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 بیان مساله:

مباحث توسعه درجهان جدید،ازمحوری ترین مباحث درحوزه علوم 

انسانی است که شاید بتوان درکل آرایش متجلی درآنرا نوعی 

واژگونی معطوف به بهبودی درحوزات  متفاوت نگاشت.اما با 

یعنی  واکاوی  گام برداشتن بسوی یکی ازویژگی بارز زمان،

ات مشخص با عمق بیشتر طرح ژرفنگرانه  مباحث توسعه درحوز

 که یکی ازحوزات  عمده و مطرح آن توسعه سیاسی میباشد. شد،

اوال توسعه سیاسی به مثابه  مشارکت ورقابت ایدیولوژیک 

نهادهای مدنی وسازمانهای   وسازمانیافته درهمسایگی با حضور

روح  توسعه سیاسی میباشد که  ازجمله محورات عمده  و ،سیاسی

ی  حلقات سازمانها  هم از جمله د نهادها واین فراین در

این زمانی محقق است  میشود و روند توسعه قلمداد تسهیلگر در

گرایشات  جمعی  سازمانها  توان برتابی آرا و که نهادها و

. سازمانیا فته داشته باشد را دریک میکانیزم  مدون و

 (.831،،103)بشیریه،

مشخصا توسعه  ه وافغانستان  شاید مباحثی  توسع اما در

تحقیق دراین باب هم به  سیاسی دارای کمترین پیشینه باشد و

ی تحلیلی  صورت  گرفته است.  سطح چند مقاله ی نادری  درگونه

کنفرانس بن اول است که مساله تشکیل دولت  تنها بعداز

سطح بین المللی و  افغانستان در دموکراتیک و دولت سازی در

 ایجاد این کنفرانس توسعه سساسی و تداوم در ملی طر ح شد.

 .جمله  نقل مجالس سساسیون درافغانستان شد دولت کارآمداز

شکافهای  فساداداری، خشونت سیاسی، ،این درحالیست که تقلب

عدم موجودیت یک  دموکراتیک، غیر غیرمدنی وسهای رقابت قومی،

جمله مواردی اند که  روحیه ملی وپراکندگی گرایشات سیاسی از

. ساله بودن توسعه سیاسی درافغانسان راملزم به طرح میسازدم

 :ثانیا به عنوان ضرورت طرح این پژوهش میتوان نگاشت که

 ؛به فهم توسعه سیاسی  قبل از طرح پرداختن -

 ؛وجود و حضورپراکندگی درکنش سیاسی -

 ؛فهم پیشنیازها توسعه سیاسی  -

دریافت موانع فراروی توسعه سیاسی در افغانستان    -

ازجمله مواردی اند که ضرورت طرح این موضوع را الزامی 

داشت  نظر میسازد همین قسم  رفتن بسوی توسعه با در
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داریم که این مساله  نیاز ما ،مااوضاع جامعه شرایط و

جامعه ما کدام  را به صورت جدی بکاویم وببینیم که در

خالهای  کدام موانع  و های  الزم این روند موجود وزمینه

 دارد . جودو

 اهدافیکه دراین چکیده جستار دنبال شده اند:

  ؛کل های اساسی توسعه سیاسی دردستیابی به فهم و زمینه -

دریافت موانع و چالشهای فراروی  توسعه سیاسی  -

 . درافغانستان است

 

باتوجه به نکات متذکره پرسشهایکه به عنوان یک پرسشی 

 که :                                   پژوهشی میتوان دراین باب طرح کرد اینست 

های الزم زمینه اساسا  توسعه سیاسی دارای چه پیش  -

 ؟میباشد

 ؟چالشهای فراروی توسعه سیاسی درافغانستان کدامها اند -

 

ثالثا بنابه فرضی اساسی دراین تحقیق طی ده سال گذشته 

 حوزه توسعه سیاسی در کمترین تغیرات در ما شاهد

 انتخابات جنجالی پسیی و ایم  که دودهافغانستان بو

 ،ادارات در را گسترش فساد مزین با تهمت تقلب و

 .پراکندگی کنش سیاسی مردم خودگواه این مدعاست

ی  کتابخانه رابعا این تحقیق بیشتر با روش اسنادی و

صورت گرفته است که  اهمیت این تحقیق رامیتوان در 

پیشنیازها  ،ه سیاسیمورد توسع ارایه معرفتی مختصری در

 الگوهای توسعه سیاسی دانست. تعریفی مختصری از و

ان به عنوان یادآوری از محدودیتهای این پژوهش میتو

کمی وقت  کمبود منابع و ،تحقیقی –ازقلت پیشینه پژوهشی 

به ایراداتی ممکن  که ازغنای علمی آن کاسته و یاد کرد

 او افزوده است. از
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 یکمبانی تیورفصل اول: 

 توسعه سیاسی: بررسی مفهومی 

های زیادی وجود داشته در رابطه به تعریف توسعه سیاسی دیدگا

شود. بطور نمونه و به تعاریف تک بعدی و چند بعدی تقسیم می

به نظر بخشی از صاحب نظران توسعه، توسعه سیاسی عبارت از 

یی اقتصادی آحکومتی الزم برای تحقق کار ایجاد شرایط سیاسی و

یی نظام آر این تعریف بیشترین توجه به کارشتر است. دبی

سیاسی در حوزه اقتصاد مطرح بوده و از جمله تعاریف تک بعدی 

ن آکه در تعریف توسعه به مفهوم کلی است. این گونه تعاریف 

گر تمام واقعیت موجود نبوده و قدرت نیز وجود دارد، بیان

ن تعریف از تبیین تام و تمام مفهوم توسعه را ندارد. ای

توسعه سیاسی نیز قادر به تبیین توسعه یافتگی نظام سیاسی 

نخواهد بود. زیرا توسعه سیاسی حد اقل در ابعاد اقتصادی، 

تعاریف متعددی دیگر که  اجتماعی و فرهنگی مطرح خواهد شد.

به حنبه های خاص از توسعه سیاسی نظر دارند نیز وجود داشته 

یاسی یکی دیگر از این گونه که تعریف جان الک از توسعه س

تعاریف به حساب می اید. به نظرالک توسعه سیاسی زمانی تحقق 

ها در حوزه سیاست کاسته خواهد یافت که از میزان نامردمی

شود و سیاست بسویی مردمی شدن کشیده شود)مشتاق، مجموعه 

های کالس(. این تعریف دموکراتیک شدن و مردمی شدن نظامی درس

عنوان توسعه سیاسی در نظر می گیرد. از این  سیاسی را به

، 1031سیاسی همان گذار به دموکراسی است)ازکیادیدگاه توسعه 

19). 

ها و یکی از صاحب نظران ی برخورد تمدنهانتنگتون نویسنده

نظم نوین جهانی در تعریف توسعه سیاسی فاکتورهای ذیل را در 

 نظر می گیرد.

 نسجام پیش رود؛نظام سیاسی از پراکندگی بسوی ا -

 نظام سیاسی از ساده گی بسوی پیچیده گی پیش رود؛ -

پذیری بسوی انعطاف پذیری پیش نظام سیاسی از انعطاف نا -

 .)www.pajoohe.com)رود

پیش شرطهای تحقق  درجای دیگر وقتی هانتینگتون درمورد

تکیه میدهد که شاید  محور روی چند را سی بحث خوددموکرا

چون  بتواند دربسط نظری این مفهو مارایاری رساند،
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 بعد توسعه یافتگی در اساسا مبنای برای ارزیابی میزان

میگردد به میزان بومی شدگی ارزشهای  سیاسی بر

دموکراتیک در سازوکارسیاسی یک جامعه. ازاینرو 

هانتینگتون درپیش شرطهای تچقق دموکراسی زمینه های ذیل 

 توسعه سیاسی میداند. در رابه عنوان عوامل موثر

 ؛ثروت اقتصادی -

 برابری؛ -

 ساخت اجتماعی؛ -

 محیط خارجی؛ -

  (131، 1031)ی.سو،.بسترفرهنگی -

 

نگاه غالب در حوزه توسعه سیاسی همان گذار به مردم ساالری و 

مردمی شدن حکومت است. در این دیدگاه توسعه سیاسی یعنی 

. منظور از مردم شودظر گرفته می گذار به مردم ساالری در ن

ساالری در حوزه سیاست، شیوه از حکومت و یا تکنالوژی سیاسی 

رکت در قتدار سیاسی از طریق رقابت و مشان اآاست که در 

انتخابات بواسطه احزاب سیاسی از رای و رضایت اکثریت مردم 

در  به عنوان سرچشمه اصلی مشروعیت سیاسی نشات می گیرد.

ن حزب یا گروه حاکمه منتخب آه معنای حد اقلی دموکراسی ب

زاد، رقابتی و منظم قدرت دولتی را آمردم براساسی انتخابات 

برای مدت معین بدست می گیرد و در جهت اهداف اعالم شده خود 

های عمومی بویژه زادیآاعمال می کند. دموکراسی تضمین کننده 

و انتقال زادی بیان واجتماع و تحزب و دسته بندی سیاسی آ

زاد اطالعات و رقابت ایدئولوژیک در عرصه عمومی است که آ

 (،1031،1لوازم دموکراسی به شمار می رود.)بشریه،

ها نشان دهنده اهمیت دموکراسی در توسعه این گونه دیدگاه

های سیاسی بوده و مردم ساالری در نظام سیاسی از جمله مصداق

ی نیز ف که چند بعدتوسعه سیاسی بشمار می رود. در این تعری

ف توسعه سیاسی در نظر گرفته ید ابعاد مختلآبه حساب می

زادی فردی و حق مشارکت سیاسی، ازادی بیان و تحزب آاست. شده

زاد و فعالیت های اقتصادی و... در سایه آسیاسی، اقتصاد 

دموکراسی تحقق پذیر بوده و در این دیدگاه همان توسعه 

 ود.یافتگی سیاسی به شمار می ر
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لوسین پای یکی دیگر از نظریه پردازان توسعه سیاسی است که 

یی موثر در آملت با کار -سی را ایجاد یک دولتتوسعه سیا

دنیای نوین می داند. وی برای توسعه حد اقل ده معنا را در 

 نظر دارد.

 ؛استلزامات سیاسی توسعه اقتصادی -

 ؛سیاست نمونه جوامع سنتی -

 ؛نوگرایی سیاسی -

 ؛کشور -عملکرد ملت -

 ؛اداری -توسعه اقتصادی -

 ؛عمومی و مشارکت بسیج -

 ؛استقرار دموکراسی -

 ؛تغییر و تحول منظم و با ثبات -

 (1031،83، ازکیا).بسیچ وقدرت -

لوسین پای در تعریف توسعه سیاسی مانند نظریه پردازان که 

 دموکراسی را تحقق توسعه سیاسی می دانند هم نظر است.

د، تودارو، کلمن و... نیز از مارتین لیپست، گابریل المون

توسعه سیاسی تعاریف دارند که در این مقاله نمی گنجد. اما 

در مجموع توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه الزم را برای 

نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل ان 

 (.1،8،،103)عالم،تزایش توان مندی یک نظام سیاسی اساف

ن بشیریه دراین باب به پیش میکشدمواردی ذیل دربحث که حسی

 را میتوان درمحورمباحثش یافت.

 نیروهای اجتماعی گوناگونیکه بتواند و گروهها حضور -

 برتابنده عالیق متفاوت باشد.

 درون  نظام که بتوانند عالیق متفاوت در گروههاو حضور -

 راهای مسالمت آمیزی برای حل اختالفات سیاسی دریابد.

بین گروهها  وشهای دست بدست شدن قدرت سیاسی درازجمله ر

نقشی دیگریکه که ایفا کند بتوانند احتمال  متفاوت و

 اعمال خشونت را کاهش دهد.
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رقابت  مجال مشارکت و درون نهادهای سیاسی مستقر در  -

 مسالمت آمیز وجودداشته باشد. مستمر و سیاسی و

ار مداوم  برخورد و مشروعیت مستمر این ساختارها از -

 قانون اساسی مندرج باشند. بصورت اساسی در و باشد

توسعه سیاسی باپیدایش امکان رقابت ایدیولوژیک تحقق  -

 (831، 830، ،83، ،103)بشیریه،میابد.

کارایي یک نظام  افزایش ظرفیت وخالصه اینکه توسعه سیاسی  

جمعي، ترکیب مردمي  فصل تضادهاي منافع فردي و سیاسي درحل و

یک جامعه است. توسعه  تغییرات اساسي در ي وبودن، آزادگ

اندازه یک نظام  سیاسي بارشد دموکراسي مترادف است و هر

سیاسي از انعطاف ناپذیري به انعطاف پذیري، ازسادگي به 

پیچیدگي، ازدنباله روي به خود مختاري و از پراکندگي به 

 در یگانگي گرایش پیداکند، به همان نسبت توسعه سیاسي نیز

ظام افزایش مي یابد. در اینجا سوال مطرح میشود که فرق آن ن

بین توسعه سیاسی و نوسازی سیاسی چیست؟ در پاسخ این سوال 

به برقراري تجمالت  میتواند گفت که نوسازي سیاسي بیشتر

جنبه  سیاسي اشاره مي کند، درحالي که توسعه سیاسي بیشتر

نوسازي  بنیادي دارد. به بیان دیگر، درحالي که رفتاري و

دارد، توسعه سیاسي  هاي روبنایي توسعه سروکارسیاسي با جنبه

هاي زیربنایي مربوط مي شود. درحالي که نوسازي با دگرگوني

هاي روبنایي توسعه سروکار دارد، توسعه سیاسي سیاسي با جنبه

هاي زیربنایي مربوط مي شود.سه عامل سازمان، با دگرگوني

ایدئولوژیک رهبران وپیروان را  کارایي، تعقل عملي وهمبستگي

 .اندازلوازم توسعه سیاسي دانسته

  توسعه سیاسي  زمینه های

هاي ملي تجربه دوقرني كه از به وجود آمدن دولت در

هاي سیاسي )دموكراسي( مي گذرد، گروهي از مكانیسم

اند قابلیت خود را در ایجاد توسعه سیاسي به اثبات توانسته

را باید در آن واحد شرایط اساسي  هایسمرسانند كه همین مكان

 : ها عبارتندازترین این مكانیسمتوسعه سیاسي دانست. مهم

بدان معناست كه  بودن نهادهاي سیاسي؛ این امر یانتخاب  -1

پایه جامعه به رسمیت شناخته  اواًل منشأ قدرت درقاعده و

شود كه این قدرت ثانیا این حق به رسمیت شناخته مي شود.مي

ثالثا براي اعمال  اي حاكمیت برخویش رادر دست بگیرد.یهپا
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دراین  شود.حاكمیت یك مكانیسم تفویض نمایندگي تعیین مي

تفویض انتخاب باید بتواند در شرایط مناسب انجام بگیرد 

یعني تمام كساني كه مایل به نماینده شدن هستند، از این حق 

شرایط تعیین  برخوردار باشند و تمام افراد جامعه با حداقل

هاي باشند. درنظام شده در قانون ازحق انتخاب كردن برخوردار

دموكراتیك براي ایجادبرابري واقعي درانتخابات تابه حدي 

 شوداي ميهاي گستردهاست كه به تمام احزاب كوچك كمك

یعني احزاب  خود تبلیغات باحریفان قدرتمند تابتوانند در

 د. بزرگ رقابت كنن

بتواند  برنهادهاي سیاسي، جامعه باید نظارت مردم  -2

كه اوال؛  به حدي برساند بانهادینه كردن، حوزه سیاسي را

 سوال برد و بتوان همچون اشخاص به زیر نهادهاي این حوزه را

مجازات  شدن خطایشان مورد صورت احراز در و بازخواست كرد

حق  مردم مسئول باشند و ثانیًا؛ آنها در برابر قرارداد.

مسئوولین  محازات این نهادها و باشد كه به تعقیب ومردم 

طرفي همه نهادهاي حوزه سیاسي به دلیل انتخابي  بپردازد از

 تنها نباید توسعه سیاسي را اما هستند. بودنشان قابل تغییر

مشاهده كرد، بلكه منطقا باید خود تغییر  "قابلیت تغییر" در

آنچه به "چرخش  ترین تغییرات باید درمهم را نیز شاهد بود.

شود. به این معنا كه هیچ شخصیت نخبگان" معروف است دیده مي

مدت در هیچ مقامي به جز مواردي  حقیقي به صورت دراز

استثنایي كه پاي وحدت و هویت ملي مطرح است، باقي نماند. 

هاي نمایندگي براي مثال براي رؤساي محدود بودن قانوني دوره

تواند توسعه ار مفیدي است كه ميهاي بسیجمهوري از مكانیسم

 .سیاسي را تضمین كند

شرط این . ها معنا نداردتوسعه سیاسي بدون آزادي رسانه

آزادي نیز فقط اراده دولت به قائل شدن آن به عنوان یك حق 

 ضمانت از دولت به حمایت و اقتدار نیست؛ بلكه توانایي و

 سطح و ره شكل در به هر هاي فشارگروه وجود این حق است.

