوشنددرکسوترهبراس��تراتژیکدرآیندواینجامة
گش��ادرابهتنکنند.داش��تنتصویروترس��یمیازآیندهوپیشبینیروندهایآن،برخورداری
ازتفکروخردورزیفعاالنه،خردوتفکرانتقادی،خالقانهوباتأملوتدبیراندیش��انه،ارزشهای
استراتژیکاند.تحققودستیابیبهاهدافروایتملیمزبور،ارتباطبسیاروثیقیداردباداشتن
یکچارچوبمرجعجهتتوس��عهوتحققاس��تراتژی؛یعنیفهمیازسیستم،شناساییالگوها
وروندهادردرونوبیرونازسیس��تم)بهعنواننمونه،س��اختارتوزیعومناسباتقدرتدرنظام
بینالمل��ل،الگوه��اوهنجارهایآن(ونظامیکهروایتملیقراراس��تب��اتوجهبهآنطرحو
صورتبندیگردد.دس��تیابیبهفهمیازسیس��تموشناس��اییالگوهایدرونیآندرصورتی
ممکنومیسراستکهذهنوضمیرماملّوثبهبیماریتوهمتوطئهنباشدوبتوانبهفهمودرک
درس��تتریازواقعیتهایبازیسیاسیدرسطحنظامبینالملل،دستیافت.هرچندواقعیتها
خودرابهصورتعریانبرمانمینمایانندومادسترس��یبیواس��طهبهآننداریم،امادستکم
میتوانبرخیازعناصرومشخصاتپارادایموالگوهایرفتاریحاکمبرمناسباتمیانبازیگران
درعرصةبینالمللراشناساییوباعنایتبهآنتصمیمگیرینمودهورفتارسیاستخارجیخود

راباآنسازگارنمود.

مسئولیت های رهبری استراتژیک
توضیحدادهش��دکهایجادوخلقنگاهوچش��ماندازیبرایآیندهدراینروایتملی،یکیاز
مؤلفههایقوامبخشرهبراستراتژیکبهشمارمیرود.بدینترتیب،سیاستگذاری،هدایتوتعیین
چش��ماندازومسیردرازمدتبرایآیندهوهمچنینتعیینمدتزمانیمشخصجهتاجرایآن،
جزئیازمس��ئولیتهایرهبریاس��تراتژیکبهحسابمیآیند.همانگونهکهدربحثازمحیط
اس��تراتژیکتوضیحدادهشد،محققساختنوعملیاتینمودناهدافاینروایتملی،بدونایجاد
فرهنگس��ازمانیامکانپذیرنیست.هرچندفرهنگسازیومدیریتفرهنگیبهنحوهدایتشده
ازباال،ازآنحیثیکهفرهنگامریجاریوجمعیاس��ت،امکانپذیرنیس��ت،اماشکلدادنبه
فرهنگایجادارزشهایمش��ترکنهادی؛شایستهس��االریواخالقوفرهنگکاری،بهمنظور
تس��هیلتحققاهدافدرازمدتوکوتاهمدت)نهادمبتنیبرارزش(درحیطةمسئولیتهایرهبر
استراتژیکقراردارد.همچنین،تواناییمدیریتمشکالت،مسایلرقابتیومورداختالف،ایجاد
انگیزهوتعهددرمدیریتهایزیرمجموعه،تواناییجهتشناس��اییوهمچنیننادیدهانگاش��تن
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مسایلغیرمرتبط،ازیکسوبخشیازمسئولیتهایرهبراستراتژیکاستوازسویدیگر،حل
آنمنوطاستبهفرهنگسازیدرعرصةمدیریتی.

فهموبهرسمیتشناختنتفاوتوچشماندازهایچندگانه؛یعنیاعتقادوباوربهخردجمعی
وبهرسمیتشناختنآن.هدایتومدیریتتغییرات؛یعنیتسهیلروندهابهمنظورتحققدیدگاه
کالن،ایجادتیمهاواجماعدرس��طحاس��تراتژیکدرداخلوخارجازنهادرس��می،بخشیاز
مسئولیترهبریاستراتژیکاست.ازاینرو،انطباقوسازگاری،ایجادائتالف،مذاکره؛شکلدادن
بهفرهنگومدیریتمناس��باتدرونسازمانیوبرونسازمانیبهمنظورموفقیتوتلفیقروندهاو
فرایندهاباصاحبانمنافعخارجیعمدهبهمنظوردس��تیابیبهاهدافسازمان/نهاددردرازمدت
وکوتاهمدت،تأثیرگذاریبرپیچیدگیهایداخلمحیط،ازوظایفرهبراس��تراتژیکبهحساب
میآیند.خوشبختیوموفقیتدیگران)زیردستان(مسئولیترهبراستراتژیکبهشمارمیرود.

  ویژگی ها 
مجموعهویژگیهایرهبراس��تراتژیکیادولتمردرامیتواندردرسهشاخصعمدۀذیل
بررسینمود29.نخست،ویژگیهایفردی-شخصیتی.دوم،تواناییهاوسوم،ویژگیهایرفتاری،
کهبهپارهییازاینویژگیها،اشارهمیشود.هرروایتاستراتژیکیمعطوفبهپرکردنشکافو
برقرارینسبتیمیاناهدافسیاست،اعمال،رفتارهاوکنشهابهمنظورتبیینوفهمپذیرکردناین
اعمالورفتارهابرایمخاطبان؛اعمازمخاطباناستراتژیکوغیراستراتژیکاست.مردم،عمدهترین
مخاطباناینروایتاست.بهاشارتس��خنرفتکهپارادایمسهضلعیکالزویتسازحکومت،
مردمواردویملیتش��کیلشدهاست.ازاینرو،رهبراستراتژیکودولتمردبایدمنبعالهامبخش
برایمردمباش��د،نهمروجپوپولیسموافتادندردامابتذالگراییعوامفریبانه.عالقه،گشودگیو
احترامبهبرابریدیگرانوپیشینةمردم،فهموبهرسمیتشناختنتفاوتوچشماندازهایچندگانه،
بایدهمهش��مولباش��د.جهتموفقیتروایتملی،دولتمردنیازمندشبکهسازیاستتاازاین
طریقبتواندبهمنظورپیوندزدنمردمباانگیزههایسیاس��یواجتماعیمختلف،کلیتیازمنافعو
دیدگاهمشترک-نهزدودنتکثر-راایجادنماید.ازاینرو،پلزدنمیانتجربه–عبرتاندوزی-
چش��ماندازونظمایدهآلدرروایتملی،ازطریقگشودگیبهمردموشهروندانازویژگیهای

رهبراستراتژیکودولتمرداست.
ویژگ��یفوقمارابهاوصافدیگ��ریازدولتمردرهنمونمیس��ازد.صمیمیت،فروتنیو

29.جهتتوضیحبیشترر.ک.به:
)0102,sserp ytisrevinu drofxo(noitcudortnI trohS yrevA :pihsredaeL ,htieK ,tnirG 
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صداقت،بهخصوصدرمیانمردمماکهس��الهاازفقدانآنرنجبردهاند،درس��طحرفتاریاز
مهمترینصفاترهبراستراتژیکمیباشند.تمامیتاینهاازعلمبهخود؛یعنیداشتنتواناییجهت
تأملدرنفس،خودانتقادیوحضورذهن،سرچش��مهمیگیرند.ویژگیدیگررهبراستراتژیک،
انعطافپذیریاست.انعطافپذیرییعنیتواناییجهتگرفتنودادن،چهدرمناسباتدرونیوچه
درمناسباتبیرونی،بهخصوص،زمانیکهمواضعآشتیناپذیروجوددارد،تنهاراهبهآیندهآشتی
ومذاکرهاس��ت.ازاینحیث،رهبراستراتژیکیعنیتواناییجهتانجامانتخابهاوتصمیمهای
سختودشوارکهتقریباًهموارهبهترینبداستنهخوبترینوبهترینانتخابوتصمیم.ویژگی
مزبور،دولتمردانرابهیکیازمهمترینچالشهادرفرایندتصمیمگیریروبهرومیسازد؛یعنی
جسارت،جرأتوشهامتاخالقیدرفرایندتصمیمگیری.عدمتوجهبهمتحدانطبیعیوافکار
عمومی،بهمنظورکنارآمدنبامش��کلترینچالشهایاخالقیش��خصیبهمنظوراتخاذتصمیم
وقبولمس��ئولیتوهمچنین،درصورتبروزموانع،داشتناعتمادبهنفسوتواناییجهتایجاد

اعتمادبهدیگران،بهخصوصدرمناسباتبیرونی.
کاربردواس��تفادۀدرستازاهداف،ش��یوههاوابزارها،ایجادارتباط-بهخصوصبامخاطبان
بیش��تر،مذاکره،ایجاداجماعدرمیانصاحبانمنافعمختلف،داش��تنمهارتهایتشویقیبسیار
پیچی��ده،الهامبخش��یدنبهدیگرانجهتانج��امکارواقدامبهفعالیتوکنش)اس��تفادهازابزار
نرم(مدیریتقدرت،وایجادمناس��باتدرونسازمانیمش��ترک،شناساییوفهمروابطمتقابل-
سیس��تمها،تصمیمگیریها،رامیتوانازاوصافوویژگیهایرهبرودولتمردبرش��مرد.فهم
عمیقازوظایفومس��ئولیتهایرهبراستراتژیکجهتتعییناستراتژی،هدایت،ونظارتبر
ُحس��ناجرایآن،احرازمسئولیتتعیین،هدایتواجرایاستراتژی،اعتمادبهنفسدرزمانهاو
مواقعیکهعدمقطعیتوابهامبرمحیطاستراتژیکحاکماست،تواناییجهتدرکومدیریت
پیچیدگیها،فایقآمدنبرتردیدشخصیوتردیدهمکارانوزیردستان،عملکردنموفقیتآمیز
درمحی��طبینظمیبالقوه،ووجودابهام، تعهدوعادتبهایجادتیمکاری،رهبریوگوشدادن
بهاعضایتیم،تواناییش��خصیجه��تکاربامتحدانازمهمترینویژگیهاییاس��تکهیک

دولتمردبایدازآنهابرخوردارباشد.

سخن پایانی 
دولتهادررفتارسیاستخارجیشانبهدنبالدوچیزمیباشند؛بهدنبالتغییروضعیتموجود
یادرپیحفظوضعموجود.بهتعبیردیگر،دولتهایامیکوش��ندروابطقدرتموجودراحفظ
کنن��دویادرصددب��رمیآیندتغییراتیرادرس��اختارتوزیعقدرتایجادنماین��د.ازاینرو،با
دس��تزدنبهیکسلس��لهکنشها،اعمالورفتارها،پارهییازعناصرومؤلفههایوضعموجود
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راحف��ظکنندویاتغییردهند.مح��رکاصلیرویکردورفتارسیاس��تخارجیدولتهامنافع
ملیهرکش��وروملتاس��ت.ماهیت،حدودوثغوروچارچوبمنافعملییککشورراروایت
استراتژیکملیآنکشورتعیینوصورتبندیمیکند.بهرغموجودساختارهاونهادهاونقش
آنهادرصورتبندیاینروایتملی،س��وژه؛یعنیرهبرسیاسی-استراتژیکودولتمردنقش
انکارناپذیریدرصورتبندی،اجراءوجهتگیریاینروایتملیدارد.بدینترتیب،موفقیتو
ناکامیدولتهادرسیاس��تخارجیوتعاملباجهانبهپایرهبرانسیاسی-دولتمردان،نوشته

میشود.
باتوجهبهچش��ماندازپیشرویافغانستانپسا2014،ضرورتطرحیک»روایتاستراتژیک
ملی«کهمتضمنگوهریترینمنافعملیماباشدواستراتژیییراجهتپیشبردوتحققچنین
منافعیرادردرونیکاکوسیس��تم،همدرداخ��لوهمدرخارجوباتوجهبهپیچیدگیوعدم
قطعی��توماهیتمتحولایناکوسیس��تمکههمفرصتهاوامیدهای��یوهمچالشها،خطرات
وتهدیدهاییبهدنبالدارد،صورتبندیکردهباش��د،بهروش��نیاحساسمیشود.درایننوشته،
تالشش��دباطرحمفهومرهبریاس��تراتژیکوبرش��مردنبرخیازویژگیهاومختصاتآن،
دس��تکمدریچهوروزنهییکوچکبهمنظورآغازیکگفتوگوبگشاید.رهبریاستراتژیک
ویادولتمردبهرهبریسیاس��یمؤثردرس��طحاس��تراتژیکالن)روایتاستراتژیکملی(که
تأثیردوامداریبراییکملت/نهادیابرایمجموعهییازملتهادارد،اطالقمیگردد.میخاییل
گورباچف،آخرینرهبراتحادجماهیرش��ورویسابق،باایجادتمایزمیانرهبریاستراتژیکیا
دولتمردباسیاس��تمدار،آنرابراس��اسعملکردرهبرتعریفمیکندومیگوید،دولتمرد
کاریراکهمعتقداس��تبرایملتشبهتریناس��تانجاممیدهد،یکسیاستمدارکاریراکه
بهانتخابدوبارۀویمنجرمیش��ودرادنبالمیکند.همچنینکسینجرگفتهاستکهوظیفةیک

دولتمردایناستکهپچیدگیهاراحلکندنهاینکهبرآنبیفزاید.
همانگونهکهبهایجازسخنرفت،مجموعهییازپارامترهاوعواملبرونزاکهناشیازمحیط
ومتأثرازساختاربیرونیاست،وهمچنین»فقدانخرداستراتژیک«،چارچوبوبرنامهییجهت
اجرایدرستوبهموقعاستراتژیووجود»رهبراناستراتژیکضعیف«،ازجملةمهمترینعوامل
ناکامییکاستراتژیبهشمارمیروند.ازاینرو،وجود»رهبراستراتژیک«دریکنهادکه»میان
فعالیتبادستآورد«و»ارائهخدماتبادستآوردهایواقعی«تفکیکوتمایزبنهدو»نگاهش
معطوفبهچشماندازدرازمدتبوده«و»بهتصویرکالنترازمنظریمتفاوتازچشماندازحاکم
برعقلوخردمتعارفنگاهکند«بخشجداناپذیریازفرایندطرحوتدویناستراتژیوموفقیت

دراجرایآنبهشمارمیروند.
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دالیل شکست دموکراسی دوم در افغانستان
عبدالحمیدمبارز1

دموکراس��یاولکهدرسال1392ه.شباآغازدورۀهفتمشورایملی)ولسیجرگه(ونشر
جرای��دان��گار،وطنوندایخلقآغازش��دهبوددراثرمداخلهمس��تقیمودیکتاتورانةحکومت
سپهس��االرشاهمحمودخانخاتمهدادهش��د،میرغالممحمدغبار،دکتورعبدالرحمنمحمودی،
عبدالحیعزیز،دکتورغالمفاروقاعتمادی،دکتورعبدالقیومرسول،میرمحمدصدیقفرهنگ،
فرقهمشرفتحجانبهسودیودههارهبرتحصیلکرده،استادوروشنفکربهشمولعبدالحمید
مبارزجوانترینفعالسیاسیحزبخلق،محمودیوببرککارملجوانترینعضوحزبوطن

بهرهبریغبارزندانیشدندوایننهضتدموکراسیخواهیناکامماند.
چهاردهسالبعددرسال1343کهحکومتسردارمحمدداوودخاندراثرقطعروابطسیاسی
باپاکستانومسدودساختنراهترانزیتیافغانستانتوسطپاکستانوعدمحمایتسایرکشورهااز
افغانستانوحمایتکشورهایغربیازپاکستان،شرایطیبهوجودآمدکهمحمدداوودمجبورشد

استعفانمایدوراهبرایدموکراسیدومبازشود.
باابتکاراعلیحضرتمحمدظاهرش��اهبرایباراولدرس��ال1342دکتورمحمدیوسفکهنه

1.عبدالحمیدمبارزیکیازفعالیندموکراسیومدافعینآزادیبیانبوده،نویسندۀچندینکتابوچندهزارمقالهدرمطبوعاتافغانستان
بودهوفعاًلرئیسعمومیاتحادیهژورنالیستانافغانستانمیباشد.
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عضوخانوادۀش��اهیبودونهازقومیتپش��تون،بهحیثصدراعظمجدیدافغانستانانتخابشد.
صدراعظمجدیدکهدردورۀانتقالیحکومتخودراتش��کیلداد،دراولیناقدام،کمیسیونیرا
برایتسویدقانوناساسیازمیانروشنفکرانودموکراتهایافغانستانبرگزید.اینشخصیتهاینخبه
عبارتبودندازسیدشمسالدینمجروح،سیدقاسمرشتیا،میرنجمالدینانصاری،دکتورعبدالصمد
حامد،میرمحمدصدیقفرهنگ،حمیداهللآدینهومحمدموسیشفیقدرظرفیکسالقانوناساسی
جدیدراتسویدکردندوباتطبیقآن،دورۀانتقالیخاتمهیافتودهةدموکراسیباتوشیحوتطبیق

قانوناساسیجدیدآغازشد.
ازآنجاکهدکتورمحمدیوس��فشخصیتیتحصیلکردهبودوتجربهدورۀانتقالیرانیزطی
نمودهبود،برایباردوممؤظفبهتشکیلحکومتگردید.ویحکومتخودراتشکیلوبرای
گرفتنرأیاعتمادبهولس��یجرگهمعرفیکرد،جلس��ةاولولس��یجرگهدراثرمداخلةجوانان
پوهنتونکابلواش��غالکرسیهایپارلمانومخالفتاس��تادخلیلاهللخلیلیکهرهبریاکثریت
پارلمانرادراختیارداشتوخودرامستحقصدارتمیدانستمختلگردید.درروزدومتعداد
زی��ادیازمحصالنپوهنت��ونکابلبهرهبریمحصالنفاکولتةحقوقوعلومسیاس��یکهگفته
میشودتوس��طصدراعظمتحریکشدهبودندتابهحیثقوۀفشارباالینمایندگانولسیجرگه
ب��هطرفپارلمانحرکتنمایندتانمایندگانبهس��رعتبهحکوم��ترأیاعتمادبدهند.امااین
تظاهراتازمسیرمنحرفشده،بهطرفخانةصدراعظمحرکتکردندکهباممانعتقوایامنیتی
مواجهش��دندودراثرفیرهایقوایامنیتیازجملةاینتظاهرکنندگانیکنفربهنامدلجانخیاط
کهازپیروانحزبپرچمبودکشتهشدوسهنفردیگرکهازقسمتپازخمیشدهبودند،بعداز

تداویدرشفاخانةعلیآبادرخصتشدند.
اینحادثهباعثشدتادرپایانیکهفتهحکومتدومدکتورمحمدیوسفسقوطنمایدوبه
جایآنمحمدهاشممیوندوالبهحیثصدراعظمتعیینگردید،میوندوالدوسالاولرابهخوبی
امابامخالفتهایگروههایطرفدارسردارمحمدداوودودکتورمحمدیوسفسپریکردامادراثر
مریضیوفشارهایشاهمجبوربهاستعفاگردید.حکومتهاینوراحمداعتمادیودکتورعبدالظاهر
برایمدتکوتاهیدوامکردندولیبرسرکارآمدنموسیشفیقکهخودازطراحانقانوناساسی
بود،اینامیدرابهوجودآوردکهش��فیقحتماًقانوناساس��یراتطبیقونظامدموکراس��یرابه

پیروزیخواهدرساند.
ش��فیقبامالحظةمشکالتحکومتقبلیبانمایندگانولس��یجرگهروابطبسیارنزدیکیبا
نماین��دگانبرقرارنمودودفترپارلمانیرابهوزارتتجارتدرجوارش��ورایملیانتقالدادهو
شبانهبهآندفتررفتهوبانمایندگانمباحثهومسایلراحلمینمود.درایندورهشفیقموفقشدتا
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مشکلتقسیمآبدریایهلمندراکهازدورههایامیرشیرعلیخان،امیرحبیباهللخانتادورۀاعلی
حضرتمحمدظاهرش��اهجنجالیباقیماندهبود،بامذاکرهجدیباامیرعباسهویداصدراعظم
ایرانبهطوریحلنمایدکهموردپذیرشهردوطرفواقعشود.البتهطرفدارانسردارمحمدداود
وپرچمیهاشفیقرابهآبفروشوخاکفروشمتهموبرعلیهویتبلیغکردند.بااینوجودشفیق

درموضعاشبرایتوسعةروابطباایرانپایدارماند.
ایناولینپیروزییکحکومتدردهةدموکراسیبود.شفیقیکباردیگرنیزفوژییرفرانسوی
راکهبرایقانوناساسیجدیدمشورهدادهبودبهکابلدعوتکرد.فوژییردراینسفربرایشفیق
مشورهدادهبودکهیکنظامدموکراسیپارلمانیبدوناحزابسیاسیناقصبودهوناکامخواهد
شد.برایناساسشفیقدورۀ13ولسیجرگهرابهفرمانتقنینیپادشاهتمدیدکردتافرصتکافی
برایتأس��یسحزبحکومتوبهراهانداختنانتخاباتحزبیداشتهباشد.البتهدرپروگرامدورۀ

دومحکومتوی،حلمعضلةپشتونستاننیزشاملبود.
سردارمحمدداوودکهتالشداشتازراهقانوناساسیجدیدبرایباردومبهقدرتبرسد،به
دلیلمنعماده24قانوناساسیکهفعالیتهایسیاسیاعضایخانوادهسلطنتیراممنوعکردهبود،
ناکامماند.اماویتالشنمودباناکامس��اختنقانوناساسیشاهراوادارسازدتادرقانونمذکور
تغییراتیبیاوردوراهسردارمحمدداوودبرایورودبهقدرتبازگردد.بابرسرکارآمدنشفیقو
حمایتقاطعشاهازویوجسارتاودرحلموضوعآبهلمندبینایرانوافغانستان،محمدداود
دیگریقینپیدانمودکهدردورۀدومحکومتموضوعپشتونس��تانحلخواهدش��دوراهبرای
نزدیکیبهغربکاماًلبازخواهدگردیدوقانوناساس��یپیروزونظامدموکراس��یبرپایةقانون
اساس��یدردهةدموکراسیریشهدارترخواهدشد.بنابراینبرایرسیدنبهقدرتومعلقساختن
قانوناساس��یدس��تبهکودتازدودموکراسیراپوش��الیخواندونظامشاهیرالغونمودودر
عوضآننظامجمهوریراتأسیسودموکراسیواقعیراوعدهداد.بهاینترتیبروشنمیشود
کهدهةدموکراس��یقدمبهقدمبهس��ویپیروزیدرجریانبودکهتوسطکودتایافسرانپایین
رتبةاردوبهرهبریسردارمحمدداوودناکامماند.بهبیاندیگرنظامدموکراسیتوسطمخالفتهاو
قیاممردموناکارآمدیقوانینآنناکامنشدهبود،بلکهنظامیانآنرابااعمالقوۀغیرقانونیناکام

ساختند.
بهصورتخاصدالیلذیلس��ببشدندتاکودتابهسرعتآغازشدهودموکراسیوقانون

اساسیناکامگردد:
1.بعدازاستعفایسردارمحمدداوودوتشکیلحکومتدکتورمحمدیوسفسردارعبدالولی
ک��هقومندانقولاردویمرکزیبود،فعالترش��دوچونمحوربرایافس��رانق��واینظامیقرار
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گرفت،دیگرافس��رانبلندرتبهوپایینرتبةاردویافغانس��تانبهدورای��نمحورجدیدگردمی
آمدند.سردارعبدالولیطرفدارانسردارمحمدداووددراردورایامتقاعدمینمودیاآنکهبهپستهای
ضعیفترمقررمیکرد.سردارمحمدداوودهمراههمسرششادروانزینبخواهرشاهنیزروزبهروز
هرچهبیش��ترمنزویمیشدند.اینانزواکهس��ردارمحمدداوودراکهشخصیجاهطلبوقدرت

دوستبودزجرمیداد،بهاقدامبرایکودتاترغیبنمود.
2.موس��یش��فیقکهنزدش��اهتقربفراوانییافتهبودوازحمایتغربنیزبرخورداربود،به
تازگیحمایتایرانواعرابرانیزجذبکردهوطبقپروگرامیحرکتمیکردتاافغانستانرااز
وابستگیاقتصادیبهاتحادشورویخارجبسازدوازلحاظاقتصادی-سیاسییکتوازنجدیدرا
بهوجودآورد.اینحرکاتواوضاعدالیلمهمیبرایسردارمحمدداوودبودبااستفادهازغیبت
شاهکهبرایمعالجهبهرومرفتهبود،دستبهکودتابزند.البتهرکوداقتصادیکهدردهةدموکراسی
بهوجودآمدهبودنیزدراقدامسردارمحمدداودمؤثربود،چهاینکهداکترمحمدیوسفدردورۀ
انتقالیتوانس��تپروژههایناتمامیراکهازگذش��تهباقیماندهبودبهاکمالبرس��اند،میوندوال
صدراعظمبعدیباکش��مکشپوهنتون،ش��وراومقابلةطرفداراندکتورمحمدیوسفوسردار
محم��دداوودکههریکاهدافخودراتعقیبمیکردند،گیرافتادهبودوهرچهکوش��شنمود
تابااتحادش��ورویوقتنزدیکش��ودودرروابطبینالمللیافغانستانتوازنایجادنمایدموفق

نگردید.
3.نوراحمداعتمادیصدراعظمس��ومدهةدموکراس��یکهمخالفمادۀ24قانوناساسیواز
طرفدارانسردارمحمدداوودبودبهعنواناینکهافغانستانبیشترازاینبدهکارکشورهایخارجی
نماید،رکوداقتصادیرابهوجودآوردکهاینرکودباعثبیکاریعدههاییازمردمشدهوباعث
شدتعدادزیادیازجوانانبرایکاربهخارجازکشوربروند.اینوضعافکارعامّهراجریحهدار
ساخت،اینمسایلدرکنارخشکسالیکهکشورراتهدیدمیکردیکجاشدهودرنتیجهشرایطی

بهوجودآمدتاکودتاموفقشدهودموکراسیناکامبماند.



جرایم انتخاباتی
داکترغالمحیدرعالمه1

درآمد
افغانس��تاناینروزهادرآس��تانةبرگزارییکیازمهمترینپدیدههایمردمس��االری،یعنی
انتخاباتریاس��تجمهوری،بهسرمیبرد.مردمس��رزمینمامصمماندتابهحاکمیتخویش،بر
طبقمادۀچهارمقانوناساسی،نمودعینیبخشند.اینمادهمیگوید:»حاکمیتملیدرافغانستان
بهملتتعلقداردکهبهطورمستقیمیاتوسطنمایندگانخودآنرااعمالمیکند«.واینباریعنی

انتخاباتریاستجمهوری،نوبتاعمالحاکمیتمستقیممردممیباشد.
یک��یازعواملمهمدرتعیینسرنوش��تانتخابات،وجودقوانینانتخابات��ییانظامانتخاباتی

کارآمدورسیدگیعادالنهومنصفانهبهجرایمانتخاباتیمیباشد.
درایننوش��تار،»جرایمانتخاباتی«درسهنظامانتخاباتییعنیقانونجزاینمونه،قانونجزای
آلمانوقانونانتخاباتافغانس��تانموردبررس��یمقایسهایقرارگرفتهاس��تتادرپرتوآننقاط
ضع��فوقوتقوانینانتخاباتیماآش��کارگ��ردد،بهاینامیدکهدرآین��دهبتوانیمبهیکنظام

انتخاباتیکمتربیعیبونقصدستیابیم.

1.دکترایحقوقجزاوجرمشناسی،استاددانشگاهدرمقطعماستریولیسانس،دارایتألیفاتمتعدددررشتهیحقوق.
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یک( جرایم انتخاباتی در قانون جزای نمونه
الزمبهتوضیحاستکهقانونجزاینمونه2قانونجزاییاستکهبهابتکارانستیتوتبینالمللی
صلحامریکاوتوس��طبرجستهتریناستادانحقوقجزاازسراس��ردنیا،بهعنوانیکقانوننمونه
والگوبرایکش��ورهاییکهدردورانبازس��ازیپسازجنگبهسرمیبرند،نوشتهشدهاست.تا
درتدوینقوانینجزاییخویشازاین»قانوننمونه«کهآخریندس��تاوردهاوپیشرفتهایعلمی
درحقوقجزارادرخودجایدادهاست،بهرهگرفتهوقوانینخویشرابرآناساستنظیمنمایند.
دراهمیتاین»کودنمونوی«برایماهمینبسکهافغانستاننیزدرشمارکشورهایپسازمنازعه3

قراردارد.
قانونجزاینمونهاعمالذیلرابهعنوانجرایمانتخاباتیبرشمردهاست:

1-جلوگیری از حق رأی دهی
تعریف جرم:

شخصآنگاهمرتکبجرمجلوگیریازاجرایحقرأیدهیمیشودکهاعمالذیلراانجام
دهد:

دراجرایوظایفیکهبهمنظوربرگزاریانتخاباتبهویسپردهشدهاست،بهقصدجلوگیری
ازرأیدادندیگری،

الف-نامویرادرلیسترأیدهندگانثبتنکند.
ب-نامفردیراازلیسترأیدهندگانحذفکند.

ج-یابههرطریقدیگری،ازاجرایحقرأیدهییکفرد،جلوگیرینماید.
مجازات:

الف-مج��ازاتج��رمجلوگیریازحقرأیدهی،حس��باح��وال،یکتاپنجس��الحبس
میباشد.

ب-محکم��هدرصورتلزومدید،میتواندش��خصمذکوررابهج��زاینقدینیزمحکوم
نماید.

2-نقض تصمیم آزادانۀ رأی دهندگان
تعریف:

شخصمرتکبجرمنقضتصمیمآزادانةرأیدهندگانشمردهمیشود،هرگاهاعمالذیلرا

2.Model Penal Code
3.Post Conflict Countries  



91جرایم انتخاباتی

انجامدهد:
الف-درجریانانتخابات،

ب-فردیرامجبورسازدکه:
1-رأیدهد،
2-رأیندهد،

3-رأیباطلبدهد،
4-بهنفعیاعلیهیکشخصخاصرأیدهد.

ج-بااستفادهاززور،تهدیدجدی،پرداخترشوه،حیلهوفریبیاهرشیوۀغیرقانونیدیگر،
فردیراواداربهانجاماعمالیادشدهنماید.

مجازات:
الف-مجازاتجرمنقضتصمیمآزادانةرأیدهندگان،حسباحوال،یکتاپنجسالحبس

میباشد.
ب-محکم��هدرصورتلزومدید،میتواندش��خصمذکوررابهج��زاینقدینیزمحکوم

نماید.

3-سوء استفاده از حق رأی دهی
-تعریف:

شخص،درصورتیمرتکبجرمسوءاستفادهازحقرأیدهیشمردهمیشودکهدرجریان
یکانتخابات:

الف-بهنامشخصدیگریرأیدهد،یا
ب-باوجودآنکهیکباررأیدادهاست،باردیگرهمرأیدهد.

-مجازات:
الف-مجازاتجرمس��وءاس��تفادهازحقرأیدهی،حس��باحوال،یکتاپنجسالحبس

میباشد.
ب-محکم��هدرصورتلزومدید،میتواندش��خصمذکوررابهج��زاینقدینیزمحکوم

نماید.

4-نقض اصل سّری بودن رأی دهی
-تعریف:

شخص،درصورتیمرتکبجرمنقضاصلسّریبودنرأیدهی،شمردهمیشودکه:
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الف-بااس��تفادهاززور،تهدیدجدی،پرداخترش��وه،حیلهوفریبیاهرش��یوۀغیرقانونی
دیگر،

ب-ازف��ردیبخواه��دک��همحتوایرأیخوی��شراآش��کارنمایدکهبهچهکس��یرأی
دادهاست.

-مجازات:
الف-مجازاتجرمنقضاصلس��ّریبودنرأیدهی،حس��باحوال،یکتاپنجسالحبس

میباشد.
ب-محکم��هدرصورتلزومدید،میتواندش��خصمذکوررابهج��زاینقدینیزمحکوم

نماید.

5-خرید و فروش آراء
-تعریف:

)1(شخصدرصورتیمرتکبجرمخریدرأیشمردهمیشودکه:
الف-بهطورمس��تقیمیاغیرمستقیم،دادنیکمنفعتناروارابهفردیدیگریاطرفثالثیا

نهادیثالث،وعدهدهد،پیشنهادنماید،یااعطاءنماید.
ب-بهمنظوراینکه:
1-شخصیرأیدهد،

2-ازدادنرأیخوددارینماید،
3-رأیباطلبدهد،

4-بهنفعیاعلیهیکشخصخاصرأیدهد.
)2(شخصدرصورتیمرتکبجرمفروشرأیشمردهمیشودکه:

الف-بهطورمس��تقیمیاغیرمس��تقیم،یکمنفعتناروارابرایخودشیاطرفثالثیانهاد
ثالث،درخواستنمایدیابپذیرد.

