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 مقدمه
كه بيش از چند دهه را در جنگ سپري كرده اس ت، پس از حادثه يازده سپتامبر افغانستان

و همكاري حاصل ائتالف جامعه بين.در كانون توجهات جهان قرار گرفت.م2001 المللي

كه عرصه و اجتماع را براي ايناينيروهاي داخلي توافقنامه بن بود  جديد از تحوالت سياسي

كه در قالب مكان.كشور رقم زد هايي چون يزماساس توافقات بن، پيش برد دموكراسي بود

و و پارلماني پيش بيني گرديده...تصويب قانون اساسي، برگزاري انتخابات رياست جمهوري

شود،ميياد» قانون اساسي جديد«نهمين قانون اساسي افغانستان كه در اين مقاله با عنوان. بود

به تاريخ در لويه جرگه در22اي كه و د، با كسببه پايان رسي 1382دي14آذر آغاز شد

و در به تصويب رسيد  بهمن ماه همان سال با توشيح رئيس جمهور وقت، حامد6اتفاق آراء

. قانون اساسي كشور رسمي گرديدبه عنوانكرزي
به دموكراسي، دستهبنديدر تقسيم از. هاي متفاوت وجود داردبنديهاي مربوط يكي

و گستردهجامع صورت گرفته»ديويد هلد« توسط بندي نظري دموكراسيترين تقسيمترين

به  كه آن را به دو دسته حمايتي. مدل تقسيم بندي نموده است9است وي ليبرال دموكراسي را

در مدل دموكراسي حمايتي نظريات ماكياولي، جان الك، هابز،.و تكاملي تقسيم كرده است

و  و در مدل دموكراسي تكاملي روسو استوارت ميل مطرح جيمز مديسون، منتسكيو، جيمز ميل

در اين مقاله اصول قانون اساسي جديد افغانستان با مدل هاي فوق تطبيق داده.تشده اس

ميبه عنوانبراي انجام اين عمل پنج شاخص. شده است كه عبارتند مبناي تحليل تعيين گردد

:از
چه تعريفي از انسان دارد؟: انسان شناسي-1 نظر هر مقوله حق؛ حقوق مورد-2هر مدل

چه نوع حكومتي-3مدل چيست؟   نظام سياسي؛ هر مدل، نظام سياسي مطلوب را در برقراري

و اينكه هر مدل فرايندهاي-5دموكراسي؛ تعريف هر مدل از دموكراسي چيست؟-4ميداند؟

هم.كندتحقق دموكراسي را چگونه ارزيابي مي همچنين قانون اساسي جديد افغانستان نيز با

ميشاخص ها .گيرد مورد بررسي قرار

 هاي دموكراسي ليبرال حمايتيشاخص
 انسان شناسي؛ اصالت فرد

و. قرون وسطي در تاريخ اروپا با سلطه همه جانبه كليسا همراه بود دو نهضت رنسانس

د تا با اين تفكركرمدل دموكراسي حمايتي تالش. رفرماسيون، باعث تغيير اين وضعيت گرديد

كه آزادي ميمسيحي و دنيا ماتمكده را تنها در تسليم محض در برابر خدا اي است كه دانست

و انسان جدايي افكنده، مبارزه كند و كالون نيز كه در بطن خود حاوي. بين خدا تعاليم لوتر
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و،)69، 1384هلد،(بود»يك فرد«جديد از شخص به مثابهي مفهوم بر روند پيروي انسان از عقل

ت روانشناسانه هابز ديدگاهي از سوي ديگر،.دعاليم كليسا را سرعت بخشيدوري گزيني از

او. داشت و از لحاظ مبارزه جويي،از نظر  طبع واقعي انسان، فردگرا، خودخواه، بدانديش

كه.)237، 1384عالم،(برتري طلب است اما الك نظر.»انسان گرگ انسان است«او معتقد است

را. متفاوتي دارد هاو همهموجودي نوعدوست او انسان و گوهرراانسان  داراي يك جوهره

وي.)275همان،(دانست مي هابه نظر مي. موجودات عاقلي هستندانسان آزاد زاده«: گويداو

به دليل عاقل زاده شدن ماست مي. شدن، و اختيار آنچه كه اراده برپس آزادي بشر او كند عقل

و مديسون.)208، 1358جونز،.ت.و(»استوار است  معتقدند نيروي انگيزنده فرد جستجوي، اما،بنتام

و دوري از رنج است ميآ.خرسندي به درون جامعه اگر. كشاند فايده آن استنچه انسان را

.شودهر كس نفع خود را جستجو كند نفع كل جامعه نيز تامين مي
آن)2حقوق طبيعي،)1مقوله حق؛ و حق انتقال  حق مالكيت

شكلاي و سياسي توسط اصحاب قرارداد اجتماعي، سرآغاز گيري جاد دو قرارداد اجتماعي

يكي.شد»حق«مفهوم مدرن  قرارداد. بود"سياسي"و ديگري"اجتماعي"اين دو قرارداد

و قرارداد سياسي با تبعيت افراد از اقتدار سياسي هاي در نظريه اجتماعي با برابري مشخص شد

و عمالً تعيين كنندهحق)مدرن(جديد،  و حقوق فردي بر حقوق اجتماعي مقدم انگاشته شد

شدسرشت نهاد بر. هاي مناسب سياسي به منزله يك فرد، حق طبيعي را در اين مدل به انسان

مي. مبناي قانون طبيعي كسب كرد خداوند ميل قوي براي حفظ«:گويدجان الك در اين باره

و وجود را داده است ميعق... زندگي رال چونان صداي خداوند به ما آموزد كه اين ميل طبيعي

.)6همان،(» حفظ كنيم

 نظام سياسي؛ دولت مشروطه
همانگونه كه تفاوت ديدگاه در انسان شناسي، فلسفه حق را متحول ساخت، منشاء نظام

ودر نظريه. دگرگون ساخت را نيزسياسي  هاي قرارداد اجتماعي، فرد خصلتي عقالني دارد

كه در صورت فقدان هنجارمي و تواند دريابد هاي حقوقي، روابط انساني دچار تزلزل گشته

و تبعيت مردم از در نظريه. شودامنيت غيرممكن مي هاي قرارداد اجتماعي فرمانبرداري

كه جين همپتن در  و حق فرمانروا در اعمال قدرت، براساس نوعي رضايت دستورات حاكم

 نام)97و 1380همپتن،(» نظريه فرمانروايي مبتني بر رضايت« آن با عنوان كتاب فلسفه سياسي از

