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  م٢٣/٠٧/٢٠٠٨ فرانسه، -          پاريس        ژورناليست افغان،  ايمل خان فيضی
  
  

  ان امروزتنگاهی  به نقش احزاب سياسی در افغانس
  
 
صدويکمين حزب سياسی درافغانستان موسوم به نهضت مدنی افغانستان رسمًا درکابل اعالم موجوديت کرده «

سی افغانستان که جواز وزارت عدليه را اخذ نموده اند، به يکصد و  با ظهوراين حزب جديد، تعداد احزب سيا١».است
درحاليکه رقم اين احزاب در حال افزايش است، برخی ازکارشناسان، بسياری ازاين احزاب را . يک ارتقاء مييابد

يست که دريک اين درحال . ٢دور از تکامل سياسی الزم ميدانند که هنوز جايگاه خود را درميان مردم افغانستان ندارند
ديموکراسی، احزاب وظيفۀ يک پل ارتباطی ميان مردم وحکومت را دارند، که با مطرح کردن انتقادات وتدوين 

  .سياست های مفيد، از يکه تازيهای حکومت جلوگيری مينمايند
مًوفق با توجه به اين همه، پس نقش احزاب در حيات سياسی افغانستان تابه حال چه بوده است وتاچه حدی درآن 

ميباشند؟ برای پاسخ به اين پرسش، دراينجا سعی گرديده تا با يک نگرش مختصربه عملکردهای احزاب سياسی 
درظرف چند سال اخير، نقش احزاب درانتخابات رياست جمهوری وپارلمانی وتشکيل ائتالف های سياسی، توضيح 

  .گردد
  

اسی با تفکرات وگرايشات مختلف ثبت وزارت عدليه ، ده ها حزب سي٢٠٠٣باانفاذ قانون احزاب سياسی درسپتمبر 
درطی چندسال . افغانستان گرديده وفعاليت های شانرا برای دستيابی به قدرت سياسی در چوکات قانون آغازنمودند

) ٢٠٠٥(و انتخابات پارلمانی ) ٢٠٠٤(اخيراين احزاب تجارب بزرگ ومهم سياسی، چون انتخابات رياست جمهوری 
شتراک احزاب سياسی دراين انتخابات، بوسيلۀ گزينش کانديدان انتخاباتی، را ميتوان ازکارکردهای ا. را آزمودند

  .عمدۀ احزاب افغانستان برای اعمال نفوذ درحاکميت ياد کرد که درفشرده های ذيل به آن نظرمی اندازيم
  کارکردهای احزاب سياسی درانتخابات رياست جمهوری 

چهار نامزد ای که .  ، هجده کانديد رياست جمهوری به رقابت پرداختند٢٠٠٤توبردرانتخابات رياست جمهوری اک
حزب (محمد يونس قانوتی : رسمًا درانتخابات رياست جمهوری ازاحزاب سياسی نمايندگی ميکردند، عبارت بودند از

ب کنگرًه ملی حز(، عبدالطيف پدرام )حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان(، سيداسحق گيالنی )افغانستان نوين
به عالوًه اين چهارنامزد، بعضی از کانديدهای مستقل ). حزب استقالل افغانستان(وغالم فاروق نجرابی ) افغانستان

 که ازآن ;نيز که درانتخابات رياست جمهوری به مبارزه پرداختند، ازحمايت آشکار برخی از احزاب برخوردار بودند
کوچک برای رييس جمهورکرزی، حزب جنبش ملی برای عبدالرشيد جمله حزب محاذ ملی ويکتعداد از احزاب 

  . دوستم و حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان، برای حاجی محمد محقق کمپاين نمودند
مشارکت احزاب سياسی در انتخابات راست جمهوری بيانگر اين امراست که، احزاب سياسی افغانستان ميتوانند 

قشی درانتخاب زعيم کشور وانتقال دموکراتيک قدرت ازگروه حاکم به گروه درچنين رويدادهای سرنوشت ساز، ن
  .که اين روند سياسی احزاب خود يکی ازويژه گيهای احزاب سياسی دريک دموکراسی ميباشد; ديگرايفا نمايند

در يک جامعه آزاد و قانونمند، احزاب سياسی برای به دست آوردن اهرمهای قدرت سياسی سعی می ورزند تا 
اين نوع کارکردها احزاب را، بعد . برارکان اصلی تصميم گيری، چون قوۀ مجريه و قوۀ مقننه، بيشتر نفوذ نمايند

 .انتخابات رياست جمهوری، ميتوان درانتخابات قوۀ مقننه بررسی نمود
  احزاب وانتخابات قوۀ مقننه