ب-بهمنظوراینکه:
1-شخصیرأیدهد،

2-ازدادنرأیخوددارینماید،
3-رأیباطلبدهد،

4-بهنفعیاعلیهیکشخصخاصرأیدهد.



93جرایم انتخاباتی

مجازات:
الف-مجازاتجرمنقضاصلس��ّریبودنرأیدهی،حس��باحوال،یکتاپنجسالحبس

میباشد.
ب-محکم��هدرصورتلزومدید،میتواندش��خصمذکوررابهج��زاینقدینیزمحکوم

نماید.

6-تقلب در انتخابات
-تعریف:

شخص،درصورتیمرتکبجرمتقلبدرانتخاباتشمردهمیشودکه:
الف-آراییرااضافه،کم،یاحذفنماید،

ب-نتیجةانتخاباتراطوریمنتشرنمایدکهبانتیجهواقعیرأیدهیمطابقتنداشتهباشد.
ج-بههرشیوۀدیگرینتیجةیکانتخاباترامخدوشنماید.

-مجازات:
مجازاتجرمتقلبدرانتخابات،حسباحوال،دوتادهسالحبسمیباشد.

7-تهدید کاندیدای انتخاباتی
-تعریف:

شخص،درصورتیمرتکبجرمتهدیدکاندیدایانتخاباتیشمردهمیشودکه:
الف-کاندیدایانتخاباتیراتهدیدنمایدیاهرنوععملغیرقانونیدیگریراعلیهویانجام

دهد،
ب-بهقص��دوادارنم��ودنویبرانص��رافازکاندیداتوریخوی��شدرانتخابات،یابهقصد

جلوگیریویازانجامفعالیتهایقانونیاجازهدادهشدهدرجریانیککمپاینانتخاباتی.
-مجازات:

مجازاتجرمتهدیدکاندیدایانتخاباتی،حسباحوال،دوتادهسالحبسمیباشد.

دو( جرایم انتخاباتی در قانون جزای آلمان
مادۀ 107-ایجاد اختالل در روند انتخابات

1-هرکس،باتوسلبهزوریاتهدیدبهکاربردزور،ازانتخاباتویاتعییننتیجةآنجلوگیری
نماید،بهمجازاتحبسیکهبیشترازپنجسالنخواهدبودویاجریمةنقدیمحکومخواهدشد،

درمواردخطیرخاصبهمجازاتحبسیکهکمترازیکسالنخواهدبودمحکومخواهدشد.
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2-هرگونهاقدامیدراینزمینهقابلمجازاتخواهدبود.
الف( تقلب در انتخابات 

1-هرکسبدونحایزبودنشرایطالزمبرایشرکتدرانتخابات،رأیدهدیابهطریقدیگری
موجبعدمصحتنتیجةانتخاباتشودیادرنتیجةآنتقلبنماید،بهمجازاتحبسیکهبیشتر

ازپنجسالنخواهدبودیاجریمةنقدیمحکومخواهدشد.
2-هرکسنتیجةانتخاباترابهاش��تباهاعالمنمایدیاموجبانتشارنتیجةخالفواقعشود،به

مجازاتفوقمحکومخواهدشد.
3-هرگونهاقدامیدراینزمینهقابلمجازاتخواهدبود.

ب( تقلب در اسناد انتخاباتی
-هرکس

1-ازطریقاظهاراتغلط،اقدامبهنامنویسیدرلیسترأیدهندگان)دفترثبترأی(نماید،
2-یادیگریراکهمیداندحقنامنویسیدرلیسترأیدهندگانرانداردثبتنماید،

3-ازنامنویسییکیازرأیدهندگانواجدشرایطکهاوازواجدشرایطبودنویآگاهاست
جلوگیرینماید،

4-بهرغمفقدانشرایطالزم،خودرابهعنوانکاندیددریکانتخاباتنامنویسینماید،
بهجزایحبس��یکهبیشترازش��شماهنخواهدبودیاجریمةنقدیمحکوممیگردد،مگردر

مواردیکهمجازاتجرموی،طبققوانیندیگر،شدیدترباشد.
ج( نقض اصل سّری بودن انتخابات

هرکسمقرراتمربوطبهحمایتازمحرمانهبودنانتخاباترابهقصدآگاهیخودیادیگری
ازمحتوایرأیش��خصدیگرینقضنماید،بهجزایحبس��یکهبیشترازدوسالنخواهدبودیا

جریمةمالیمحکومخواهدشد.
ماده 108- تهدید رأی دهندگان

1-هرکسبرخالفقانونباتوس��لبهزوریاتهدیدبهایرادآس��یبش��دید،باسوءاستفادهاز
یکرابطةوابس��تگیمالییاحرفهاییاسایرفشارهایمالی،شخصیراواداربهاعمالحقخود
جهتشرکتدرانتخاباتبهشیوۀخاصینمایدویاازاعمالحقویجهتشرکتدرانتخابات
جلوگیریکند،برمجازاتحبسیکهبیشترازپنجسالنباشدیاجریمةمالیمحکومخواهدشدو

درمواردخطیرخاصبهمجازاتحبسازیکتادهسالمحکوممیگردد.
2-هرگونهاقدامدراینزمینهقابلمجازاتخواهدبود.

الف( اغفال رأی دهندگان
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1-هرک��سازطریقحیله،باعثاش��تباهدیگ��ریدرموردمفاداظه��اراتویدرخصوص
رأیدادنوی��ارأیبرخ��الفارادۀویویابیاعتباریآنگردد،بهجزایحبس��یکهبیش��تراز

دوسالنخواهدبودیاجریمةنقدیمحکوممیگردد.
2-هرگونهاقدامدراینزمینهقابلمجازاتخواهدبود.

ب- رشوه دادن به رأی دهندگان 
1-هرکس،درقبالشرکتدرانتخاباتبهشیوۀخاصییاعدمشرکتدرانتخابات،بهدیگری
پیش��نهادیاوعدۀمنافعیاهدایاییرابدهدیامنافعوهدایاییرادراختیارویقراردهد،بهجزای

حبسیکهبیشترازپنجسالنخواهدبودویاجریمةنقدیمحکومخواهدشد.
2-هرکسدرقبالشرکتدرانتخاباتبهشیوۀخاصیاعدمشرکتدرانتخابات،ازدیگری
تقاض��ایمنافعیاهدایاییرانمایدویاازویوعدۀپرداختمنافعیاهدایاییرادریافتکندویا

هدایاومنافعیرابپذیردبهمجازاتمشابهیمحکومخواهدشد.
 سه( جرایم انتخاباتی در قوانین افغانستان

بند3ماده86قانونانتخاباتمورخه1392/4/29اعمالذیلراتخلفوتقلبانتخاباتیشمرده
است:

1-ارایةمعلوماتنادرستوغیرواقعیبهکمیسیون،کمیسیونشکایاتوکمیسیونرسانهها.
2-ثبتنامبیشترازیکباردریکانتخابات.

3-فریبدرثبتنام،حصولکارترأیدهیویااسنادانتخاباتی.
4-داشتنبیشترازیکتذکرۀتابعیتویاسندرأیدهیدیگر.
5-رأیدهییاکوششبرایرأیدهیبااستفادهازاسنادجعلی.

6-رأیدهیبااستفادهازسندیاکارتشخصدیگر.
7-رأیدهییاتالشبرایرأیدهیبیشازیکمرتبهدریکانتخابات.
8-تغییریاتبدیلاسنادانتخاباتیبدونمجوزویاتحریفوجعلاسناد.
9-حریق،محویاسرقتاسنادانتخاباتیبدونمجوزویاسرقتآن.

10-پنهانکردناسنادانتخاباتیبهمنظورکتمانحقایق.
11-استفادهونگهداشتفهرس��ت،کارت،ورقرأی،فورمهوسایرموادانتخاباتیازطرف

اشخاصغیرمسئول.
12-استفادهازسمبول،رنگ،شعاروسایرعالیممربوطبهکاندیددرمراکزرأیدهی.

13-استفادهازسمبولوسایرعالیممربوطبهکمیسیونواداراتدولتیدرموادتبلیغاتی.
14-دخالتدرموادولوازمانتخاباتییاصندوقرأی،بدونمجوز.
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15-اخاللکارمؤظفینانتخابات.
16-نقضاصولرفتارکاندیدان،ناظرین،مشاهدینوکارکنانانتخابات.

17-نقضاصولرفتاررسانهها.
18-اعمالفشار،ممانعتازدسترسیبهمعلوماتوایجادمحدودیتغیرقانونیوغیراصولی

علیهژورنالیستانکهازرویدادهایانتخاباتیگزارشتهیهمینمایند.
19-استفادهازامکاناتووجوهمالیازمنابعغیرقانونی.

20-دریافتیاقبولمساعدتهایمالیوتخنیکیازاتباعیادولخارجیویانمایندگیهای
سیاسیکشورهایخارجیمقیمافغانستان.

21-تهدید،تخویف،هتکحرمت،تش��ددواعمالفش��ارعلیهرأیدهن��ده،کاندید،ناظر،
مشاهد،رسانهوکارکنانتخابات.

22-اغوا،تحریکیاوادارنمودناشخاصبهارتکابتخلف.
32-تقلبدررأیدهییاشمارشآراءیاسایرامورمربوطبهانتخابات.

24-پیشنهادویااخذرشوتبهقصداعمالنفوذدرمراحلانتخاباتیاهرمنظوردیگر.
25-عدمرعایتاحکاماینقانون،لوایحوطرزالعملهایکمیس��یون،کمیس��یونشکایاتو

کمیسیونرسانهها.
16-ممانعتناظرینومشاهدینملیوبینالمللیازنظارتبرروندانتخابات.

27-کمکردنویازیادکردنآراءدرجریانشمارشوثبتنتایجبهنفعویابهضررکاندیدو
یاکاندیدانکهبرنتایجنهاییتأثیرنکردهباشد.

28-اعمالتش��ددتواَمبااس��تفادهازس��الحناریه،جارحهویاضاربهبهضرریانفعشخصیا
اشخاصدرمرکزرأیدهی.

29-حرکتدس��تهجمعیقهرآمیزوخش��ونتبارکهمنجربهتشنجواخاللنظماجتماعیو
برهمخوردنجریانانتخاباتگردد.

30-جلوگیریازمشارکتواجدینشرایطرأیدهی،کاندیدان،ناظرین،مشاهدینواصحاب
رسانههادرروندانتخاباتبااستفادهازنیرویفیزیکی.

31-سوءاس��تفادهازوس��ایل،لباسوعالیمنظامیاعمازاردو،پولیسوامنیتملیبهمنظور
ترساندنویاتحتتأثیرقراردادنرأیدهنده،کاندیدویاناظرومشاهدبهنفعیاضررکاندید.

وامامجازات،برایتخلفاتوتقلباتیادش��ده،درمادۀ96قانونمذکور،نوعاًجریمةنقدی،
پیشبینیشدهاستکهازدوازدههزارشروعوشدیدترینآنبهصدهزارافغانیمیرسد.
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نتیجه گیری
ازمقایس��ةسهنظامانتخاباتیبینالمللی،کشورآلمانوافغانس��تاندرارتباطبانظامانتخاباتی

افغانستانبهنتایجذیلدستمییابیم:
1-عدمتناسببینجرایمومجازاتها،بهاینمعناکهدردونظامانتخاباتیبینالمللیوآلمان،
مجازاتحبسوچهبساحبسشدیدیچوندهسالبرایبرخیجرایمانتخاباتیپیشبینیشده

است؛درحالیکهدرقانونافغانستانصرفاًسخنازجریمههاینقدیبهمیانآمدهاست.
2-درقانونانتخاباتافغانس��تاندربرابرتخطیوتخلف»مجازات«درنظرگرفتهشدهاست.
آگاهانعلمحقوقبهخوبیواقفاندکهمجازاتدربرابرجرماستنهدربرابرتخطیوتخلف
کهازنظرش��دتدردرجهپایینتریازجرمقراردارند.ع��الوهبراین،کاربردمجازاتدربرابر

اعمالیخفیفترازجرم،مغایربااصلقانونیبودنجرمومجازاتمیباشد.
اضافهبراین،بایدخاطرنش��اننمود،اینکهقانونگذاردرسراس��رای��نقانون،کلماتیچون
تخطی،تخلفوتقلبرابهکاربردهاستنشانمیدهدکهتمایلچندانینداشتهاستکهعنوانی
بهنام»جرایمانتخاباتی«رادرنظامحقوقیافغانستانرسماًشناسایینماید.ایندرحالیاستکهدر
سطحبینالمللیوبرخیکشورهایپیشرفتهکهآلمانبهعنواننمونةآنذکرشد،جرایمانتخاباتی

بهعنوانیکدستهجرایمشدید،رسماًدرقوانین،شناساییشدهاست.
3-وسخنآخرآنکهاگراینبارجرایمشدیدیدرخاللانتخاباترخدهدوهمانطورکه
دربند11مادۀ26قانونتشکیل،وظایفوصالحیتهایکمیسیونمستقلانتخاباتوکمیسیون
مس��تقلشکایاتانتخاباتیذکرشدهاست،کمیسیونمس��تقلشکایاتانتخاباتی،قضیةجرمیرا
برایرس��یدگیبهڅارنوالیومحاکمارجاعدهد،معلومنیس��تکهدرموردصالحیتمحاکم
عادیدررسیدگیبهجرایمانتخاباتی،مانندانتخاباتدورۀقبل،دوبارهجنجالنشود.بنابراینجای

خالییک»محکمةمستقلانتخاباتی«هنوزهماحساسمیشود.





رابطه متقابل انتخابات 
با شاخص های اقتصادی

محمدتوسلیغرجستانی1

پیش درآمد 
انتخاباتوگزینشدرهرکشوریکبحثملی،بیانگررشدسیاسی،شایستهساالریوتمثیل
مش��ارکتدرفراینددولتسازیمیباش��د.انتخاباتهموارهبهعنوانتجلیارادۀملیوبروزحق
حاکمیتمردمبرسرنوشتخویشدرتمامنظامهایاجتماعیازاهمیتشایانیدرنزدتحلیلگران
واستراتژیستهایکالناجتماعی،سیاسیواقتصادیبرخوردارمیباشد.درنظامسیاسیحاکم
برغربکهمبتنیبرنظاماقتصادبازارآزادولیبرالدموکراس��یاس��ت،م��ردمازطریقانتخابات
آزادوبرمبن��ایارزشدموکراس��یموجوداقدامبهگزینشافرادنمودهوبربنیادس��ازوکارهای
موجودنظامهایسیاس��ی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگ��یبرنامههایآنانموردارزیابیوتحلیل

قرارمیگیرند.
درمقالةحاضر،تنهابعدتأثیرگذاریدوس��ویةانتخاباتومیزانمش��ارکتبرش��اخصهای
اقتصادیموردواکاویقرارمیگیرد.تحلیلوارزیابیتأثیرگذاریانتخاباتبرشاخصهایدیگر
مانندتأثیرگذاریمشارکتدرانتخاباتبرشاخصهایسیاسی،اجتماعیوفرهنگیمتخصصان
خودرامیطلبد.درمقالهکنونیتالشمیگرددکهاثرانتخاباتشفافوعادالنهازمنظرنظری-

1.استاددانشگاه،پژوهشگراموراقتصادی.
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مفهومیباتوجهبهچالشهایموجوددرحوزۀاقتصادافغانستانازبُعدتولیدی،کشاورزی،منابع
استخراجی،صادراتووارداتودرنهایتسیاستگذاریها،جهتگیریهاوراهکارهایتوسعه

اقتصادیموردواکاویوکالبدشکافیقرارگیرد.
ازنگاهدیگرفضایاقتصادیازطریقتعاملوارتباطسیستمینهادها،قوانینوسیاستگذاریها
وباتوجهبهاثرگذاریانتخاباتبراینفضا،کلیةمتغیرهایکالناقتصادیازجملهرشداقتصادی،
تورم،س��رمایهگذاریخارجی،رفاهاقتصادی،تهدیدهایاقتصادی،انتظاراتاقتصادی،گرایش
ب��هرانتخ��واریاقتصادی،مافیایاقتصادی،بهبودفضایکس��بوکارو...راموردتحولقرار
میده��د.اینتح��ولودگرگونیباتوجهبهمیزانضریبمش��ارکتم��ردممیتوانددرجهت
پیشرفتیاپسرفتکش��ورصورتپذیرد.ازس��ویدیگرمیزاناثرگذاریانتخاباتوگزینش
اف��رادوتیمهایانتخاباتیباتوجهب��هبرنامههایکوتاهمدت،میانم��دتوبلندمدتمیتواندبر
متغیرهایکلیدیاقتصادیبهصورتمستقیموغیرمستقیمبرفضایاقتصادیوکسبکاروایجاد
اشتغالاثرگذارباشد.البتهمیزاناثرگذاریدردورههایزمانیکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدت

یکساننخواهدبود.

1- عناصر تشکیل دهندۀ انتخابات 
پیشازآنکهبهمؤلفههایاقتصادیمؤثربرانتخاباتیاتأثیرانتخاباتبرشاخصهایاقتصادی
پرداختهشود،بهمقوالتوعناصرتش��کیلدهندۀشاخصهایانتخاباتیاشارهمیگردد.زیراهر
انتخ��ابوگزینشمیتوان��دموجبتقویت)یاتضعیف(برخیش��اخصهاومعیارهادرجامعه
گردد.اینامرباتوجهبهنوپابودندموکراس��یومراجعهبهافکاروآرایمردمدرکش��ورما،از
جذابیتوکششویژهایبرخورداراست،بهخصوصبرایآنعدهازهموطنانماکهمدتهادر
کشورهایدیگربهدالیلیزیستکردهاندوشوروهیجانانتخاباتیراازنزدیکلمسنمودهاما
درروزانتخابات،حقرفتنبهپایصندوقهایرأیومشارکتدرحقتعیینسرنوشتخویش

راتجربهنکردهاند،یکیازبهترینروزهایزندگیآنانتلقیمیگردد.
1،1. انتخابات، شاخص عزت و غرور ملی

ازطری��قانتخاباتوحضورمردمدرپایصندوقرأیبهخاطرتعیینحقسرنوش��تخویش
اس��تکهع��زتوغرورملیافزایشیافتهودرجةتحقیرش��دگیتاریخیم��ردمازبینمیرود.
عزتوغرورملیبهعنوانیکش��اخصکالنملیموجبوحدتملیگردیدهوخودانباش��ته
ازدیگرش��اخصهایجزئیمیباشد.شاخصهایجزئیکهتش��کیلدهندۀشاخصکالنملی
میباشندعبارتندازعزتاقتصادی،عزتسیاسیوعزتفرهنگی.عزتاقتصادیبهمنزلةرسیدن
بهخودکفاییواس��تقاللاقتصادیمیباش��د.آنچنانکههمةکش��ورهاخواستارچنینعزتو
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غروریمیباش��د.بدونخودکفاییاقتصادی،عزتسیاس��ینیزمحق��قنخواهدگردید.عزت
وغرورفرهنگیبیانگربهادادنبههویتبومیورش��دفرهنگغنیملیمیباشدکهنقطهمقابل
آنسرس��پردگی،تقلیدمحضوکورکورانهازفرهنگبیرونیاس��ت.عزتسیاسیبهمنزلهقوام
حکومتداریملیوقانونمداریبراس��اسارزشهایدرون��یوعدماثرپذیریمنفیازعوامل

بیرونیوخارجیمیباشد.
درمقابلش��اخصکالنعزتوغرورملی،ش��اخصخودباختگیملیووابستگیبهبیرون
قراردارد.همانگونهکهمس��تعمرهبودنیککشورموجبخدش��هدارشدنعزتوغرورملی
آنکشورمیگردد،وابستگیوخودباختگینسبتبهکشورهایبیرونیازابعادمختلفسیاسی،
اقتصادیوفرهنگیموجبکاهشوخدشهدارشدنعزتملیمیگردد.بهسخندیگر،افزایش
عزتملیکش��ور،زمینهآسیبپذیریکشوررانسبتبهمداخالتعواملبیرونیکاهشدادهو
ان��واعتهدیداتخارجیراخنثیوبیاثرخواهدس��اختوبرعکسکاهشعزتوغرورملی
باعثآس��یبپذیریکش��وردرمقابلمداخالتبیرونیخواهدگردید.ازاینجهتشرکتدر
انتخاباتومش��ارکتگستردۀمردمدرآزمونبزرگملی،زمینهسازاقتدار،عزتوسربندیملی

خواهدشد.
1.2. انتخابات، نماد و شاخص رشد ملی

ملتومردمرشیدوآگاههموارهمطالبةحقسرنوشتخودبرتصمیمسازیهاوتصمیمگیریهای
خردوکالنکش��ورراموردتوجهقرارمیدهد.درمقابل،ملتتحقیرشدهوسرسپردههیچگونه
حقیبرایخوددرزمینةمدیریتکالنواستراتژیکجامعهمتصورنیست.بنابراینانتخاباتزمینه
ومجالیاستکهمردمازطریقحضورومشارکتدرآن،خودرادرمدیریتآیندۀکشورسهیم

دانستهوازاینطریقضریبنفوذرشدوآگاهیملیدرکلجامعهافزایشخواهدیافت.
درشاخصهایاندازهگیریتوسعه،شاخصرشداقتصادیهموارهبهعنوانیکشاخصکالن
اقتصادیکهدربرگیرندۀتمامفعالیتهایاقتصادیکش��وردرطییکس��الباتوجهبهمتغیرهای
فرهنگی،اجتماعیوسیاس��یمیباش��د،تعریفمیشود.لکنشاخصرش��دملی،بسیارفراتراز
رش��داقتصادیبودهوعالوهبرپیشرفتدرحوزههایمادیانسان،حوزههایفرامادیاورانیز
دربرمیگیرد.رش��دملیبرآیندتمامیفعالیتهاوکنشه��اییکجامعهدرزمینههایگوناگون
بودهونقطةمقابلآن،شاخصاستبدادودیکتاتوریمیباشدکهدراینوضعیت،رشدوباورملی
درحدبس��یارنازلیسقوطمینماید.اگرمشارکتفعالمردمدرانتخاباتوحقتعیینسرنوشت
بیانگررشدملیاست،دیکتاتوریواستبدادبرخالفارادهوخواستجمعیمردمبرمبناینظام

بستةپادشاهیومشابهآن،بیانگرپسماندگیملیتلقیمیگردد.
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3،1. انتخابات، شاخص مردم ساالری و تحقق دموکراسی 
ش��رکتدرانتخاباتمیتواندبهعنواننمادتکیهبرآرایمردمواحترامبهخواس��تجمعی
آنهاتعبیرگردد.متغیرمشارکتدرانتخاباتکهنمودوتجلیبارزترینسبتبهسایرعرصههای
اجتماعیدارد،زمینهسازعینیشدناحترامبهافکارواندیشههایمردموبروزمردمساالریدرجامعه
میباشد.مردمساالریازمنظرشکلی،موجبایجادواعمالحقتصمیمگیریتوسطخودمردم
شدهوزمینهعینیترشدنحرمتآرایمردمفراهممیگردد.مردمساالریدرزمینههایاقتصادی
ازطریقمش��ارکتم��ردمدرفرآیندهایاقتصادیزمینةبروزوتجل��یدرجامعهراپیدامیکند.
بهس��خندیگر،س��پردنوواگذاریاموراقتصادیبهبخشخصوصی،کاس��تننقشدولتدر
حدوظایفحاکمیتی،حکمرانیوامنیتیوایجادزمینهافزایشتصدیگریهایاقتصادیتوسط
خودمردم،نمادیازاقتصادمردمیمیباش��دکهدرکناردیگرمتغیرهایکالنفرهنگی،سیاسی
واجتماعی،مردمس��االریودموکراس��یکالنملیرابهوجودخواهدآورد.البتهاینمؤلفههادر
صورتیکاراییداش��تهوبهعنوانیکشاخصارزشیپنداشتهمیگرددکهدولتوحاکمیتبا

اعمالنظارتدقیقوشفافازانحرفاتوکجرویهاآنرامصونبسازد.
1.4.انتخابات، آیینه یی از شاخص آینده شناسی

حضورومش��ارکتفعالمردمدرانتخابات،نش��انگروبیانگرآیندهشناسیوآیندهاندیشی
ش��هروندانیکجامعةپویامیباشد.اعالمبرنامههایگروههایسیاس��ی،احزابوافراددرقالب
انتخاباتریاس��تجمهوری،شورایملی،شورایوالیتیوش��هرداریهابهعنوانیکمانیفست
کاریازیکس��وومیزانتمایلیاعدمتمایلمردمبهاینبرنامههاازنگاهمطالعاتآیندهپژوهی،
قابلبررس��یوتحلیلمیباش��د.بهسخندیگر،وقتیمش��ارکتمردمدرتمامعرصههابهوسیلة
انتخاباتموضوعیتمییابد،احس��اسمس��ئولیتنس��بتبهآیندهومحیطپیرامونینیزدرمردم
افزایشمییابدواینگونهاستکهبهمرورزمانوپیوستهآیندهمحوریدرجامعهنهادینهشدهو
درخواستآیندهایمطلوبوایدهآلازسویمردم،تنظیموانجامآنازسویمسئوالنتبدیلبه

یکخواستجمعیومطالبةعمومیخواهدشد.
بدیهیاستکهدرغیابانتخاباتشفافوحداکثریوفقدانمشارکتمردمدرعرصههای
کالناجتماعی،سیاس��یواقتصادی،آیندهنگریوآیندهشناس��یعمدتاًموضوعیتش��ریفاتیو
س��مبلیکخواهدبودوزمینةتحققآنبس��یاربعیدبهنظرخواهدرسید.ازطریقمنطقورویکرد
آیندهاندیش��یاستکهظرفیتهایبالقوۀمردمیککشورازطریقمشارکتدرانتخاباتزمینه
بروزوبالفعلش��دنیافته،توانواعتمادبهنفسملیافزایشخواهدیافت)حنطه،مهدی،1390:

.)15
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2- انتخابات و اثرگذاری بر شاخص های اقتصادی 
انتخاباتدرکشورهایدموکراتیکبرشاخصهایاقتصادییککشورمانندرشداقتصادی،
رشددرآمدسرانه،میزاناشتغالوبیکاریومقدارتورمتأثیرگذاراست.زیرابرنامهریزیدرست
وعقالنیاقتصادیواجراییکردنآندرجامعهمیتوانددریکبازۀزمانیمش��خصاثرگذاری
خودرابهخوبینش��اندهد.ب��ابرنامههایعلمیوروشهایهدفمن��دتواناییهاوظرفیتهای
اقتصادیمعطلماندۀکش��ورمیتواندبامکانیزمهایمختل��فوباهزینههایاجتماعیواقتصادی
گوناگوناجراییش��ود.ویژگییکبرنامةعملیاتیومفیدبرنامهایاس��تکهبتواندباکمترین

هزینهواستفادهازامکاناتبیشترینکاراییوتولیدرادرجامعهبهوجودآورد.
باتوجهبهشرایطگذارافغانستان،اینکشوربرنامههاوپالنهایاقتصادیخودرامیطلبدکهبا
کمترینهزینهبیشترینبهرهبرداریرانصیبکشورنماید.بنابراینشاخصهاییکهدرادامهمطرح

میگرددباتوجهبههمینعواملمرتبشدهاست.
پی��شازپرداختنبهش��اخصهایاقتصادیمّدنظر،الزماس��تاوض��اعاجتماعی–اقتصادی
افغانستانازچندمحورخاصمثلوضعیتکلیاقتصادی،وضعیتتولیدناخالصداخلی،درآمد
سرانه،خطفقروشناختآنووضعیتخانوادههایفقیرموردتوجهقرارمیگیرد.افغانستانجزو
کشورهایتوسعهنیافتهورفاهعمومیوشاخصتوسعةانسانیدرآندرسطحنازلیقرارداردکه
سهدههنزاعوجنگهایویرانگردرتشدیدمواردفوقتأثیرگذاربودهاست؛هرچنددرسالهای

اخیروضعیتروبهبهبودیگذاشتهاست.
2-1. انتخابات و تأثیرگذاری بر میزان فقر و بی کاری

هرچنددرتمامس��طوحمختلفوالیههایاجتماعیافغانستانفقروجودداشتهامادرمناطق
روس��تاییمعضلفقربهصورتگس��تردهوفراگیربهخاطرنرخبیکاریباالوجوددارد.شناخت
ویژگیهایفقرروستایی،معیارهاوخصوصیاتآنجهتهرگونهبرنامهوتدبیرباهدفکاهش
فقرودسترس��یفقرابهکاالهایاساس��یوض��روریوتأمیندرآمدمطمئنب��رایآنان،الزم

میباشد.
براساسیافتههایکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانوهمچنینتحقیقوگزارشوزارت
اقتصاددرس��ال1389تحتعنوان“وضعیتفقردرافغانس��تان”وگزارشسازمانسیایآمریکا
(CIA  World Factbook, 2011(میزانفقردرافغانستان36درصدمیباشد.براساسیافتههایگزارش

دوم)گزارشوزارتاقتصاد(،میزانفقردرمیانجمعیتروس��تاییوکوچنش��ینبهمراتببیشتر
ازمناطقش��هریمیباش��د.براس��اساینگزارشمیزانفقردردهاتوقریهجات36درصد،در
میانکوچیها54درصدودرمناطقش��هری29درصدمیباش��د.س��طحفقردرمناطقروستایی
84درصدفقردرسراسرکشورراتشکیلمیدهد.درمناطقروستاییبیکاریفصلیبسیارقابل
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توجهوباالاس��تبهطوریکهمتوسط40درصدخانوادههایروستاییدرفصلزمستانهیچگونه
درآم��دیازطریقکش��اورزیوزراعتکهمنبعاصلیدرآمدآنانراتش��کیلمیدهد،ندارند.
میزانبیکارینیزمیانشهروروستاتفاوتباالییرانشانمیدهد.مثالدرصدبیکاریدرمناطق
شهری22درصداستدرحالیکهمیزانبیکاریدرروستاها35درصدمیباشد.)وزارتاقتصاد،
23:1389(باتوج��هبهمطالبباالبرنامهه��ایانتخاباتینامزدانمیتواندبارویکردکاهشفقرو
ایجاداشتغالدرمناطقشهریوروستاییتأثیرگذارباشدکهالبتهراهکارهایینیزدراینزمینهدر

بخشبعدی)نقشراهکارهایتوسعةاقتصادیدرمشارکتانتخاباتی(پرداختهخواهدشد.
2-2. تأثیر انتخابات بر رشد و توسعۀاقتصادی 

الزمةپیشرفتوتوس��عهیافتگیدرهرکش��ورمرهونعواملوفاکتوره��ایبهبوداقتصاد،
ش��اخصهایتوسعةانسانی،وضعیتسیاس��ی،اجتماعی،فرهنگیوآموزشیاست.درصورت
ع��دمبهبودهرکدامازمقولههایفوقپیشرفتوانکش��افبهصورتناقصوگاهیبهصورت
عقیموغیرکارامحققخواهدشد.مهمترینعاملپیشرفتهرجامعهوملتیبعدازامورآموزشی
وتعالیفرهنگی،توسعهورشداقتصادیمیباشد.بهعبارتدیگرتوسعةسیاسیواجتماعیبدون
توس��عهوپیشرفتهدفمندامورآموزشیوعلمیمحققنمیشودوپیشرفتامورآموزشیو
علمیبدونتوسعهورشداقتصادیامریناممکنبهنظرمیرسد.بنابراینمیتوانگفتکهتوسعه
وپیشرفتاقتصادیدرانکش��افوبهبودتماممؤلفههایفوقمؤث��ربودهومیتواندبهصورت

مستقیمیاغیرمستقیمبرآنتأثیرگذارباشد.
به فراهمشدکه مغتنمی بسیار فرصتهای ازسال2001م بعد اقتصادی توسعة و برایرشد
از بود شایسته و الزم که آنگونه اخیر سالهای در بهخصوص 12سال این طی در دالیلی
فرصتبهدستآمدهاستفادهنگردید.درسالهایآغازینادارۀفعلیوسرازیرشدنکمکهای
رشد ملی،یک ناخالص تولید پایین بسیار ازسطح اقتصادی رشد آغاز همچنین و خارجی
جهشیدراقتصادکشوررونماگردید.چنانکهبراساسآماربانکجهانینرخرشداقتصادی
)تولیدناخالصداخلی/GDP(افغانستاندرسال28.6،2003درصدبودهکهرشدبسیارباالیی
رانشانمیدهد.نرخرشددرسال15.7،2004درصد،درسال8،2005درصد،درسال2006،
14درصد،درسال11.2،2007درصد،درسال16.2،2008درصد،درسال2.3،2009درصد،در
سال17.2،2010درصد،درسال3.2،2011درصدودرسال9.5،2012درصدبودهاستکهبهطور
متوسطایننرخرشددرسالهایمنتهیبه2012بهصورتنزولیبودهاست)worldbank.org(.در
5سالاولیعنیازسال2003تاسال2007بهطورمتوسطنرخرشدتولیداتداخلی15.5درصد
بودهاستودر5سالاخیریعنیازسال2008تا2012بهطورمتوسط9.6درصدبودهیعنیدرحدود
6درصدنسبتبه5سالاولازنظراسمیکاهشداشتهاست.چنانکهمالحظهمیگرددهرچهبه
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سالهایاخیرنزدیکمیشویمنرخرشداقتصادیبهصورتنزولیوکاهندهمیباشدکهاین
رقمدرسال2013به3.5درصدرسیدهاست.