و مشروط.گيردبرد، بايد صورت مي و آن را محدود مدل حمايتي بر رضايت افراد تاكيد دارد

و. هاي اكثريت ساخته استبه خواسته قدرت در اين مدل پس از سپردن به حاكم، مطلق

و دائمي نيست نامحدود است اما اين انتقال همچنين،.)15، 1379صناعي،( به صورت قطعي
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اي از دولت در اين نظريه مجموعه. دهدسودمندي عمومي محور نظريه سياسي را تشكيل مي

و منافع عمومي قاعدتاً چيزي جز جمع عددي منفعت پوالدي،(هاي خاص نبايد باشد افراد است

1384 ،137(.

 دموكراسي؛ دموكراسي نمايندگي
مردم. نظريه پردازان مدل حمايتي معتقدند در دموكراسي بايد يك تن به حكمراني بپردازد

ميبا هم توافق مي و هر فرد با فرد ديگر پيمان بندد كه خود را تسليم حاكميت يك مرد يا كنند

و همه  به آن مرد يا انجمن داده و از طرف اكثريت آنها، حق سخن گفتن انجمني از مردان كنند

و آرايآ به او راي موافق داده، يا آنكه راي موافق نداده است، بايد همه اقدامات نها، خواه آنكه

همچنين حكومتگران نبايد از حقوق برابر.)246عالم، پيشين،(آن فرد يا انجمن را مشروع بدانند 

به مردم تكاليف ها كارگزاران حكومتآن. با حقوق مردم برخوردار باشند و نسبت و اند

مي»رساله دوم«الك در فصل دهم. وظايفي دارند كه بايد آن را اجرا كنند  اگركهدهدتوضيح

و خود اجرا كننده قانون طبيعت باشد، در اين صورت كه خود قاضي اكثريت تصميم بگيرد

به دموكراسي داده است  به گفته.)108همپتن، پيشين،(اكثريت راي منتسكيو، نظامي كه همچنين،

و انحصارخود  و فساد هاي غيرقابل قبول امتيازات را به حداقل را وقف تامين آزادي كند

.)90هلد، پيشين،(داند برساند، يك نظام دمكراتيك مي

بر رضايت  فرايند تحقق دموكراسي؛ مبتني
ترين تكليف حكمران آن است مهم.گذاردمدل حمايتي بر كفايت قدرت دولت انگشت مي

ص و نظم كامياب باشدكه در برقراري و اجراي. لح و تطبيق قانون با موارد معين ساختن قانون

و تكاليف حكمران است،قانون آن. همه از حقوق اراده حكمران قانون است ولي تكليف او

و منافع آن ها را تامين است كه قوانيني بياورد كه حقوق طبيعي افراد اجتماع را حفاظت كند

ق. نمايند و اجراي قانون را به عهده داردحكمران وظيفه او مسئول اصلي قضايي. انونگذاري

و بر ارتش نظارت دارد ميماليات. هم هست و كارگزاران تنها در مقابل او ها را وصول كند

و پاسخگو هستند  و الك قرارداد اجتماعي متضمن از نظر.)14صناعي، پيشين،(مسئول هابز

م و به پذيرفتن تعهدات ناشي از اين قرارداد تعهدات منطقي بين طرفين است ردم موظف

كه در آن داد وستد، اين مدل در پي دفاع از محدوده. هستند اي آزاد از مداخله دولت نيز بود

و خانواده پدرساالر يا به نوعي جامعه مدني بتوان رشد كند و.تجارت اما در تعيين اصول

منهاد .)83هلد، پيشين،(وفق نبود هاي الزم براي محدود كردن عمل دولت

كهمنتسكيوبه نظر ترين واضعان دولت مشروط در مدل حمايتي معتقد است،يكي از مهم،

مي»دولت مشروطه« و كار اصلي تضمين كننده حقوق فرد ساختار.باشدبه عنوان ساخت



 311 سنجش نظري قانون اساسي جديد افغانستان با دموكراسي

انديشه از او مصراً.ها، آسيب ناپذير باشدقدرت بايد در مقابل سوء استفاده افراد يا گروه

ميجامعه و توانكرد كه در آن افراد، استعداداي دفاع كه منافع ها ها، آكنده از اين معرفت باشند

او اداره قوه. منتسكيو واضع اصلي نظريه تفكيك قواست.)91همان،(خصوصي بايد حفظ شود

ميمجريه را در دست پادشاه قرار مي اما براي...ندكدهد كه بر سرعت در تصميم گيري تاكيد

و تغيير تحديد قدرت وي، بايد قوه مقننه اي كه صالحيت بحث درباره خط مشي، اصالح

و با كنترل مباني اقتصادي دولت، امكان محدود  و حق استيضاح قوه مجريه را داشته قوانين

، از قوه مقننه نيز براي كارايي بيشتر. ساختن قوه مجريه را امكانپذير سازد، وجود داشته باشد

و عوام تشكيل شوددو مجلس نجيب و حق حق رد كردن قوانين برعهده نجيب. زادگان زادگان

قوه قضاييه هم از هر دو قواي ديگر بطور مستقل. وضع قوانين جزء وظايف مجلس عوام باشد

كه. عمل كند كه در مقابل فرمانروايان«و در نهايت معتقد است اين فرمانبرداران هستند

.)97همان،(»باشندپاسخگو مي

از نيزمديسون و جلوگيري و درهم پيچيده  براي يافتن راهي براي تنظيم منافع گوناگون

مي»نظام نمايندگي«استبداد اكثريت، از يك اين نوع حكومت قدرت خود را از راه.كنددفاع

.گيرندانتخابات مستقيم يا غيرمستقيم از مردم مي

 تكاملي دموكراسي ليبرالهايشاخص
 انسان؛ كمال خواهي

گفتار درباره خاستگاه روسو در كتاب. شوددر اين مدل از آموزه نيكي انسان دفاع مي

در 1755ي،نابرابر و صريحاً به طور ضمني بر آموزه كليسا در مورد گناه اوليه انسان حمله

