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 ۲۱/۷۰/۱۷۲۱                                                        «مژده» دیوح
 خانوادهء شاه سابق به قدرت است دنیحل مسأله، بازگردان یها برا نهیاز گز یکی

 
 استیخانوادهء شاه سابق به قدرت است. هرچند تا انتخابات ر دنیحل مسأله، بازگردان یها برا نهیاز گز یکی

در  کیپلوماتیسوال را بخصوص در محافل د نیفراراه انتخابات ا یاما چالش ها ستیماهها فرصت باق یجمهور
 نهءیناممکن گردد، گز فانهطریکه انتخابات شفاف و ب دیانکشاف نما یطور طیآورده است که اگر شرا انیکابل بم

 استیانتخابات شفاف ر کیوانمود سازند که  نیخواهند چن یها م یانتخابات چه خواهد بود؟بعض یبرا نیجانش
بهتر  طیحالت ناگوار بدر آورد اما با توجه به تجارب گذشته که در شرا نیتواند افغانستان را از ا یم یجمهور

کار ممکن  نیا رد،یگ یکه جنگ شدت م یطیتوان در شرا یونه منشد، چگ ممکنانتخابات شفاف  ،یتیامن
به  میخواه یما م رایبرگزار گردد ز دیبا یمتیبه هر ق یجمهور استیداشتند که انتخابات ر دیها تاک یکائیباشد؟امر

بعد از خروج  یحت کیموکراتینظام د کیو در آن کشور  دیرس انیبه پا یافغانستان به خوب تیکه مامور میبگوئ ایدن
 یخارج یروهایحضور ن طیباور اند که هر انتخابات که در شرا نیکند. اما طالبان به ا یهم کار م یخارج یروهاین

برگزار  نیپشتون نش ریمسئله که اگر انتخابات در مناطق غ نیبرگزار گردد، نامشروع است.طالبان با درک ا
داده اند.طالبان با  شیشمال را افزا یاکنون فشار رو نیرد، از همیبخود بگ ینگردد، امکان دارد جنگ شکل قوم

انتخابات در مناطق پشتون  نیدانند که اگر ا یم یغزن تیبخصوص در وال ریاخ یتوجه به تجارب انتخابات پارلمان
که مردم از  قتیحق نی. با توجه به ادیپشتون بقدرت خواهد رس ریجمهور غ سیرئ کیبرگزار نگردد،  نینش

 یدولت مانند گذشته برا جهیکم خواهد بود و در نت یلیمشارکت خ زانیندارند، م یگذشته دل خوش یها نتخاباتا
با مقاومت از جانب طالبان مواجه  دیجمهور جد سیروند، دست به تقلب خواهد زد.رئ نیبه ا دنیبخش تیمشروع

 نیها خواهند گفت که اگر پشتون ها ا تونرپشیحرکت خواهد کرد. غ یقوم التیجنگ بر بستر تما نیخواهد بود و ا
افغانستان به  هءیتجز یعنی «یپالن ب»شدن  یامکان عمل جهی. در نتمیریپذ یما هم آنها را نم رندیپذ یحکومت را نم

طالبان با تمام قوا در جهت مختل ساختن پروسهء انتخابات خواهند  نی.بنابراستیبدور از امکان ن کایکمک امر
 پلوماتیاز د یاواخر بعض نی:در الیبد یها نهینباشد.گز یناراض ادیکار ز نیهم از ا یکرز یقاآ دیو شا دیکوش

 یسخن م یکار حامدکرز انیحکومت موقت بعد از پا کیآمدن  انیاز امکان بم یررسمیبصورت غ یخارج یها
 ینیشبیتوان پ یم ست،درحال بدتر شدن ا یتیوضع امن زیدر شمال کشور ن یکه حت قتیحق نی. با توجه به اندیگو