علیه آزادي عمل  بگیرند باهرگونه ابزاري كه به كار

اي از ضعف و كمبود هاي بسیار نگران كنندهها، نشانرسانه

اقتدار دولتي است كه مانعي بزرگ براي توسعه سیاسي به شمار 

 .آیدمي

شمردیم، برخي ازموجبات كه باعث  هایي كه برعالوه بر مكانیسم

 شودعبارتنداز؛توسعه سیاسي درجامعه مي

 باخبر وضع دنیا باسوادشدن مردم: كه از این طریق مردم از  -1

شوند و براي الگوي توسعه یافته تر به حقوق خود آشنا مي و

 .یابنداز زندگي آمادگي بهتر مي
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آور پشتوانه هاي دانا و فنپیشرفت دانش وفن آوري: گروه  -2

تعدیل  نتیجه در بیشتري براي حس استقالل درمقابل حكومت و

 .شوندآن مي اقتدار

هایي پیدامي هاي سنتي طیفدرون گروه تجددخواهي درسنت: در  -3

هاي تاریخي، قومي ودیني تفسیر و تأویل جدید سنت كه با شود

 .رسانند به تحول یاري مي

 با و اندجنبش روشنفكري:روشنفكران وجدان حساس جامعه  -4

جتماعي و سیاسي احیانا مخاطره آمیزفكري و ا هاي تازه وبازي

 .آورندفراهم مي موجبات توسعه سیاسي را

چنانچه درباال به دیدگاهای هانتینگتون اشاره رفت که زمینه 

 شده بود از سی متذکرهای الزمی را برای تحقق توسعه سی.

 جمله:

که به  است ثروت اقتصادی: این دیدگاه براین فرض استوار -

انس دستیابی آن ش و باشد پیمانه که سطح رفاه باالتر هر

اقتصاد  است. چون در به دموکراسی و توسعه سیاسی بلندتر

 آموزش و رفاهی امکان دستیابی مردم به سطح باالی سواد،

این سطح باالی  رسانه های جمعی بیشتراست. پرورش  و

 رفاهی میتواند سطح تنشهای سیاسی را کاهش بدهد.

 ون درنظر هانتینگت که از دومین عاملی ساخت اجتماعی: -

اجتماعی است  که  فرایند توسعه سیاسی مهم است ساختار

یافته  نشان میسازد که باید تاحدی تمایز ایشان خاطر

خوداین گروهها  مستقل باشد. شامل گروههای نسبتا باشد و

 میاورد و برای کنترول قدرت دولت بوجود پایه ی را

او  میسازد. برای نهادهای سیاسی دیگر مساعد ه رانزمی

سازد که تا یبا برینگتون مور خاطرنشان م صدا هم

 توسعه سیاسی خبری نیست. دموکراسی و نباشد از بورژوازی

محیط خارجی: هانتینگتون محیط خارجی را به عنوان سومین  -

 نشان میسازد عامل دموکراتیزاسیون دانسته و چنان خاطر

همان  روابط سیاسی با قدرتهای  که محیط خارجی مراد

که ارتش  که هرجا میاورد ست. مثالی راا بزرگ جهانی

آن  بعد از  میاورد رودوم  امریکا بعدازجنگ جهانی 

 .فرایند دموکراتیزاسیون سهل میشد توسعه سیاسی و

بررسی نقش  این زمینه به بحث و وی در فرهنگی: بستر -

که مذهب پروتستان  سیاسی نتیجه میگیرد فرهنگی مذهب در

اما کاتولیک  وکراسی است.دم دارای همبستگی زیادی با

میانه ی خوبی بادموکراسی ندارد. علل این تفاوت را در 

 میگوید در واسطه ی است. غایات نهایی و نوعی تفسیر در

هم بیشتر  که غایات نهایی با غایات واسطه ی از مذاهبی
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رشد  باشد زمینه شکل گیری توسعه ی سیاسی و متمایز

 (130،،131،13، 1031،)ی.سوالگوهای دموکراتیک بیشتراست.

درجایی بشیریه به توسعه اقتصادی به مثابه پیشنیازی 

البته نه آنچنان که  توسعه سیاسی اشاره  میکند.

 از تر توسعه اقتصادی مقدم که اساساً  خاطرنشان سازد

بلکه میزان حداقل توسعه اقتصادی را  ،توسعه سیاسی است

ون به چ توسعه سیاسی میداند. به مثابه یک زمینه در

توسعه سیاسی  عمده ترین زمینه ها در او یکی از باور

 اجتماعی مستقل است که زمینه ساز –نهادهای مدنی  حضور

سطوح متفاوت میشود.این زمانی ممکن است  توزیع قدرت در

حوزه اقتصادی  بنابه استقاللیت در که این نهادها

برتابی نقوش محوله شان  بتوانند به گردانندگی و

 (891،،103یریه،شوند.)بش

 

 گیهای توسعه سیاسیویژه شاخصها یا

طریق  واز برخالف معیارهای توسعه اقتصادی كه كمیت پذیرند

ناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش  هایی چون تولیدشاخص

می توان میزان توسعه  یاكاهش قدرت خرید، میزان اشتغال و...

 مورد محاسبات دقیق های آماری باچارچوب در اقتصادی را

به انجام  در توسعه سیاسی قادر د. سنجش قراردا ارزیابی و

كیفی  به علت كمیت ناپذیری عناصر چنین كاری نیستیم؛ زیرا

 به طور توان پارامترهای توسعه سیاسی راتوسعه سیاسی نمی

برای مثال تعیین سطح جامعه پذیری  دقیق اندازه گیری نمود.

فهم  در یك جامعه و نهادی شدن آنها یا مشروعیت سیاسی و

تواند صورت پذیرد. آن به سختی می میزان توسعه سیاسی از

ای مسأله مهم وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده

تعامل  به طوری كه از است كه میان این متغیرها وجود دارد

توان روابط علی و معلولی را از به سادگی نمی این متغیرها

شروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح شناخت. مثاًل م هم باز

شود، در حالی كه مشاركت سیاسی و جامعه می مشاركت در

مشروعیت سیاسی كمك  به توسعه سیاسی و اجتماعی به نوبه خود

  (3،-1،، ص10،1، قوام).كندمی

مورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون  در

 سیاسی اتفاق نظرمشاركت سیاسی میان محققان علوم  مشروعیت و

دارد، اما به محض آنكه این عناصر در ارتباط با جوامع  وجود

ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگ
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توجه به  توان بامی گیرند، به سادگی نمی بررسی قرار مورد

 نظرسیاسی توسعه یافته و از ای راپارامترهای مزبور جامعه

 (3،-1،، همان).مانده تلقی كرد عقب را نظام دیگر یا

 هایی راكه ازپذیرش بیشتری برخوردارندصورت شاخص ولی درهر

 :می توان چنین برشمرد

 ؛اهتمام مردم به دولتمردان میزان مشروعیت نظام و. 1

مشاركت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر . ،

بوعات انتخابات مجلس احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مط

مردم بر مردم و میزان و قدرت انتخاب حكومتی برخاسته از 

 ؛آزادی آنان

حكومت قانون و نه حكومت فرد به شكل استبدادی و . 0

 ؛اتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسیدیكت

میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مرم از طریق . 1

ت و ایجاد شبكه اداری كارآمد و فعال و حل قانونمند مشكال

معضالت سیاسی جامعه. آنچه به نظرمی رسد، این است كه با 

شود و توسعه سیاسی بسیاری از مشكالت جوامع سنتی حل می

های كه برشمردیم همگی آید. وجود شاخصهایی فراهم میگشایش

  ذ. است كه به توسعه سیاسی رسیده باشای نشان دهند یك جامعه

 

 توسعه سیاسی مدلهای

  گذشته  چهار دهه  در طی  گوناگونی  غیرهایمعیارها و مت

و تاکید   طرح  سیاسی توسعه  درباره  صاحب نظران  از سوی

مزبور مورد   شاخصهای  براساس  مقوله  است . این  شده

 : است  گرفته قرار  تفسیر و بررسی

  یک  اندازه هر  که  باور است  براین  هانتینگتن  ساموئل

  به  وابستگیاز  ، پیچیدگی  به  از سادگی  سیاسی  نظام

و از   انعطاف پذیری  به  از انعطاف ناپذیری ، استقالل

  نسبت  همان  کند، به پیدا  گرایش  یگانگی  به  پراکندگی

  خواهد شد. لذا وی  افزوده  آن  سیاسی  توسعه  میزان  به

را پیچیدگی، استقالل، انعطاف پذیری،  سیاسی  توسعه  معیارهای

و   هانتینگتن .می داند  سیاسی  نظام  و پراگماتیسم  گییگان

  سیاسی  را مشارکت  سیاسی  توسعه  عامل  مهمترین  نلسون
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  معیار طبقه بندی  این  را براساس سیاسی  دانسته، نظامهای

 :عبارت اند از  آن  می کنند. مدلهای

  

  فقط به  مدل  در اینبورژوازی:   توسعه  یک ( مدل

  چهارچوبنوظهور متوسط در   طبقه  یک  سیاسی  نیازهای

 .می شود  توجه  و قانونگذاری  انتخاباتی  نهادهای  توسعه

بر   تاکید عمده  مدل  در اینپوپولیستی:   توسعه  دو( مدل

  به   اقتصادی  مساوات و  سیاسی  و تجهیز گسترده  مشارکت

 . است   رشد اقتصادی  میراث  پایین بودن  رغم

  مدل  این  برمبنای  : توسعهلیبرال  توسعه  مدل سه (

به  را نیز  جانبی  تنشهای ، شده  شرایط مادی  اعتالی  باعث

  و فصل  حل  را برای  الزم  تالش  ولی ، خواهد داشت  دنبال

 .می آورد  فرایند به عمل  از این  ناشی  مشکالت

  دولت  از قدرت  مدل  در اینکامه:  خود  توسعه  چهار( مدل

در   جامعه  پایین  طبقات  از پشتیبانی  برخورداری  برای

 .می شود  متوسط استفاده  طبقه  مشارکت  سرکوب  جهت

  مدل  این  : از ویژگیهایتکنوکراتیک  توسعه  پنج ( مدل

  نفع  بیشتر بهو   است  سیاسی  مشارکت  سطح  پایین بودن

  .می شود  ریجلوگی  سیاسی  از مشارکت  اقتصادی  توسعه

  میان  رابطه  نشان دادن  مصروف  یادشده  دو محقق  کوشش

  اقتصادی  مساوات  درجهو   سیاسی  و تحدید مشارکت  گسترش

در فرایند   که  معتقد است  است . هانتینگتن  و اجتماعی

  و ایفای  مشارکت  صورت  به  جدیدی  تقاضاهای سیاسی  توسعه

 ند.جدیدتر ظهور می ک  نقشهای

  برای  الزم  و توانایی  باید از ظرفیت سیاسی  لذا نظام

 بیشتر مردم،  هرچه  مشارکت دادن  به وسیله ، تغییر وضعیت

  با بی ثباتی، هرج  نظام  برخوردار باشد، در غیر این صورت

خواهد شد و مواجه   سیاسی  و زوال  و مرج، اقتدارگرایی

  شکل  ابسامانیها بهن  این  به  جامعه  دارد پاسخ  امکان

  بر یک  تکیه  جای  به  پای  لوسین .کند  تجلی  انقالب

  به  سیاسی، مفاهیمی  در مورد توسعه  معیار و متغیر خاص

  درنظر می گیرد: توسعه  سیاسی  توسعه  را برای  ذیل شرح

  به صورت سیاسی  سیاسی; توسعه  پیش نیاز توسعه  اقتصادی
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  توسعه  سیاسی  توسعه  نظم; الزمهم  و دگرگونیهای  ثبات

  تقویت  براساس  است; توسعه سیاسی  و قانونی  اداری

  مترادف  سیاسی  دمکراتیک; توسعه  ارزشها و سنتهای

  توسعه  الزمه  و مشارکت  مردم  تجهیز توده; سیاسی  نوسازی

را در   نظام  ظرفیت  وی، در مجموع، افزایش. است  سیاسی

مردم، تنوع ساختاری،   نیازها و خواسته های  به  پاسخگویی

را   سیاسی  مشارکت  افزایش  ساختارها و همچنین  تخصصی شدن

  برای  محقق  نظر این  می پندارد. به سیاسی  توسعه  الزمه

  سلسله  باید از یک  سیاسی  نظام  مطلوب، یک  توسعه  تحقق

و   متقد  موفقیت آمیز عبور کند. وی  صورت  به بحرانها

نمی گیرد،  مزبور درنظر  با بحرانهای  مقابله  برای  تاخری

از لحاظ   گوناگون  جوامع  و سیاسی  زیرا شرایط اجتماعی

است.   بحرانها متفاوت  از این  یک در مسیر هر  قرارگرفتن

نفوذ   مشارکت، بحران  مشروعیت، بحران  هویت، بحران  بحران

  محقق  مورد نظر این  یبحرانها  از جمله  توزیع و بحران

 .هستند

مرجح  ، مصلحت گرایی ، از لحاظ رفتاری  آلموند و پاول

  میزان ، فردگراییبر   جمعی  دسته  فعالیتهای  بودن

  روابط سیاسی ، سیاسی  با نظام  و میثاق  همبستگی

  برای  معیارهایی را به عنوان  اعتماد متقابل  برمبنای

  بر فرهنگ  از نظر ساختاری ، کرده  تلقی  سیاسی  توسعه

  نظامهای  استقالل  باالی  و سطح  و تنوع ساختاری  دنیوی

  وربا سه  آلموند و سیدنی  گابریل .تاکید می ورزند  فرعی

 محدود،  می کنند: فرهنگهای  را مطرح  سیاسی  نوع فرهنگ

خود را   ندرت  محدود فرد به  مشارکتی. در فرهنگ ، تبعی

. بی خبر است  آن مرتبط می سازد و از وجود  اسیامور سی  به

و   انفعالی  رابطه ای  افراد دارای  تبعی  در فرهنگ

  مشارکتی  فرهنگهای در  که  هستند. در حالی  مطیعانه

  نظام  بیشتر جنبه های  به  نسبت  مثبت  صورت  افراد به

  و رای دادن  در انتخابات  شرکت ، سیاسی  احزاب ، سیاسی

از   ترکیبی ، به عالوه ، دو محقق  می شوند. این  داده  قسو

  مشارکتی ، محدود تبعی  به صورت  سیاسی  فرهنگهای انواع

  .قرار می دهند را نیز مورد بررسی  تبعی  محدود و مشارکتی

در   جامعه  اعضای  گسترده  مشارکت  جیمز کلمن آلموند و

  سیاسی  وسعهترا در   سیاسی و غیر  سیاسی  فعالیتهای

را   معیار عمده ای  دویچ  می دانند. کارل  تعیین کننده

  تحرک  گیرد. میزانمی  درنظر  سیاسی  توسعه  برای  که

  فرایندی  اجتماعی  تحرک  محقق  . به نظر ایناست  اجتماعی
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در   سنتی  و وابستگیهای  اعتقادات  آن موجب  به  که  است

  و اجتماعی  فرهنگی ، اقتصادی ، روانی ، سیاسی  زمینه های

  الگوهای  قبول  را برای  مردم  توده ، شده  دگرگونی دچار

  .می سازد  جدید آماده  رفتاری

  که  و ضوابطی  اساسی  قانون  تدوین  شیوه  کاوانوف

را به وجود   سیاسی تشکیالت  شده  وضع  قوانین  آن  براساس

و   فرد و گروه  اسیبر رفتار سی  می آورد و تاثیر بسزایی

می کند.   اعالم  سیاسی  توسعه  اصلی می گذارد عامل  سازمان

  .نمی کند  دیگر عوامل  به  توجهی  چندان  وی

تنوع   ساختار سیاسی  را به  سیاسی  توسعه  ایزنشتات

  در کلیه  سیاسیاقتدار   و توزیع  شده  و تخصصی  یافته

هر   سازد. به نظر وی مرتبط می  جامعه  بخشها و حوزه های

  هرکدام  برخوردار شود که  ساختارهایی از  جامعه  اندازه

 بر  نسبت  همان  خود باشند به  برای  مستقل  هویت  دارای

  .خواهد شد  افزوده  آن  سیاسی  توسعه  درجه

را در   اروپایی  سیاسی  نوسازی  سی . ایچ . داد ویژگیهای

 می کند:  خالصه  امور ذیل

از   برخورداری  که  مساوات  به  نسبت  کلی  نگرش  .1

  برای  رقابت و  در سیاست  مشارکت  برای  مساوی  امکان

 را جایز می داند.  حکومتی  احراز مقامات

 سیاستها.  و اجرای  تدوین  برای  سیاسی  هر نظام  توان .،

  به ، سیاسی  گوناگون  وظایف  و تخصصی کردن  تفکیک. 0

یا   هم پیوستگی به  از دست رفتن  بهای  به  ط کهشر  این

 نشود.  تمام  کلی  وحدت

یا   سیاست  به  بخشیدن  و غیردینی  جهانی  این  صورت. ۴

  مقاصد و تاثیراتاز   سیاست  دیگر جدانگاهداشتن  بیان  به

  به  می انجامد که  مشکالتی  غالبا به  مسائل  این. دینی

  که  دولتی در ، مثال  ی گویند. برایم  توسعه  آنها مشکالت

  می راند، وجود یک  حکم  الهی  حق  موجب  به  پادشاه

اقتدار  ، همگانی  مشارکتو   طرفدار مساوات  کلی  نگرش

  ملی  خواهد کرد و در هویت  مواجه  را با مشکل  حکومت

  در جریان  که  یا بحرانهایی  مشکالت .تاثیر می گذارد

 تفاوت  مختلف  نظر پژوهندگان  می آید برحسب  پیش  نوسازی
از   که  توسعه  مشکالت  این گونه  گرفتن نظر می کند. با در
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  غالبا به عنوان سیاسی  برمی خیزند، توسعه  سیاسی  نوسازی

می   مطرح  مسائل  این  حل  برای  سیاسی  نظام  یک  توان

 شود. 