مي" طبيعيوضع"هابز در مورد انديشه مقابل طب. كند ايستادگي يعي را برخوردار از او انسان

و دلسوزي مي و از اين راه. دانددو انگيزه خودخواهي انگيزه دوم نيروي انگيزه اول را تعديل

اي طبيعي است كه با تعديل خشونت دلسوزي عاطفه«:كندتشكيل جامعه را ممكن مي

تع.)345عالم، پيشين،(» كند تا كل انواع حفظ شودخودخواهي در افراد، كمك مي  موجب ديلاين

هااما.گرددصلح دوستي انسان مي و اين انسان  بيش از آنكه صلح جو باشند، كمال جو هستند

.كمال خواهي تنها در يك نظام اجتماعي ميسر خواهد بود نه در وضع طبيعي

 حق؛ حقوق معنوي
به مدل حمايتيدمكراسي حق در آراء نظريه پردازان  توسعه بيشتر يافته،تكاملي نسبت

و دولت تنها، مجري خواسته.تاس . استهاي مردم در مدل تكاملي حق حاكميت از آنِ مردم

برهاانسان درآن. نيز هستند"حقوق معنوي"، داراي"حقوق طبيعي" عالوه ها حق دارند تا

به كارگزاري در اين امر جهت رشد استعداد و دولت موظف و كمال خواهي حركت كنند ها
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و حق حق برابري.تاس كه منحصراً در حقوق سياسي بود متمركز شده بود، گسترش يافته هم

آزادي. ترين حق سياسي مورد نظر ميل، آزادي بيان استمهم. برابري اقتصادي مطرح گرديد

كهبيان قبل از هر چيز اين امكان را فراهم مي هاي نو انديشه.هاي نو مطرح شوندانديشه سازد

و پيش .)231، 1381ليدمان،(رفت جوامع است پيش شرط تكامل

)سيستم مختلط با مشاركت مستقيم(نظام سياسي؛
اراده عمومي عالوه بر اينكه. تفسير شده است»اراده عمومي« در مدل تكاملي،حاكميت

و مايه قرارداد اجتماعي. شوددربردارنده اراده واقعي افراد است، به خير عمومي منتهي مي اصل

ب به روسو اين و قدرت خود را تحت رهبري عاليه اراده همگاني ود كه؛ هر يك از ما وجود

ميمشاركت مي و هر عضوي را به عنوان جزء الينفك كل در مجموعه خود  پذيريمگذاريم

به نظام.)68 1379كسرايي،(  در اين مدل حكومت غيرمختلط يا ساده بهترين سيستم براي دستيابي

.)426عالم، پيشين،( استسياسي مطلوب معرفي شده

 دموكراسي؛ پرورش استعدادها
و  نظريه پردازان مدل تكاملي معتقدند، هر شكلي از حكومت تحت شرايط خاصي خوب

و حال ديگري بد است هاي كوچك مناسب است؛ روسو دموكراسي براي كشور.در وضع

و دستيابي به آزادي صراحتاً مي كه براي برقراري دموكراسي بطور ساده شماره«بايد بتوان گويد

روسو بين ميزان جمعيت يك.)62، 1345روسو،(»افراد ملت را مانند يك رابطه آسان شرح دهيم

و دستيابي به دموكراسي ارتباط مستقيم برقرار مي كند زيرا در كشور با تعداد كم امكان كشور

د و حكومت وجود اي در چنين جامعه. اردبرقراري روابط مبتني بر اصول آزادي بين مردم

و پرورش استعداد بر.ها وجود داردامكان مشاركت همه مردم تعبير روسو از جامعه مبتني

و آن را تا حدي دست نيافتني مي از.)1383ليپست،( دانددموكراسي، يك حكومت كامل است

كه در آن حاكميت، يا برترين«ترين نوع حكومت نظر ميل هم آرماني قدرت حكومتي است

و هر شهروند نه فقط در اداره )چگونگي(كننده كشور، در اختيار جمع فراگير افراد جامعه باشد

و نظري داشته باشد، بلكه، دست هايي براي داشتن كم در فرصتاعمال آن حاكميت برين راي

ميل،(»اي وظايف سياسي، منطقه ايي يا كشوري، فراخوانده شودهنقشي فعال در گزاردن پار

1369 ،67(.

 فرايند تحقق دموكراسي؛ مشاركت همگاني
و تامين نيازاز نظر نظريه و مال هاي پردازان مدل تكاملي، دولت تنها وظيفه حمايت از جان
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و سعادتمند كردن آن بايد هدف نهايي دولت انسان را ندارد؛ بلكه تامين نياز هاي معنوي انسان

ك. باشد و پيروي از دولت سعادت واقعي در خير عمومي است ه تنها با زندگي در اجتماع

مي)اراده عمومي( همچنين مالكيت ابزار سلطه بر آنهايي. باشدو اجراي وظايف قابل دسترس

كه آن را ندارند؛ بنابراين مالكيت بايد تحت كنترل اراده عمومي يا دولت باشد  عالم،(است

.)369پيشين،

يكي ديگر از نظريه  براي تضمين حداكثر آزادي،پردازان مدل تكامليجان استوارت ميل،

و محدوديت عرصه فعاليت دولت، آميزه و اقتصاد شهروندان اي از يك دموكراسي انتخابي

به،كندسياسي بازار آزاد را پيشنهاد مي و فعاليت دولت را در جهت حل مسائل مربوط

و تامين خدمات عمومي محدود مي ركند اما چشمهماهنگي هلد،(دهد نمي وشني ارائه انداز

و اقليت.)152پيشين،  ترين ها در مقابل اكثريت، از مهمهمچنين تضمين حقوق افراد

ميل از يك سو از حقوق فرد دفاع.هاي جان استوارت ميل در قرن گذشته بوددلمشغولي

كه تجمع حقوق افراد در قالب اكثريتمي و از ديگر سو نگران بود از استبداد اي ها، گونهكرد

ميرا نسبت به افراد يا اقليت كه.آوردهاي قومي، مذهبي به وجود وي تا آنجا استدالل كرد

و احساسات غالب روز بود  و شهروندان در مقابل افكار ، 1383قادري،(خواهان حمايت از افراد