کنند، وضع به مراتب ناگوار تر و  یافغانستان را ترک م یخارج یروهایکه بخش اعظم از ن ندهیکرد که سال آ
که در صورت برگزار نشدن انتخابات، چه  نستیمواجه خواهد بود.سوال ا شتریب یامکان انتخابات با چالش ها

 کرد؟ ینیشبییتوان پ یرا م لیبد یها نهیگز
 
 :بر مسند قدرت یماندن کرز نهءی.گز1

 یانتخابات، حامدکرز یاست که در صورت برگزار انیدر جر یدر انتخابات:تالش هائ یشرکت و قیاز طر :الف
سروصدا را  نیجنوب غرب ا اتیدر وال یدر دور سوم هم مجال شرکت در انتخابات را داشته باشد. اقارب و دیبا

 انیتجربه داشته باشد در م یحکومت دار کاردر  یکه بتواند به اندازهء کرز یکس یفعل طیبلند کرده اند که در شرا
 انیبم یدر قانون اساس یراتییتغ دیبا  ۱۷۲۲حساس بعد از سال  طیبا توجه به شرا نیها وجود ندارد. بنابرا دایکاند

گردد که در قانون  یوان عملت یم یتقاضا در صورت نی.ادینما دیکاند زین یدورهء بعد یبتواند خود را برا یتا و دیآ
 ،یقانون اساس ادی. بر بنردیگ یرابطه م یبا خود قانون اساس یدر قانون اساس رییاما مشکل تغ دیوارد آ رییتغ یاساس

 یولسوال یگردد اما تاکنون شورا لیها تکم یولسوال یها یشورا قیاز طر دیبا یجرگه قانون اساس هیبخش مهم لو
ناممکن  د،یحکم نما یدر قانون اساس رییکه به تغ یجرگهء قانون هیلو ریتدو نیها در افغانستان وجود ندارد. بنابرا

 است.
جرگه به  هیلو کی قیاست که از طر یخالف قانون اساس زیکار ن نی:ایجمهور استیدورهء ر دیتمد قیاز طر ب:
 صلهیف یجرگهء عنعنو هیلو کیفوق العاده اگر  طیشراپرداخت. اما در  یحامدکرز یجمهور استیدورهء ر دیتمد
به حکومت خود ادامه  یکرز دیتوان انتخابات را برگزار کرد، پس با ینم یتینامساعد امن طینظر به شرا که دینما

باور اند که  نیبه ا یکرز نیکار ناممکن هم ممکن خواهد شد.مخالف نیا رد،یهم آنرا بپذ یدهد و جامعهء جهان
در صدد است تا از خود چهرهء  یفیالطوا کو ملو هیاز خطر تجز یناش ینگران جادیو ا یبا بحران ساز یحامدکرز

 یاسیس ونیسیجرگه بپردازد اما با توجه به مخالفت اپوز هیلو نیچن ریبگذارد و به تدو شیقهرمان را به نما کی
صورت  یاجماع مل کیکار بدون  نیگر ابا مشکالت فراوان مواجه است و ا زیکار ن نیبرنامه، ا نیحکومت با ا

 بر مشکالت موجود خواهد شد. دیمز یاسینخواهد آورد و بحران س انیبه م یکرز حکومت یبرا یتیمشروع رد،یگ
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 :آمدن حکومت موقت انیبم نهءیگز .2

در افغانستان  یها، انتخابات شفاف و سراسر یرشد روزافزون ناامن زانیکه قبال اشاره شد با توجه به م همانگونه
 ادیتقلب را ز ،یرا زانیبه انتخابات از نظر م دنیبخش تیمشروع یانتخابات هم برا ونیسیممکن نخواهد بود. کم

 یشیپر چالش اگر انتخابات فرما طیبود.در شرا عمولکار م نیچن زیگذشته ن ینخواهد گرفت. در انتخابات ها یجد
 تیانتخابات از مشروع نیآمده از چن رونیحکومت ب د،ینما یانبیهم از آن پشت کایاگر امر یبرگزار گردد، حت