باتوجهبهنرخرش��داقتصادیدرسالهایآغازیناستقرارادارۀفعلیوشرایطمناسبجذب
س��رمایهگذاریداخلیوخارجی،توقعبراینبودکهحداقلرش��داقتصادیکش��وردرحددو
رقم��یباقیبمانداماسیاس��تتیماقتصادیدولتووزارتخانهه��ایمرتبطمثلوزارتخانههای
اقتصاد،مالیه،تجارتوصنایع،انکش��افدهات،زراع��تومالداری،فوایدعامهوانرژیوآب
کارآییالزمرانداش��تهوبلکهدریکبالتکلیفیوس��رگردانیدرگردابفرصتهایموجود
گرفتارگردیدندونتوانس��تندبرایاقتصادافغانستانیکپالناستراتژیککوتاهمدت،میانمدت
وبلندم��دتوراهکارعملیاتیباهدفکاهشمیزانفقروبیکاریترس��یمنمودهودرعملنیز

بودجههایانکشافیرادرزمانتعیینشدهودرموردخوداستفادهنمایند.
باتوجهبهآنچهگفتهشدبرنامههایاقتصادیمنسجموکارآمددرانتخاباتمیتواندبهصورت
مس��تقیموغیرمستقیمبررشدوتوسعةاقتصادیکشوریارکودآننقشبسیاربرجستهوپررنگی
داش��تهباشد.دربسیارازکشورهاوازجملهافغانستاندرایامنزدیکبهانتخاباتوتغییردولتها،
اقتصاددربرابرمتغیرهایکالنوخردبرنامههایاقتصادینامزدانازخودواکنشنشانمیدهدو
گاهیاینکنشوواکنشبهگونهایاس��تکهعناصرمؤثربرپویاییاقتصادیککشورازقبیل،
تولیداتصنعتیوکش��اورزی،خدماتودادوستدخارجیوداخلیرابهشدتتحتتأثیرقرار

میدهد.
2-3. اثرگذاری انتخابات بر اشتغال زایی

بهطورمعمولکشورهایجهانسومیادرحالتوسعهازبیکاری،عدماشتغالیااشتغالناقص
رنجمیبردوگاهیاینچالشهابهگونهایاستکهبیشاز50درصدنیرویکاربیکارهستند.
درکشورمانیزهرچندآمارهایرسمینرخبیکاری36درصدیرابیانمیکند،اماواقعیتاین
اس��تکهنرخبیکاریمخفیبیشاز50درصداس��ت.مثاًلبراساستعریفاقتصادیبیکاری
میزاناش��تغالناقصچنینتعریفشدهاس��ت:»اشتغالناقصعبارتاس��تازدرصدکسانیکه
کاردارندامادرهفتهکمترازیکس��اعتکارمینمایند«.طبقاینتعریفکس��انیکهدرهفته
یکساعتکارنمایند،بیکارگفتهنمیشودهرچندجزواشتغالناقصمحسوبمیگردد.هرتیم
یانامزدوحزبتالشمیکنندکهازطریقبرنامههایاقتصادیاشتغالزاآرایشهروندانرابهخود
جلبنمایند.اگربرنامهمحوریبهخواستههایعمومیوهمگانیدرانتخاباتتبدیلشود،بهطور
طبیعیکسانیمیتوانندموفقبهجلبآرایهمگانیفارغازهرزدوبندسیاسی،منطقهیی،قومی
وزبانیگرددکهبهترینومؤثرترینبرنامةاقتصادیرادرزمینةکاهشبیکاری،افزایشاشتغال
وسیاستاشتغالزاییدرپیشبگیرد.متأسفانهبهخاطرنوپابودنانتخاباتدرکشورما،گرایشو
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تمایلبهزدوبندسیاس��یقومی،منطقهییوزبانیبرعاملبرنامهمحوریغلبهنمودهوآرایمردم
بهص��ورتفلهایوکتلهایبهنفعاینیاآننامزدبدونتوجهبهبرنامةکاریوتوانمندیآنهابه

صندوقریختهمیشود.
2-4. تأثیر انتخابات بر رفاه اجتماعی 

امروزهمهمتریناصلدردنیادسترسیشهروندانیککشوربهامکاناتوخدماتمیباشد.
دسترسیبهامکاناتبدونپیشرفتاقتصادیممکننیست.براساسآماروارقاممنتشرشده
درسالهایاخیرتوسطنهادهایمعتبربینالمللیازجملهبانکجهانی،شاخصهایاقتصادی
ورفاهاجتماعیووضعیتتولیدناخالصداخلی)GDP(کهازسهبخشعمدۀزراعت،صنعت

وخدماتتشکیلیافتهاست؛بهگونةزیرمیباشد:
تولیدناخالصداخلی)GDP(براساسبرابریقدرتخرید)PPP(درسال2012م،34.29میلیارد
دالرودرجایگاهصدونهمینکشوردنیاقراردارد.البتهدرسالهای2011و2010بهترتیب
31.12میلیارددالرو29.09میلیارددالربودهاست.اماتولیدناخالصداخلی)GDP(براساسنرخ
حقیقی رشد نرخ که بودهاست 2012 سال در دالر بازار19.91میلیارد در ارز مبادله رسمی
برابری براساس داخلیسرانه ناخالص دنیا(.تولید در )هشتمینکشور نشانمیدهد 10.2٪را
قدرتخرید)PPP(درسال2012م،1100دالر)دوصدوشانزدهمینکشوردردنیا(بودهاست.
تولید )بدون 20درصد کشاورزی، بخش سه اساس بر داخلی ناخالص تولید 2011 سال در
نیروی 2004تعداد سال بودهاست.در 54.4درصد وخدمات، 25.6درصد صنعت، تریاک(،
کارکشور،15میلیون)چهلمینکشوردردنیا(بودهکهدرسال2008و2009براساسشغل:
کشاورزی78.6درصد،صنعت5.7درصد،خدمات15.7درصدرابهخوداختصاصدادهاست.
همچنیننرخبیکاری:35٪)یکصدوهشتادوچهارمینکشوردردنیا،2008(و40٪درسال

2005بودهاست.افرادزیرخطفقرمطلق:36٪درسالهای2008و2009بودهاست.
بودجةملیکشوردرسال1391/2012بهگونةزیربودهاست:درآمدها2میلیاردو249میلیون
دالر،مصارف3میلیاردو974میلیونومالیاتوسایردرآمدها:11.3٪تولیدناخالصداخلی
)دوصدوششمینکشوردردنیا(.بودجهملیدرهمینسالباکسری8.7٪تولیدناخالصداخلی

.)C IA World FactBook, 2013(مواجهبودهاست)صدونودوهشتمینکشوردردنیا(
باتوجهبهمعلوماتکلیکهدرموردوضعیتاقتصادیورفاهاجتماعیجامعهبهصورتگذرا
اشارهگردید،برنامههایاقتصادیانتخاباتیمیبایستبهگونهایتدوینگرددکهدربلندمدتو
کوتاهمدتباهدفخودکفاییملیواستراتژیتوسعههمهجانبه،افزایشرفاهجامعهرابهدنبال
داشتهباشد،درغیراینصورتفرصتهاییکهدرطیاینچندسالبهوجودآمدهودربرخی

ازبخشهایاقتصادیموفقیتهاییرانیزبههمراهداشتهاند،ازبینخواهندرفت.
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3- نقش راه کارهای توسعۀ اقتصادی در مشارکت انتخاباتی 
پ��سازتخری��بزیرس��اختهایاقتصادیکش��وردرطیس��هدههجن��گوناامنیوعدم
مدیریتدرس��تظرفیتهایاقتصادیدرطی13س��الاخیر،بیشترکمکهایکهتوسطجامعة
جهانیبهافغانس��تانانجامش��د،یاگرفتاردورباطلفساداداریگردیدیادرفعالیتهایغیرمولد
س��رمایهگذاریگردیدویابهمواردمصرفیاختصاصدادهش��د.بهطوریقیناگریکچهارماز
کمکهای90میلیارددالریخارجیکهازس��ال2001مطیمدت13سالبهافغانستاناختصاص
دادهشدهاست،دربخشفعالیتهایمولدصنعتیوکشاورزیوساختنزیربناهااختصاصداده
میش��د،امروزباوجودکاهشتدریجییاقطعکمکهایخارج��ی،نرخبیکاری،فقروعدم
اشتغالبهصورتتصاعدیافزایشپیدانمیکردبلکهتحولعمدهدررشدوتوسعةاقتصادیدر

کشوررونمامیگردید.
اگرنامزدانوکسانیکهخودرادرمعرضگزینشمردمدرمبارزاتانتخاباتیقرارمیدهند،
دارایبرنامهدرزمینههایحکومتداری،مشارکتعادالنه،امنیتوآسایشوپالنهایاقتصادی
بااولویتهایمش��خصوزمانبندیش��دهباش��ندوخودرامتعهدوملزمبهوعدههاوشعارهای
انتخاباتیبدانندونهایتتالشخویشرابرایحلچالشهاومعضالتاجتماعی،امنیتی،سیاسی

واقتصادیموجودانجامدهند،موفقبهجلباعتمادمردمخواهندشد.
برایاینکهانتخاباتبراساسمانیفستکاریدرکشورنهادینهشودوبهتدریجمنجربهیک
اهرمجهتتوس��عةاقتصادی،ایجادزیرس��اختهایاقتصادیورونقبخشیدنبهسهبخشمهم
اقتصادیکشوریعنیکشاورزیومالداری،صنعتوخدماتگرددودرنهایتمیزانمشارکت
مردمدرانتخاباتراباالببرد،تمرکزبرعواملیکهبستررشدوتوسعهاقتصادیرادرکوتاهمدت،
میانمدتوبلندمدتفراهمنمایدضروریمیباشد.عواملیکهباعثپیشرفتورشداقتصادی

کشورمیگردندعبارتنداز:
3-1. استخراج و واگذاری معادن

اس��تفادهازتوانمندیهاوپتانسیلمعادنومنابعکشورازطریقمکانیزماستخراجوواگذاری
آنازطریققراردادهایش��فافوپذیرفتهشدهوهمچنینقطعدستاندازیهایمافیایقدرتبر
منابعملیبربنیادمنافعومصالحعمومجامعه،ضروریمیباشد.زیرایکیازمهمترینگزینههایی
کهمیتواندچالشهایاقتصادیکش��ورراکاهشدادهوزمینةکارواش��تغالرادرمیانمدتو
بلندمدتفراهمنماید،سرمایهگذاریدربخشاستخراجمعادندرکشورمیباشد.ازسویدیگر
برنامهریزی،مدیریتوجذبس��رمایهگذاريداخليوخارجيجهتاستخراجمعادنکشورو
واگذاریآنبهبخشخصوصی،درتوسعهوبهبودوضعیتاقتصادي،نقشحیاتیوبارزیدارد.
اس��تفادهازمنابعطبیعی)منابعسطحیمثلزمین،آبوبرخیازمعادنظاهریومنابعزیرزمینی
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مثلنفت،گاز،زغالسنگوسایرمعادن(بهطورکاراوبهینه،وترکیبآنباپتانسیلجوانبودن
وسختکوش��يبیش��ترجمعیتفعالافغانستان،بررشدوتوس��عةاقتصادملیتأثیرمثبتیبرجای
گذاشتهوجهشقابلتوجهيدرپیشرفتاقتصاديبهوجودخواهدآورد.سرمایهگذاریهدفمند
ومدیری��تصحیحدراینبخشعالوهبرایجاداش��تغالوکاربرایدهه��انیرویجوانبیکار،

میتوانددربلندمدتاقتصادافغانستانرانیزمتحولسازد.
3-2. آموزش دانش کاربردی محور 

نظامتعلیموتربیتکشورمیبایستدرعیناینکهرموزکشفمجهوالترابهدانشآموزانو
دانشجویانتعلیمدادهوبُعدمعنویواعتقادیآنانراشکوفاگردانیده،درراستایکاربردیکردن
آم��وزشمتعلمانازمقطعابتداییبرنامهریزیوطراحیگردد.برایاینکهدانشآموزانیکهبعد
ازطیمقاطعتحصیلیقبلازدانش��گاهوآموزشعاليبههردلیلیازتحصیلدرمقاطعباالترباز
میمانند،بتوانندکارموردنظرخویشرابیابند،ویادرآموزشضمنکاربهس��هولتوبهتدریج
مهارتکس��بکنند؛استفادهازنظامآموزش��یکاربردیمحورالزممیباشد.عالوهبرآنایجاد
مراکزومکاتبتخنیکی-حرفهایوتحقیقاتیومدیریتوس��وقدهینظامتعلیموتربیتبهآن
سمت،ضروریمیباشد.اینمراکزباتوجهبهشرایطجغرافیاییوفرصتهایموجوددرمناطق
مختلفکش��ور،آموزشف��نوحرفةالزمرابهدانشآموزاندررش��تههایمختلفوکاربردی
بیاموزند.مدیریتاینآموزش��گاههابایدبهگونهییطراحیگرددکهفارغالتحصیالنآنبعداز
فراغتبهس��هولتبتوانندضمنایجادوتأس��یسواحدهایکوچکاقتصادی،برایافرادبیکار

دیگرنیزایجادشغلودرآمدنمایند.2
3-3. استفاده بهینه و کارا از زمین 

عواملمختلفیازقبیلدرجةحرارت،میزانبارندگي،کیفیتآب،نورآفتابوحاصلخیزي
خاکدرکاش��ت،داش��توبرداش��تمحصوالتزراعيوباغينقشدارند.یکیازمشکالت
عمدۀبخشکشاورزیکشورعدمتناسببینآبهاورودخانههایکشورازیکسووزمینهای
مستعدبرایکشاورزیازسویدیگرمیباشد.درمناطقیکهآببهفراوانیموجوداست،زمین
وخاکمستعدبرایکشاورزیوتوسعةآنبهاندازۀکافیوجودنداردودرمناطقیکهخاکو
زمینمستعدموجودمیباشدآبکافیوجودندارد.لذاشناساییزمینهایمستعدجهتزراعت
ودامداریوواگ��ذاریآنب��هبخشخصوصیدرطیبرنامهه��ایمیانمدتوبلندمدت)50تا
99س��ال(،عاملیمهمدرتوس��عةکش��اورزیوقطعوابس��تگيبهوارداتموادغذایيمحسوب

میگردد.

2.درای��نزمینهمطالعهموردیسیس��تمتعلیموتربیتکوریایجنوبیپیش��نهادمیگردد.محمدامجد،بررس��ی
مقایسهییتوسعةاقتصادیدرایرانوکرهجنوبی،مرکزاسنادانقالباسالمی.
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راهدیگ��ردراینزمینهاجرایبرنامةاصالحاتارض��یباتوجهبهظرفیتوامکاناتمادیو
معنویوباورهایبومیاس��ت.البتهاگردراینگونهبرنامههاوپالنهابااحتیاطووس��واسرفتار
نشود،ممکناستاصالحاتارضیبهجایموفقیتدرتوسعةبخشکشاورزیوتوزیععادالنة

درآمد،بهشکستانجامیدهوموجببحراناقتصادیدیگریگردد.
3-4. استفادۀ بهینه از رودخانه ها و آب ها 

برنامههایمیانمدتوبلندمدتجهتمهارآبهایسطحیوفصلیدرقالبسدهایبزرگ
وکوچ��کوحفرچاهباامکاناتوتکنولوژیروزواس��تفادهازروشآبیاریقطرهییجهت
توس��عةبخشکشاورزیومالداریوتولیدبرقبایددرسرلوحةکارمسئوالنذیربطقرارگیرد.
اینبخشنیزمیتواندباحمایتوپشتیبانیدولت،ازطریقمطالعاتوسرویبخشهایمربوطه
واعطایواموقرضههایبلندمدتدرراس��تایعملیاتیش��دنطرحهاوبرنامهها؛توس��طبخش
خصوصیاجراگردد.ساالنه57درصدآبهایجاریورودخانههایمهمکشوربدوناستفادهو
بدونهیچنوعامتیازمادیوغیرمادیازکشوربهسویکشورهایهمجوارسرازیرمیگردد.لذا
برنامههایانتخاباتیمیتواندبهعنوانیکفرصتفوقالعادهبرایبرنامهریزیاس��تفادهازآبهای

جاریوزیرزمینیکشورتلقیگردد)توسلیغرجستانی،211:1390(.

راهکارهای استفادۀ بهینه از آب های جاری
اگرمس��ئوالندولتیدلس��وزانهعملنمودهوافرادمتخصص،ماه��رودارایپالنکاریو
اجراییرادراداراتمربوطهبراس��اسشایستگیاستخدامنمایندوبودجةانکشافیالزمرابهاین
بخ��شاختصاصدهند،میت��وانازطریقمهاررودخانههایجاریوایجادس��دوآبگردانو
شناس��اییزمینهایمس��تعدزراعتومالداری،نرخبیکاری35درصدیونرخفقر36درصدی
موج��ودراازطریقراهکارهایذیلتاحدزیادیکاهشدهدوازهدررفتنبیش��ترفرصتهای

توسعهوپیشرفتکشورجلوگیرینماید.
1-ایج��ادبنده��ایخردوکالن:ب��اایجادبندوس��دهایخردوکالنمیت��واندرفصول
آبخیزداریونزوالتجّوی،آبهارابرایاس��تفادهدربخشهایزراعتومالداریبهمدت
زیادیدرپش��تسدهانگهدارینمودوازاینطریقمیتوانکشاورزانوبخشزراعترامورد

حمایتقرارداد.
2-تولیدبرقآبی:باایجادس��دهادرمسیررودخانههایکش��ورمیتوانبرقمصرفیمناطق
روس��تاییوهمچنینش��هرهایکوچکوبزرگراتأمیننمودوحت��یمیتوانازطریقوصل
انرژیتولیدشدهبهشبکةسراسری،برقپایتخترابهجایاینکهازبرقوارداتیاستفادهصورت

گیرد،نیزتأمیننمود.
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3-شناس��اییزمینهایمرغ��وبزراعتی:تیممتخص��صازوزارتخانهه��ایمختلفباید
زمینهایمستعدزراعتوکشاورزیرادرکناروحواشیرودخانههایجاریشناسایینمودهو
برایاقداماتبعدیبهمقاماتذیصالحجهتتصمیمگیریدرنحوۀاعمالاصالحاتارضیبا

هدفرشدوگسترشبخشزراعتگزارشدهند.
4-اصالحاتارضی:اصالحاتارضییکیازضرورتهایتوس��عةاقتصادیوخودکفایی
درتولیداتمحصوالتکشاورزیمیباشد.بدوناصالحاتارضیوشناساییزمینهایمستعدو
واگذاریبلندمدتآنبهمردمنیازمندوفاقدکاربراساسیکمکانیزمعلمیوعملیبهصورت
اجارۀبلندمدتویااجارهبهشرطتملیکالزماست.ترکیبپتانسیلجوانبودننیرویکاربیکار
کشوروسختکوشیآنانیکفرصتاستثناییجهترشدوجهشاقتصادیدربخشزراعت
وهمچنینسایربخشهارافراهمخواهدنمود.درصورتمدیریتدرستوکارآمداینبخش،

میتوانکشورراازوابستگیبهموادغذاییوارداتیرهاییبخشید.
5-اصالحسیس��تمآبیاریازسنتیبهمکانیزه:اصالحسیس��تمآبیاریازسنتیبهمکانیزه
وکمکه��ایتخنیکیوفنیواعطایماش��ینآالتموردنیازبهدهقان��انوهمچنینتوزیعبذر
اصالحشدهوپرمحصولبهآنانبرایدستیابیبهرشدبخشزراعتالزماستچهاینکهبدون
توس��عةبخشزراعتکهبیشاز70درصدمحصوالتصادراتیکشورراتشکیلمیدهد،رشد

اقتصادیوبهبودکسریبیالنستجاریامریناممکنخواهدبود.
3-5. تأسیس بنگاه های کوچک و زودبازده 

1-تأس��یسبنگاههاوواحدهایکوچکومتوسطاقتصادیوزودبازدهوکاربردرشهرهاو
روستاهاوحمایتازآن،میتوانددرراستایفقرزداییوتحققعدالتاجتماعی-اقتصادیمفید
واقعش��ود.دولتضمنحمایتازاینسیاستوتأمینقرضههایکوچکوبلندمدت،میتواند
درراس��تایتوزیععادالنةدرآمدوایجادش��غلبرایهمهبهخصوصروستائیان،رشداقتصادی
کش��وررابهمیزانقابلتوجهیباالببرد.حمایتازصنایعدس��تیوایجادصنایعتبدیلیدرکنار
مزارعوکش��تزارهاوواحدهایبستهبندیبااستفادهازتازهترینروشهامیتوانددرنگهداری
کیفیتوارائهمطلوبومرغوبآنبهبازارهایجهانی،درآمدملیکشورراافزایشدهد.امروز
محصوالتباغیکش��وربدوناستفادهازبستهبندیمناس��بوبدونکنترلکیفیبهچندکشور

محدودهمسایهصادرمیشودکهدربلندمدتبهضررصادراتکشورمیباشد.3
ب��رایافزای��شبازدهیوموفقیتدراینبخشتأس��یسوحمای��تازواحدهایکوچکو

متوسطاقتصادیزیرپیشنهادمیشود:

3.دراینزمینهمطالعهموردی»حمایتازبنگاههایزودبازدهوکوچکوسیاستحمایتیکشورمالزی«پیشنهادمیگردد
psa.sems/2opT/ri.opt.www//:ptth ،
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*تأسیسواحدهایبستهبندی:ایجادواحدهایبستهبندیونگهداریاستانداردانواعمیوهجات
ومحصوالتباغیوکنترلکیفیآنازطرفاداراتمربوطه.

*تأس��یسارگانحمایتکنندهازصنایعدستی:ایجادارگانحمایتکنندهازصنایعدستیاز
جملهپروژۀقالینبافیوگلیمبافیوترویجآندرمیانروس��تائیان؛باتوجهبهموجودبودنعوامل
دخیلدرتولیدقالیوگلیمدرنقاطروستایی،ازاینبخشمیتوانددرآمدروستاییانراافزایش
دادهوس��همآنهارادرتولیدناخالصملیوسرانةخانوارباالببرد.بازاریابیمناسببرایصنایع
دستیوصدورآنبهخارجکشورباتوجهبهایجاداشتغالمستقیموغیرمستقیمپیشینوپسین،از

لحاظاقتصادیمهمتلقیمیگردد.
*ایجادواحدهایتولیدیکوچک:تأس��یسواحده��ایتولیدینجاریوواحدهایتولیدی
محص��والتچوبی)می��ز،چوکی،مبلوفرنیچر،دروازهوکلکین(یک��یازفاکتورهایمهمدر
توسعةروستاهامیباشد.باتوجهبهوجوددرختانغیرمثمردرمناطقروستایی،صدورچوبیکی
ازفرآوردههایمهماینمناطقمحس��وبمیگردد.متأس��فانهاکثراینچوبهابهصورتخامیا
چهارتراشوبدونارزشافزودهبهبازاراهایداخلیوبهخارجکشوربهخصوصپاکستانصادر
میشود.توجهدرامرساماندهیفرآوردههایچوبیوایجادواحدهاینجاریکوچکوسپس

صدورآنبهخارجازروستا،نقشمهمدرایجاداشتغالخواهدداشت.
3-6. حمایت از صنعت توریزم

یکیازراههایدرآمدافغانستاندردهههایگذشتهازطریقصنعتتوریزموجهانگردیبود
کهباناامنش��دنکشوراینمنبعنیزازدسترفت.آثارباستانیفراوانیدرشهرهایقدیمیمانند
بلخ،غزنه،هرات،قندهار،بامیان،غورو...وجوددارند؛بهگونهییکهبرخیازاینشهرهاوآثار

رایونسکوبهعنوانیکیازآثارباستانيتحتپوششخودانتخابکردهاست.
مناطقمختلفافغانس��تاننیزدارایمناظرزیبایطبیعی،کوههایبلند،آبش��ارهاورودخانهها
فراوانیاس��تکهدرصورتتوجهبهاینصنعتوتأمینامنیتوایجادپارکهایملیدرنقاط
مختلفکش��ور،هرسالههزارانگردش��گرداخليوخارجیبهمناطقسیاحتیودیدنیافغانستان

جلبخواهندگردید.
مهمترینمناظرطبیعیوجاذبهتوریس��تیدرافغانس��تانعبارتنداز؛پامیرها،دهلیزواخان،دره
واغجیر،بندامیر،درهآجر،شاهفوالدی،آبایستادهغزنی،دشتناور،کولحشمتخان،هامون
صابری،هامونپوزک،جنگلهاینورس��تانودرقدامامصاح��ب.پامیرهایبزرگوکوچک
ازجملهمناطقحفاظتش��دهوازنظرزیس��تمحیطیدارایتنوعزیادیهس��تند.اینمناطقبه
دلیلداش��تناکوسیس��تموتوپوگرافیخاصیکیازمناطقمنحصربهفرددرجهانبهحس��اب

میآید)عظیمی،763:1391(.
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پامیرهاپناهگاهحیواناتکمیاببومیاس��ت.عالوهبرآنتعدادزیادیازحیواناتمهاجرنیز
درمنطقهبهزادوولدمیپردازند.گوسفندمارکوپولو،آهویباختری،آهویمشکین،پلنگبرفی
وخرسقهوهای،غژگاوودرحدود17نوعحیوانوحشیویژهدراینمنطقهزندگیمیکنند.

مناطقحفاظتش��دهافغانستانکهشماریازآنهابهنامشکارگاهپادشاهانافغانستانمعروف
هستند،ازمناطقدیدنیاینکشوراند.اینمناطقاکنونبهدلیلعدمتوانمندیالزمدولتافغانستان
درحفاظتکاملازآنهاوآشنانبودنمردمبهاهمیتاقتصادیوزیستمحیطیآنهادرشرایط
بسیاربدیقراردارند.عدمتوجهدولتومردمبهاهمیتشرایطزیستمحیطیواقتصادیمناطق
حفاظتشده،باعثخسارتونابودیاینمناطقشدهوباادامةاینروند،افغانستانبهزودیمناظر
منحصربهفردطبیعیخودراازدس��تخواهدداد.تعدادزیادیازحیواناتویژۀاینمناطقنیزبا
خطرانقراضمواجههس��تند.برخیازایننوعحیواناتمختصافغانستانبودهواکنوندرحدود
70نوعازآنهادرفهرستسرخجانوراندرحالانقراضنهادهایبینالمللیمحیطزیستقرار

دارند.

نتیجه گیری
همانگونهکهانتخاباتومیزانمشارکتمردممتأثرازشاخصهایاقتصادیاستدربسیاری
ازمواردشاخصهایاقتصادیازقبیلرشدوتوسعهاقتصادی،درآمدملی،درآمدسرانه،کاهش
فقروبیکاریوایجاداشتغالمتأثرازانتخاباتومیزانمشارکتمردمنیزمیباشد.بنابراینبسیار
ضروریومهماستکهنامزدانواحزابسیاسیخواستارمشارکتحداکثریمردمدرانتخابات
بای��دبرنامههایمدونخودرادرتمامزمینههاازجملهبرنام��هاقتصادیبهصورتتئوری،عملی
همراهبامکانیزماجراییومنابعپیشنهادیموردنیازجهتاجرا،دراختیارمردمقراردهندتاسیستم
رأیدهیهموطنانکهمتأثرازعواململیتی،زبانیومنطقهییاس��تبهصورتتدریجیبهسمت

روشهایبرنامهمحوروملیسوقدادهشود.

منابع: 
امجد،محمد،بررسیمقایسهایتوسعهیاقتصادیدرایرانوکرهجنوبی،مرکزاسنادانقالباسالمی،تهران،1378.

توسلیغرجستانی،محمد،نقشتوسعهروستاییدراقتصادافغانستان،1390.
دفترکمشنریمللمتحدبرایحقوقبشر،گزارشابعادحقوقبشریدرافغانستان،مارچ2010.

عظیمی،محمدعظیم،درآمدیبرجغرافیایطبیعیافغانستان،1391.
وضعیتفقردرافغانستان،گزارشوزارتاقتصاد1389.

مهدیحنطه،نقشمشارکتانتخاباتیدرشاخصهایاقتصادی،1390
C IA World FactBook, 2013
CIA World Factbook, 2011
http://www.tpo.ir/Tpo2/smes.asp
http://www.worldbank.org/



مرزبندی حوزه  هاي انتخاباتي   در افغانستان
داکترقاسمعليصداقت1

چکیده 
برابريقدرترأيازاصولاولیةانتخاباتعادالنهوحقوقانتخاباتيش��هروندانیککشور
محسوبميگرددکهبایددراختصاصکرسيهاينمایندگيوتقسیمبنديحوزههايانتخاباتي
لحاظگردد.بههمیندلیل،حوزهبنديانتخاباتيوتوزیعکرس��ينمایندگيازمراحلبسیارمهم
اجرايانتخاباتشمردهميشودوایناهمیتباتوجهبهتأثیرحوزهبنديبرنتیجةانتخاباتبیشتر

آشکارميگردد.
ازاینرو،نوش��تارحاضرانواعحوزهبنديوچگونگيتأثیرآنبرنتیجةانتخاباتوس��پس
پیش��ینةحوزهبنديانتخاباتیرادرافغانس��تانبررسيکردهاس��ت.درنهایت،درراستاياصالح
س��اختارنظامانتخاباتیافغانس��تانبهویژهدربخشحوزهبندي،بهمباحثیهمچونتصویبقانون
انتخاباتبرمعیارهايبینالمللي،برقراريتناس��بمیانجمعیتحوزۀانتخابیهوتعدادنمایندگان
آن،ضرورتاحصائیه،بيطرفیواستقاللمرجعتقسیمکنندۀحوزههايانتخاباتيومتناسببودن
مرزهايجغرافیایيحوزههايانتخاباتي،بهعنوانبایس��تههايتقسیمبنديحوزههايانتخابیهاشاره

شدهاست.

واژ گان کلیدي: تقس��یمبنديحوزههايانتخاباتي،کرسينمایندگي،قدرتبرابريرأي،
حقوقانتخاباتيشهروندان،قانونانتخابات،دموکراسيغیرمستقیم.

