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تشکیل مجدد "حکومت مشارکتی"  :   اشتباه یک تکرار  

زیر عنوان "بازمیگویم: سرمه  که دراین پورتال وزین اقبال نشر یافت، چند روز قبل مطالبی نوشتم 

نی و عبدهللا  آزموده را، ازمودن خطاست!" و  نظر خود را درباره "توافقنامه سیاسی" بین اشرف غ

  یل "حکومت مشارکتی" و عواقب آن بیان کردم. امروز نظرم را  مقالۀ بسیار با شکعبدهللا در راستای ت

جلب کرد که بقلم یک  به خود افغانستان" درآن رزش تحت عنوان "نظام مشارکتی و پی آمدهای ا

نشمند جوان افغان محترم آقای یعقوب ابراهیمی نوشته شده  و در روزنامه وزین هشت صبح امروز  دا

به جرأت میتوان گفت که این نوشته یکی از با مطالعه آن به نشر رسیده بود. ( 1399جوزا  7 خمور)

ل آن بطورکل محتوای علمی و تحلی ؛مشارکتی" خوانده ام نظاممورد "بهترین مقاالتی است که اخیراً در

در مورد افغانستان از عمق نظر نویسنده و دانش مسلکی او ریشه گرفته و با وجاهت و   ص و باالخ

بنیاد  بوده و یک اشتباه بزرگ را که تکرار آن  نظامصراحت تمام عواقب دشوار و خطرناک این 

 کرده است.  پیشبینی ،دموکراسی را در کشور سخت خدشه دار می سازد 

دراین تحلیل روی عناصر و عوامل داخلی بیشتر تأکید شده و از عوامل خارجی که چگونه در شکل 

گیری و ایجاد زمینه های تشکیل "حکومت مشارکتی"در افغانستان بطور مستقیم و یا غیرمستقیم نقش  

ازی کرده اند،  یاد نشده است. هرگاه دست های دراز بیرونی را دراین مدل تحلیلی عالوه کنیم، ب

 .قرین خواهد شد پیچیده تر و اما با واقعیت های تلخ امروز افغانستان بیشتر  موضوع

نه می زنند و از آن حمایت میکنند، یک بار  ی امید است کسانیکه سنگ داعیه حکومت مشارکتی را به س

مقاله با ارزش را مطالعه نمایند و به عواقب این شیوه که فقط به نفع یک تعداد مشخص می چرخد  این

را به حاشیه می کشاند و مصلحت و توافقات پشت درهای بسته را اساسی و رأی ملت و احکام قانون 

یکنم  جانشین آن می سازد، عطف توجه نمایند. مطالعه این مقاله را برای نسل جوان کشور جداً توصیه م

دموکراسی و نظام عادالنه "اکثریتی" در کشور بیش از پیش تا در راه تحقق آرمانهای خود برای آینده 

بزعم نویسنده مقاله  د و فریب ترفند های سیاسیون مطرح دارنقدم های استوار بر و آگاهانه همتحدان

به منافع  را نخورند، زیرا آنها جز منافع شخصی و گروپی خود هرگز سیاسی  و اقتصادی"  "اشرافیات 

 . این شما و این مقاله  نمی اندیشند قاطبه ملت 

 نظام مشارکتی و پی آمدهای آن در افغانستان""

 ( 2020می  29ـ  1399جوزا  7بقلم: یعقوب ابراهیمی )منشره روزنامه هشت صبح ـ مورخ 

دموکراسی مستلزم تشکیل حکومت از طریق انتخابات و پذیرش آن از سوی نیروهای دخیل در کارزار 

سیاسی است. این حکومت باید به حاکمیت قانون پابند بوده و به حقوق و آزادی سیاسی و مدنی احترام 

وجیه حضور  ی تی سیاسی وسیله های »استبدادی بسته« که در آن هر عملیه بگذارد. به استثنای نظام 

های دموکراسی لیبرال، دموکراسی انتخاباتی و  گر است، انتخابات به سه نظام سیاسی به نام حاکمان ستم 
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ها بخشد. این نظام خوانم هویت مینظام مستبد انتخاباتی که من آن را نظام استبدادی لطیف می 