انتخابات از  نیخواهد آمد بخصوص که ا انیهم اختالف بم یاسیس ونیسیاپوز انیبرخوردار نخواهد شد و در م
گذشته، از همان آغاز کار مشخص بود که  یجمهور استیدارد؛ در دو انتخابات ر یفرق اساس کیانتخابات گذشته 

اما چون  دیبا تقلب به قدرت رس یدانست که کرز یبرندهء انتخابات است. در دور دوم داکتر عبدهللا خوب م یکرز
بماند.همانگونه که  یخاموش باق اآورد، از داکتر عبدهللا خواست ت انیمسئله بحران بم نیخواست تا ا ینم کایامر

به  یکیاست.  فیمکان انتخابات در افغانستان ضعکه ا ردیگ یها قوت م یتصور در ذهن خارج نیگفته شد، کم کم ا
ها کم کم به  یها و در مجموع غرب یکائیموضوع عدم امکان انتخابات شفاف در کشور. امر گریو د یناامن لیدال

 یاسیس ونیسیاپوز یتواند حت یموجب ثبات در کشور گردد، برعکس م نکهیا یبجا اباتاند که انتخ دهیباور رس نیا
 انیانتخابات و بم قیوضع، تعو نیآمدن از ا رونیب یبرا نهیگز کی نیحکومت را هم دچار اختالف سازد.بنابرا

را  لحخواهد بود تا مذاکرات ص یحکومت فعل ونیسیمستقل و اپوز یها تیحکومت موقت از شخص کیآمدن 
 نیانتخابات با حضور مخالف جهیو در نت تیساز امن نهیتواند زم یدر مذاکرات صلح م شرفتیسروسامان دهد. پ
شانس قرار  یخواهد کرد که خود و تیحما یطرح در صورت نیاز ا یکه حامد کرز داستیمسلح باشد.ناگفته پ

 که قبال  یشیجرگهء فرما هیاز لو یکه کرز سته زیهمان انتظار ن نیحکومت را داشته باشد و ا نیگرفتن در راس ا
 دارد. زیبه آن اشاره شد ن

 
 :خانوادهء شاه سابق به قدرت دنی.بازگردان1
که صورت گرفت  یهائ یساز نهیطرح سالها قبل در دستور کار بود اما در خانوادهء ظاهرشاه با وجود زم نیا

نوهء  میبرادر داودخان بنام نادر نع یاز نوه ها یکیببرد، سر بلند نکرد. اکنون  شیکار را به پ نیکه بتواند ا یکس
که در کابل  یمحفل نیدر نخست یآغاز کرده است. و اخود ر یاسیس یها تیبه کابل آمده و فعال میمحمد نعسردار 

در افغانستان را   یاسیهم قصد شامل شدن در پرسهء س یدهد و یبر زبان آورد که نشان م یبرگزار کرد، سخنان
 نهیاز گز یکیهم  مینادر نع انیممکن است جر ست،یممکن ن یخارج تیاقدامات بدون حما نیکه چن یدارد. از آنجائ

 باشد. ۱۷۲۲ندهء افغانستان بعد از سال یآ یها برا
 
 :دوارانیام ریسا
 

نکته  کیشوند؛  یمشخص م رند،یدر صدر قرار گ دیکه با یچهره هائ جیدر رابطه به طرح حکومت موقت به تدر
را که  یپروسه از کس نیخواهند در ا یند که نماز افغانها گفته ا یها به بعض یکائیکه امر نستیاست ا عیکه شا

نخواهند داشت.اما  یکنند، آنها هم مخالفت تیحما یکس نیکنند اما اگر مردم از چن تیباشد حما تیتابعدو  یدارا
 دواریام یدکتر فاروق اعظم و جالل ،یاحمدز یزاد، اشرف غن لیچون خل یها، کسان یکائیسخن امر نیباوجود ا

