
 
 

 
 

 افغانستان در قدرت عیتوز و یدموکراس

 1محمدعلی نجفی

 

 چکیده
ی یاچه چیزه تغییر و تکامل یافتن است. اگردموکراسی موضوعی است که همیشه در حال 

ر حقوق، د هاانباشد، مانند برابری انسوجود دارد که بسیاری معتقدند به دموکراسی مرتبط می
 نزد قانون هااینآزادی عقیده، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد که تمام 

 الؤو مطالعات اسنادی انجام شده است و س ی هاآناین نوشته با روش کتاب خ .برابر است
قراری به بر تواندمیاصلی در این تحقیق این است که چه نوع ساختار قدرت و نظام سیاسی 

 ثبات سیاسی و نظام سیاسی عادالنه و نیز نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان کمک نماید؟
رد یا از ید به شیوه اقتدارگرایانه عمل کنتیجه آنکه برای مدیریت بحران قومی در افغانستان یا با

های مهندسی سیاسی مدیریت بحران بهره گرفت. مجموعه شرایط شیوه دموکراتیک و از نظریه
المللی عمالً امکان کنترل بحران قومی از اجتماعی و سیاسی داخلی افغانستان و شرایط بین

کست نمونه کامالً مشخصی برای ش سازد. تجربه طالبانطریق تسلط اقتدارگرایانه را منتفی می
شیوه اقتدارگرایانه برای کنترل بحران افغانستان است. درباره دموکراسی اکثریتی و ناکارآمدی و 
مخاطرات آن برای افغانستان نیز سخن گفته شد. در رابطه با دموکراسی انجمنی نیز بیان شد 

یست ان، مناسب جامعه افغانستان نکه این رویکرد به علت توجه و تکیه بیش از اندازه به نخبگ
 .نامه اسالم آباد بهره گرفته شد که عمالً به شکست انجامیدو اینکه از این رویکرد در موافقت

  .قدرت ساختار ،یقوم بحران افغانستان، ،یاسیس نظام ،یدموکراس ها:کلید واژه

  

                                                           
العالمیه  جامعه المصطفی ثیحد و قران علوم یکارشناسو  کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی.  1

 خراسان

«تأمل» پژوهیدانشدوفصلنامه   

1399ستان بهار و تاب /مهن شماره/ پنجم سال  
78-76  
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  مقدمه

 باشد.می« حکومت مردم»یک کلمه یونانی بوده که به مفهوم  «وکراسیدم»واژه 

مفکوره دموکراسی برای هزاران سال مورد بحث بوده است، اما هیچ نوع تعریف مشخص 

از برداشت دموکراسی در میان مردم جهان وجود ندارد که همه با آن موافق باشند. 

 یهایتن است. اگرچه چیزدموکراسی موضوعی است که همیشه در حال تغییر و تکامل یاف

در  هانآباشد، مانند برابری انسوجود دارد که بسیاری معتقدند به دموکراسی مرتبط می

حقوق، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد که تمام 

شود. حکومت این به نام حکومت دموکراتیک یاد می ؛نزد قانون برابر است هااین

ترین حکومت ها در جهان است و سیستمی است که کراتیک امروزه یکی از معمولدمو

دموکراسی نیاز به گفتگوی محترمانه دارد. این در  ما در صدد رسیدن به آن هستیم.

های دیگران ابراز نظر و دیدگاه خود است. برای یک برگیرنده شنیدن نظرات و دیدگاه

خشی نیز ب هاآنیک کشور فکر نمایند که  دموکراسی کاربردی ضرروی است که اتباع

ثیرگذاری در انتخابات عمومی باشند، از سوی دیگر أباید قادر به ت هاآناز جامعه هستند. 

ل در مکتب، در کار و فامی ،شانتوانند در زندگی روزمرههمچنان باید احساس کنند که می

 خود تغییر ایجاد کنند.

 رچه منازعات قومی را از شکل عریان و خشونتساختار فعلی قدرت در افغانستان اگ

آن خارج ساخته و آن را در قالب نهادها و ساختارهای قدرت در دولت قرار داده است، اما 

طوری  ،آمیز را برقرار سازدرسد نتوانسته است ساختاری عادالنه و غیر تبعیضبه نظر می

 که همه اقوام کشور را عادالنه در خود سهیم سازد. 

ار فعلی نظام سیاسی در افغانستان، از ثبات و کارایی الزم برخوردار نمی باشد و ساخت

رود که در صورت فراهم شدن شرایط و مقدمات الزم، کشور بار دیگر به بیم آن می احت

سؤال اصلی در این تحقیق این است که چه نوع  سوی منازعات قومی سوق پیدا کند.

به برقراری ثبات سیاسی و نظام سیاسی عادالنه و  دتوانمیساختار قدرت و نظام سیاسی 

ت که فرضیه این تحقیق این اس نیز نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان کمک نماید؟

با  «تقسیم قدرت»با توجه به مخاطرات دموکراسی اکثریتی برای جامعه افغانستان، 

ا شود و دموکراسی رباعث همگرایی قومی در افغانستان  تواندمی، «همگرایی»رویکرد 
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در  ؛بر همین اساس این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است در کشور نهادینه سازد. 

شود و در بخش دوم بخش اول مفاهیم اصلی و چارچوب نظری تحقیق توضیح داده می

با نگاهی به ساختار سیاسی افغانستان به تطبیق الگوهای تقسیم قدرت در افغانستان 

 پرداخته خواهد شد.

