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چکيده:
با وجود زمينههاي معروف به «دههیدموکراسي» وحتي تصويب قانون اساسي ،آغاز
تصمیمگیری برای استقرار دموکراسي در افغانستان همزمان با حملهي نيروهاي نظامي اياالت
متحده به افغانستان و شکست نظامي طالبان پس از يازده سپتامبر  2001ميباشد .با توجه به
اهميت سطوح منطقهاي و بينالمللي مسائل افغانستان براي کشورهاي همسايهي آن از جمله
ايران ،پژوهش پيش رو به بررسي و تحليل مسألهي دموکراسي و يا به بيان مناسبتر «معماي
دموکراسي» در افغانستان ميپردازد .پس از بررسي نظريههاي دموکراسي در جوامع پيچيده
و تأکيد بر ارتباط تنگاتنگ مسألهي قوميت و دموکراسي در اين کشور ،اين مقاله با تقسيم
ديدگاهها به دو گروه کلي ،به تحليل اين ديدگاهها ميپردازد .بدين معني که از زمان آغاز

 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.

( )Shafiee2@hotmail.com
( )Aeghbal1986@yahoo.com
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استقرار دموکراسي در افغانستان عمدت ًا دو ديدگاه در اين باره وجود داشته است .مخالفان

و منتقدان استقرار دموکراسي در افغانستان عمدت ًا پيچيدگيها و موانع تحقق دموکراسي در
اين کشور را ناشي از شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي اين جامعه (سطح سواد ،آموزش،
بهداشت ،توسعه و )...و پس از آن پيامدهاي منفي که دموکراتيزاسيون از آغاز در اين
کشور ايجاد کرده است ،میدانند .در مقابل موافقان دموکراتيزاسيون در افغانستان با تأکيد بر
دموکراسي حداقلي و ارزشهاي ليبرالي ،معتقدند که دموکراسي با تمرکززدايي از قدرت و
ايجاد توسعهی سياسي با حل بحران مشارکت ،ميتواند بهکاهش منازعاتکمکنمايد.

واژههای کليدي :دموکراسي ،جوامع پيچيده ،محليگرايي ،اقتدارگرايي ،دموکراسي

حداقلي ،ارزشهاي ليبرالي.
مقدمه
اگرچه افغانستان در تاريخ پرفراز و نشيب خود دورههاي دموکراسي ( )1963-1973را
داشته است ،اما با سقوط حکومت طالبان در سال  ،2001اين کشور در حال تجربهی مراحل
ديگري از دموکراسي است .به نظر ميرسد در طول تاريخ افغانستان ،همانند اغلب کشورها،
دموکراسيخواهي يک روي سکهی تحوالت سياسي اجتماعي در اين کشور بوده است.
نکتهی مهم اين است که با آنکه ماهيت اجتماعي افغانستان به گونهای است که دموکراسي
بهترين الگوي حکومتي براي آن قلمداد ميشود (زيرا جامعهای چندقومي است که فقط در
يک محيط دموکراتيک سهم و نقش اقوام در قدرت مشخص میشود) ،هيچگاه خورشيد
دموکراسي کام ً
ال بر افغانستان درخشش خود را به نمايش نگذاشته و فضاي سياسي حاکم بر

افغانستان همواره ابري بوده است.
شايد يکي از علتهای اصلي اين مهم ،پيچيدگي خاص جامعهي افغانستان است
که در شکل فرهنگ سياسي پايين ،غلبهی قومگرايي بر ملتگرايي ،تکميل نشدن فرايند
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ملتسازي ،فقدان توسعهی اقتصادي و ...بوده است .به عبارت ديگر جامعهي افغانستان
مبتني بر همبستگي مکانيکي است و هنوز همبستگي ارگانيکي (وجدان جمعي) در آن شکل
نگرفته است.
تحت اين شرايط ،اين جامعه همواره با دو موج مخالف يکديگر در زمينهی استقرار
دموکراسي مواجه بوده است؛ تالش نيروهاي روشنفکر براي استقرار دموکراسي و در مقابل
مقاومت نيروهاي تماميتخواه و سرکوبگر .درکنار اين دو موج دو جريان اصلي نيز در
تقويت يا تضعيف هريک از اين دو موج فعاليت کردهاند؛ يکي بستر اجتماعي جامعهی
افغانستان که اغلب زمينهساز قدرت يافتن نيروهاي غيردموکراتيک بوده است و ديگري
مداخلهی خارجي که نگرش آنها به امواج اجتماعی و سیاسی د ر افغانستان تابع مالحظات
و منافع ملي آنها بوده است.
با توجه به اين پيچيدگيها و درهمتنيدگيهاي اجتماعي سياسي ،از ابتداي شکلگيري
دولت در افغانستان دموکراسي در اين کشور با معماي پيچيدهای مواجه بوده است .در سال
 2001که اياالت متحده در افغانستان مداخله کرد و حکومت تماميتخواه طالبان فروپاشيد،
اين انتظار شکل گرفت که گره معماي دموکراسي در افغانستان گشوده شود ،اما به نظر
میرسد ترازوي دموکراسي ،شاخص اميدوارکنندهای از دموکراسي را در افغانستان به نمايش
نمیگذارد.
مقالهی حاضر قصد دارد با نگاهي کلي به آنچه از سال  2001تاکنون در افغانستان
گذشته ،چشماندازي از دموکراسي در اين کشور به نمايش گذارد .از اين منظر به دو ديدگاه
بدبينانه و خوشبينانهی اصلي همراه با معيارهايي که هريک از اين ديدگاهها ،قضاوت خود
را بر آن بنيان گذاشتهاند ،اشاره خواهيم کرد .تئوري «دموکراسي در جوامع پيچيده» ميتواند
مبناي خوبي براي فهم بهتر ديدگاههاي رايج دربارهی معماي دموکراسي در افغانستان باشد.
ازنظر سازماندهي اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است .در بخش نخست ،نظريههاي
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دموکراسي در جوامع پيچيده مطرح میشود .در بخش دوم ،ديدگاه بدبينانه نسبت به استقرار
دموکراسي و در بخش سوم ،نگاه خوشبينانه به دموکراسي در افغانستان ،بررسي میشود .در
بخش آخر نيز جمعبندي و نتيجهگيري ارائه میگردد.
بخش اول:چارچوب نظري
دموکراسي در جوامع پيچيده:
اصطالح جوامع پيچيده که در چارچوب نظريهی نوسازي به ويژه کارکردگرايي ساختاري
مطرح شده است ،به وضعيتي اشاره دارد که در آن جامعه بر اثر تقسيم کار ،به سيستمهاي
فرعي و بخشهاي گسسته ،انعطافناپذير و جداگانه تفکيک شده است ،در حالي که وقايع و
تجربيات از يک بخش به ساير بخشها غير قابل انتقال است( .نش.)260:1384 ،
انديشمندان معاصر چون يورگن هابر ماس و بسياري از متفکران پست مدرن و
پسا ساختارگرا ،به مشکالت دموکراسي در جوامع پيچيده اذعان کرده و راهحلهايي چون
دموکراسي مشورتي (هابر ماس) يا دموکراسي راديکال (الکالئو و اوفه) و يا تقسيم قدرت و
حکومت قانون (دانيل زولو) را مطرح کردند .درحقيقت هابرماس خوشبينترين نظريهپرداز
در خصوص پيچيدگي و دموکراسي است .از نظر ديگران ،به ويژه کالوس اوفه و دانيلو