د و عادالنه با رعایت حاکمیت دیگر دارند. در دموکراسی لیبرال انتخابات آزاهای ظریفی از هم تفاوت 

باشد. در دموکراسی  های لیبرال پابند میشود و دولت برآمده از آن به حقوق و آزادیقانون برگزار می 

مزاج و شود، دولت برآمده از آن برخورد دمدمیکه انتخابات آزاد و عادالنه برگزار می انتخاباتی با آن 

انون دارد. نهایتاً، در نظام استبدادی لطیف، انتخابات تنها به  های لیبرال و حاکمیت قگزینشی با آزادی 

زنی قشر اشرافی سیاسی در عقب درهای بسته  ی آن را رایشود اما نتیجه طور صوری برگزار می

ها در روز انتخابات. حکومت برآمده از این روند که به  شده در صندوقهای ریخته کند نه رای تعیین می 

های سیاسی و مدنی را وافقی مسما است، مصلحت را به حاکمیت قانون؛ و آزادی حکومت مشارکتی یا ت

دهد. در افغانستان، با آن که نظام سیاسی برآمده ای به نام »ثبات سیاسی« ترجیح می ی برساخته به پدیده 

ل  از کنفرانس بن ماهیتا مشارکتی یا توافقی بود، امکان گذار به نظام دموکراتیک انتخاباتی به دلی 

المللی تا پایان حکومت رییس جمهور کرزی وجود داشت. اما خواست مردم و شرایط سیاسی و بین 

که به تشکیل »حکومت وحدت ملی« انجامید، نظام استبدادی لطیف افغانستان را   ۲۰۱۴انتخابات سال 

ی  این شیوه ی تمدید دوباره  ۲۰۱۹های درگیر در انتخابات ی جدید میان جناح نامه تمدید کرد. موافقت 

ای که نامه، اشرافیت سیاسی و اقتصادی گذار نادموکراتیک در افغانستان است. با امضای این موافقت 

ای دخیل در افغانستان و  سهم کشورهای غربی  –های پس از سقوط امارت طالبان از دو مجرا در سال

ِم مشارکت در قدرت را بر جا شدند، تداودر ساختار قدرت جابه  –های بازمانده از جنگ داخلی شبکه 

بود ترجیح دادند. نظام  شفافیت نتایج انتخابات که تنها ضمانت گذار افغانستان به نظام سیاسی سالم 

داران قدرت تقال نامه دموکراسی نه، بلکه نظام استبدادی لطیفی است که سهام برآمده از این موافقت 

فروشند. این در حالی است که نظام مشارکتی در  دارند آن را به نام دموکراسی و جمهوریت به مردم ب

های دموکراسی نتوانسته کار بهتری  تر ساختن دولت از معنا و آرایه کشورهای نظیر افغانستان جز تهی 

های حاکم سیاسی در کابل را ای که توانست اقتدار جناح گیانجام دهد. روش مشارکتی، به همان ساده 

ی ن طالبان را نیز از طریق همین مکانیسم و در غیاب رای و ارادهتمدید کند، ظرفیت به قدرت رساند 

ی مخالفت مردم در سراسر دهندههای اخیر نشان مردم دارد. این در حالی است که تقریباً تمام نظرسنجی 

افغانستان با روی کار آمدن امارت طالبان و نظام طالبانی است. نوشته حاضر تالشی است برای  

 آمدهای ناگواِر تداوم آن در افغانستان معاصر. اد نادموکراتیک نظام مشارکتی و پی برجسته ساختن ابع

 نظام مشارکتی 

سازی و دموکراتیزاسیون در اروپا  بحث نظام مشارکتی یا توافقی اصوالً برخاسته از گفتمان دولت 

های چند بندی و برای کشور ی دانشمندانی چون آرند لیپارد بسته ها در نظریه است. این گفتمان پسان 