 ازشش مليون افغان به پای صندق های رای  برگزارگرديد که درآن بيش٢٠٠٥انتخابات قوۀ مقننه بتاريخ هجده سپتمبر
طبق آماری دفتر ملل متحد وبرخی . ٣رفتند ودرانتخاب نمايندگان پارلمان واعضای شورا های واليتی سهم گرفتند

 ٢٧٠٧ تن ازجمله ٣٨٦-٣٢٨ فيصد از نامزدان ولسی جرگه، يعنی ١٤ الی ١٢ازمًوسسات تحقيقاتی غيردولتی، تنها 

                                            
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/٢٠٠٨/٠٧/٠٨٠٧١١_a-civilian-movt-party.shtml به نقل از ندا فرحت، خبرنگار جوان وبا استعداد افغان  

،ازکابل ١  

 http://dari.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=٢٣٩٥&Itemid=٧٦ به نقل از سبغت اهللا سنجر، رهبرحزب جمهوری خواهان،   ٢  
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اين در حاليست که همين اکنون، . ام درپروسۀ انتخاباتی عضويت حزبی شانرا اعالم داشتندداوطلب، هنگام ثبت ن
دريک مطالعًه که ازطرف يک نهاد علمی آنجام . ٤دوسوم حصه اعضای پارلمان عضويت احزاب سياسی را دارند

 ونقش موثری را  حزب سياسی در پارلمان افغانستان حضورفعال داشته٢٥يافته است، نشان ميدهد که تخمينًا 
 حزب مربوط به احزاب وجريان ١٥اين بررسی همچنان می افزايد که ازتعداد فوق . ٥درسياست های پارلمان دارند

 کرسی ولسی جرگه را تخمين ١٢٣ الی ٩٣های سياسی اند که به دوره های قبل ازطالبان اطالق ميشوند وحدود 
حزب جمعيت : ی های پارلمان را احراز نموده اند عبارت اند ازاحزاب که بيشترين کرس. ميشود که در اختيار دارند

 .اسالمی، حزب جنبش ملی، حزب افغانستان نوين وحزب اسالمی
به نفع احزاب نبود ودرجريان انتخابات پارلمانی تعدادی » رای واحد غيرقابل انتقال«با وصف انکه نظام انتخاباتی 

محسوب ميگرديد، ارقام بعد ازانتخابات حضوراحزاب  را کانديدهای دارای عضويت دراحزاب سياسی کمتر
ازاينجمله، احزاب کهنه کار جهادی وغيرجهادی که . درپارلمان به مراتب بيشتراز آن جلوه ميدهد که تصورميگرديد

 احزاب نوپا که اکثرًا در جريان های سياسی. درطی سه دهه اخير تًاسيس شده اند، ازنفوذ قابل مالحظۀ برخورداراند
با توجه به عمرچند سالًه اين .  گذشته دخيل نبودند واخيرًا ظهورکرده اند، خود را تحت تسلط احزاب گذشته دريافتند

احزاب نو ظهور، ميتوان گفت که هنوز راه طوالنی ای در پيش است تا اين حرکت های نوين نهادينه شده، نقشی 
  .مًوثرتری را در برابر احزاب حاکم ايفا نمايند

  
  ٦زب مشهور سياسی وتعداد کرسی های احراز شدۀ تخمينی توسط آنها در ولسی جرگهده ح
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  ٤ همان منبع   

 National Democratic Institute For International Affairs) NDI : منبع  ٥  

  ٦  همان منبع 

 (Afghanistan Research & Evaluation Unit) AREU   ٧ ازگزارشی  ) شورای ملیبرسی وتحليل انتخابات( 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ٣ :اد صفحاتتعد

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  احزاب وائتالف های سياسی
درچنين نظام ها، احزاب . ويژه گی های نظام های چند حزبی ميباشدتشکيل ائتالف های سياسی توسط احزاب يکی از

سياسی  بنابرعوامل مختلف چون اختالفات قومی، مذهبی وفرهنگی، ازقدرت کافی برای سازماندهی سياست های 
بعضی ازاين ائتالف  ها برای  به . شان برخوردار نيستند واز همين سبب مجبور به ائتالف با احزاب ديگرميشوند

. ٨ وياهم برخالف، برای حمايت ازآنها شکل ميگيرند;دست آوردن منفعت درانتخابات و برای اضمحالل حکومت ها
طبق مادۀ سوم قانون احزاب سياسی، . افغانستان نيزازاين جملۀ کشورهای است که دارای نظام چند حزبی ميباشد

طی چند سال گذشته، » .٩اب سياسی ميباشداساس نظام سياسی دولت افغانستان مبتنی برديموکراسی وتعدد احز«
 اعالم ٢٠٠٧ اپريل ٣جبهۀ ملی که بتاريخ . افغانستان شاهد ائتالف های متعددی ميان احزاب سياسی بوده است