1.دکترایحقوقعمومي،استاددانشگاهوپژوهشگر.
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مقدمه
درنظامهايدموکراتیکومردميازطریقانتخاباتهمگاني،حقحاکمیتازس��ويمردم
بهنمایندگانانتقالميیابد.عدمامکانمشارکتمستقیممردمدرحکومت،اصلنمایندگيرادر
دموکراسياجتنابناپذیرساختهاست.زیرادموکراسيمستقیم،امروزهدرکمترکشوريقابلیت
اجرایيدارد.ازاینرو،دراکثریتقریببهاتفاقکش��ورهادموکراس��يغیرمستقیمحاکماست
ومردمازطریقانتخاباتاعمالحاکمیتميکنندودموکراس��ينمایندهس��االردرعصرحاضر
ام��ريرایجومتداولاس��ت.مهمتری��نکارکردنمایندگي،نقشابزاريآنبرايدموکراس��ي
اس��ت.نمایندگيراهياستبرايیافتنمجرایيبرايمش��ارکتسیاسي،بهطوريکههمةافراد
بتوانندصدايشانرامنصفانهبهگوشدیگرانبرسانندوتصمیمهابادرایتبیشتريگرفتهشود.
نمایندگ��يراهکارياس��تکهضمنحفظعمومیتمش��ارکت،بهطورغیرمس��تقیمفاصلهمیان
شهروندانوتصمیمگیرانراپرميکند.ازاینرو،پدیدۀانتخاباتکهراهياستبرايرسیدنبه
نمایندگي،امروزهبیشازپیشموردتوجهافرادوگروههاياجتماعيمؤثردرزندگيسیاسيقرار
گرفتهاستوهمگيتالشميکنندتاازایننردبانقدرتباالرفتهوبهمراکزقدرتدستیابند.
حتيدربسیاريازموارداتفاقافتادهاستکهبهشکلغیرمشروعومغایربااصولدموکراسياز
ایننردبان،جهتدس��تیابيبهقدرت،سوءاستفادهشدهاست.گاهيبرخيگروههاياجتماعي
مؤثروذينقشدرزندگيسیاس��ي-کهدرهرکش��ورمتفاوتاند-دستبهاقداماتيميزنندتا
روندانتخاباتراازمسیرصحیحآنخارجکنندوافرادوابستهبهگروهخودراواردمراکزقدرت

سازند.
احتمالدستکاريدرهرمرحلهازفرایندانتخاباتبهنفعافرادیاگروههايخاص،هموارهاز
سويگروههايحاکموغیرحاکموجوددارد.ازجملهممکناستدرمرحلةمرزبندیحوزههاي
انتخاباتيبهگونهايعملشودکهدرنهایتبرندۀانتخاباتگروهاجتماعيوسیاسيخاصیباشد
وآنگروهباتصاحباکثرکرس��یهاینمایندگي،کش��وررابراساسخواستومنافعگروهي
خودادارهنمایدودرنتیجه،باپوششدموکراسي،استبدادوخودکامکيحاکمگردد.اینفرایند
مغایربااصولدموکراس��ي،عدالتاجتماعيوحقوقانتخاباتيش��هروندانیککشوراست.از
اینرو،مرحلةحوزهبنديومرزبندیحوزههايانتخاباتيدرعلمسیاس��ت،جامعهشناسيسیاسي
وازجملهحقوقعمومياهمیتزیاديدارد.زیرا؛نظامانتخاباتي-کهکارویژۀاصليآنتبدیل
رأيبهکرس��ينمایندگياس��ت-یکیاجزایاصلیآنمرزبندیحوزههایانتخاباتیاستکه

نقشمؤثریبرنتایجانتخاباتدارد.
بههرحالعملحوزهبنديصحیحوسالمدرهرکشوري،مستلزمحاکمیتهنجارهايحقوقي
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وانجاماقداماتعینياس��ت،تاتوزیعکرسيهاينمایندگيبهشکلعادالنهومنطبقبامعیارهاي
بینالملليوجهانيصورتگیرد.ازآنجاکهنظامانتخاباتيافغانس��تاندرگذشتهدچارنقصها
وکاس��تيهايمتعددیازجملهدرزمینةحوزهبنديبوده،الزماس��تکهاینکاستيهادرقانون
جدیدانتخاباتبرطرفگردد.کاس��تيهایيکهخودمنش��أبيعدالتيهاوتبعیضهايمتعدددر
عرصةتوزیعکرس��ينمایندگيبودهواینگونهتبعیضها؛بهوی��ژهدرحقوقانتخاباتیبرخياز
گروههايقوميباشدتبیشترياعمالشدهاست.نوشتارحاضربرآناست،تااهمیتحوزهبندي
انواعآنوهمینطورپیشینةحوزهبنديوتوزیعکرسينمایندگيرادرافغانستانبررسيکندودر

پایانبهبایدهاونبایدهايحوزهبنديدرافغانستانخواهدپرداخت.

الف(  مفهوم و ضرورت حوزه بندي:
تقسیمحوزههايانتخاباتيبدینمعنااس��تکهمناطقجغرافیایيخاصمرزبنديميشود،تا
مردمبهآس��انيبتوانندبهتعدادمحدوديازنامزدهايانتخابات��يمنطقةخودرأيدهند.بهعبارت
دیگر،بهمرزبنديمناطقجغرافیایيجهتس��هولتدربرگزاريانتخابات،حوزهبنديانتخاباتي
ميگویند.اینعملصرفاًدرموردنامزدهاينمایندگيمجلس،شوراهاوامثالآنیاموضوعيکه
درسطحمحليمطرحميباشد،انجامميگیرد.درانتخاباتریاستجمهوريیاهمهپرسيهاکل
کشورحوزۀواحديدرنظرگرفتهميشودورأيدهندگانبهموضوعیانامزدهاییکهدرسطح

مليمطرحهستند،رأيميدهند.1
ضرورتحوزهبنديازآنجاناش��يميش��ودکهدرکشورهايبزرگوپرجمعیتنميتوان
همةکشوررادرانتخاباتپارلماني،شوراهاوامثالآنبهصورتحوزۀواحدیدرنظرگرفت.
زیرادرکش��ورهايبزرگامکاناینکهکلرأيدهن��دگانبههمةنمایندگانرأيدهند،وجود
ندارد.ازطرفيهررأيدهندهبایدازخصوصیاتاخالقيوسیاسينامزدهايانتخاباتياطالعات
الزمراداشتهباشدوباعلمواطالعکافيرأيدهد2کهاینکاربدونحوزهبنديعماًلامکانپذیر
نیس��ت،زیراتعدادداوطلباننمایندگيدرسطحکشورآنقدرزیادهستکهشناختآنهابراي
مردمامريدشوارودستنیافتنياست.وانگهيتقسیمکشوربهحوزههايانتخاباتيباعثميشود
کهبینرأيدهندگانوانتخابش��وندگان،امکانبرقراريرابط��هازراهنزدیکوچهرهبهچهره
فراهمگردد.درمقابل،نمایندگاننیزميتوانندازمشکالتومسایلحوزۀانتخابیةخودازنزدیک
بهآس��انياطالعیابن��دوراهکارهایيرابرايحلآنهادرچارچوباختی��اراتخودارائهکنند.

تمامياینهدفهادرصورتيقابلدسترسياستکهحوزهبنديصورتگیرد.
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ب( انواع تقسیم بندي حوزه  هاي انتخاباتي: 
همانگونهکهقبلازایناش��ارهشد،دربیشترکشورهادرانتخاباتينظیرریاستجمهوريو
همهپرسيها،کلکشوربهعنوانحوزهواحدیدرنظرگرفتهميشودورأيدهندگانبهنامزدها
وموضوعاتيکهدرس��طحمليمطرحهستند،رأيميدهند.درانتخاباتيمانندانتخاباتپارلمان
نمایندگيچهدرس��طحمليوچهبرايانتخابنمایندگانشورايشهرهاومحلي،نميتوانهمة
کش��وررایکحوزۀانتخاباتيتصورکردودرنظرگرفت.3درانتخاباتپارلمانياینش��یوهدر
کش��ورهايبزرگقابلیتاجرایيندارد.زیرااینکههرشهروندبخواهدهمةنامزدهايانتخاباتي
رادرنظربگیردوازمیانآنهابهتعدادکرس��ينمایندگيافراديراانتخابکندوبهآنانرأي
دهندکاريبس��یاردشوارخواهدبود.البتهاینشیوهدرکشورهايبسیارکوچکوکمجمعیت
قابلیتاجرایيداردودرنتیجهتمامکش��ورحوزۀواحدیبهحس��ابخواهدآمدوازاینروش
بهنامکش��ورحوزهايیادميش��ود.4دراینش��یوهدیگرنیازيبهتقسیمبندينیستوکلکشور،

حوزۀواحدیبهحسابميآید.
بههرحال،درکش��ورهايبزرگوپرجمعیت،دوش��یوۀتقس��یمبنديتاکن��ونبهکارگرفته

شدهاستکهیکيمتروکشدهاستودیگريرایجميباشد.

1- تقسیم بندي بر اساس طبقات اجتماعي:
دراینش��یوه،حوزههابراساسطبقاتاجتماعی،تقسیمودرصدمشخصيازکرسيهابههر
طبقهازاصناف،گروههاوطبقاتاجتماعياختصاصميیابد.طرفدارانانتخاباتصنفيوطبقات
اجتماعياس��تداللميکنندجوامعامروزيبراساستقسیمکاردستهبنديميشوندوهریکاز
طبقات،مصالحخاصخودرادارندوبراياینکهازاینمنافعدرپارلماندفاعشود،بایدانتخابات
صنفيبرگزارش��ودواش��خاصيکهباطبقهوصنفمعینیدرارتباطهستند،نمایندگانخودرا
انتخابکنند.بهعالوهانتخاباتصنفيباعثميشودکهاشخاصمطلعوباتجربهومتخصصدر
رش��تةخاصبهپارلمانراهیابند.5مثاًلدرانگلس��تانتاسال)1948م(ازاینشیوهاستفادهميشد.
بدینصورتکهانتخاباتدرس��هحوزۀاشراف،روستاودانشگاههاانجامميشدودرصدخاصي
ازکرسيهابههرطبقهاختصاصميیافت.6دشواريهاياینشیوه؛ازجملهرأيمضاعفوتنش
ودرگیريهايطبقاتيموجبشدکهشیوۀمزبورمنسوخوبهفراموشيسپردهشود.وازطرفي
دیگربهش��دتازجمعیتروس��تاهاکاستهشدوروستاهااهمیتخودراازدستدادندوشهرها

جایگزینآنشدند.
غال��بعلمايحقوقب��اانتخاباتصنفيمخالفندوانتقاداتيراب��رآنواردميدانند،ازجمله
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اینکهانتخاباتصنفيبااصلحاکمیتمليمباینتداردوپارلمانصنفي،پارلمانملتنیست،
زیراتصمیماتطبقدس��توراتحادیههاگرفتهميش��ودووکاليصنفيآزاديواستقاللندارند.
همچنی��نبهحس��بتعدادنفوساصناف،کرس��ينمایندهگيتوزیعگ��ردد،بعضيازصنفها
بیشتریننمایندگانرادرپارلمانخواهندداشت.ازطرفدیگردرپارلمانصنفي،مصالحکشور
فراموشميگرددوبهجايآنمنافعصنفيوطبقاتاجتماعيپررنگميشودوبهوحدتملي

وآرامشعموميلطمهواردميآید7.

2 - تقسیم بندي جغرافیایي 
باتوجهبهنقصومعایبانتخاباتوحوزهبنديبراساسصنفوطبقاتاجتماعي،انتخابات

عموميوتقسیمبنديجغرافیایيدرجهانرایجگردید.
متداولترینش��کلتقسیمبنديدرسطحجهاني،اکنوناینتقس��یمبندياست.دراینشیوه
مناطقجغرافیای��يبهعنوانحوزههايانتخاباتيمرزبنديميش��وندوبههرحوزهانتخاباتيمیزان
معینيازکرسيهاينمایندگياختصاصميیابدوبهرقابتگذاشتهميشوند.دراینروش،دو

نوعتقسیمبنديمرسومورایجاست.

2-1 . حوزۀ تک کرسي
تقس��یمحوزههادرایننظامانتخاباتي،بهگونهايصورتميگیردکهدرهرحوزهتنهایک
کرس��يبهرقابتگذاش��تهشود.دراینش��یوهحوزههابسیارکوچکهس��تندومعموالًبهتعداد
کرسيهاينمایندگيحوزۀانتخاباتيوجوددارد.بهعنوانمثال،اگرپارلماندارايدوصدکرسي

نمایندگيباشد،دربرابرآندوصدحوزۀانتخاباتي،ایجادومرزبنديميشود.
مهمترینبرتريوامتیازایننوعحوزهبندیانتخاباتيآناس��تکهبهدلیلکوچکيحوزهها،
رأيدهندگانباخصوصیاتسیاسيواخالقينامزدهابیشترآشناميگردندوازطرحوبرنامههاي
آنانازنزدیکآگاهمیش��وندودرنهایتمردمباش��ناختبیشترينمایندگانخودراانتخاب
ميکنند.بعدازانتخابوگزینش،نمایندگانميتوانندبهآسانيوباصرفکمترینزمانممکن
نس��بتبهمسایلومشکالتحوزۀانتخابیةخوداش��رافداشتهوبهصورتمنظمازآنجابازدید
کنندوازطرفدیگر،رفتارسیاسينمایندهپسازانتخاب،توسطمردمبهنحومطلوبتریقابل

نظارتوبررسياست.
ویژگيایننوعحوزهبنديآناست،کهبهجاياحزابوگروههاياجتماعيمؤثردرزندگي
سیاسي،شخصیتهايبانفوذدرهرمنطقه،نقشمهميدرانتخاباتایفاميکنند.8درنتیجه،دراین
نظامانتخاباتي،احزاب،بازیگرنقشاولدرعرصةرقابتانتخاباتينخواهندبود.ش��خصیتهاي
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بانفوذمحليوبومياستکهميتوانندروندانتخاباتراتحتتأثیرقراردهند.چونوقتییک
کرسیبهرقابتگذاشتهشودطبیعیاستکهافرادمعروفونامدار؛محوررقابتهایانتخاباتی
قرارمیگیرندوبرسرزبانهاخواهندبودوفضایانتخاباتیبهگونهایخواهدبودکهدیگرافراد

کمترمطرحمیشوند.

2-2. حوزه  هاي چندکرسي
درای��ننظامانتخاباتي،چندکرس��ینمایندهگيدریکحوزۀانتخاباتيبهرقابتگذاش��ته
ميش��ودوطبعاًتعدادزی��اديازنامزدهايانتخاباتيبهرقاب��تميپردازند.برخالفحوزههاي
تککرس��ي،اینحوزههابهاندازهايگستردههستندکهدرنهایتدرهرحوزه،چندنفرنماینده،

گزینشوراهيپارلمانیاشوراهاميشوند.
طبیعياستدرایننظامانتخاباتيوحوزهبندي،بهدلیلگستردگيحوزهايانتخابیهوکثرت
نامزده��ايانتخاباتي،مردمازمنشوروشسیاس��يوخصوصیاتاخالق��يآناناطالعکمتري
خواهندداشتوسرانجامباشناختکمتريبهگزینشنامزدهايانتخاباتيميپردازند.همینطور
بهدلیلگس��تردهگيحوزهها،نمایندگانکمتریميتوانندازنزدیک،بامشکالتومسایلحوزۀ
انتخابیهخودآشناگردندودرصددحلآنهابرآیند.وانگهيرفتارسیاسيآناندرامرنمایندگي
وکارویژههايآنبهآس��انيبرايمردمقابلنظارتوبررس��ينیست.چونقلمروحوزۀانتخابیه

گستردهاستوامکانتماسمستقیمومداوموجودندارد.
دراینشیوه،درکشورهايپیش��رفته،احزابوگروههاياجتماعيمؤثردرزندگيسیاسي،
بازیگراناصليصحنةانتخاباتهس��تندوبیشترباارایةفهرس��تهايازپیشتعیینش��دهباهم
بهرقاب��تميپردازند.اصوالًدرکش��ورهايغربي،زندگيورقابتسیاس��يبدونحزبمعناو

مفهومنداردوشانسبرندهشدنافرادونامزدهايمستقلبسیارپاییناست.

ج  ( تأثیر تقسیم بندي حوزه  ها بر نتیجه انتخابات
همزمانباپیدایشنظریةدموکراسي،پدیدۀانتخاباتنیزبهوجودآمدوانتخابات،ابزاريبراي
تحققدموکراس��يوحاکمیتمردمتلقيشد.طولينکش��ید،کهبسیاريازاقتدارگرایانکهدر
گذش��تهبااستبدادودیکتاتوري،قدرتراقبضهميکردند،اینبارباپوششدموکراسيوتقلب
درفرایندانتخابات،قدرتسیاس��يرادراختیارگرفتند.احتمالتقلبودس��تکاريبهنفعگروه
یافردخاص،درهرمرحلهازفرایندانتخابات؛ازجملهمرحلةحوزهبنديممکناس��ترخدهد.
ازاینرو،چگونگيتقس��یمبنديحوزههايانتخاباتياهمیتزیاديداردوازموضوعاتياس��ت
کهاحزابوگروههايمختلفسیاس��يبرسرآنچالشدارند.بسیاريازکارگزارانقدرتدر
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س��الهايزمامداريخویشميکوشندبهگونهايبهتقسیمبنديحوزههايانتخاباتيبپردازندکه
احزابوجناحهايموردعالقةآنهادرانتخابات،بهرهبرداريسیاسيالزمراانجامدهند9ونتیجة
انتخاب��اترابهنفعخودرقمزنند.برايدرکبهترایننوعدس��تکاريدرفرآیندانتخابات،به

نمونههايفرضيوعینياشارهميشود:

1- نمونۀ فرضی
ب��رايآنکهاثراتچگونگيتقس��یمبنديحوزههايانتخاباتيبرنتای��جانتخاباتملموستر
گردد،درشکلزیراثرمتفاوتدوشیوۀحوزهبنديدریکحوزۀانتخاباتنشاندادهشدهاست.
درمثالموردنظرحوزهراميتوانبهدوصورتافقيوعموديتقسیمبنديکردوفرضمابراین

استکهنظامانتخاباتي،اکثریتياست.

درصورتيکهتقس��یمبنديافقيصورتگیرد،)شکلاول(درنظاماکثریتمطلق،حوزۀ1،
یکنمایندهازحزب»الف«خواهدداشتوحوزۀ2،یکنمایندهازحزب»ب«.درصورتيکهاین
تقسیمبنديبهصورتعموديانجامگیرد،)شکلدوم(نتیجةانتخاباتبهکليتغییرخواهدکردو

هردونمایندهازحزب»الف«انتخابخواهندشد.10
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2- نمونه  های عینی 
ب��امطالعةتاریخانتخاباتبهایننتیجهمیرس��یمدولتمردانيبودهاندکهبادس��تکاريدر
تقس��یمبنديحوزههايانتخابیه،نتیجةانتخاباتراتحتتأثیرق��راردادهاندوتعدادآنهاهمکم

نبودهاستکهبهنمونههاییازآناشارهميگردد.

1-2. نمونه  هاي عیني خارجي
درس��ال)1999م(درایاالتمتحده،دموکراتهاتوانس��تندبادس��تبردندرتقس��یمبندي
حوزههايانتخابیه-باوجودآنکهتعدادآراءشانباجمهوريخواهانبرابربود-سهکرسيبیش
ازجمهوريخواهانبهخوداختصاصدهند.یادرنمونةدیگریدرسال)1982م(برايحمایتاز
دموکراتهادرکالیفرنیاحوزهایبا385ضلعطراحيشد.دریکمورددیگر،هنگاميکهژنرال
دوگلدرکشورفرانسهبهقدرترسید،ويازقدرتروزافزونکمونیستهاهراسانبود،ازاینرو،
بهفرمانداراندستوردادتادرتقسیمبنديحوزههابهگونهايبازنگريکنندکهحزبکمونیست
بیشترینزیانرامتحملش��ودوهمینگونهنیزشد.دراینتقسسیمبنديمناطقحاشیهنشینشهر
لیونفرانسهکهمحلفعالیتکمونیستهابود،بهشکلجغرافیایيبسیارغیرعادي،چندپارهشدوبه
قسمتهايکوچکترتقسیمشدواینبخشهايکوچکبادیگرمناطقشهريدریکحوزه

قرارگرفتند.درنهایتکمونیستهاازاکثریتافتادند.11
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2-2. نمونه  هاي عیني داخلي
دراولی��نقانونانتخاباتافغانس��تان)مصوب1343(برايانتخاباعضايولس��يجرگه،هر
ولسواليیکحوزۀانتخاباتيشمردهشدوبرايهرحوزهیکنمایندهدرنظرگرفتهشدهانتخاب
گردید.وبرايانتخاباعضايانتخابيمشرانوجرگههروالیتیکحوزۀانتخاباتيتعیینشد.12
ازطرفيدرساختارولسواليهاتغییراتيبهوجودآمدکهقدرترأيوانتخابیکبخشازمردم
ازچهلدرصدبههش��تاددرصدافزایشیافتوجمعيدیگرازبیس��توپنجدرصدبهپنجدرصد
کاهشیافت.ازهمینزمانبودکهدرکنارولسواليهایيکهجمعیتآنهاازدوصدهزارنفرفراتر
ميرفت،ولسواليهاییدیدهميش��دکهبهسختيجمعیتآنبهدههزارنفرميرسید.13براساس
نوش��تةبرخيازنویسندگان:»مناطققومخاصبهمراکزاداريانباشتهازولسواليوعالقهداريو
والیتهادرآمد؛ازیکمحدودۀجغرافیایيبسیارکوچک،چندینولسواليوعالقهداريسربر
آوردوازهرولسوالي،یکنفرنمایندهراهيپارلمانگردید.ایندرحاليبودکهازدیگرمناطق

قومي،هرواحداداريآنکمترازیکصدهزارنفررادرخودجايندادهبود.«14
متأسفانهاینوضعیتهنوزدرافغانستانادامهداردکهالزماستتقسیماتاداري،نظامانتخاباتي
وازجملهنحوۀتقس��یمحوزههايانتخاباتي،طيیکبرنامةراهبرديوسیاس��تگذاريکالن،
اصالحگردد.زیراعدالتاجتماعيوتساويدربرابرقانونایناقتضاراداردکهتقسیماتاداري

ونظامانتخاباتيدرافغانستاناصالحگردد.
همانطوريکهمالحظهشدحوزههايانتخاباتيدرافغانستانبهگونهايدرنظرگرفتهشدهبود
کهنمایندگانقومخاصبیشترینکرس��يهايپارلمانيراتصاحبکردهبودندبهعالوهآنکه
دیگرمراکزقدرتنیزتحتس��لطههمانقومقرارداش��ت.درگذشتههايدورونزدیکتاریخ
معاصرافغانستانوحتيدورانبعداز»اجالسبن«وتصویبقانوناساسي،ازقدرتبرابريرأي
-کهازلوازمدموکراسيوانتخاباتعادالنهاست-خبرينیستکهدرادامهنوشتاربیشترروشن

خواهدشد.

د ( پیشینۀ تقسیم بندي حوزه  هاي انتخاباتي در افغانستان
بابررسيپیشینةتقس��یمبنديحوزههايانتخاباتيدرافغانستانميتوانبهمعایب،کاستيهاو
ناعادالنهبودنآنآگاهيیافتوسپسراهکارهایيرادرجهترفعآنکاستيهاوبيعدالتيها
ارائهنمود.تاریخسیاسيگذشتةافغانستانبهخوبيميتواندشهادتدهدکهباوجودنظامانتخاباتي
وازجملهنحوۀتقس��یمبنديحوزههايانتخاباتيناعادالنهومغایرباحقوقشهروندي،درعرصة
حقتعیینسرنوشتومشارکتسیاسي،چهظلمواجحافبزرگيبربرخيازاقوامواقلیتهاي
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دینيوقوميرواداشتهشدهاست.متأسفانهتاکنوناینوضعیتبهصورتجديتغییرنیافتهوشاید
یکيازعواملآن،رویکردقوميبهمس��ایلکشورباش��د،تارهیافتمليوکشوري.همانگونه
کهدرگذش��ته،تس��لطگفتماناس��تبداديوقوممداريراههرگونهاصالحاتوتغییراترادر
عرصةسیاسي،ازجملهانتخاباتمسدودساخت.متأسفانهاثراتورسوباتایننوعگفتمانهنوز
درالیههايمختلفجامعةسیاس��يومراکزقدرتدرافغانس��تانوجوددارد،وبهنظرنميرس��د
بهزوديبرطرفگردد.بههرحال؛نشانههایيازاینرویکرددرنحوۀتقسیمبنديحوزههايانتخابیه

درگذشتهبهخوبيمشهوداستکهدرذیلبهآناشارهخواهدشد.
اولینقانونانتخاباتدرس��ال1343بهتصویبرسید.براساساینقانون،هرولسواليیک
حوزۀانتخاباتيبرايولس��يجرگهشمردهميش��دوازهرحوزۀانتخاباتي)ولسوالي(یکنفربه
عنواننمایندهانتخ��ابميگردید.برايگزینشاعضايانتخابيمش��رانوجرگه،هروالیتیک
حوزۀانتخاباتيشناختهميش��ود.)مادۀدوموس��ومقانونانتخابات1343(درعینحال،س��اختار
والیتهاوولس��واليهابهگونهایبودکهقدرتانتخابورأيیکبخشازمردمافغانس��تاناز
چهلدرصدبههشتاددرصدافزایشیافتوبرعکس،قدرترأيوانتخابجمعيدیگرازمردم
افغانس��تانازبیس��توپنجدرصدبهپنجدرصدکاهشیافت.ازهمینزماناستکهدرافغانستان
درکنارولس��واليهایيکهجمعیتآنازدوصدهزارنفرفراترميرود،ولسواليهایيرامشاهده

ميکنیمکهبهسختيجمعیتآنازدههزارنفرفراترميرود.15
درانتخاب��اتس��ال1965متعیی��ندقیقحوزهه��ايانتخاباتيبرمعیاردقیقنفوسبهش��کل
یکنمایندهبرايتعدادمعینیازرأيدهندگانامکاننداشت،هرچندنزدیکشدنبهاینهدفبا
اس��تفادهازاحصائیههايموجودغیرممکنبود.اماهیأتهاسهلانگارينمودندوبهجايتالشو
کوششدرراستاياینمعیار،مانندسابقبرايهرولسوالي،یکوکیلتعیینکردند.تنهادرمورد
ش��هرکابل،قندهاروهرات،معیارنفوسبهصورتناقصدرنظرگرفتهش��دوبرایشهرکابل،
پنجوکیلوبرایهریکازشهرهایقندهاروهرات،دووکیلتعیینگردید.چشمپوشیازمعیار

نفوسدرتعیینتعدادوکاليملتازجملهکاستيهايبزرگایندورهبود.16
درانتخاباتولسيجرگهسال1969مازآنجاکهقانونجدیدانتخابات-کهدرآنبرخياز
نقصهايقانونسابقاصالحشدهبود-بهعلتاختالفراجعبهتعدادوکاليشهرها،درکمیسیون
مشترکدرولسيجرگهمتوقفماندهبود،انتخاباتبرمبنايقانونانتخاباتسابقبرگزارشد17و

درایندورهنیزمعیارنفوسدرتعدادنمایندگانحوزههايانتخابیهرعایتنگردید.
درلویهجرگةاضطراريبرحسبدستورالعملانتخاباتي،دواصلنفوسوواحداداريمعیار
انتخابنمایندگانقرارگرفتهبود.وليدرلویهجرگهقانوناساسي،معیارواحدهاياداريبرمعیار
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نفوسغالببودوسرانجامترکیبدولویهجرگهازلحاظقومي،کاماًلمتفاوتبود.بهعنوانمثال
درلویهجرگهاضطراريپش��تونهابهسختيميتوانستندیکس��ومجمعیتنمایندگانراتشکیل
دهند.امادرلویهجرگهقانوناساسيپشتونهاتوانستندتقریباًنصفکرسيهايلویهجرگهراازآن
خودکنند.18بههمیندلیل،توزیعکرس��يهاينمایندگينسبتبهنفوسولسواليهادرلویهجرگه
اضطرارينسبتاًعادالنهبود،امادرلویهجرگهقانوناساسيکهباکمالتأسفعمداًویاسهواًطرح
انتخاباتآنبهصورتوالیتيانجامشد،معیارجمعیتحوزههايانتخابیهنادیدهگرفتهشدودر
نتیجهولسواليهاییکهداراينفوسزیادتربودند،متضررشدهوحقآنانضایعگردید.19جدول

زیردراینزمینهقابلتوجهاست.20

تعدادنمایندگاننفوسولسواليوالیتردیف

14001گوشتهننگرهار1

حداکثردونماینده110000سرخرودننگرهار2

200002متاخانپکتیا3

100002سروبيپکتیا4

1830001امامصاحبقندوز5

610002چهاردرهقندوز6

170001خوگیانيغزني7

1090001قرهباغغزني8

1420001جاغوريغزني9

300001دهیکغزني10

1530002دایکنديارزگان11

570002ارزگانارزگان12

منبع:کتابروندانتخاباتلویهجرگه

درم��وردانتخاباتولس��يجرگهنیزبهدلیلنبودنآم��اردقیقميتوانگف��تحقوقمناطق
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پرجمعیتقطعاًضایعش��دهونمایندگانکمتريبرايآندرنظرگرفتهش��دهاست.ازطرفيدر
مورداعضايانتخابي)غیرمستقیم(مشرانوجرگه،درقانوناساسيازهروالیت،یکنفرنماینده
بهانتخابش��ورايوالیتوازهرولسوالي،یکنمایندهبهانتخاباعضايشورايولسواليمعین
ش��دهاست21کهمعیارجمعیت،تناسبنفوسوبرابريقدرترأيدرآنلحاظنشدهاست،بلکه
همانندگذش��ته،معیاروالیتوولسواليدرقانوناساسيگنجاندهشدهاست،کهخالفعدالت،
برابريقدرترأيوحقوقانتخاباتيش��هروندانافغانستانياست.ایندرحالياستکهدوسوم
مشرانوجرگهرااعضايانتخابيتشکیلميدهد.متأسفانهایننقصبزرگ-درامرتوزیعکرسي
نمایندگيوتقسیمحوزۀانتخابیهدربخشمشرانوجرگه-درخودقانوناساسيوجوددارد.طبعاً
نمایندگانانتخابيمشرانوجرگهبرهمیناساسبهمشرانوجرگهراهیافتهاند،زیراساختارناعادالنة
والیتهاوولس��واليهااززاویةتعدادنفوسهمچناندس��تنخوردهباقيماندهاستودرنتیجه
مناطقيکهتعدادوالیتوولس��واليهايآنبیشترباش��د،تعدادنمایندگانبیشتريراخواهند

داشت.
آنچهمالحظهشدمربوطبهپیشینةتقسیمبنديحوزههايانتخاباتيدرافغانستانبودکهدرگذشته
حقوقانتخاباتيوسیاس��يبرخياقلیتهارابهچالشکشیدهبود.اکنونبایددیدچهراهکارهاي
حقوقيجهتبرونرفتازاینتقسیمبنديناعادالنهوجودداردوبایستههايحوزهبنديانتخاباتي

کهبایددرافغانستانکدامند؟

هـ(  بایسته  هاي تقسیم بندي حوزه  هاي انتخاباتي  
برايبرقراريعدالتاجتماعيدرامرانتخاباتورفعتبعیضهادرموضوعتقسیمبنديحوزههاي
انتخاباتيوتوزیععادالنةکرسيهاينمایندگي،بایدراهبردقانونيواجرایيگستردهایازسوي
حکومت)قوۀمقننهومجریه(اتخاذش��ودوجزءاولوی��تکاريقرارگیرد،زیرادولتبرطبق
قانوناساسيبهایجادیکجامعةمترقيومرفهبراساسعدالتاجتماعي،حفظکرامتانساني،
حمایتازحقوقبشر،تحققدموکراسيوتأمینبرابريبینهمةاقواموقبایلمکلفشدهاست.22
یکيازعرصههايمهمتحققارزشهايمزبور،موضوعاختصاصکرسيهاينمایندگيبهشیوۀ
عادالن��هبرايحوزههايانتخابیهاس��ت.ازطرف��ي؛درارتباطباهمینموضوعدرقانوناساس��ي
آمدهاس��ت:»درقانونانتخاباتبایدتدابیرياتخاذگرددکهنظامانتخاباتي،نمایندگيعموميو
عادالنهرابرايتماممردمکشورتأمیننماید....«23نظامانتخاباتيکهکارویژۀآن،تبدیلرأيبه
کرس��ياست،بایدبهگونهايباشدکهپارلمان،شوراهاوشارواليهاتجليحاکمیتمليومردم
باش��د؛نهآنکهبراثرحوزهبنديناعادالنهوتوزیعکرسينمایندگيدرنهادهايحکومتيمزبور
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تبعیضآمیزباشدودرانحصارقومخاصیاگروهخاصیقرارگیرد.ازاینرو،درادامةنوشتاراز
هنجارهاوبایس��تههايحقوقيبحثخواهدشدکهاجراییشدنآنهابهتقسیمبنديحوزههاي
انتخابیهواختصاصکرسينمایندگيبهآنها؛بهصورتعادالنهميتواندکمکنماید.حاکمیت
اینهنجارهاازدیدگاهحقوقاساس��يکالس��یکونوین،جزءضرورتهاياولیهتحققحقوق
انتخاباتيش��هروندانیککشورميباشدکهمتأس��فانهدرنظامانتخاباتيگذشتهوحالافغانستان

رعایتنشدهاست.بههرحال؛بایستههايحوزهبنديبهقرارذیلميباشد:

1- رابطۀ جمعیت حوزه  هاي انتخابي و کرسي  هاي نمایندگي  
تناس��ببینش��مارنمایندگانوجمعیترأیدهن��دهازمهمترینبخشه��ايحوزهبنديدر
انتخاباتمحسوبميشود.ایجادتناسبمیانکرسيهاينمایندگيوجمعیتهرحوزهانتخاباتي
ميتواندپارلمانراآیینةتمامنمايارادۀعموميش��هروندانیاحداقلنزدیکبهتصویرارادۀعام
جلوهدهد.حاکمیتمليدرصورتيدرپارلمانوتصمیمهايآن،بهصورتواقعيتجليخواهد

