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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 منطقه ای/ماستری در مطالعات امنیت ملی

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 
 یسارکومید هبرجت زا اکیرما هجراخ ترازو لیلحت مود تمسق

 1973 لاس رد ناتسناغفا
 
 

 :لیذ لیالد ربانب . ماظن یسوم نمریم و ،بحاص رایکلم ،بحاص رایام ،بحاص یرون تمدخ ساپس و مارتحا :تون

 تسین رابتعا دروم امش فرط زا هک بناجنیا تین و دصق .1
 تسا صقان امش رظن زا بناجنیا همجرت .2
 دیتسه ربخاب عاضوا زا رتهب دنچ نارازه و اهدص نارگید و امش و تسا شزرا یب امش رظن هب دانسا نیا .3

 .دینکن انتعا نآ هب دوشیمن میدقت امش تمدخ لیذ همجرت

 !دنهد رارق قیقحت و هعلاطم دروم تامولعم رگید هیاس رد ار دانسا نیا دنراد وزرآ هک یرگید ناگدنناوخ تمدخ

 .دریگب رارق هدافتسا دروم دیما ددرگیم ضرع تمدخ 1973 لاس رد اکیرما هجراخ ترازو قیقحت مود تمسق کنیا

 

 نقشه و طرح برای دیموکراسی
افغانستان منحیث یک مملکت مستقل و حایل در . سال قبل آغاز شده است 21عملیه ساختن افغانستان مدرن صرف               

بین دو امپراتوری روس و انگلیس از نظریات اجتماعی و سیاسی غربی در انزوا قرار داشت و اگر هم قطراتی از این نظریه ها 
ریفورم های شاهی در . غیر مستقیم توسط قشر ممتاز و تعلیم یافته بوددر این جامعه قبایلی نفوذ کرده بود آنهم به صورت 

با مدرن سازی سریع جامعه از طریق تحوالت دراماتیک اجتماعی و سیاسی آغاز  0291تا  0251افغانستان از سال های 
دربر گرفت باید متذکر شد گردیده بود که از نظر اندازه تحوالت بدست آورده شده و از نظر مدتی که بدست آوردن این تحوالت 

اما این اقدامات بعد از موفقیت های اولیه با مقاومت . تحوالت زیاد و قابل توجهی بدست آورده شده بود  که در ظرف آن مدت کم
و حاال یکبار دیگر طرز عمل حکومت فعلی . مواجه شده ، بطی شد و بالخره بدون بدست آورده شدن مقاصد نهائی توقف داده شد

یان ماه های آینده نشان خواهد داد که آیا این آخرین و جدید ترین تجربه مدرن ساختن افغانستان همان مسیر سابق را تعقیب در جر
 خواهد کرد ویانه؟

سیستم پارلمانی نمایشی را بوجود آورده بود اما پادشاه مافوق همه ای   یک نوع ابتدائی 0290و  0259قوانین اساسی سال ها ی 
قانون اساسی را معرفی کرد که بر 0291دمحم ظاهرشاه پادشاه فعلی افغانستان در سال . ی مقننه و قضائی باقیمانده بودمسائل اجرائ

بر . مبنای مودل های قانون اساسی اروپائی دیزاین شده بود و بر اساس آن یک دولت شاهی مشروطه در افغانستان اعالم شد
همچنان برای . که پاد شاه در قدرت های مقننه و قضائی افغانستان دخیل نمیباشد  اساس این قانون اساسی رسماً اعالم گردید

کنترول نفوذ قدرتمندان سابقه خاندان شاهی در دولت تدابیری گرفته شده است ، به صورت مشخص سهمگیری در فعالیت های 
برای اعضای خاندان شاهی در این   حزبی ، عضویت در ولسی جرگه و ستره محکمه و گرفتن وظایف بلند در کابینه  سیاسی