شد. لیپارد با طرح  بست دموکراسی اکثریتی مواجه بودند پیشنهاد ی اروپایی که به قول وی با بن پارچه 

های چند پارچه و متکثر سازگار نیست؛ این نظریه استدالل کرد که دموکراسی اکثریتی با شرایط کشور 

ها بهتر است به جای رقابت دموکراتیک به اجماع سیاسی بر اساس تناسب  بنا بر این، این کشور

لیپارد از تئوری اقتصاد  نظریه توافقی (. ۲۱۶، ص. ۱۹۶۹فرهنگی و هویتی تمکین کنند )لیپارد 

ریزی شده بود الهام گرفت و های طبقاتی در اروپا طرح سهامی نولیبرال که برای خاموش ساختن تضاد 

های  ها در چارچوب دولت واحد در کشورکوشید منازعات سیاسی را از طریق ادغام هویت 

نظریه سپس توسط   این (. ۲۸۱: ۲۰۰۶ای چون هالند، بلجیم و سویس کاهش دهد )هاسل چندپارچه 

های چندپارچه جهان سوم و  سازی نخست در کشور ی بدیل دولت کارانش به عنوان نسخه لیپارد و هم 

های داخلی قومی را پشت سر گذاشته بودند پیشنهاد شد. گفتمان دولت سپس در کشورهایی که جنگ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دموکراتیک به قدرت های ناای که با شیوه های سیاسی مشارکتی در کشورهای چندپارچه توسط گروه 

دست برای عبور از بحران مورد حمایت قرار گرفت. اما هیچ کدام ی دم رسیده بودند به عنوان نسخه

پنداشت برآورده سازند. تحقق دولت مشارکتی می  شرطاین کشورها نتوانستند مواردی را که لیپارد پیش 

تر شد و در برخ دیگر حران بیش بنا بر این، دوام نظام مشارکتی در برخی از این جوامع سبب ب

ها آن را ترک کردند و به نظام دموکراسی اکثریتی روی آوردند. برآوردن رویای لیپارد برای  دولت 

همه  . ۱شرط بود: ی پس از جنگ، مستلزم چهار پیشتطبیق نظام مشارکتی در کشورهای چندپارچه 

دیگر را داشته و به نگی هم های سیاسی و فرهی احترام به خواست های سیاسی ارادهگروه 

های  توانند با شیوه های سیاسی نشان دهند که میرهبران گروه . ۲ها احترام قایل باشند. فرهنگ خرده

ای که سود مملکت در آن  شان را حل کنند و برای تطبیق قراردادهای اجتماعی آمیز اختالفات مسالمت 

مستلزم آن بود که اگر حتا اجرای موادی از این   برآوردن این شرط، –گی نشان دهند نهفته است آماده 

تر کشور در برابر آن قرارداد به نفع گروه خاصی تمام شود، مجریان سیاسی به دلیل منافع کالن 

شان در قرارداد اجتماعی تا پایان قرارداد وفادار شرکای قدرت به تمام تعهدات . ۳شکیبایی نشان دهند. 

کوشند اند و میگی و تنوع جامعه آگاههای چندپارچه هند که از باریکی رهبران سیاسی نشان د . ۴بمانند 

نظام (. ۲۱۶، ص. ۱۹۶۹جلوگیری کنند )لیپارد  –ولو به ضرر خویش  –از مشتعل شدن اختالفات 

دولت . ۱آید بایست دارای چهار خصوصیت باشد: ای که به اساس این فرضیه به وجود می سیاسی 

این دولت به کارگزارانی که . ۲عیت چندپارچه و متکثر کشور را بازتاب دهد؛ ای که بتواند واقائتالفی 

.  ۳شان را بدهد ادعای رهبری اقوام را دارند اجازه خودمختاری و آزادی عمل در امور داخلی اقوام 

این  . ۴ها صورت گیرد؛ های دولتی به تناسب اقوام عمده و خرده فرهنگ گی و استخدام در نهاد نماینده

ای را که ای در دولت داشته باشند، حق بدهد تصامیم ملی اند سهم برجسته هایی که نتوانسته م به اقلیت نظا