زولو ،پيچيدگي عم ً
ال دموکراسي را غيرممکن میسازد .هر چند اين جامعه شناسان سياسي
همهی جزئيات کارکردگرايي را که نظريات جوامع پيچيده بر آن متکي هستند نمیپذيرند،
ليکن همهی آنها اساسيترين فرضيهاش را قبول میکنند ،يعني اينکه گروههاي اجتماعي خود
را براي انجام وظايف تفکيک شده سازماندهي میکنند .به طوريکه هرچه جامعه پيشرفت
میکند به «سيستمهاي فرعي» که به لحاظ کارکردي تخصصي هستند ،تقسيم میشود .اوفه
که با هابرماس در آثار اوليهاش همکاري میکرد ،استدالل میکند که ويژگي اصلي جوامع
پيچيده ،انعطافناپذيري ( )Rigidityمیباشد.جوامع پيچيده به لحاظ تاريخي با مشکالت
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منحصر به فردي روبرو هستند ،چرا که در اين جوامع پيشبيني و برنامهريزي عم ً
ال غير ممکن
میگردد .انفکاک کارکردي تخصصي باعث میگردد که پيشبيني تأثیرات ناخواسته اقدام
يکي از سيستمهاي فرعي بر امکانهاي آيندهی ديگر سيستمها بسيار مشکل شود .هنگاميکه
ما عم ً
ال از نتايج و تأثیرات متضرر میشويم ،متوجه میشویم که آنچه براي افزايش آزادي

انتخابات افراد طراحي شده ،نتايج معکوس به بار میآورد (.)Offe,1996:14
بنابراين از آنجا که دموکراسي هم دربردارندهی مشارکت در شکلگيري ارادهی
مردم و هم جلوگيري از اعمال ارادهی آنها میباشد« ،پيچيدگي» مانع جدي بر سر راه تحقق
دموکراسي محسوب میشود .به بيان اوفه« :جوامع پيچيده به حدي انعطافناپذير شدهاند که
هر تالشي براي تفکر هنجاري در مورد نظم يا احياي آن يا به عبارت ديگر ،ماهيت هماهنگ
فرآيندهايي که درون آنها رخ میدهند ،عم ً
ال به واسطهی بيهودگيشان و بنابراين ناشايستگي
ذاتيشان غير ممکن شده است (.)Ibid,1996:12
از آنجا که در جوامع پيچيده درک طرحهايي که جامعه را فرا گرفتهاند غيرممکن
است ،توسعهی گزينههاي انتخاب که به وسيلهی سيستمهاي فرعي عقالني توليد میشوند،
عم ً
ال به آزادي بيشتر براي افراد منجر نمیگردد.

اوفه دو منبع نسبت ًا ضعيف اميدواري براي دموکراسي پيشنهاد میکند .اول ،ظهور

جنبشهاي اجتماعي در جامعهی مدني است و دومين پيشنهاد او اين است که براي ايجاد
دموکراسي ،جامعه بايد بدون از دست دادن فوايد مدرنيزاسيون تا حد امکان ساده شود ،تا
بدين وسيله تصميمات شفافتر شوند و کنترل افزايش يابد .او معتقد است ،مخصوص ًا اين
نکته اهميت دارد که وابستگيهاي متقابل ميان بخشهاي مختلف جامعه کاهش يابد (نش،
.)263 :1380
دانيل زولو حتي از اوفه در مورد امکان تحقق دموکراسي در جوامع پيچيده بدبينتر است،
او بيشتر بر فرآيند سياسي تمرکز نموده و استدالل میکند که مدل تسلط دموکراسي در علوم
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سياسي اکنون منسوخ شده است .اين مدل که «نخبهگرايي رقابتي» ()Comparative Elitism

است ،ابتدا در دههی  1940به وسيلهی ژوزف شومپيتر به منظور اصالح آنچه او « دموکراسي
کالسيک» میناميد ،مطرح شد .مدل کالسيک که آتن باستان را ايدهآل تلقي میکند ،دموکراسي
را مستلزم مشارکت کامل همهی شهروندان در تصميمگيري براي منفعت همگاني میداند .به
عقيدهی شومپيتر اين امر در جوامع پيچيده غيرممکن است؛ دموکراسي تنها دربرگيرندهی رقابت
ميان احزاب سياسي براي به دست آوردن آرای مردم میباشد .در جوامع پيچيده هيچ رقابت
واقعي بين نظرات گوناگوني که مردم بايد از بين آنها گزينش کنند وجود ندارد ،چرا که همهی
آنها سياستهاي مشابهي را پيشنهاد میکنند .دليل اين امر جذب شدن خود احزاب در دولت
است .دوم ،اينکه با پارهپاره کردن منافعي که خارج از حوزهی سياسي بر فرآيند سياسي تأثير
میگذارند( ،از جمله منافع گروههاي اقتصادي ،مذهبي و تکنولوژيک) خطر ناکارآمدي سياسي
وجود دارد .سوم ،اينکه مذاکرات سياسي بين چنين گروههايي در پشت صحنه صورت میگيرد
و اکثر مردم از آن اطالع نمیيابند و در نهايت ظهور رسانههاي جمعي به کاهش حوزهی عمومی