  توسعه  تعریف  فراوان  دشواری به  اذعان  ضمن  محقق  این

در   سیاسی  توسعه  آرا پژوهشگران  در جمع بندی  سیاسی

  و مفهوم  سیاسی  توسعه  می نویسد: مفهوم زمینه  این

را   ذیل  از تصورات  باید یکی  الاقل  سیاسی  نوسازی

 دربرگیرد:

  خاص  هدفی  به  منظور رسیدن  به  سیاسی  دگرگونی .1

  معهآمریکا، یا جا  کسب  به  لیبرال  مانند دمکراسی

 ظ؛اسالمی  یا دولت  کمونیستی

با سایر   در ارتباط نزدیک  در قلمرو سیاست  دگرگونی . .،

 : شامل ، جامعه  زمینه های

و   و تخصصی کردن  حکومت  و تمرکز قدرت  الف ( گسترش

  به  وحدت بخشیدن  و سپس  سیاسی و ساختارهای  وظایف  تفکیک

 ؛و ساختارها  وظایف  این

  

 ؛ در سیاست  مردم  مشارکت  ب ( افزایش

و   خودشان  بین  که  در مردم  احساس  این  ج ( تقویت

 . ببینند  یگانگی  سیاسی  نظام

 : برای  سیاسی  نظام  یک  ظرفیت . 0

 ؛دیگر  از رشد و مسائل  ناشی  مشکالت  الف ( حل

  برای  تازه  سیاستهای  و ادامه  وجودآوردن  ب ( به

  قدیم  ساختارهای جدید و اصالح  و ایجاد ساختارهای  عهجام

 ل؛هدفه  این  اجرای  برای

  باید وظایف  چگونه  نحو بهتر که  به  یادگرفتن  توان. ۴

 .را ایجاد کرد سیاسی  داد و ساختارهای  را انجام  سیاسی

 ، دانسته  سیاسی  توسعه  غالب  را سیمای  عمال تصور دوم  وی

 می کند. سلوک   آن  د برمبنایخو  در کتاب
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 بر:  است  مبتنی  سیاسی  توسعه ، بنابر تصور دوم

 ؛حکومت  قدرت .1

 ؛ملی  هویت .،

در   تامل. گذشت  که  تفصیلی  به ، سیاسی  مشارکت .0

از   توسعه  عالمان  که  مختلفی  و تلقیهای  تعاریف

از آنها   نمونه هایی کرده اند و  ارائه  سیاسی  توسعه

تنوع معیارها و   به رغم  می دهد که  نشانذکر شد، 

  اصلی  از عوامل در بسیاری ، ارائه شده  شاخصهای

  رقابت ، مشروعیت ، سیاسی  مشارکت  چون  سیاسی  توسعه

اتفاق نظر وجود   سیاسی علوم  محققان  در میان …و

  و عمومیت یافتن  دیگر، گسترش  بیان  دارد. به

  به عنوان ، یا صریح  نیبه طور ضم ، سیاسی  مشارکت

  یا نوسازی  رشد و توسعه  اساسی  از معیارهای  یکی

 .می شود  شمرده  سیاسی()مدرنیزاسیون

  بر تجربه  مورد استناد مبتنی  تحقیقات  کلیه  با این که

در   ولی داراست،را   لیبرال  دیدگاههای  صبغه ، بوده  غرب

از   مارکسیستی  دیگر نیز کاربرد دارد. در تلقی  جوامع

  حزب  از طریق  حکومت  قدرت  گسترش، سیاسی  توسعه  مفهوم

منظور   به  مجدد جامعه  سازماندهی  وسیله  این  و به

  و احساس  است  مورد توجه  مردم  واقعی  مشارکت تامین

به  .مورد تاکید قرار می گیرد  سیاسی  با نظام  یگانگی

انسانها در   برابری  آرمان  با عمومیت یافتن ، هرحال

در امور   عمومی مشارکت  تامین ، و مدنی  طبیعی  حقوق

  در تمام  آرمان  این  از تحقق  نمادی  به عنوان  سیاسی

  را به  خاصی  موقعیت ، اجتماعی  سیاسی و دیدگاههای  جوامع

  توسعه مربوط به  تصورات  و در همه  است  داده  خود اختصاص

از   یکی  و به عنوان  است  ندرجم  به نحوی  سیاسی

  مدنی  جوامع و  ملی  دولتهای  ارزیابی  اساسی  معیارهای

  توسعه ، ایرانی  از محققان  به نظر بعضی .به شمار می رود

 می شود:  خالصه  در دو مفهوم  سیاسی

نه   که  زمانی ، در جامعه  ایدئولوژیک  وجود رقابت  .1

بتوانند با یکدیگر  متفاوت  یهایایدئولوژ  تنها گروهها بلکه

  بین  اول  در درجه  رقابت  این  است  کنند. ممکن  رقابت

توده   اول  در مرحله  رقابت  این نیست  باشد و الزم  نخبگان

 باشد.  ای
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  بودن باز  یعنی ، برگزیده  گروههای  در سطح  مشارکت  .،

  ر جامعهد  نخبگان گردش  نوعی  که  نحوی  به  سیاسی  نظام

 .راکد و فاسد نشود  سیاسی  پذیرد و جامعه  صورت

شرط « ابزاری   عقالنیت»  است  تاکید کرده  هابرماس  چنانکه

  در توسعه  نیست . آنچه آن  اما شرط کافی  است  توسعه  الزم

  یعنی ، است« فرهنگی   عقالنیت»  است  تعیین کننده

  مبنای  که  فاهمهو م  انسان و زبانی  کالمی  تواناییهای

 می دهد.  را تشکیل  توسعه  معنوی  وجوه  همه

و فرد   فرد تکنولوژیک  به را می توان  توسعه  دو رویه  این

و   فرهنگی  در عقالنیت  هرحال  به .تعبیر کرد  کراتیکودم

را ایفا می   اساسی  نقش  سیاسی  مشارکت ، فرد دمکراتیک

 .کند

 ، سیاسی  نظام  بازبودن ، سیاسی  در مجموع مراد از مشارکت

صرفا در   و نه ، اساسی  در تصمیم گیریهای  عمومی  مشارکت

می خواهد   مردم  از توده  حکومت  که  تایید یا انکارهایی

  سیاسی  مناصب  همه  و موقت بودن  یا انتظار دارد، ادواری

در   سیاسی رقابت  رسمیت شناختن  استثنا و به  بدون

است .   سیاسی  قدرت  به دست گرفتن  برای  انونق  چهارچوب

  و مسئولیت  عمومی  نظارت ، مشارکتی چنین  از لوازم  بی شک

در برابر   عمومی  خدمات  کارگزاران  جهانی  و این  دنیوی

  مبنا، هدایت  . برایناست  سیاست  شریکان  به عنوان مردم

و   کلی طاستراتژیها و خطو  تعیین ، جامعه  سیاسی  سکان

در   مطلوب  اهداف  سوی  به  آن  و هدایت  جامعه  درازمدت

  که  است  همگانی  و حق  نیست خاص  یا طبقه ای  انحصار شخص

و   نخبه  فرد یا نمایندگان  خود را به  حق  این  مردم

 ، مشارکت  این  می کنند. در سایه واگذار  برگزیده شان

 .می شود  تامین  سطح  تریندر باال  و دولت  ملت  بین  همدلی

  سیاسی  عهتوس  شاخصهای  از مهمترین  یکی  بنابراین

و   تکلیف  نسبت ، بحث  . در ادامهاست« سیاسی   مشارکت»

  و نسبت  متمرکز می کنیم  توسعه  شاخص  را براین  توسعه

در حد  ، موردی  مطالعه  این. می سنجیم  را با آن  تکلیف

خواهد   و شفاف  کاربردی  بر بحثهای  بابی  فتح ، امکان

 (1،-،11،،،10بود.)علیخانی،
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 موانع توسعه سیاسی 

شود توسعه سیاسی رشد پیدا ازمهمترین موانعی كه باعث می

 :نكند، عبارتنداز

خشونتی است كه درچارچوب سازوكارهای قدرت الف( خشونت سیاسی:

ای است زیرا خشونت سیاسی پدیده. تبیین باشد قابل تحلیل و

 در یك طرف این خشونت دولت باقوه قهریه حضور چندبعدی.

طرف  در خورند.های سیاسی به چشم میدارند. درطرف دیگر گروه

آیندكه خود عامل دامن زدن به این سوم شهروندانی به چشم می

طرف  كنند و درها هستند یا در برابر آنها سكوت میخشونت

توانند پناه خورندكه میمی هایی به چشمچهارم نهادها و تشكل

امن افرادرد برابر خشونت سیاسی باشند اگرچه درجوامعی كه 

توسعه سیاسی وجود نداشته باشد، از دادن تامین به اعضای 

خود ناتوانند. خشونت سیاسی در جامعه ازمهمترین موانع 

خشونت سیاسی درجامعه دارای  توسعه سیاسی است؛ زیرا

 :باشدیجه آن عدم توسعه سیاسی میكاركردهای ذیل است كه نت

  ؛الف( خشونت سیاسی ناقض حاكمیت سیاسی دولت است

 ؛فرایندعادی سیاسی اختالل ایجادمی كند كاركردی در ب( ازنظر

به سطح تخریب ونابودی ارتقامی  را ج( خواست تحول وتغییر

 ؛بخشد

 ؛های اجتماعی استمحصول نابهنجارید( 

 .اكمیت سیاسی داردهای باالیی برای حه( هزینه

یك خواست  خواست انتقادی شهروندان كه برای آنها و( از

  كندطبیعی است جلوگیری می

 ب( وجوددولت استبدادی 

های استبدادی مهم ترین نهاد در ساختارسیاسی دولت در حكومت

است. چون نهادهای جامعه مدنی حضور ندارند. از این جهت 

سترش دهد و دخالت همه دولت تمایل دارد وظائف خویش را گ

در همه  دولت بخواهد داشته باشد و اگر ای در همه امورجانبه

یابد، یعنی دولت اش كاهش میها دخالت كند قدرت پاسخگوییعرصه

توان پاسخگویی به  جامعه و در هدایت تقاضای مؤثر و ایجاد

 .ندارد های اجتماعی رااین تقاضاو جهت دهی فعالیت
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های دولت استبدادی فقدان ساختارهای از مهمترین مشخصه

مشاركتی در جامعه است و مردم دراین نوع حكومت رویكرد 

مشاركت فعال ندارند، زیرا مشاركت سیاسی براین فرض 

استواراست كه فرد عقالنی محض است و با محاسبه سود و زیان 

ها و تامین منافع خویش خود و به منظور تحقق برخی خواسته

مشاركت  گذارد.غایت اصلی افرادازاسی میپای به عرصه سی

برنحوه تصمیم  برانتخاب مجریان و تاثیر سیاسی عبارت است از

 ،های فردی بیشترخواسته تامین منافع و گیری آنان به منظور

های حكومت ی درفرهنگ سیاسی مشاركت درحالی كه این نوع از

 (،13، ص،،10)حجت د.ندار استبدادی وجود

افزایش كنترل حكومت برمنابع قدرت قدرت:ج( تمركز منابع 

احتمال مشاركت ورقابت  (غیرآن و )اعم ازمنابع اجبارآمیز

 شود.مانع توسعه سیاسی می این رو از و دهدسیاسی راكاهش می

انواع  های ساختاری، كنترل حكومت برشرایط بحران در معموال

ظام توان درافول نها را مییابد.این بحرانمنابع افزایش می

قبال نظام بین  سیاسی، انقالب سیاسی، ضعف ملی واقتصادی در

نزاع  و المللی عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته ومنضبط جدید

همچنین كنترل متمركز بر منابع  قدرت سیاسی یافت. برسر

های ملی مدرن )دوران مختلف در فرآیند اولیه تكوین دولت

یابد. به هرحال می حكومتهای مطلقه( به دالیل ساختاری ضرورت

 پیدایش كنترل متمركز بر منابع پیش از گسترش مشاركت در

راه توسعه سیاسی به معنای مورد  سر قالب سیاسی مانعی بر

منابع قدرت  زیرا كنترل حكومت بر می كند. نظر ما ایجاد

افزاید و از برمیزان اقتدار و تمركز قدرت در حكومت می

 منابع مختلف در تمركز كاهد.امكان رقابت ومشاركت سیاسی می

دست حكومت ممكن است كارایی حكومت را افزایش دهد، اما قطعًا 

مانع رقابت و مشاركت درسیاسی خواهد شد و این به معنا عدم 

 .توسعه سیاسی است ومانع از آن خواهد شد

 .د. وجودشكافهای آشتی ناپذیر

وصول به ناپذیر در جامعه مانع های آشتیوجود هر نوع از شكاف

اجتماع كلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تكوین 

كندوبه استقرار چارچوبهای الزم برای مشاركت و...جلوگیری می

ها ممكن رساند. اینگونه شكافنظام سیاسی غیررقابتی یاری می

ای، قومی و فرهنگی است اقتصادی )طبقاتی( محلی و منطقه

ایی از تكوین هویت ملی واحد هباشد. قطعًا وجود چنین شكاف

آورد.البته یك جامعه ممكن است به نیز ممانعت به عمل می

هایی باشد ولیكن این صورت ساختاری و بالقوه واجد شكاف

ها و تعارضات اجتماعی شكافها فعال و سیاسی نشده باشند.شكاف
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های آشتی ناپذیر فكری و تنها وقتی كه به صورت قطب بندی

 .شوندجامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی میایدئولوژیك در 

 ای، قومی، فرهنگی، ودر كشورهایی كه شكافهای محلی، منطقه

طبقاتی باشد، از ظهور شرایط الزم برای توسعه سیاسی جلوگیری 

هایی چنین شكاف زیرا شود؛توسعه سیاسی می مانع از و كندمی

بی به سوی بدبینی،  سیاسی را زندگی اجتماعی و معموال

دهد و اینها همگی مانع از اعتمادی وترس و خشونت سوق می

 .توسعه سیاسی است

شودعبارتنداز: توسعه سیاسی می از دیگر عواملی كه مانع از

جزمیت، فقدان انگیزه موقعیت طلبی در مردم، فساد سیاسی به 

خاطر منافع شخصی، پراكندگی احزاب سیاسی، متمركزشدن 

های مسلح، اسطورگرایی، احساساتی اختیارات وسیاسی شدن نیرو

های فرهنگی جوامع، بودن، وجود تفكر افراطی درباره هویت

 .... ی، سوء ظن در برابر ابتكار محافظه كار

زمینه ی   موانع توسعه سیاسی  بشیریه بشترین تاکیدش  در

شکافهای  وجود و اعمال کنترول متمرکز، روی تمرکز قدرت

بیشتر قدرت بسوی  ان تمرکزنظر ایش که از اجتماعی دارد

سوی  از اعمال کنترول متمرکز خشونت سیاسی میرود.ازسوی دیگر

 روی فعالیتهای مدنی و نظام را به مثابه یک مانع عمده فرا

و همچنان وجود شکافهای  نداتشکیل نهادهای دموکراتیک مید

رفته  که"رویهم چنین شرح میدهد چند پارگیهارا اجتماعی و

ت اجتماعی به چند قطبی شدن جوامع سیاسی می پارگیهاوتعارضا

مشارکت مسالمت  نتیجه مانع گسترش رقابت و در و انجامند

مبنای عینی این شکافها ممکن است  سیاست میگردند. در آمیز

 زبانی و گروههای قومی و، فرقه های مذهبی، طبقات اقتصادی

میشودکه به صورت  این پارگیهازمانی آشکار غیره باشند و

. شوند جامعه ظاهر فکری در ک بندی ایدیولوژیک وبلو

 (891، 890، ،103)بشیریه،

 چارچوب نظری:

درباب افغانستان  این چکیده ی مختصر در چون بیشترین تمرکز

 ما لذا روی موانع و چالشهای توسعه سیاسی است، متمرکز

به مثابه یک روزنه ی برای نگاه با  مباحثی ذیل را مختصرا

بخاطر روشن  میگیریم و نظر درافغانستان  درچالشهای موجود 

 دیگر مختصرا شدن مرادما ازتوسعه سیاسی دراین تحقیق بار

 میگشایم. بحث را
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نگاه غالب در حوزه توسعه سیاسی همان گذار  توسعه سیاسی: 

به مردم ساالری و مردمی شدن حکومت است. در این دیدگاه 

نظر گرفته می توسعه سیاسی یعنی گذار به مردم ساالری در 

شود. منظور از مردم ساالری در حوزه سیاست، شیوه از حکومت و 

یا تکنالوژی سیاسی است که در ان اقتدار سیاسی از طریق 

رقابت و مشارکت در انتخابات بواسطه احزاب سیاسی از رای و 

رضایت اکثریت مردم به عنوان سرچشمه اصلی مشروعیت سیاسی 

به معنای حد اقلی ان حزب یا نشات می گیرد. در دموکراسی 

گروه حاکمه منتخب مردم براساسی انتخابات ازاد، رقابتی و 

منظم قدرت دولتی را برای مدت معین بدست می گیرد و در جهت 

اهداف اعالم شده خود اعمال می کند. دموکراسی تضمین کننده 

اجتماع و تحزب و دسته  ازادی های عمومی بویژه ازادی بیان و

ی و انتقال ازاد اطالعات و رقابت ایدئولوژیک در بندی سیاس

 در .عرصه عمومی است که لوازم دموکراسی به شمار می رود

افغانستان  در توسعه سیاسی عمده ترین مسایل که میتواند

این باب بهتیرین  قابل بررسی باشد همان بحث حسین بشیریه در

گزینه برای تبین این مورد درافغانستان است که ایشان 

پندارد که توسعه  توسعه سیاسی چنین می مواردی مهمی را در

 سیاسی وقتی حاصل میشود که:

نیروهای اجتماعی گوناگون بتوانند به  اوال گروهها و -

 ؛نظرسیاسی سازمان بدهند منافع خوداز عالیق و

درون ساختارسیاسی  نهادهای گوناگونی توسعه  ثانیا در -

گستردگی  ای وو حکومت براساس پیچیدگیه یافته باشد

منافغ گوناگون  نهادهای سیاسی بتواند به تلفیق عالیق و

بپردازد و همچنان راهای مسالمت آمیزی برای حل اختالفات 

جمله روشی دست به دست شدن قدرت  از سیاسی داشته باشد و

نیروهای اجتماعی گوناگون وجود  بین گروهها و سیاسی در

 داشته باشد

 اسی  مستقر مجال مشارکت ودرون نهادهای سی ثالثا در -

 داشته باشد. مسالمت آمیز وجود و رقابت سیاسی مستمر

 و استمرار از فرایندهای باال رابعا مجموعه ی ساختار و -

به صورت قانونی  بوده و مشروعیت گسترده ی برخوردار
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، ،83، ،103)بشیریه،.نهادینه شده باشد )درقانون اساسی(

831) 

اسی بشترین تاکید روی شکل توسعه سی این مفهومی از در

اجتماعی صورت گرفته است که  -گیری نهادهای سیاسی

مبارزه  بتواند به شکل مسالمت آمیز به مشارکت سیاسی  و

تعریف مصالح  برای بذست آوردن قدرت و اداره جامعه و

آید. اینجا  رقابت سیاسی در البته مشارکت  و ملی نایل َ

 ایدیولوژیک مراد ه،یافت رقابت سازمان بیشتر مشارکت و

این تحقیق روی احزاب  در است.ازهمینروست که ما بیشتر

میدان  ناکارآمد سیاسی در سیاسی به مثابه یک ساختار

 برتابی کار سیاسی افغانستان پرداخته شده که قدر

یک نظام توسعه یافته ی سیاسی  در ویژهای متصور ازآن را

توسعه  در  همچنان در مورد نوعیت مشارکت مردم .ندارند

 و آگاهانه باشد. ساختارمند سیاسی که بشتر

مساله به عنوان ر مباحثی هانتینگتون چها همین قسم در

آنان  که نبود کرشدزمینه های توسعه سیاسی ذ پیش

عه به چالش یک جام توسعه سیاسی را در درون میتواند

که مذهب  را گزینه ی آنها دو میشود میکشد ازجمله آنها

 میباشد،اجتماعی  ساختار عدم تمایز مصرف گرا و

بااین چارچوب مشخص  درافغانستان قابل طرح بدانیم و

ای توسعه سیاسی وارد پژوهش برای واکاوی چالشه

 (131، 1031رافغانستان شویم.)ی.سو،د

 مباحثی بشیریه موضوعی بارزی دیگر در سوی دیگر از     

روی  شکافهای اجتماعی به مثابه یک مانع عمده فرا وجود

این تحقیق بیشترین  گرچامباحث ما در توسعه سیاسی است.

سازمانهای سیاسی به عنوان چرخ دنده ی  تمرکزش روی نهاهاو

افغانستان بنابه دالیلی به مدفون  است، که درتوسعه سیاسی 

که مهم است اینکه احزاب  درآسیبهای متنوع اند اما آنچی

ی اجتماعی شکل تداوم همان شکافها افغانستان در سیاسی در

فعالیت  همان راستا به نقش آفرینی و مستمرا در گرفته است و

 اویدن ابعادک این مساله میتواند در ازاینرو پرداخته است.

 (.890،891، ،103)بشیریه،.یاری رساند را موضوع ما
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 فصل دوم

 افغانستان توسعه سیاسی درنگاهی اجمالی به 

ر چند قومیتي  و به افغانستان، از لحاظ ساختاري، یك كشو

اصطالح ساختار موزائیكي دارد و در طول تاریخ خود، مملو  از 

منازعات و كشمكش هاي قومي، سمتي، مذهبي و لساني بوده است. 

به همین دلیل است كه مردم افغانستان، بیش از آنكه احساس 

خود داشته باشند، به قوم، سمت،  تعلق و وفاداري به كشور

حساس تعلق نموده و به آن وفا دار مي مذهب و زبان شان ا

باشند. در واقع این وضعیت، معلول و بر خاسته از قوم محوري 

نظام ها و رژیم هاي سیاسي حاكم بر افغانستان و به حاشیه 

 رانده شدن سایر اقوام بوده است.

به مفهوم واقعي  «هویت ملي»این ساختار، باعث شده است كه 

د. همانطور كه ذكر شد، اولین خود، در افغانستان پا نگیر

است كه یك كشور براي رسیدن به ثبات و « بحران هویت»بحران، 

توسعه سیاسي باید آن را پشت سر بگذارد. پشت سر گذاشتن 

بحران هویت بدین معني است كه مردم یك كشور، هویت هاي فرعي 

و چالش زا و جنجال آفرین  همانند  هویت هاي قومي، زباني، 

كمرنگ بسازند، تا « هویت ملي».. خویش را به نفع مذهبي و .

 هویت ملي به معني واقعي و نیز یكپارچگي ملي شكل بگیرد. 

بر این اساس، یكي از چالش هاي مهمي كه در مسیر توسعه 

سیاسي افغانستان وجود دارد، نبود اجماع همگاني و توافق 

 همه جانبه میان اقوام و ملیت هاي ساكن در كشور است، كه

به شمار مي آید؛ البته « بحران هویت»درحقیقت گذر نكردن از 

باید اذعان نمود كه بعد از سقوط گروه طالبان و روي كار 

آمدن دولت جدید، پیشرفت هاي زیادي در این زمینه صورت 

گرفته و زمینه هاي همكاري و تفاهم میان قومیت هاي مختلف 

داي راه و آغاز فراهم آمده است، كه بدون تردید هنوز در ابت

 قرار داریم.« بحران هویت»عبور از 

نكته دیگري كه قابل تأمل مي باشد این است كه برخي از  

فرهنگ »تئوري پردازاِن توسعه، پروژه توسعه سیاسي را با 

گره مي زنند. )فرهنگ سیاسي، مجموعه باورها، نگرش « سیاسي

ور ها،  ارزشها و احساسات فرد نسبت به نظام سیاسي و ام

سیاسي كشور مي باشد(. آنها فرهنگ هاي سیاسي را به چند 

دسته تقسیم مي نمایند كه عبارت است از: فرهنگ سیاسي 

محدود، تبعي، و مشاركتي. در فرهنگ محدود فرد به ندرت خود 

را به امور سیاسي مرتبط ساخته و از وجود آن بي خبر است. 

و مطیع گونه  در فرهنگ تبعي افراد داراي رابطه اي انفعالي

مي باشند. در حالیكه در فرهنگ مشاركتي افراد به صورت مثبت 
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نسبت به بیشتر جنبه هاي نظام سیاسي، احزاب سیاسي، شركت در 

انتخابات و رأي دادن جهت داده مي شوند. آنان بر این باور 

هستند كه برخي از فرهنگ ها مانعي بر سر راه توسعه هستند و 

اقدام « توسعه فرهنگي»سي باید به لذا قبل از توسعه سیا

كرد. البته تحلیل نمودن فرهنگ سیاسي افغانستان، خود بحث 

دامنه داري است كه نوشته اي جداگانه ي را مي طلبد و ما در 

اینجا به چند مورد از ویژگي هاي اجتماعي افغانستان اشاره 

مي نمائیم. وجود فرهنگ سنتي،  قوم محوري و قبیله گرایي، 

سیاسي محدود و تبعي، وجود تعصبات قومي و منطقه اي،  فرهنگ

عدم تساهل مذهبي و داشتن عقاید خشك مذهبي، نبود فرهنگ 

سیاسي مشاركتي، نداشتن تحمل و همگرایي شهروندي، نبود 

روحیه مشاركت سیاسي و... مواردي است كه به عنوان مانعي بر 

 سر راه توسعة سیاسي افغانستان قرار دارند.

تاریخی به مشارکت جوانان درروندتوسعه سیاسی درنیمه  نگاهی 

 دوم قرن بیستم

مواردیکه خیلی  مبانی نظری یکی از چنانچه درچارچوب نظری و

میخورد مشارکت شهروندان یک جامعه  توسعه سیاسی بنظر مهم در

این جا به سراغ یک بررسی تاریخی ازمشارکت  است که ما در

 افغانستان را تشکیل میدهد،خصوصا جوان که بیشترین جمعیت 

این متن شاید بتوان کاستیهای مشارکت سیاسی را  که دررفتیم 

 دید. روندیکه آنرا ظاهرا توسعه سیاسی نام نهاده اند، در

این  دوران داود خان با این لحاظ در از آغازاین روند را

 این دوران به عنوان دهه ی دموکراسی و تحقیق  گرفته شده که

 گوهای دموکراتیک یاد میشود.شکل گیری ال

  محمد ظاهر شاه  داود خان پسر عموی 1983دهه   در اویل  

صدارت رسید. این دوره که مدت آن ده سال است   مقام  به

دوره انکشاف اقتصادی و سیاسی قلمداد شده است. در همین 

دوره فضای نسبتًا باز سیاسی در کشور حکمفرما بود. داود خان 

های انکشافی اش توسعه دانشگاه کابل، مکاتب، در رأس برنامه 

رادیو، شبکه های مخابرات، و تمدید سرکها بذل مساعی به خرچ 

 داد.

در همین دوره جوانان توانستند که به آینده سیاسی کشور فکر 

نموده و آزادانه در گروه ها و حلقه های سیاسی گرد هم 

راس دولت  و از همین جمله می توان رهبران بعدی که در آیند.

ها و حکومت ها قرار گرفتند را یاد کرد. البته اندیشه این 

قشر جوانان روشنفکر نماینده فهم سیاسی یک فیصدی کوچک از 

کل طبقه جوان افغانستان بود که بار تمام مشکالت اقتصادی 
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کشور را به دوش داشتند. چیزی کمتر از یک فیصد جوانان آن 

 وردار بودند.هم در پایتخت از نعمت سواد برخ

دراین وقت احزاب مترقی تازه به فعالیت آغاز کرده بودند که 

مرام آنان عمدتا حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقالل، شاهی 

مشروطه، حفظ اساسات دین مبین اسالم، بیطرفی در مسایل بین 

المللی، تنویر افکار و توسعه معارف افغانستان بود. بر 

وجود بود که دارای مرام عالوه حلقه ها و تشکیالتی هم م

به خود بودند. الزم به یاد آوری  واهداف سلیقه ای مربوط 

است که بر خالف دوره صدارت هاشم خان و شاه محمود خان، درین 

 دوره فعالیت های از این قبیل از طرف حکومت تحمل میشد.

داکتر عبدالرحمن خان محمودی، فیض محمدخان انگار، میر غالم 

غالم سرو خان جویا، ، محمد صدیق خان فرهنگ محمد غبار، میر

محمد نعیم خان شایان، خالمحمد خان خسته و اشخاص دیگری 

ظاهرا از تصفیه های سیاسی هاشم خان و برادرش سردار شاه 

محمود خان باز مانده و در تاسیس احزاب سیاسی چون ویش 

 اتحاد، و حزب وطن همت گماشتند.، خلق ، زلمیان

ت مراقب تمام فعالیت های اعضای آن بوده و دولت و حکومت وق

در موقع الزم از اذیت و آزار اعضای فعال آن کوتاهی نمیکرد. 

در اذهان نسل تعلیم  1981اما با همه این سرکوب ها در سال 

یافته و جوانان کشور افکار سیاسی به خاطر اعتالی کشور رشد 

 نموده بود.

دازه افکار ملی و هر قدر که معارف رشد می کرد به همان ان

مترقی بسط و توسعه می یافت. چنانکه در همین آوان نخستین 

اتحادیه محصالن در دانشگاه کابل شکل گرفت .این اتحادیه که 

غالبا تمام جوانان مکاتب دانشگاه و همچنان اساتید آنان 

طرفدار آن بودند دیری نپایید و بزودی منحل وتعداد زیادی 

ا طرد وظیفه ویا راهی سلول های از محصلین واساتید آن ی

فعالیت اتحادیه جوانان لغو  1983زندان شدند. وقتی در سال 

گردید حد اقل کتله عظیمی ازین جوانان در گروه ها و حلقه 

 های سیاسی شامل و یا خوشبین شده بودند.

خود شخص محمد داود که از خاندان شاهی بود به گروهی ارتباط 

ی ناسیونالستی و ضدارتجاعی بودند داشت که دارای اندیشه ها

در شاهراه ترقی و انکشاف سوق  وآرزو داشتد که افغانستان را

دهند و با آنکه اکثرا مورد تردید اطرافیان ظاهرشاه قرار 

 می گرفتند.
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جنگ دوم جهانی تاثیرات نا مطبوع را در سیستم اقتصادی جهان 

آن در  و از آن جمله افغانستان به جا گذاشته بود وبنا بر

صورت باز نگذاشتن فضای سیاسی بدون تردید توده های مردم 

وظیفه  ن دولت را بی درد سر نمیگذاشتند.بیاری روشنفکرا

داود خان طی ده سال صدارت آن، آوردن دیموکراسی و فضای باز 

سیاسی بود که بعضی آنرا دموکراسی قالبی و بعضی هم آنرا 

در مسیر تاریخ_جلد دیموکراسی شاهی میگفتند ) افغانستان 

دوم ( وازینکه افغانستان در جرگه جهانی ملل داخل میشد 

ناگزیر باید با قوانین حقوق بین المل همنوا گردیده و به 

حقوق بشر احترام میگذاشت. هکذا دوره محمد داود با ریفورم 

 های اقتصادی وسیاسی شروع شد وپس از دوره امان ا هلل خان و

ضت نسوان دوباره احیا گردید. البته بعد از گذشت سه دهه نه

این نهضت در بر گیرنده پنجاه فیصد از نسل جوان دختران در 

 آینده سیاسی افغانستان به حساب آمد.

شصت برای نسل جوان رشد سیاسی را  بصورت عموم دهه پنجاه و

در دهه شصت احزاب سیاسی تشکیل وعده ای  به ارمغان آورد و

شدند. برای اولین بار در تاریخ  از جوانان در صفوف آن جذب

کشور افکار انقالبی مارکسیستی و لنینستی از طریق حزب 

 دیموکراتیک خلق بین جوانان تبلیغ و ترویج میگردید.

زمانیکه پارلمان دولت شاهی وقت برای کابینه  1911درسال 

کابل  صدراعظم موظف رای اعتماد میداد جوانان دانشگاه 

ای گیری به طرف پارلمان )ولسی جرگه( بخاطر استماع جریان ر 

راه پیمایی نمودند که بعدا این روز به سوم عقرب مثمی 

گردید. البته درین حادثه یکی از جوانان دانشگاه کابل گشته 

زیادی از محصلین و روشنفکران  و تعداد  عده ای زخمی 

 . شدند بازداشت  

د، زیر کابینه محمد یوسف که شخص تحصیل کرده و روشنفکر بو

فشار مستعفی ومحمد هاشم میوندوال درآن سال جای آنرا اشغال 

کرد. او یکی از تحصیلکرده های ایاالت متحده امریکا و یک 

تکنوکرات ورزیده به حساب میآمد. در نخستین روز های حکومت 

وعده  خود میوندوال به دانشکاه کابل رفته و به جوانان 

محاکمه کشاندن عوامل  ریفورم و همچنان وعده تعقیب و به 

سوم عقرب را نوید داد. به این ترتیب تا اندازه ای جو تنش 

 را کم کرد.

گرچه  احزاب سیاسی بنیانگذاری شده بود.در همین وقت نخستین 

اما  فعالیت به این احزاب نداده بود. دولت رسما اجازه 

جذب جوانان همچنان ادامه داشت و  فعالیت مخفی برای جلب و
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را برای جلب و جذب در میان مکاتب و  عمدتا راه دو حزب 

 دانشگاه کابل باز کرده بودند.

روسیه شوروی؛ حزب  ترند از جمله این احزاب، طرفدار

دیموکراتیک خلق به رهبری نورمحمد تره کی حزب، دیموکراتیک 

نوین به رهبری رحیم محمودی و طرفدار ترند چین مایووست، 

الرحیم نیازی طرفدار به اصطالح جوانان مسلمان به رهبری عبد

اسالم و وهابی های عربستان سعودی و احزاب کوچکتری بنام های 

افغان ملت، صدای عوام و ملت هسته گذاری شده بودند. در 

میان این همه جریان ها و احزاب ارگان های نشراتی خلق 

شعله جاوید، صدای عوام، گهیز ومساوات بین  ، وبعدا پرچم

را به آنان  ه دست میگشت و اندیشه های مترقی ب جوانان دست 

 میآ موخت.

از رهبران حزب خلق اشخاص مشهوری چون نورمحمد تره کی، ببرک 

کارمل، حفیظ هللا امین، سلطانعلی کشتمند، نورمحمد نور، بارق 

شفبعی، کریم میثاق و سلیمان الیق در کمیته مرکزی حزب جای 

شگاه کابل و مکاتب شهر نداشتند و در حلقه های آن جوانان دا

نجیب هللا، خلیل زمر، وکیل احمد از  به تبلیغ ادامه میدادند.

جمله جوانان دانشکاه بودند که در تظاهرات در مقام رهبری 

 قرار میگرفتند.

از جمله راهبران شعله جاوید، رحیم محمودی  1913درسال 

صادق علی  اکرم علی و ، فرزند داکتر عبدالرحمن محمودی

عینعلی بنیاد، قاسم واهب، واصف باختری، انجینیر  یاری،

اما در دانشکاه کابل جوانانی  عثمان مشهور به لندی بودند.

چون عبداالهللا رستاخبز، احمدشاه محمودی، داکتر فیض، رازق 

رویین، حیدر لهیب، سیدال سخندان و عده دیگر در راس رهبری 

 تظاهرات قرار داشتند.