 .ممنوع اعالم گردید 0291قانون اساسی سال 
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شعبه ای مقننه دولت از دو قسمت مشرانو جرگه وولسی جرگه تشکیل شده ووکالی ولسی جرگه  0291بر اساس قانون اساسی 
بر اساس این . انتخاب میشوند بر اساس رای اکثریت از طریق رای گیری عمومی و مستقیم انتخاب شده یک وکیل از یک حوزه

در موارد قضائی که قانون مدنی وجود داشته باشد ، قانون مدنی )قانون اساسی باید یک سیستم قضای مستقل بوجود آورده میشد و 
یک سیستم کنترول و توازن قوا را در بین  0291از طرف دیگر قانون اساسی سال   .(بر قانون شرعی باید ارجحیت داده شود

 .تمام این جنبه های قانون اساسی مذکور برای افغانستان نو و تازه بود  وت اجرائی ، قضائی و مقننه بوجود آورد،وسه ق

از تمام قانون اساسی های دنیا در این فرق دارد که قدرت عظیمی را به پادشاه تفویض کرده است  0291البته قانون اساسی سال 
منحیث ممثل حاکمیت ملی و رئیس دولت پادشاه  0291ر اساس قانون اساسی سال و برخالف تمام قانون های اساسی دنیا ب

با اضافه با دیگر  0291این خالی قانون اساسی سال . افغانستان مکلف ساخته نشده است که با مشوره صدراعظم خود عمل نماید
از طریق معطل ساختن اجرای قوانین  سیستم سیاسی را  مالحظات به ین معنی است که پادشاه قدرت کنترول سرعت مدرن سازی

تصویب شده در قوای مقننه را در دست دارد ، یکی ارز مثال های این است که قانون احزاب سیاسی و شوراها والیتی که مدت 
از طرف دیگر نه صدراعظم و نه معاونین . ها قبل توسط ولسی جرگه تصویب شده است، توسط پادشاه معطل نگهداشته شده است

انتخاب شدن منحیث اعضای ولسی جرگه را ندارند که این در حقیقت به این معنی است که  ظم حق کاندید شدن وصدراع
در   در نتیجه ای این جنبه. اتکا بر حمایت پادشاه را ندارند  صدراعظم و معاونین آن هیچ نوع مشروعیت و قدرت سیاسی بجز از

در نظر گرفته شده است در  0291برای صدراعظم در قانون اساسی سال دیده میشود که وظیفه که  0291قانون اساسی سال 
بلکه صدراعظم در   حقیقت صدراعظم به عنوان رئیس یکی ار قوه های سه گانه یعنی قوه ای اجرائیه در نظر گرفته نه شده است

 .یک رئیس اجرائیه هماهنگ سازی امور در نظر گرفته شده است  منحیث0291قانون اساسی سال 

الصه این که طرح و نقشه ظاهرشاه برای دیموکراسی چنین است که یک سیستم پارلمانی بوجود آورده شود که شخص پادشاه خ
از عملیات روزمره دولت دور است از استفاده   که با در نظرداشت این حقیقت که پادشاه. کنترول مطلق آنرا در دست داشته باشد

از افغان ها چنین توقع برده شده است که آنها در جریان زمان یاد خواهند   و در این بین قدرتش در امور روزانه خود داری میکند
 .پادشاه قدرت الزم را در دست خواهد داشت تا ثبات را تضمین نماید  گرفت که مسئوالنه عمل کنند و در عین زمان پادشاه

در جهت تحول به سمت یک سیستم   پیشرفت بسیار کمی  اما گرچه پادشاه تا حاال توانسته است که ثبات را در افغانستان نگهدارد
کمبود های کلیدی این دیزاین ، یعنی شوری بدون احزاب ، صدراعظم بی قدرت و . شورای ملی موثر صورت گرفته است 

ده است حاظر به تفویض کردن قدرتش است ؛ سبب ش  خودش متردد و بی تصمیم در استفاده قدرتش است و نه هم  پادشاه که هم
 ظاهرشاه موفق شده میتواند ؟" تجربه دیموکراسی" که بعد از تقریباً یک دهه سوال های جدی مطرح شود که آیا 

 پایان قسمت دوم اصل سند در ذیل قرار دارد
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