کردکهمیانجمعیتهرحوزۀانتخاباتيوشمارنمایندگانآن،تناسببرقرارگردد.
بهطورکلي،درهمینراس��تا،قوانیناساس��يبرخيازکشورها،بهشمارکرسيهايپارلماني
اش��اراتيدارندودربرخيازآنهاعالوهبربیانتعدادنمایندگان،تصریحميش��ودکهچهتعداد
نمایندۀمنتخبازس��ويچهمقدارجمعیتباش��د.بهعنواننمونهدرقانوناساسياتحادجماهیر
شورويس��ابقمصوب)1936م(درخصوصشوراهاياتحادجماهیرسابقشورويمقررکرده
بود:»اعضايش��وراياتحاد،توس��طش��هرونداناتحادجماهیرش��ورويانتخابميشوندوهر
س��يصدهزارنفریکنمایندهانتخابخواهندکرد.«24یادرقانوناساسيجمهورياسالميایران
آمدهاس��ت:»عدۀنمایندگانمجلسشوراياس��الميدوصدوهفتادنفراستوپسازهردهسال
درصورتزیادشدنجمعیت،ازهرحوزۀانتخابيبهنسبتهریکصدهزارنفر،یکنفرنماینده

اضافهميشود.«
برخيازقوانیناساسينسبتبهاینموضوعساکتندیاچنینتکلیفيرابهعهدۀقوانینارگانیک

وانتخاباتيواگذارمينمایند.
درقانوناساس��يجمهورياسالميافغانس��تان،تعداداعضايولس��يجرگهبهتناسبنفوس
250نفراعالنشدهاس��ت.سپسرعایتتناس��بمیانتعدادنمایندگانوجمعیتهرحوزهرابه
قانونانتخاباتمحولنمودهاست.25ازاینرو،درگامنخست،مبنايتوزیعکرسينمایندگيدر
قانونانتخاباتجدید،بایدمیزاننفوسهرحوزۀانتخابیهباشد،نهوالیتهاوولسواليها؛چنانکه

دردورۀحکومتظاهرشاهيمعیاردومحاکمبودهاستکهبهنمونههايآنقباًلاشارهشد.
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ازطرفيمقتضیاتعدالتاجتماعي،دموکراسيوبرابريمیانشهروندانآناستکهشمار
نمایندگانوتوزیعآنان،درصورتدگرگونيهايجمعیت،تغییرکند.درغیراینصورتنوعي
بيعدالت��يونابرابريدرحقوقانتخاباتيش��هرونداناجتنابناپذیرخواه��دبود.کهاینمغایربا

تساويدربرابرقانون،دموکراسيوسایرارزشهايمندرجدرقانوناساسيخواهدبود.
درارتباطبااعضايانتخابي)غیرمستقیم(مشرانوجرگهمتأسفانهبرايتعدادنمایندگان،معیار
والیتوولس��والي،درمتنقانوناساسيدرجش��دهوهمانندگذشتهمعیارنفوسدرنظرگرفته
نشدهاست.درقانوناساسيازمیاناعضايشورايوالیتيوولسوالي،هرکدامیکنفربهانتخاب
خودآنانراهيمشرانوجرگهخواهدشد.26دراینوضعیت،برفرضکهیکوالیتسيصدهزار
نفرجمعیتداشتهباشد،یکنمایندهخواهدداشتووالیتينیزکهپنجصدهزارنفرجمعیتداشته
باشد،یکنمایندهخواهدداشتودرموردولسواليهانیزقضیههمینگونهخواهدبود.زیراساختار
والیتهاوولسواليهابراساسجمعیتنیستودرآیندۀنزدیکنیزاصالحنخواهدشد.هرگونه
معیاريکهبرايوالیتوولسواليشدندرقانونتقسیماتاداريدرآیندهتصویبگردد،مشمول
والیتهاوولسواليهايفعلينخواهدشد.چونقانونعطفبهماسبقنخواهدشد،مگرآنکهاز
سويخودپارلمانبهصورتاستثنایياینکارصورتگیردکهتوافقبراینامردرپارلمان،امري
بعیدودستنیافتنيبهنظرميرسد.دراینجاانسانبهیادشعرمعروفميافتد:»سنگاولگرنهد
معمارکج-تاثریاميروددیوارکج.«ازیکطرف،درگذش��ته،س��اختاراداريکشورظالمانه
وتبعیضآمیزبودهاس��توازسويدیگر،قانوناساسيتعدادنمایندگانانتخابيمشرانوجرگهرا
براس��اسوالیتوولس��واليمعرفينمودهاست.متأسفانهبنیاناینس��اختارتبعیضآمیزدرزمان
حکومتظاهرش��اهيگذاشتهشدکهازآنبهعنواندموکراتیکترینحکومتتاریخافغانستان
-تاقبلازاجالسبن-یادميشود.بههرحال،اگراعضايپارلمانمعتقدبهدموکراسيوعدالت
اجتماعياند،بایدقانونجدیدتقس��یماتاداريکشورراعطفبهماسبقنمایند؛تاساختاراداري
کشوربهطورعادالنهوبرابرایجادگرددواصالحاتجديرويساختاراداريقبليانجامگیرد.
درغی��راینص��ورت،حقوقمردممناطقپرجمعیت-باوالیتولس��واليهايکمتر-درزمینة
خدم��اتاداري،رفاهيبهداش��تي،ماليوغیرهوازجملهتعدادنمایندگانمش��رانوجرگهپایمال

خواهدشد،کهمغایرباارزشهايمندرجدرقانوناساسيوحقوقشهروندياست.
بههرح��ال،معیاروالیتولس��واليبرايتعدادنمایندگانانتخابيمش��رانوجرگهبدوندرنظر
گرفت��نجمعیتونفوسمناطقجغرافیایيباعدالتاجتماعي،ارزشهايمندرجقانوناساس��ي
وحقوقش��هرونديمغایراستکهمتأس��فانهایننقضدرخودقانوناساسيوجوددارد.حداقل
حاکمیتمعیارواحدبرتماميمناطقکش��ور،برايوالیتوولس��واليشدن،ميتواندتاحدي
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نابرابريهايتعدادنمایندگانمناطقراکاهشدهدوآنرامتناسبباجمعیتسازدکهاینامرنیز
بهدلیلگرایشهایش��دیدقومیاصالحآندرآیندۀنزدیکامریدستنیافتنیاست.ازاینرو،
درس��تکهدرافغانستاندموکراسیپذیرفتهشدهاست؛امابنابهدالیلمختلفهنوزدرافغانستان

پذیرفتهنشدهواجرایینخواهدشد.

2. ضرورت انجام احصائیه
الزمةهرگونهاس��تراتژيوسیاس��تگذاريکالندرزمینههايمختلفسیاس��ي،اقتصادي،
اجتماعيوفرهنگي؛مش��خصبودنمیزانجمعیتیککش��وراس��ت؛زیرادرغیراینصورت
هرگونهبرنامهریزينادرستاستوبهنتیجةمطلوبهممنجرنخواهدشد.ازجملهاصلاحصاییه
نفوسومشخصبودنمیزانآندرهرمنطقةجغرافیایي،الزمهوپیشفرضتقسیمبنديحوزههاي
انتخاباتياس��ت.27درکش��ورهايپیش��رفتهبعدازهراحصائیهبامالحظاتجمعیتمیزانتراکم
ه��رمنطقهدرحدومرزحوزههاوش��مارآنانوبعضاًدرتعدادنماین��دگانهرحوزهطبققانون

اصالحاتيبهعملميآید.
درافغانس��تانبهدلی��لنبودآماردقیقازجمعیتمناطقمختلفض��رورتاحصائیةنفوسدو
چنداناس��توبایددراولینفرصتدردس��تورکاردولتقرارگرفتهواجرایيش��ود.آمارهاي
موجودبههیچوجهعلميودقیقنبودهوقابلاطمیناننیس��ت،زیرامبتنيبرحدسوگماناست.
انجاماحصائیةنفوس،بایددقیقوعلميباش��دوس��عيگرددافراديبرايانجاماینکارانتخاب
گردندکهبابيطرفياینکارراانجامدهندوگرایشهايقومي،نژادی،مذهبیومنطقهايرادر
آندخالتندهندوعالوهبرآناینکاربانظارتدقیقصورتپذیرد؛زیرااحتمالدستکاري
آمارنهایيازسويبرخيافرادونهادهابهدالیلسیاسيوقوميدورازانتظارنیست،چنانکهدر
گذشتهآمارتعدادنفوسهرقومازمباحثبسیارجنجالبرانگیزدرتاریخافغانستانبودهوهست.
ازدیگرنکاتقابلتوجه،سراسريبودنایناحصائیهاست،کهبایدتمامکشورراپوششداده

ونبایدمناطقصعبالعبورودوردستازایناقداممحرومگردند.

3.  بي طرفي و استقالل مرجع حوزه بندي
مرزبندیحوزههايانتخاباتيب��ابيطرفيکامل،درتحققعدالتاجتماعيورعایتحقوق
انتخاباتيشهرونداننقشبهسزایيدارد.ازاینرو،کارگزارانانتخاباتينبایدگرایشهاومالحظات
سیاسيوقوميرادرتقسیمحوزههادخالتدهندودرغیراینصورت،حقوقشهروندانوبرخي
ازاحزابوگروههانقضخواهندشد.چنانکهگفتیمزمانيکهشارلدوگلدرفرانسهبهقدرت
رس��ید،بهخاطرهراسيکهازپیروزيحزبکمونیس��تدربرخيحوزههايانتخاباتيداشت،
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بهفرماندارانفرانسهدستورداددرتقسیمبنديحوزههايانتخاباتيتجدیدنظرنمایند.تقسیمبندي
بهگونهايانجامشدکهحزبکمونیستبیشترینضرررانمود.مثاًلشهرلیونفرانسهکهحواشي
آنمحلنفوذوفعالیتحزبکمونیس��تبود،بهش��کلغیرطبیعيچندپارهشدوهرقطعةازآن
بهسایرمناطقشهرملحقشد.28دراینموردطبیعياستکهفرمانداراناستقاللوبيطرفيالزم
رانداش��تندودرنتیجهبهضررحزبمخالفدولت،اقدامبهمرزبندیحوزههايانتخاباتيش��د.
احتمالایننوعحوزهبندیدرافغانس��تانکهمس��ایلقومی،نژادیوزبانیهنوززندهاست،زیاد
وجودداردکهافرادکهدس��تاندرکارهس��تندبیطرفیخودراحفظنکنندوبهنفعیکقومویا

یکمنطقهمرزبندیانتخاباتیرااجراییسازند.
باتوجهبهایننکته،درتعداديازکشورهانظیربریتانیا،استرالیا،هندوزالندنوانجامحوزهبندي
درصالحیتس��ازمانيفنياس��تکهازقوۀمجریهومقننهمستقلميباشند.درآلمانکمیسیوني
دایميمرکبازرئیسدفترفدرال،یکنفرقاضيدادگاهفدرالپنجعضوکهتوسطرئیسجمهور
تعیینميش��وند،اینمهمرابهعهدهدارند.وجودکارشناس��انفنيوقضات،عاملبيطرفيدر

حوزهبندياست.29
درافغانستانکهمعموالًحوزههايانتخاباتيمنطبقباتقسیماتادارياست،بایدتالشگردد
تادرقانونانتخاباتجدید،تعدادنمایندگانهرحوزۀانتخابیهبامیزانجمعیتآنتناس��بداشته
باشد.بهعبارتدیگربرايمناطقپرجمعیت،تعدادبیشتريچوکینمایندگيدرنظرگرفتهشود.
مثاًلبرايهرپنجاههزارنفر،یککرس��ينمایندهگياختصاصدادهشود.درعملاینکاربایدبا
بيطرفيکاملوبهدورازملحوظاتلس��اني،قومي،منطق��هايونژاديانجامگیرد.گرایشهاي
ش��دیدقوميومذهبيوبعضاًمنطقهايدرافغانس��تانهموارهبهعواملنقضحقوقش��هروندي
درافغانس��تانبهحس��ابميآیدودرگذش��تهنیزفجایعزیاديرادرعرصهحقوقوآزاديهاي
عموميبهبارآوردهاست.اینبارممکناستقوممداريتحتپوششدموکراسيبهنقضحقوق
ش��هرونديازجملهحقوقانتخاباتيشهروندانافغانستانيمنجرگرددوبرخيمجریانانتخاباتي،
مرزبن��دیحوزهبن��ديرابهگونهايانجامدهندکهقومخاصینتوان��ددرحوزۀانتخابیةموردنظر
اکثری��تآراءرابهدس��تآوردودرنتیج��هدرپارلمانیادیگرمراکزقدرتهمانندش��وراهاو
ش��ارواليهاحضورمؤثرنداش��تهباشد.دردموکراس��يهايغربيممکناستدرمرزبندیهاي
حوزههايانتخاباتيمنافعحزبيمّدنظرقرارگیرد،امادرکش��ورهايچندقوميجهانس��وممثل
افغانستانکههنوزوابستگيمنطقهايوقوميپررنگترازوابستگيهايمليوحزبياست،بسیار
محتملاس��تکهدرمرزبندیحوزههايانتخاباتيواختصاصکرسيهاينمایندگي،وابستگي
قوميومذهبيونژادي،کارگزارانانتخاباتيراازمس��یرصحیحوعادالنهمنحرفس��ازدودر



129مرزبندی حوزه  هاي انتخاباتي   در افغانستان

نهایتنتیجةانتخاباترابهنفعقومیامنطقهخاصرقمزنند.ازاینرو،بيطرفيمجریانانتخاباتي
ازاهمیتزیاديبرخورداراست،چونهمتوانآنرادارندکهانتخاباترادرمسیردرستآن

راهبرينمایندوهمآنراازمسیرصحیحوقانونيآنبهبیراههسوقدهند.

4. حوزه  هاي ثابت و متغیر
دربسیاريازکشورهاهمانندسوئیس،نروژ،لوکزامبورگوایسلندحوزهايانتخاباتيثابت
بودهوبراساسمرزبندیتقسیماتاداريکشورانجامميگیردوباآنمنطبقاست.البتهاینشیوه
نس��بتاًمطمئنوغیرقابلدستکارياس��ت،زیرااختیارازدستحکومتوزمامدارانخارجاست.
ازآنجاکهاینش��یوهبهآس��انيقابلتغییرنیستوانعطافپذیريدرآنوجودندارد،معایبينیز
دارد.همیش��هدربافتجمعیتبهخاطرعواملمتعددازقبیلافزایشجمعیت،مهاجرتازدرون
یکح��وزهبهحوزۀدیگر،تغییراتيبهوجودميآید،برابرينمایندهدراینش��یوهبهمرورزماناز
بینميرودوعدالتوتناس��بالزمرعایتنميش��ودوگاهيبهنفعیکحزبوضرردیگري

خواهدبود.30
بههمیندلیل،دربرخيدیگرکشورها،مرزبندیهايحوزهبنديبهطورمنظمموردتجدیدنظر
قرارميگیرند.درایاالتمتحدهآمریکا،قوۀمقننهایاالتبعدازهرسرش��ماريصالحیتدارند
بهتجدیدنظردرتقس��یمبنديحوزههايانتخاباتيبپردازند.بعدازگزارشيکهرئیسجمهوربعد
ازسرشماريدرخصوصتعدادنمایندگانهرایالتبهکنگرهارسالميدارد،قوۀمقننهایاالتبه

تقسیمبنديجدیدحوزههايانتخاباتياقدامميکنند.
درافغانستان،حوزههايانتخاباتيطبعاًمنطبقباتقسیماتاداريخواهدبودوازاینجهتدر
اثرمهاجرتوس��ایرعوامل،ممکناس��تجمعیتحوزههاافزایشویاکاهشیابدوازطرفي،
تقس��یماتاداريازمعیارقانونيواحدنیزدرگذش��تهتبعیتنميکردهوهماکنوننیزتقسیمات
اداريبسیارناعادالنهاست.باتوجهبهاینمسایل،شورايمليبایددرقانونجدیدتقسیماتاداري،
اصالحاتيرادرزمینةتقس��یماتاداريبهوجودآوردوازطرفي؛کمیسیونمستقلانتخاباتکه
اج��راونظارتبرانتخاباترابهعهدهدارد،بایدباتوجهبهمیزانجمعیتهرحوزۀانتخابیه،براي

آنکرسينمایندگياختصاصدهد.

5. جغرافیاي حوزۀ انتخاباتي
مرزبن��دیحوزههايانتخاباتيامروزهبراس��اسمناطقجغرافیایياس��ت.کوچکيوبزرگي
حوزههايانتخاباتيوتعدادآندریککشوربهمیزانجمعیتومساحتمناطقجغرافیایيبستگي
دارد.درمجموعمس��احتجغرافیایيحوزههايانتخاباتيدرافغانس��تانبایددارايویژگيذیل
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باشد:
5-1.شناخترأيدهندگانازنامزدهايانتخاباتي؛شایداینامرازمهمترینشرایطگزینش
صحیحباش��د؛زیرابدونش��ناختازخصوصیاتسیاس��يواخالقيکاندیدايانتخاباتيممکن
اس��ترأيدهندهیارأيممتنعدهدیابدونمیلباطنيفرديراانتخابکند.انتخابکارگزاران
حکومتيبایدباش��ناختدرستوصحیحصورتگیرد؛زیراآنانبااساسيترینمسایلزندگي
سیاس��يواجتماعيمردمسروکاردارندوسرنوشتسیاس��يواجتماعيمردمرارقمميزنند.از
اینرو،حوزههايانتخاباتيبایدبهشکليمرزبندیشودکهمردمبتوانندباخصوصیاتاخالقيو
سیاسينامزدهايانتخاباتيآشناگردند.عدمشناختمردمازمنشوروشکاندیداهايانتخاباتي
ممکناستبهگزینشافراديمنجرگرددکهنهتوانوتخصصانجامکارویژههاينمایندگيرا
داشتهباشندونهمصلحتمردمرارعایتکنند.ازطرفي،احزابنیزدرافغانستانبهتوسعهورشد
مناسبنرسیدهاندکهباطرحوبرنامهواردانتخاباتگردند،تامردمبهکاندیدايحزبيرأيدهند
کهدارایبرنامةمعینوکارشناسیشدهاست.وانگهيفعالیتمؤثرغالباحزابازسطحپایتخت
فراترنميرود،تامردمبابرنامههايمليومحليآنانآشناگردند.بهویژهکهدرافغانستانحزببه
مفهومواقعیوجودنداردواحزاببیشتربرمحوریکفردتشکیلمیگرددتابراساساستراتژی
خاصوبرنامةمدون.ازهمینرو،مردمافغانستاناحزابراباشناسنامةفردیمیشناسندتابرمعیار

طرح،برنامهورویکردخاص.
برعکس،دربسیاريازکشورهايپیشرفتهمردمبهلیستاحزابرأيميدهند؛زیرامردمدر
واقعبهبرنامهوطرحاحزابرأيميدهندتاافراد.ازاینرو،اگرحوزۀانتخاباتيبزرگباش��دو
تعدادنمایندهگانآنهمزیادباشد،خلليدرانتخابوگزینشصحیحواردنميکند.درافغانستان
مردمبهخصوصیاتفرديافرادتوجهدارندوباتوجهبهآنبهافرادرأيميدهندوگرایشهاي
حزبيکمتردرگزینشدخالتداردوبهجايآندرس��طحکالنگرایشهايقوميبیش��تردر
چگونگيانتخابمؤثراس��ت.امادرعینحالدرس��طحخردترومحلي،بازخصوصیاتفردي
درانتخابافرادمؤثرخواهدبود.ازاینرو،تقسیمبنديومرزبندیهايحوزههايانتخاباتي،باید
بهگونهايباشدکهمردمباشناختالزمبهگزینشافراداقدامنمایندودرنتیجهمساحتجغرافیایي

حوزۀانتخاباتينبایدخیليبزرگباشد.
5-2.قابلیتدسترس��يآس��انمردمبهصندوقاخذرأي؛اینموضوعیکيدیگرازمس��ایل
حوزههايانتخاباتياس��تکهنبای��دآنراکماهمیتتلقيکرد.اگرتع��دادصندوقهايحوزۀ
انتخابیهبهگونهايطراحينشدهباشدکهبهآسانيدردسترسمردمقرارگیرد،طبعاًعدهايازمردم

ازحقرأيخودمحرومخواهندشد.
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اینمشکلطبیعياستکهدرمناطقصعبالعبوروروستایي؛بهویژهمناطقمرکزيافغانستان
بیش��تربهچش��مميآید.ازیکطرفدراینمناطقازنظرسرکوخطوطارتباطي،حملونقل
مشکلداردوازطرفدیگر،مردمافغانستاندراثرفقراقتصاديتوانآنراندارندکهباپرداخت
هزینةزیادي،مسافتيراطينمایندتابهکاندیدايموردنظررأيدهند.طبعاًاینموضوع،حقوق
م��ردمونامزدهاییراک��هدرمناطقبدونصندوق،نفوذبیشتريدارن��دباچالشجديمواجه
خواهدنمود.ازاینرو،دولتیابایدتعدادصندوقاخذآراراافزایشدهدیابایدوسیلةرفتوآمد
رافراه��منماید؛چراکهدولتدربرابرحقوقش��هرونديوظیفةاثبات��ينیزدارد.برعکس،این
مش��کلدرمناطقهمواروش��هرهابهویژهدرمناطقيکهواحدهاياداريبیشتريدارد،کمتر

احساسميشود،برعکِسمناطقمرکزيکهباکمبودواحدهاياداريمواجهاست.

5-3. مغایرت نداشتن مرزبندی حوزه هاي انتخاباتي با مختصات جغرافیایی
باتوجهبهگرایشهايش��دیدقوميونژادیدرافغانس��تان،ممکناستبرخيازکارگزاران
انتخاباتيمرزبندیحوزههایانتخابیهرابهگونهایانجامدهندکهیکقومراازبرندهشدندریک
حوزۀانتخابیهازاکثریتبیاندازد.دوريونزدیکيومختصاتجغرافیایيیکحوزۀانتخابیهباید
معیارمرزبندیحوزههايانتخاباتيقرارگیردونبایدحوزهبنديبهشکلغیرمعمولباشدکهیک
منطقةجغرافیایيچندپارچهوبهحوزههايدیگرملحقگردد.اینمس��ألهدرش��وراهايوالیتي
بهویژهشوراهايولسواليهاومحلههابیشترخودرانشانخواهددادوبرنتیجةانتخاباتاثرگذار

خواهدبود.

نتیجه گیری نهایی
تناسبمیانجمعیتحوزۀانتخابیهوتعدادنمایندگانازاصولوموازیناولیةحقوقانتخاباتي
ش��هروندانودموکراسياست.باتوجهبهنادیدهگرفتهش��دنمیزانجمعیتدرتعدادنمایندگان
حوزههايانتخاباتيدرگذشته،الزموضرورياستکهبااصالحقانونانتخاباتونظامانتخاباتي
وحوزهبن��ديصحیح،درآیندهاینتبعیضونابرابريدرقدرتآراء،رفعگردد.زیرامقتضیات
عدالتاجتماعي،تساويوبرابريقدرتآرا،دموکراسي،تساويدربرابرقانون،اصالحساختار
نظامانتخاباتيگذش��تهاست.آیاعادالنهاس��تکهازیکحوزۀانتخابیهباجمعیتسيهزارنفر،

یکنمایندهانتخابگرددودرحوزۀانتخابیهدیگرباجمعیتصدهزارنفرنیزیکنماینده.
بعدازاصالحنظامانتخاباتوازجملهتناسبمیانجمعیتوتعدادنمایندگانهرحوزۀانتخابیه
-درعرصةقانونگذاري-اجرایيکردنآندرمرحلةعمل،س��ختترودشوارترازهمهخواهد
بود.درهنگاماجرايانتخاباتازجملهدرمرحلةتقسیمبنديحوزههايانتخاباتي،بایداقدامهایي
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صورتگیرد،تادرفراینداجرايانتخابات،حقوقانتخاباتيشهرونداننقضنگردد.قبلازهمه
احصائیهسراس��ريجامعوکاملبایددردستورکاردولتقرارگیردودراولینفرصتعملیاتي
گردد،تاتعدادنمایندگانهرحوزۀانتخابیهبرمعیاريکهقانونبرحسبجمعیتمشخصنموده،
معینش��ودوتناس��بمیانجمعیتوتعدادنمایندگانرعایتگردد.ازطرفيحوزهبنديبایداز
س��ويمرجعموردنظربابيطرف��يکاملصورتگیردوازدخالتدادنمعی��ارقوميونژاديو
غیرهخودداريگردد.ازطرفي،اصالحس��اختارتقس��یماتاداريکشورچهدرعرصةقانونيو
اجرایي،باتوجهبهاینکهدراعضايانتخابيمش��رانوجرگه،معیاروالیتوولس��واليبهرسمیت
شناختهش��ده،الزموضرورياس��ت.وانگهيکوچکبودنحوزههايانتخاباتيبهاندازهايکه
انتخابکنندگانباخصوصیاتاخالقيومنشسیاسينامزدهاآشناگردند،الزموضرورياست.
دسترس��يآس��انمردمبهصندوقهايحوزههايانتخاباتيازدیگرضرورتهايعملیاتيش��دن
حقوقانتخاباتيشهروندانافغانستانيميباشد.اینمسألهبراجرایيشدنحقرأيساکنانمناطق

مرکزيوصعبالعبور،تأثیربهسزایيخواهدداشت.
بههرحال،اجرایيش��دنهنجارهايحقوقيپذیرفتهش��دهدرامرتوزیعکرس��ينمایندگيو
تقس��یمحوزههايانتخاباتي،مستلزمعزمواس��تراتژيمليدرحوزههايقانونگذاريواجرایي
استکهتاکنوندرعرصةقانونگذاريصرفاًقانونانتخاباتمربوطبهشوراهايوالیتيازسوي
قانونگذارانتصویبشدهاست.درسایرارکانقدرت،نیازبهقوانینانتخاباتيمتعددياستکه
بایدبهتصویبشورايمليبرسد.درمرحلةاجرانیزوظیفةکمیسیونمستقلنظارتبرانتخابات

بسیارسنگینخواهدبودکهادارهونظارتبرانتخاباترابهعهدهدارد.
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3.حجتاهللایوبي،پیشین،ص34.
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5.جاللالدینمدني،حقوقاساسيونهادهايسیاسيج.ا.ا،تهران،نشرهمراه،1383،چاپدوم،ص168.
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18.روندانتخاباتلویهجرگه،کمیسیونتحقیقاتاجتماعي،پیشین،ص43.
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20.آمارهايمربوطبهجمعیتولس��واليهاازسالنامةاحصائیويسال1382گرفتهشدهاست.گرچهآمارآندقیقنیست
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24.ابوالفضلقاضي،حقوقاساسیونهادهايسیاسي،تهران،انتشاراتدانشگاهتهران،چاپششم1375،ص709
25.قانوناساسيجمهورياسالميافغانستان،مادۀهشتادوسوم،بندآخر.

26.همان،مادۀهشتادوچهارم
27.ابوالفضلقاضي،پیشین،ص710.
28.حجتاهللایوبي،پیشین،ص40و41
29.ابوالفضلقاضي،پیشین،ص712.
30.ابوالفضلقاضي،همان،ص712.





دینامیک قدرت شبکه های سیاسی در 
انتخابات ریاست جمهوری 2009

داکترتیمورشاران1

مقدمه 
انتخاباتریاستجمهوری2009دریچهای،برایتحلیلدینامیِکقدرتشبکههایسیاسی-
اقتصادیدرافغانستاناست.اینانتخاباتفرصتیرافراهمکردکهیکباردیگرپیمانهاومیثاقها،
بینشبکههایسیاس��یموردمذاکرهقرارگیرد.ایننوشته،نزاعهاودرگیریهایدرونشبکهای
رابراس��اسشکافهاوس��نخبندیهایهویتیدرفرایندانتخاباتریاستجمهوری2009مورد
بحثوارزیابیقرارمیدهد.همچنینایننوش��تهنش��انمیدهد،کهچگونهشبکههایسیاسی-
اقتصادیباتمسکبههویتهایگروهی،بهخصوصهویِتقومیدرنمادسازیهاوگفتارهای
استراتژیکانتخاباتیشان،جلبآراءکردند.همچنیننگارندهمیکوشدچانهزنیها،دادوستدها
)روابطارباب-رعیتی(ومعامالتمیانرهبرانش��بکهایوحامیانشانراتحلیلوارزیابینماید.
اینتحقیق،دوش��بکةکالِنحریف،یعنیشبکةحامیانداکترعبداهللعبداهلل،عضوسابقجمعیت
اس��المیوش��بکةحامیانرییسجمهورکرزیرا،موردبررس��یقرارمیدهد.ایندوکاندیدای

1.استاددانشگاهوپژوهشگر.
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ریاس��تجمهوریبااستفادهازروِشسیاس��ِتارباب-رعیتیوسیاسِتهویتمحوردرمبارزات
انتخاباتیشانجلبحمایتکردند.

مبارزاتانتخاباتیایندوکاندیدادرس��ال2009نمونةکاملیازکارکرِدسیاستشبکهایدر
افغانستاناست.اینمقالهبهسهرابطةعمدهسیاستشبکهایدرفرایندانتخاباتمیپردازد.

1(شبکةفردیکهحوِلافرادقدرتمندشکلمیگیرد.
2(رهبرانوبزرگانقومیوقبیلهای.

3(مقاماتمحلِیوالیاتوولسوالیها.
هریکیازنامزدهایمذکوربهاینساختارشبکهای،متکیبودند.اینمقالهمشتملبرتحقیق
میدانیسهماههدرسهناحیةشهرکابلوبیشاز30مصاحبهبانخبگاندولتی،جامعةمدنیواحزاب

سیاسیمیباشد.

سیاسی سازی هویت ها
بخشنخستمبتنیبرتحلیلگفتمانیاست.دراینمقالهتالششدهتابااستفادهازتکنیکهای
تحلیلگفتمانی،بهرهبرداریدوکاندیدایعمدهراازشکافهاوگسستهایهویتینشاندهد.
تحلیلگفتمانیسخنرانیها،پوسترهاوتبلیغاتایندوکاندیدا،نشانمیدهدکهبهچهنحویآنها
ازدالهایواضحاس��تفادهنمودندتااقشارمش��خصیدرجامعهرامخاطبقراردهند.نامزدهای
مزب��ور،تالشکردندمرزهایثابتیازس��اختاراجتماعیقومیتراباسادهس��ازیپیچیدگیهای

جامعةافغانستانترسیمکنند.
تحلیلگفتمانیگفتههاوس��خنرانیهایایندوکاندیدانشانمیدهدکههردونامزدروایتی
ازبیعدالتِیقومیمنطقهایراباتولیدخوانشخاصوسادهش��دهازس��هدههجهادوجنگهای
داخلیارائهدادند.تفس��یروروایتمزبور،درپیامهاوشعارهایآنهابهصورتضمنیوصریح،
درگفتارهاوبازنماییهایآنهاتجلیکردهاس��ت.اینروایتهارامیتواندرمختصاتقومی-
سیاس��یگفتماِننامزدهاوبهطورکلیاستراتژیهایسیاسیآنها،مالحظهنمود.تحقیقمیدانی
نشانمیدهدکهچگونهکاندیدها،قومرابهعنوانیکابزاربرایبسیجمردماستفادهکردند.

محوِرگفتارهاوس��خنرانیهایرئیسجمهورکرزیوعبداهللعبداهللبراس��اسهویتقومی
بودونهپالیس��یهایحکومتداری.بهعنوانمثالقسمتعمدۀسخنرانیهایایندونامزدحول
مس��ایلهویتیمانندشاملس��ازیاق��وامدردولت،عدالِتسیاس��یووح��دتملیمیچرخید.
بحثهایمحتواییدرارتباطباپالیس��یهادرمبارزاتای��ندونامزدکممایهبود.بهعنواننمونه،
یکیازپیشنهاداتاصلیداکترعبداهللتغییرنظامسیاسیازریاستیبهپارلمانیبود.باوجوداین،در
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هیچیکازصحبتهایشویبهتفاوتمیانایندوودالیلبرترینظامپارلمانینپرداختهاست.
درع��وض،ایننامزدهامس��ایلیراموردبحثقراردادندکهب��رایمنطقهوقومخاصیمهمبود.
بهعنواننمونه،مسایلیازقبیلتهدیدطالبان،تأمینامنیت،حضورسربازانخارجی،وخطدیورند
میانافغانس��تانوپاکستانبرایپشتونهامطرحنمودند.آنهابرایمخاطبانهزارهنیزدرارتباطبا
مس��ائلیمانندمنازعةکوچیهاوهزارهها،اعمارجادۀکابل-بامیانوتبدیلدوولسوالیپرنفوس
جاغوریوبهس��ودبهوالیت،سخنگفتند.همچنینبرایکسبحمایتتاجیکهاوازبیکها،
مس��ایلیمانندجذبجهادیهادرساختارقدرتوعدالتاجتماعیوسیاسیمطرحنمودند.در
حالیکهاستراتژیهایمحلمحوردردموکراسیهایبزرگمعمولاست،امادرافغانستان،بهرغم

شعاروحدتملیایناستراتژیهابنیانروشنقومیوجنبةمناقشهایداشت.