منجر شده که شهروندان سابق ًا در آن نگرشهاي سياسيشان را مبادله و موضوعات مهم را به
بحث میگذاشتند (نش.)261 :1384 ،
اجراي پيشنهادهاي زولو و اوفه در رابطه با دموکراسي ،در مقايسه با پيشنهادهاي
شخصيت برجستهی اين سنت يعني يورگن هابرماس ،دشوار است .او در مورد امکان
دموکراسي در زندگي معاصر خوشبينتر است؛ تاحدي به خاطر اينکه برخالف زولو که
فعاليتهاي سياسي را محدود به دولت ميداند ،از نظر هابرماس بسيج جنبشهاي اجتماعي
در جامعهی مدني کمک مهمي به توسعهی دموکراسي میکند .مع هذا هابرماس مانند زولو و
اوفه عقيده دارد که پيچيدگي جامعهی معاصر بدين معني است که مشارکت دموکراتيک در
حکومت به شدت محدود میشود (نش.)265 :1384 ،
مهمترين ويژگي جوامع پيچيده گسستگيهاي انعطافناپذير و بدون ساختار است در
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حالي که دموکراتيک شدن نيازمند حداقلي از اجماع بر سر انديشهها ،منافع و اهداف است تا
زمينهی مشترکي براي پذيرش قواعد بازي دموکراتيک ونتايج ناشي از آن وجود داشته باشد.
در اين راستا تحقق اصول نظارت همگاني و قاعدهی اکثريت بيش از ساير اصول دموکراتيک
با مشکل مواجهند.
مشکل دموکراسي در جوامع پيچيده صرف نظر از برخي موانع ديگر ،بيشتر به مسائلي
چون فقدان همبستگي اجتماعي و ضعف دولت مربوط است .زيرا ساختارها ،هويتها
ي آفرين که دولت رفاه دموکراتيک را پيريزي
و سازمانهاي سياسي ،طبقاتي و همبستگ 
کردهاند ،با فروپاشي مواجهند .در حاليکه ميزاني از همبستگي اجتماعي براي دموکراسي
ضروري است .افزون بر آن جوامع پيچيده به خاطر فقدان همبستگي اجتماعي ،دولت ضعيفي
دارند ،بدين معنا که يک نهاد عمده مانند دولت که همهی شهروندان را در کنترل دارد ،ديگر
مشروع شناخته نمیشود .همچنين دولت به وسيلهی فشارهايي که از باالي سر (جهاني شدن)
و نيز از پايين (خيزش جنبشهاي هويت جو) متحمل میشود با ضعف روبرو شده و استفاده
از اين نهاد براي حفاظت از منافع جمعي و يا انجام اصالحات در جهت منفعت همگاني
مشکل میباشد (نش.)263:1384 ،
جامعهی افغانستان جزو جوامع پيچيده است؛ اين ويژگي به ويژه به دليل ويژگيهاي
قومي و بازتابهاي اقتصادي ،سياسي واجتماعي متأثر از آن است .لذا دموکراسي و قوميت
در افغانستان کام ً
ال به هم مرتبط هستند و از قضا اين ارتباط يک ارتباط منفي است.

به عبارت ديگر ،درک وضعيت قوميت در افغانستان در ارتباط تنگاتنگ با استقرار
دموکراسي در اين کشوراست .در برداشت از واژهی قوم در افغانستان ريچارد تاپر میگويد:

قوم احتماالً مفهومی است که نزد افغانيها کاربرد وسيعي دارد و همهی روابط اجتماعي
گروهها و تعارضات اجتماعي را در بر میگيرد (.)Topper,1988.84
اين برداشت تاپر از واژهی قوم در افغانستان ،ناشي از کاربرد تسامحآميز و غير دقيقي
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است که در ميان مردم عادي رايج است که در آن قوم ،قبيله ،طايفه و ...به يک معنا به کار
میروند .بر اساس برداشت وبر ،قوم گروه انساني است که داراي باور ذهني به اجداد مشترک
هستند .باوري که دليل آن میتواند شباهت فيزيکي ،شباهت در رسوم وآداب ،حافظه و
خاطرات مشترک باشد که از گذشته به ارث مانده است (فکوهي.)235: 1380،
معيارهاي مفهومبندي قوميت در افغانستان به ترتيب اهميت عبارتند از :باور به تبار
و جد مشترک ،زبان و مذهب و بافت ناهمگن قومي که در آن به خوبي قابل مشاهده است.
بهمن هويدي در همين مورد میگويد« :ساخت آدمها در خيابان شهر موزهای را ترسيم میکند
که بيانگر موزائيک انساني ويژهی افغانستان است ،نژادها و قبايل متعددي با عادات ،سنتها
و اشکال مختلف اما همه در يک بافت و رشته دين میشوند؛ همهی اين شکلها ،رنگها،
چهرهها ،نژادها و ...در خيابانهاي کابل از پيش چشمت میگذرد و حتي شايد باورت نيايد
که همهی آنها به يک کشور نسبت دارند و داراي يک هويت باشند (فکوهي.)1380،

تعدد و تفاوتهاي قومي -فرهنگي در افغانستان کام ً
ال مشهود و هويدا است .اما

آنچه اهميت دارد درک بسياري از تعارضهاي نهفته وگرايشهاي انعطافناپذير در اين
تعدد و تکثر است که همين تکثر هرگز اجازه نداده از هويتي واحد در افغانستان سخن راند.
آنچه رو مینمايد چندگانگي قومی است که حتي در سياست رسمي نيز انگيخته میشود.
مشکالت ناشي از چندگانگي قومي در افغانستان همهی مسائل اين کشور را تحت تأثیر قرار
داده است ،ازاين رو در ارائهی هرگونه تحليلي از دموکراسي در اين کشور بايد اين مسأله را
در نظر داشت .در مجموع تحليلهاي رايج از دموکراسي در افغانستان به دو گروه بدبينانه و
خوشبينانه تقسيم میشوند که در ادامه به آن میپردازيم.
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بخش دوم
نگاه بدبينانه به دموکراسي در افغانستان :از محليگرايي تا اقتدارگرايي
از زمان سقوط طالبان و حتي قبل از آن تحليلگران مسائل افغانستان و کارشناسان اين حوزه
نظرات و تحليلهاي گوناگوني ارائه دادند که اين پژوهش آنها را به دو دسته تقسيم کرده
است :نخست آن دسته از تحليلگران که به استقرار دموکراسي در جامعه افغانستان بدبين بوده
از آن انتقاد میکنند و پيشنهادات ديگري دارند که در ادامه به بررسي آنها میپردازيم و گروه
دوم که دموکراسي حداقلي و ارزشهاي ليبرالي را براي جامعهی افغانستان مناسب میدانند.

مخالفان ومنتقدان دموکراسي در افغانستان عمدت ًا به دو مسأله در اين راستا توجه

داشتهاند .پيچيدگيها و موانع در راه تحقق دموکراسي با توجه به شرايط خاص اجتماعي
و اقتصادي اين جامعه و پس از آن پيامدهاي منفي که از آغاز فرايند دموکراتيزاسيون وجود
داشته است .اين کارشناسان و تحليلگران معتقدند که اوضاع بدتر شده است و منازعات
گسترش يافتهاند .اوضاع اقتصادي و اجتماعي ،امنيت ،بهداشت و سطح آموزش و سواد
مردم از نمونهی پيچيدگيها و موانع اساسي تحقق دموکراسي در افغانستان میباشد؛ چنين
طرفداران اين ديدگاه تجربهی برگزاري انتخابات در افغانستان را به عنوان شاهد به تصوير

میکشند و بر اين باورند که نهايت ًا نتايج اين انتخابات برندگان را در چشم مردم افغان
مشروع نمیسازد .آنچنان که ارسطو فهميده بود و آنچنان که شواهد و تجربيات ديگر نشان
میدهد ،دموکراسي هرگز در جامعهای که سطح آموزش و درآمد پائيني دارد موفق و ماندگار
نمیشود(.)Rout,2008
جمهوري اسالمي افغانستان با واردات  98درصدي و درآمد سرانهی بسيار پايين
جزء فقيرترين کشورهاست .افغانستان در شاخص توسعهی انساني در سال  2009که توسط
برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد منتشر گرديده در آخرين گروهیعني چهارم قرار دارد و
بين  182کشور موجود حائز رتبهی  181شده است (.)Barro,2009
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شاخص