مي.)26-27صص به افزايش دامنة قدرت دولت هايلهميل بعضي از مداخ. انديشيدهمچنين او

به ديگران آن  و براساس پيشگيري از آسيب رساندن دولت را در زندگي افراد ضروري دانسته

و حدود آن را صيانت نفس ذكر كرده استرا مي هاي خودسرانه اما همواره از مداخله. پذيرفت

ميل از دولت بيش از حد گسترش يافته نيز بيمناك بود.هراسيدو مبتني بر منافع شخصي مي

شداقليته به تحديد آزاديك .ها منجر خواهد
و برابر نبوداو حق راي همگاني را ضروري مي به. شمرد اما طرفدار حق عمومي مردم

ميدسته و بر همين اساس، برخورداري آنان از حق راي هاي متفاوت از آگاهي تقسيم شوند

از. داشته باشندگروهي از مردم وجود دارند كه هرگز نبايد حق راي. متفاوت است كه كساني

و دانش پايين ميسطح آگاهي كه. گيرندتر برخوردارند، در اين دسته قرار در عين حال افرادي

و و كارايي حكومت دمكراتيك را انديشه تكامل اجتماعي به نبوغ هاي آنان وابسته است

رافزايش مي و شاخص آن و مالك ا منزلت شغلي دهند، از حق راي افزوني تري برخوردارند

.كندبيان مي

 دمكراتيك قانون اساسي جديد افغانستانهايشاخص
 انسان شناسي؛ كرامت انسان

و حفظيكي از مهمترين محور در.است»كرامت انساني«هاي قانون اساسي جديد، احترام
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و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي،قانون اساسي افغانستان،  دولت به ايجاد يك جامعه مرفه

حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابرى بين

و قبايل .)مقدمه قانون(باشدميو انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف،همه اقوام

از)6ماده(همچنين حفظ كرامت انساني و حمايت به احترام و آزادي انسان كه دولت موظف

از اهم موضوعات قانون اساسي جديد)7و6ماده( رعايت حقوق بشرو)24ماده(آن است

و اقتصادي جامعه همچنين تقويت بنياد. افغانستان در باب انسان است و اجتماعي هاي سياسي

و حفظ ارزش باشد كه فصل دومميهاي واالي انساني قراردر راستاي تحقق حقوق انساني

كه  قا38قانون اساسي افغانستان برماده .گيرد در همين راستا آورده شده استمينوني را در

 حق؛ حقوق طبيعي انسان
لذا،.شكل گرفته است»احترام به كرامت انساني«حق در قانون اساسي افغانستان بر مبناي

و محيط تقويت بنياد و دفاعي كشور، تامين زندگي مرفه و اقتصادي هاي سياسي، اجتماعي

همچنين فصل دوم قانون اساسي.)مقدمه( ون اساسي ذكر شده استزيست سالم از اهداف قان

و وجايب اتباع«با عنوان  و»حقوق اساسي و...، به منظور ايجاد جامعه مدني عاري از ظلم

و تامين آزادي و حقوق انساني و حفظ كرامت انساني و حقوق برقراري عدالت اجتماعي ها

1. تدوين شده استاساسي به طور تفصيلي در جهت تحقق اين امر

 نظام سياسي؛ جمهوري اسالمي
و«قانون اساسي افغانستان، در ماده اول، شكل دولت را جمهوري اسالمي، مستقل، واحد

و اسالميت تشكيل شده)1ماده(.ذكر كرده است»غيرقابل تجزيه كه از دو عنصر جمهوريت

ا. است و هر دو اين. سالمي استاستواري حكومت بر دو پايه مردمي در قالب جمهوري

 قانون اساسي جديد يك قانون كامالً.باشندميعناصر، مشاركت مردمي را در بطن خود دارا

و فرهنگيح.1 ر:قوق اجتماعي و و امتياز حق برابري و حق زندگي) ماده(، حق برابري در مقابل قانون)22ماده(فع تبعيض
.23ماده( يك موهبتي الهي شناخته شده است به عنوان و حق طبيعي) حق برخورداري از آزادي از الزامات طبيعي زندگي
و محرميت مكالمات، مراسال.)24ماده(تانسان اس و برخورداري از آزادي و مخابرات حق عدم تفتيش ،)37و31ماده(ت

و اداره موسسات تعليمات عالي، عمومي)43ماده(تعليم حق تمام اتباع افغانستان شناخته شده است و در اين جهت تاسيس
و هنر از وظايف دولت قرار گرفته است و فرهنگ و پيشبرد علم ).47و46ماده(و اختصاصي

و داشتن شغل، مصونيت اموال)مقدمه( تقويت بنيه اقتصادي كشور:حقوق اقتصادي ،38،39ماده(، حق برخورداري از مسكن
)49ماده(عدم تحميل اجباري كار)48و 40

و انتخاب شدن)34ماده(از جمله آزادي بيان: حقوق سياسي و جمعيت، تاسيس انجمن)33ماده(، حق انتخاب كردن و ها ها
و تشكيل احزاب  حق)،)36و35ماده(برگزاري تظاهرات و و خشونت، حق عدم سلب تابعيت محو هر گونه ظلم، استبداد

1.عدم تبعيد، تعذيب انسان ممنوع اعالم شده است

و دفع اتهام)25ماده( برائت ذمه:حقوق قضايي و)31ماده(، حق گرفتن وكيل و اخذ اقرار يا تهديد ، ممنوعيت از شكنجه
و با كرا و تعيين جزايي ممنوع بوده (مت انساني در تضاد قرار داردارعاب )30و29ماده.
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از14.اسالمي است و در همه چهار بند. باشدميبند آن درباره اسالم 162بند اسالم در مقدمه

به وضوح ديده مذ.شودميابتدايي و قانون هب را در افغانستان اسالم بوضوح زيربناي سياست

و هيچ)2ماده(اسالم دين رسمي دولت است . (Mohmoudi. 2004, 870) مي دهد تشكيل

و احكام دين مقدس اسالم نباشد اسالم در قانون اساسي.)3ماده(قانوني مخالف معتقدات

با 1964جديد به نسبت قانون اساسي  منع كرده»اصول اسالمي«كه وضع قانون را در مخالف

به  كه آن را مقيد و قانون اساسي جديد و احكام دين مقدس اسالم«بود كرده است»معتقدات

به شريعت مقيد اسالمي نزديك ساخته است كه نشانگر نقش پررنگ ماده.آن را هاي بسياري

.اسالم باشد، بوضوح وجود دارد (Their, 2006/7, 577) 