 دموکراسی شناسیمفهوم .1

 رود.دموکراسی یکی از مظاهر اساسی مدرنیسم و توسعه در عرصه سیاسی به شمار می

های وسیلة مردم است. این تعریفی است که بیشتر کتابه دموکراسی حکومت ب

رو است و با هاند و احتماالً تعریفی است که با تأیید همگانی روبلغت آورده

ای یونانی است که از دموکراسی واژه نیز مطابقت دارد.شناسی اصطالح ریشه

س «دموکراتیا» )مردم( و 1ریشه گرفته است، دموکراتیا از دو بخش دمو

)حکومت(، تشکیل شده و بنابراین به معنای نظام سیاسی است که در آن مردم 2کراتوس

روزه مکنند. دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی او نه شاهان یا اشراف حکومت می

 باشد و یا خود راها دارای نظام دموکراتیک میجهانی شده است. یعنی اکثریت کشور

این  وهستند، مشروعیت مردم  أ. در نظام دموکراتیک منشکننددموکراتیک محسوب می

 .داری در دنیای امروز استیکی از تحوالت اساسی و جدی در شیوه حکومت

اداره جامعه آتن به  ،قانونگذار آتنی 3،کلیستنق.م در نتیجه اصالحات  ۹۰۵در سال 

یعنی حکومت  4اندک حکومت آتن را دومکراسیادست روستاییان افتاد و از آن پس اندک

عام برای  یاند و بعد از این دموکراسی گسترش یافت و اسمروستاییان نامیده

 (1۵: 13۹1شد.)آشوری،  ،هایی که به دست مردم اداره می شوندحکومت

ای یا دموکراسی وجود دارد و یا دیکتاتوری و عتقاد مجتهد شبستری، در هر جامعهبه ا

( در 144: 133۵حد واسط دموکراسی و دیکتاتوری متصور نیست.)مجتهد شبستری، 

                                                           
1.Demos 
2.Cratous 
3.Celestin 
4.Demokratia 
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مقابل دیوید بیتهام و کوین بویل در تعریفی که از دموکراسی برای یونسکو ارائه کردند، 

 نند:دابه درستی این مفهوم را طیفی می

های گیریوجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم
باشد. هر اندازه که این جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می

یابد، آن اجتماع  اجتماع بیشتر تحققهای یک گیریدو اصل در تصمیم
تر خواهد بود. دموکراسی امری مطلق نیست که یک اجتماع به دموکراتیک

هام .)بیت«بهره باشدطور کامل از آن برخوردار شود و یا به طور کلی از آن بی
  (13-11: 1331و بویل

 چرا که، البته مراتب داشتن دموکراسی در اینجا با کمی تسامح مطرح شده است

: 1312که دموکراسی ذات ندارد.)حقیقت، درحالی ،ع ذات داشتن استفر ،مشکک بودن

( از آنجایی که دموکراسی ذات ندارد، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. برخی 41

( و ۹1 :1312محتوای اصلی دموکراسی را تبدیل رای به قانون توسط مردم)ملکیان، 

 دانند.برخی دیگر آن را یک نظریه و یک روش می

وید دی رو هستیم.دارد و در واقع ما با انواع دموکراسی روبه یدموکراسی انواع مختلف

 (131۵م می برد.)هلدمدل دموکراسی نا ۵های دموکراسی از هلد در کتاب مدل

حسین بشیریه نیز از دموکراسی مستقیم، دموکراسی اجتماعی، دموکراسی صنعتی، 

 ها بحثنمایندگی منافع و گروهدموکراسی مسیحی و دموکراسی مبتنی بر اصل 

با دین و حکومت دینی جمع  تواندمی( دموکراسی 13۹-1۵۰: 1311، کند.)بشیریهمی

 عد دارد و در عمل نیز اغلبشود. به اعتقاد بشیریه، دموکراسی مفهوم پیچیده و چند بُ

 های غیر دموکراتیک)همانندها برخی از وجوه دموکراسی و برخی از وجوه رژیمحکومت

اند. به عالوه پسوندهای گوناگونی، به ترکیب کرده های الیگارشی و اشرافی(رانظام

: 1331.)بشیریه «دموکراسی دینی)» و «دموکراسی ارشادی» اند. مثلدموکراسی افزوده

 ( به اعتقاد سروش نیز دین و دموکراسی قابل جمع هستند:23-22

و  دموکراسی فکاک منطقیانای برخاسته از جامعه دموکراتیک دینی، جامعه
مخالفان دموکراسی دینی چنین قیاسی در سر می پرورانند  لیبرالیسم است.

ی داری با دموکراسکه دموکراسی عین لیبرالیسم یا الزمه آن است و لذا دین
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اما مقدمه اول سقیم است و لذا قیاس آن ، قابل جمع نیست

 (322: 1331سروش)عقیم.

 مفهومیکلیات و چارچوب نظری و . 1

 الگوهای مدیریت منازعات قومی. 1. 1

های قومی و های گوناگونی برای حل کشمکشحاکمان در جوامع ناهمگون از روش

های اند. در بسیاری از کشورهای جهان سوم از روشمدیریت منازعات قومی استفاده کرده

ده شده اهای گروهی استفغیردموکراتیک و اقتدارطلبانه برای حل اختالفات و کشمکش

 ند از:اها عبارتاست. برخی از این روش

 سازی اجبارییکسان. 1. 1. 1

این روش که به استعمار فرهنگی نیز معروف شده است، به تالش یک گروه مسلط 

ها به پذیرش فرهنگ مسلط های خاص دیگر و وادارسازی آنبرای نابودی فرهنگ گروه

هایی برای شود و مجازاتوم خاص ممنوع میکند. استفاده از زبان، مذهب و رساشاره می

نشین ترکشود. چین این سیاست را در رابطه با مناطق سرپیچی از این قانون وضع می

 اند.خود و عراق در رابطه با مناطق کردنشین خود اعمال کرده

 . بیرون راندن اجباری2. 1. 1

سازی زوری که در آن یک گروه خاص ناچار است فرهنگ خالف روش یکسانه ب 

خود را رها کند، بیرون راندن زوری بر رفع این مشکل از طریق بیرون راندن گروه از 

آسیایی از اوگاندا  34۰۰۰کشور تمرکز دارد. بهترین نمونه این روش بیرون راندن حدود 

 بود. یالدیم1۵32در 

 کشینسل. 3. 1. 1

سازی زوری غیر ممکن است یا مطبوع نیست و به یکسان زدنهنگامی که دست

های مسلط برای نابودی و محو یک شود، گروهبیرون راندن زوری نیز غیر ممکن می
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ار زنند. کشتفرهنگ متفاوت به کشتار مردمی که دارای آن فرهنگ هستند دست می

: 131۹، یکشی است.)احمدیهودیان توسط رژیم نازی نمونه برجسته این سیاست نسل

131-121) 

