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 یگخانواده یاسیس یها سازمان
 

ها به سود های ولسوالیدهی در انتخابات پارلمانی و شورای شماری از احزاب سیاسی خواستار تغییر نظام رای
شدن انتخابات پارلمانی و برقراری نظم حزبی بر پارلمان  دار حزبیاند. این احزاب سیاسی طرف سیستم حزبی شده

سیاسی مشروع است. دمکراسی بدون حزب هیچ معنایی ندارد. در هر کشور آینده استند. خواست این احزاب 
کنند. احزاب هوادار و فکر دارند و جامعه  گرایی سیاسی را تمثیل میدمکراتیکی احزاب مختلف وجود دارند و کثرت

فته است. ته گرهای سنتی را در جوامع پیشرفکنند. وفاداری به حزب سیاسی جای وفاداریرا به لحاظ فکری تقسیم می
هایی که در نظم سیاسی پس از بن رخ داد، تقلیل احزاب سیاسی افغانستان در حد اشیای زینتی بود.  یکی از اشتباه

 این امر سیاست را شخصی و آلوده کرد.
 رکدام جهانی خواستار تأخیهیچ دهی وجود ندارد. ارگ، سپیدار و جامعهٔ  حاال اما فرصت کافی برای تغییر نظام رای

خواهد که هرچه زودتر جهانی می ها نیستند. جامعهٔ های ولسوالی رادر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شو
انتخابات افغانستان برگزار شود و پارلمانی شکل بگیرد که مشروعیت انتخاباتی حداقلی داشته باشد. غنی و عبدالله 

ها را برگزار های ولسوالی داقل انتخابات پارلمانی و شوراشان، ح خواهند که در پایان سال چهارم حکومتهم می
ن مورد ها ندارند. در ایهای ولسوالی کنند. آنان هیچ دلیلی برای تأخیر بیشتر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا

 هم هیچ تردیدی نیست که حکومت وحدت ملی در اصالح نظام انتخاباتی ناکام ماند.
اصالح نظام انتخاباتی بود که ارگ به  های کمیتهٔ  های محلی یکی از پیشنهاد رلمانی و شوراسازی انتخابات پاحزبی

یس جمهور غنی اشاراتی مبنی بر افزایش نقش احزاب سیاسی در پارلمان آینده داشت، ئآن وقعی نگذاشت. در آغاز ر
یاسی در انتخابات پارلمانی و استقرار اما بعد، از خیر آن گذشت. باور یک عده بر این است که سهم دادن به احزاب س

گاه اند، برخاستنظم حزبی بر پارلمان آینده، چندان به سود ارگ نیست. آنانی که حاال در مسند اقتدار ارگ تکیه زده
ها یک حزب سیاسی منسجم به وجود بیاورد. به دلیل این که ارگ خاستگاه تواند به این زودیحزبی ندارند. ارگ نمی

ها یا شکل گیری یک پارلمان حزبی نیست. اما در کنار د، زیاد مایل به افزایش نقش احزاب در انتخاباتحزبی ندار
 سازمانی قابل دفاع ندارند. کنند نیز کارنامهٔ مدارانی که احزاب سیاسی افغانستان را اداره میاین موانع، سیاست

شان را نامزد انتخابات پارلمانی  عدلیه پسرانهمین حاال بیشتر رهبران احزاب سیاسی راجستر شده در وزارت 
مداران الرسول سیاف، محمدمحقق، محمدکریم خلیلی، حکمتیار و دیگر سیاستاند. پسران آقایان عبدلرب کرده
خواهند به پارلمان بروند، مداران که دیگر خودشان نمیدار در انتخابات پارلمانی کاندیدا استند. این سیاستحزب
مداران، یک پسرش را در کابل و پسر دیگرش را در فرستند. یکی از سیاستگذاری میقانون ا به قوهٔ شان رپسران

انی تواند فرهنگ سازمیکی از والیات شمالی کاندیدای انتخابات پارلمانی کرده است. روشن است که این رفتار نمی
 گذاری کند.معقولی اساس

کند. کادر یک حزب اش را مایوس میباشد، کادرهای سازمانیرهبری که در فهرست نامزدانش پسران خودش 
انتخابات پسر رهبر نامزد است،  بیند که در روزسیاسی که یک عمر برای سازمانش زحمت کشیده است، وقتی می

انصاف اند که یک پسرشان در یک والیت و قدر بیکند. برخی از رهبران هم آنروشن است که احساس بیزاری می
گرشان در والیت دیگر، نامزد انتخابات پارلمانی است. پس تکلیف آن کادر حزبی که یک عمر برای سازمانش پسر دی

 شود؟زحمت کشیده است چه می
د. پسندن ها بر رهبری، منابع و نام احزاب سیاسی را نمی گان، انحصار خانوادهدهندهواقعیت دیگر این است که رای