 دموكراسي؛ دموكراسي نمايندگي
و تصويب قانون اساسي را در هفتمين فراز تاسيس نظام«از مقدمه قانون، منظور از تهيه

و دمكراسي ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم، استبداد،«و در فراز هشتم»متكي بر اراده مردم

و  و حقوق انساني و مبتني بر قانونمندى، عدالت اجتماعي، حفظ كرامت و خشونت تبعيض

و حقوق اساسي تامين آزادى اكميت ملي در افغانستان به ملتح«. ذكر شده است»مردمها

به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال كه )4ماده(».كندمي تعلق دارد

 فرايند تحقق دموكراسي
كه تا حدود زيادي همپوش نيز  در بررسي فرايندهاي تحقق دموكراسي چهار معيار

.)248-251صص.1383بيتام،:نك(گيريمميباشند، را در نظرمي
و عادالنه-1 و-4؛تفكيك قوا-3؛پاسخگويي دولت-2؛ انتخابات آزاد حقوق مدني

.سياسي

و عادالنه-1  انتخابات آزاد
در قانون اساسي جديد افغانستان فرايند. نقطه شروع دموكراسي نمايندگي، مردم هستند

و قوه قضاييه مورد بررسي قرار انتخابات در انتخابات رياست جمهوري، انتخابات  پارلماني

با«:كندمي قانون اساسي، نحوه انتخاب رئيس جمهور را چنين بيان.گيردمي رئيس جمهور

كسب اكثريت بيش از پنجاه درصد آراي راي دهندگان از طريق راي گيري آزاد، عمومي، سرّي 

ك از كانديدا نتوانند اكثريتيو در صورتي كه هيچ)61 ماده(»گرددميو مستقيم انتخاب

به دور دوم كشيده مي و تنها كانديدي بيش از پنجاه درصد آراء را كسب كنند، انتخابات شود

كه بيشترين آراء را  كه بتواند در دور دوم اكثريت آراء را بدست آورد از بين دو نفر كانديدايي

شدبه عنواناند در دور اول بدست آورده وزرا نيز.)61ماده( رئيس جمهور شناخته خواهد
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و قبول استعفاي آنها بايد به تاييد توسط رئيس جمهور انتخاب مي و عزل و تاييد گردند

.)66ماده( مجلس عوام صورت گيرد

 انتخابات پارلماني-ب

و سنا و يك فرد نمي تواند همزمان عضومي شوراي ملي متشكل از دو مجلس عوام باشد

توسط مردم از طريق انتخابات آزاد،)ولسي جرگه(اعضاي مجلس عوام«. هر دو مجلس باشد

و مستقيم انتخاب در رابطه با نحوه انتخابات نمايندگان.)83ماده(»گردندمي عمومي، سري

كه88شوراي ملي در ماده  وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط«: آورده شده است

ا .»گرددمينتخابات مطابق با احكام قانون تدقيقكميسيون مستقل

به همان شيوه به قانون انتخابات واگذار شده است در.چگونگي سيستم انتخابات پارلماني

و ميزان دمكراتيك بودن انتخابات، قانون انتخابات را موظف دانسته83ماده در رابطه با كيفيت

و در قانون انتخابات بايد تدابير اتخ«:است كه كه نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي اذ گردد

و به تناسب نفوس از هر واليت به طور اوسط  عادالنه را براي تمام مردم كشور تامين نمايد

 اعضاي مجلس سنا نيز بدين ترتيب.جرگه عضويت يابد ولسيحداقل دو وكيل زن در 

كهمي انتخاب به انتخاب)اليتو(از جمله اعضاى شوراى هر استان-1«: گردند ، يك نفر

)يهاىولسوال(ها از جمله اعضاى شوراهاى شهرستان-2؛شوراى مربوط براى مدت چهار سال

سه سال( از-3؛ هر استان، يك نفربه انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت يك سوم باقي مانده

مجمله شخصيت و به عالوه دو نفر از نمايندگان معلولين و با تجربه و دو هاى خبره عيوبين

رييس جمهور تعداد پنجاه.ها به تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سالنفر نمايندگان كوچي

.)84ماده(»نمايدمي درصد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين

 انتخابات قوه قضاييه-ج
و در راس قوه قضاييه قراعالي)ستره محكمه( دادگاه عالي قضايي ر ترين ركن قضايي

با9 دارد، دادگاه عالي مركب است از و كه از طرف رييس جمهور با تاييد مجلس عوام  عضو

و هجدهم اين قانون اساسي در و ماده يكصد ارعايت احكام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم

به ترتيب ذيل تعيين سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت هفت:گردندميآغاز

و سه نفر تعيين اعضا. باشدمي تعيينات بعدى براى مدت ده سال. سال10براى مدت سال

به حيث رييس دادگاه عالي تعيين. براى دوبار امكان ندارد  رييس جمهور يكي از اعضا را

و هفتم اين قانون. كندمي و بيست اعضاى دادگاه عالي به استثناى حالت مندرج ماده يك صد

ا .)117ماده(ز وظايف شان عزل نمي شونداساسي، تا ختم دوره خدمت
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آن-2 و مسئوليت  پاسخگويي دولت
و نمايندگان مردم پاسخگو باشد قدرت بايد. حكومت بايد به طور مداوم در برابر مردم

و جلو سوءاستفاده  و مشورت مردم را تضمين كند مطابق مقرراتي اعمال شود كه نظارت

مينظام سياس. خودسرانه حكومت گرفته شود كه يك نظام رياستي باشد،ي افغانستان

درصالحيت و حكومت و64ماده هاي(نظر گرفته است هاي بسياري را براي رئيس جمهور

ها به صورت ذيل بيان شده پاسخگويي در قانون اساسي افغانستان با توجه به صالحيت.)65

.است

و وزرا-الف ر. پاسخگويي رئيس جمهور اي عدم اعتماد رئيس جمهور در معرض

كه به اتهام ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت  توسط مجلس قرار نمي گيرد جز در صورتي