رویکردهای غیراجباری و اجماعی برای مدیریت درگیری قومی دارای دو انتخاب کلی 

تجزیه یا دموکراسی. تجزیه که به تعبیر لیچ فارت آخرین راه حل است، کمتر  ؛هستند

 های قومیتجزیه در جوامع به شدت متفرق و هنگامی که گروه باشد.آمیز میمسالمت

ر های جدید دگاه که دولتاند و یا آنواخت در سرزمینی تمرکز یافتهای یکنبه گونه

های مهم نیستند و یا موقعی که دولت فرسوده و قدیمی مایل به وقوع برگیرنده اقلیت

حلی تحقق پذیر است، شرایطی که به ندرت فراهم رخداد تجزیه می باشد، راه

 (32 :133۵ ،آید.)سیسکمی

 سیاسیتوزیع قدرت و مهندسی . 2

ها هایی را در جهت تخفیف درگیریمهندسی سیاسی با نقد دموکراسی اکثریت راه حل

کند. مهندسی سیاسی بدین معنی است که قوانین بازی در جوامع متفرق مطرح می

ه انگیز قومی نهادیروی را در مقوالت تفرقهای طراحی شود که میانهسیاسی به گونه

های محدود نماید و بر نیروی گریز از مرکز حاصل از سیاستسازد، تمایالت ویرانگر را 

 (3۵: 133۵ ،قومی فائق آید.)سیسک

نماید و هیچ وقت مدعی مهندسی سیاسی ادعاهای بزرگ مطرح نمی
ی های قومتوان از وقوع درگیریشود که با مهندسی ماهرانه سیاسی مینمی

های قومی ی درگیریهاها جلوگیری کرد و ریشهو منازعات داخلی در کشور
توان با تشکیل سازد که میله را روشن میئرا از بین برد. اما این مس

و پاسخگویی نظام سیاسی را افزایش داد و با این افزایش  رآمدی کاهاانسازم
 ی و پاسخگویی مسائل بحرانی جامعه را کاهش داد.کارای

و انجام چه اقداماتی  هاسؤال اصلی مهندسی سیاسی این است که وجود چه نوع نهاد

های درگیر ضروری است تا ساختار سیاسی آن در جوامع متفرق و ناهمگن برای گروه

های آن ساختار باشد؟ مهندسی جامعه بتواند مشوق حل و فصل اختالفات در درون نهاد

کند در جوامع ها و نظریاتی است که تالش میای از دیدگاهسیاسی مجموع گسترده
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های اداری و سیاسی آن جامعه هایی را برای مدیریت ساختارن توصیهمتفرق و ناهمگ

 مدیریت بهتر و مؤثرتر منازعات قومی و داخلی داشته باشد. یارب

اصطالح تقسیم قدرت برای اولین بار توسط لیج فارت مطرح شد. تقسیم قدرت دو 

مدل دموکراسی انجمنی که بیشتر به نام لیج فارت  ؛شودرویکرد متفاوت را شامل می

 پیوند خورده و رویکرد همگرایی که به هوروویتز منسوب است.

 رویکرد انجمنی. 1. 2

دموکراسی انجمنی بیش از هر چیز به همکاری نخبگان به عنوان مشخصه اصلی 

د دارنیگرایان اظهار ممدیریت موفق درگیری در جوامع ناهمگون بستگی دارد. انجمن

ردن کهای اجتماعی وجود داشته باشد، برای آراماگر اختالفات عمیق بین گروه اکه حت

درگیری، همکاری همگرایانه نخبگان شرط الزم و کافی است. در این رویکرد نخبگان 

های مختلف اجتماعی را نمایندگی نموده و های درگیر مستقیماً بخشیا رهبران گروه

پیوندهای سیاسی در مرکز هستند. این موضوعی است که درصدد تکمیل و بهبود 

های انجمنی همچون بلژیک، هلند، پردازان مذکور در بسیاری از دموکراسینظریه

 (11 :133۵ ،اند.)سیسکسوئیس، مالزی و لبنان آن را تجربه موفقی تلقی کرده

اهمیت و سازی یا رویکردهای همگرا را با در نظر گرفتن گرایان مفهوم ملتانجمن

کستن کنند و معتقدند که شانعطاف ناپذیری هویت قومی یک قضیه مشکوک تلقی می

وجود آوردن یک حس سرنوشت مشترک کاری ه های گروهی و قومی برای بوفاداری

صل گرایی بر پایه چهار اطبق نظر لیچ فارت، انجمن غیر ممکن است. ابسیار دشوار و حت

 استوار است: 

 ؛«ائتالف بزرگ»وسیله یک ه تشکیل دولت ب .1

 ؛«اکثریت متقارن»وتوی متقابل یا قاعده  .2

 ؛بندی به عنوان اساس نمایندگیسهمیه .3

وجود میزان باالیی از خود مختاری برای هر بخش فرهنگی جامعه برای  .4

 (1۹۵ :133۵ ،.)احمدیخود اداره امور داخلی



 9911تابستان / سال پنجم/ بهار و «تأمل»پژوهشی دانشدو فصلنامه 

 

04 

فظ سی انجمنی و حعالوه بر این لیچ فارت معتقد است که برای استقرار یک دموکرا

های رفتاری چهارگانه زیر برخوردار های فرهنگی رقیب باید از ویژگیآن، رهبران گروه

 باشند:

 توانایی درک خطرات ذاتی در یک سیستم از هم گسیخته. 1

رعی های فهای فرهنگکننده سیستم که از شکافثباترهبران باید از تمایالت بی

ویژه در مرحله بحرانی آغاز استقرار ه این آگاهی ب شود کامالً آگاه باشند.ناشی می

های انجمنی ضرورت دارد. با این همه ثبات را نباید مسلم فرض کرد و این رویه

 شرط در مراحل حساس و بحرای بعدی نیز از اهمیت برخوردار است.پیش

 تعهد نسبت به حفظ سیستم. 2

وهی که به دلیل ضدیت با هم ورد که میان دو گرآلیچ فارت از لیپسون نقل قول می

توان برقرار دهد نهادهای دموکراتیک را نمیترجیح میجدایی کامل را به هر نوع رابطه

اید اما رهبران ب ،ساخت. البته در اینجا به وجود میزان باالی همبستگی نیازی نیست

 هم شکننده سیستم از خود ساختن گرایشات درنوعی تمایل برای تالش در راه متوقف

توان برای برقراری دموکراسی انجمنی تالش نشان دهند. بدون این تعهد حداقل، نمی

 کرد.