اکثر کشورهای جهان  ). ۲۵۸، ص. ۱۹۹۶گی و کارشان تاثیر مستقیم دارد ویتو کنند )لیپارد بر زنده

ی آن توانستند شرایط عمده که ن سازی استفاده کنند، به دلیل این سومی که کوشیدند از این نظریه در دولت 

های بدیل روی آوردند.  را فراهم سازند ناکام ماندند و در نهایت از تطبیق آن منصرف شده و به شیوه 

اند، که در نهایت از پیروی مدل سویسِی نظام  های قبرس، نیجریه و اروگوئه چند نمونه ناکام، کشور 

خیاالن  ند. همین طور در لبنان، که خوش مشارکتی منصرف شده و به دموکراسی اکثریتی روی آورد 

هللا از دل های افرطی چون حزب علم سیاست به موفقیت نظام مشارکتی در آن اذعان دارند، ظهور گروه 

های مخالف نظام سهامی را که ثبات سیاسی این کشور را در فرهنگ این نظام سیاسی و ترویج خرده

ی گذار سیاسی در لبنان  ذریم از این که حاکمیت این شیوه گیرند. بگکند، نادیده می درازمدت تهدید می

آمدهای آن تا  ای دامن زد که پی ای پانزده ساله به جنگ داخلی و فرقه ۱۹۷۵تا  ۱۹۴۳های بین سال 

 کند.اکنون ثبات این کشور را تهدید می

 ترویج نظام مشارکتی در افغانستان

“شکست دموکراسی” که پس از انتخابات سال   بحث نظام مشارکتی در افغانستان اصوال در روایت 

ها که باور  دار مشارکت اقوام در قدرت به میان آمد، ریشه دارد. این جناح در حلقات طرف ۲۰۰۹

داشتند اراده و رای مردم به تنهایی قادر به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نیست و بنا بر این  

باشد، موضوع نظام مشارکتی یا دولت ان سازگار نمی دموکراسی اکثریتی با شرایط جارِی افغانست 

برخاسته از “اجماع ملی” را مطرح کردند. به دنبال آن، رییس جمهور کنونی افغانستان، محمداشرف  

ی “اجماع ملی” به طور غیر مستقیم  با پیشنهاد نظریه  ۲۰۱۴گی در انتخابات سال غنی، برای آماده 

ی نظام مشارکتی را مطرح و به زودی به یکی از منادیان اصلِی آن بدل شد. اما تجربه ثابت  مساله
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ای بود که انحصار و  ها حتا تاسیس نظام مشارکتی نه بلکه تمدید نظام سیاسی ساخت که میل این جناح 

های برگشته از غرب های بازمانده از جنگ و تکنوکرات س بن میان شبکه تقسیم قدرت را پس از کنفران

دهند نهادینه سازد. این دو قشر سیاسی که تا امروز اشرافیت اصلِی قدرت در افغانستان را شکل می

ی مردم در کوشند با اتکا به نظام مشارکتی جایگاه خودشان را ولو با دور زدن رای و اراده چنان می هم 

اسی حفظ کنند. به این ترتیب، استقرار و تمدید نظام مشارکتی، حاکمیت سیاسی را از مردم به  نظام سی

ی حیات سیاسِی خودشان از طریق روندهای دموکراتیک کاری که به ادامه های اشرافی سازش شبکه 

نند  کهای غیردموکراتیک در عقب درهای بسته تمدید اقتدار می باور چندان ندارند و مکررا با شیوه 

ای تفویض کرده است. بنا بر این، نظام مشارکتِی برآمده از قرارداد سیاسی اخیر شبیه شرکت سهامی 

رعیتی وابسته به این -های ارباب ها و شبکه ی حامِی آن داران اصلی، حلقات فشردهاست که جز سهام 

جداافتاده از رای مستقیم  توانند جای پایی در دولت داشته باشند. ناکارایایی نظام مشارکتِی حلقات نمی 

گرایی گیرِی قدرت توسط رهبران مصلحت مردم در کشورهای شبیه افغانستان جز ضیاع وقت، گروگان 