و توسط دو سوم كل  ملي يا جنايت از طرف يك سوم كل اعضاي مجلس عوام تقاضا شود

و مجلس عوامميآراي آن تاييد گردد، لويه جرگه داير و رئيس جمهور در برابر ملت گردد

.)69ماده( شودمي مسئول شناخته

و مسئوليت وزرا در ماده: پاسخگويي وزراء- به صراحت چنين ذكر شده77پاسخگويي

و مجلس عوام مسئوليت دارندو: است .»زراء از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور
به پيشنهادميهمچنين مجلس عوام ب20تواند ه درصد كل اعضاء از هر يك وزرا استيضاح

به نوعي وزرا را در معرض اما ماده)92ماده(د عمل آور هاي ديگري از قانون اساسي،

هرميهاي هر دو مجلس شوراي مليهر يك از كميسيون«. دهدمي پاسخگويي قرار تواند از

يا)93ماده(»يك از وزرا در موضوعات معين سوال نمايد  تواندميهر مجلس شوراي ملي«و

.)103ماده(»خود مطالبه كندحضور وزرا را در جلسه 

ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم دولت شوراي ملي عالي. پاسخگويي شوراي ملي-ب

و از تمامي  هر عضو شورا در موقع.كندميملت نمايندگي)قاطبه(جمهوري اسالمي است

و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار ماده( دهدمياظهار راي، مصالح عمومي

و90،91،96هايهاي شوراي ملي در قانون اساسي طبق ماده صالحيت.)81 ذكر شده

درپاسخگويي شوراي ملي جز در موارد ارتكاب جرايم در هيچ ماده .نظر گرفته نشده است اي

. باشدمي ترين مظهر اراده مردم افغانستانلويه جرگه عالي. پاسخگويي لويه جرگه-ج

ميهاي صالحيت كه اعضاي آن متشكل از لويه جرگه در مسائل بسيار مهم مملكتي  باشد

و-1 و شهرستانروساي شورا-2اعضاي شوراي ملي .)110ماده( باشدميهاهاي استاني

درپاسخگويي اعضاي لويه جرگه جز در موارد ارتكاب جرايم در هيچ ماده نظر گرفته نشده اي

.است

و بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين. قضاييهپاسخگويي قوه-د الدول
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آنهاى بينميثاق و تفسير و يا محاكم، المللي با قانون اساسي ها براساس تقاضاي حكومت

به پاسخگويي.)121ماده( باشدمي محكمه مطابق به احكام قانون از صالحيت ستر هيچ قانوني

كه چنانچه رئيس يا عضو سترهمي اعالم127ماده.تقوه قضاييه اشاره نكرده اس محكمه دارد

و يك ثلث اعضاي مجلس عوام  به جرمي ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايتي متهم شوند

و  و دو سوم كل اعضاء آن را تصويب كنند، متهم از وظيفه عزل محاكمه آنان را تقاضا نمايد

.)127ماده(دگردمي موضوع به محكمه خاص محول

 نظام تفكيك قوا-3
يك. (Deledda, 2006,3)باشدميسيستم جديد سياسي افغانستان يك سيستم رياستي ناب با

و يك قوه قضاييه مستقل  رئيس جمهور، دو معاون رئيس جمهور، يك قوه مقننه دو مجلسي

و هم رئيس يس جمهور هم رئيس حكومئر. شوندميكه توسط راي مستقيم مردم انتخاب ت

و در معرض راي عدم اعتماد توسط مجلس نيست يا(دولت هست به استثناء احضار به دادگاه

كه كابينه رئيس جمهورميرئيس جمهور كابينه خودش را انتخاب.)اعالم جرم كند هر چند

قوه مجريه تحت تسلط شخص. در معرض تاييد توسط هر دو مجلس قانونگذاري هست

و قدرتمند را. رئيس جمهور استواحد و قضاييه دولت همچنين يك نقش مهم قوه مقننه

كه.كنندميتحت قانون اساسي جديد ايفا  »ولسي جرگه«قوه مقننه مركب از مجلس عوام

وميناميده كه حداقل249شود يكميعضو آن را زنان تشكيل69نفر عضو دارد و دهند

م كه بطور مساوي تقسيم شده يان نمايندگان منتخب اياالت، نمايندگان منتخب مجلس سنا

و منتخبين رئيس جمهوربخش آن. ها كه اعضاي سيستم قضايي مركب است از دادگاه عالي

و توسط مجلس عوام تاييد  هاي سطح قضات دادگاه. شودميتوسط رئيس جمهور انتخاب

.شوندمي تاييد شوند توسط رئيس جمهورمي تر كه توسط دادگاه عالي انتخابپايين
و يك تعادل ميان قدرت ها را بين سه اين قانون اساسي تفكيك تالش كرده تفكيك معنادار

قانون اساسي مكانيسم روابط قوا را به (Their, Iced, 571-572). قوه حكومت مركزي ايجاد كند

يكگونه كه از و سپردن زمام اموراي سامان داده است  قوه اجرايي سو با تعريف نظام رياستي

و از سوي ديگر با و اجرا در اين قوه را باال برده به دست رئيس جمهور، توان تصميم گيري

و تبعيت از نظريه همكاري قوا، اهرم هاي نظارتي نيرومندي را بر عملكرد آن قوه وضع نموده

.)39، 1384محمدي،(دتا موضع شوراي ملي نيز تقويت گرد

 جامعه مدني-4
و تقويت جامعه مدني از اهداف قانون اساسي تعيين شده است گسترش، ايج .)مقدمه(اد
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كه در فصل دوم قانون اساسي با عنوان و آزاديهايي و وجايب«برخي از حقوق حقوق اساسي

و اجتماعيكه داراي جنبه»اتباع همچنين.باشد در اين راستا آورده شده استميهاي فردي

به گسترش جامعه مدني يارمي محلي هايتفويض اختيارات به شورا در اين. رسانديتواند

وزمينه نظام اقتصادي، حقوق احزاب، حقوق اقليت .اهميت دارد... ها، حقوق زنان
آن-الف و نحوه انتخاب اعضاي كه به تحقق جامعهيكي از مهم: شوراها ترين اركاني

