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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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جمیل عرفان

مؤثریت انتخابات در توسعه سیاسی افغانستان
انتخابات جز الینفک سیاست است ،بین انتخابات و سیاست یا همان توسعه سیاسی روابط تنگاتنگ وجود دارند،
درواقع ،انتخابات را می توان پیش زمینه یا تمرین دموکراسی و توسعه سیاسی دانست .با برگزاری هر بار
انتخابات در کشور شهروندان بیشتر از پیش به بازی های سیاسی احزاب ،افراد ،چالش های سیاسی و نحو
انتخابات آشنا می شوند .بدون شک احزاب سیاسی ،نامزد های انتخاباتی ،افراد و گروه های ذینفع در انتخابات
مسائلی را در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی با مردم شریک می سازند که به نحوی این مسائل شعور
سیاسی مردم را باال می برد و منجر به توسعه سیاسی در کشور می گردد .به عبارت دیگر برگزاری انتخابات به
نمایش گذاشتن آینه تمام نمای شعور سیاسی هموطنان یک کشور است .که با بر گزاری هر بار انتخابات این شعور
سیاسی صیقل داده می شود .بنا ً عوامل ذیل در کنار سایر عومل می تواند در انتخابات به توسعه سیاسی کشور
مثمر واقع شود.
رقابت بین احزاب سیاسی یکی از عواملی است که به توسعه سیاسی مؤثر واقع می شود .درواقع ،احزاب سیاسی
که یکی از اصلی ترین بازیگران عمده سیاست در کشور ها را تشکیل می دهند ،در انتخابات های ریاست
جمهوری و پارلمانی حضور پر رنگ دارند .که در زمان رقابت ها بر سر به دست آوردن کرسی های مجلس
نماینده گان و کرسی ریاست جمهوری از مدرن ترین و مؤثر ترین بازی های سیاسی استفاده می نمایند .که بدون
شک تأثیر مؤثر در روند توسعه سیاسی کشور دارد یعنی در زمان رقابت های احزاب سیاسی مردم عمالً نظاره گر
عملکرد و بازی های سیاسی احزاب می باشند که در نتیجه آن شم سیاسی مردم باال می میرود.
دومین عامل که به توسعه سیاسی کشور مؤثر واقع می شود تجربه برگزاری انتخابات است .انتخابات که یک
پروسه ملی اما سیاسی است برگزاری موفقانه یا غیر موفقانه آن می تواند به توسعه سیاسی کشور مفید واقع شود.
درواقع ،اگر برگزاری انتخابات موفقانه باشد مردم در پروسه بعدی انتخابات از تجربه بهتر در روند انتخابات
برخوردار می باشند اما اگر انتخابات نا موفق هم باشد می تواند به روند توسعه سیاسی سودمند باشند چون مردم و
سران سیاسی کشور در انتخابات های بعدی به برگزاری انتخابات خوب تر ،بهتر و موفقانه تر تأکید می ورزند .بنا ً
برگزاری انتخابات یک تجربه است و تجربه می تواند آموزه های ما را افزایش دهد .به قول معروف تجربه مادر
علوم است.
سومین عامل که می تواند به روند سیاسی و توسعه سیاسی کشور مفید واقع شود نتیجه انتخابات است .بدون شک
نتیجه انتخابات می تواند برای مردم آموزنده باشد .لذا در نتیجه کارکرد های نماینده گان مجلس و رئیس حکومت
که نتیجه انتخاب مردم هستند ،و مردم نتیجه انتخاب خود را به دست می آورد .بنا ً نتیجه به دست آمده یا مثبت باشد
یا منفی ،مردم به نقاط قوت و ضعف خود پی خواهند برد و در انتخابات های بعدی از نقاط قوت خود استفاده
خواهند کرد و از نقاط ضعف خود برهیز خواهند نمود.
چهارمین عامل که به توسعه سیاسی کشور می افزاید که از جمله مهم ترین عامل توسعه سیاسی هم گفته می توانیم
گفتمان سیاسی و انتخاباتی است .بنابراین در زمان برگزاری انتخابات گفتمان های سیاسی و انتخاباتی در رسانه
های جمعی و شبکه های اجتماعی و حتی در بین اتباع بازتاب گسترده پیدا می کند .درواقع ،گفتمان بهترین راه
برای انتقاد ومؤثر ترین راه برای شریک ساختن نظریات با یکدیگر است .بنابراین بازتاب گفتمان های سیاسی در
رسانه جمعی و شبکه های اجتماعی بهترین ،سهل ترین و مفید ترین راه برای بلند بردن آموزش سیاسی است که
منجر به توسعه سیاسی کشور و مردم می شود.
در نهایت توسعه و تعالی جامعه نیاز به عواملی دارد که جامعه را متحول و دگرون بسازد .که عوامل فوق در
انتخابات در کنار سایر عوامل می تواند سریعترین ،مفید ترین ،کوتاه ترین ،سهل ترین و بهترین عامل توسعه
سیاسی کشور باشد .که مردم در هر جا و هر مکان به آن دسترسی آسان دارد.
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