 های خرده فرهنگی در سطح نخبگانر گذاشتن شکافستوان پشت . 3

زم دو شرط دیگر ال ،برای اینکه دو شرط نخست را به اقدام انجمنی مؤثر تبدیل کرد

شود های فرهنگی ناشی میا که از تفاوترهبران باید بتوانند موانع درک متقابل ر ؛است

ها و ارتباط مؤثر با تماس ،هااین شکافبرطرف کردن پشت سر گذاشته و در راستای 

طح های متقابل نه تنها در سها و ضدیتیکدیگر برقرار سازند. چنانچه بتوان بر شکاف

ی انجمنی دموکراسها بلکه در سطح نخبگان نیز فائق شد، تالش برای دستیابی به توده

 مثمر ثمر خواهد بود.

 هاهای خرده فرهنگهای مناسب برای درخواستحلراه توان ارائه .4

ترتیبات نهادی و قواعد بازی را برای از میان بردن  رهبران باید بتوانند
های ترین شرط از شرطاختالفات خود با هم فراهم آورند. این احتمال مهم

واند تها احتماالً میحلنیز هست. بسیاری از راه هانآترین چهارگانه و مشکل
ترین قاعده بازی در آثار جانبی نامساعد داشته باشد. برای نمونه، رایج
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م تواند شکل وخیبندی است. این قاعده میدموکراسی انجمنی اصل سهمیه
ری کارگیهدهای جانبی حل کند، اما بتوزیع منابع و مناصب را میان فرهنگ

به یک گروه فرهنگی  هاآندر خدمات عمومی بر اساس وابستگی افراد 
مام اداری ت اراییتواند به زیان کجانبی خاص تا بر اساس استعداد فردی می

تری نیز در رابطه با قاعده وتوی متقابل وجود دارد. این شود. خطر جدی
های جانبی به مشارکت در ائتالف وتوی متقابل برای تشویق همه گروه

ضروری است، اما اگر با احتیاط و قید و بند به کار گرفته نشود، ممکن  بزرگ
ثباتی را به بار آورد که دموکراسی انجمنی در پی است همان رکود و بی

 (1۹۵-111: 131۹ ،پرهیز از آن است.)احمدی

 رویکرد همگرایی. 2. 2

های رگیریدر برابر مدل انجمنی، هوروویتز پنج نوع سازوکار را که هدفشان کاهش د

 نماید:قومی است، پیشنهاد می

های قدرت را با هدف های غالباً سرزمینی قدرت که کانونپراکندگی .1

 دهد؛برداشتن فشار از یک نقطه مرکزی منفرد، گسترش می

ور های قومی به منظها بر مبنای زمینهی قدرت و تخصیص پستیتمرکز زدا .2

 لی؛ارتقا بخشیدن به رقابت درون قومی در سطح مح

های همکاری بین قومی، مثل مقررات انتخاباتی که به طور مؤثری انگیزه .3

های انتخاباتی قبل از انتخابات را از طریق جلب آراء عمومی تقویت ائتالف

 کنند؛می

های اجتماعی جایگزین را نظیر طبقه اجتماعی هایی که قشربندیسیاست .4

اجتماعی را قطع  هاییا سرزمین با تأکید سیاسی بر خطوطی که شکاف

 دهد؛نمایند مورد تشویق قرار میمی

 ،ها از طریق مدیریت توزیع منابع.)سیسککاهش اختالفات میان گروه .۹

133۵: 1۵) 
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یلی نویسد: هیچ دلهوروویتز با نقد نقش نخبگان در دموکراسی انجمنی می .1

برای پذیرش اینکه نخبگان از موقعیت رهبری خود برای کاهش درگیری و 

 (۵۰ :133۵ ،تشدید استفاده خواهند کرد وجود ندارد.)سیسکنه 

سازد آن است که گرایی مطرح میدلیل دیگری را که در نقد نظریه انجمن 
های فشار روی بر اهرمنهادهای انجمنی به جای اتکا بر عوامل مشوق میانه

هوروویتز  های افراطی، مثل حق وتوی اقلیت متکی است.علیه سیاست
های ی سیاسی باید همگرایی را در بین فرقههااننماید که سازمیاستدالل م

مد در آارترویج نمایند و به منظور حاکمیت دموکراتیک ک مختلف تقویت و
گرایان را تحریم روها را تکریم و افراطجوامع ناهمگون و متفرق باید میانه

 قطراحی یک حرکت مرکزگرا در نظام سیاسی است که از طری ،کرد. هدف
روی رهبران سیاسی و ممانعت های انتخاباتی برای میانهمهیا کردن انگیزه

گردد. هوروویتز در مقایسه آرا و پذیر میگرایان امکاناز پیشدستی افراط
 کند:گرایان و همگرایان به پنج نکته مهم اشاره مینظرات انجمن

آوردن راهمکلید هر نظام سیاسی دموکراتیک موفق در جوامع ناهمگون، ف .1

های قابل شهود برای سیاستمداران است تا به جلب حمایت مردمی در محیطی انگیزه

 فراتر از نواحی قومی خود بپردازند.

تارشان اعمال و گف هاآنرو بها داده شود وقتی از نظر انتخاباتی به سیاستمداران میانه. 2

 سازند.را معتدل و مالیم می

میانه روی بهتر از تنگناها)مثل حق وتوی اقلیت(  ها برایمحرک ها و تشویق. 3

 شود.موجب همکاری بین گروهی می

روی روی متکی شویم باید به میانهپیش از آنکه به نخبگان به عنوان موتور میانه. 4

 های انتخاباتی توجه کنیم.در حوزه

 دروی را بین مردم و نخبگان گسترش دهطراحی یک نظام انتخاباتی که میانه. ۹

 بسیار مؤثرتر از امید بستن به تصمیم نخبگان به میانه روی است.