تر ساختن مسیر دموکراسی  کنند و در نتیجه مبهم تر از رای مردم حساب میکه بر مناسبات سیاسی بیش 

سی در کشورهای در حال توسعه،  ای نداشته است. بر عکس؛ تجارب موفِق گذار به دموکرانتیجه 

ی کارایی نظام اکثریتی از طریق رقابت احزاب و آرای مستقیم مردم در دموکراتیزاسیون  دهنده نشان 

های هندوستان، اندونیزی، نامبیا، موزامبیق، بوتسوانا، فیجی و السلوادر این جوامع بوده است. کشور

ی و رقابت احزاب در چارچوب حاکمیت قانون  اند که در آن دموکراسِی اکثریت های موفقی نمونه 

ده ساخته است. هر چند حامیان نظام مشارکتی، عناصری از اجماع و مشارکت های کارا و حساب دولت 

دانند؛ اما مطالعات ها بویژه اندونیزی دخیل میگیری این نظام های مخالف در دولت را در شکلگروه 

داِر نظام ی اتکا به رای مردم، اصالحات دواماساساً نتیجه دهد که موفقیت این جوامعموردی نشان می

حقوقی بوده است، نه توسل به تقسیم قدرت از -های بنیادین سیاسیاحزاب و انتخابات و سایر ریفورم 

عالوه بر کشورهایی که قبالً از  ). ۲۲: ۱۹۹۷های تاریک )هرویتز، زنِی سیاسی در اتاق طریق چانه 

های این ترین مثال های ناکام نظام مشارکتی یادآوری شد، افغانستان کنونی از ناکام ها به عنوان نمونه آن

روش سیاسی است که در آن سیاسیون سربرآورده از کنفرانس بن در نقش اشرافیت سیاسی برای 

استمرار قدرت تا اکنون چاره دیگری جز اتکا به نظام مشارکتی نیافته و در پی هر انتخاباتی با دور  

ی بهتری به دست آرای مردم، به آرزوی ساختن دولت بهتر به آن اقتدا کرده، اما هیچ بار نتیجهزدن 

های آمیز قشر اشرافی سیاست افغانستان که دیگر کامالً شکل کارنوالنیاورده است. این عادت جنون 

سیاسی بدل  تباری را به خود گرفته است، سیاست قومی و توجیهات تباری را به منبع اصلِی مشروعیت 

کرده است. محو شدن در حباب فریبای “مشارکت سیاسی” زمینه پویایی و رقابت دموکراتیک را  

ی درخشانی از  های مبهم که هیچ نشانه ای از سیاست دشوار ساخته و به این ترتیب، کشور را در هاله

 آن در آینده متصور نیست، محصور کرده است.

 آمد نظام مشارکتی در افغانستانپی 

مند و درازمدت عاجز های بزرگ از طریق اصالحات نظام وقتی سیاسیون یک جامعه از حل بحران

ی غالب نهادها را فاسد و فرسوده  شوند که به گونه های کوتاه مدتی می مانند، اغوای ساخت و سازمی

تا جهادیان   های دو آتشهای که قرار است اشرافیت سیاسی افغانستان را از چپ سازد. نظام مشارکتی می

خیال روی خوان “مشارکت اقوام” گرد آورد، دقیقاً بازتاب عجِز این  های خوش پیرو سید قطب با لیبرال

های نجومی  گذاریگر بدبختی افغانستانی است که سرمایه کار بهتر و نشان ی راهقشر سیاسی در ارایه 

در رفت. فراتر از آن، تداوم نظام  ی سردرگمِی این قشر سیاسی به هدر آن طی دو دهه اخیر در نتیجه 
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داران قدرت را نهادینه ساخته و با باالبردن دیوارهای سازِی مردم در قید اجارهمشارکتی روند گروگان 

های  کند. بنا بر این، توافق اخیر میان جناح مشروعیت تباری مسیر دموکراتیزاسیون کشور را سد می