رعالوه عبدالرحیم نیازی، گلبدین در صف جوانان مسلمان، ب

سیف الدین پسر کاکایش، محمد عمر بدخشی، حبیب  و حکمتیار

عبدالکریم مشهور به کوپک دانش آموز دانشکده طب  ، الرحمان

و عده دیگری فعالیت میکردند. احمدشاه مسعود در آنزمان ها 

شحصیت مشهوری نبود. این گروه دارای ارگان نشراتی خاصی 

نها جریده گهیز ناشر اندیشه های مذهبی بود که نبودند و ت

گفته میشد با سرمایه عربستان و کمک ولید حقوقی، موسی شفیق 

و چند تن از اعضای پارلمان چون مولوی محمد نبی انتشار می 

منهاج الدین گهیز  گرداننده این جریده  ،،19یافت. در سال 

 در خانه اش ترور شد.
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هر حزب سخنرانی و زیادتر بهم  در جریان تظاهرات جوانان از

دیگر تاخت و تاز میکردند. خلق و پرچم که دارای اندیشه ای 

یکسان و از اتحاد شوروی حمایت میکردند، همیشه با شعله 

جاوید درگیر بود و جوانان انتقادات ایدولوژیک خود را در 

محیط دانشگاه طرح نموده و آنرا تربیون تبلیغات سیاسی 

 ساخته بودند.

سال های پر از آشوب و تظاهرات بود.  19،0اال  ،،19ل های سا

در جریان این سال ها متعلمین دارلمعلمین کابل اعتصاب سه 

به راه انداختند. که مورد هجوم نیروی پولیس ضربه  ماهه 

قرار گرفته و در جریان آن یکی از متعلمین لیسه ابن سینا 

ه کابل به بنام محمد اصیل کشته شد . متعاقبا دانشگا

تظاهرات شامل شده وزیر فشار روز افزون، دکتور ظاهر 

صدراعظم وقت مجبور به استعفا گردید. محمد موسی شفیق به 

دنبال داکتر ظاهر صدراعظم انتصاب و رای اعتماد گرفت . در 

همین آوان مبارزات حاد میان اعضای جریانات و گروه های 

ه آن در والیات کشور سیاسی حدت وشدت زیادی یافته و حتی دامن

چون قندهار، هرات، مزار شریف، لغمان، بغالن وننگرهار وسعت 

یافته بود. در والیت لغمان در اثر برخورد دو گروه، جوانان 

مسلمان و پرچمی هایک جوان به اسم حبیب الرحمن از جناح 

پرچمی ها کشته و چندین جوان دیگر زخمی گردیدند. در والیت 

ان شعله جاوید و خلقی ها یک جوان به نام هرات در برخورد می

عبدالقادر کشته و چندین نفر زخمی شدند. در دانشگاه کابل 

در یک برخورد میان اعضای جوانان مسلمان و شعله جاوید یک 

جوان به نام سیدال سخندان محصل دانشکده علوم طبیعی به قتل 

رسیده وچندین جوان دیگر زخمی شدند. جالب تر از همه این 

که دولت شاهی وقت بر خالف چند دهه گذشته اصال قضایا را  بود 

کابل که تازه  دانشگاه  پیگیری نمیکرد. اتحادیه محصلین 

تشکیل گردیده بود یکجا با اتحادیه استادان اعتصاب نامحدود 

نموده و لیلیه دانشگاه برای مدت چهار ماه از دادن  اعالن 

ن اباء ورزید. غذا و امتیازاتی ازین قبیل به جوانا

.اتحادیه محصلین ابتکار عمل را در دست گرفته و به جمع 

آوری اعانه غذای شبانروزی را تهیه می نمود. .تا بالخره 

دولت عقب نشینی نموده ولوایح جدید را به نفع محصلین لغو 

نمود. درین وقت شور وشوق انقالبی افکار نسل جوان را از 

خته بود. لیلیه دانشگاه انیشیدن به آینده مسلکی فارغ سا

محلی برای جر و بحث های سیاسی وکالس های درسی محلی به دادن 

کنفرانس به نفع احزاب و جریان ها تبدیل شده بود. جوانان 

طرفدار ترند چین یعنی شعله جاوید ویا مایوویست ها، روسیه 

شوروی را سوسیال امپریالیسم، ریویزیونسم و طرفداران آنان 
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انقالب کارگری میخواندند. در مقابل خلقی ها  ضد مرتد و را

وپرجمی ها مایووستنگ رهبر چین را شوونست و عظمت طلب 

واندیشه های او را خیانت به جناح صلح و سوسیالیزم به 

تحلیل میگرفتند. جوانان مسلمان هر دو جریان را مرتد کافر 

و ضد دین اسالم تبلیغ نموده و آنان را به وطنفروشی برای 

جوانان سردسته ورهبر چون گلبدین  انگان متهم میکردند.بیگ

امثال آنها از ترس حمالت  نجیب هللا و حکمتیار عبداالهللا رستاخیز

رقیب در میان صفی از طرفداران خویش به کالس های درس شرکت 

 . میکردند

و طبعا دوام  در تمام والیات کشور وضع به همین منوال بود.

رجهت ثبات دادن به اوضاع را در پی چنین وضعی باید حرکتی د

 میاورد.

دولت شاهی با یک کودتای بدون خونریزی سرنگون  19،0در جوالی 

و نخستین جمهوری در افغانستان اعالن شد. محمد داود پسر 

عموی ظاهر شاه زمام امور را در دست گرفت. با آمدن نظام 

جمهوری فعالیت های احزاب متوقف و تنش های سیاسی بین 

انان فروکش کرد. دیگر جوان عوض جروبحث های سیاسی جو

به سویه  زیادتر به تحصیالت خود توجه نموده و باینترتیب 

در روز های نخستین زمامداری  فکر میکردند. علمی خود 

محمدداود جنرال عبدالکریم مستغنی یکی از رهبران کودتا به 

کابل آمده و پیام رهبر کودتا را به  دانشگاه  لیلیه 

جوانان رسانده و به سواالت آنان پاسخ داد.از جمله وعده های 

مبنی بر توجه نظام جمهوری به نیرو یی جوانان را خبر داده 

 و پشتبانی آنان را از نظام جمهوری خواستدار شد.

بحث های سیاسی به باز  دیگر جوانان عوض شرکت در تظاهرات و

های نقاشی آفرینی آثار هنری کنسرت ها درامه ها نمایشگاه

وخطاطی تهیه فیلم های هنری ورقابت های علمی مبادرت 

کشور زمینه چنین ابتکاراتی  ورزیدند. در دورترین نقاط 

مهیا و نظام از آن پشتیبانی می کرد. برای اولین بار 

امتحانات برای بررسی سویه های علمی جوانان راه اندازی شد 

هیا میگردید. فکری م و به شاگردان ممتاز زمینه های رشد 

جوانان با استفاده از اسکالرشیپ ها در کشور های المان 

فرانسه امریکا هند وروسیه شوروی به تحصیل پرداختند. در 

همین سال ها پالن های انکشافی اقتصادی نظام در عمل پیاده 

شد. طبق آمار و احصایه های ملل متحد، با وصف آمدن خشکسالی 

اعتی به حد خود ظر تولیدات زر، افغانستان از ن،،19در سال 

تیلویزیون جمهوری در دوره حکومت داود  کفایی رسیده بود.

 خان پایه گذاری شد.
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در نخستین سال های نظام جمهوری تحریکاتی در جهت براندازی 

به ترتیب به  ، آن از طرف نیروهای اسالمی و تکنوکرات ها

ولی  ،فترهبری جوانان مسلمان و محمد هاشم میوندوال صورت گر

سرکوب گردید. داود خان رهبر نظام  هر بار در نطفه خاموش و

خود عناصری از چپی  حری در کابینه و در طفوف قوای مسلجمهو

( را نا دیده میگرفت و هیچگاهی ها)کمونیست های خلق و پرچم

او شاید فکر میکرد که اندیشه آنان  به تصفیه آنان دست نزد.

 و رنج داشته باشد از درد  روسی زیادتر از آنکه ریشه ای

 مستضعف افغانستان آب می خورد.  مردم 

در یک کودتای خونین قدرت به دست خلقی ها و  19،3در اپریل 

پرچمی ها افتاد. با افتادن قدرت به دست کمونیست ها صفحه 

دولت برای استحکام  خونین در تاریخ افغانستان گشوده شد.

روشنفکران اعم از پیر و  پایه هایش به دستگیری تعداد زیادی

. در و شهری مترقی و عقب گرا شروع کردجوان روستایی 

و مکاتب جوانان از ترس اعضای حزب خلق صحبت های  دانشگاه 

عادی را هم نمیتوانستد رد و بدل کنند. هر عضو سازمان 

جوانان می توانست همکالسی اش را بدون موجب بازداشت و 

چند ماه از عمر جمهوری ترتیب در  مجازات کند و باین

زنذان ها  هزارها جوان و پیر راهی  دیموکراتیک صد ها و

 19،9در اکتوبر سال  .تعاقبا به جوقه اعدام سپرده شدندم

به قتل  نورمحمد تره کی بدست شاگرد وفادارش حفیظ هللا امین 

رسید و او خود به قدرت تکیه زد. در همین وقت طبق آمار 

بودند  از هزار ها انسان اعدام شده رسمی خود دولت اضافه 

که اسمای تعدادی از آنان رسما به دروازه های ورودی وزارت 

به اطالع عامه نصب شده بود. قتل تره کی که او را  داخله 

رهبر خالق نام نهاده بودند، وضیعت سیاسی را پیچیده تر کرد 

این  و تقریبا جو اعتماد حتی میان اعضای حزب از میان برد و

ار حتی خود اعضای حزب هم بعضا بازداشت وراهی زندان ها ب

در یکی از مکاتب لیسه شهر هرات که من وظیفه معلمی  شدند.

داشتم شاگردی را دیدم که توسط همصنفی اش در سازمان اولیه 

روی بند دست هایش در  ، مجازات شده حزب مدت دو روز تحقیق و

ه بود. بعدا او اثر فشار دستبند حلقه های کبود بوجود آمد

کسی بود که همان عضو سازمان  یکی از اعضای جمیعت اسالمی و

جوانان و صنفی خود را کشت. در دوره قدرت امین که کوتاه 

قانونیت و عدالت همه چیز رو به  بود زیر شعار مصوونیت، 

قبال  خیم ارزیابی میشد زیرا  زوال می رفت. اوضاع امنیتی و

را  رژیم  سران  رستان و ننگرهار نو قیام های مردم هرات،  

 قرار داده بود. در بن بست  
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نجا آدر اثر فشار کمونیست ها  انی که در پاکستان جوان

قیادت گروه های جهادی، گلبد  تحت  بودند  کرده  مهاجرت 

  محمد نبی مولوی  الدین حکمتیار، برهان الدین ربانی، 

بسیج  دولت  د ض سابق وکیل شورا از لوگر در صفوف مبارزان 

همچنان در  و در سراسر والیات کشور پایگاه ها داشتند. 

ای را بوجود آورده بودند که ایران گروه های شیعه سازمان ه

 گاه در نبرد ضد دولت دیموکراتیک سهم میگرفتند. گاه

پیروزی جناح پرچم را به  حزب دیموکراتیک در همان آوان 

د و صفوف آنان را خیانت متهم نموده سران آنان را تبعی

 بازداشت نموده بود.

به جوانانی مانده بود که در صفوف حزب و یا  دیگر میدان 

در  جوانان  سازمان های جوانان تنظیم شده بودند. این عده 

میان صنفی های خود آدم های خطرناک جاسوس و ضد دین شناخته 

نبود. در  میشدند. اما طبقه نسوان هم ازین امر مستثنی 

مانده بود و در  داود خان میراث  که از دوره  زیون تیلوی

دختران جوان  پایه حزب  بلند  محافل تجلیل در حضور اعضای 

با لباس های مد روز رقص ویا آواز خوانی می کردند و مورد 

تقدیر رهبران بلند پایه قرار میگرفتند. سازمان های اولیه 

شده  تبدیل عیاشی  حزبی وسازمان جوانان به محل میگساری و

  بود. در بعضی از خانواده ها به خاطر همین مساله رفتن

دختران به مکتب از طرف والدین آنان قدغن شد. در صفوف قوای 

مسلح دیگر کسی حاظر نبود که بپیوندد. واز همین رو دولت 

 میکرد. و اجبار سربازگیری  زور  با  

اب یکی از بازداشت شده گان روستای در تیلویزیون به جو

  خبرنگار که چرا بازداشت شده است جواب داد."... هر چه

  نیستم  و اخوانی  )زحمتکش( هستم زیاراستونکی   من  گفتم

 کشیدند..."  ناخن هایم را  کردند و  کوب  و  لت  مرا

عمر حکومت حفیظ هللا امین از صد زوز تجاوز نکرد و در دسمبر 

خردمندش  استاد  یعساکر سرخ شوروی به دنیایتوسط  19،9سال 

 پیوست. تره کی  

را به قدرت  با تجاوز شوروی که ببرک کارمل دست نشانده اش 

رسانده بود بهانه ای به دست جهان آزاد افتاد. رابطه 

دیگر مهاجرت  گردید.  قطع  افغانستان با بالک غیر کمونیسم 

  شدت  و ایران پاکستان  به سوی  کتله های عظیم مردم 

 مجاهدین فشرده تر شد.  فگرفته و صفو
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دولت و مجاهدین را نسل جوان  یعنی  مسلما صفوف هر دو جناح 

بیسابقه ای  طرز  به  کشور پر میکرد. مکاتب و دانشکاه ها 

از هجوم شیفته گان علم و دانش خالی گردید. تعداد زیادی از 

شدند. از جمله این  نخبه به جوقه اعدام سپرده  اساتید 

می توان  داشته اند  را  سمت استادی من  نخبه گان که 

استاد عبدالغفور سلطانی و محمد یونس اکبری استادان 

 روان شان شاد باد. دانشکده علوم طبیعی را نام برد.

کشته شدن تره کی و باز ترور حفیظ هللا امین و روی کار آمدن 

و دولت  را از حزب  ببرک کارمل در مدت کوتاه اعتماد مردم 

. هر چند کارمل دروازه محابس را گشود و جبهه ملی سلب نمود

اما تجاوز روسیه شوروی تمام اقدامات  پدر وطن را اعالن کرد.

ابتکار عمل را به دست  قرار داده و شعاع  زیر  را  دولت  

تنظیم های جهادی داد. سیاست شوروی در افغانستن زیادتر از 

ا ها، مزارع و بمباران بی رویه روست همه سرکوب گرانه بود. 

باغات، پیر، جوان، زن و کودک را فرقی نمیگذاشت. در حمالت 

زمینی ابتکار به دست مجاهدین بود و بناء تکیه به بمبارد 

در کوتاه مدت سبستم های عنعنوی کشت وآبیاری روستا ها را 

تخریب و کتله های بزرگ مردم را به مهاجرت مجبور کرد. 

پاکستان و ایران آنان را  زندگی تلخ مهاجرین در کمپ های

 برای سهمگیری در جنگ علیه روس ها تشویق کرد.

یک جهت دیگر سیاست روسیه در افعانستان آن بود که اگر 

بتواند نسلی را با اندیشه کمونستی از نو تربیه کند . لهذا 

در سازمان های حزب و سازمان   تعداد زیادی از جوانان را که

جمهوریت های روسیه شوروی های جوانان جذب میشدند به 

بفرستد. این تعداد جوانان در بازگشت از شوروی در مقامات 

نفع  به  و به تبلیغ  نموده  وظیفه اشغال  و دولتی  حزبی 

 مبالغه مینمود. شوروی  

دختران لیسه  یافت. ادامه  در زمان کارمل نیز شورشها 

ار خروج به تظاهرات زدند و خواستد آریانا، عایشه درانی دست 

تعدادی از آنان بندی و  که  شدند  شان  وطن  از  روس  

 مفقوداالثر شدند.

بستگی کارمل و حزبش به شوروی آنقدر بود که در بازگشت از 

 سفر شوروی در مقابل مردم چنین گفت:

_... ما به لیونید برژنف عزیز وعده میدهیم از راهی که 

 انتخاب کرده ایم بر نمی گردیم...
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در گذشت و دولت و حزب عزای ملی اعالن  برژنف  ،193 در سال 

پس از برژنف اندری پف جانشین او تعین شد ولی او دیری  کرد. 

قدرت را در شوروی  1931عمر نکرد و با مرگ او گرباچف در سال 

 به دست گرفت. با به قدرت رسیدن گرباچوف، سیاست بازسازی و

رحله نخست روسیه بازنگری در روسیه به پیش کشیده شد. در م

قول عقب کشیدن نیرو هایش را از افغانستان به عمل پیاده 

کرد. این سیاست جدید اولین تاثیر اش را در افغانستان، با 

نصب داکتر نجیب هللا در  1933سال  کنار گذاشتن ببرک کارمل و در

پی داشت. همان طور که روسیه از مواضع ایدولوژیکی خود فاصله 

مشی مصالحه،  ستان هم تغییراتی می آمد. اعالنمیگرفت در افغان

تشکیل حکومت ایتالفی، تغییر نام حزب دیموکراتیک خلق به حزب 

وطن و آزادی نسبی مطبوعات را مئ توان ازین تغییرات بر 

سرانجام در نیمه اول همین سال نیرو های روسه به عقب  شمرد.

 نشینی آغاز نمودند.