روایت رییس جمهور کرزی
درگفتمانرییسجمهورکرزی،مرزبندیروش��نیمیاندورۀجنگهایداخلی)جنگهای
تنظیمی(بادورۀبعدازسال2001کهاوآنرادورۀاقتدار،صلحوتوسعهتعریفمیکرد،ترسیم
میشد.درترسیمچنینتمایزی،رییسجمهورکرزی،درحالیکههویتقومیخودونقشقوم-
محلگراییرادرشکلگیریاقتدارنخبگانسیاسیدرافغانستان،کماهمیتتلقیمینمود،تالش
ک��ردخودرابهعنوانمعم��ارگذرازبیثباتیبهثبات،معرفیکند.ایننوعشخصیتس��ازیدر
ش��عارهایانتخابیاو»رأیبهکرزی،رأیبهثبات«و»رأیبهکرزی،رأیبهرفاهوافغانس��تانبا
افتخار«و»رأیبهکرزی،رأیبهافغانستانوصلح«بهروشنینمایانبود.دالهایعمدۀاینگفتمان

عبارتاز»وحدتملی«و»پیشرفت«بودند.
تأکیدرییسجمهورکرزیبرمفهوموحدتملیکهبهروشنیدرسخنرانیهاوپوسترهایش
درگوشهوکنارشهرچندقومیکابلدیدهمیشد،بهروشنیضدتنظیمیبود:»کرزینمادوحدت
ملی«،»افغانستانبرایهمةافغانها«،»راهماراهصلح«.بااشارۀغیرمستقیمبهگذشتةجهادیداکتر
عب��داهللرقیباصل��یاشدرانتخابات،رئیسجمهورکرزیوانمودبهتفکیک،میانظلموس��تِم
جنگهایداخلیوتالشجهتجذبهمکاریش��بکههایعمدۀسیاسیدرساختاردولت،به

عنوانپیشرفتمهمدرراستایوحدتملی،مینمود.
همچنیناوخودرابهعنوانیکچهرۀملیکهدرراس��تایفرونشاندنروحیةجنگیدرمیان
نخبگانتنظیمیازطریقجذبآنهادردروندولتشبکهایتالشکردهاست،مطرحمیساخت.
باتوجهبهاینکهویمعامالتسیاسیبابسیاریازشبکههایقومی–محلیداشت،خودرابهعنوان
ی��کچهرۀملیکهاختالفاتگروهیراازمیانبردهاس��ت،مط��رحکرد.رییسجمهورکرزی،
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درگفتماِنانتخاباتیاشباتضادصلحدربرابرجنگ،ثباتدربرابرجنگگروهیرابرجستهکرد.
چنینبازنماییعلنی،تمایزروش��نیمیانحکومتوگروههایمخالفترسیمکردهودرجریان

مناظرۀزندۀتلویزیونیمیانسهکاندیدعمدهقبلازانتخاباتاعالمنمود:
»هفتس��القبلزمانیک��همنقدرترادراختیارگرفتم،اینکش��ورویرانش��دهبود،هیچ
حکومتوبوروکراس��یایوجودنداشت.تنظیمهاباهمدیگرجنگکردندوهمهچیزراخراب
کردند.بهاینکشورنگاهکنید،آزادشدهوپیشرفتنمودهاست.مابایدآنرانگهداریم.ماباید
اینپیش��رفت،وحدتملی،نابودیجنگوس��الح،وازمیانبردنجنگهایگروهیراجهت

دستیابیبهصلحووحدتبرایهمةافغانها،حفظنماییم.«
روایتکرزیبرهیچقرینهایجهتاثباتادعایشنس��بتبهوحدتملیاس��توارنیست.او
اتحادباشبکههایقومی-قبیلهایرابهعنوانسندیبرایائتالفسازیدموکراتیکتلقیمیکند.
برایاودموکراس��یووحدتملیجایگزینهرنوعبحث��یدرخصوصگروهگراییقوممحور
میش��ود:»رأیبهکرزی،رأیبهدموکراس��یوحکومتمردم.«ازنظرکرزی،»دموکراس��ی«و
»وحدتملی«نمادهاونش��انههاییاندکهچانهزنیهاومعامالتیکهبارهبرانش��بکههایسیاسی

انجامگرفتهاست،راپنهانمیکند.
»پیش��رفت«یکیدیگرازدالهایمهمیبودکهتوسطکاندیداهابهشیوههایمختلفیساخته
وصورتبن��دیگردید.یکیدیگرازدالهایمبارزاتانتخاباتیرییسجمهورکرزیپیش��رفت
ب��ودکهبر»بازس��ازی«بعدازجنگداخلیمعطوفگردیدواس��تداللنمودکهپیش��رفتهای
اجتماعی-اقتصادیبرایهمةافغانها،درایندروهیکس��انبودهاس��ت.ایننوعتصویرس��ازیو
بازنماییگفتمانیازدورۀپس��ابن،ایجادصلحودولتس��ازیراباشخصرییسجمهورکرزی

پیوندمیزند.ویدراظهارنظریمیگوید:
»بزرگتریندس��تآوردمادرطولهفتسالگذشته،پسازس��هدههجنگ،ایناستکه
امروزافغانستانخانةهمةافغانهاشدهاست.مهاجرانازگوشهوکنارجهانبهکشوربرمیگردند.
امروزهپسازجنگوخونریزی،افغانس��تانخانةتکتکافغانهاشدهاس��ت.امروزمابیشاز
75000محصلدردانش��گاههاداریمکهازاینمیان25000نفرازآنانرازنانتشکیلمیدهند.ما

جاده،مکتبوکلینیکداریم.مابهسویحکومتتوسطمردموبرایمردمدرحرکتایم.«
باوجوداین،باتوجهبهتداومنزاعودرگیریپسازموافقتنامةبُن،میانش��بکههایسیاسی
درداخلدولتوآنهاییکهخارجازدولتدربرابرحکومتمیجنگند)مانندطالبانوحزب
اسالمی(وهمچنینتأکیدبرتحوالتمزبوردرزمینةپیشرفتووحدتملیمنحرفکنندهاست.
ش��عارهایرییسجمهورکرزی،باایجادروایتیدرم��وردمردمبیپناهیکههیچگزینهایبهجز
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انتخ��ابویندارند،حتیازاینهمفراتررفت.ویبهنحوماهرانهایخودرادرجایگاهمنجی،
برایمردمیکهخاطراتجنگهایداخلیوجنگدرونش��بکهایدرذهنوضمیربسیاریاز
افغانهاتازهاس��تقلمدادکرد.همچنیناومیدانس��تکهاینخاطرهها،احساس��اتوعواطف
قشرهایمختلفجامعهرابرانگیختهوآنهاراآمادۀبهرهبرداریسیاسیمیسازد.دراینروایت،
جن��گداخلیبهعنواندورهایجدابازنماییوتعریفش��د.ازنظرکرزی،جنگدرونتنظیمی
دالکلیدیاستکهبهعنوانتهدیدمستقیمعلیهوحدتملی،ساختهشدهاست.ازاینرو،ترسیم
مرزهامیانجنگداخلیووحدتملی،میانثباتوبیثباتیتوس��طاو،برتأثیرگذاریگفتمان
انتخاباتیاشمیافزود.درنتیجه،اینگفتمانکهتوسطرییسجمهورکرزیارائهمیشد،ضرورتاً
همکاریاس��تراتژیکاوراباجهادیهاوش��بکههایسیاسی،بهمنظوردستیابیبهآراء،کتمان

میکرد)دربخشبعدیتوضیحاتبیشترارایهمیگردد(.

 روایت داکتر عبداهلل
داکترعبداهللباتالشبرایارایةیکبدیل،روایتمتضادیرانسبتبهکرزیترسیممیکند
ولیتصویرشازافغانستانمعاصربههماناندازۀکرزیجانبدارانهاست.جهادشایداساسیترین
نشانهدرروایتعبداهللبود.برخالفروایتکرزی،درموردوحدتملی،روایتعبداهللبرمفهوم
بیعدالتیوبیگانگیمردمبانظام،متمرکزبود.شعاراصلیمبارزاتانتخاباتیویتغییروامیدبود
کهدرنهایتویکلشبکةائتالفخودرابهاینعنوانمسمینمود.باوجوداین،روایتویاز
طریقارزشهاینمادینجهادوشهادتامکانپذیرگردید.سخنرانیهایمبارزاتیعبداهللبهطور
کلیباستایشازجهادآغازمیگردید:»اجازهدهیدبهروحهمةشهداء،بهخصوصشهیدبزرگ
احمدشاهمسعوددرودبفرستم.«پوسترهایتبلیغاتیباشعارهاییمانند»خونشهداضامنآزادی
وحاکمیتملتاس��ت«و»باتجلیلازجهادمامیتوانیمدوبارهملترابس��ازیم«،درتمامش��هر
پخشبود.داکترعبداهلل،تصمیمشراجهتورودبهانتخاباتبهعنوانفرایندهمهشمولدرمیان
جهادیهایجبهةمتحدبازنماییوتصویرنمود.بهرغماینکهباپیوستنقسیمفهیمبهعنوانمعاون
اوِلکرزی،اینائتالفعماًلازهمپاشیدهبود.دراصلگفتمانداکترعبداهللبهنحوغیرمستقیمی
گروهقومیخاصیراهدفقرارمیداد.علیرغماینکهاینگفتمانخاطراتجنگهایداخلی،
ویران��یوآثارناش��یازآنرابرایتع��دادیازافغانهادوبارهزندهمیکرد،ام��ابرایعبداهللو
طرفدارانشتوس��لویبهجهاد،روزهایدرخش��انجهادوزمانیکهاویکیازفرماندهانمهم

بود،تداعیمینمود.ویدریکیازسخنرانیهایمبارزاتیاش،اعالمنمود:
»درسهس��الگذشته،مابادوستانمجاهددرحالمذاکرهبودیمتایکجبهةمتحدراتشکیل
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دهیم.درمالقاتهاییکهداشتیم،موافقتکردیمکهیکمجاهدرابهعنواننامزدانتخابنماییم.
آنهااینبارسنگینرابردوشمنگذاشتند.منبههمةمردمافغانستانوبهبرادرانمجاهدوعده
میدهمکهمنخواستههاوآرزوهایشماراباآوردنامنیتوفضایبرادریوعدالتاجتماعی

برآوردهخواهمساخت.مناحیایحقوقتلفشدهرابرایمجاهدینتضمینمیکنم.«
س��تایشازجهادبرخوانشمتفاوتازتاریخافغانس��تانداللتمیکند؛خوانش��یبالحظات
متفاوتازفرصتوخطر.نخس��ت،اینروایتدورانظاهراًدرخش��انجنگمجاهدیندربرابر
شورویوپیروزیآنهارابازنماییمیکند)1979-1992(.دوم،بهنحوغیرمستقیمیدورۀتسلط
مجاهدیندرس��الهایجنگهایداخلی)1992-1996(،بهخصوصس��لطةیکشبکةسیاسی
قومی–منطقهایوبهویژهشبکةجمعیتاسالمیقومتاجیکراکهعبداهللبهویتعلقداردتداعی
میکند.س��وم،اینروایتبهدخالتبینالمللیپ��ساز2001،زمانیکهمجاهدینوبهخصوص
حزبجمعیتبروزارتخانههایعمدهازجملهوزارتخانههایامنیتیکنترلداش��تند،اش��اره
میکن��دودرنهای��ت،اینروایتب��هدورۀپسازآنکهاکثرمجاهدینبهش��مولداکترعبداهلل
بهوسیلةکرزیازقدرتطردشدند)2002-2004(،داللتمیکند.ازاینرو،اینروایتخوانش
جدیدیاستازتاریخیکهگویابرتالشیکقوم–منطقهدربرابرقدرتهایخارجیوهژمونی
قومپشتونمبتنیبودهاست.بنابراینبااینروایت،عبداهللبههمةمردمیکهازحکومتکرزیدل

خوشیندارند،متوسلنمیشود،بلکهبهگروهخاصقومیسیاسیدرجامعهتوسلمیجوید.
عبداهللدرستمانندکرزیازمفهومپیشرفتدرسخنرانیهایانتخاباتیاشاستفادهمیکند.با
وجوداین،برخالفکرزی،دکترعبداهللسطحباالیفسادحکومت،مطلقالعنانیدولت،وحذف
وطردبرخیازگروههایقومیوسیاس��یراازفرایندسیاس��یواقتصادیدولتسازی،برجسته
میسازد.درسال2009دروالیتپروان،اوبرشعاروحدتملیبهعنوانچشماندازآیندۀتحت

رهبریخودشجهتبرآوردهشدنوعدۀجهادتأکیدکرد:
»منبهش��ماوعدهمیدهمکهتعلیموتربیهرابهنس��لجوانبرگردانم؛حقوقش��مارابهشما
برگردانم،توسعهوحقوقزنانرابیاورم؛حقوقمجاهدینرابهآنهابرگردانمتاعدالتاجتماعی
ایجادشود.منوعدهمیدهمکهعدالتاجتماعیرابیاورمتاتفاوتیمیانشمالوجنوبوشرق
وغربومرکزوجودنداش��تهباش��د.تفاوتیمیانپشتونها،فارس��یزبانان،ازبیکها،هزارههاو

ترکمنهاوجودنداشتهباشد.«
دراس��تادیومورزش��یکابلدر17آگس��ت2009وییکباردیگروحدتملیرابهعنوان
بدیلیدربرابرتمرکزقدرتدردس��تیکفردتعریفکرد.درس��خنانش،اوفس��ادکرزیرا
بهمناس��باتشباقدرتهایغربپیوندزدوکوش��یدتاازبیباورشدنافغانهابهمؤثریتمداخلة
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خارجیاستفادهکند:
»مانمیخواهیمکهقدرتدردستیکشخصباشد،یکخانواده،یکمافیاویکفروشندۀ
موادمخدرباش��د.مامیخواهیمکهقدرتباش��مامردمباشد.ماوحدتملیمیخواهیموفرقی
نمیکندش��مابهکدامنژاد،ق��ومومذهبتعلقدارید.امروز،امپراط��وریایکهباپولکاغذی
ساختهشدهبود)اشارهبهدالرهایآمریکایی(شکستهشدهاست.همهبامااست،مردمبامااستو

همچنینخدابامااست.«
تقابلش��دیدگفتارونمادگراییکهدرمبارزاتانتخاباتیبهکارگرفتهمیشود،درانتخاباتی
ک��ههمبهلحاظماهیترقابتیوهمبرادعاهایفردخاصیمیچرخد،ش��ایدغیرمنتظرهنباش��د.
عالوهبرآن،اینکهقوم-منطقهگراییمتنمهمیدرنظمنمادینسیاس��تافغانس��تانوانتخابات
ریاس��تجمهوریافغانس��تانباقیمیماند،باتوجهبهتاریخوضعفموجودملیگراییمدنیدر

کشور،نبایدموجبتعجبگردد.
مرکزی��تومحوریتقومیتونژادگراییدرمبارزاتانتخاباتیکاندیداهاحتیازنمایههایی
کهدرش��هرچندقومیکابلاس��تفادهشدهبود،آشکاراس��ت.کالهولنگیدونمادعمدۀقومی
اس��تکهبهس��ادگیموردبهرهبرداریقرارگرفت.بهعنواننمونه،تصویرهایکرزیدرمنطقة
دشتبرچی)کهاکثریتجمعیتآنراهزارههاتشکلمیدهند(بالنگیهزارگیبود،درمنطقة
خیرخانه)بااکثریتتاجیک(باقرهقول،کالهیکهویمعموالًبهسرمیگذارد.درمنطقةکارته
نو)بااکثریتپش��تون(لنگیپشتونبهسرداشت.همچنینعبداهلل،کالهپکولبهسرگذاشتتابه
حامیانتاجیکشمتوسلشود،ازلنگیپشتوناستفادهنمودتانگاهپشتونهارابهخودجلبنماید.
باوجوداین،بهرغماینبازیس��طحینمایشپایگاهِملی،کاندیداهادرواقعحمایتپایگاههای

قومی-منطقهایرابهدستآوردند.
براساستصویرشمارۀ1نتایجانتخاباتدرسطحولسوالیهانشانمیدهدکهروایتقومیدر
جلبآراءمؤثربودهاست.درحالیکهکهکرزیبیشترآراءخودراازمنطقهپشتوننشینجنوب
بهدس��تآورد،عبداهللبیشترینآراءخودراازوالیاتشمالیوغربیبهدستآورد.درمناظقو
والیاتمرکزیغزنیودایکندی،بشردوست،بهعنوانسومینکاندیدبیشترینرأیهزارههارا

بهدستآورد.
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تصویر1:

3. شبکه های سیاسی، فرصت ها و دولت
اینبخشس��هنوعمناسباتاربابرعیتیراکهدوکاندیدریاستجمهوری،کرزیوعبداهلل
ازآنهااس��تفادهنمودندتاآراءمردمرابهدستآورند،موردبررسیوارزیابیقرارمیدهد.این

شبکههاعبارتبودنداز:
1(شبکةفردیکهحولافرادقدرتمندشکلمیگیرد؛

2(رهبرانوبزرگانقومیوقبیلهای؛
3(مقاماتمحلیوالیاتوولسوالیها؛

انتخاباتریاس��تجمهوریس��ال2009نش��انمیدهدکهمناس��باتاربابرعیتی،درشکل
کنون��یاشارتباطواضحیباهویته��ایاجتماعیوبهخصوصقومی��تدارد.داکترعبداهللو
رییسجمهورکرزی،هردوبهشبکههایقدرتمنِدعمدهمتوسلشدنداکثرتحلیلگرانافغانستان
زدوبندهایسیاسیرادرحدمعامالتمیاننخبگان)افراد(میداننداماازدیداینتحقیق،شبکههای
سیاس��ی-اقتصادینقشاصل��یرادرمعامالتقدرتبازیمیکنند.ای��ننخبگاننمایندگیاز
ش��بکههایخاصیمیکنندکهظرفیتسازمانیش��بکههایمذکور)پول،اطالعات،تخصصو
مشروعیت(،درحفظوگسترشقدرتشبکةشاننقشبازیمیکند.رهبرانکاریزماتیکقومی-
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ش��بکهایمسئولیتانسجاموموثریتاینش��بکههارابهعهدهدارند.نقشرهبرضروریاستاما
نبایدبدینمعنیباشدکهماتحلیلخودراصرفاًبهرهبرسیاسیمحدودکنیم.درفضایرقابتمیان
شبکهها،ضعفرهبریدریکشبکه،مجالنفوذوجلبرابرایشبکههایرقیبفراهممیکند.
ع��الوهب��رایندرانتخابات،کاندیدایرقی��بدرتالشاینبودندتابارهبرانش��بکههایفردی
مستقیماًواردمعاملهشوندتاازاینطریقبتوانندمیدانبازیپیچیدهارباب-رعیتیراکنترلوحفظ
نمایند.برایحفظاختصار،بهاینشبکههایسیاسیبانامبردنازرهبرانشاناشارهخواهیمکرد.
رییسجمهورکرزینس��بتبهنامزداندیگردرزمینةجلبحمایتش��بکههایعمدۀسیاسی
موفقبود.موافقتهاییبارهبرانقومیمنطقهایذیلبهعلتپایگاهمردمیآنهاصورتگرفت:
محمدمحققوکریمخلیلی،برایرأیهزارهها،جنرالعبدالرش��یددوستمبرایرأیازبیکهاو
مارش��الفهیمواسماعیلخانبرایرأیتاجیکها،ش��یرمحمدآخوندزادهدرهلمند،وبرادرش
احمدولیکرزیبرایرأیپشتونهادرقندهار.سایرافرادقدرتمندمانندعبدالربرسولسیاف،
عبدالحقاحدی،گلآغاش��یرزیوپیرگیالنی،بهعلتش��بکههایقدرتفعالش��انبهخدمت
گرفتهش��دندتاپایگاهمردمیشان.بهعنواننمونه،سیاف،مجددیوپیرگیالنی،بهعلتارتباطو
پیوندیکهباحلقاتمحافظهکاردرکشورداش��تند،انتخابشدند.کرزیبهنحوموفقیتآمیزی
مارش��الفهیم،عالیترینفرماندۀجمعیتاس��المیرابرایمعاونیتاولریاستجمهوریجهت
فروپاش��اندنش��بکةجبههمتحدش��مالانتخابنمود.جبهةمتحدائتالفسستیازچندینشبکة
جهادیبودکهبهعلتسیاس��تهایکرزیازس��اختارقدرتکنارزدهش��دهبود.کریمخلیلی،
بهعنوانمعاوندومرییسجمهورکرزی،باقیماند.کرزیتعدادیازافرادقدرتمندپشتون،مانند
گلآغاشیرزیراتشویقووادارنمودکهازانتخاباتکناربرود.جالباینکه،تصمیمکرزیمبنی
براجازهدادنجنرالدوس��تم،رهبرجنبشبرایبازگشتبهافغانستانازتبعیددرترکیه،نشانداد
کهکرزیمیدانس��تکهاوبدونحمایتاینشبکهها،)بهدلیلنداشتنهوادارانفراقومیوپایة

قدرت(برندهنمیشود.
ازس��ویدیگر،داکترعبداهللبرایجذببرخیازمتنفذیندرس��اختارقدرتش��بکهایاش
تقالکرد.عطامحمدنور،والیبلخوبرهانالدینربانی،رهبرمعنویجمعیتاسالمی،مهمترینو
چشمگیرترینچهرههابرایبهدستآوردنآراءتاجیکهابودند.آقایربانی،عبداهللرابهصورت
رس��میتأییدنکردهبود.شبکههایقدرتعبداهللدرمیانپش��تونها،هزارهوازبیکهاعمدتاًاز
شبکههایدارایقدرتدس��تهدوم،مانندسیدحسینانوریوقربانعلیعرفانیتشکیلشدهبود.
معاونانداکترعبداهللنس��بتاًافرادوچهرههایناشناختهایمانندهمایونواصفی)ازقومپشتون(و

داکترچراغعلیچراغ)ازشیعیان(بهترتیببهعنوانمعاوناناولودومداکترعبداهللبودند.
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تحقیقاتمردمشناس��ینش��اندادکهاتخاذچنینن��گاهابزارگرایان��هایدرفرآیندانتخابات
ریاستجمهوریهمهگیربود.علتآننیزعمدتاًبهایندلیلبودکهرهبرانشبکهاینشاندادند
ک��هآنهامایلبهفروشآراءهس��تندون��هایجادائتالفه��ایدوامدار،وعالقهمندیچندانیبه

حمایتازاربابانقومی-منطقهایندارند.
ساختاراینشبکههایقدرت،براساساصلمقابلهبهمثل،شکلگرفتهبود.درحالیکهکرزی
مقامهایوزارت،قراردادهایحکومتوبودجةتوس��عهایرابهعنوانمنابعسیاسیبهاینحامیان
وعدهدادهبود،حامیانش��بکهایکرزی،مانندمحمدمحقق،رهبرحزبوحدتاس��المیمردم
افغانس��تانویکیازش��بکههایسیاس��یقدرتدرمیانهزارهها،بهصورترسمیپنجوزارترا
برایشبکةسیاسیاشازکرزیخواستارشدهبود.عالوهبرآن،محققخواستارقدرتتعیینافراد
بهس��متهایمهمدولتیوهمچنینتبدیلولس��والیهایجاغوریوبهس��ودبهوالیتشدهبود.
بههمینترتیب،بهجنرالدوستمنیزدووزارتوعدهدادهشدهبود.خواستههایقربانعلیعرفانی،
رهبرش��بکةسیاسیحزبوحدتاس��المیملتافغانستانکهباعبداهللائتالفکردهبود،تصویر
خوبیازماهیتتقاضاهاییکهصورتگرفتهبود،ارائهمیدهد.اوش��رایطخودرابهاینترتیب

علناًاعالمکرد:
بیستدرصدازحقوقسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیهزارههادرداخلدولت،ساخت
سرکمناطقمرکزیافغانستانازکابلتاهرات،حلعادالنةنزاعمیانکوچیوهزارههاوارتقاء

دوولسوالی)مناطقمرکزی(بهوالیت.
اینمعامالتش��بکهایقومی-منطقهای،حتیدرسطحمحلیتأثیرداشت.نتایجانتخاباتدر
س��طحولس��والیهااهمیتنقش��یکهاینمتنفذیندرچرخشآراء،بهخصوصبهطرفداریاز
کرزیایفانمودندراتأییدمیکند.باوجوداین،دادههایمذکورهمچناننش��انمیدهدکهتوان
ومیزانمانورقدرتآنهابهعنوانرهبرانشبکةفردیدرمناطقوحوزههایمختلف،نهحتمی
ونهدایمیاست.درحالیکهدوستمدروالیتجوزجانبسیارموفقبوددروالیتفاریابموفق
نبود.محققوخلیلیدربامیانووردکموفقبودند،باوجودایندردایکندیوغزنینتوانس��تند
موفقباش��ند.بهعلتاینکهبشردوستاکثریترأیهزارههارادرایندووالیتبهدستآورد.
بههمینصورت،مارش��الفهیم،نتوانس��ترأیتاجیکهارادروالیتخودشپنجشیرووالیت
همج��وار،پروانبرایکرزیبهدس��تبی��اورد.باتوجهبهاینرویداده��ا،جایتعجبنبودکه
نامزده��اتالشکردندتامعامالتگس��تردهانجامدهند.تصمیممبنیبراجازهدادنبهبرگش��ت
دوستمازتبعیدوتواناییویبهجمعآوریرأیدستکمدربرخیازوالیات،برایکرزیبسیار
حیاتیبود.همانگونهکهیکنمایندۀزنازوالیتجوزجاندرپارلمانتوضیحمیدهد:»میتوانم
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بگویمکهبازگشتدوستمیکروزقبلازانتخاباتتأثیربسیارعمدهایبرحامیانوطرفدارانوی
داش��تکهبهکرزیرأیدهند.بیش��ترازبیکهاازکرزیناراحتبودند.باوجوداین،وقتیکه
دوستمحمایتشراازکرزیاعالمنمودبیشترازبیکهاازویپیروینمودند.دستکم،دروالیت
جوزجاناینبهروشنیمعلومشد.مشاورارشدکرزیهمچنینتأییدواشارهمیکندکهفراخوان

دوستمموجرابهنفعکرزی،تغییرداد.«
درس��طوحمحل��ی،ش��بکههایاربابرعیتیماننددوس��تمبهصورتعلنیب��رایکاندیدای
طرفدارش��انتبلیغومبارزهنمودند.درمبارزاتانتخاباتی،اینشبکههابهنحومناسبیازنمادهای
فرهنگ��یوهمچنینصورتبندیوطرحآرمانهایجمعیقومی-منطقهای،همانگونهکهخود
آنهاراتعریفمینمودند،اس��تفادهکردند.رهبرانسیاس��یبهصورتگس��تردهایبهمناطقو
محالتش��انس��فرنمودندتاش��خصاًحمایتمردمراجلبنمایند.روزیکهدوستمبهوالیت
جوزجان،پایگاهاصلیقدرتش،س��فرنمود،اعالمنمود:»ش��مامرادوس��تداریدیانداریداین
انتخابش��خصیش��مااست.اماچونش��ماواردجنبشش��دید،بایدازتصمیماتومعاملهاش
حمای��تنمایی��د.بیاییدباهممتحدباش��یموبهدیگراناجازهندهیمک��هازقربانیهاوخونهای
ریختةشماسوءاستفادهنمایند.بیاییددرکنارحامدکرزیقرارگیریم؛ومنبهعنوانرهبرشمااز
شمامیخواهمباهممتحدبشویمواطمیناندهیمکهحامدکرزیدردورنخستانتخاباتبرنده
میشود.«بههمینصورت،محققبهطرفدانشدروالیتدایکندیگفت:»اگرمندرمیاناین29
کاندیدفردبهتریرامییافتمبهشمامیگفتمکهبهآنرأیبدهید.ملتمن،مندوخواستهازشما

دارم،اولمشارکتکاملدرانتخاباتودومرایشمابهکرزی.«
شبکههایسیاسیبهعنوانمیانجیویابهعنواننمایندۀکاندیداهایمطرحریاستجمهوری،
نیروهاومنابعس��اختارش��بکهایخودش��انراجهتبس��یجرأیدهندگان،فراهمکردند.آنها
شبکههایسازمانیطرفدارانشانرادروالیات،ولسوالیهاوقریهجاتدردورانانتخابات،بهکار
گرفتند.مبارزاتانتخاباتیمعموالًمتضمنگردهماییبزرگ،باتهیةغذاووس��ایلحملونقل،
مالقاترودررو،سازماندهیهمایشها،توزیعموادتبلیغاتانتخاباتی،اهدایتحفه،مانندروسری

وچادربهزنان،یاپولبهمساجدمحلیوچسباندنپوستربود.
عالوهبرشبکههایغیررسمیحامیان،شبکههایسیاسی،همچنینتوانستندکهازسایرمنابعی
کهدراختیارداشتندنیزاستفادهنمایند.اینمنابعشاملاستفادهازشبکههایتلویزیونیورادیویی
جهتبسیجطرفدارانوپخشتصویرمنفیازکاندیدایمخالف،میشد.برخیازقدرتمندترین
شبکهها،ش��بکههایتلویزیونیورادیوییخودشانراداش��تندازجملهخلیلی،محقق،دوستمو
سیاف.داکترعبداهللتنهاقادربودکهبهشبکههایتلویزیوننورینمتکیباشدکهارتباطنزدیکی



دموکراسی افغانی؛ فرصت ها و چالش ها 146

باجمعیتاسالمیدارند.برخیازرسانههایچاپینیزازنامزدانحمایتوپشتیبانینمودند.