بندی کلی بین آرا و نظرات دو رویکرد دموکراسی انجمنی و دموکراسی در جمع

های توان گفت که تفاوت محوری این دو رویکرد در طبیعت و شکل ائتالفهمگرایی می

ی زاری انتخابات توسط نخبگانها پس از برگچندقومی است. در رویکرد انجمنی، ائتالف
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گیری انحصاری، جامعه را غیر قابل اداره دهند تصمیمگیرد که تشخیص میشکل می

شده در قانون اساسی که مبتنی بر همان استدالل است،  ترتیبات پیشو یا به دلیل می

ها خود را مجبور به انجام چنین کاری می بینند. در یک نظام تقسیم قدرت همگرا، ائتالف

ها یا در قالب ائتالف احزاب در چارچوب گیرند و این ائتالفقبل از انتخابات شکل می

وام ای از کاندیداهای اقمعاهدات پیش از انتخابات یا توسط یک حزب با فهرست گسترده

 گیرد.مختلف صورت می

 افغانستان و مسئله توزیع قدرت. 3

 به عنوان یک جامعه قومی آن میکشور افغانستان را با توجه به بافت جمعیتی و 

ناهمگون در نظر گرفت؛ اقوام گوناگونی در افغانستان ساکن هستند. برخی از محققان، 

دانند. در این موزه بزرگ ساکنان اولیه ای از نژادها و ملل گوناگون میافغانستان را موزه

 ده هستند:واردان سکونت دارند. سکنه فعلی بازماندگان دو نژاد عمدر کنار تازه

 . ها و...ها، نورستانیها، هزارهها، تاجیکنژاد سفید شامل پشتون .1

 . ها و...ها، مغولها، قرقیزترکمنها،نژاد زرد شامل ازبک .2

وری در اینجا ضر ند از: پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک.اتر افغانستان عبارتاقوام بزرگ

داشته باشیم مرور مختصری بر  است برای اینکه درک درستی از شرایط افغانستان

ترین تحوالت معاصر افغانستان بیندازیم. به همین منظور پنج مقطع مهم تاریخی را مهم

 دهیم:به صورت مختصر مورد بررسی قرار می

 ها و تهاجم شوروی به افغانستانتکودتای کمونیس. 1

 ات صلح ژنو و خروج نیروهای شورویمذاکر. 2

 آبادلی تا موافقتنامه اسالمداخ هایآغاز درگیری. 3

 ظهور طالبانشکست توافق اسالم آباد و . 4

 سقوط طالبان و آغاز روند بن.. ۹

 به رهبری نورمحمد 1۵31آوریل  23کودتای کمونیستی مورد حمایت شوروی در 

با کشتار  ها کهترکی سرآغاز تاریخ فاجعه در افغانستان است. کودتای خونین کمونیست

ن رئیس جمهور وقت افغانستان و اعضای خانواده او و برادرش آغاز شد دخاومحمد داو
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به زودی  کشتارهای وسیعی  را در تمام نقاط کشور صورت داد و هر مقاومتی را به شکل 

ها هزار نفر را به قتل رساند.)گروه ی سرکوب کرده در مدت بسیار کوتاهی دهاانهوحشی

 (241 :1311 ،پژوهش سینا

گسترده کمونیستها و تغییر و تحوالت دورنی حکومت کمونیستی مانند کشتارهای 

ترکی نتوانست قیام عمومی مردم افغانستان علیه  اهلل امین به جایجانشینی حفیظ

ها را آرام سازد. اتحاد شوروی که اهداف بزرگی را در ورای تحکیم رژیم کمونیست

ای جز تهاجم مستقیم نظامی به ترسیم کرده بود چاره کمونیستی در کابل برای خود

نیروهای شوروی اشغال  1۵3۵لذا در دسامبر  ،افغانستان و اشغال این کشور نداشت

جمهوری و کشتن حفیظ دسامبر با حمله به کاخ ریاست 23افغانستان را آغاز کردند و در 

 اهلل امین، ببرک کارمل را به قدرت رساندند.

 ،تنها موجب سرکوب جهاد مردم افغانستان نشد تهاجم نظامی شوروی به افغانستان نه

موجب حضور نیروهای داوطلب  ،تر ساختهتر و گستردهبلکه قیام را به مراتب وسیع

مسلمان از سراسر جهان در کنار مردم افغانستان و جهاد علیه شوروی گردید. بدون شک 

زده بود حضور نظامی شوروی در افغانستان که توازن استراتژیک منطقه را برهم 

یع و ترتیب بود که آمریکا به شکل وستفاوت نگه دارد و بدینتوانست آمریکا را بینمی

مستقیم)از طریق پاکستان( به حمایت از مجاهدین ای به طور مستقیم و غیرگسترده

 پرداخت و بحران از جنگ داخلی به یک بحران بزرگ بین المللی تبدیل شد.

ان سازمان ملل متحد به عنوان مسئول حفظ صلح و با گسترش دامنه بحران افغانست

المللی وارد موضوع شد. سازمان ملل مذاکرات صلح ژنو را جهت حل و فصل امنیت بین

درباره  1۵12ژوئن  11اولین دور مذاکرات صلح ژنو در  بحران افغانستان طراحی نمود.

 1۰سال و  1 مسائل افغانستان تحت نظر نماینده مخصوص دبیرکل آغاز شد و پس از

های صلح ژنو بین نمایندگان حکومت کابل، موافقتنامه 1۵11آوریل  14دور مذاکره در 

پاکستان، اتحاد شوروی و آمریکا به امضا رسید که نتیجه آن خروج نیروهای شوروی از 

 افغانستان بود.

در ابتدا خروج نیروهای شوروی همراه بود با تقویت حکومت دکتر نجیب اهلل که 

ستان غلبه های افغانین ببرک کارمل شده بود تا با انجام اصالحاتی بتواند بر ناآرامیجانش
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رصتی تر از آن بود که فاما سرعت تحوالت مربوط به فروپاشی شوروی بسیار سریع ،یابد

اهلل باقی گذارد. فروپاشی را برای مدیریت بحران افغانستان و نجات حکومت نجیب

های صلح و خروج نیروهای شوروی از نامهاز موافقت شوروی در فاصله کوتاهی پس

 ای و جهانی خود را ازافغانستان باعث شد تا از اساس موضوع افغانستان اهمیت منطقه

 (133، 1311ای تبدیل شود.)گروه پژوهش سینا: دست بدهد و به یک مسئله حاشیه

و قدرت را به  ، مجاهدین وارد کابل شدند1۵۵2اهلل در سال با سقوط حکومت نجیب

 دست گرفتند. ورود مجاهدین به کابل مساوی بود با بروز درگیری و نهایتاً جنگ داخلی. 