بود که تعـدادی از  هللا  مشی مصالحه ملی تیوری شخص نجیب

الخره باعث اقوماندان های جهادی را به دولت نزدیکتر کرد و ب

قدرتمندی آنان گردید و سالح های مرگبار به دست جنگساالران 

بند برای گرفتن قدرت از دست نجیب هللا حتی در  افتاد. زد و

 1939میان مجاهدین باعث ایتالف های نامقدس گردید. در سال

  نواز تنی در ایتالف با حکمتیار دست به کودتا زد کهجنرال شه

 کرد.  فرار  پاکستان  شکست خورد و به

  داکتر نجیب هللا حتی در آخرین  که  یاد آوری است  به  الزم

مردم هشدار میداد که اگر مجاهدین به   به  قدرتش  روز های

 بیایند جنگ کوچه به کوچه وخانه به خانه شروع و  افغانستان

سرانجام وقتی در  ویران ما به تل خاک مبدل میشود.هر نیمه ش

نجیب هللا از قدرت کنار رفت همه گفته هایش به  ،199اپریل سال 

 حقیقت پیوست.

آمدن مجاهدین در کابل و گرفتن قدرت دولتی در افغانستان به 

مثابه یک فاجعه بود. از همان آوان ورود آنان رقابت های 

قدرت شروع شد. حکمتیار و مسعود برای  شدید برای بدست گرفتن

کنترول بر شهر کابل هفته ها با سالح های مدحش شروع به زد و 

خورد نمودند. وحکمتیار با قوای مسلح اش به چهارآسیاب در 

جنوب کابل عقب نشینی کرد. باینترتیب جنگ خانمانسوز آغاز 

شد. این جنگ بر خالف جنگ های سابق جنگ برای آزادی وطن از 

. دیگر احیانا دست نشانده های آنان نبوددست روس ها و یا 

نمی جنگید بلکه جنگ   افغان علیه روس و یا علیه کمونست

سیاف که در  بود. عبدالرسول  با برادر مسلمانبرادر مسلمان 

زمان ببرک کارمل از محبس رهاشده و به پاکستان فرار کرده 
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لرب رسول سیاف بود، به اشاره وهابی های عرب نامش را عبدا

تغییر داده است، علیه عبدالعلی مزاری میجنگید. حکمتیار 

علیه مسعود و بالخره هرکس میتوانست علبه هرکس که خواسته 

باشد بجنگد. اتحاد وایتالف های مصلحتی بوجود میامد . مزاری 

اعالن می کرد که... اگر مسعود شرارت کند به عبدالرشید دوستم 

دوستم در  . کات باالی کابل فیر کند...اسخواهد گفت که راکت 

ایتالف با مسعود حکمتیار را سرکوب میکرد. دیری نمی گذشت باز 

دوستم با حکمتیار هماهنگی نموده مسعود را میکوبید. این جنگ 

نه جوان میشناخت ونه پیر نه مسجد ونه خانه نشیمن هرچه در 

 . مقابل اش میآمد محکوم به نابودی بود

کی از جوانان در دهه ای شصت وهفتاد بود و ید وحکمتیار که خ

با  1990سال   دم از اخوت مسلمانی می زد، در یک روز تابستان

پرتاب اضافه از هزار راکت سکر، یک هزار نفر شامل مرد، زن، 

کودک، پیر و جوان را به شهادت رسانید و خود از طریق رادیو 

رفتن ارگ جمهوری حزب اسالمی اعالن کرد که ...ربانی خیال کرد گ

پایان جهاد است... این اشاره به کشیدن نیرو های او با زور 

 جنگ از قصر ریاست جمهوری بود.

در چشم دید خودم از نیرو های سیاف که در انستتیوت تخنیک 

ثانوی کابل مستقر بود هیچ فرد مسلح از بیست سال باالتر عمر 

ش رادر جنگ و نداشت وباینترتیب نسل جوان کشور انرژی معنوی ا

 تخریب کشور از دست میداد.

ب کامل تمام زیر بنا برای بکار انداختن ماشین جنگ و تخری

محالل نسل جوان کشور یگانه دسیسه دشمنان خارجی ضهای کشور، ا

افغانستان بود که توسط گروه های مجاهدین باید پیاده می شد. 

ام و فتوای جهاد یک تنظیم علیه تنظیم دیگر فاصله میان اقو

 ملیت هارا زیاد میساخت و مردم را با آنان بیگانه.

غیر از مناطق شمال غرب افغانستان، دیگر مناطق به دست هر 

قوماندان جهادی بود، رفتن از یک شهر به شهر دیگربا خطر مرگ 

 همراه بود.

گروه از طالب جوان در مدارس دینی پاکستان با  1991در سال 

ان از طریق والیت سرحدی قندهار رهنمایی سازمان امنیت پاکست

داخل افغانستان شده ودر مدت کوتاه کنترول آنرا بدست 

گرفتند. اگر چه آنها ها در قساوت و در کشتار مردم دست کمی 

از تنظیم های جهادی نداشتند اما به خاطر آوردن نظم و 

امنیت در ساحه زیر کنترول آنان مورد استقبال مردم عامه 

بان مردم ساده و مسلمانان سخت بنیادگرا قرار گرفتند. طال
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بودند. هر جایکه را که اشغال میکردند، مکاتب نسوان تعطیل 

ودوایر دولتی بی سرنوشت میماند. قوانین سخت شریعت را حاکم 

. کمک های ساختند ت را با قتل عام خاموش میمساخته و مقاو

بیشایبه پاکستان عربستان وامریکا و پشتیبانی عامه خیلی 

زود آنان را به نیروی عمده در جنگ بشمار آورد. چنانکه در 

حوزه  1998همان سال تا دروازه های کابل و متعاقبا در سال 

در سال  جنوب و غرب را هم بدون کدام مقاومت تسخیر نمودند.

کابل را تصرف و به سوی شمل افغانستان مزارشرف قندوز  1991

رچم سپید خویش در یر پز 333،تخار را تا سال  بغالن بامیان و

. تا حال هیچ آماری نیست که این جنک های بدون وقفه آوردند

به بهای از بین رفتن چند ملیون نسل جوان کشور ما تمام شد. 

یا  اگر نسلی از جوانانی را که از نعمت سواد محروم شدند و

مصرف رساندند با ه در ممالک بیکانه نیروی کاری شانرا ب

نگ یکجاشود، این رقم از هشتاد در صد کشته شده گان در ج

 ،www.afghanmaug.net/content/view/01/0 تجاوز خواهد کرد.

ان درعرصه درکل میبینیم که دراین روند همه مشارکتهای جوان

نوعا  برخورد قسمی بوده که، وجود هم داشته اگر سیاسی 

است.شعورسیاسی الزم که برتابنده یک غیرمدنی داشته 

سوی  از اسی معطوف به توسعه باشد نبوده است.ایدیولوژی سی

یک روحیه  تحت تاثیر تصنعی و این همه بیشتر دیگر حضور

 در دموارخیلی  بوده است که در جزمگرایانه دراغلب موارد

نشان  همچنان  باید خاطر میگیرد. تناقض باروند توسعه قرار

ساخت که توسعه سیاسی تنها مشارکت گسترده نیسیت بلکه این 

میکانیزم خاص  تحت یک سازماندهی قدرتمند  شارکت درم

اینصورت این نوع  غیر در، وسازمانیافته قابل تعریف است

                       ندارد. دیدگاههای توسعه وی امروزه اعتبار مشارکت در

 

  :نگاهي به چالشهاي توسعه سیاسي در افغانستان

ت پس از جنگ جهاني "توسعه سیاسي" مفهومي است که در پي تحوال

دوم، با استقالل یافتن کشورهاي تحت استعمار از یک سو و نیز 

تهدیدات نظامهاي سوسیالیستي بلوک شرق، براي جهان سرمایه 

داري غرب، در خالل جنگ سرد از سوي دیگر، توسط جامعه شناسان 

پردازان آمریکایي،  و نظریه پردازان غربي، و به ویژه نظریه

ه راه حلي براي کشورهاي تازه استقالل یافته و به منظور ارائ

 عقب مانده به منظور تغییر و دگرگوني مطرح گردید. 

هدف اولیه ي نظریه پردازان آمریکایي از مطالعه و تجویز 

 الگوهاي توسعه و نوسازي، جلوگیري از نفوذ ایدئولوژي

کمونیستي به کشورهاي تازه استقالل یافته ي جهان سوم و در 
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ویج و گسترش فرهنگ و هنجارهاي غربي در این كشور ها، کل تر

 پس از جنگ جهاني دوم بوده است. 

به رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازي و توسعه 

سیاسي، این مفهوم روز به روز بیشتر ابهام یافته و در پس 

 نظران پنهان مانده است.  مناقشات و اختالف نظرهاي صاحب

انبوهي از مطالعات انجام شده در این باب، امروزه با وجود 

اجتماعي، اجماع و  -همانند دیگر مقوله هاي علوم سیاسي 

تفاهمي بین صاحب نظران در باره مفهوم این واژه به دست 

نیامده است؛ هر کدام از مکاتب و دانشمندان علوم اجتماعي، 

بر مبناي معیارهاي خاص خود شان، این اصطالح را تعریف نموده 

 اند. 

هر یك از « توسعه سیاسي»همان گونه كه اشاره شد، در تعریف 

دانشمندان و سیاست دانان، شاخص ها و معیار هاي متفاوتي را 

« دموكراسي»مدنظر دارند. برخي، توسعه سیاسي را مترادف با 

آنند كه هرچه جامعه اي دموكراتیك تر شود،  مي دانند و بر

. برخي دیگر، مفهوم  ستاز لحاظ سیاسي توسعه یافته تر ا

توسعه سیاسي را بر اساس معیار هایي چون میزان صنعتي شدن، 

تحرك اجتماعي، رشد اقتصادي، گسترش سواد، شهرنشیني، درآمد 

سرانه ي باال، شبكه وسیع رسانه هاي ارتباط جمعي و به طور 

كلي مشاركت گستردة اعضاي جامعه در فعالیت هاي سیاسي و غیر 

رزیابي قرار مي دهند و مقوله هاي پیش گفته سیاسي، مورد ا

را نماد توسعه یافتگي سیاسي مي دانند. عده اي دیگر، اشاره 

به بحران هایي مي كنند كه یك جامعه در مسیر توسعه سیاسي 

با آن مواجه مي باشد، اگر بتواند به صورت موفقیت آمیز، 

این بحران ها را حل نماید، به توسعه سیاسي دست خواهد 

افت؛ این بحران ها عبارتند از: بحران هویت، بحران ی

 مشروعیت، بحران مشاركت، بحران نفوذ و بحران توزیع.       

دریك جمع بندي كلي در بارة توسعه سیاسي، مي توان گفت: 

کارایي یک نظام سیاسي براي  افزایش ظرفیت و« توسعه سیاسي»

نیز داشتن  پاسخگویي و اجابت خواسته ها و نیاز هاي مردم، و

.  ظرفیت براي دگرگوني و تغییر و انطباق با شرایط جدید است

توسعه سیاسي با رشد دموکراسي مترادف است و هر اندازه یک 

نظام سیاسي از انعطاف ناپذیري به انعطاف پذیري، ازسادگي 

به پیچیدگي، ازدنباله روي به خود مختاري و از پراکندگي به 

اکند، به همان میزان، توسعه انسجام و یگانگي گرایش پید

 سیاسي نیز درآن نظام افزایش پیدا خواهد نمود. 

پس از بررسي این مقوله، نگاهي به افغانستان داشته  

باشیم و بحران ها و چالش هایي كه بر سر راه جامعة ما براي 

رسیدن به توسعه سیاسي قرار دارد را مورد ارزیابي و كنكاش 

 . قرار دهیم
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ما افغانستان، از لحاظ ساختاري، یك كشور  كشور اسالمي 

چند قومیتي  و به اصطالح ساختار موزائیكي دارد و در طول 

تاریخ خود، مملو  از منازعات و كشمكش هاي قومي، سمتي، 

مذهبي و لساني بوده است. به همین دلیل است كه مردم 

افغانستان، بیش از آنكه احساس تعلق و وفاداري به كشورخود 

باشند، به قوم، سمت، مذهب و زبان شان احساس تعلق داشته 

نموده و به آن وفا دار مي باشند. در واقع این وضعیت، 

معلول و بر خاسته از قوم محوري نظام ها و رژیم هاي سیاسي 

حاكم بر افغانستان و به حاشیه رانده شدن سایر اقوام بوده 

 است.

مفهوم واقعي به  «هویت ملي»این ساختار، باعث شده است كه 

خود، در افغانستان پا نگیرد. همانطور كه ذكر شد، اولین 

است كه یك كشور براي رسیدن به ثبات و « بحران هویت»بحران، 

توسعه سیاسي باید آن را پشت سر بگذارد. پشت سر گذاشتن 

بحران هویت بدین معني است كه مردم یك كشور، هویت هاي فرعي 

انند  هویت هاي قومي، زباني، و چالش زا و جنجال آفرین  هم

كمرنگ بسازند، تا « هویت ملي»مذهبي و ... خویش را به نفع 

 هویت ملي به معني واقعي و نیز یكپارچگي ملي شكل بگیرد. 

بر این اساس، یكي از چالش هاي مهمي كه در مسیر توسعه 

سیاسي افغانستان وجود دارد، نبود اجماع همگاني و توافق 

اقوام و ملیت هاي ساكن در كشور است، كه همه جانبه میان 

به شمار مي آید؛ البته « بحران هویت»درحقیقت گذر نكردن از 

باید اذعان نمود كه بعد از سقوط گروه طالبان و روي كار 

آمدن دولت جدید، پیشرفت هاي زیادي در این زمینه صورت 

گرفته و زمینه هاي همكاري و تفاهم میان قومیت هاي مختلف 

م آمده است، كه بدون تردید هنوز در ابتداي راه و آغاز فراه

 قرار داریم.« بحران هویت»عبور از 

نكته دیگري كه قابل تأمل مي باشد این است كه برخي از  

فرهنگ »تئوري پردازاِن توسعه، پروژه توسعه سیاسي را با 

گره مي زنند. )فرهنگ سیاسي، مجموعه باورها، نگرش « سیاسي

و احساسات فرد نسبت به نظام سیاسي و امور ها،  ارزشها 

سیاسي كشور مي باشد(. آنها فرهنگ هاي سیاسي را به چند 

دسته تقسیم مي نمایند كه عبارت است از: فرهنگ سیاسي 

محدود، تبعي، و مشاركتي. در فرهنگ محدود فرد به ندرت خود 

را به امور سیاسي مرتبط ساخته و از وجود آن بي خبر است. 

هنگ تبعي افراد داراي رابطه اي انفعالي و مطیع گونه در فر

مي باشند. در حالیكه در فرهنگ مشاركتي افراد به صورت مثبت 

نسبت به بیشتر جنبه هاي نظام سیاسي، احزاب سیاسي، شركت در 

انتخابات و رأي دادن جهت داده مي شوند. آنان بر این باور 

اه توسعه هستند و هستند كه برخي از فرهنگ ها مانعي بر سر ر
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اقدام « توسعه فرهنگي»لذا قبل از توسعه سیاسي باید به 

كرد. البته تحلیل نمودن فرهنگ سیاسي افغانستان، خود بحث 

دامنه داري است كه نوشته اي جداگانه ي را مي طلبد و ما در 

اینجا به چند مورد از ویژگي هاي اجتماعي افغانستان اشاره 

سنتي،  قوم محوري و قبیله گرایي، مي نمائیم. وجود فرهنگ 

فرهنگ سیاسي محدود و تبعي، وجود تعصبات قومي و منطقه اي، 

عدم تساهل مذهبي و داشتن عقاید خشك مذهبي، نبود فرهنگ 

سیاسي مشاركتي، نداشتن تحمل و همگرایي شهروندي، نبود 

روحیه مشاركت سیاسي و... مواردي است كه به عنوان مانعي بر 

 عة سیاسي افغانستان قرار دارند.سر راه توس

                             

http://www.maarefmags.com/article.asp?Art=131،/ 

 

 

 عمده ترین موانع توسعه سیاسی در افغانستان عبارتند از :

بررسي فرهنگ سیاسی قبیلوی :  فرهنگ سیاسی قبیلوی     -1

و احساس تعلق به  حاكي از این واقعیت است كه خویشاوندگرایي

و طایفه از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. در  قبیله 

ساختار جامعه افغانی اگر به دقت مالحظه نمایم وجود قبایل 

گوناگون در تحوالت سیاسی کشور تأثیرا ت بخصوصی داشته است 

.در طول تاریخ معاصر کشور چانه زنی ها و برخورد های سیاسی 

قبیله ونت آمیز اتفاق افتاده میان چند که اکثرًا بصورت خش

. گرچند ساختار قبیلوی تنها مشخص از قوم حاکم بوده است

در میان دیگر اقوام مثل  ،مربوط به قوم پشتون نمی شود

؛ ولی به نسبت اینکه هزاره و ازبک هم به چشم می خورد تاجک،

این اقوام در طول تاریخ جدید از صحنه قدرت کنار گذاشته 

ند،شکاف های قبیلوی در میان شان چندان برجسته نشده شده بود

قبیلوی اکثرًا همبستگی قومی وجود داشته و شکاف های  ، است

های قبیلوی در تا کنون باور. را تحت شعاع خود برده است

عرصه سیاست بیشتر از عرصه های دیگر فعال بوده که یکی از 

. بعد ودسعه سیاسی در کشور قلمداد می شمهم ترین موانع تو

که کشمکش های   از استقرار دولت فعلی در حدود ده سال قبل

وجود  ، شکل خشونت آمیز را نداشته است  سیاسی در درون دولت

. می بصورت واضح نمایان گردیده استگرایش های قبیلوی و قو

در چهار انتخابات که گذشت موضع گیری های قومی به شکل روز 

ر آورده است نفی و مخّرب باافزونی ادامه یافته که نتیجه م

شایسته ساالری و نخبه پروری یکی از مهم ترین پیش  . است 

شرط های توسعه سیاسی است. ولی در کشور ما به نسبت سیطره 
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. به نظر من قبیله محور و قوم گرا وجود نداردفرهنگ سیاسی 

کم فعلی در یکی از اساسی ترین عوامل ضعف و سستی دستگاه حا

بعنوان کارگزاران سیاسی   . افرادی کههفته استهمین مسئله ن

در سیستم سیاسی و دستگاه دولت قرار دارند با استفاده از 

عصبّیت های قومی و قبیله ی موقف خود را بدست آورده اند و 

اداره و سیستمی مبتنی ، برای حفظ و نگهداری قدرت درچنگ خود

ورده ومی و قبیلوی را بمیان آرفتار ها و کنش های ق  بر

ی قومی و قبیلوی در پارلمان موضع گیری ها و برخورد ها .اند

و روشن این مسئله را ثابت می و در دستگاه حکومت خیلی واضح 

. اغلب چالشهای که در حال حاضر در نظام سیاسی وجود کند

. کارکرد مستقیم و  ...و فساد ، دارد مثل عدم اعتماد ملی

نگ سیاسی قبیلوی و فرهغیر مستقیم رفتار ها سیاسی قبیلوی 

. به هر صورت وجود این پدیده مهم ترین مشکل و مانع است

    فراروی توسعه سیاسی می باشد.