ميزان

توسعهی انساني

 352درصد

اميد به زندگي

 43/6درصد

افراد با سواد باالي  50سال

 28درصد

درآمد ساالنه

 1054دالر

فقر انساني

 59/8درصد

احتمال زنده ماندن تا  40سال

 7/40درصد

بيسوادي افراد باالي  15سال

 72درصد

عدم دسترسي به آب آشاميدني

 78درصد

کودکان زير  15سال داراي سوء تغذيه

 39درصد

 -1شاخص توسعهی انساني در افغانستان سال ( 2009تهيه شده توسط برنامهی توسعهی
سازمان ملل متحد) .http://hdr.undp.org/en
در ديگر شاخصها نيز افغانستان مقامهاي ته جدول را به خود اختصاص داده است.
از ديگر عوامل مهم تضعيفکنندهی دموکراسي در افغانستان وجود تعداد بسيار کم مدارس
ابتدايي و نتيجت ًا آموزش بسيار پايين است .در سال  1995ميانگين مدرسه رفتن بزرگساالن

 8درصد بوده است ،که فقط نيجر و مالي از اين لحاظ در سطح پايينتري از افغانستان قرار
داشتند .مسألهی مهمتر اين است که آموزش بين زنان و مردان نابرابر است .ميانگين مدرسه
رفتن زنان بزرگسال  3درصد است .در حاليکه در افغانستان نسبت مرد به زن  3به  4باالترين
ميزان در ميان  104کشور جهان است (.)Barro,2009
از سال  2006تاکنون دست کم  2500کارگاه و کارخانه توليدي به سبب ناتواني و
نبود حمايت دولت از صنايع ملي از بين رفته و کارگران بسياري در سراسر کشور بيکار شده
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اند (سيد مسعود.)1 :2008 ،
از آنجا که فاصلهی عظيم طبقاتي ،بيعدالتي ،تبعيض و گسترش فقر در جامعه از
عمدهترين عوامل تنشهاي قومي به شمار میرود ،دموکراتيزه شدن نيازمند وجود حداقلي
از رشد اقتصادي و استقرار نهادهايي در راستاي پايداري آن است .فقدان طبقهی متوسط و
فاصلهی عظيم طبقاتي موانع اساسي در دموکراتيزاسيون و همگرايي اجتماعي است.
تجزيه و تحليل آمارهاي اقتصادي و اجتماعي افغانستان امروز نشان میدهد ،فرصت
وجود يک دموکراسي مياني (مشخصه کشورهايي مانند ترکيه و اندونزي) در پنج سال آينده
کمتر از يک درصد خواهد بود (.)Norchi,2006:53
بيشتر کارشناسان منتقد استقرار دموکراسي در افغانستان ،اين شکل خاص از
دموکراسيسازي را ناشي از شدت عمل خاص اياالت متحده میدانند« .اياالت متحده به
اين میانديشد يک دموکراسي نمايندگي از نوع جفرسوني را در افغانستان ايجاد میکند؛
يک گفتهی بزرگ وجود دارد که میگويد دموکراسيها انتخابات میسازند ،اما انتخابات
دموکراسي نمیسازد و اين دقيق ًا همان مورد افغانستان است؛ چرا سعي میکنيم دموکراسي را
فقط در افغانستان نقاشي کنيم؟» (.)Johnson,2009
واشنگتن هميشه دموکراسي را توصيه میکند ،حتي براي فقيرترين ملتها و نتيجهاش
شامل شکستهايي چون کنگو و هايیتي میشود (.)Dyer,2003,1
تصوير غربي از دموکراسي نمیتواند در افغانستان به کار گرفته شود .انتخابات
دموکراتيک سرچشمهی مشروعيت در افغانستان نيست چرا که همين انتخابات از ابتدا تا
تاکنون نتايج انعکاس تصوير آيينهوار خواست سياسي ،نظامیو فرهنگي اياالت متحده است
(.)Adiss,2009
تحقق دموکراسي در افغانستان کنوني با ماهيت و خصلت دولتي رابطه دارد .دولتي
که به صورت طبيعي پايگاه وسيع و گستردهی مردمي ندارد و از منافع اکثريت قاطع جامعه
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نمايندگي نمیکند( .)Developing democracy in afghanistan,2009ساختار دولت
جمهوري اسالمي افغانستان بنابر ماهيت خود دستخوش تضادهاي عميق دروني است .از
يک سو نيروها و شخصيتهاي تکنو کرات ،ليبرال دموکرات و مترقي در درون و بيرون
خواهان تحقق دموکراسي هستند؛ از سوي ديگر اين نيروها به دليل نداشتن تشکيالت منظم،
رهبري جامعالشرايط و برنامهی عمل واحد نمیتوانند خواستها و وعدههاي داده شدهشان
را به ملت افغانستان جامهی عمل بپوشانند (وحدت.)11:2008:،
هيچ توسعهی سياسي بدون وجود امنيت و رشد اقتصادي وجود نخواهد داشت.
مشکالت اساسي افغانستان شامل فساد ،حملهی نظامي و اوضاع نامناسب امنيتي است.
جامعهی بينالملل نيز در خصوص استقرار دموکراسي و ايجاد شرايط نامناسب امنيتي يکصدا
نيستند ،جعبه ابزارشان براي ايجاد امنيت و ترغيب دموکراسي تقريب ًا خالي است و تعهداتشان

در اين زمينه بسيار کوتاه است .که اين ميزان تعهد جامعه بينالمللي فقط شرايط منازعه را
تقويت میکند و نه استقرار دموکراسي .گزارش گروههاي حقوق بشري در افغانستان نشانگر
آن است که تصميمات سياسي نه از طريق مشارکت آزاد ،بلکه ارعاب نمايندگان و مسائل
پشت پردهی سياسي بين مقامات حکومتي و رهبران منتقد نظامي اتخاذ میشود .اقدامات
اياالت متحده از جمله اتحاد نيروهاي نظامي آن با  7000مرد جنگي افغان که خود از مصايب
بسيار رنج میبرند و از لحاظ گرايش به ديکتاتوري ،بنيادگرايي و ضديت با ارزشهاي ليبرالي
فرق چنداني با نيروهاي طالبان ندارند ،تأثیر چنداني در بهتر شدن اوضاع نداشته است و
اقداماتي از اين دست بعض ًا به تنشها دامن زده است (.)Nanji , 2008