موسسان جبهۀ ملی که زيادتر آنها اعضای . موجوديت کرد، نمونۀ خوبی ازائتالف های سياسی ميان احزاب ميباشد
تقريبًا تمامی احزاب وجريان های سياسی فعال درصحنۀ سياسی سه دهه «ستند، مربوط به پارلمان افغانستان نيزه

با توجه به تشکيل جبهۀ ملی، ميتوان گفت که احزاب  داخل اين ائتالف اختالفات فکری سياسی . ميباشند» ١٠اخير
. زيسيون فعاليت مينمايندوسليقوی خود را مؤقتًا کنارگذاشته و درمقابل حکومت رئيس جمهورکرزی بعنوان  يک اپو

قابل ذکراست که قبل ازاين بعضی از احزاب کوچک که اعضای آن در گذشته به گروه پرچم مربوط بودند، سعی 
به رهبری » حزب ترقی ملی افغاستان« ائتالف نمايند، که ازآنجمله ميتوان از ١١»دموکرات«نموده اند تا با احزاب نو
  .١٢به رهبری مياگل وثيق، نام برد» فغانستانحزب رفاه مردم ا«داکترآصف بکتاش و

حاالاينکه اين ائتالف ها تا چه اندازه مؤفق ومردمی بوده وياهستند سوال خارج ازاين بحث است، ولی چيزی که هويدا 
  ...است، نقش احزاب درتشکيل ائتالف های سياسی است

  
  نتيجه گيری

 افغانستان در نوع خود بی نظيرهستند ونميتوان آنها را با دريک جمع بندی ُکلی ميتوان گفت که اگرچه احزاب سياسی
بيشترين . احزاب کشورها غرب مقايسه کرد، اين احزاب با شرکت شان در رويداد سياسی اخير تا حدی مًوفق بوده اند

گانه کارکردهای اين احزاب امروز را ميتوان درمبارزات انتخاباتی اخيروتشکيل ائتالف ها درجهت نفوذ برقوای سه 
اما چون افغانستان هنوزدريک حالت عبوری وسيرتکامل عمومی قراردارد، احزاب سياسی . کشورمشاهده نمود

اين احزاب اکثرًا فاقد يک استراتيژی کاری واهداف مشخص که بتواند احزاب . کشورنيزدوچارمشکالت زيادی هستند
احزاب سياسی درافغانستان بيشترتشکيالتی اند که . را درراستای اهداف کوتاه مدت و درازمدت رهنمائی کند، ميباشند

تنوع نژادی ويا وجود اقوام مختلف درافغانستان يکی ازعلل شکل گيری . براساس توازن فرقه ئی وقومی استوار اند
همچنان قابل ذکراست که . احزاب سياسی در کشور ميباشد واکثرًا احزاب سياسی به هويت های قومی شان ياد ميگردد

شارکت جدی وهمه جانبًه مردم از احزاب سياسی درفعاليتهای شان، نقش اين احزاب راهنوزهم زير سوال عدم م
خاطرات تلخ » حزب«کلمۀ . احزاب هنوزمردمی نه شده واز پشتيبانی بيشتر  افغانها برخوردار نميباشند. ميبرد

امروز . و مردم از آن دوری می ورزندودردناک دوره های پيشين احزاب کمونستی و جهادی را دوباره زنده ميکند 
در يک نظر سنجی که . يکی از چالشهای مهمی که برابراحزاب قرار دارد همين فاصله بين مردم و احزاب است

 درافغانستان انجام يافت، نظريات ٢٠٠٥در سال »  التای«دراين زمينه از طرف يک دفترمشورتی فرانسوی بنام 
احزاب سياسی نه تنها با فرقه های قومی «به گفتۀ اين منبع، . بوده است» سرمنفیسرا«مردم دربارًه احزاب سياسی 

  » .پيوند دارند، بلکه مکررًا تحت نفوذ وًسواستفاده خارجی ها نيزميباشند
  پايان

                                            
 Maurice Duverger, Les parties politique, p٨ .٤٣٢  

قانون احزاب سياسی، فصل اول، مادۀ سوم  ٩  

  ١٠  سايت انترنتی بی بی سیغانستان؛ جايگاه نيروهای ديگر در کجا است؟جبهه ملی اف 

دموکرات های «احزاب که بعد از سقوط رژيم طالبان درافغانستان تأسيس شده اند واکثرًا وابستگی به جريان های سياسی ديروز ندارند، توسط توماس روتينگ در کتاب ذيل بنام  

.ناميده شده اند» نو ١١  

 Thomas Rutting : :  Islamists, Leftists and a Void in the Center : Afghanistan’s Political Parties and where they come from رجوع شود به کتاببيشتر برای معلومات  ٢٠٠٦-١٩٠٢    

١٢  