که خواستار مذاکره و صلح با طالبان  ی. کسانندیازمایحکومت، شانس خود را ب نیآمدن چن انیاند که در صورت بم
حکومت شامل گردند که مقاومت  نیدر ا یشرط که کسان نیکنند به ا یم یبانیاز طرح حکومت موقت پشت زیاند ن

ببرند، با  شیبه پ یخواهند با کرز یکه طالبان نم یلحبه آنها اعتماد نموده بتواند تا مذاکرات ص یمسلحانه هم تاحد
 گردد. ریپذحکومت موقت امکان 

 
 :دیآ انیتواند به دو شکل به م یحکومت موقت م

 
مختلف است. از  اتیمورد نظر نیرا خود افغانها داشته باشند و در ا یجرگه که نقش اساس هیلو کی قیاز طر الف:

دورهء  انینداشته و بعد از پا فهیوظ یدر حکومت کرز دیشوند با یل محکومت شام نیکه به ا یکسان نکهیجمله ا
 یبوده و مورد توافق نسب طرفیب دیافراد با نیشامل نگردند. ا زین یبعد یموقت هم در حکومت انتخاب تحکوم

توانند بعنوان ناظر سهم  یها هم م یجرگه خارج هیلو نیحکومت باشند. در ا یاسیس ونیسیطرف طالبان و اپوز
 بدهند. نانیشان به افغانستان اطم ندهءیآ یو در مورد کمک ها رندیبگ
به بحث  ۱۷۲۲بعد از سال  یها تیکه در آن فعال International forum یالملل نیکنفرانس ب کی قیطر از ب:

. رندیبگ یخود را به بررس گذشته و اشتباهات ینقاط ضعف و قوت سالها دیها با یگرفته شود. افغانها و خارج
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رابطه نقش مهم  نیتوانند در ا یوپاکستان م رانیافغانستان بخصوص ا هءیهمسا یسازمان ملل متحد و کشور ها
نشست در مورد  نیخواهد بود که در ا نیشد در ا ریدا ۱۷۷۲فورم با کنفرانس بن که در سال  نیداشته باشند. فرق ا

جامعه دوباره به  نیگرفته خواهد شد تا ا میجامعهء پسا بحران تصم کیآمدن ثبات در  انیبم یعمل یراهکار ها
جرگه بوده  هیلو کی هیدر داخل افغانستان برگزار گردد و شب دیکنفرانس با نیکه ا نستیانظر  کیجنگ باز نگردد. 

 .ابندیاز افغانها در آن امکان شرکت ب یشتریو تعداد ب
 

 حکومت: احتمال شامل شدن طالبان در
 هءاست که جامع یاز موانع، نظر یکیاست.  دهیچیپ اریبس لیموضوع شامل شدن طالبان در حکومت موقت از مسا

 ثیرتبهء سابق طالبان به ح نیعضو پائ کیانتصاب  انیمسئله در جر نیا یدر مورد طالبان دارد. دشوار یجهان
 کیبعنوان  یشخص در دوران حکومت طالبان مدت نیحقوق بشر افغانستان مشخص شد. ا ونیسیکمشنر کم

به  یکه از طرف حامدکرز یزمان صشخ نیبنام طلوع افغان در قندهار بود و هم هینشر کیمسوول  ریمد سنده،ینو
مدافع حقوق بشر در داخل  ینهاد ها ریبان حقوق بشر و سا دهیشد، با مخالفت د یکمشنر به حقوق بشر معرف ثیح

 کیکه بعنوان  یشخص یسمت برکنار سازد.وقت نیرا از ا یخواسته شد تا و یو از حامدکرز دیوخارج مواجه گرد
توان  یم ایمواجه است، آ یسرنوشت نیکرده است، با چن یگروه همکار نیا اروزنامه نگار در دوران طالبان ب

به مشکل افغانستان نگاه  یدید نیها با چن یکه خارج یگردند؟ تا زمان کجای ینظام نینمود تا با چن قیطالبان را تشو
 .ثمر است یب یکنند، تالش در جهت وادار کردن طالبان به هر حکومت یم