در واقع منتقدان فرايند دموکراتيزاسيون در افغانستان اذعان دارند که با وضعيت خاص
امنيتي در افغانستان ،دموکراسي در اين کشور موفق نخواهد بود .چرا که امنيت براي تحقق
دموکراسي ختم جنگ و تأمين صلح نيست ،هرچند که افغانستان هنوز به همين حد از امنيت
نيز نرسيده است .امنيتي که از پيششرطهاي دموکراسي به حساب میآيد ،امنيت به مفهوم
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گستردهی آن است .يعني برخورداري از مصونيت براي اظهار بيان و انديشه ،امنيت براي
تجمعات و تظاهرات ،اعتصابات ،تشکيل احزاب سياسي و سازمانهاي مدني ،فعاليت آزاد
و مصونيت سازماندهندگان سياسي ،مطبوعات ،رسانهها و ساير ابزار اعمال ارادهی جمعي
و فردي .استقرار دموکراسي با شاخصهاي اصلي آن نيازمند حداقلي از آرامش است .به
عنوان مثال در مورد انتخابات ،جنوب و شرق افغانستان به طرز خاصي براي رأيدهندگان
ناامن است و محل جمعآوري آراء هر لحظه در معرض انفجار قرار دارد .در مورد زنان نيز
اعالم میشود که انتخابات آزاد و پرمشارکت توسط زنان بايد انجام شود در حاليکه به دليل
اوضاع اجتماعي و مشکالت امنيتي زنان حتي قادر نيستند پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند
(.)Hodson , 2009

واحد تحقيقات و بررسي مسائل افغانستان  ،AREUاخيرا ً گروهي متمرکز از

کارشناسان را براي بررسي دموکراسي در افغانستان ايجاد کرده است .پس از بررسيهاي
انجام شده اجماع کلي بر اين است که دموکراسي به معناي حکومت مردم ,در جايي است که
حقوق اوليهی همه توسط آن حمايت شود .دموکراسي شامل امنيت ،برابري ،غذا و بهداشت
کافي و حقوق براي زنان است .با توجه به اين مسائل دموکراسي در افغانستان وجود ندارد.
آنچه وجود دارد فقط «شعارهاي دموکراسي» ( )Slogans of Democracyاست .با توجه به
اوضاع بد امنيتي ،مردان جنگي تأثیر فزايندهای بر حکومت دارند وعم ً
ال صلحي وجود ندارد

(.)Warnock , 2009
دليل اينکه دموکراسي در افغانستان تا اين اندازه شکننده است ،ساختار از باال به پايين
قدرت میباشد .رئيس حکومت قدرت و ثروت را از مردم به دست میآورد و از سوي
ديگر منازعهای گسترده براي بدست آوردن آراء به راه میاندازد .انتخابات رئيس حکومت
به وسيلهی مردم به دو دليل ،کمکي به بهبود شرايط نخواهد کرد :اول اينکه بعد از انتخابات
رئيس حکومت تا انتخابات بعدي يک ديکتاتور بالفعل میباشد .آنها ثروت را استخراج
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میکنند و در اختيار میگيرند ،خواست خودشان را به مردم تحميل میکنند و کانديداها را

براي دورهی بعدي انتخابات تحت کنترل دارند .ثاني ًا ،خود فرايند انتخابات نيز فقط پوستهای
از دموکراسي است .مردم فقط بر اساس برداشتهاي قومیرأي میدهند که خود اين مسأله
نيز دوباره منجر به منازعه بر سر قدرت میشود (.)Foldvary , 2009
چندين مشکل اساسي در مورد انتخابات در افغانستان وجود دارد که فرايند
دموکراتيزاسيون را با موانع اساسي مواجه کرده است .فرايند پيچيدهی ثبت نام از رأيدهندگان،
تحقيق و بررسي در مورد کانديداها ،استقرار و اجراي قواعد مالي رقابت و سطح بسيار
پايين آگاهي انتخاباتي مردم از اين قبيل میباشد .سازماندهي و اجراي راهکارهاي مناسب
در خصوص اين موارد نيازمند هماهنگي باالي نهادهاي افغان میباشد ،در حاليکه سطح
هماهنگي بسيار پايين میباشد (.)Kippen , 2009
از سي سال گذشته تاکنون در اکثر اوقات «منازعه» بر تمام جنبههاي زندگي مردم
افغانستان تأثیر مستقيم داشته است .در اولين انتخابات به دليل جنگ و درگيري در بسياري
از استانها 6 ،کانديدا زندگي خود را از دست دادند .در اين ميان يک نگراني عمده نيز در
خصوص نقش گروههاي نظامي و مقامات حکومتي وجود دارد ،از اين رو ،اين مقامات
حکومتي در بيشتر موارد شديدا ً از بعضي کانديداها حمايت میکنند و اين به معني گسترش

هرچه بيشتر منازعات میباشد (.)Kippen,2009
به چالش کشيدن مسائل انتخاباتي و مشکالت خاص آن از جانب منتقدان استقرار
دموکراسي در اين کشور ،روش که نشان میدهد که اصل انتخابات به عنوان ابتداييترين
شروط تحقق دموکراسي هنوز در اين کشور با مشکالت اساسي روبرو است.
خطرات و چالشهاي پيش روي دموکراتيزاسيون در افغانستان در سال  2009همانهايي
هستند که از آغاز استقرار دموکراسي دراين کشور وجود داشتهاند .فقدان پيشرفت ثابت در وضعيت
امنيت ،اقتصاد و اجتماع ،نشاندهندهی عدم موفقيت است (.)International Affairs,2009
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حتي پس از گذشت چند سال ،هنوز فهم افغانها از انتخابات بسيار محدود است.
آنها نمیدانند که براي ساختن دموکراسي در کشورشان بايد تالش کنند ،بلکه دموکراسي را
کااليي میدانند که توسط غربيها به کشورشان وارد شده است (Electoral Complaints
.)Commission of Afghanistan,2006

بنابراين کساني که از استقرار دموکراسي در افغانستان انتقاد میکنند ،همواره مسألهی
برگزاري انتخابات را به عنوان شاهد به تصوير ميکشند ،چرا که حتي کشورهايی با دموکراسي
ضعيف نيز در برگزاري انتخابات به عنوان ظاهري از دموکراسي ،با چنين مشکالت اساسي
که در افغانستان وجود دارد ،مواجه نيستند .در نتيجه اين سؤال مطرح میشود که دموکراسي
که از دموکراسيهاي ضعيف نيز پايينتر باشد ،چه ارزشي در مديريت مسائل دارد؟
منتقدان دموکراسي با توجه به شرايط خاص اجتماعي ،سياسي واقتصادي درافغانستان

راههاي جايگزيني گوناگوني پيشنهاد ميکنند ،که عمدت ًا يا تقسيم قدرت ميان بخشهاي
محلي را در بردارد و يا اينکه يک رژيم اقتدارگرا با هدف اولیهی توسعه اقتصادي و اجتماعي
را شامل میشود.
آنچه از دموکراسي در افغانستان میبينيم ،دموکراسي بيمار تودهای است .راه چاره،
کنترل و تقسيم قدرت در سطح محلي است .بسياري از تئوريهاي سياسي اهميت کنترل
محلي را بيان کردهاند .به عنوان مثال رابرت پوتنام ( )Robert Putnamدر کتاب Bowling