ی ی فقط قراردادی است برای تقسیم و انحصار دوباره اصلی حکومت قبلی برای تشکیل نظام مشارکت

کشاندن افغانستان در توان  بست های اخیر هیچ کار جز به بن ای که در سال قدرت در حلقات اشرافی

بر دم دست ترین برایند نظام مشارکتی که در حال حاضر از آن به حیث میان اند. اما خطرناک نداشته 

شود، بدل شدن تدریجی آن به نهاد اصلی سیاسِی توزیع و تعادل می برای گذار از مشکالت استفاده 

ترین گزینه برای قدرت در افغانستان است. حتا بازیگران پیرامون ارگ که نظام مشارکتی را ناگزیرانه 

جانِی نهادها در مقابل تغییر اند. تحقیقاتی که در اند، غافل از قاعده سخت ابقای خودشان در قدرت دانسته 

ی انسان و نهاد انجام  شناسی و علوم زیست پیرامون رابطه شناسی سیاسی، انسان های جامعه حوزه 

اند )فوکویاما  القول کند متفقکاری انسان برای تغییر نهادهایی که خلق می ی محافظه اند، دربارهشده

جود  هایی که تحت شرایط خاص به و بر اساس شواهد تاریخی، »نهاد« ). ۷۸-۷۶؛ ۲۶، صص. ۲۰۱۱

بردن آن نهادها، بدون اراده و قیام سراسری در مقابل آن، آیند، حتا با تغییر آن شرایط، از میانمی

هایی از دشوار و در مواردی ناممکن است. بنا بر این، نهادهایی که در شرایط ویژه محصول کنش 

گی ممکن نیست. بنا  دهشان به مجرد تغییر شرایط و امکانات به سااند، تغییر دادن روی مجبوریت بوده

ی توزیع و تعادل قدرت، بر این، ممکن است استقرار و دوام نظام مشارکتی به حیث قاعده

های زیادی در افغانستان متاثر بسازد. مسوولیت این  دموکراتیزاسیون و مشروعیت انتخابات را سال 

های بازمانده از جنگ  بکه دیده و شهای غرب ی اشرافیت سیاسی، به شمول تکنوکرات گرد به عهدهعقب 

ی مشارکت در تا اکنون بازیگران اصلِی حوزه سیاسی بوده و مکررا از معادله ۲۰۰۱است که از سال 

 اند.شان کارگرفته قدرت برای استمرار حیات سیاسی 

 ی افغانستاننظام مشارکتی؛ فرهنگ دموکراسی و آینده 

سال پیش به این باور بودند که دموکراسی انتخاباتی در  های سیاسی تا بان نظام المللِی دیدهنهادهای بین 

پس از انتخابات پر از تقلب اخیر و حکومت  ). ۲۰۱۹بست رسیده است )خانه آزادی افغانستان به بن 

تری مواجه شود. اما  گیرانه های سخت مشارکتِی برآمده از آن شاید نظام سیاسِی افغانستان با ارزیابی 

های  یان دموکراسی اکثریتی در کشور نیست. تمام کشورهایی که به دموکراسی ها به معنای پا تمام این 

های فراوانی  ها و چالش بست های دموکراتیک تقال دارند، از بناند یا برای رسیدن به نظام جاافتاده رسیده

های دموکراتیکی که به مردم در جریان اند. طور مثال، ناکامی دولت اوکراین در تحقق وعدهگذشته

انقالب نارنجی داده بود، کامالً باعث تعطیل داعیه دموکراسی و تالش برای دموکراتیزاسیون در این  

طلب ویکتور یوشچنکو به قدرت رسید برای کشور نشد. دولت اقتدارطلبی که به دنبال دولت اصالح

از آرای تقویت مشروعیت خویش دوباره ُمهر دموکراسی بر پیشانی زد و به نظام اکثریتِی برآمده 

ی سیاسی به اساس انتخابات دموکراتیک در های توسعهمستقیم مردم تمیکن کرد و به این ترتیب ریشه 

دهنده شکست مقطعی و نه  تواند نشان ی کشورهای نظیر اوکراین می این کشور کامالً نخشکید. تجربه 