ماهیت جنگ در این مقطع زمانی جنگ برای قدرت و چگونگی تقسیم قدرت بود و 

 های قومی افغانستان تالش داشتند تا بهها بدون توجه به واقعیتمتأسفانه تمامی گروه

ارگرایانه بر تمام افغانستان حاکم شوند که این موضع غیر ممکن بوده و شیوه تسلط اقتد

 های اجتماعی افغانستان موافق نبود.با واقعیت

ر نواز به ابتکا به منظور پایان دادن به جنگ داخلی افغانستان، مذاکرات صلح اسالم

گرایشات  نوزیر وقت پاکستان، بین ربانی و حکمتیار و با حضور دیگر رهبراشریف نخست

به  1۵۵3مارس  3آباد در نامه اسالممختلف قومی برگزار شد که در نتیجه آن موافقت

 کننده در مذاکرات رسید.امضای رهبران شرکت

مل بخش اول این موافقتنامه شا ؛آباد از دو بخش تشکیل یافته بودنامه اسالمموافقت

بس و استقرار صلح و آرامش در کشور مباحث کلی مربوط به چگونگی برقراری آتش

شد و بخش دوم موافقتنامه اختصاص به چگونگی تقسیم قدرت بین رئیس جمهور و می

اما ؛ ها و اختیارات هریک داشتوزیر)ربانی و حکمتیار( و حدود مسئولیتنخست

آباد نیز به علت اختالفات ربانی و حکمتیار با شکست مواجه شد و سالمنامه اموافقت

 های داخلی شد.کشور بار دیگر درگیر جنگ

گرفتن جریان جدیدی به نام طالبان آباد موجب قدرتشکست موافقتنامه صلح اسالم

شد که مدت کوتاهی قبل با شعار برقراری صلح و امنیت در کشور علیه تمامی جریانات 

ی و قومی شکل گرفته بود. این جریان جدید که تحت رهبری فردی به نام مالعمر جهاد

ه با های علمیه بودند کشکل گرفت ابتدا گروه کوچکی از طالب افغانی علوم دینی حوزه

دعوت به اسالم و صلح خواستار پایان تمامی عملیات جنگی در کشور شدند و به مرور با 
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ف سازمان اطالعات ارتش پاکستان دریافت کردند و ای که از طرهای ویژهپشتیبانی

حمایت جریانات مذهبی پاکستان، به جریان مسلطی در افغانستان تبدیل شدند.)عصمت 

 (11 :1331 ،اللهی و دیگران

گیری تحوالت بسیار عظیمی در صحنه روابط سپتامبر که موجب شکل 11حادثه 

عمر حکومت طالبان و آغاز روند جدیدی الملل گردید در افغانستان نیز موجب پایان بین

ن یک چارچوب حقوقی به نام موافقتنامه بن بدر این کشور به نام روند بن گردید. روند 

به امضای نمایندگان چهار گرایش  2۰۰1دسامبر  ۹نامه در تاریخ دارد که این موافقت

ف طالبان م و گروه پیشاور( مخالوعمده)نیروهای اتحاد شمال، جریان قبرس، گروه ر

 رسید و مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفت.  

سازی و پس از روند بن و تشکیل دولت موقت در افغانستان روند دولتدر دوره 

سازی در افغانستان شتاب گرفت. در این میان اگر چه فضا برای دیگر اقوام کراسیودم

، اما گر وجود نداردغیر پشتون به نحوی بازتر شد و انحصار قدرت به صورت گذشته دی

این نظام و سیستم چندان عادالنه نیست و ثبات سیاسی نسبی ناشی از آن نیز متزلزل 

 است.

قبل از آنکه به بحث تقسیم قدرت در افغانستان پرداخته شود، ذکر یک نکته ضروری 

است؛ آنچه درباره عدم کارایی و مخاطرات دموکراسی اکثریتی برای جوامع ناهمگون در 

کثریت در کند و بیم دیکتاتوری ایشین گفته شد در مورد افغانستان نیز صدق میبخش پ

در  هایی که تا کنونتوان گفت در انتخاباترود. به عنوان نمونه میقالب دموکراسی می

افغانستان برگزار شده است)ریاست جمهوری و پارلمان(، مبنای رأی دادن مردم به طور 

دهند که متعلق به ست. همه به نامزدهایی رأی میتوان گفت که قومیت اقاطع می

شود که نامزدهای دهند. نتیجه آن میقومشان باشد و به نامزدهای دیگر اقوام رأی نمی

ر ها دارند. بنابراین به نظها و کرسیها شانس کمتری برای احراز پستمربوط به اقلیت

 یست.د دموکراسی اکثریتی برای جامعه افغانستان مناسب نسرمی

گونه که در بخش پیش توضیح داده شد تقسیم قدرت در قالب دو رویکرد معموالً همان

ام از ددموکراسی انجمنی و دموکراسی همگرایی. در ذیل به بررسی هر ک ؛شودبیان می
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 دهیم که کدام رویکرد برایپردازیم و نشان میافغانستان میاین رویکردها برای جامعه 

 تر است.کشور افغانستان مناسب

 های توزیع قدرت در افغانستان. بررسی قالب1. 3

 رویکرد انجمنی. 1. 1. 3

با توجه به مطالبی که درباره دموکراسی انجمنی در بخش قبل مطرح شد و 
رسد این مدل از شرایط و لوازم پایایی این مدل از دموکراسی به نظر می

 نخواهد داشت. اراییتقسیم قدرت در افغانستان ک

گرا طرح شده ترین موضوع در دموکراسی انجمنی که از سوی متفکران انجمنمهم

است. آنان تکیه زیادی بر نقش نخبگان دارند و نقش آنان را در « توافق نخبگان»است 

 کنند. در واقع آنهای قومی بیش از اندازه تصور میثبات سیاسی و کاهش درگیری

فلت قرار گرفته است نقش منفی نخبگان است. گرایان مورد غچیزی که در نظریه انجمن

ه اند. بهای زیادی وجود دارد که نخبگان خود آغاز گر اختالفات و درگیری ها بودهنمونه

عبارت دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که نخبگان از موقعیت رهبری خود برای کاهش 

 درگیری و نه تشدید آن استفاده خواهند کرد. 