 Aloneبا نکوهش خالي بودن محل تبادل نظر آرای عمومي در دموکراسيها ،پيشنهاد میکند
که با تمرکز زدايي هرچه بيشتر ،قدرت در سطوح کوچکتر و محلي اعمال شود .گوردون
تولک ( )Gurdon Tullockدرکتاب” فدراليست جديد” ( )New Federalismمیگويد که
بسياري خدمات میتواند در سطح محلي ارائه شود ،سطوح کوچکتري که میتواند به سطوح
غالب حکومتي تبديل شود .جان ديويي ( )Jhon Deweyدر کتاب جامعه و مشکالتش
( )The Public and its Problemمینويسد که دموکراسي از سطوح محلي جامعه با پيوند
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و پيوستگي رو دررو با افراد آغاز میشود .تامس جفرسون در نامهاش به کراتوچويل در 12
جوالي  1816پيشنهاد میکند که هر بخش به قسمتهاي کوچکي تقسيم شود که هر شهروند
خودش بتواند در مسائل عمومی عمل کند .نويسنده فرانسوي کتاب دموکراسي در آمريکا
دو تاسکيو اويل (« )De Tasquevilkllاذعان میدارد که از زماني که مردم به طور نزديک
منافع خود را در ارتباط تنگاتنگ با امور محلي شناسايي کردهاند ،فعاليتهاي مدني محلي در
آمريکا قلب دموکراسي در اين کشور بوده است» (.)Foldvary,2009
براي بدست آوردن دموکراسي در افغانستان بايد قدرت در محلههاي شهري و
روستايي شکل گيرد .هر روستا و محله يک سلول از بدنهی سياسي باشد و بتواند يک شورا
انتخاب کند ،شورا يک مجلس قانونگذاري استاني ايجاد کند که اعضاي پارلمان ملي نيز
توسط همين قانونگذاريهاي استاني انتخاب شوند .قدرت از مردم میآيد به جاي اين که از
باال توسط رئيس ملي و اقتدارگرايان مذهبي اعمال شود (.)Ibid
عدهای ديگر معتقدند طرح واقعبينانهتر آن است که يک رژيم اقتدارگرا در افغانستان
وجود داشته باشد ،که بتواند ثبات سياسي را فراهم آورد و شرايط اقتصادي را بهبود بخشد.
شرايط خاص افغانستان شامل بيثباتي شديد سياسي و عدم توسعهی اقتصادي نيازمند
رژيمیاقتدارگرا است ،که با بسيج کامل امکانات و نيروها ،پيشزمينههاي توسعهی سياسي
و اقتصادي را فراهم آورد .در واقع ظهور ناگهاني دموکراسي بدون وجود حداقل شرايط الزم
براي استقرار آن ،موجبات شکست آ ن را فراهم آورده است.

تقسيم قدرت ميان بخشهاي محلي ممکن است ظاهرا ً تصوير قابل قبولي باشد ،اما

ثبات اين تنظيمات مشکوک و بعيد است (.)Diamond,1999
براي کشوري مانند افغانستان ،با اين تکثر بسيار و پراکندگي قومي و بيثباتي در همهی
سطوح ،تنها يک حکومت اقتدارگرا توانايي سازماندهي شرايط را دارد .استقرار دموکراسي
در اساس نيازمند ثبات سياسي و اوضاع اقتصادي مناسب است .حکومتي اقتدارگرا متشکل
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از نيروهاي نخبهی افغان با ايجاد ثبات سياسي و بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي ،میتواند
زمينههاي اوليهی استقرار دموکراسي را نيز فراهم آورد (.)Barro,2009
بخش سوم
نگاه خوشبينانه به دموکراسي در افغانستان؛ دموکراسي ليبرالي و ارزشهاي حداقلي
از زمان سقوط طالبان و حتي قبل از آن تحليلگران مسائل افغانستان و کارشناسان اين حوزه
نظرات و تحليلهاي گوناگوني ارائه دادند که اين پژوهش آنها را به دو دسته تقسيم کرديم:
نخست ،آن دسته از تحليلگران که به استقرار دموکراسي در جامعهی افغانستان بدبين بوده
از آن انتقاد میکنند و پيشنهادات ديگري دارند که در سطرهاي پيشين بررسي کرديم و گروه
دوم ،که دموکراسي حداقلي و ارزشهاي ليبرالي را براي جامعه افغانستان مناسب میدانند.
تحليلگران و کارشناسان طرفدار در دموکراسي در افغانستان بر اين باورند که جوامع
پيچيده راهي جز دموکراسي ندارند .دموکراسي مفرهايي در اختيار گروهها قرار میدهد ،تا
مطالبات خود را به شيوهی دموکراتيک مطرح کنند و منازعات را در چارچوب الگوهاي
نهادي شده حل و فصل نمايند .رويکرد اجبار و کنترل مبتني بر سلطه ،کارآمدي و مشروعيت
خود را از دست داده است.
دموکراسي همان چارچوب شگفتانگيز است که بيش از همه کثرتگرايي و منافع
عمومي را همراه و هماهنگ يکديگر میکند .ارزشها و اصول دموکراتيک چون آزادي،
توسعه سياسي ،مشارکت ،برابري ،کثرتگرايي و حقوق شهروندي همگي براي مديريت
تنوع و تکثر در جامعهی افغانستان مفيد و چه بسا ضروري است (.)Asia Foundation,2007
درحاليکه فقدان توسعه سياسي و وجود تمرکز قدرت از یک سو و خواست مشارکت
اقوام از سوي ديگر سبب بروز تعارض میشود ،تمرکز زدايي از قدرت و ايجاد توسعهی
سياسي ميتواند با حل بحران مشارکت؛ به کاهش منازعات کمک نمايد .گسترش رقابت و

