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 آن در افغانستان یالتیتشک یها ادیو بن یاسیس یها  ائتالف

 

 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی

حکومت و شماری از احزاب سیاسی و ها و اختالفات  رویاروییهای اخیر میدان سیاست افغانستان شاهد  در سال

های  برخی از احزاب و جریان م(۲۰۱۸جوالی  ۲۶مۀ همین وضعیت هفتۀ گذشته )است. در ادا بودهسیاسیون کشور 

 اعالم کردند.را "ائتالف بزرگ ملی افغانستان"  تشکیلبا برگزاری نشستی در کابل سیاسی کشور، 

حکومت وحدت ملی را به  ،جمعیت اسالمی ۀنور رئیس اجرائی عطا محمداین ائتالف،  در مراسم اعالم موجودیت

برنامگی و ضعف مدیریتی محکوم کرد و گفت: "که سرکوب افراد سرشناس و رهایی جنایتکاران زیر نام روند  بی

 ساخته است". صلح، کشور را به پرتگاه کشانیده و قانون را باپرسش مواجه

ی سیاسی، استقبال کرد و گفت که رئیس جمهور کشور در ائتالفای از ایجاد این  در خبرنامه ریاست جمهوریهرچند 

ی توسعۀ سیاسی، به خواهد داشت؛ اما تأکید کرده که برا یاعضای آن در رابطه به مسایل ملی نشست اآیندۀ نزدیک ب

 حوصله، وسعت نظر و رقابت مثبت نیاز است.

های سیاسی ضد حکومت در افغانستان و  های ضد حکومتی، عوامل تشکیالتی ائتالف اپوزسیون و چگونگی ائتالف

 شوند.رفته میگاند که در این تحلیل روی بحث  اتی، موضوع"ائتالف بزرگ ملی افغانستان"تشکیل اعالم 

 

 های ضد حکومتی و ائتالفاپوزسیون 

های  اپوزسیون در لغت به معنای ضدیت، مخالفت و مقابله است و در مفهوم وسیع به معنای تالش احزاب و جریان

 سیاسی برای رسیدن به اهدافی در جهت مخالف اهداف دارندگان قدرت سیاسی یک دولت است.
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ها  های دموکراتیک و آزاد یک اصل حکومتداری است. این اپوزسیون های سیاسی در جامعه ائتالفاپوزسیون و تشکیل 

کنند. در این مورد عالوه  نقد میو بگونۀ جدی نظارت به هدف بهبود آن های حکومت را  ها کارکرد و پالیسی  و ائتالف

شود و  و نقد آن، جهاد افضل شمرده می بر اصل دموکراتیک غرب، از نظر اسالم نیز نظارت از کارکرد نظام حاکم

دادی دیگر در همه بهای دکتاتور و است یک مسؤولیت اخالقی هر فرد جامعه است. بر همین اساس بدون حکومت

 های اپوزسیونی جای داده شده است. ها به گروه ها برای نقد کارکرد حکومت جامعه

انون اساسی، موجودیت اپوزسیون در آن کشورها رسمی کشورهایی که سیستم حکومتی شان پارلمانی است، نظر به ق

کند؛ اما متعهد به قانون  گیرد که از حکومت حمایت نمی باشد. در همچون کشورها گروهی در پارلمان شکل می می

تواند در  می باشد. در این کشورها اپوزسیون  ها قانون اساسی می باشد و محور وفاق ملی آن اساسی آن کشور می

، بر کار حکومت نظارت مستقیم داشته ن کردهگذاری، مطابق شرایطی که قانون اساسی معی   مجلس قانون گفتگوهای

 باشد و افکار عمومی را درجریان وقایع و حوادث کشور و جهان قرار دهد.