های جنگ داخلی این های اخیر مخصوصاً سالفغانستان در دههبا مروری بر تاریخ ا 

اند رویکرد همگرایانه و همکاری آمیز با نکته مشهود است که نخبگان قومی نتوانسته

 هایاند. در جنگهم داشته باشند. در بسیاری از موارد آنان خود آغازگر درگیری ها بوده

عمدتاً نخبگان عامل  ،1331سال  داخلی در کشور پس از سقوط دولت نجیب اهلل در

اند و با بسیج قومی و نژادی منازعات قومی را اصلی و شروع کننده ی درگیری ها بوده

شدت بخشیدند. انحصارطلبی و تمامیت طلبی نخبگان قومی در افغانستان مانع از توافق 

 و تقسیم قدرت عادالنه در دوران پس از دولت نجیب هلل بود. هاآن

ی از توان به عنوان یک نمونه ناقصآباد را میاینکه موافقتنامه صلح اسالمنکته دیگر 

داشت  نامه تالشگرایی و تقسیم قدرت در افغانستان در نظر گرفت. این موافقتانجمن

از طریق تقسیم قدرت بین نخبگان به شیوه جدید بحران قومی افغانستان را مدیریت 

 نماید.
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آباد آن بود که چنانچه نخبگان قومی در تقسیم منامه اسالفرض اساسی در موافقت

ایط افغانستان را به حالت عادی رخواهند توانست ش هاآنقدرت به توافق برسند 

که اشکال عمده طرح در همین نکته است که در نقد دموکراسی درحالی ،بازگردانند

فکر که تد و گفته شد که هیچ دلیلی برای پذیرش این شانجمنی نقش نخبگان تشریح 

نخبگان از موقعیت رهبری خود برای کاهش درگیری و نه تشدید آن استفاده خواهند 

 کرد، وجود ندارد.

آباد و اضافه شدن دیگر رهبران نامه اسالمدرگیری ربانی و حکمتیار پس از موافقت

های قومی به این درگیری به رغم آنکه تمامی مسایل مربوط به تقسیم قدرت در گروه

ای حمایت خود را از آن اعالم کرده بودند های منطقهنامه روشن شده بود و قدرتموافقت

نامه قسم یاد کرده بودند مؤید این نکته خدا برای اجرای موافقت ةو خود رهبران در خان

پذیر است که مدیریت بحران قومی با تکیه بر نقش کلیدی نخبگان)رهبران( امکان

 نیست.

 یرویکرد همگرای. 2. 1 .3

ت. روی در جامعه اسبهترین ویژگی دموکراسی همگرایی توجه به عامل تشویق میانه

نماید اندیشد و تالش میاین رویکرد پیش از آنکه به نخبگان توجه کند به روندها می

ن تریگرایی را در جامعه تشویق کند و از جمله مهمروی و پرهیز از افراطروندهای میانه

 ای به روندهای انتخاباتینتخابات است که این رویکرد توجه ویژهروندها در جامعه بحث ا

نماید. در این رویکرد بر عکس رویکرد انجمنی دغدغه اصلی آن نیست که چگونه می

روان را روی تشویق کنند بلکه دغدغه اصلی آن است که چگونه میانهرهبران را به میانه

سه نهاد و رویه نقش اساسی را در به رهبری جامعه برساند. در دموکراسی همگرایی 

 نماید:جامعه و روند ملت سازی ایفا می

 فدرالیسم. 1. 2. 1. 3

فدرالیسم در رویکرد همگرایی مفهوم خاص خود را دارد و بیش از آنکه به تقسیم 

ماید و نسرزمینی قدرت بپردازد به تفویض گسترده قدرت بین جوامع قومی توجه می

ق نظام زیرا معتقد است که تلفی ،سازدانتخاباتی کشور همسو میتفویض قدرت را با نظام 



63 

محمدعلی نجفی/ موکراسی و توزیع قدرت در افغانستاند  

 
 

شود که یهایی مگیری ائتالفانتخاباتی با تفویض قدرت باعث گسترش احزاب و شکل

همگرایی بیشتر اقوام مختلف را پیامد دارد. تفویض قدرت  هدف آن احزاب و ائتالف

به افراد داده شود و رهبران  های الزمشود که در سطوح پایین جامعه آموزشباعث می

تر کشور فکر کنند و باالخره آنکه تفویض تر و اساسیل مهمئسیاسی در مرکز به مسا

 های درون قومیهای بین قومی به شکافشود که بخش عمده از شکافاختیار باعث می

های درون قومی از طریق مدیریت و برنامه ریزی تبدیل شود که پر کردن شکاف

 های بین قومی است.تر از پر کردن شکافادهاجتماعی س

 گیرینظام رأی ـجلب آراء. 2. 2. 1. 3

گیری نقش بسیار مهمی در همگرایی اجتماعی و روند ملت در این رویکرد نظام رأی

ختلف های منماید و باید این نظام به شکلی طراحی شود که حمایت گروهسازی ایفا می

و بتواند موجب افزایش روابط بین قومی و تشکیل  قومی را به دنبال داشته باشد

لی معرفی کاندیدها باید به شکوه گیری شیهای چند قومی گردد. در این نظام رأیائتالف

باشد که موفقیت هر کاندید در گرو جلب آرای بیشتری از مجموع کل آرا)اقوام مختلف( 

جلب آرای دیگر اقوام شوند برای زیرا در چنین شرایطی کاندیدها مجبور می ،باشد

 روانه در پیش گیرند.های میانهروش

 نظام ریاست جمهوری . 3. 2. 1. 3

ای به انتخاب مستقیم رئیس جمهور بر اساس یک برنامه فرا در این رویکرد توجه ویژه

شود. در این رویکرد رژیم ریاستی بر رژیم پارلمانی)پادشاهی یا اکثریتی می

زیرا معتقد است که چنانچه رئیس جمهوری توسط یک  ،دشوترجیح داده میجمهوری(

ت ئسیستم انتخاباتی که به حمایت گسترده مردمی نیازمند است برگزیده شود یک هی

د. یک انتخاب گرد تواندمیترین پشتوانه ملی ممکن برخوردار است اجرایی که از وسیع

 از انگیزش احساساترو، سیاستمدار و قوی که مجبور به استفاده رئیس جمهور میانه

که در سازی را ایفا کند درحالیکننده و ملتتواند یک نقش متحدمیانتخاباتی است 
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میسر  ی داخلیهاانهای قاطع مربوط به گذر از بحررویکرد پارلمانی امکان پیشبرد برنامه

 نخواهد شد.