و استقالل يك كشور ياري و وحدت ملي در قانون. باشدمي تمركز اداري رساند،ميمدني

 متمركزو يك دولت كامالً)142و 137هايماده(اساسي افغانستان بر اين امر تاكيد شده است 

به واليتمي را ايجاد و سياسي را كه هيچ صالحيت اداري مقامات رسمي. دهدها نميكند

ها قانون اساسي در سطح بخش.شوندميها در مركز انتخاب هاي واليتي توسط وزارتخانهاداره

) هاي انتخابي ايجاد كرده استهاي مشاورو واليات تنها نهاد Ibid, 574) . اداره جمهوري

و ادارات محلي تنظيماسالمي افغانستان براساس واحد .)136ماده(گرددمي هاي اداره مركزي

به اداره محلي تفويضحكومت با حفظ اصل مركزيت، صالحيت و)137ماده(كندميهايي را

.شودميبراي تسهيل امور، يك شوراي واليتي تشكيل
آ)واليتي(اعضاي شوراي استاني و از طريق انتخابات به تناسب نفوس زاد، طبق قانون

و مستقيم از طرف ساكنين واليت براي مدت  رياست. شوندميسال انتخاب4عمومي، سرّي

هاي اعضاي شورا.)138 ماده(گرددميتان انتخابشوراي استاني توسط اعضاي شوراي اس

و اعضاي مجالس)شاروالي(، شهرداري)هاقريه(روستاهاو)هاولسوالي(شهرستانها 

به همين شيوه انتخاب شهرداري در)141 ماده(گردندميها هم تامين-1شوراي واليتي

دراياهداف توسعه و بهبود امور واليت به نحوي كه گردد، سهمميقوانين تصريحدولت

و  درمي در مسايل مربوط به واليت مشورت-2گرفته و مطابق با قوانين داراي وظايفي دهند

.)139ماده(باشندمي اداره محلي
به منظورمي قانون اساسي تصريح35ماده: احزاب-ب دارد كه اتباع افغانستان حق دارند

ها يا حزب تشكيل دهند مشروطبه احكام قانون، جمعيتتامين مقاصد مادي يا معنوي مطابق

و-1به اينكه و نصوص و اساسنامه حزب مناقض احكام دين مقدس اسالم مرامنامه

و منابع مالي حزب علني باشد-2؛هاي مندرج اين قانون اساسي نباشدارزش ؛تشكيالت

و يا شبه نظامي نداشته باشند-3 و تشكيالت نظامي يا-4؛اهداف و به حزب سياسي وابسته

و مذهب فقهي جواز-5؛منابع خارجي نباشد تاسيس حزب براساس قوميت، سمت، زبان

باهتوان بدون دليل قانع كنندهيچ حزبي را نمي. ندارد و يا حكم محكمه صالحيت اي قاضي

.منحل كرد
ن را در انجام مراسم ماده دوم قانون اساسي پيروي پيروان ساير اديا:هاحقوق اقليت-ج
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هاي ديني محدود نمودن اقليت)2ماده(شان در حدود احكام قانون آزاد اعالم كرده است ديني

و از جمله قانون اساسي مي  يك به عنوانتواند بيانگر ناقض حقوق آنان به احكام قانون

نمهب. شهروند افغان گردد كه غيرمسلمان باشد تواند، كانديديعنوان مثال در افغانستان شخصي

ب1.رياست جمهوري گردد كه مذهب حنفي را عنوان مذهب رسميه برخالف قوانين گذشته

و كشور اعالم مي و همه اقوام داشت، قانون اساسي جديد برتري هيچ مذهبي را اعالم نداشته

.باشندمذاهب داراي حقوق برابر مي
و به حيثميي را تشكيلزنان هر چند نيمي از پيكره جامعه بشر: حقوق زنان-ه دهند

-هم. اندانسان بودن بايد داراي حقوق برابر باشند اما در طول تاريخ مورد تبعيض قرار گرفته
به همين نسبت حقوق زنان.باشندمي ها زنان از حقوق برابر محرومكنون در بسياري از كشورا

به حقوق در افغانستان مورد تبعيض قرار داشته است قانون اساسي جديد ، رويكردي متفاوت

و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع«طبق قانون اساسي.زنان در گذشته دارد هر نوع تبعيض

و وجايب مساوي. است و مرد در برابر قانون داراي حقوق »باشندمي اتباع افغانستان اعم از زن

كه همواره در سطح زنان.باشندمي بنابراين زنان داراي حقوق برابر.)22ماده( افغانستان

و سياسي مورد تبعيض قرار گرفته، در خانواده نيز حقوق آنان تضييع قانون. گشتمياجتماعي

و كودكان تالش نموده است  به خصوص حمايت از مادران اساسي جديد با حمايت از خانواده

ب كه در اين زمينه كندمي اين قانون همچنين تصريح.عمل آوردهكه از حقوق زنان حمايت

كه. را نيز از بين خواهد برد»رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسالم« اين امر بدين معناست

و حقوق خانواده جاري برخي از نظريه پردازان.دباشمياحكام اسالمي بر حقوق زنان

كهمعتقدند، برخي ماده تواند نميگويد؛ هيچ قانونيميهاي قانون اساسي از جمله ماده سوم

و حقوق بشر را آسيب و احكام اسالمي باشد، حقوق زنان وميپذير مخالف با معتقدات سازد

اين.(Shah niaz, 2005, 11)هاي افراطي از اسالم بازگذاشته شده است بدين شكل اجازه تفسير

مقانون اساسي براي حمايت بيشتر از حقوق زنان، عضويت زنان را در مجلس لي هاي شوراي

به تبع آن در لويه جرگه)84و83ماده( الزامي كرده است .)110ماده(و

 نتيجه
و حفظ كرامت قانون اساسي جديد افغانستان كه در شاخص انسان شناسي،-1 احترام

و در برخي از مادهانساني را از مهم و در مقدمه هاي ديگر ترين محورهاي خود قرار داده است

كه انسان را برخوردار از قوه عقلكرتاكيدو از جمله فصل دوم  ده است، با دموكراسي حمايتي

 
كند كه؛ شخصي كه به رياست جمهوري كانديد شود، واجد شـرايط ذيـل از جملـه؛ تبعـه افغانـستان،مي تصريح62 ماده-1