بست و حتا شکست  به بن  الزاماً قطعی دموکراسی اکثریتی در کشورهایی باشد که به دالیل مختلف گاهی

شوند، اما با گذشت زمان اراده و فشار مردم، سیاسیون را به تمکین به  دموکراتیک نزدیک می 

دهد که مردم ما وقتی کند. تاریخ افغانستان نیز نشان می ی انتخابات وادار میهای رای و نتیجه صندوق 

مراتبی برآمده از آن را های سلسله و نظام  حق و توانایی گزینش میان انتخابات و اتکا به اشرافیت قومی

ی کنارآمدن  دهندهاند. این امر نشان شان پای آن ایستاده اند، انتخابات را ترجیح داده و به قیمت جان داشته

ی دموکراسی و دولت دموکراتیک در افغانستان است. اما رخ دیگر آزمون دموکراسی، که  مردم با ایده
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های حقوقِی تعریف شده است، به دلیل انتخابات و تشکیل دولت در چارچوب حاکمیت قانون و برگزاری 

ی مردم شاید بتواند حرِص بازیگران قدرت در تاریخ مکدر مانده است. بنا بر این، خواست و اراده

ساز دوام گفتمان دموکراسی در افغانستان شود، اما دموکراتیزاسیون عملی و موفقیت آن بدون  زمینه 

مندسازِی گذار سیاسی و حاکمیت قانون ناممکن  سازی و قاعده درازمدت برای نهادمند  ریزیبرنامه 

منِد متعهد به اجرا و ی انتخابات، قوانین موثر و نهادهای قدرت است. در فقدان نهاد کارای برگزارکننده 

آمدی جز وضعیت کنونی نخواهد داشت. بنا بر این،  نظارت از اجرای قانون، رای مردم پی 

های دموکراتیک در تمام  گی مکانیسم کراتیزاسیون سیاسی مستلزم فرهنگ دموکراتیک و نهادینه دمو

های رسمی و غیررسمی جامعه است. در بستر این فرهنگ است که رای شهروندان از طریق  الیه 

ی این روند به وجود شود. دولتی که در نتیجه انتخابات آزاد به مرجع اصلِی مشروعیت سیاسی بدل می

های  کار از طریق شیوه گان سازش گرِی رهبران و نماینده ای که محصول معامله آید با نظام مشارکتی می

نادموکراتیک در عقب درهای بسته است، از اساس ناسازگار است. ترویج و تمدید نظام مشارکتی، 

ی و دهه نموداِر گرایش اشرافیت سیاسی حاکم به استمرار انحصار قدرت در حلقاتی است که در د 

اند. تداوم نظام مشارکتی به عنوان نهاد  های دولت سهم داشته های مستمر، در تمام الیه پسین، طی ایتالف

های  گذاری و مکانیسم توزیع و تعادل قدرت جز استمرار اقتدار سیاسی در انحصار شبکه سیاست 

تر از رهبران سنتی  طلبی و زراندوزی حرص کم بازمانده از جنگ و حلقات تکنوکراتی که در جاه

چنان ظرفیت آن را دارد تا در آمدی بهتری برای افغانستان ندارد. این ساختار سیاسی هم اند، پی نداشته 

های نسل بعدی را رویکار آورده و از طریق آن زادههای انتقال قدرت به اشرافدرازمدت مکانیسم 

برای مشارکت در سیاست محدود کند. بنا  های مدنی و دموکراتیک راهای آینده و سازمان امکانات نسل 

بر این، اگر برای افغانستان هوای دموکراسی در سر دارید، نظام مشارکتی مسیر مطلوبی برای رسیدن  

به این آرمان نیست. اگر روزی کشور ما به دولت دموکراتیک دست یابد، چنین آرمانی از مسیر نظام  

زنِی  ای که محصول چانه ز طریق ساختارهای مشارکتی اکثریتی و رای مردم به دست آمدنی است نه ا

 های قدرت در عقب درهای بسته است. شبکه 
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