: دانیل سطح آگاهي سیاسي و یا شعور سیاسیپایین بودن   -2

: یكي از عوامل پویایي نر آگاهي را اینطور تعریف مي كندلر

ف و پي بردن آگاهي مردم است نسبت به حقوق و وظای ،اجتماعي

به علل اساسي مسائل اجتماعي انسان كه روابط و مناسبات 

موجود در جامعه را بتوان بررسي كرد و از راه تجزیه و 

تحلیل درست آنها و نگرش عمیق و اصولي به بنیادهاي اجتماعي 

  ( 1ي و فكري را بیشتر نمود.) توانایي عمل

ه هر اندازه اگاهی سیاسی ار تباط مستیم با سطح سواد دارد ب

اندازه که میزان سواد و دانش در جامعه فراگیر شود به همان 

. در کشور ما به سبب چند قرن شعور سیاسی هم باالمی رود

استبداد و اختناق و بعد چند دهه جنگ های خانمان سوز سطح 

. همین مسئله هم می به شکل شگفت آوری پایین می باشد سواد

نگ سیاسی قبیلوی و قومی فره تواند یکی از عوامل سیطره

مشارکت نبود اگاهی سیاسی تاثیر بسیار ناگواری در  .باشد

. بی انگیزه بودن و بی تفاوت سیاسی شهروندان داشته است

بودن در قبال سرنوشت سیاسی و عدم مشارکت فعال شهروندان در 

ثر نامطلوب نبود اگاهی سیاسی مبارزات سیاسی و دادخواهی ا

. اطالع از كت سیاسي نیازمند آگاهي استمشار بدون شك . است

پیش نیاز مشاركت وضع سیاسي حاكم و دیدگاههاي مختلف موجود 

 .آگاهانه مي باشد
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 : عدم وجود احزاب كارآمد -3

توسعه سیاسی  محور باآنکه احزاب وسازمانهای سیاسی در

انستان مستغرق درآسیبهای ذیل دارد اما احزاب افغ قرار

 :اند

 قومی احزاب سیاسی ی()سنتساختار -

احزاب سیاسی درافغانستان باآنکه اهداف شانراکالن وعام ملی 

قبیلوی جامعه  اسیر ساختار عمل خود در اما،مطرح میکنند

 وگرایانه قومی روبرو و بااندیشه های تعارض زا گردیده و

فراهم  تفریق را زمینه های اختالفات و که این خود میگردد

که احزاب سیاسی  ی میتوان ادعا کردبه لحاظ تاریخ میسازد.

همواره  سکوالر و چپ،اسالمگرا راست و افغانستان اعم از در

 این میان از در آراستگی قومی رابه همراه داشته اند.

انشعاب حزب  و انشعاب احزاب اسالمی به شعبات متعدد

 آنست. پرچم ازجمله نمونه های بارز دموکراتیک خلق و

احزاب سیاسی وجهادی درافغانستان  بنابراین ویژگی ذاتی،

 باتاثیرپذیری ازالگوی سنتی ساختاراجتماعی افغانستان در

 مانده و روابط خویشاوندی جامعه محصور شبکه های قومی و

روش  نتیجه جهت گیری و در دانش سیاسی نخبگان سیاسی احزاب و

رفتارونگرش قومی شکل گرفته  های سیاسی آنان براساس آداب،

حاکمیت  رقابت سیاسی وسهم گیری در ایت قومیت دردرنه است و

 مرکزی نقش تعین کننده ای یافته است.

شد که  مبحث پیش زمینه های احزاب سیاسی گوشزد چنانچه در

درمجوع اگرفرهنگ سیاسی دموکراتیک باویژگیهای چون رقابت 

مشارکت عمومی واصل انتخاب درجامعه ی  تکثرگرایی، پذیری،

فعالیت  و احزاب سیاسی مجالی برای رشد وجودنداشته باشد،

فرهنگ سیاسی جامعه ی ما فرهنگ  داشت.ازسوی دیگر نخواهد

فاکتورهای  و درون این فرهنگ. عناصر در قبیلوی وسنتی است.

زندگی سیاسی مدرن  که باشاخص های دموکراسی و دارد وجود

فرهنگ سیاسی قبیله گرا،اصل رقابت  چون در میباشد. ناسازگار

درون  هرسطح چه در در دشمنی تلقی میشود، نای خصومت وبه مع

 زیرا میان چندساختار، چه  فراترازیک ساختار، یک ساختار و

 این فرهنگ یک امرشخصی محسوب میگردد. حکومت در سیاست و
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موقف به معنای غصب ملک  بنابراین دست بردن به آن قدرت و

فرهنگ  واین فرهنگ ارزشها در دارندگان قدرت محسوب میشود،

آن  از قبیله تنها صدای مسموع وقابل شنیدن است وفراتر

 و فرهنگ قبیلوی مشارکت ستیز اینرو از میشود. اغیارتلقی

مجالی  درون چنین فرهنگی، طبیعی در به طور است. انحصارگر

بابرنامه های  برای ظهوراحزاب سیاسی باکارویژه های مدرن و

منزلت اجتماعی  یگاه واین فرهنگ جا در ندارد. عام ملی وجود

نه براساس کارآمدی  پالن سیاسی و افرادنه برمبنای مفکوره و

 از بلکه براساس روابط خویشاوندی تعریف میگردد. وتخصص،

افغانستان تحت  احزاب سیاسی در میبینیم که ساختار اینرو

 تاثیرفرهنگ کلی قراردارد،چنانکه فرهنگ قبیلویست ساختار

یافته اند.آنکه  سازمان اتیک واحزاب همچنان غیربروکر

اینکه  از بیشتر برچوکی ریاست این حلقات تکیه زده اند،

خان قبیله است وتمام  مبدع تفکروپالن سیاسی خاص باشد،

 (.130،131،ص1031دست اوست)سجادی: در اختیارات متمرکز

 حکومت داری که در امور انا الرسن یک پژوهشگر در درجای دیگر

(تحقیقاتی راانجام  AREUقیقاتی بنام)واحدهای تح یکی از

 که وی احزاب سیاسی در این باب دارد داده که،اشاراتی در

دهه جنگهای  تنشهای چند جنگها و درامتداد افغانستان را

همان تعارضات مشابه  ناشی از را آنها داخلی میداند و

مثبت برای جامعه  کارکرد فاقد اغلب آنانرا میداند،

 (.،ناالرسن،صافغانستان میداند)ا

 ازسوی دیگر تحقیقات توماس رتینگ به عنوان یک پژوهشگر

هم به گونه ی دال برسنتی  مسایل افغانستان، کارکشته در

که احزاب  بودن ساختاراحزاب سیاسی است،او اظهارمیدارد

 با فرهنگ همگرایی اند. تناقض وتضاد افغانستان در سیاسی در

فقدان برنامه های  وساخت   فقدان همگرایی در عامل آنرا

 آنان میداند. درون ساختار عدم مشارکت پزیری در مدون و

که اغلب آنان دارای یک سلسله مراتب خشک  خاطرنشان میسازد

 امتداد در اکثرا است و دست یکنفر قدرت در تمرکز وطرفدار

تاریخ نمونه  در میکند. نژادی سیر طرفداری قومی و و تنشها

درآلمان  1313حزاب سیاسی درسال های آنرامیتوان درظهورا

افغانستان احزاب به تمام  به نظرتوماس رتینگ احزاب در دید.

فرایند شکل گیری ازآنان  نیست بلکه میتوان به عنوان حزب در
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 که خود میتوان گفت گروههای پیش ازحزب اند بهتر یا یادکرد

 یادکرده است. proto parties)توماس رتینگ ازآن به عنوان)

درجای هم متذکرمیشود"این جای تعجب نیست که درطی  البته

حدود  در 1911قانون اساسی  در و ،1913،1983سالهای چندی،

 دیگر شکست طالبان، پس از دوران نجیب هللا و سالهای اخیر

یک  بتوانند در احزاب نبوده تاآنها زمینه های برای رشد

 ارقر جامعه ارتباط بر مردم و با فضای بازسازماندهی کند

مشخص  مسیر برای حرکت جامعه در یک گفتمان مدنی را تا کند

 طرح نماید.

شکل  قومی احزاب توماس رتینگ حتی بعداز مورد ساختار در

 چنینی دارد: اشاراتی این گیری تعدادی احزاب جدید نیز

افغانستان به بحث بگیریم  در هنگامیکه احزاب سیاسی نوین را

وقتیکه ذوالفقارخان به  تان،افغانس به عنوان نمونه حزب سبز

سازماندهی تعدادی  این حزب خواست با عنوان بنیانگذار

تهران به تشکیل  در کسانی دیگر، روشنفکران نظیری محمدی  و

افغانستان به  تحت نام حزب سبز این حزب بپردازد،

که اول ازسوی وزارت عدلیه افغانستان  پیشنهادحزب پرداخت،

ریاست تاقاعده  تشکیالت این حزب از درجریان راجستریشن ردشد.

که  میخورد مشکل به نظر و ی آن به شدت هزارگی بود

 بتواندفراترازاین مرزبه دردافغانها بخوردودشواربه نظر

 .نژادی بپلکد ازاین مرزقومی، رفرات که در میخورد

(Ruthing,،331,p 1،،،0،01) 

 

 عملکردشخصی حزب: -

افع عمومی قیب مندراحزاب سیاسی افغانستان ردپای ازتع

 پس این حلقات مبهم در آنچه در ؛وجمعی کمتر دیده میشود

این  مشارکت مردم در غیب است حضور مردم است.  و حضور و

این میان اگر به دنبال  در حلقات به شدت کمرنگ است.

احزاب برویم شاید  کاویدن علت کمرنگی حضور مردم در

مده ترین یکی ازع بتوان چندین علت عمده را دریافت.

نقش تاریخی حلقات شبه حزب درافغانستان است  ، مساله

چون طی منازعات داخلی همین سازمانها به نقش تسلیحاتی 
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. ازهمینرو چهره ی سراز ویرانی درمیاورد متوصل شده و

خشن است  افغانستان بیشتر یک  سیمای غیرمدنی و حزب  در

ارد. خاطرات تلخ این مردم د یاد و، تاریخ که ریشه در

 واقعیت هم چنین است احزاب مطر ح امروز افغانستان در

، طی ده سال فقط دچار یک تغیرا ت صوری و تصنعی شده است

بافت  اجتماعی  فکری و، نه هیچ دگردیسی درساخت اگر

 آنان  واقع نشده است.

زیر رفتارهای  خفته در نقش تسلیحاتی به یک نقش مبهم و

ی دیگر عدم آگاهی مردم سو از .افیایی  واگذارشده استم

ازسازوکارهای مدنی و پایین بودن سطح آگاهی مدنی  باعث 

سیاستهای  حمایت از مشارکت و نوعی  کمرنگی مردم در

همچنان ازسوی دیگر فقدان یک برنامه فراگیر  حزبی اند.

سیاستگذاریهای  محدود آنها  وملی سیاسی دراحزاب  و

مه دست به دست هم درتداوم این روند نقش دارد.  اینها ه

بسیج اجتماعی را به چالش مواجه میکند  کار داده و سازو

 روند بسیج مردمی درحواشی میماند.و 

 تعامل غیرمدنی احزاب:              

مثبت  احزاب سیاسی افغانستان درنگاه عمومی فاقد کارکرد

چون درقالب همین ساختارهای مدنی ضدمدنی  اند)اناالرسن(.

ورت گرفته که موجب فروکاستی ارزش واهمیت ترین کارهای ص

این ساختارها درنگاه مردم شده است این واژگان به گونه 

 ی تلخ جزحافظه ی تاریخی مردم شده است.

حتی نوعی نگاه مملوازتهدیدوتردیدرادرچشم اندازیکه 

دولت ازحزب سیاسی افغانستان داردمیبینیم.ازمنظردولت 

گروههای  افغانستان احزاب سیاسی به عنوان

موردتردیدوغیرقابل اطمینان اند،چون دولت افغانستان 

دومورداحزاب بااین پیش فرض واردمیشودکه مبادا این 

گروههاباٍعت شکل گیری تنش میان شهروندان وانشعاب 

اجتماعی نگرددکه دراخیرمنتهی به  شدن وضعیت سیاسی 

امنیتی نشودوبه لحاظ تاریخی هم درجوامع پس ازجنگهای 

هم نبوده است  خیلی بعید نژادی این رویداد قومی،

اخصازمانیکه نابرابری اقتصادی دراین جوامع درسطوح 

این نگاشته های  در ساختارهای قومی تعمییم داده میشود.
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احزاب سیاسی افغانستان این  مورد تحقیقاتی اناالرسن در

نگاه به صورت صریح مشهوداست که باتوجه به نوعی کنش 

آنان نتوانسته  افغانستان، ت آنان درتاریخی ونقشداش

آن نقوش مدنی  از تعامل و سازوکارهای مدنی در با اند

غیرمدنی ازحزب  اما آنچیکه این تصویر استفاده ببرند.

همان نقوش تاریخی  دقیقا رادرافغانستان برمیتاباند

اندکه طی چندین سالهای جنگ داخلی اخیربیشترمردم 

روست که وقتی همان  همین از یرفته اند.ذپ ازآنان ٌتٌاثیر

نظام فعلی مدعی برتابی  کیف در باهمان کم و ساختارها

به  میگیردو توجه قرار نقوش مدنی میشوداما کمتر مورد

مثال توماس رتینگ هم دربخشی  ندرت به آن میپردازد.

که جایگاه احزاب جهادی  ازتحقیقاتش براین اشاره دارد

س باریخت دموکراتیک احزاب نوتاسی از به مراتب پهن تر

افغانستان است.اغلب این احزاب جهادی درجریان  در

را ههای  واز کند والیات نفوذ در انتخابات  میکردند

چنان  و جابزند را خود نظر غیرمدنی مهره های مورد

موفقیتهای  و نفوذ از بتوانند تا اعمال سلطه نماید

 .(Ruthing,،331,p.08,31)جلوگیری شود افرادغیرگروه شان

 :انحصاردرفرصتها

جوامع  هر احزاب سیاسی در ساختار جمله مواردی که در از

آن است که  مقامات ارشد لحاظ میشود نوعی گزینش روسا و

آن  محوری ترین معیارها در شایستگی به عنوان یکی از

به شکل  مواقف ارشد ریاست و بوده است. نظر همواره در

گذاشته میشود  دانتخاباتی به رقابت میان اعضای ارش

امامیان احزاب سیاسی افغانستان این سنت رایج نبوده 

روزیکه تاسیس شده است  دراغلب آنان میبینیم که از است،

نتوانسته دست به قامت  اعضا تا همین امروزهیچ یکی از

رییس همچنان رییس است که عامل  آن مقام مقدس مآب ببرد،

اهی آن مواقف یعنی هیچگ این مساله چیزی جزانحصارنیست،

 به رقابت گذاشته نشده است.  با آنکه دردوره ی پس از

دینی  سیاسی و افغانستان واقعات تاریخی، طالبان  در

میزان فاصله های میان شان  از خورده اند و باهم پیوند

 افغانستان زیادشدند. هم "فرق" در باز کاسته شداما

 در تاریخی گذشته همچنان-بااضافه اینکه احزاب سیاسی

 این احزاب جدید میبرد، به سر کهن خود ساختارسنتی و
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 رویداد اما شد. ابالی آنها ایجاد ول امتداد در نیز

کالبدسیاسی پس زمینه  سیاسی همچنان در دینی و تاریخی،

احزاب سیاسی افغانستان  اغلب از های احزاب مشهوداست.