/ 244

فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی  شماره   3تابستان 1389

مشارکت نه تنها موجب تعارض و واگرايي نمیشود ،بلکه به خواست مشارکت اقوام پاسخ
داده و موجبات رضايت را فراهم میآورد.
بال تسر( )Belatserمیگويد :دستيابي به آرمانهاي دموکراسي در جوامع پيچيده
و متکثر ،نيازمند سادهسازي تعريف دموکراسي است .در اين برداشت به جاي تأکيد بر
ارزشهاي کالسيک دموکراسي چون حاکميت مردم ،مشارکت عمومي ،آزادي فرد ،حقوق
اقليتها ،حاکميت قانون ،تنشزدايي ،آگاهي و روشنفکري در تعديل حکومت اکثريت و
آزادي منفي به معناي رهايي از ادارهی خودسرانهی اکثريت تأکيد شده است (نش.)1387 ،
پيوند ليبراليسم و دموکراسي به ويژه براي جوامعي که با محدوديتهايي در
دموکراتيک شدن مواجهند (جوامع متفرق پيچيده) ،حائز اهميت بسيار است .زيرا تأکيد بر
نظارت همگاني ،حکومت اکثريت و مصلحت عمومی (دموکراسي کالسيک) ممکن است
همانطور که جان استوارت ميل نگران بود به استبداد اکثريت بينجامد .استبداد اکثريت چه بسا
که از استبداد اقليت خطرناکتر است .واقعگرايان همواره از احتمال پيدايش استبداد اکثريت،
سرکوب بيشتر اقليتها ،گرايش سياست به افراط در نتيجه مشارکت مستمر تودههاي مردم،
امکان تأسيس حکومت خودکامه به نام ارادهی عمومي و از ميان رفتن بيشتر قيد و بندهاي
قانوني بر قدرت نگران بودهاند .اينها دقيق ًا همان نگرانيهاي مربوط به جوامع چند قومي
چون افغانستان است.
امروزه ارزشهاي دموکراسي کالسيک چون نظارت همگاني ،حکومت اکثريت و
ارادهی همگاني معيار دموکراتيک بودن نيستند که نگران مشکالت تحقق آنها در افغانستان
باشيم .امروزه مسألهی اصلي دموکراسيها حفظ ارزشها و شاخصهاي ليبرالي است که تعهد
به آنها ريشهی بسياري از مناقشات قومي در افغانستان را از بين خواهد برد (.)Ennis,2008
در جامعهی افغانستان تعلقات گروهي و قومي به مرگ آزادي فردي انجاميده است.
آنچنان که فرد هويت خود را در چارچوب گروه قومي تعريف ميکند« .هرآنچه که به
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گروه قومي تعلق دارد ،میتواند شامل حال فرد شود؛ از سوي ديگر فرد مشمول همان
محروميتهايي است که گروه قومي» ()Armandos, 2005 : 14؛ آزادي فردي در معناي
ليبرابي و حداقلي آن بيشتر سلبي و به معناي آزادي از فشارهاي بيروني است که کمک میکند
تا دستهبنديهاي انعطافناپذير قومي-فرهنگي به وسيلهی تعهد به آزادي فردي به نرمي و
انعطافپذيري تمايل يابد و راه بررسي برابري فردي و در نتيجه همگرايي هموار شود.
مدار و تساهل به عنوان يکي ديگر از شاخصهاي دموکراسي که با نسبيگراي
دموکراتيک داراي پيوند و نقش است ،براي جامعهی ناهمگون افغانستان کاربرد اساسي دارد.
زيرا در اين جوامع ديدگاهها را با تضادها و تعارضهاي گوناگون بروز میکند .بالستر اذعان
دارد که با پيدايش مفهوم تکثرگرايي جديد ،ديدگاههاي ليبرابي از مدارا تغيير يافته و تأکيد شده
و نقطهی تأکيد آن از گوناگوني افراد به گوناگوني منافع و گروهها منتقل گرديده است (.)Ibid

مدارا دقيق ًا متضمن شرايط خاص افغانستان است که داراي ساختار همگون نيست

وگروههاي کوچک و بزرگ هرکدام با هويت و منافع خاص در کنار هم قرار گرفتهاند .لذا
هنگام برخورد ميان آنها مناسبترين راه رسيدن به نوعي سازش است ،نه پيروزي و تسلط يکي
بر ديگران ،آنچنان که قوم پشتون چنين سلطه يگانهای را داشته است (.)www.areu.org.2009
تمايز حوزهی عمومي و خصوصي نيز جزو شاخصهاي دموکراسي است .ليبراليسم
همواره مرزي ميان حوزهی عمومي و خصوصي زندگي ترسيم میکند .حوزهی خصوصي
را مقدس و محترم و مصون از دخالت قدرت سياسي میداند .تفکيک حوزهی عمومي و
خصوصي براي جامعهی افغانستان از آن حيث اهميت دارد که اقوام و اقليتها میتوانند
به حفظ حوزهی هويت قومي و فرهنگي خود در حوزهی خصوصي مبادرت ورزند و در
حوزهی عمومي و تصميمگيريهاي جمعي و سياسي بر اساس منافع عمومي و هويتهاي
ملي عمل کنند .اين چارچوب همان است که میتواند زمينهها را فراهم آورد ،براي اينکه
هويت قومی و ملي با هم سازگار شوند (.)Nixon,2009
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يکي ديگر از اصول مورد تأکيد حاميان دموکراسي در افغانستان ،حقوق بشر است.
حقوق بشر بخش وسيعي از دموکراسيسازي در افغانستان را تشکيل میدهد ،با توجه به
همين رويکرد است که حقوق بشر يکي از منابع اصلي مشروعيت قانون اساسي افغانستان و
روند سياسي جديد در اين کشور قلمداد شده است (مالزهي.)98:1384 ،
تأکيد بر حقوق بشر و تعهد به آن ،در کاهش منازعات اجتماعي و فرهنگي تأثیر بسزا
دارد .امروزه گفته میشود که دموکراسي مبتني بر حقوق بشر به مثابهی يک راهکار عملي
هماهنگي کثرتگرايي و منافع عمومي در جوامع ناهمگون به کار میرود (ارم.)67:1376،
حقوق بشر ضمن داشتن رابطه تنگاتنگ با حاکميت قانون ،جزء ذاتي دموکراسي
محسوب میشود ،زيرا امروزه دموکراسي داراي دو عنصر و پايهی اساسي است :حکومت
اکثريت و حفظ حقوق انساني فرد (پالتنر.)611:1384 ،

امروزه غالب ًا مبارزه براي دموکراسي از راه مبارزه براي حقوق بشر صورت میگيرد

و فرايند دموکراسيسازي مبتني بر حقوق بشر است .حقوق بشر در جوامع چند قومي از آن
رو اهميت دارد که آنچه در قبال اقوام و اقليتها انجام میشود ،عمدت ًا از موارد نقض حقوق

بشر به شمار میرود .بدين لحاظ تأکيد بر حقوق بشر و رعايت آن در واقع حرمت نهادن به
حقوق پايهای اقوام میباشد .از آنجا که بسياري از منازعات قومي در نقض حقوق بشر ريشه
دارد ،رعايت اين حقوق نقش مهمی در کاهش بحران قومي و ايجاد همگرايي خواهد داشت
(.)Watch Human Rights,2009
دموکراسي مبتني بر حقوق بشر يکي از الگوها و راهکارهاي اصلي مديريت وضعيت
خاص اجتماعي و سياسي افغانستان میباشد .در اين راستا کميسيون مستقل حقوق بشر که
در زمان دولت موقت تأسيس شده ،اکنون به يک نهاد قدرتمند تبديل شده که در سراسر
افغانستان داراي نمايندگي است (ايرج.)1:2007 ،
در کنار کميسيون مستقل حقوق بشر ،سازمان و نهادهاي گوناگوني در مورد حقوق