فرصت طلبی و معامالت گروه های کوچک تر 
درکنارمعامالتوبدهبستانهایرهبرانشبکههایقدرتمند،گروههایمتشکلدیگرینیزاز
دادوستدهایانتخاباتیبهرهبرداریکردند.متنفذینمحلی،بزرگانروستاوحتیبعضیازتجاربا
کاندیدایعمدهواردچانهزنیومعاملهشدند.تحقیقمردمشناسانهدردفاترانتخاباتیکاندیدادر
کابلنش��انمیدهدکهرهبرانمحلیبهطورمنظمبهکاندیداهایمختلفنزدیکمیشدندودر

بدلمنابع،کمکهایتوسعهایوحتیپولنقد،حمایتشانرااعالممینمودند.
تحقیقاینمقالهنش��اندادکهروس��تاییان،نمایندگانقبایل،مسئوالناتحادیههایتخصصی
مختلفدرش��هرهاماننداتحادیةدکانداران،اتحادیةقالینبافان،نویسندگانوانجمنهایهنری
واتحادیههایجوانانبهطورمنظمباهریکازکاندیداهادیدار؛میزانرأیمش��خصرابهآنها
پیش��نهادودرعوضس��اختاستدیومورزشیجدید،تأس��یسانجمناجتماعیویاانواعدیگر
همکاریه��ایمالیراازکاندیداهاتقاضامیکردند.بهطورمثالدریکیازمالقاتهایکگروه
اززن��اندرخواس��تخودراچنینبیانکردند:»مااززناندش��تبرچ��ینمایندگیمیکنیم.ما
300کارترأیدهیداریمومابههمکاریهایخویشدرمبارزاتانتخاباتیشماادامهخواهیم
داد،امامابههمکاریهایش��ماضرورتداریم.«منظوردراینجادرخواس��تحمایتمالیبود.
همچنانیکگروپازبوکس��رهاپیش��نهادنمودندکهدربدلهمکاریش��انبرایتأمینامنیت
درروزانتخاب��ات،کاندیدموردنظرباآنه��ادرخصوصاعماروتجهیزکلپبوکسهمکاری
مالیکند.چنینخواس��تهاومطالباتدرمیانگروههایه��ایمتعددبهیکامرمعمولتبدیل
شدهبود.هرچندنمیتوانپرداختوجوهاتمالیتوسطکاندیداهاراتأییدکرد،امااینواقعیت
کهگروههایمختلف،حتیبهشکلآشکاربرایاخذوجوهاتمالیچانهزنیمیکردند؛بهمیزان

وسیعیبررفتارهایفرصتطلبانهواستفادهجویانةآنهاداللتمیکند.
تحقیقمیدانیهمچنینبهروشنیآشکارمیسازدکهاینفرایندچانهزنیدوطرفهاست.گروهها
ارزیابیه��ایخویشرادرموردنامزدهایاصلیبیانمینمودند،درحالیکهنامزدهانیزدرمورد
حامیاناحتمالیوجلبحمایتآنانبررسیهاومحاسباتخویشراانجاممیدادند.نامزدهاابتدا
برایجذبحمایتخویش��اونداندوروشبکةخانوادگیخویشاقداممیکنند.حسوفاداری
مبتنیبرقوم،تعهدوروابطمتقابلدرس��طحمحلیقویاست،امادرسطحباالترازاین؛نامزدان،
حمایتشبکههایمهمسیاسی،کهظرفیتباالییبرایجلبحمایترهبرانمحلیمانند)سران
قبایل،مالامامانمساجد،تجارمحلی،اربابها،بزرگانقریهو...(راداراباشند،جستجومیکردند.
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ازنظرفرهنگسیاس��یدوتنازنامزدهایعمده؛کهدرمهماننوازی،توزیعوجوهمالیودیگر
منابعازخودس��خاوتنش��اندادهبودند،بیشترمانندیکخانقبیلهایعملکردهاند.مهمانیهای

مجلل،ارایةغذاومیزبانیمنظماحزاببخشعمدۀمبارزاتانتخاباتیآنهابودهاست.
ب��اافزایشناگهانیکمکهایبینالمللیومهیاش��دنفرصتبرایمعاملهگریهمراهباتعدد
بازیگرانموجود،حرکاتوفعالیتهایاس��تفادهجویانهنیزش��دتگرف��ت.نقلقولزیرنهتنها
گس��تردهگیاستفادهجوییوفرصتطلبیایجادش��دهدرزمانانتخاباتراآشکارمیسازد،بلکه

مشاهداتنویسندهرانیزتأییدمیکند:
»دستباالیدستاست.اکثرکس��انیکهدردفترهایمبارزاتیکارمیکنند؛کسانینیستند
کهبرایپیروزیعبداهللدرانتخاباتکارکنند،بلکهکسانیاندکهبرایبهدستآوردنپولآنجا
هس��تندوازباالتاپایینفرصتبهدس��تآوردنپولرادارند.اینمثلیکتجارتاست.عبداهلل
ازکش��ورهایخارجیپولبهدس��تمیآوردوبعدآنرابرایدوستانونزدیکانخویشتوزیع
میکندوآنهاپولرابرایدیگرانتوزیعمیکنند.حتیآدمهایفقیرنیزازاینخوانگس��ترده
بهرهمیبردند.هرروزحداقل1000نفردراینجا)دفترمرکزیکمپاین(میآیند.بهنظرمنآنها
همهدزدهاوافرادبیکارندکهازوالیاتاینجامیآیندوهدفآنهابهدستآوردنپولعبداهلل
میباش��د.منفک��رنمیکنمهیچیکازآنهابعدازبهدس��تآوردنپولب��هنفععبداهللکمپاین

کنند.«

شبکه  ارباب-رعیتی دولتی 
عرصةسومیکهدرآننامزدانریاستجمهوریبرایکسبحامیانبیشتررقابتمیکردند؛
ش��بکههایانهاده��ایدولتیمانندوالیان،ولس��والهاومقاتمحلیبودند.اینش��بکههایدولتی
درمواردیدرتداخلبانهادهاوشبکههایقومی-سیاسیکهدرباالبحثشدقراردارند.بهدلیل
س��اختارمتمرکزقدرت،دردورانبعدازس��ال2001رئیسجمهورکرزیازطریقش��بکههای
ایجادش��دهدروزارتخانههایدولتی،نهتنهاتوانس��توالیانوولسوالهارا،بلکهرؤساومدیران
والیاتوولسوالیهارانیزتعییننماید.شبکةوفاداربهکرزیبااستفادهازفرصتهایایجادشده
بهطورمداومدوس��تانوافرادمتعهدبهتیمخویشرادرس��طوحمختلفپس��تهایدولتیمقرر
نمودند.اینش��بکههایحکومتیبهخص��وصدرجریانرقابتهایانتخابات��یبرایتیمحاکم

نفعآورست.
ش��بکههایمذکورنقشمهمیرادرهماهنگساختنتالشهادرسطحکشوربازینمودند.
بهطورمثالاس��داهللخالد،کهقباًلیکش��بکةمستحکمرابااستفادهازپستدولتیبهعنوانوالی
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غزنیوقندهاردرمناطقجنوبوجنوبش��رقایجادکردهبود،درانتخاباتازاینش��بکهبهنفع
کرزیاس��تفادهکرد.عطامحمدن��وروالیوالیتبلخوحاجیبهلولوالیوالیتپنجش��یرتنها
والیانیبودندکهبهطورآش��کارحمایتش��انراازداکترعبداهللاعالمنمودند.اتهاماتگستردۀ
تقلبعلیهمقاماتدولتیدروالیاتوولسوالیهانمایانگرنقشبرجستةآنهادرانتخابدوبارۀ

کرزیدرسال2009میباشد.

نتیجه گیری 
انتخاباتریاس��تجمهوریس��ال2009ابعادمختلفدینامیکقدرتدرافغانستانرابعداز
2001نش��انمیدهد.ادعاهاینامزداندررابطهبهوحدتملیدرجریانانتخابات،گاهیبهطور
ضمنیوزمانیهمبهشکلصریحثابتشدکهغیرواقعیبودهورویهوطرزالعملآنهانشانداد
کهاینشعارهاظاهریاستواعمالنامزدانرنگوبویقومی-منطقهایداشتهاست.ودرحین
باالگرفتنبحثهاوگفتمانها،شبکههایسیاسیرقیبباقومیساختنگفتمانانتخاباتتوانستند
برمیزانرأیخویشبیافزایند.درعینحال،نامزدانباشبکههایسیاسیقومیقدرتمندبهمعامالت

پرداختندوگروههایمحلیکوچکنیزبهنوبةخودازدادوستدهایانتخاباتیبهرهبردند.
عرصةسیاسیدرافغانستاندرانحصارشبکههایقدرتمندسیاسی-اقتصادی،گفتمانقوممحور
وتاحدیبزرگان،منتنفذینوگروههایمحلیاست.انتخابات2009نمایانگرمعامالتپیچیدهو
متغییرمیاناینشبکههاونقشآنهادرنتیجةانتخاباتبود.درانتخابات2014نیزبازیگراناصلی
عرصةرقابتهایسیاسیبهصورتبنیادیتغییرنکردهاند،بلکهفقطقدرتوموضعگیریبرخی
ازش��بکههاممکناستتغییرکردهباش��د.درایندورمبارزاتانتخاباتینیز،ماشاهدمعامالتو
بدهبستانهایآشکاروپنهانوگفتمانقوممحوردرسطوحمختلفهستیم.ایننشانمیدهدکه
قدرتوکارکرداینش��بکههایسیاس��ی-اقتصادیدرسیاستافغانستاننهادینهشدهودرآیندۀ

نزدیکمنقضینخواهدشد.
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مسالمت آمیز قدرت

سنجرسهیل1

بیطرفیکرزیدرانتخاباتآتیمیتواندسرآغازیکسنتجدیددرتاریخسیاسیماباشد.
اومیتواندبابیطرفیخوددرانتخاباتتداوموپیشرفتیکافغانستانمرفه،باثباتودموکراتیک
راتضمی��نکند.دراینصورتهیچکسحقنخواهدداش��تتاپسازاع��المنتایجانتخاباتو
انتقالصلحآمیزقدرتدرهنگامیکهحامدکرزیدیگربهیکفردعادیمبدلمیشود،دست
بهانتقامجوییوتصفیهحس��ابسیاس��یبااوبزند،بلکهبایدویرابهعن��وانمیراثگذارانتقال
صلحآمیزقدرتبهرسمیتبشناسدوازعزتوشرفوجایگاهسیاسیاودفاعکند.مادرتاریخ
سیاسیخودشاهدانتقالمسالمتآمیزقدرتازیکرییسجمهورمنتخببهرییسجمهوردیگر
نبودهایم.حتادرنظامهایسیاسیغیردموکراتیکویاسلطنتیمانیز،انتقالقدرت-اگرنههمیشه
ولیاکثراً-باخشونتوکشتارهمراهبودهاست.بههمینعلتاکثرحکمرانانسیاسیمادرپایان
دورۀحکمرواییخود،پیوس��تهتالشکردهاندتابدونزوروخش��ونتازقدرتکنارنرفتهویا
خواس��تهاندبهنوعیاقتدارخودراازطریقدستنشاندههایخودتداومببخشند.اینسنِتسیاسِی

1.صاحبامتیازروزنامهیهشتصبحوفعالجامعهمدنی.
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بد،هنوزدرفرهنگسیاسیمابهخوبیبرجستهاست.شایدیکیازدالیلعمدۀآناینباشدکه
حکمرانانمادرهنگامختماقتدارخود،همیش��هباایندله��رهمواجهبودهاندکهاگربعدازختم
اقتداردرقدرتس��همنداش��تهباشند،ممکناستباانتقامجوییمخالفانسیاسیوکسانیکهدر

جریاناقتداراوآسیبدیده،مواجهشوند.
درسیس��تمهایدموکراتی��ککهنهادهاوقوانینحاکماندوسیس��تمبراس��اسش��فافیتو
حسابدهیعملمیکند،هیچسیاستمداروحاکمیازآیندۀسیاسیخودپسازرفتنازقدرت
نگراننیس��ت.اومیداندکهدریکروندش��فافودموکراتیک،بهقدرترس��یده،ازنهادهای
دموکراتیکوقانونیپاسداریکردهوقانونراتطبیقکردهاست.ازجانبی،همچنانایناطمینان
راداردک��هدریکنظامدموکراتیکوقانونمن��دهیچاقدامیعلیهوینمیتواندبرخالفقانون
صورتبگیرد.اماازآنجاییکهتجربةایجادوتطبیقسیس��تمهایدموکراتیک،جدیداستو
طبیعیاستکهازخألهاونواقصیرنجمیبرد،طبیعیاستکهحاکمانامروزماازآیندهنگران

باشند.
ایننگرانیرامیتواناینروزهادررفتارهاوعملکردهایرییسجمهورکرزیدید.هرچند
حام��دکرزیتالشمیکندتادربرابرافکارعامه،اقداماتیانج��امدادهواظهاراتیبیانکندکه
نشانگربیطرفیاشدرروندانتخاباتباشد،امافعالیتهایپشتپردۀاوکامالخالفچیزیاست

کهدرمألعامانجاممیدهد.
جدیدتریننمونةآن،برگزاریجرگةتفاهماست.اینجرگهکهظاهراًمتشکلازافرادبانفوذ
ازسراس��رافغانستاناس��ت،تالشداردتامیاننامزداننزدیکبهحامدکرزییکاتحادجدید
انتخاباتیبسازد.ایجاداتحادانتخاباتیوکوتاهشدنفهرستنامزداندرهرانتخاباتییکامرطبیعی
وخوباس��ت.امااگرایناتحادهابهدس��توروهدایترییسجمهورصورتبگیرد،بهصورت
واضحمداخلهدرروندانتخاباتوآمادگیبرایمهندس��یآرااست.درشرایطیکهدرفهرست
موجودنامزدانانتخاباتریاستجمهوری،نامزداننزدیکبهارگمتعدداستوحتیهرکدام
ازآنهامنتظراینهس��تندتارییسجمهوریبهعنواننامزدموردنظرشانتخابشانکند،احتمال

مهندسیآرامیتواندبهنتایجبسیارخطرناکیمنجرشود.
نامزداننزدیکبهارگ،همتبارندواگررییسجمهوریهریکازآنهاراانتخابکند،در
گامنخس��تآرایپشتونهارادرانتخاباتآتیبهشدتآس��یبخواهدزدواختالفاتدرمیان
آنهاراشدتخواهدبخشید.اینمسألهباتوجهبهشرایطامنیتیوکمبودعالقهمندیدرمناطق
پشتوننشینبرایشرکتدرانتخابات،میتواندمنجربهغیابتآرایپشتونهادرانتخاباتگردد
کهبهصورتطبیعیاینمس��ألهمیتواندازس��همگیریپشتونهادرایجاداقتدارآیندهبهصورت
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جدیبکاهد.ازجانبدیگر،ایجاداتحادانتخاباتیبااستفادهازامکاناتدولتیوتحتمدیریت
حامدکرزی،بهگونةعادیسببایجادحسانتقامجوییدرمیاننامزداناقوامدیگرخواهدشد.
درحالیکهحامدکرزیبهعنوانرییسجمهورمنتخبافغانس��تانوبراس��اسنّصصریحقانون
اساس��یمسئولیتداردتادرانتخاباتبیطرفبماند.اگرحامدکرزیدرانتخاباتآتیبیطرف
نماند،نتایجانتخاباتمانهتنهافاجعهباروتوأمباخشونتخواهدبود،بلکهسببانسدادسیاسینیز
خواهدش��د.ازجانبی،ماشاهدآنچرخشعظیمتاریخیکهمنتظرشهستیم،نخواهیمبود.برای
منبهعنوانکس��یکهتمامیسالهایاقتدارسیاسیکرزیراش��اهدبودهام،برخیازترسهاو
نگرانیهایاوقابلدرکاست.اومیدانددرطولاینسالهادشمنانزیادیبرایخودساختهاست
وممکناستهریکازاینهاپسازآنکهاوازقدرتکناربرود،باویدستبهتصفیهبزنند.اما
اگرکرزینقشبیطرفبهعهدهبگیردوبگذاردکهانتخاباتدریکفضایرقابتیسالمبرگزار
گردد،مردمافغانستانونامزدانریاستجمهوریازیکطرفمدیونمیراثعظیمیخواهندبود
کهازاوبرجایمانده،وازسویدیگرمردمونامزدانریاستجمهوریبهشمولبرندۀانتخابات،
مسئولیتخواهندداشتتاازجان،شرف،عزتونقشتاریخیحامدکرزیپسازختماقتدار

ویحراستکنند.
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محمدنبیاحمدی1
چکیده

انتخاباتریاس��تجمهوریس��ال1393ازاهمیتبس��یاریبرایمردمافغانس��تانبرخوردار
میباشد،چونقراراستبرایاولینبارقدرتبهشکلدموکراتیکآنمنتقلشودوسنتپویایی
درفرهنگسیاسیکشوربنیانگذاریونهادینهگردد.امااینمهمهمراهاستباگمانهها،تردیدها
ونگرانیهای��یمبنیب��راینکهآیااینانتقالقدرتبدونتنشوبهش��کلدرس��ت،عادالنهو
دموکراتیکآنصورتخواهدگرفتیااینکهباردیگرهمانس��ناریوهایگذشتهتکرارشود
وخش��ونت،تنشهاوجنگهاکش��وررابهبحرانیعمیقسوقدهد.ایننوشتاردرصددبررسی
س��ناریوهایمحتملدرانتخاباتکنونیریاس��تجمهوریاس��ت.دراینپژوهشبااستفادهاز
تکنیکسناریوسازی؛9سناریوارائهشدهاست.دررابطهباهریکازسناریوهاسعیشده،دیدگاهها
ونظریاتازابعادومناظرمختلف)نهادهایجامعةمدنی،مس��ئولینبرگزاریانتخابات،اس��تادان
دانشگاه(بررسیگردد.زیرابررسیاینمهمبارویکردعلمیچشماندازیروشندراینراستابهما
میدهد،بنابراینمیتوانفرصتها،تهدیدها،چالشهاومشکالتفرارویانتخاباتراشناسایی

وراهحلهایمعقولمعطوفبهاهدافرا-کهقانونیواجراییباشند-ارائهنمود.

1.استاددانشگاه،ماسترجامعهشناسی،نویسندهوپژوهشگر
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مقدمه
گابریلگارس��یامارکز،نویس��ندۀمعروفامریکایالتین،گفتهاس��ت:»آیندهچیزینیست
کهانس��انبهارثببرد؛بلکهچیزیاس��تکهانسانخودمیس��ازد.«اینعبارتبهخوبیگویای
اندیش��هییآیندهسازاستکهامروزهبابرس��اختندانشآیندهپژوهیوتالشبراییافتنراههاو
روشهاییبرایدرکبهترماهیتروزگارپیشرو،وظیفةخودرانهتنهاپیشبینی،بلکهس��اختن
آیندهبرپایهبرنامهریزیهایدرستمیداند.1اینمهمرابطةمستقیمیبینپیشرفتوتوسعهیافتگی
کشورهامیتواندداشتهباشد؛بهاینمعناکهآیندهپژوهیوبرنامهریزیوداشتناستراتژیمعطوف
بهآیندهخاس��تگاهاشدرمیانجوامعتوس��عهیافتهاستوکاربردشبیشتردرکشورهایمدرنو
توس��عهیافتهبودهودرکشورهایجهانسوموتوس��عهنیافتهیادرحالتوسعهکمتربهعنوانیک
علم،بداننگریستهشدهاست.افغانستانهمبهعنوانیکیازکشورهایتوسعهنیافتهودرگیربحران،
ازاینقاعدهمس��تثنینبودهوهموارهکنشهاوعملکردهایآن؛احساس��ی،عاطفی،مقطعیو
واکنش��یبودهاس��ت.بعدازحادثةیازدهس��پتامبر2001م،وباآمدنگفتمانمدرن)دموکراسی،
حقوقبش��ر،آزادیبیانو...(روزنههاییفرارویملتافغانس��تانگشودهشد،ودستآوردهای
بسیاریبرایمردمبهارمغانآورد،یکیازایندستآوردها،برگزاریانتخابات،وقدسیتزدایی
ازقدرتدرکش��ورمیباش��د،بهبیاندیگر؛انتخاباتدرواقعتجليارادۀمردم،راهيبرايتعیین
سرنوشتاعضايیکجامعةسیاسي،ابزاريبرايمهارقدرتوباألخرهنمادآشکاردموکراسي
اس��ت.دردموکراسياینفرضبنیاديمقبولافتادهاستکهمردمخودبایدسرنوشتخویشرا
تعیینکنندورضایتشهرونداندرتبعیتازدستگاهحاکمه،ازمتغیرهاوعناصراساسيدرفلسفة
سیاس��يدموکراسيبهشمارميرود.راهکشفمشروعیتحکومتدریکفلسفةسیاسيونظام

دموکراتیک،رضایتومقبولیتعمومياست.
تعیینسرنوشتدریکجامعةسیاسيکهازافراديباعالیقوسالیقمتفاوتتشکیلشدهاست،
ازطریقبرگزاريانتخاباتآزادشفافوعادالنهممکنميگرددوجزاین،راهيبرايابرازاراده
ونش��اندادنرضایتیاعدمرضایتازدستگاهحاکمهودولتمردانوجودندارد.2امااینکشور
کهراهدرازیتارس��یدنبهثباتسیاسیواجتماعیدارد،دربرگزاریاینامرمهمباچالشهاو
مشکالتبسیاریدستبهگریباناست،بنابرایندرایننوشتارسعیکردیم،سناریوهایاحتمالی
کهممکناس��تدرراس��تایاینپروس��هاتفاقبیفتدرابهصورتعلمیوکارشناسانهبهبررسی
گرفته،راهکارهاوراهحلهاییرابرایهرچهبهتربرگزارشدناینانتخاباتسرنوشتسازبیابیم.
زیراهمهبهاتفاقهمبهایننکتهاذعانداریمکهراهیوگزینهییجزانتخاباتنداریم،درغیرآن
عقبگردیخواهدبودکهدس��تآوردهایدهةگذشتهراکهدارایاهمیتفوقالعادهییاست،
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ازدس��تخواهیمداد.بنابراینباترس��یمآیندههایاحتمالیوبررسیآنهاپیشاپیشباسنجش،
خردورزیوعقالنیتسیاس��یراههاییرابرگزینیمواجرانماییمکهدرنهایتبهسودهمةمردم
وکشورباشد،نهمنفعتشخصی،تیمیوگروهی،بلکهملتوحقوقوخواستههایسرزمینیبه

نامافغانستاندرآنگنجاندهشود.
روشتحقیق:بهدلیلاینکهآیندههنوزبهوقوعنپیوسته،آیندهپژوهانناچارهستندکهبرخی
روشهاراکهنوعاًباروشهایعلمیوس��نتیبهکاررفتهبرایمطالعهامروزوگذش��تهمتفاوت
هس��تند،برایکاربرگزینن��د.روشهایعلمیمربوطبهمطالعةام��روزودیروزدارایاطالعات

موجودیاقابلایجادهستنددرحالیکهمطالعاتآیندهتقریباازاینامکانبیبهرهاست.
روشه��ایموردنظردربحثمطالع��اتآیندهنگریطیفیازروشه��ایکمیتاروشهای
خالقان��هویاترکیبیازای��ندورادربرمیگیرد.توجهداریمکهدرعی��نحالآیندهپژوهانبه

بسیاریازگزینههایمختلفدرآیندۀممکن،محتملیاارجحباوردارند.

سناریو های احتمالی انتخابات
سناریویاول:برگزاریانتخاباتشفافوعادالنه؛اینسناریوزمانیاتفاقمیافتدکههرکسی
درهربخش��یکههست،کارووظیفهش��انرابهنحواحسناجرانمایند،ازحکومتتاکاندیداها،
کمیس��یونمستقلانتخابات،کمیس��یونمستقلش��کایاتانتخاباتی،ناظرینداخلیوبینالمللی،

نهادهایجامعةمدنیونیزمردمیکهدرپروسةرأیدهیشرکتمیکنند.
برایاجراییشدناینسناریوپیشنهادهایزیررامیتوانبرشمرد:

الگوبرداریازکش��ورهاییکهانتخاباتموفقیراپشتسرگذراندهاند،مانندآفریقای 	•
جنوبی،تونسودرایناواخر،انتخاباتدرایرانونیزعبرتگرفتنازانتخاباتناکامکش��ورهایی

مانندکنیاکهمنجربهجنگهایداخلیگردیدوپاکستانکهمنجربهجداییبنگالدششد.5
افزایشنظارتازپروسةانتخاباتدردوبعدکمی)افزایشناظرینملیوبینالمللیدر 	•
تماممراکزرأیدهی(وکیفی)هماهنگیبینناظرینوتوافقبرسراستانداردهایجهانیانتخابات

واجتنابازعالیقوسالیقشخصی(.6
بیطرفی،مس��تقلبودنوغیرجانبداران��هکارکردنهردوکمیس��یونانتخاباتونیز 	•

هماهنگیبینایندوکمیسیوندرامورانتخابات.
احترامبهقانوناساس��یوپذیرفتناینمهمکهقانوناساسیحریمممنوعهییاستکه 	•

درهرامرینبایدنقضنشودوهمگانخودراملزمبهرعایتتماماصولآننمایند.7
اجتنابکاندیدانازرقیبهراس��یوقطبیکردنانتخابات؛رفتنبهس��متهمگراییو 	•
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تفاهمدرپروسههایمهمملی.8
ایج��اد»ات��اقگفتگووهماهنگی«بینکاندیداهاجهتحلبس��یاریازمش��کالتو 	•
س��وءتفاهمهاوسوءبرداشتهاییکهدرمیانمیآیدونیزرسیدنبهاجماعیکهراهگشاباشددر

راستایبرونرفتازبنبستهاوایجادبحرانهایاحتمالیدرکشور.9
برنامههایمدون،دقیقوکارشناس��انهدربارۀامنیتدرتمامکش��وربهویژهدرمناطقی 	•
کهگمانمیرودمخالفاننظامتحریکاتبیش��تروخطراتبیشتریمیتوانندبهوجودبیاورندونیز

هماهنگیدقیقبینکمیسیونمستقلانتخاباتونهادهایامنیتیکشور.
	ایج��ادانگی��زهوباورهایمثبتدراجتماعوپرهیزازدامنزدنبهمس��ایلیکهاعتماد 	•
وروحی��ةم��ردمراپایینم��یآوردوباعثضدانگیزهدررابطهباش��رکتوس��همگیریافراد

میشود.
آسیبشناسیانتخاباتگذشته،استفادهازتجربیاتمطلوبآنهاواجتنابوچارهجویی 	•

ازمشکالتوچالشهایانتخاباتگذشته.10
س��ناریویدوم:س��ناریویتقلبحکومتبهس��ودتیمانتخاباتیمورداعتمادخود؛طبققانون
اساس��ی،رئیسجمهورومعاونانوینمیتوانندبیشازدوبار،نامزدریاس��تجمهوریش��وند،
بنابراین،تی��مبرس��رقدرت،برایتداوموبق��ایدرقدرت،بهصورتغیررس��میوغیرعلنیاز
فردمورداعتمادخودحمایتکند،س��ناریوییکهمیتواندزمینةتقلبگس��تردهرافراهمکندو

نگرانیهاییرادرمیانمردمایجادنماید.
»نورمحمدنور«س��خنگویکمیسیونمس��تقلانتخاباتوجودهرنوعدخالترادراینراستا
مردودمیداند؛ویمیگوید:»تاکنونچیزیمبنیبهمداخلةحکومتدیدهنشدهاست،شایدآنها
عالقهمندباش��ند،اماماتالشمیکنیمکهاینمداخ��التصورتنگیرد،وایناجازهرانخواهیم
داد.«11همچنینآقایدکترمحمدامیناحمدی،عضوکمیس��یونمس��تقلنظارتبرتطبیققانون
اساس��ی،براینباوراستکهمیتوانازاینحالتجلوگیریکرد:»بایدیکاجماعوارادۀقوی
ملیوبینالمللیدرراستایبرگزارییکانتخاباتآزادوشفافوپذیرشنتیجةآنبهعنوانیک
ضرورتاجتنابناپذیربرایحفظثباتوامنیتکش��ور،منطقهوجهانبهوجودآید.همچنینبا
برنامهریزیدقیقوتطبیقآنازجملهبرنامهریزیبرایتامینامنیتدرشعاعوسیع،نظارتقوی،
جدیووسیعوگستردهتوسطناظرانبینالمللی،تیمهایانتخاباتی،سازمانهاونهادهایمدنیکه
درراستایانتخاباتکارمیکنند،سالمتوشفافیتانتخاباتراتضمینمیکند.«12دراینراستا؛
»یانکوبیش«فرس��تادۀخاصسازمانمللدرامورافغانستاننیزانتخاباترایکامرمهممیداند،
ودررابطهبادخالتحکومتچنینمیگوید:»دراینراستابارئیسجمهورصحبتهاییداشتیم،



157بررسی سناریو های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری- 1393

جنابرئیسجمهوربسیارواضحساختکههیچنوعدخالتیدرامورانتخاباتنخواهدکرد،وبه
هیچکس؛چهدرس��طحملیوسطحبینالمللیاجازهنخواهدداد.«13نادرنادری،رئیسعمومی
فیفا،وازفعالینحقوقبشروجامعةمدنیدوعاملرامهممیداند:»اولاینکهنهادهایمدنیدر
اینراستابانظارتجدیودقیقمیتواندمانعازدخالتهاوتقلبشوند،ونیزشناساییمراکزی

کهگمانمیرودامکانتقلبدرآنجافراهماست«.14
پیشنهادهایاجراییکهبرایپیشگیریازاینسناریومیتوانافزود:

افزایشنظارتازپروس��ةانتخاباتدردوبع��دکمی)افزایشناظرینملیوبینالمللی 	•
درتم��اممراکزرأیدهی(وکیفی)هماهنگیبینناظرینوتوافقبرس��راس��تادنداردهایجهانی

انتخاباتواجتنابازعالیقوسالیقشخصی(.15
بیطرفی،مس��تقلبودنوغیرجانبداران��هکارکردنهردوکمیس��یونانتخاباتونیز 	•

هماهنگیبینایندوکمیسیوندرامورانتخابات.
حمایتهمهجانبهازدوکمیسیوندرراستایاجرایبهترنقشووظایفشاندرهرچه 	•

بهترومطلوبتربرگزارشدنانتخابات.16
نظارتجدیومداومکمیس��یونمستقلانتخاباتازبانکاطالعاتمرکزینتایجآرا 	•

برایجلوگیریازکاهشیاازدیادآرالهیاعلیهکاندیدایی.17
شناساییمراکزرأیدهیکهقباًلدرآنجاتقلبصورتگرفتهویااحتمالمیرودکه 	•
درآنمکانتقلبصورتگیرد،وفرستادنناظرینبیشتربهویژه»ناظرینزن«بهدلیلجلوگیری

ازاستفادۀآنتوسطمرداندراینگونهمراکز.18
ایجادتغییراتوجایگزینکردنابزارووس��ایلتخنیکیکهقباًلدرانتخاباتاستفاده 	•
ش��دهوامکانتقلبعدهییرافراهمکردهبود؛وایناحتمالمیرودکهاینباربهش��کلوسیعتر

آناستعمالگردد.
س��ناریویسوم:سناریویعدمپذیرشنتایجانتخاباتازسویکاندیدایبازنده؛درافغانستان،
دالیلوعواملبرایعدمپذیرشنتیجةانتخاباتبس��یاراس��ت.بنابراینکاندیداهایبازندهسعی
میکنندیابهخاطرگرفتنامتیازیاهماینکهآنهابهصورتجدیخودرامستحقباختندانند،از

اینروسعیدربهچالشکشیدنوایجادتنشوناامنیدرکشورنمایند.
آقاینورمیگوید:»ماچندینجلسههمراهکاندیداهاومعاونینآنهاداشتیم،وبهآنهامکرراً
گوشزدکردیمکهفقطیکنفربرندۀنهاییاست،بنابراینشمادرمدتزمانکمپاینبهمردمو
نظرآنهاتوجهکنیدکهبهصورتمشروعودموکراتیکانتخابشویدومفهومواقعیانتخابات
نیزهمیناس��ت،ونمیتوانهمزماندویاچندنفربرندۀنهاییش��وندوآنهاجمعاًقبولکردند
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کهاگربهپروس��هصدمهنرسدوبدونتقلبوشفافباش��د،نتیجهراخواهندپذیرفت.«19آقای
احمدیدراینرابطه،نقشنهادهایملیوبینالمللیرامهمارزیابیمیکند:»عالوهبربرگزاری
یکانتخاباتشفافدوعاملدیگررانیزدرپذیرشنتیجهانتخاباتتوسطتیمهایبازندهپیشتاز
مؤثرمیشمارد:1(بایستیهمةنهادهایملیوبینالمللی،همةجناحهارابهپذیرشنتایجتشویق
وتحتفشارقراردهندتاازبرندهنشدنخوداحساسشکستوحذفشدنرانکنند.2(دربرنامة
کاریتیمپیروزتش��کیلدولتفراگیرومبتنیبرمش��ارکتدرایندورۀگذاربهصورتقاطعو
جدیوجودداش��تهباش��دتابهاینوسیلهخصوصاًتیمهایپیش��تازکهرأیوسیعمردمراباخود

دارند.«20
برایاینسناریوراهحلهایزیررامیتوانمهمدانست:

بابرگزارشدنانتخاباتشفاف،عادالنهوعاریازتقلب،زمینةبهانةکاندیداهامبنیبر 	•
عدمپذیرشنتایجانتخاباتبسیارکاهشپیدامیکند.

دولتوبهویژهنهادهایامنیتیبایدکاماًلبیطرفباشندوغیرجانبدارانهوغیرسیاسی 	•
عملکنند.

مج��ازاتاف��رادیکهدرنهادهایامنیتیویادرهردوکمیس��یونانتخاباتهس��تندو 	•
جانبدارانهکارمیکنند.

ایج��اد»ات��اقتفاه��موهماهنگی«بی��نکاندیداهاتحتنظارتکمیس��یونمس��تقل 	•
اننتخابات.