 

 در افغانستان سیاسیهای  ائتالف

شود که در صدد بر مخالفانی اطالق میه ب ای مانند افغانستان اپوزسیون غالبا   در کشورهای جهان سوم و عقب مانده

ۀ قدرت هستند و گاهی اوقات از طرف اندازی نظام حکومتی آن جامعه یا به زیر کشیدن قدرتمندان نظام از اریک

 گیرند. های مسلط جهانی به صورت پنهان یا آشکار مورد حمایت سیاسی، تبلیغاتی و مالی قرار می قدرت

تالف و اپوزسیون سیاسی بوده که تا اندازۀ بیشتر با نزدیک شدن ئستان شاهد چندین ادر یک و نیم دهۀ گذشته، افغان

ها با حکومت مخالفت سیاسی و  کردند. این ائتالف انتخابات پارلمانی یا هم ریاست جمهوری اعالم موجودیت می

 کردند.  کارکرد حکومت را نقد می

 افغانستانرهبران و نخبگان سیاسی  نستان، امیدها بر این بود کهم و ایجاد نظام جدید در افغا۲۰۰۱پس از سال  با آنکه

منافع خود را در  توانند میخطا و اشتباه انجام دادۀ خویش، در حال رسیدن به بلوغ و رشد سیاسی هستند و  صدهابا 

تی و یا هم بعد از ها هر بار بعد از چند مدهای سیاسی ببینند؛ اما این ائتالفکنار دیگران و در قالب تشکیل ائتالف

ها در  پاشیده و شماری از اعضای آن با بدست آوردن کرسی انتخابات، دوباره از داخل خود از هم زاری هر بار گبر

 حکومت، ائتالف را ترک کردند.

 شورایتوان ائتالف " های را برداشتند. برای نمونه می در زمان حکومت وحدت ملی نیز سیاسیون کشور همچون گام

ای تحت عنوان "ائتالف بزرگ ملی افغانستان" و  حراست و ثبات افغانستان"، "ائتالف نجات افغانستان"، ائتالف تازه

 های کوچک دیگر را یاد کرد. برخی ائتالف

های سیاسی که در یک ونیم دهۀ گذشته بر ضد حکومت در افغانستان اعالم موجودیت کرده اند. همواره  ائتالفدر کل 

های بدیل  های حکومت را نقد کنند و طرح بدون این که نظارتی جدی و مداوم از کارکرد حکومت داشته باشند، پالیسی

می در کشور و داشتن طرح عملی و بدیل، در به حکومت و مردم پیشنهاد کنند، بدون در نظرداشت مصلحت عمو

 تغییر کلی نظام تالش ورزیده اند.

 

 "ائتالف بزرگ ملی افغانستان"
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عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، صالح الدین ربانی وزیر امور خارجه، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، 

های مطرح سیاسی کشور و شماری از وکالی پارلمان،  محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، برخی از چهره

 اعضای برجستۀ "ائتالف بزرگ ملی افغانستان" اند.

ند. دادکارکرد حکومت وحدت ملی را زیر انتقادهای تندی قرارخویش، در مراسم اعالم موجودیت ئتالف اعضای این ا

عطا محمد نور یکی از اعضای این ائتالف گفت "که وضعیت حاکم در کشور نگران کننده است، افتراق قومی، تالش 

 افغانستان را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده است". ،جویی برای حذف دیگران و سلطه

ی احزاب سیاسی از سوی هم محمد محقق عضو دیگر این ائتالف در سخنان خود از حکومت خواست که طرح انتخابات

که در آن پیشنهاد تغییر سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال به رأی واحد قابل انتقال شامل است _ را قبول کند و  –

 های مدنی احزاب باشد". هشدار داد که "در غیر آن منتظر حرکت

اب مختلف و ایجاد در کل با در نظر داشت چگونگی تشکیل این ائتالف و داد و گرفت های افراد منسوب به احز

ائتالف های مؤقت در گذشته، چنان به نظر می رسد که همانند ائتالف های قبلی، "ائتالف بزرگ ملی افغانستان" موفق 

 به نگهداری وحدت و انسجام خویش نخواهد شد و عمر کوتاهی خواهد داشت.