معمای دموکراسی در افغانستان 247 /

بشر در افغانستان فعاليت دارند .انجمن جامعهی مدني و حقوق بشر ،سازمان دفاع از حقوق
بشر ،جامعهی مدافع حقوق بشر و کميتهی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،نمونههايي هستند
که تحليلگران مدافع استقرار دموکراسي از آن به عنوان نتايج دموکراسي در افغانستان ياد
میکنند.
اين دسته از تحليلگران به شاخص نظام شهروندي نيز اشاره دارند .نظام شهروندي
عالوه بر تأکيد بر برابري ،با تفاوتها و تمايزات گروهي نيز سازگاري دارد .در چارچوب
نظام شهروندي که برابري و تفاوت را با هم سازگاري میدهد ،کثرتگرايي فرهنگي تأييد
و به رسميت شناخته شده و تعامل اجتماعي گروهاي قومي در جوامع چند قوميتي سمت و
سويي مسالمتآميز میيابد .فقدان نظام شهروندي در افغانستان ،شرايط را براي قطبي شدن
جامعه و احساس محروميت نسبي افراد و گروهها به وجود آورده است که از بعد روانشناسي
اجتماعي مهمترين بستر نارضايتي در جامعهی افغانستان میباشد.
در واقع اکثريت تحليلگران و و کارشناسان مدافع استقرار دموکراسي در افغانستان
اذعان دارند که ما با فرايندي روبرو هستيم که در درازمدت جواب خواهد داد و همه
راههاي ديگر موقتي و محکوم به شکست میباشند .مشارکت گروههاي اجتماعي و قومي
در فرايند تصميمگيري دقيق ًا همان پادزهر مناقشات قومي است که از سوي ديگر با رعايت
حقوق اساسي و پيشرفت حقوق بشر در افغانستان از سطح منازعات میکاهد و در اين زمان
نمیتوان از شکست دموکراتيزاسيون در افغانستان سخن گفت ،چرا که پيشرفتهايي در
زمينههاي گوناگون وجود داشته است و افغانستان نياز به زمان دارد.
شوراي بينالمللي توسعه و امنيت اذعان دارد که عليرغم وجود وضعيت بد امنيتي
در افغانستان و ليست بلند مسائل و چالشها در اين کشور ،به طور واضح میتوانيم ببينيم که
دانههاي دموکراسي در افغانستان تازه جوانه زدهاند و مردم افغانستان مخاطب دريافتکننده
دموکراسي هستند .تحقيقات انجام شده توسط  ICOSدر جنوب افغانستان و کابل در
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سالهای  2008و  2009نشان میدهد که مردم دموکراسي را درک کردهاند و تنوع گستردهای
از بحثهاي باز در خصوص کانديداها وجود دارد .تعداد زياد گروهها و کانديداها اعتبار
خاصي را نشان میدهد .تحقيقات  ICOSهمچنين غيبت قابل توجه پيشزمينههاي قومي
انتخاب رئيس جمهور را نشان میدهد و اينکه در خصوص کانديداهاي زن نيز بحثهاي
انتخاباتي بسياري وجود (.)www.icosgroup.net,2009
اين موارد از آن رو بيان میشود که منتقدان دموکراسي در استداللهاي خود بسيار به
مسألهی امنيت افغانستان ،درک بسيار پايين مردم از دموکراسي و عدم توسعهيافتگي ،به عنوان
چالشهاي اساسي استقرار دموکراسي در افغانستان اشاره دارند.
نتيجهگيري
عليرغم فقدان بسياري از زمينهها و شروط دموکراسي ،شکست رويکردهاي غيردموکراتيک
و سلطهگرانه از مهمترين زمينههاي پذيرش دموکراسي در افغانستان به شمار میرود .با اين
وجود از آغاز استقرار دموکراسي در افغانستان با نظارت اياالت متحده ،ديدگاههاي متفاوتي
در اين باره ارائه شده است .بعضي ديدگاهها در حمايت از فرآيند دموکراتيزاسيون و در
مقابل ،برخي در انتقاد از آن مطرح شدهاند .وضعيت جامعهی افغانستان را میتوان با توجه به
(وضعيت جوامع پيچيدهی معاصر) توضيح داد .مشکل دموکراسي در جوامع پيچيدهی معاصر
بيشتر به مسائلي چون فقدان همبستگي اجتماعي و ضعف دولت مربوط است ،که ساختارها،
هويتها و يا سازمانهاي سياسي و طبقاتي و همبستگيآفرين که دولت دموکراتيک را
پيريزي میکنند در آن با فروپاشي مواجهاند.

مخالفان و منتقدان استقرار دموکراسي در افغانستان ،عمدت ًا پيچيدگيها و موانع تحقق

دموکراسي در اين کشور را ناشي از شرايط خاص اجتماعي -اقتصادي اين جامعه و پس
از آن پيامدهاي منفي که دموکراتيزاسيون از آغاز در اين کشور ايجاد کرده است ،میدانند.
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اينان اوضاع خطرناک امنيتي ،سطح پايين بهداشت و آموزش ،برگزاري ضعيف و مخاطرهآميز
انتخابات و درک پايين مردم از دموکراسي را براي انتقاد بيان میکنند و عمدت ًا کنترل و تقسيم

قدرت در سطوح محلي و يا حکومتي اقتدارگرايانه با هدف ثبات سياسي و توسعهی اقتصادي
را به عنوان راه حل جايگزين دموکراسي پيشنهاد میکنند.
موافقان دموکراتيزاسيون در افغانستان با تأکيد بر دموکراسي حداقلي و ارزشهاي ليبرالي
همچون آزادي فردي ،حقوق اقليتها ،حاکميت قانون ،تنشزدايي ،آگاهي و روشنفکري در
تعديل حکومت اکثريت و نه ارزشهاي کالسيک دموکراسي ،معتقدند که دموکراسي با تمرکز
زدايي از قدرت و ايجاد توسعهی سياسي با حل بحران مشارکت میتواند به کاهش منازعات
کمک نمايد .دموکراسي با خود ،مدارا و تساهل ،حقوق بشر ،نظام شهروندي ،حاکميت قانون
و مصلحت عمومي را براي افغانستان به همراه دارد .واقعيت اين است که بستر اجتماعي و
فرهنگي جامعهی افغانستان (همبستگي مکانيکي) قابليت پذيرش دموکراسي را ندارد .بااين
حال ،همواره سعي شده است دموکراسي از باال به پايين جريان يابد .تالش براي ساري و
جاري کردن دموکراسي از باال به پايين اساس ًا در چارچوب دولتسازي در افغانستان اتفاق
افتاده ،اين در حالي است که اگر قرار باشد دموکراسي به مفهوم واقعي کلمه در افغاانستان
جريان يابد ،بايد ابتدا ملتسازي اتفاق افتد .دموکراسي پروژهای ،دولتسازي پروژهای و
هرگونه الگوي رفتاري ديگري که پروژهای بوده و از بستر طبيعي خود (پروسهای بودن)
خارج باشد ،چشمانداز روشني از آينده ترسيم نمیکند.

بنابراين وضعيت پيچيدهی استقرار دموکراسي در جامعهی افغانستان ،اکنون واقع ًا به

صورت يک معما درآمده است .مخالفان و موافقان دموکراسي در افغانستان هرکدام با توجه به
شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي اين کشور استداللهاي خاص خود را مطرح میکنند .به
هر حال جامعهی افغانستان جزو جوامع پيچيده است و به منظور بررسي استقرار دموکراسي
در جامعهی افغانستان بايد ويژگيهاي خاص اين کشور يعني فرهنگ سياسي پايين ،غلبهی
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قومگرايي بر ملتگرايي ،تکميل نشدن فرايند ملتسازي و فقدان توسعهی اقتصادي را مد
نظر قرار داد.
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