س��عیدررسیدنبهیکاجماعوتش��کیلیکدولتمشارکتیونهسهامی،ونیزدر 	•
صورتامکان،ایجادتغییراتیدرقانوناساس��ی،طبقاصولوس��ازوکارهایمش��روعوقانونی

برایبرونرفتازبحرانورسیدنبهوحدتسیاسیملیدرکشور.
تش��ویقرسانههاونهادهایمدنیبرایتغییردیدگاهکاندیداهابرایاینکهبهانتخابات 	•
نگاهیازبیرونداش��تهباش��ندونهصرفاًبازیگرورقیبدررقابت،وبهانتخاباتبهچش��میک

پروژهببینندونهنگاهیازدرونوبردنوباختنرامالکقراردهند.21
اجتنابوپرهیزجدیازقطبیکردنورقیبهراس��یونی��زاجتنابازاکثریتگرایی 	•
ورفتنبهس��متدموکراسیمش��ارکتیوسهیمساختنکاندیداهایپیش��تازبازندهدرقدرت،با

پذیرشبرنامههاوپالنهایتیمبرنده.22
کاندیداهادرکنارجذبوترغیبهواردارانش��انبایدبهآنهاروحیةپذیرش،تفاهم، 	•
تسامحوتساهلرانیزبهصورتجدیتذکردهند.زیرادرهرانتخاباتتنهایکنفربرندۀنهایی

است.23
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س��ناریویچهارم:وفاتیاکش��تهش��دنیکیازنامزدریاس��تجمهوریقبلازاعالمنتایج
انتخابات؛

درماده61قانوناساسیآمدهاست:
»ه��رگاهیکیازکاندیدانریاس��تجمهوریدرجریاندوراولی��ادومرأیگیریویابعداز
انتخاباتوقبلازاعالمنتایجانتخاباتوفاتنماید،انتخاباتمجدداًمطابقبهاحکامقانونبرگزار
میگردد.24اینس��ناریویکیازس��ناریوهاییاستکهبایدبس��یارجدیگرفتهشود،چراکهدر

صورتکشتهشدنیکیازنامزدانریاستجمهوری،تمامپروسهبایدمجدداًاجراگردد.
راهحلهایجلوگیریازاینسناریو:

طرحواجرایپالنبس��یاردقیقوجدینهادهایامنیتیکشوردراینراستا،همچنین 	•
داش��تننشستهایمش��ترکبیننهادهایامنیتی،کاندیداهاوکمیس��یونمستقلانتخاباتبرای
ابرازوارائهمشکالتوحلآنهابهگونةهماهنگونیزهماهنگیتنگاتنگکاندیداهاونهادهای
امنیتی،طبقبرنامههایمبارزاتانتخاباتی)برگزارییاشرکتدرهمایشها،سمینارهایابرنامههای

دیگرتبلیغاتیشان(.25
اجتنابازرفتنبهمناطقیکهنهادهایامنیتیکنترلودسترسیچندانیبرآنمکانها 	•

ندارند.
سناریویپنجم:سناریویعدماشتراکحداکثریمردم،فقدانمشروعیتالزم؛سهدلیلعمده
برایعدماش��تراکمردمبهاینپروسهرامیتوانبرش��مرد؛الف(بهخاطرتهدیداتامنیتی؛ب(
بهخاطروضعیتنامساعداقلیمی،چونزمانبرگزاریدرنیمهماهحمل1393،بسیاریازمناطق
سردسیروکوهس��تانی،رفتوآمدبسیارمشکلاست؛ج(عدمتمایلبهرأیدادن،بهخاطرعدم
آگاهیازمؤثریتواهمیتآن.دکتراحمدی:»اولاینکهآماردررابطهباتعدادشرکتکنندگان
دراینپروس��هبایدمش��خصش��ود.اگرمیزانش��رکتکنندگاندرانتخاباتدقیقنباشد،میزان

مشارکتنیزبهطوردقیقمشخصومعلومنمیگردد.«
-مهمترینعلتناامنیاس��ت،بهنظرمناگرمسئلةامنیتدرافغانستاندرستتحلیلوآنالیز
شود،درهمةوالیاتکشورامکانبرگزاریانتخاباتازشمالتاجنوبوازشرقبهغربوجود
دارد،نکتةدیگردراینراس��تااینکهدرطیدهسالاخیرشاهدرشدبسیارزیادزندگیشهریو
شهرنشینیبودهایم.ونسبتبهگذشتهتعادلبههمخوردهاست؛ودرشهرهاامنیتمطلوبیداریم
برایبرگزاریوشرکتدرانتخابات.اگربهاینشکلآنالیزشود،در80تا90%مناطقافغانستان
مشکلناامنیبهشکلواقعیاشمنتفیاست.البتهدرصورتیکهیکسلسلهتدابیرامنیتیدرراستای

تأمینامنیتبرایبیشترینگروههایرأیدهندهگرفتهشود.
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-ب��هلحاظاقلیم��ینیزمیتوانگف��ت؛مانععمدهییمحس��وبنمیگ��ردد،در16حملبا
کوچکترینتجهیزاتدرواقع،مشکالتحلمیشود.مثاًلبرایبعضیمناطقوسایطترانسپورتی
درنظرگرفتهش��ودچراکهبعضیجاهافاصلةمحلرأیدهیتامنزلافرادبس��یاردوراستویا
صندوقهایسیارگذاش��تهش��ودواگررغبتیباش��دخودمردمبااندکهماهنگیمشکالتشان
راحلمیس��ازندونبایداینمسایلبزرگنماییش��ود،چراکهاگرچیزیغیرواقعبزرگنمایی
میشودتبدیلبهضدانگیزهمیشود.ونیزهمهچیزبراساسسندوتحلیلاستوارباشد،نهبراساس

حدسیات؛ودامنزدنآندررسانههاچندانمفیدبهحالانتخاباتنیست.
-رغبتبس��تگیبهآگاهیدهیدررابطهباانتخاباتدرس��تدارد.توجهمردمبایدنسبتبه
انتخاباتتغییرکند.توقعیکهمردمازانتخاباتدارندایناس��تکهمیخواهندتأثیرمستقیمیبر

زندگیشانرونماگردد.
توقعدرس��تیاستاماتوقعبسیارباالست،درابتدااینآگاهیبهمردمدادهشودکهانتخابات
یکامرالزامیبرایجلوگیریازجنگوخش��ونتاست.چارهییجزانتخاباتنیست.بنابراین
انتخاباتپیشروازاهمیتخاصیبرخورداراست،چونکهبناستکهقدرتبهطورمسالمتآمیز

ازیکشخصبهشخصدیگرمنتقلشود.«26
نورمحمدنور:»براساسآمارها،86%مردمعالقهمندشرکتدرانتخاباتاستاماکمسیونبه
اینآمارهاقناعتنکردهاس��توبااستخدام1500مبلغدرسراسرکشور،چاپبروشور،تبلیغات
رسانهیی،اقداماتالزمرافراهمکردهاستوماتوقعداریمکهاکثریتمردمدرانتخاباتشرکت

کنندواینراهمبایدافزودکه35%مبلغیننیزخانمهااست.
ماتنهانگرانمس��ئلةامنیتیهس��تیم،مس��ئلةاقلیمیراباگرفتنتدابیرخاصتاحدزیادیحل
کردهایم.درحدود323مرکزبهخاطرسهولتمردممادرنظرگرفتیمبهخصوصدروالیتهای
سردس��یر،همچنینبایدیادآورش��ویمکهمراک��زدرجاییایجادمیگرددک��هنزدیکبهمردم
باش��د.«27نادرنادری:»نهادهایجامعةمدنیدرس��هبخشمیتوانندهمکاریهایالزمراجهت
باالبردنمیزانمش��ارکتمردمبهاش��تراکدرپروسةانتخاباتنمایند:الف(دربخشآموزشو
آگاهیمدنی،درراس��تایانتخابات،تدویرمحافل،سمینارهاوگردهماییدررابطهباانتخابات؛
ب(نقشحمایتیونظارتی،بهاینمعناکهفعاالنجامعةمدنیناظرانیبهمراکزرأیدهیبفرستند،

وهمتشویقوترغیبنمایندمردمراتاحمایتواشتراکنماینددراینپروسهمهمملی«.28
آقایس��پینغر،رئیساجراییفیفابراینعقیدهاست:»هرچندبهلحاظحقوقیعدماشتراک
حداکث��ریمردممش��روعیتانتخاباترازیرس��ؤالنمیبرد؛امابهلحاظمعن��ویآنازاهمیت
انتخاباتکاستهمیش��ود.«29ونیزطبقجدیدتریننظرسنجیکهدرششمحملسالجاریانجام
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شدهاست،نش��انمیدهدکه92درصدمردمافغانستانازانتخاباتدراینکشورحمایتمیکنند،
نظرس��نجیتازۀبنیادانتخاباتآزادوعادالنةافغانس��تانموسومبهفیفانشانمیدهدکه92درصد
مردمازبرگزاریانتخاباتدراینکشورحمایتمیکنندوبیشتراز75درصدآنهادرانتخابات

پیشروشرکتخواهندکرد.
نادرنادری،رئیسفیفامیگویدکهایننظرس��نجیاز4040نفردرسراس��رافغانس��تانکهبه
ش��کلتصادفیانتخابش��دهاند،صورتگرفتهونیمیازپاسخدهندگانزنانبودند.اومیگوید
کهاکثریتاش��تراککنندگاندرنظرسنجیازانتخاباتحمایتکردندامابیشترآنهاازاحتمال
تقلبنیزنگرانبودند.بهگفتهوی،بیش��تراز75درصدپاسخدهندگانگفتهاندکهقصددارنددر
انتخابات16حملاش��تراککنند.ایننظرسنجینشانمیدهدکهنداشتنکارترأیدهی،عدم
آگاهیدرموردانتخابات،ترسازتقلبوناامنیبهترتیبعمدهتریندالیلاشتراکنکردندیگر

پاسخدهندگاندرانتخاباتاست.
مکانیزمهایاشتراکحداکثریمردمدرانتخابات:

آگاهس��اختنم��ردمسراس��رکش��ورازاهمی��تفوقالعادهای��نانتخاب��اتدرهمة 	•
عرصهها30؛

داشتنبرنامههایقابلاجراوامیدوارکنندۀکاندیداهابرایآیندۀسیاسیمردم؛ 	•
داشتنواجرایپالندقیقامنیتیازسوینهادهایامنیتیکشوردرسراسرکشور؛ 	•

داشتنبرنامهوپالنمناسبکمیسیونبرایقراردادنمناسبمراکزرأیدهی–بهویژه- 	•
درمناطقسردسیروکوهستانیکشوردرروز16حمل.

اعتمادمهمترینسرمایةاجتماعیاستکهحکومت،نهادهایمدنی،نهادهایبینالمللی 	•
هم��کاردرراس��تایانتخاباتافغانس��تانمیتوانن��دآنرادرس��طحباالییدرجامعهبهدس��ت

آورند.31
س��ناریویششم:س��ناریویاختالفبیندوکمیسیونمس��تقلانتخاباتوکمیسیونمستقل
ش��کایاتانتخاباتی؛هرچنددرقانونانتخاباتصالحیتکاریوش��رحوظایفمشخصیبرای
ایندوکمیسیونتعریفشدهاست،امابازهمامکاناختالفبینایندوکمیسیونمیتوانداتفاق
بیفتد.دکتراحمدی:»بهلحاظقانونیامکانآنوجودندارد،تازمانیکهشکایتیصورتنگرفته،
تمامپروس��هتحتمدیریتکمیسیونمستقلانتخاباتانجاممیگیرد؛اماوقتیکهشکایتیدرج
شد،آنزمانکمیسیونشکایاتمرجعاصلیونهاییرسیدگیبهشکایاتاستوحرفآخررا

هماینکمیسیونمیزند«.32
آقاینور:»براس��اسقانونانتخاباتوظایفهریکمش��خصاست.ماوعدۀهمکاریرادر
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قس��متهایمختلفدادهایم،وهمکاریتنگاتنگیخواهیمداش��ت،اختالفاتنیزدرقانونحل
گردیدهاست،امااگراختالفیپیشبیاید،باتشکیلکمیسیونمشترک،آنراحلخواهیمکرد.«
یانکوبیشنیزمیگوید:»تاجاییکهمناطالعدارم،همکاریبسیارخوبیبینهردوکمیسیون

است،وآنهاباهمهموارههمکاریمیکنندکهاینکارارزشمندیاست«.33
راههایجلوگیریوبرونرفتازاینسناریو:

هماهنگیایندوکمیس��یونبایکدیگرونیزهمکاریوهماهنگیباکمیسیونمستقل 	•
نظارتبرتطبیققانوناساسی؛

شفافس��ازیطرزالعملهایکاریباتفس��یردقیقوغیرجانبدارانهومطابقبهقانون 	•
اساسی؛

سعیوتمرکزبربرگزاریانتخاباتشفاف،عادالنهوسالم؛ 	•
وداشتنروحیةپذیرش،تحملوحلبحرانبهجایخلقبحرانومنازعه. 	•

س��ناریویهفتم:رفتنانتخاباتبهدوردوموبهوجودآمدنخألقدرتطبققانوناساسیدر
کشور؛

مطابققانوناساس��ی،ختمدورۀریاس��تجمهوری؛اولجوزای1393میباش��د،پسازاین
رئیسجمهوربهصورتقانونیدیگرحقندارددرقدرتباشد.امااگرانتخاباتبهدوردومبرود،
طبقتقویم،انتخاباتبایددرهفتمجوزا)یعنیهفتروزبعدازختمدورۀریاس��تجمهوری(

برگزارگردد.34
اجم��اععمومیمبنیبراینکهقانوناساس��ییکحریمممنوعهاس��ت،بنابراینباید 	•
تمامکارهادراینرابطه،طوریاجراوپیشبینیگرددکهمنجربهنقضقانوناساس��یکش��ور

نگردد.
	دربحثانتخابات،مدیریتدقیقزمانبایدجدیگرفتهشود. 	•

مش��کالتومس��ایلفرارویانتخاباتبایدازقبلشناس��اییگردد؛وازقبلتدابیرو 	•
پالنهایالزمسنجیدهوارزیابیگردد.

نگاهبهمشکالتدراینراستابایستیجزئینگرانهباشد،وهرچیزیرانبایدبهمشکالت 	•
ضمیمهکرد.35

سناریویهشتم:سناریویتعویقانتخاباتوحالتاضطرار؛رئیسجمهوردرصورتیکهاوضاع
بسیاربحرانیوناامنباشدوزمینةبرگزاریانتخاباتممکننباشد،میتواندباحکمسترهمحکمهو
تأییدپارلمانحالتاضطراراعالمکردهوبهمدتدوماهانتخاباترابهتأخیراندازد.دکتراحمدی
دراینبارهمیگویند:»ابتدابایدگفتکهحاالتاضطراربرایانتخاباتپیشبینینشدهاست؛اما
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حاالتیممکناستپیشبیایدکهازلحاظقانوناساسیقابلتوجیهباشد.کهدرافغانستانحالت
تشدیدجنگوناامنیرامیتوانعنوانکرد.اگرجنگوناامنیتشدیدشودوزمینةیکانتخابات
سرتاسریوشفافازبینبرود.دراینصورتتوجیهازلحاظقانوناساسیبرایبهتأخیرانداختن
انتخاباتفراهممیش��ودوآنهمتنهابهاینصورتمیتواندحالتاضطراراعالمش��ودوایناز
اختیاراترئیسجمهوراستکهمیتوانددراینمواقعحالتاضطراراعالمنمایدالبتهباموافقت
شورایملی،نهبدونموافقتآنوبهمدتدوماهونهبیشتر.واگربیشترازدوماهشودنیازبهتأیید
لویهجرگهاستولویهجرگهوجودندارد«.36آقاینوردراینرابطهمیفرماید:»بههیچوجهامکان
ندارد،اینکمس��یونمطابقبهمادۀ61قانوناساس��یموظفاستتاانتخاباتراسروقتبرگزار

نماید.چونحتیاگریکروزهمبهتعویقبیفتد،مشروعیتنظامکنونیزیرسوالمیرود.«37
احزاب،نهادهایمدنی،نهادهایامنیتیوبزرگانورهبرانسیاسیبایدازیکجایگاه 	•
باالبهمس��ایلمهمکش��وربنگرندواجتنابنمایندازرویکردهایتن��گقومیوحزبی؛دراین

صورتبهانههابرایفقدانامنیتوحالتاضطراربههرشکلآنمنتفیمیگردد.
حکوم��تبایداصلبیطرفیرادرهمهجااج��رانمایدودرضمنتمرکزاصلیاشبر 	•

رویبرگزاریهرچهبهترانتخاباتباشدنهگزینههایدیگر.
پارلمانهمکهدراینقضیهدخیلاست،بادرکواقعبینانهوغیرسیاسیمیتواندمانع 	•

مهمیبرسرراهحکومتمبنیبرعدماجرایاینحکمگردد.
س��ناریوینهم:سناریویدخالتسترهمحکمهدرامورانتخابات؛هرچندبهلحاظقانونیستره
محکمهاینصالحی��تراندارد،امادرانتخاباتدورۀقبلپارلمانی،ایندخالتصورتگرفت.
دکتراحمدیبرایننظرهستند:»سترهمحکمهفقطدرمسایلجرمی،جناییمیتوانددخالتکند،
آنهمدرصورتیکهاشخاصحقیقی،یاڅارنوالیشکایتیترتیبدهدوطرحدعواکنند.وآن
دعوارامحاکمس��ترهمحکمهنهخودس��ترهمحکمهبررسیمیکند.درواقعدرحدیکجرمنه
فراترازآن.«38نورمحمدنورهمدخالتاس��ترهمحکمهرامردودمیداند:»انتخاباتبرمیگرددبه
دوکمسیونمستقلانتخاباتوکمیسیونسمعشکایات؛امابعضیمسایلجرمیوحقوقیاست
کهبهسارنوالیمیتوانراجعساخت،امامسایلتخنیکیوبرگزاریواعالننتایجتنهابهایندو

کمسیونانتخاباتمربوطمیشودوهیچنهادیمداخلهنمیتواند.«39
راههایجلوگیریازاینمهم:

حفظاس��تقاللیتهردوکمیسیوندرتمامیامورانتخاباتواجتنابازسیاسیشدنو 	•
جانبداریدرامورانتخابات؛

حمایتهمهجانب��ةدولت،نهادهایمدنی،جامعةجهانیازهردوکمیس��یوندرامور 	•
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مربوطه؛
هماهنگیهردوکمیس��یونوداشتنتعامالتدرراستایمسایلانتخاباتیواجتناباز 	•

نزاعوبهبنبستکشیدنمسایلداخلیوارجاعآنبهخارجازنهادهایمربوطهشان.

نتیجه گیری
آیندهپژوهیوپیشبینیتحوالت،ایدهآلتحلیلگران،مدیرانوسیاس��تگزاراناس��ت،که
دلمش��غولیافتنراهکارهاوتدوینراهبردهایمهمدرعرصههایمختلفهستند.هرچهصحنة
آیندۀپیشرویرقابتآمیز،چالشزاوبحرانیترباش��د،اهمیتپیشبینیهاوتحلیلهایآینده
بهویژهدرراستایامورکشور،بیشترخواهدگردید؛ولزومدقتوجامعیتآنهابیشترمیگردد.
دراینراس��تاپیشبینیوترسیمس��ناریوهایآیندهنقشیحیاتیدربرنامهریزیوکسبآمادگی
برایمقابلهباتهدیداتوبحرانهایناش��یازآنپیدامیکند.برنامهریزیبرپایةس��ناریوروشی
برایکمکبهرهبرانومدیرانهنگامتفکردربارۀآیندهویابهتربگوییم،آیندههایماست،در
صورتیکهماازقبلآمادگیحاالتمختلفیرادرس��تبدانیم،درموقعبروزهرحالتیواکنشی
وعجوالنهباآنمس��ئلهبرخوردنمیکنیم،چراکهازقبلآمادگیشرایطمختلفیراداشتهایم.40
بنابراینآیندهپژوهیبارویکردعلمیدرتمامعرصههابهویژهدرانتخاباتپیشروکهسرنوش��ت
سیاس��یجامعهرارقمخواهدزدوبدونتردید،مهمترینرویدادسیاس��یدرسال1393خواهد
بود،ضرورتجدیجامعةماس��ت.بایداذعانکرداینمهمبهدس��تنمیآیدمگراینکهابتدا
هم��هبپذیریمکهانتخاب��اتپیشروتنهاگزینهوتنه��اراهبرایبرونرفتازبحرانهااس��ت،و
دانستنسناریوهاوآیندههاییکهاحتماالًیکیازآنهااتفاقمیافتد،ازاینروبایستیسناریوییرا
برگزینیمواجراییسازیمکهمنافعملیوجامعةمارادربرمیگیرد.ونیزاجتنابنماییمازاعمال
ورفتارهاییکهاهدافمقطعیرابرآوردهمیسازدامادربلندمدت،زیانآنمتوجههمگاناست.
درجامعةماکههنوزدموکراسیومؤلفههایآننهادینهنشدهاستومادرحالگذاربهآنسمت
وسوهس��تیم،بایدبهانتخاباتومس��ایلیازایندستبهدیدیکپروژۀبزرگملیببینیموسعی
کنیمباتفاهم،همپذیری،تسامحوتساهل،زمینههاینهادینهشدندموکراسیوامثالاینمفاهیم
رادرکش��ورتسهیلوتسریعنماییم.درغیرآنصورت،گفتمانهایجامعةماراگفتمانطالبانی
ش��کلخواهددادکهدرآنجز؛خشونت،جزمگرایی،تحجر،عقبگرایی،جنگ،قومکراسی،
وتروریس��مازدیگرگفتمانهایجهانش��مولومدرنخبرینباش��د.پسباعقالنیت،درایتو

آیندهنگریمیتوانآیندهییمطلوببرایکشوردرآیندهیینهچنداندورمتصورشد.
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مصاحبهبانورمحمدنور،همان. 32 -

یانکوبیش،همان. 33 -
ر.کبهتقویمانتخاباتی. 34 -
احمدی،سخنرانی،همان. 35 -

مصاحبهباداکتراحمدیهمان. 36 -
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مصاحبهبانورمحمدنور،همان. 37 -
مصاحبهباداکتراحمدیهمان. 38 -
مصاحبهبانورمحمدنور،همان. 39 -

راهبردیدفاعی،سال امنیتیومدلهایسناریونویسی،مطالعات آیندهپژوهی « لطفعلیعنایتی، نژداد،حسین،و عصاریان 40 -
دوازدهم،شماره113،حوت1390.

دراینجاالزممیدانمازهمکاریکمیسیونانتخاباتبهویژهازآقاینورمحمدنور،سخنگویاینکمیسیونتشکروقدردانینمایم،
ونیزسپاس��گزاریایداش��تهباش��مازآقایدکتراحمدی،عضوکمیسیونمس��تقلنظارتبرتطبیققانوناساسی؛جنابآقایلودین،
رئیسپیشینکمیسیونمستقلانتخابات؛جنابآقایجاندادسپینغر،رئیساجراییفیفا؛وآقاینادرنادری،رئیسبنیادانتخاباتآزاد
وعادالنهافغانس��تان)فیفا(.ونیزس��پاسویژهازجنابدکترداوودمرادیان،رئیسانستیتوتمطالعاتاستراتژیکافغانستان،برایاجراو
تمویلاینبرنامهیمهمدرراستایانتخاباتریاستجمهوری1393؛وتمامیسرورانگرامیکهبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمیاری

مانکردند.



Last Chance: The International Community 
and the 2014 Afghan Elections

By Scott S. Smith1

Each Afghan election since 2004 has been marked by the fact that the inter-
national community has claimed as much stake in their success as Afghan voters 
and politicians. This does not mean that democracy was imposed on Afghani-
stan by the international community. Research and polling have demonstrated 
that Afghans value elections;2 and I have previously argued that there are some 
defining features of Afghan society that make it predisposed to some form of 
democracy.3 But it does mean that whatever democracy means to Afghans, its 

1. Scott S. Smith is the Director for Afghanistan and Central Asia Programs at the United States 
Institute of Peace and the author of Afghanistan’ Troubled Transition: Politics, Peacekeeping and 
the 2004 Presidential Election.
2. According to the Asia Foundation, 56 percent of Afghans believe that the 2014 elections will 
make their lives better, versus 15 percent who think it will make them worse and 24 percent who 
think they will have not difference. See “Afghanistan in 2013: A Survey of the Afghan People” (San 
Francisco, The Asia Foundation, 2013)  p. 97.
3.  As I argued in my own book, several defining features of Afghan society also indicate an innate 
disposition towards a democratic form  of government. See Scott Seward Smith, Afghanistan’s 
Troubled Transition: Peacekeeping, Politics, and the 2004 Presidential Election (Boulder: Lynne 
Reinner, 2011), p. 11-14.
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development has taken place within the tight embrace of international and par-
ticularly western conceptions of democracy. It also suggests that a divergence 
between these conceptions is harmful to the development of Afghan democracy. 
The degree to which the upcoming 2014 presidential elections can resolve the 
enduring political crisis in Afghanistan will partly depend on whether there is a 
greater convergence than previously of international and Afghan understandings 
of democracy. 

Elections were a fundamental part of the state-building roadmap that Af-
ghans defined under international auspices at the December 2001 Bonn confer-
ence. The two cycles of elections that subsequently took place, in 2004/5 and in 
2009/10 did not result in significant leadership changes for Afghanistan (in both 
cases President Hamid Karzai was elected), but they did significantly alter the 
relationship between Afghanistan and its international backers, particularly the 
United States. This altered relationship has contributed to the current political 
crisis.

The 2004 presidential election gave President Karzai a popular mandate for 
the first time.4The election the following year of a parliament gave Afghani-
stan all the trappings of democratic legitimacy with which the government could 
make full claims to sovereignty.

At this point a complex series of misunderstandings began that worsened the 
relationship between Karzai and the international community. First, beginning 
in 2006, the Taliban-led insurgency began to significantly expand. One factor in 
its expansion was the heavy-handed way in which the new Afghan government 
exercised its power at the local level. The international community, which had 
intended to use the first electoral cycle as an exit strategy from Afghanistan, 
instead found itself expanding its military and civilian resources to grapple with 
the insurgency. While for the west, this level of effort was seen to be in the ser-
vice of the Afghan government, the actions of international forces were increas-
ingly incompatible with President Karzai’s notion of Afghan sovereignty.

4. At Bonn he was selected to lead the country as an interim president by a small group of Afghan 
elites. This selection was ratified by a representative but not directly elected national assembly 
in 2002.
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The 2009 presidential elections took place in an atmosphere polluted by this 
misunderstanding over sovereignty. President Karzai had come to believe that 
his administration of the country was being undercut by unilateral international 
decisions; policymakers in the US and in other capitals that had devoted signifi-
cant resources to Afghanistan increasingly believed that Karzai was the primary 
obstacle to his country’sstability.5

Washington was not shy about making public its growing frustration with its 
Afghan counterpart. Karzai interpreted these statements, along with more visible 
measures such as the participation of high-level US officials at the campaign 
rallies of opposition candidates as part of an effort to unseat him through the 
electoral process.6

Under these conditions of mistrust, with parts of the US government hoping 
to see a change in the president, and Karzai fighting to hang on, the 2009 presi-
dential election ultimately satisfied no one: the massive fraud that took place dis-
credited the electoral institutions; the effort to address the fraud reduced Karzai’s 
vote to below 50 percent and tainted his re-election; Afghan voters perceived the 
result to be both the product of local fraud and international meddling; and the 
international communitysaw the fraud as confirmation of adeeply corrupt state 
that seemed increasingly unworthy of international support.

After 2009, as the insurgency continued to gain strength, and as the Afghan 
state continued to underperform, the international community—now resolved 
to extricate itself from this complicated situation—developed two strategies de-
signed to obtain a sufficient level of stability that would allow an honorable exit. 
The first was the “transition” process agreed between Afghanistan and ISAF-
participating countries in 2010, in which international combat troops would 
withdraw by 2014, but the state would continue to receive important financial 
support for its civilian and military institutions  The second project was a “rec-
onciliation” process in which the Afghan state and the armed opposition would 

5. Both the recent memoir of U.S. Secretary of Defense Robert Gates and the earlier publication 
by Bob Woodward, analyzing the decision-making process in Washington regarding Afghani-
stan, demonstrate high levels of dissatisfaction with President Karzai’s leadership. See Robert M. 
Gates, Duty: Memoirs of a Secretary at War (New York: Alfred A. Knopf, 2014), and Bob Wood-
ward, Obama’s Wars (New York: Simon and Schuster, 2010).
6. These suspicions have recently been confirmed by Robert Gates; see Duty, p. 358.
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negotiate a political solution to the conflict, with the implicit implication that 
this might require changes to Afghanistan’s constitution.

These two projects were theoretically contradictory in the sense that the for-
mer presumed an Afghan state that would become sufficiently strong to maintain 
its current institutions and constitutional order and towithstand the insurgency, 
while the latter presumed an insurgency that could not be degraded by the exist-
ing state, which instead would need to negotiate a new political order that would 
likely require consequential amendments to the constitution.

Despite the conceptual contradictions behind these two strategies, it was 
practically possible to implement both simultaneously for a time without the 
contradictions undermining either strategy. Two sets of negotiations were there-
fore set in motion, one under the logic of transition and the other under the logic 
of reconciliation. Both were held with the object of achieving a result before the 
April 5, 2014 presidential elections and the end of President Karzai’s second 
and final mandate. And both have failed. The reconciliation track foundered in 
the sloppy opening of the Taliban “political office” in Qatar in June 2013,7 and 
the negotiation of the Bilateral Security Agreement (BSA) between the Karzai 
government  and the United States—which would allow the maintenance of a 
residual international training force and set the conditions for the delivery of 
financial assistance to Afghanistan’s army and police—foundered on Karzai’s 
unexpected refusal to sign the negotiated text.

As a result of these failures, the only meaningful political event that retains 
any potential to resolve Afghanistan’s ongoing crisis of governanceis the 2014 
presidential election. At the very least, the election would allow Afghan political 
elites to extend the political order and obtain sufficient legitimacy to pursue ei-
ther or both of the two stability tracks that are now blocked. Badly-run elections, 
however,could destroying the elite pact first codified at Bonn Agreement and 
implicitly renewed by each successive election held since then.

Notwithstanding the obvious need for these elections to go well, the run-up 
has exposed for the first time an evident fault-line between president Karzai and 

7. For my take on this debacle, see: http://www.usip.org/olivebranch/conundrum-afghanistan-
karzai-has-little-gain-going-back-doha
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Afghan political elites that will complicate their success. Previously, whatever 
differences elites might have had with Karzai were subsumed beneath his mas-
sive formal powers and their political weakness. By refusing to sign the BSA 
until after the election, however, President Karzai is now working against the 
interests of the rest of the elites and raising the stakes of this election.

Signing the BSA before the election would have imposed obligations on the 
international community,bindingits members even if the election were conduct-
ed poorly. Without a signature, theelections bear a greater burden to demonstrate 
that Afghanistan merits sustained international support. Poorly-run elections and 
a botched political transition would give weight, perhaps decisively, to those 
who argue in western capitals that the cost of sustaining Afghanistan’s govern-
ment is simply  wasted money.

Given how previous elections have been run, this is a daunting prospect. 
The experience of 2009 in particular, where more than20 percent of the votes 
cast were invalidated due to fraud, and the process of invalidation led to several 
months of crisis and brinkmanship, is not encouraging.  

A more nuanced understanding of the 2009 election, however, as well as sev-
eral positive developments in electoral management since then, provide some 
grounds for cautious optimism, and for achieving a convergence between bet-
ter Afghan electoral performance and more accurate international expectations. 
First, obscured in the very public dispute about fraud in 2009 was the fact that 
the Independent Election Commission (IEC)has become a surprisingly compe-
tent institution at the operational level. The problemwith Afghan elections has 
not been technical failure, but crass political interference.

Second, the IEC has demonstrated that it can withstand political pressure 
from the palace and uphold the law. In 2009, the IEC complied with an order 
issued by the Electoral Complaints Commission (ECC) to rescind its initial deci-
sion to include fraudulent ballots in the final count. It could have constructed a 
plausible legal argument to reject the order on grounds that it was a fully-Afghan 
body  whose legal mandate was found in the Constitution, while the ECC was 
only authorized by the electoral law and had a majority of foreign commission-
ers. In the 2010 parliamentary election, the IEC withstood pressure for months 

169



دموکراسی افغانی؛ فرصتها و چالشها

and defended its independence and its official electoral result against an attempt 
by the palace to politically engineer a different outcome. There is hardly any 
other Afghan institution that has faced such pressure and resisted it in the name 
of institutional independence and the rule of law—the same cannot be said of the 
judiciary, for example.

Third, severalnew factors in 2014 could improve the quality of the election. 
These include far superior electoral preparations (including legislation enacted 
by parliament rather than by decree), a more organized and coherent political 
opposition, a more urbanized and perhaps informed Afghan population, and the 
critical fact that President Karzai cannot run again and therefore his influence 
over electoral institutions once the first round is held should be severely dimin-
ished compared to 2009.

Finally, anecdotal and some polling evidence suggest that manyAfghans are 
proud that their country has joined the ranks of democratic states8, however im-
perfect their elections have been. For a country that has, in a few short decades, 
experienced monarchy, a presidential republic, anarchy, and a theocracy, democ-
racy seems to be welcomed as the most hopeful and even practical political 
system. However badly elections have failed in practice, Afghans seem largely 
to have recognized—and for quite a long time—their  usefulness in  theory. And 
they recognize the stakes of this election.

An election viewed as legitimate by both Afghans and the international com-
munity, based on realistic expectations, would provide a chance for new gov-
erning ideas to end some of the most pernicious political practices of the past, 
improve the nature of the partnership with the international community, and 
perhaps provide a sufficient  basis of legitimacy on which to negotiate a politi-
cal solution with  the Taliban—reconciling at last the contradictory policies of 
“transition” and “reconciliation”.

Pessimists might argue that this is too much to ask of a traumatized popu-

8. “For many [Afghans], the fact that Afghanistan was holding elections, even if imperfect, was a 
signal to the rest of the world about Afghanistan’s desire to turn away from its reputation as an 
insular and violence-prone state and to embrace what many perceive as international (and also 
Islamic) values.” Anna Larson and Noah Coburn, “Justifying the Means: Afghan Perceptions of 
Electoral Processes” (USIP Special Report 326, March 2013), p. 15.
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lation with little democratic experience. Realists would counter that we have 
reached a point where there is little else to hope for other than an election the 
demonstrates both inclusiveness and integrity. For once, however, both the in-
ternational community, Afghan political elites, and perhaps a large number of 
Afghan voters are far more aligned on what is required from this election, more 
realistic in their expectations, and hopefully more determined to make the most 
of what might be a final opportunity to rescue themselves from political implo-
sion and enduring crisis.
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