 کنند.رهبری و امتیازات احزاب سیاسی را نوعی فساد مالی و اداری تلقی میها بر  مردم عام انحصار خانواده
دار است. وقتی ذوالفقارعلی بوتو توسط گی بر احزاب سیاسی، در پاکستان هم خیلی ریشهفرهنگ انحصار خانواده

پاکستان را  نظیر بوتو به مجرد مرگ ضیاالحق زمام امور حزب مردمجنرال ضیاالحق، اعدام شد، دختر جوانش بی
وزیری رسید. پس از ترور بانو بوتو هم پسرش بالل بوتو، رهبری این حزب را به به دست گرفت و تا سطح نخست
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لیگ نواز شریف هم همین وضعیت را دارد. حاال که نوازشریف دیگر رد صالحیت دوش گرفته است. حزب مسلم
ر شود که داو، نامزدان رهبری حزب استند. گفته میشده است، مریم نواز، دختر نوازشریف و شهباز شریف برادر 

 وزیر پاکستان باشد.خواهد شهباز شریف نخست لیگ می آینده مسلم
ی همین فرهنگ سازمانی از پاکستان به افغانستان هم وارد شد. احزاب سیاسی با نام و نشان کنونی افغانستان، در دهه

شاور ها در پجنگیدند. رهبران این تظیمپاکستان علیه شوروی می های جنگی بودند که به حمایت ارتشهشتاد تنظیم
مستقر بودند. به همین دلیل بود که از فرهنگ سازمانی ناسالم احزاب پاکستانی متأثر شدند. امروز در پاکستان هم 

ند. انحصار پندارها بر احزاب سیاسی، شاکی اند و آن را مصداق روشن فساد میگان از انحصار خانوادهدهندهرای
 آن کشور قرار گاه این احزاب نتوانند در برابر ارتشخانواده ها بر احزاب سیاسی در پاکستان، سبب شد که هیچ

 ایجاد کنند. بگیرند و موازنه
تواند یک قانون جامع برای انتخابات به تصویب برساند و در آن جایگاه روشن و درخور برای پارلمان آینده می
شان را اصالح کنند. رهبران احزاب سیاسی ریف کند، اما احزاب سیاسی هم باید فرهنگ سازمانیاحزاب سیاسی تع

 نامهینئگی بر احزاب سیاسی پایان دهند. آنان باید دمکراسی درون حزبی را به وجود بیاورند، آباید به انحصار خانواده
یس حزب، رهبر حزب و عضو ئعناوینی مثل ر شان را دمکراتیک بسازند و بههای سازمان نامه های داخلی و مرام

ی اشان را به گونهی سازمانی ببخشند. باید احزاب فرهنگ سازمانیشدهشورای مرکزی حزب، مشروعیت تعریف 
شان ارتقا کنند. اگر کادرهای پر تالش ارتقا نکنند و شکل دهند که کادرهای پر تالش آن در سلسله مراتب سازمانی

گان به احزاب دهندهاحزاب یک شبه در جایگاه نامزدان انتخابات پارلمانی قرار گیرند، رایصرف پسران رهبران 
های سیاسی سهم بگیرند، اما روی خوش نشان نخواهند داد. البته پسران رهبران احزاب هم حق دارند که در فعالیت

شده بودند، کاندیدای شورا ولسوالی  کشیدند و اگر کاندیدا همشان زحمت میها اول باید در سازمان این آقا زاده
 بود، نه یک شبه.شان تدریجی می شدند، تا ارتقای می

گاندی در هند هم عبرت بگیرند. این خانواده تقریباً نیم قرن رهبری حزب  رهبران سیاسی باید از سرنوشت خانوادهٔ 
هند مدرن استقالل، عزت و وجهه به دار و محبوب کنگره را در انحصار داشت/دارد. این خانواده که برای سابقه

اند. ارمغان آورد، در درازمدت نتوانست محبوبیت خود را حفظ کند. آنان تقریباً یک دهه است که در اپوزیسیون مانده
های انتخابی را به شمول ریاست جمهوری، در دست دارد و از تای هند حاال تقریباً تمام کرسیتیا جنیحزب بهاره

ای نیست. به همین دلیل یادی برخوردار است. حزب بر سر اقتدار هند، در انحصار هیچ خانوادهمحبویت بسیار ز
 گان موفق بوده است.دهندهاست که در مبارزه با فساد و جلب اعتماد رای

حزاب ا میلی ارگ به نقش برجستهٔ شان، صرف معلول بیاحزاب سیاسی افغانستان هم باید بدانند که در حاشیه ماندن
شان نیز سبب هایهای رهبران بر رهبری و منابع سازمان های درونی این احزاب و انحصار خانوادهنیست. ضعف

 شده است که احزاب صاحب محبوبیت اجتماعی نشوند.
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