قالبهای تقسیم بندی غربی قابل بخش نیست.احزاب خیلی  در

جدید است که برای انتخاب رییس شان به رقابت  وچک وک

 در رییس شان رابه شکل رقابتی برمیگزیند، و میروند

دفترمرکزی  دیگران شان اشخاصی خاصی برآن تکیه میزنند،

و صالحیتهاراازآن خودمیکند.اغلب برنامه ها وتصامیم هم 

برنامه های هم دارند برنامه  همچنان اگر و انحصاری اند

 چند اگر ان هم مدون وملی نیست که راهگشاه نیست.های ش

ترمینولوژی آنان دیده  تعدادی تفاوتهای ظرفیتی در

مشخصه  که نوعاتاکیداتی هم روی عدالت اجتماعی و میشود

 تاکیداتی از احزاب اسالمگراه نوعا های آن صورت میگیرد،

لحن بیان  عیت واین رقم داشته اماتفاوت آن درنو

 (.18،آنهاست)همان

 

 ب:احزافقدان اعتمادنسبت به  -

حزبی درافغانستان  ساختار جمله ضعف که میتوان در از

دیداینست که این ساختارهاباعدم اعتمادازدوطرف مواجه 

اند،هم ازسوی نظام وهم ازسوی مردم وشهروندان.درنگاه 

مردم حزب درافغانستان باتوجه به نقوشی تاریخی که 

ه درگذشته نقش تسلیحاتی داشته موردقضاوت قرارمیگیردک

وتنازعی احزاب بیشترازهمه جوانب اش بارزتربوده است 

وازسوی دیگرمساله عدم آگاهی مردم ازساخت وسازوکارحزبی 

بیشتردرتداوم این باورکمک میکند.همچنان دولتیکه 

درکنفرانس بن معاهداتی عملی به منظوراستقراراحزاب 

دبرآنها راانجام داده،طی چند سال اخیرخیلی اعتما

نداشته است وهمواره به آنان به مثابه ساختارهای 

دردسرسازوفاقداعتبارنگاه کرده است.چنانچه صراحت این 

مدعارامیتوان درمصاحبه خودآقای کرزی باشبکه جهانی بی 

بی سی درجریان انتخابات ریاست جمهوری به صراحت 

دید.اودراین مصاحبه اش بابی بی سی گفته است که احزاب 

درافغانستان بیشترنقش تسلیحاتی وغیرمدنی داشته  سیاسی

است،حاالهمین احزاب بازهم درصحنه حضوردارند.اودرمصاحبه 

اش یادآورشده است که اودرجریان انتخابات اول پارلمانی 
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درکشوربه مردم گفته که به آنهاییکه درجنگ فرقه ای نقش 

داشته وفاقدیک برنامه ی ملی میباشد،رای ندهدوازجمله 

مل جنگهای فرقه ای درافغانستان راهمین احزاب سیاسی عوا

 (.31ره عوض کرده است)همان،دانسته که امروزنوعا چه

ازگزارشات وگفته های توماس رتیینگ این مساله به صراحت 

قابل استنباط است که احزاب درافغانستان نتوانسته حتی 

به عنوان یک نهادمورداطمینان جابیافتدچه رسد براینکه 

بتوانند درجریان معامالت  سیاسی دست به برتابی اینها

گرایشات عمومی به شکل مدنی ببرند.بنابراین،این وضعیت 

حزب را درافغانستان میتوان زیر عنوان ضعف ساختاری 

گنجاند.درحالیکه حزب درجوامع دیگراساسا چشمان 

بیدارمردم ونهادهای تعاونی درامراستقرارنظم سیاسی 

 .درکشور به  شمارمیرود

به طور كلي مي توان گفت كه اكثریت قریب به اتفاق 

احزاب كنوني كشور متكي و وابسته به فرد اند نه به 

. بدین معني كه دیدگاه ها و مواضع ركان حزبياصول و ا

حزبي باتغییر موضع فرد با نفوذ حزب )اغلب رهبران حزب 

نه با منافع حزبي . در این صورت نمي ، ( دگرگون مي شود

ي قابل مالحظه اي نتظار داشت كه احزاب از كار آمدتوان ا

. در افغانستان اکثرّیت مطلق احزاب با برخوردار باشند

محوریت سران قوم و قبیله و یاهم فیودال ها و سرمایه 

دارها شکل گرفته و فعالیت های حزب در راستای منافع 

وم وقبیله ق رهبر حزب انجام می شود و اعضای حزب را هم 

؛ گاها بوده است که با ازبین ب تشکیل می دهدرهبر حز

حزب نیز از هم پاشیده است .  ، رفتن و کناره گیری رهبر

از جانبی احزاب کشور اکثرًا فاقد هدف و بر نامه مشخص 

یا دو حزب در کشور با برنامه و  اند . تا کنون یک و

سیاست مشخصی فعالیت می کند، مثل کنگره ملی که سیاست 

رسمیت شناختن خط دیورند و بعضی مسایل  فدرال طلبی و

ولی آنهم خیلی پیگیر سیاست  ، دیگر را مطرح کرده است

یاست و خط مشی های خود نبوده است. اکثریت مطلق احزاب س

. بعضی آنها فقط در فصل انتخابات سیاسی روشن ندارند

وارد معامالت قومی و قبیلوی می شوند و از فضای حاکم 

 .غیر مادی می کنند برداری مادی و بهره

احزاب سیاسی ملی و نیرومند که یکی از پیش شرط های مهم  

مشارکت سیاسی شمرده می  نیروی محرک  توسعه سیاسی است و

مهم ترین کارکرد اش نهادینه ساختن امور دموکراتیک و  شود.
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. ولی وجود احزاب فرد محور و ناکار القای اگاهی سیاسی است

بزرگ و چالش عمده فراروی توسعه  آمد در افغانستان مسئله

 سیاسی در این کشور قلمداد می گردد.

  جامعه مدنی ضعیف و غیر موثر: .1

در نظام های دموکراتیک جامعه مدنی نقش سازنده و مهمی  

. در عرصه سیاست جامعه فرهنگ و اجتماع دارد ، در سیاست

مدنی با سهم گیری فعال در امور سیاسی در مردمی نمودن 

حاکمّیت نقش ارزنده  حکومت و تقویت سهم مردم سیاست و

. جامعه مدنی به عنوان نیروی میانه و یا ایفا می کند

حقق توسعه سیاسی نقش واسطه بین قدرت سیاسی و مردم در ت

. اّما در افغانستان خصوصًا بعد از سقوط بنیادی دارد

 ، جامعه مدنی اعالم موجودیت نموده ، سلطه سیاه طالبان

محدودیت  عال و موثر در عرصه سیاسی به نسبتولی نقش ف

. در برخی مسایل مهم سیاسی در های گوناگون نداشته اند

کشور مانند جرگه ها و کنفرانس های بین المللی به نهاد 

های مدنی نقش ضعیف و نمادین داده می شود که این گونه 

حضور به هیچ وجه موثر و تأثیر گذار نمی باشد . مواردی 

 ، هگاه بعضی نهادهای مدنی صدا بلند نمودههست که گا

محاکمه مجرمان جنگی و اجرای ، مثالً در رابطه به ختم جنگ

عدالت انتقالی که تأثیری نداشته، و دولت توانسته به 

 سادگی این گونه مطالبه ها را نادیده بگیرد.

که هر روز بر تعداد   ازجانب دیگر اکثر رسانه ها و نهادها

و زرمندان سود   به اربابان قبیله ،ودشان افزوده می ش

که درین صورت انتظار حرکت مدنی از   اندیش وابسته می باشند

 آنها عبث و بیهوده می باشد.

 دین مداری سنتی:   ـ5

این نوع دین مداری که بر اساس سّو استفاده ها از دین شکل 

گرفته است، دین داری را آن گونه یی که گذشته گان کرده اند 

می کند و حتا تقلید از لباس گذشته گان، آراستن ظاهر  توصیه

به سان آن ها و مسایل از این گونه هم رنگ تقدس به خود 

 گرفته اند.

این نوع دین مداری ریشه در تاریخ دارد و بر می گردد به 

زمان هایی که شماری برای توجیه مشروعیت قدرت خود به دین 

بلیغ خود را مقدس و متوسل شدند و با استفاده از حربه ی ت

تسخیر قدرت توسط خود را از وجیبه ی دینی اعالن کردند و از 
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طرفی؛ برای آن که جلوی دین مداری آگاهانه را گرفته باشند، 

و خود را از شر پیامد های آن در دست گرفتن قدرت نامشروع 

رهانیده باشند، کاری کردند که جامعه و انسان های آن را به 

د که خود به خود آن ها را از دین مداری اموری مشغول کنن

آگاهانه که الزمه ی آن شعور سیاسی است، دور سازند. لذا 

مجبور بودند توسط تبلیغات ماهرانه برای حفظ و بقای قدرت 

خود به بعضی امور عرفی ) حتا اگر ناپسندیده هم بود( رنگ 

قدسیت ببخشند. به گونه ی مثال: دور نگه داشتن زنان از 

ی سیاست و اجتماع، کاری نیست که غیر آگاهانه باشد. صحنه 

حداقل متولیان نظام های گذشته اگر در این راستا به صورت 

مستقیم دخیل نباشند، به صورت غیر مستقیم دخیل اند. بسا 

مسایلی ازین دست وجود دارد که رنگ تقدس گرفته اند و به 

نمی علت ماهیت فرسوده یی که دارند، در قالب های جدید 

گنجند و می بینیم که نظام دموکرات برایند فشارهای بیرونی 

 در افکارعامه قبل از عدم کارآیی خود ماهیت اش مقبول نیست.

همین است که بستر واقعی برای توسعه شکل نگرفته است و از 

 دموکراتیزه سازی جز مولفه ی انتخابات چیزی دیده نمی شود.

عه پدیده است که باید در نبود زمینه ی اجتماعی: چون توس -1

عمل تحقق پیدا نماید و اثرات آن به تمام جامعه بر می 

گردد. هم پذیری در یک جامعه شرط الزم برای توسعه است. در 

حالی که در افغانستان امروز هیچ گروه قومی خود را برابر 

با گروه قومی دیگر نمی داند و یا هیچ اقلیت مذهبی خود را 

نمی داند. برتری طلبی بر اساس تعلقات همسان اقلیت دیگر 

 نژادی، مذهبی و لسانی در باالترین حد آن وجود دارد .

براین اساس روند دموکراتیزه سازی که به شهروندی به عنوان 

یکی از ویژگی های توسعه می انجامد، به صورت کامل به پیش 

 نمی رود و به صورت طبیعی توسعه ی سیاسی هم تحقق نمی یابد.

ر کنار دو مشکل فوق، مطالعه های جامعه شناختی در د -،

کشورهای در حال توسعه ثابت کرده است که، حکومت در این 

ته گان کشورها در دست مالکان بزرگ، بازرگانان عمده و وابس

 به قدرت اجانب می باشد.

وابسته گی به قدرت های بیگانه، شاخصه ی عمده نظام سیاسی 

که چون مسأله ی توسعه سیاسی یک افغانستان است و واضح است 

مسأله ی درون کشوری هست که، اثرات آن بیشتر درون کشوری 

است، قدرت های بیگانه که اهداف و منافعی دیگری دارند به 

خصوص زمانی که در تقابل با منافع آن ها قرار گیرد، هیچ 
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گاه اجازه ی طرح برنامه های ترقی جویانه ی که منتج به 

 شود را نمی دهد.توسعه ی سیاسی 

انتخابات اخیر افغانستان به صورت دقیق نشان داد که، این 

کشور درکجا و در چه سطحی از توسعه ی سیاسی قرار دارد. 

انتخاباتی که زیر نظر بیرونی ها برگزار شد و نتاییج مملو 

از جنجال آن با روزهای تاخیر پس از رفت و آمد های گسترده 

 . ن شد و به دور دوم رفتی دیپلمات های خارجی اعال

نظامی که از دموکراسی به عنوان بستر توسعه فقط انتخابات 

را داشت، با همان یکی هم این گونه معامله شد و معلوم است 

نظامی که برایند چنین انتخاباتی و بر اساس چنین دموکراسی 

باشد؛ نظامی نیست که به سوی توسعه ی سیاسی حرکت نماید. 

حاال نرفته است. زیرا شاخص های عمده ی  همان گونه که تا

توسعه سیاسی نظیر: دولت مداری، شکل گیری ملت، انتخابات 

آزاد با رای دهندگان زیاد، تمرکز زدایی سیاسی و اداری، 

گسترش امکانات آموزشی، علنیت در کار حکومت و مسوولیت 

. در  دنیایی کردن فرهنگ سیاسی و... حاکمان در برابر مردم،

دتی که از عمر نظام جدید می گذرد، دیده نمی شود و طول م

برعکس شاخص های منفی توسعه نظیر: انتخابات تقلبی، تظاهرات 

اعتراض آمیز با استفاده از خشونت، آشوب های مخالفان، 

فعالیت های زیر زمینی و حمله های مسلحانه، فساد سیاسی به 

ترده و خاطر منافع شخصی، پراگندگی احزاب سیاسی، فساد گس

داخلی کشور و بسا  سوی مدیریت، مداخله ی خارجی ها در امور

به عنوان شاخصه های منفی توسعه ی روز بروز  موارد دیگر.

گسترش یافته اند. و این روند تا زمانی ادامه خوهد یافت 

که، نظام سیاسی بتواند خود را از فشارهای بیرونی وارهاند 

ر این کشور در پیش و روند دموکراتیزه سازی واقعی را د

گیرد، تا بستر واقعی برای توسعه شکل بگیرد و توسعه ی 

سیاسی به عنوان بستری برای توسعه ی اقتصادی، فرهنگی و 

 (. 3:03: 339،)فصیحی،احتماعی به میان بیاید.
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 فصل سوم

 نتیجه گیری:

همین مساله  توسعه سیاسی قراردارد، محور آنچه که در

زیع آن به شکل سازمانیافته درجامعه تو تمرکززدایی قدرت و

جامعه  تصمیم گیری در توزیع قدرت و اما وقتی از ،میباشد

 این صالحیت تصمیم گیری را این نیست که ما سخن میرانیم مراد

 چون یکی از هم بپاشانیم، از جدا سطح اراده ی افراد در

 ابعاد توسعه سیاسی بلکه در اساسات توسعه نه تنها در

 یعنی در انسجام این فرایند است. زمانیافتگی وسا متفاوت،

 در مشارکت به عنوان الگوی متبلور توسعه سیاسی وقتی از

اینست که این مشارکت به شکل  مراد توسعه سیاسی یادمیکنیم،

نه آنچانکه چنان  سازمانیافته تحت میکانیزم خاص صورت گیرد.

هم باعث نوعی  بریده از سطح اراده های متفاوت و در

احزاب  جامعه مدنی و جود وقتی ازو یزم درجامعه گردد.انارش

 سیاسی به عنوان زمینه سازان توسعه سیاسی حرف میزنیم مراد

چون همه  همین است که بتواند به گرایشات متفاوت سامان دهد.

تابتواند  ودگماشته میش توسعه سیاسی به کار ا درسازوکاره

 ،آمدی نظام ناکار آرای متفاوت، پراکندگی نظام، از

دورماندن شهروندان ازتصامیم  عمومی جلوگیری  رت،تمرکزقد

 بهبودی در ایجاد یک کالم به کارآمدی نظام به منظور در کند،

فرایند  است که در همین خاطر از زندگی سیاسی بیافزاید.

با  چگونه؟ توسعه نوعاعوامل تحدید کننده را محو میکند.

کارویژه های مدنی  متفاوت با ساختارهای متنوع و همین ایجاد

بنابراین روح توسعه سیاسی همه  وسعه یافته سیاسی.نظام ت در

 نظام مطلوب که در ایجاد دست گرفته به منظور سازوکارهای در

توزیع قدرت به شکل  کاهش خشونت سیاسی، آن آزادی شهروندی،

 .است،متصور باشد نظام  کارآمدی هرچه بیشتر فته وسازمانیا

 اجتماعی، نیازمند زمینه های متفاوت اقتصادی، این خود باز

 که باتحقق حداقلی آن تدریجا سیاسی اند -حقوقی هنگی،فر

اما افغانستان جامعه  زمینه های توسعه سیاسی فراهم میشود.

پاینترین سطح  قومی،-قبیلوی فرهنگ شفاهی و ایکه بااستقرار

اقتصادسنتی  تمرکزقدرت به دست قوه مجریه و توسعه اجتماعی،

به این وضعیت)توسعه سیاسی(با  به منظور گزار مزین است،

با توجه به ویژگیهای تحقیقاتی که . است چالشهای جدی روبرو
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 افغانستان این روندکند صورت گرفت دیدیم که طی ده سال در

 این عرصه صورت گرفته است و ی کمی درتغیرات بوده است و

احزاب   مواردی متذکره درباب موانع توسعه ازحضور همچنان در

هم به سیاسی ناکارآمد یادکردیم که هم به لحاظ ساختاری و

تسهیل توسعه سیاسی را درافغانستان به  لحاظ کارکردی روند

 چالش میکشند.

 

 راهکارها:

 . ترویج نهادهای مدنی -

 .مدنی میان شهروندان -ترویج آگاهی سیاسی -

 .ایجادوپاسداری احزاب سیاسی کارآمدومدافع منافع ملی -

 سازماندهی آنان در ایجادزمینه های مشارکت شهروندان و -

 . صیک میکانیزم خا

 پایان
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 افغانستان در مسیر تاریخ نوشته میر غالم محمد غبار -

سیاسی وتحول اداری،  توسعه ،10،1عبدالعلی قوام، -

 .سوماتهران، نشرق

- www.afghanmaug.net/content/view/01/0، 

 ،عقل درسیاست،نگاه معاصر،تهران.،103بشیریه،حسین، -

،انتشارات پژوهشکده 1031ی.سو،آلوین:محمودحبیبی، -

 مطالعات راهبردی،تهران.

.افغانستان درمسیرتاریخ.ج 1031غبار،غالم میرمحمد. -

 دوم،چاپ چهارم،تهران،انتشارات صبا.

- Thomas,ruthing,Islamist,leftist and avoid in the 

center, Afghanistan’s political parties and where 
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adnauer stiftung.  

،مبانی تیوریک احزاب سیاسی 1031سجادی،سیدعبدلقیوم، -

  دراسالم،کابل،بلخ.
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