در این مورد چهار نکتۀ ذیل قابل ذکر  گ ملی افغانستان" وجود دارد،ئتالف بزراین که چرا احتمال از هم پاشیدن "ا

 است:

در میدان سیاست افغانستان فعالیت دارند، در طول هفده در حال حاضر که  یی های سیاسیو جریان احزاب نخست:

سال گذشته از یک سو در تحکیم انسجام داخلی خویش و از سوی دیگر بگونۀ یک حزب سیاسی و برابر با اصول 

های چشمگیری نداشتند. به گونۀ مثال در انتخابات  امالت و قضایای سیاسی کشور موفقیتسیاست حزبی خویش در تع

هـ ش محمد محقق از حزب وحدت اسالمی در کنار داکتر عبدهللا عبدهللا از حزب جمعیت ۱۳۹۳ریاست جمهوری 

سیاف از حزب حزبی خود از عبد رب الرسول  اسالمی ایستاد و اسمعیل خان از حزب جمعیت اسالمی برخالف هم

ونه ممکن گزمانیکه یک حزب توان منسجم ساختن اعضای خویش را نداشته باشد، چ دعوت اسالمی حمایت کرد. بنا  

 منسجم و متحد بماند؟ ،خواهد بود که در یک ائتالف چند حزبی

یا ائتالف ضد اشخاص یا سیاستمدارانی در اپوزسیون و  معموال   ئتالف.های برحال دولتی در این ا حضور مقامدوم: 

نخست  ،اپوزسیونتشکیل اصول  ، بر اساسدند و اگر باشنحکومت نباشبرحال آیند که از مقامات هم می حکومت گرد

اعضای  در افغانستانولی  د؛نمخالف حکومت در کدام ائتالف سیاسی قرار گیر د و بعدا  نده ءاستعفا خویش باید از مقام

گر رابطۀ یکی از آنان با . اما اکنندهای حکومت اعالم موجودیت میهای ضد حکومت همواره با حضور مقامائتالف

ئتالف های گذشتۀ خود، ا ، همان روز بدون در نظرداشت مخالفتدوباره بهبود یابدها  حکومت، بنابر بعضی داد و گرفت

 را ترک و دوباره به دامن حکومت خواهد رفت.

افرادی وجود دارند که با از دست دادن کرسی خویش در حکومت، ئتالف هم در این ا ،های گذشته فمانند ائتالسوم: 

ند. هچمون اشخاص تا زمانی دشو با چهرۀ جدید قدرت طلبی روی صحنه ظاهر  ندمخالفت با حکومت را آغاز نموده ا

ه دست آورند و با به دست آورن آن بدون باشند که دوباره کدام کرسی و یا مقامی در حکومت بمیمتحد ها ائتالف اب

 کنند.کدام درنگی ائتالف را ترک می

 

بینند، نیز تالش ینده خویش را در خطر میآاشخاصی از گروهای مافیایی که کاروبار و  ی سیاسیهاائتالف در چهارم:

کردن فشار بر حکومت، فشارهای  اردخواهند که با ومی این ها با استفاده از این راه، .دارند که خود را جابجا کنند

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

های  خواستهباشند که به ها سیاسی یکجا میحکومت برخود را کاهش دهند. همچون اشخاص نیز تنها تا زمانی با ائتالف

 کنند.و بعد از آن ائتالف را ترک می خویش دست یابند

با نزدیک شدن و اینکه هر بار  های قبل های سیاسی در سال وضعیت ائتالف و یگونگبا در نظر داشت چبا این همه 

های سیاسی در افغانستان  ایجاد ائتالف، به نظر می رسد که دیگردها اعالم میانتخابات ریاست جمهوری همچو ائتالف

باشد،  و یا هم بدست آوردن قدرت و مقامی در میدان سیاست میستمداران سیا های شخصی در اغلب موارد، بنابر عقده

 نه برای تأمین منافع ملی، تحکیم قانون و اصالح نظام در کشور.

 پایان
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