و  .باشد» ...مسلمان
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و بر نوعدوستي با. اشاره دارد مطابقت داردهاانسانو منطق دانسته دموكراسي تكاملي

و هوشمندي صلح برشمردن خصوصياتي چون كمال خواهي،  طبع بشر، در اين به عنوانجويي

م .طابقت داردشاخص با قانون اساسي افغانستان
به منزله قانون طبيعي از حقوق-2 در شاخص حق، دموكراسي حمايتي، حقوق طبيعي را

كه دموكراسي تكاملي با پيش فرض داشتن حقوق طبيعي،.انسان دانسته است  حقوق معنوي

و و كمال خواهي انسان موثر باشند را از حقوق طبيعي انسان برشمرده در رشد استعداد

كه.قبيل آزادي بيان را در اين دسته قرار داده استهاي از آزادي قانون اساسي جديد افغانستان

و آزاديبر مبناي ديدگاه انسان هايي را در فصل دوم براي شهروندان شناسانه خويش، حقوق

و در اين شاخص نيز با هر درنظر گرفته است، ديدگاه هاي هر دو مدل دموكراسي را در بردارد

.دارددو مدل مطابقت 
در شاخص نظام سياسي، حكومت مطلوب از نظر هر دو مدل دموكراسي، نظريه-3

تاسيس دولت براساس قرارداد اجتماعي بين مردم.فرمانروايي مبتني بر رضايت ذكر شده است

به دولت مشروطه راي دادهو حاكم، اساس نظريات هر دو مدل مي و هر دو مدل نظام. اندباشد

ا ساسي جديد افغانستان، جمهوري اسالمي ذكر شده است كه هر دو جزء اين سياسي در قانون

ميمجموعه به نوعي خواسته، و آراء مردم را مدنظر قرار نظامي مبتني بر آراء. دهد ديدگاهها

.نظام سياسي مطلوب قانون اساسي جديد در قالب جمهوري اسالمي ذكر شده استمردمي، 

.با هر دو مدل دموكراسي ليبرال مطابقت داردلذا قانون اساسي در اين شاخص
مي-4 در دموكراسي. باشددموكراسي از نظر هر دو مدل مورد نظر، دموكراسي نمايندگي

و كمال خواهي انسان حركت كند تكاملي، هر چند.دموكراسي بايد در جهت پيشبرد استعداد

تا امكان تحقق دموكراسي كند ويژگي چنين دموكراسي را كشوري با جمعيت اندك ذكر مي

به طور.عملي گردد و اعمال آن قانون اساسي افغانستان با متعلق دانستن حاكميت ملي به ملت

و يا توسط نمايندگان، نظامي مبتني بر دموكراسي نمايندگي اطالق مي قانون. گرددمستقيم

.اساسي در اين شاخص نيز با هر دو مدل دموكراسي ليبرال مطابقت دارد
 در شاخص فرايندهاي تحقق دموكراسي، قانون اساسي جديد افغانستان با دموكراسي-5

و تكاملي از جهت  اعمال حاكميت مردمي از طريق نمايندگان، انتخابات منظم، ليبرال حمايتي

و تعادل قوا، اقتصاد بازار راي گيري مخفي، حكومت اكثريت، پاسخگويي حكومتگران، تفكيك

ا و حمايت دولت و رعايت آزادي(ز مردم، تضمين ارتقاي حقوق فردي معنوي آزاد ها

، مشاركت گسترده در حكومت محلي، رهايي سياسي زنان مطابقت)شكوفايي استعدادها

الذكر با مدل هاي دموكراسي بنابراين قانون اساسي افغانستان در هر پنج شاخص فوق.دارند

و تكاملي  .مطابقت داشتحمايتي
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و ماخذ :منابع

:فارسي. الف
و حقوق بشر)1383(.دبيتام،-1 . دلفروز، انتشارات طرح نو، تهرانمحمدتقي:، ترجمهدموكراسي

.، نشر مركز، تهراناز دولت اقتدار تا دولت عقل) 1384(، كمال) پوالدي-2

ع، قرارداد اجتماعي)1345( روسو، ژان ژاك-3 .نايت اهللا شكيباپور، تهران، فرخيترجمه

و قدرت دولت) 1379(عي، محمود صنا-4 .، تهران، انتشارات هرمس،آزادي فرد

و بينتاريخ فلسفه سياسي غرب؛ از آغاز تا پايان سده ميانه)1384( عالم، عبدالرحمن-5 المللي، دفتر مطالعات سياسي

.تهران

تهاي سياسي در قرن بيستمانديشه) 1383( قادري، حاتم-6 چ پنجم، انتشارات سمت، .هران،

و مدرنيته در ايران)1379(كسرايي، محمدساالر-7 تا، از چالش سنت .، تهران، نشر مركز1320مشروطه

و نوراهللا مرادي، دايره المعارف دموكراسي،) 1383( سيمور مارتين ليپست،-8 ترجمه فارسي به سرپرستي كامران فاني

و .زارت امور خارجهتهران،

تا)1381(مان، سون اريك ليد-9 .سعيد مقدم، نشر اختران، تهران:ت، هابرماستاريخ عقايد سياسي؛ از افالطون

، فصلنامه گفتمان نو، فصلنامه تخصصي روابط قوا در قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان) 1384( محمدي، عبدالعلي-10

و تحقيقات راهبردي افغانستان، سال دوم، شماره . پنجممركز مطالعات

و حق سبز) 1382( نوچهري، عباسم-11 .قم. مجموعه مقاالت سمينار بين المللي حقوق بشر . عقل سرخ

نيتامالتي در حكومت انتخابي) 1369( ميل، جان استوارت-12 .، ترجمه علي رامين، نشر

م:، ترجمههاي دموكراسيمدل) 1384( هلد، ديويد-13 و .، چاپ سومطالعات زنانعباس مخبر، انتشارات روشنگران

ترفلسفه سياسي) 1380( همپتن، جين-14 ن، .وجمه خشايار ديهيمي، تهران، طرح

. دوم، قسمت اول، تهران، اميركبير، ترجمه علي رامين، جلدخداوندان انديشه سياسي) 1358( جونز.ت.و-15
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