ترجیح داده  در این رویکرد همچنین نظام جمهوری بر نظام پادشاهی
زیرا معتقد است که هدف انتخابات در رویکرد دموکراسی همگرایی  ،شودمی

بر آن است که به مدیریت بحران در جامعه پرداخته شود و این مدیریت 
های نوین و گوناگونی برای مدیریت جامعه خواهد بود. نیازمند اتخاذ روش

رای آباید متکی بر  هاآنمدیران در چنین جوامعی باید مقتدر باشند و اقتدار 
شود و اگر بخواهیم مردم باشد. در نظام پادشاهی قدرت جایگزین اقتدار می

وفصل و مدیریت نماییم نتیجه آن ی مختلف جامعه را با قدرت حلهاانبحر
های غیردموکراتیک خواهد بود و این چیزی است که با هدف احیای روش

 ت رسیده است.دی آن به اثباکارآمابتدایی ما مغایر بوده و در عمل نیز نا

اگر نظام پادشاهی را با نظام پارلمانی ادغام کنیم و  ااین رویکرد معتقد است که حت

پادشاه نقش تشریفاتی داشته و قدرت در اختیار پارلمان و از طریق پارلمان به هیأت 

اجرایی)دولت( منتقل گردد باز هم جامعه بحرانی مشکالت خود را به درون پارلمان منتقل 

ت اجرایی ئد و پارلمان درگیر بحران قومی خواهد شد و در نتیجه مجدداً هیخواهد کر

لذا پیشنهاد قاطع این رویکرد آن است که اساس قدرت در این جامعه  ،فلج خواهد شد

رار بگیرد. شود قباید در اختیار رئیس جمهور که مستقیماً توسط اکثریت مردم انتخاب می

ث ریاست جمهوری، نظام انتخاباتی و گونه که گفته شد سه بح البته همان

هر سه  باشد واین رویکرد میت( سه رکن اساسی و تشکیل دهنده فدرالیسم)توزیع قدر

 رکن باید در یک مجموعه و در ارتباط با هم قرار داشته باشند.

 گیرینتیجه

 برای مدیریت بحران قومی در افغانستان یا باید به شیوه اقتدارگرایانه عمل کرد یا از

های مهندسی سیاسی مدیریت بحران بهره گرفت. مجموعه شیوه دموکراتیک و از نظریه

رل بحران المللی عمالً امکان کنتشرایط اجتماعی و سیاسی داخلی افغانستان و شرایط بین

صی سازد. تجربه طالبان نمونه کامالً مشخقومی از طریق تسلط اقتدارگرایانه را منتفی می

دارگرایانه برای کنترل بحران افغانستان است. درباره دموکراسی برای شکست شیوه اقت
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اکثریتی و ناکارآمدی و مخاطرات آن برای افغانستان نیز سخن گفته شد. در رابطه با 

دموکراسی انجمنی نیز بیان شد که این رویکرد به علت توجه و تکیه بیش از اندازه به 

اسالم آباد  نامهاز این رویکرد در موافقت نخبگان، مناسب جامعه افغانستان نیست و اینکه

بدون جزم اندیشی درباره دموکراسی  بهره گرفته شد که عمالً به شکست انجامید.

های خاص این رویکرد و ساز و کارهای رسد با توجه به ویژگیهمگرایی به نظر می

تان ند افغانستوادهد، این رویکرد میای که برای ثبات و حل منازعات قومی ارائه میویژه

 را در جهت ثبات سیاسی و نهادینه سازی دموکراسی سوق دهد و کمک نماید. 

 

 

 و مآخذ: منابع

 (5831احمدی، حمید)،  دموکراسی انجمنی و ثبات سیاسی در جوامع

های علمی و مرکز پژوهش )بررسی تجربه لبنان(، تهران:ناهمگون

 .مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 (5813آشوری، داریوش ،)انتشارات ، تهران: 51چ ،فرهنگ سیاسی

 مروارید.

 (5835بشیریه، حسین) ،دوره ؛ شناسی سیاسی ایرانای بر جامعهدیباچه

 تهران: نگاه معاصر. ،جمهوری اسالمی

 (5833بشیریه، حسین) ،2ج، های سیاسی در قرن بیستمتاریخ اندیشه ،

 نشر نی. :تهران

 شهرام ، ترجمه دموکراسی چیست؟، (5831بویل کوین) بیتهام، دیوید و

 نقش تبریزی، تهران: نشر ققنوس.
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 (5831تیموثی. دی، سیسک ،)المللی درتقسیم قدرت و میانجیگری بین 

ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: پژوهشکده مطالعات  ،منازعات قومی

 راهبردی.

 (5831حقیقت، سید صادق)، ظرفیت سنجی مفاهیم سیاسی مدرن ،

 .83یاسی، شفصلنامه علوم س

 (5833دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،) تهران: وزارت افغانستان ،

 امور خارجه.

 (5835دولت آبادی، بصیراحمد ،)قم: ناشر مؤلف.شناسنامه افغانستان ، 

 (5835گروه پژوهش سینا ،)قم: مؤسسه افغانستان در سه دهه اخیر ،

 فرهنگی ثقلین.

 جریان پرشتاب طالبان(، 5833اللهی، محمد هاشم و دیگران)عصمت ،

 تهران: انتشارات بین المللی الهدی.

 (5831سروش، عبدالکریم)، تهران:صراط.مدارا و مدیریت ، 

 تاریخ معاصر افغانستان از احمدشاه درانی تا (، 5831اکبر)فیاض، علی

 شر المصطفی.ترجمه و ن، مشهد: مرکز بین المللیهاسقوط کمونیست

 (5831رسولی، یاسین ،)تهران: عرفان.پاسخ سنت به سکوالریسم ، 

 (5831مارزدن، پیتر ،)جنگ، مذهب و نظم نوین در افغانستان(، طالبان(

 تهران: چاپ وزارت امور خارجه.

 (5833غبار، میر غالم محمد ،)تهران: افغانستان در مسیر تاریخ ،

 جمهوری.

 (5831مجتهد شبستری، محمد) ،تهران: دی بر قرائت رسمی از دیننق ،

 طرح نو.
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محمدعلی نجفی/ موکراسی و توزیع قدرت در افغانستاند  

 
 

 (5832ملکیان، مصطفی)، قسمت دومشناسی در علوم سیاسیروش ،، 

 .22مجله علوم سیاسی، ش

 (5811هلد، دیوید)، ترجمه عباس مخبر، تهران ،های دموکراسیمدل :

 نشر روشنگران.
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